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Περιττόν θεωροΰντες >·ά προΐάζωμεκ πρό.Ιογός τιχα τον περιοδικού τούτου τον ίπδ 
τοΰ φιλεκπαιδευτικοί Συλλόγου «'Ομήρου" χαζά μήνα εχδιδομέχου, ώς ζ/.’\ τοιούτου 
τιτος ir τω περιοδικά τοΰ τέως Λχαγχώστημίο» «Σμύρνη* προτεταγμένου, χαι νιΐ 
ircharpufaiyar did μακρών εις τά περί τής πορείας χαΐ τοΰ σχοποΰ αύτοΰ, περί wr er 
TiJ .TpoEzdtdoyiErj? Ατι τοΰτφ αγγελία τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου συμπεριληπτικΰς 
εγένετο λόγος, άρκούμεθα μόνον rd καταδείζωμεν τοϊς φιλοιιούσοις άναγνι'.ισταις ζΛ 
σηιιέϊον, ϋθεν ιιναγωροΰιιεν, χαι ίχιϊι-ο πρός δ μετά- ό'? Ιον βαίνομεν. // ’λνατολή, e'raa 
παρά τώ φυσική φωζί καί ζο νοερόν τό πρώτον ίζίλαμύε xai ίδ.εχόθη ιιν'ι rf/r οικου
μένην, κατεδικάσθη σήμερον rd δέχηται αυτό ιιλλαχύθεν· Ευτυχώς ί>· τώ μίσφ τής 
αχοτίας, ήτις πολλαγοΰ ακόμη μάς καλύπτει, αρχίζουν rd ύποφύσχωαιν αίθριας ήτί- 
ρα<. ’Λρχϊ^εί νά φαίνηται όριστικύς οργασμός, ηθικής προόδου πρόδρομος, ανατροφής 
βελτίωσες, αξιόλογος γραμμάτων καλλιέργεια, συνεταιρισμοί σκοπούς ήθικούς και ε
θνωφελείς έπιδιώχοντες' αί εις διάφορα μέρη τής Οθωμανικής .4ύτοκρατορίας συστά
σεις Συλλόγων καί άλλων φιλεκπαιδευτικών σωματείων, ων ό σκοπ'ς εΰρύς xai 
σπουδαίος, πάκτα ταϋτά είσιν ίικτΐνες πρόδρομοι φαεινού ήλιου, προωρισριένου νά δια
σκεδάσω τά ομιχλώδη νέφη τά μετά τύ τέριια τών νυχτών περί τόν 'ρίζοντα 'wp τις 
άποσένοντα.



*

Του προς άναγίννησις πνευματικού τε καί ηθικού τούτου οργασμού ούκ άμοι
ρος ύπήρξε καί ό ήμίτερος Σύλλογος' τά αναλυόμενα hr αύτφ κατά rd ίνόντα ϋπό 
ίινδρών άρμοδίοις Ιπιστημονικά καί Άλλα ζητήματα, ού μην αλλά καί al τών Ευρω
παϊκών φυλλαδίων σπουδαιότεροι καί άζιολογωτεραι πραγματεϊαι, αϊτινες ποτίζουσι 
τό διψώς μάλιστα γνώσεις τούτο ίδαφος, eMr όλα διοχετεύσεις ςοεραΐ, τών όποιων 
ήχώ εσεται— σχετικώς Ιννοεϊεαι— τό περιοδικός τούτο. Αί δυνάμεις ήμών μεμετρη- 
μέναι, π.Ιήν ή διάθεσις τού νά ίργασθώμεν ύπίρ τής ήθικής άταπλάσεως τής ’Ανατο
λής εύρυτέρα. Αυτό ήτον, είναι καί εσεται τό αιώνιον ήμών, Sretpov: rd θύσωμεν καί 
ήμεΐς μικρός χάλικα (Ις τό μύγα Ιγειρόμενον νοερόν οίκοδόμημα.

Τελευτώντες όφείλομεν rd διακοινώσωμεν τοϊς φΐλοις άναγνώσταις μεταβολήν τινα 
γενομίνης έπί tri σχήματος τών φυλλαδίων τού περιοδικού παρά τά δηλωθέντα ir τή 
π ροικδοθιίση αγγελίφ τού Συμβουλίου τού Συλλόγου. 'Αντί φυλλαδίως I» χύντε τυ
πογραφικών φύλλων, 80 τούτ. σελιδώνεις μύγα όγδοον, ύνεκρίθη, διά τό κομψότε
ρος καί Λρμοδιώτερον τού Ιργου κατά τούς χαρακτήρας τού τύπου, νά σύγκηνται ίκ τεσ
σάρων τυπογραφικών φύλλων, 64 δηλ. σελίδων εις μικρός τίταρτος τής ώρισθείσης 
συνδρομής μη μεταβαλλομίνης. ^ιά τούς κυρίους συςδρομητάς οϋδεμία Ικ τούτου βλά
βη εσεται, Λλλά μάλιστα καί τις ώφίλεια, τού περιοδικού περιλαμβάςοντος ήδη περιο* 
σοτέραν ύλην.

ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΙΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΟΥ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΒΡΟΥ.

ΥΠΟ I. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΥ.

Φιλόμουσοι Κύριοι,

Δεχθείς τήν έντολήν τοΰ συμβουλίου, ινα κατά την εορτήν τής άνακηρύξεως 
τής νέας έπωνυμίας τοΰ ήμετέρου συλλόγου εΐπω τόν νενομισμένον λόγον, δέν 
είχον επί πολύ νά σκεφθώ τί είναι πρέπον νά λάβω ώς θέμα τοΰ λόγου μου 
έν τοιαύτη πανηγυρική ημέρα καί ενώπιον ούτω εκλεκτής όμηγύρεως, ήτις ίσως 
περιμένει νά άκούση παρ’ έμοΰ καί την προκαλέσασαν αιτίαν τής μεταβολής 
τοΰ δνόματος τοΰ συλλόγου. Λύτό τό όνομα τοΰ αθανάτου ποιητοΰ ερμηνεύει 
καί τήν αιτίαν καί τον σκοπόν. Ό Όμηρος τό πάλαι έπαίδευσε τό άρχαΐον 
ελληνικόν· καί ημείς oca τής κλασικής άρχαιότητος, τής οποίας θεμέλιον καί 
κορυφή είναι ό Όμηρος, πρέπει νά παιδευθώμεν. έξ ανάγκης καί τό θέμα τοΰ 
λόγου μου πρέπει νά ήναι ομηρικόν, θέλω λοιπόν ομιλήσει σήμερον, δτε τε- 
λοΰμεν τά ό μή ρ εια περί τής έπενεργείας των ομηρικών επών επί τοΰ πνεύ
ματος καί των ηθών τών αρχαίων.

Ή ποίησις, ώς καί πάσα άλλη καλή τέχνη, κυρίαν πηγήν έχουσα τό φαντα
στικόν, εκείνην τήν δύναμιν τής ψυχής, δε’ ής πατάσσονται πάντες οί ιδεώδεις 
τοΰ καλού τύποι, παριστάνει διά λόγου τά τε πράγματα καί τά πρόσωπα όποϊά 
τινα δύνανται νά γείνωσι καί ούχί όποια είναι καί γίνονται, θεμέλιον λοιπόν 
καί κρηπίς είναι τό πιθανόν, ό έστι τό πιστευτόν. Τούτο δέ είναι ή καλου- 
μένη ποιητική αλήθεια, ήτις έκτιθεμένη περί τά καθέκαστα προσηκόντως 
καί κατά τήν φύσιν τών πραγμάτων παράγει τά δαιμόνια ποιήματα, έκτραχη- 
λιζομένη δέ έξω τοΰ πιθανού καί βαίνουσα αχαλίνωτος εις τό πεδίον τοΰ παρα
δόξου καταντά αφόρητος τερατολογία. Ή ποιητική λοιπόν αλήθεια διαφέρει 
τής ιστορικής, διότι ό μέν ποιητής όθενδήποτε λαβών αφορμήν είναι κύριος 
νά διατάξη τά τής ύποθέσεως, ώς βούλεται, ό δέ ιστορικός θηρεύων τήν έξ αν
τικειμένου αλήθειαν άφηγεϊται τά γεγονότα όποια είναι έν χρονική σειρά καί 
έξ ώρισμένων προσυμβαινόντων αιτίων ούδέν άρα ούτε καλόν ούτε κακόν δύνα- 
ται νά παοαλείψη ή νά μεταπλάση χωρίς νά γείνη καί παραχαράκτης τής αλή
θειας. Διά ταΰτα ή μέν ιστορία κύριον μόνον σκοπόν έχουσα τό διδάσκειν απο
βλέπει μόνον τούς όλίγους καί τούς σοφούς, ή δέ ποίησις διώκουσα άμφότερα 
καί τό τέρπειν και τό διδάσκειν αφορά σύμπαντας:

aul prodesse voluni aul delectare poiilae 
aul simul et jucunda cl idonca diccre vitae.

Herat. de arte peelica
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ούδεις δέ άλλος εν τώ κόσμω ποιητής ήδυνήθη νά ποιήση κατά τήν προεχτε- 
Οεϊσαν τής ποιήσεως φύσιν φυσικώτερα καί αληθέστερα ποιήματα ώς ό "Ομη
ρος καί διά τοΰτο έπί πολλούς καί μακρούς αιώνας έτερψεν άμα και έδίδαξεν 
τό ίδιον έαυτοϋ έθνος, ό κόσμος μάλιστα, τόν όποιον ό Όμηρος έδημιούργησε, 
κεϊται ακριβώς έν τώ χώρω τής πιθανότητος- ή ηρωική εποχή κεϊται, ώς γνω
στόν, έν τώ μεταιχμίω του πρώην μυθώδους καί φανταστοΰ καί τοΰ ύστερον ι
στορικού κόσμου, ώςτε ούτε δλως μυθώδης είναι ούτε πάλιν ιστορική, αλλά 
πιθανή, ένταΰθα δέ κεϊται τό μυστήριον τοΰ ομηρικού μεγαλείου. Άφ’ ου τά ο
μηρικά επη διά τών άοιδών καί ραψωδών αδόμενα κατά τάς έορτάς και έθνικάς 
πανηγύρεις διεδόθησαν πανταχοΰ τής 'Ελλάδος μετά θάμβους ένεΐσε σόμπαν 
τό ελληνικόν τήν έαυτοΰ εικόνα έπί τό θαυμαστότερον μέν καί ιδανιζώτερον 
μεγαλογραφημένην, αλλά καί μετά τοσαύτης όμοιότητος καί δαιμόνιου με^α- 
λοφυίας, ώςτε έμαγεύθη τό άλλως εύφάνταστον και ποιητικόν έθνος, άο’ ένός 
μέν έμεγαλοφρόνησε διά τοιούτους ενδόξους προπάτορας, άφ’ έτέρου δέ έλά- 
τρευσε τόν ποιητήν, εντεύθεν αί μεγαλείτεραι καί έπισημότεραι τών ελληνικών 
πόλεων ήρχισαν νά έριζωσι πρός άλλήλας Αντιποιούμενα-. τήν τιμήν τής πα
τρίδας τοΰ Όμήρου, ή Σμύρνη, ή Κύμη, ή Χίος, ή Κολοφών, ή Πύλος, τό Άρ
γος, αί ’Αθήναι και άλλαι. Τό πράγμα από τής απλής Αντιποιήσεως, προέβη 
και μέχρι άποθεώσεως, ώς δηλοϊ τό ακόλουθον επίγραμμα :

οί μέν σευ Κολοφώνα τιθηνήτειραν, "Ομηρε,
οί δέ καλάν Σμύρναν, οί δ’ ένέπουσι Χίον, 
οι δ' Ίον, οί δέ έβόασαν έύκλαρον Σαλαμίνα, 
οί δέ νυ τάν Λαπιθαν ματέρα Θεσσαλίαν, 
άλλοι δ’ άλλο μέλαθρον Ανίαχον- εί δέ με Φοίβου 
χρή λέξαι πινυτάν άμφαδά μαντοσύναν, 
πάτρα τοι τελέθει μέγας ούρανός, έζ δέ γυναίκας 
ού Ονατάς, ματρός δ’ έπλεο Καλλιόπας.

Ή άποθέωσις ήτο τώ οντι πραγματική, διότι έν πλείσταις πόλεσιν ύπήρχον 
βωμοί πρός Οείαν τοΰ Όμήρου τιμήν ιδρυμένοι, και πολλα'ι πόλεις μετά ταΰτα 
έφύλασσον έν τοϊς άρχείοις αυτών τά ομηρικά ποιήματα ώς ιερά κειμήλια είτε 
διότι εΐχον άξίωσιν πατρίδος είτε διότι έγχώριος ήρως έν αύτοϊς έσεμνύνετο εί
τε διότι έμαρτυρεϊτο ή άρχαιότης αυτής. Άν δέ ποτέ μεταξύ τών πόλεων συ- 
νέβαινον διαφοραί είς τά ομηρικά ποιήματα ώς είς κώδηζας κατέφευγον, όπως 
διαλύσωσι τάς διαφοράς των. Επειδή δέ τό πάλαι ήοοντο διεσπασμένα, άνδρες 
ενδοξότατοι ήσχολήθησαν είς τήν συλλογήν και διαρρύθμισιν αύτών πρώτος ά- 
ναφερεται Λυκούργος ό τών Λακεδαιμονίων νομοθέτης, δεύτερος Σόλων ό τών 
’ Αθηναίων, δστις καί διά νόμου ώρισε νά ραψωδοΰνται έν τή εορτή τών Πανα- 
θηναίων. Έπειτα καί ή οικογένεια τών φιλομούσων ΙΙεισιστρατιδών πολλά 
πρός κατάταξιν τών ποιημάτων διέπραξε.

Τά είοημένα άναφέρονται μόνον είς τόν θαυμασμόν καί τό μέγα ενδιαφέρον, 
οπερ πόλεις μεγάλαι καί άνδρες διάσημοι καί ήγεμόνες φιλόμουσοι έδειξαν εις 
τήν 'Ομηρικήν ποίησιν έν τοϊς εξής θά είπω συντόμως περί τής έπενεργείας,
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ήν ήσκησεν επί τοΰ βίου του όλου έθνους καί ιδία είς τήν φιλολογίαν, τήν τέ
χνην καί τά ήθη. , _

Ή είς τά σχολεία εισαγωγή τών ομηρικών ποιημάτων ώς πρώτον τών παι- 
δων ανάγνωσμα καί ή έξ απαλών ονύχων περί αύτά τριβή καί ή έν ταϊς πανη- 
γύρεσιν από στόματος τεχνική καί ζωντανή Απαγγελία ταΰτα πάντα άπετύπω- 
σαν είς τάς νεαράς ψυχάς πάσας τάς όμηρικάς άρετάς, ώςτε έγένοντο ύστερον 
ή πηγή τών μετά ταΰτα άναπτυχθέντων διαφόρων ειδών τοΰ λόγου. Οί παλαι- 
ότατοι ποιηταί Αρχίλοχος δ Πάριος, Στησίχορος ό Ίμεραϊος,’ό Ιστορικός Η
ρόδοτος, ή καλλικέλαδος τής Αττικής εύεπείας καί χάριτος αηδών, ό θείος 
ΙΙλάτω.ν, πάντες ούτοι είναι καί λέγονται όμηρικώτατοι. 6 εις τών τριών με- 
γάλων τραγικών, ό Αισχύλος, έλεγε τάς τραγωδίας αύτοϋ^ψιχία τών ομηρικών 
τραπεζών. Τό δράμα μάλιστα καί ιδίως ή τραγωδία είναι δλως ομηρικόν, έκεϊ- 
Οεν ή τέχνη παρέλαβε δλην τήν δραματικήν ύλην, μυθικόν πλούτον άπειρον, 
αύτά τά δραματικά στοιχεία έκ τών ποικιλωτάτων καί ζωηροτάτων ομηρικών 
σκηνών, χαρακτήρας διαμεμορφωμένους, τύπους γλωσσικής έκφράσεως πρός 
φυσικωτάτην καί τελειοτάτην παράστασιν τών έξωτερικών αντικειμένων καί 
ποός έκφρασιν περιπαθεστάτων έσωτερικών αισθημάτων, καλλιέπειαν καί λό
γου σύνθεσιν καί δεινότητα καί ύψος καί πάσαν έν γένει γλωσσικήν χάριν καί 
αγλαΐαν, έπί πάσι δέ εικόνας Οαυμαστάς καί έμπνευσιν δαιμονίαν: «Έξ Ωκε
ανού μέν γάρ ποταμοί πάντες, πηχαί πάσαι, φρέατα πάντα κατά τόν πάλαι 
λόγον, έξ Όμήρου δέ, εί καί μή πάσα, πολλή γοΰν παρεισέρρευσε τοϊς σοφοΐς 
λόγου έπιοροή. ούδεις γοΰν ούτε τών τά άνω περιεργαζομένων ούτε τών περί 
φύσιν ούτε τών περί ήθος ούθ’ απλώς τών περί λόγους έξωτερικούς, οποίους άν 
είποι τις, παρήλθε τήν ομηρικήν σκηνήν άξεναγώγητος, αλλά πάντες παρ’ αύ- 
τώ κατέλυσαν, οί μέν ώς καί διάγειν παρ’ αύτώ μέχρι τέλους καί τών αύτοΰ 
συσσιτίων άποτρέφεσθαι, οί δέ ώςτε χρείαν άποπλήσαί τινα καί συνεισενεγκεϊν 
έξ αύτοΰ τώ λόγω τι χρήσιμον, έν οις καί ή Πυθία, πολλούς τών χρησμών 
προς 'Ομηρικήν μέθοδον άποξέουσα. φιλόσοφοι περί αύτόν- ρήτορες περί αύτόν 
γραμματικοί δέ ούκ άλλως είς τέλος, είμή δι’αύτοΰ· όσοι δέ μετ’ αύτόν ποιη- 
ταί, ούκ έστιν, δς έξω ji τών αύτοΰ μεθόδων τεχνάζεται, μιμούμενος, περιποι- 

J ών, πάντα ποιων δι’ ών όμηρίζειν δυνήσεται. άγουσιν αύτόν καί γεωγράφοι 
διά ζήλου πολλοΰ καί θαύματος- ό περί τήν Άσκληπιαδών δίαιταν καί τά 
τραύματα ερανίζεται καί αύτός έκεϊθεν αγαθά. Έφέλκεται τό πράγμα καί βα
σιλείς- καί μαρτυρεί ό μέγας ’Αλέξανδρος, κειμήλιον είτε καί έφόδιον καί έν 
αύταϊς μάχαις τήν ομηρικήν βίβλον έπαγόμενος, καί τήν κεφαλήν, δτε ύπνοΰν 
δέοι, έπανάπαύων αύτή, ΐνα τάχα μηδέ έν ΰπνοις αύτοΰ άπέχοιτο, αλλά καί 
φανταζόμενος είη εύόνειρος. καί έστιν αληθώς βασιλικόν πράγμα ή Ομηρου 
ποίησις.» Ταΰτα λέγει ό Θεσσαλονίκης αρχιεπίσκοπος Εύσταθιος εν τή εισα
γωγή τών παρεκβολών εις τήν Ίλιάδα.

Περί δέ τής έπενεργείας τών ομηρικών έπών έπί τήν τέχνην, ίνα μή μακρο
λογώ, άρκεϊ νά αναφέρω μόνον τήν παλαιάν παράδοσιν, ότι ό περίφημος καλ
λιτέχνης Φειδίας προσχεδιάζων κατά νοΰν τόν τύπον τοΰ μετά ταΰτα περίφη
μου έν ’Ολυμπία αγάλματος του Αιός, έτυχε νά διαβαίνη εκ τίνος σχολείου, 
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ότε την στιγμήν έχείνην ηχούσε τούς περίφημους εκείνους περί Διός στίχους, 

ή, καί κυανέησιν έπ’ όφρύσι νεΰσε Κρονίων· 
άμβρόσιαΐ ο’ άρα χαΐται έπεορώσαντο άνακτος 
χρατος απ’ άθανάτοιο· μέγαν δ’ έλέλιξεν 'Όλυμπον.

χαι παρευθύς συνέλαβεν ό τεχνίτης τήν ιδέαν τής δυνάμεως χαι τοΰ μεγαλεί
ου τοΰ υπάτου τών θεών, ήτις χαι παριστάνετο ύστερον επί τοΰ τελεσθέντος 
έργου. 'Επόμενον ήτο άγ’ ου και ή ποίησις χαι ή τέχνη ύπηρέτουν άμφότεραι 
τήν θρησκείαν, νά έξαρτηθή και ή τέχνη έκ τών ομηρικών ποιημάτων, όπου δ- 
λαι αί εικόνες τών ’Ολυμπίων θεών ειχον προπλασθή ώς έν μεγάλω καλλιτε
χνική έργαστηρίω.

Όπως τελειωθή ό άνθρωπος απαιτείται νά συντρέξωσι δύο τινά, φύσις και 
έθος, και ή μέν φύσις είναι ή εσωτερική τοΰ ανθρώπου δύναμις, δι’ ής είναι 
ικανός νά διακρίνη τό όρθόν τού σφαλερού καί τό αγαθόν τοΰ ζακοΰ. αυτή διά 
τής παιδείας αυξάνει και τελειούται εις βαθμόν μέγιστον οίκειοποιουμένη τε- 
χνικάς καί έπιστημονικάς γνώσεις, τό δέ έθος προσγίνεται έξωθεν και είναι ή 
ρύθμισες τών έν τώ άνθρώπω ορμών και παθών· ή δέ τοιαύτη αρετή καλείται 
ηθική, έν ω έκείνη λέγεται πνευματική. Τό έθος προέρχεται έκ τής έξεως, ή δέ 
έξις έκ τών πράξεων, αί δέ συνεχείς πράξεις άποτελοϋσι τόν ήμέτερον βίον, 
τόν όποιον διάγομεν μετά τών όμοιων ήμϊν ανθρώπων, ηθική λοιπόν είναι ή α
γαθή τών ήμετέρων πράξεων έκτέλεσις άναφορικώς πρός τούς άλλους ανθρώ
πους, 5 έοτι ή περί τάς πράξεις ακρίβεια, εύθύτης, πίστις, καρτερία, γενναίο- 
της, δικαιοσύνη, φιλανθρωπία κλ. ΙΙρός τήν διττήν δέ τοΰ ανθρώπου τελείωσιν 
τήν τε πνευματικήν καί τήν ηθικήν έξευρέθησαν καί αί κατάλληλοι μέθοδοι. 
Έκ δέ τών σφόδρα συντελούντων πρός τήν ηθικήν τελείωσιν είναι ή αληθής 
ποίησις καί διά τοΰτο οί μεγάλοι ποιηταί δικαίως καλούνται πατέρες τών έ- 
Ονών έκείνων, έκ τοΰ κόλπου τών οποίων έγεννήθησαν. εύτυχή δέ τά έθνη όσα 
πρωίμως’έγέννησαν μεγάλους ποιητάς, διότι μόνη ή ποίησις κέκτηται τήν θαυ
μαστήν έκείνην δύναμιν τού νά στρέφη τήν καρδίαν τών ανθρώπων, ώς γινώ- 
σκουσα κατά βάθος όλα αύτής τά μυστήρια, χαί πού μέν νά έξεγείρη τόν πό
θον καί τήν αγάπην, πού δέ νά κινή τό μίσος καί τήν αποστροφήν, πού δέ νά 
μετατρέπη τούς οφθαλμούς ημών εις πηγάς δακρύων χαράς, έλπίδος, λύπης, 
οίκτου. Διά τού θείου αύτής στόματος έξυμνεΐ τά κατορθώματα τών προγόνων 
καί λαμπρύνει τόν έθνικόν ήμών βίον, διδάσκει τήν αύταπάρνησιν καί τήν α
γνήν φιλοπατρίαν λέγουσα :

Εις οιωνός άριστος, άμύνεσθαι περί πάτρης.

προτρέπει ημάς νά έχωμεν πεποίθησίν πρός τόν Θεόν καί τότε ευκόλως ε'.σα- 
κουόμεθα ύπ’ αύτοΰ :

δς κε Οεοϊς έπιπείθηται, μάλα τ’ έκλυον αύτοΰ. 
γινώσκουσα δέ τήν άνθρωπίνην ύπερφιλαυτίαν κηρύττει διά σεμνής γλώσσης 
τήν ασθένειαν ήμών πρός σωφρονισμόν: 

ούδέν άκιδνότερον γαΐα τρέφει άνθρώποιο, 
πάντων, δσσα τε γαίαν έπι πνείει τε καί έρπει 
ού μέν γάρ ποτέ φασι κακόν πείσεσθαι όπίσσω, 
οφρ* αρετήν παρέχωσι θεοί καί γούνατ’ όρώρη* 
άλλ’ δτε δή καί /.υγρά θεοί μάκαρες τελέσωσιν, 
καί τά φέρει άεκαζόμενος τετληότι θυμώ. 
τοιος γάρ νόος έστίν έπιχθονίων ανθρώπων 
οΐον έπ’ ήμαρ άγησι πατήρ άνδρών τε θεών τε. 
τώ μή τις ποτέ πάμπαν άνήρ άθεμίστιος είη, 
άλλ’ ογε σιγή δώρα θεών έχοι, δττι διδοΐσν.

Μάς νουθετεί νά ήμεθα συμπαθείς πρός τούς δυστυχείς, διότι πάντες ειμεθα 
υιοί τοΰ αύτοΰ πατρός

πρός γάρ Διός είσιν άπαντες 
ξείνοι τε πτωχοί τε· δόσις δέ όλίγη τε φίλη τε.

παριστάνουσα τό παροδικόν καί πρόσκαιρου τής ήμετέρας ύπάρξεως μάς παρο
τρύνει εις άγαθάς πράξεις καί έλπίδα μέλλοντος βίου:

οΐηπερ φύλλων γενεή, τοιήδε καί άνδρών. 
φύλλα τά μέν τ’ άνεμος χαμάδις χέει, άλλα δ' 0’ ύλη 
τηλεθόωσα φύει, έαρος δ’ έπιγίγνεται ώρη· 
ώς άνδρών γενεή ή μέν φύει, ή δ’ άπολήγει.

Πρός δέ τούς νέους παρέχει χρυσάς συμβουλάς, οτι δεν πρέπει νά καταφρο- 
νώσι τήν πείραν τών γεροντοτέρων

αίεί δ’ όπλοτέρων άνδρών φρένες ήερέθονται· 
οίς δ’ ό γέρων μετέησι, άμα πρόσσω καί όπίσσω 
λεύσσει, όπως όχ’ άριστα μετ’ άμφοτέροισι 

γένηται.
Πολλάκις δέ δέν άρκεϊται νά παραινή διδάσκουσα ήμάς διά συμβουλών καί 

στρογγύλων γνωμολογιών, άλλά θέλουσα νά μάς καταστήση τρόπον τινά έπό- 
πτας καί θεατάς βίου καί ηθών διαφόρων άναλαμβάνει έπι τών ταχυτάτων αύ
τής πτερύγων καί μάς περιοδεύει εις ξένας χώρας διερχομένη ταχύτατα όρη, 
κοιλάδας, ποταμούς καί Οαλάσσας. ΙΙρός το'.αύτην μάλιστα πτήσιν ή φαντασία 
τοΰ 'Ομήρου είναι δαιμονιωτάτη* έν άκαρεΐ χρόνω μετεωρίζει ήμάς άπό τών έ- 
πιγείων εις τά αιθέρια Οψη καί μάς εισάγει εις τήν κατοικίαν τών άθανάτων 
θεών, τόν Όλυμπον,

δθι φασί θεών έδος άσφαλές αίεί 
έ’μμεναι, ούτ’ άνέμοισι τινάσσεται ούτε ποτ’ όμβρω 
δεύεται, ούτε χιών έπιπίλναται, άλλά μάλ’ αίθρη 
πέπταται άνέφελος, λευκή δ’ έπιδέδρομεν αίγλη·

αίφνης δέ πάλιν άπό τών ουρανίων μάς καταβιβάζει εις τά υποχθόνια και πο- 
(O.U11POS ΦΤΛ. Λ'.) ' 2
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τέ μέν μάς εισάγει εις τόν ζοφώδη Τάρταρον, όπου παριστάμεθα θεαταί φοβε- 
ρωτάτων σκηνών, ποτέ δέ μας οδηγεί εις τό ’Ηλύσιον πεδίον

τη περ ρηΐστη βιοτή πέλει άνΟρώποισιν

όπως διά τής άντιπαραΟέσεως τής ποινής και τής αμοιβής παροτρύνη εις τήν 
πράξιν τών αγαθών έργων έν τώ βίω. Τοιαΰτα καί άλλα έδίδασκεν ό πρώτι
στος και μέγιστος τής ποιήσεως Ιεροφάντης, ό πατήρ "Ομηρος πρός ρύΟμισιν 
τών ηθών.

_ Προς ρύΟμισιν λοιπόν τών ηθών καί άνάπτυξιν τής ήμετέοας διάνοιας ούδέν 
άλλο έχομεν νά πράξωμεν παρ’ δ,τι έπραξαν καί αυτοί οί παλαιοί. Έκ τοΰ 
αρχαίου βίου τοϋ πλήρους νεανικής ζωής καί κάλλους πρέπει καί ήμεΐς έμ- 
πνεόμενοι νά ύψωθώμεν. Καί άλλα έθνη πρότερον ταπεινά ύπδ τής θείας εκεί
νης πνοής έμφορηΟέντα καί ηθικώς καί πνευματικώς έμεγαλύνθησαν. έχει τού
το ίδιον ή κλασική άρχαιότης τοϋ νά καθιστά φοιβολήπτους τούς λατρευτά- 
αύτής : «από τής τών αρχαίων μεγαλοφυίας εις τάς τών ζηλούντων εκείνου 
ψυχάς, ώς από ιερών στομίων, άπόρροιαί τινες φέρονται, ύφ’ ών έπιπνεόμενοι 
καί οί μή λίαν φοιβαστικοί τώ ετέρων συνενθουσιώσι μεγέθει»· λέγει ό Λογ- 
γΐνος.

Τελευταΐον κλείω τόν λόγον πληροφορών πάντάς τούς φιλομούσους καί 
φιλόκαλους κυρίους τούς τιμήσαντας διά τής παρουσίας των τήν σημερινήν 
τοΰ ήμετέρου σωματείου πανήγυριν, δτι ό σύλλογος ήμών προτίθεται σκοπόν 
τό μέν τήν παίδευσιν καί ηθικήν μόρφωσιν τοΰ λαοΰ διά τής συστάσεως δημο
τικών σχολείων, τό δέ τόν φωτισμόν τών μελών αύτοϋ διά μαθημάτων γινο
μένων έν τώ καταστήματι τοΰ συλλόγου, πρός πλήρωσιν τοΰ διττού τούτου 
σκοποΰ δέν έπαρκοΰσιν αί δυνάμεις καί τά μέσα ολίγων ατόμων, άλλ’ είναι α
ναγκαία ή σύμπραξις καί πολλών άλλων καί μάλιστα τών εύπορούντων. ούδείς 
νομίζω έχει ανάγκην προτροπής, διότι ύμεϊς εισθε πρός τά καλά έργα πάντων 
ανθρώπων καί προθυμότατοι καί γενναιότατοι. ΙΙάντες λοιπόν πεποιθότες 
πρώτον έπί τήν θείαν πρόνοιαν, έπειτα δέ έπί τήν ήμετέραν αύτών θερμήν ε
νέργειαν, άς έχωμεν θάρρος δτι δέν θά παρέλθη πολύς χρόνος καί θά ίδωμεν 
άγαθωτέοας ημέρας έθνικής προόδου, γένοιτο.

'ϊποθέτω δτι ήγεμών τις καλεΐ παρ’ αύτώ ζωγράφον, αληθώς άξιον τοϋ ο
νόματος τούτου καί τώ λέγει: «Είσαι κύριος τής τύχης σου. Παν δ,τι καλλι- 
τέχνης δύναται νά έπιθυμήση, σοί τό προσφέρομεν. Θά ήσαι πλούσιος ΐνα μή 
έξαρτασαι από τίνος, ισχυρός δπως καταβάλλης παν πρόσκομμα, περιβεβλη- 
μένος μέ τιμάς ινα αισθάνεσαι τής ύπερηφανίας τό σωτήριον κέντρον, κεν- 
τών σε. Ή Εύρώπη σοί είναι ήνεωγμένη. Παρ’ οίωδήποτε λαώ μεινης θέλουν 
εύγνωμόνως σέ ύποδεχθή, διότι δέν θά ζητήσης αμοιβήν τινα καί τά έργα 
σου θέλουν φημίζεσθαι, ώς τά τών δώρων μεγαλοπρεπέστερα. θελεις όρισει, 
σύ αυτός τά μνημεία άτινα σοί αρέσει νά κοσμήσης δι’ εικόνων, και έκλεξει ό 
ίδιος τών εικόνων σου τά αντικείμενα. Δέν θά έχης έπιβλεποντα είμή τόν εαυ
τόν σου, οδηγόν τήν γνώμην σου καί κριτήν μόνον τάς έπερχομένας γενεάς». 
Ό ζωγράφος βεβαίως ύποκλίνων ήθελεν απαντήσει δτι τό δνειρον είναι υπέρ 
τό δέον ώραΐον, δτι ή Εύρώπη δέν αποτελεί μέρος τών Αραβικών μύθων, καί, 
ανήσυχος θά ήρώτα εαυτόν αν ό ήγεμών δέν ήθέλησε νά τόν περιπαίξη.

Καί" όμως τοιαύτη ή ακριβής ιστορία τοΰ ζωγράφου Πολυγνώτου. "Ο,τι 
φαίνεται χίμαιρα διά τήν κοινωνίαν μας, τήν τόσον έξαρτωμένην καί θετι
κήν, ήτο πράγμα διά τήν Έλλην ικήν, τής οποίας ό άνετος δργανισμός άφινε 
θέσιν εύρεΐαν πρός τήν. έλευθερίαν καί τήν ποίησιν. Παρ’ ήμΐν τό ιδανικόν είναι 
άπλή λέξις· παρά τοϊς Έλλησι τό ιδανικόν είσήρχετο εις τόν βίον, διότι έγί- 
νωσκον ν’άπλοποιώσι τά πάντα, καί αύτήν τήν εύτυχιαν. Ιο συλλαμβάνει·/ 
σκοπόν τινα εύγενή καί έν φαιδρότητι έπιδιώκειν αύτόν, τό να μήν ήναί τις 
μήτε ό κύριο; τών περιστάσεων μήτε τό παίγνιον αύτών αλλά νά μιμήται 
τόν άξιον κολυμβητήν, τόν ποτέ μέν άφίνοντα τό σώμά του φέρεσθαι ύπό τών 
κυμάτων ποτέ δε διαπερώντα ταΰτα, τό δέχεσθαι τας ήόονας καί έπιζητειν 
τήν δόξαν, κατέχειν πλούτον καί περιφρονεΐν αύτόν, τό νά μήν ήναί τις έπι- 
δεικτικός αλλά νά αγαπά έμπαθώς το ώραΐον καί διά τοΰ ωραίου νά, φθάνη 
το μεγαλείου, ιδού τό μυστήριον ευτυχών τινων ύπαρξεων, τοσοΰτον ευτυχών, 
ώστε κλίνομεν νά τάς Οεωρήσωμεν ώς μυθιστορήματα. Σπουδάζων τις μολα
ταύτα τοΰΠολυγνώτου τό στάδιον, θέλει ίδεΐ δτι συναρμολογεΐται φυσικώς 
μέ τρόπον θαυμάσιον καί παρέχει ύγιά παραδείγματα· θέλει θαυμάσει χαρα
κτήρα ίσον πρός τοΰ άνδρός τήν αξίαν, άμφότερα δ’ ανώτερα τής τύχης· θά 
μάθη πώς ύποστηρίζεται ή αξιοπρέπεια τής τέχνης καί πώς έργαζόμενος τις ΐνα 
Οέλξη, δύναται νά έξασκήση καί έπί τών ψυχών ηθικήν ένέργειαν τοι- 
αύτην, οποίαν καί οί φιλόσοφοι ήθελαν ζηλεύσει.

Λ.

Περί τάς άρχάς τοΰ έκτου π. X. αϊώνος καί τό τέλος τών Μηδικών πολέ
μων, έζη έν Θάσω ζωγράφος, Άγλαοφών καλούμενος. Είχε δύο υιούς εις τούς
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όποιους έδίδασκε τήν τέχνην του, τόν Άριστοφώντα καί τόν Πολύγνωτον. Κα
τά τούς αρχαίους έκείνους χρόνους ή τέχνη ήτο ώς έπί τό πλειστον κληρονο
μική, διότι ήτο έπάγγελμα μάλλον ή χλίσις φυσική. Οΰτω έν Σάμω ό Θεόδω
ρος μανθάνει παρά τοΰ πατρός αύτοΰ Τοίχου νά χύνη αγάλματα καί έν Χίω οί 
γλύπται Μέλας, Μιχκιάδης, καί Βούπαλος άνήχουσιν εις μίαν καί ρή/αύτήν 
οικογένειαν.

Ή Θάσος είναι νήσος τοΰ Αιγαίου πελάγους, πλησίον τών Θραχικών παρα
λίων κειμένη. Μέ πλοιάριον, ύπό καλών κωπηλατών διευθυνόμενον, έφθανον 
έλαττον ήμισείας ημέρας εις Άμφίπολιν. Ή νήσος μέτρα όλίγας μόλις τε
τραγωνικός λεύγας, ή έπιφάνεια όμως είναι μεγαλητέρα, αύξήσασα έξ άνας-ατώ- 
σεων τής γής. Βλέπει τις έν αύτή ορη τριών χιλιάδων ποδών ύψους, επομένως 
κοιλάδας βαθείας, γονίμους έν τή άρχαιότητι. Ό σίτος άφθονος, διότι ώνόμα- 
ζον τήν Θάσον, Π αρ αλία ν τής Δήμητρος, οίνοι περίφημοι, διότι ό Βάκ
χος ήτο ό προστάτης τοΰ τόπου καί είκονίζετο, μέ κισσόν έστεμμένος, έπί τών 
νομισμάτων τής πόλεως. 'Υψηλά δάση έκάλυπτον τάς άκαλιεργήτους τών όρέ- 
ων κορυφάς. Έλέγετο δέ ότι τά όρη έκρυπτον εις τάς ράχεις των χρυσόν καί 
λίθους πολυτίμους, άμεθύστους καί όπαλλίους. Διό οί Φοίνικες, θαλασσοπόροι 
ικανοί πρός άνακάλυψιν μετάλλων καί πολυτίμων ύλών, είχον έν θάσω πρα- 
κτορεΐον πρίν οί "Ελληνες γίνωσιν ικανοί, όπως τούς έκδιώξωσι πρός τά με
σημβρινά τής Μεσογείου μέρη· άλλ’ ή κυριωτέρα πλούτου πηγή διά τούς Θα- 
σίους, ήσαν αί έπί τής Θρακικής παραλίας κτήσεις αύτών. Έκυρίευσαν τήν 
Σκαπτήν "Υλην, τήν Γαληψόν, τήν Στρύμην, τήν Οΐσύμην, τάς Κρηνίδας, είς ό
λα τά μέρη δέ ταΰτα έξώρυττον χρυσορυχεϊα. Τά έκ τής έξορύξεως ταύτης ώ- 
φελήματα ήσαν τοιαΰτα, ώστε ύπελόγιζαν είς 300 τάλαντα τάς δημοσίας προσ
όδους των, αί δέ τακτικαί τών ’Αθηνών πρόσοδοι δέν ύπερέβαινον προ τοΰ 11ε- 
λοποννησιακοΰ πολέμου τά 400 τάλαντα. Ί'οσοΰτος πλούτος έπέσυρε τήν πο
λυτέλειαν, ή δ’ εύγενεστέρα τής έποχής έζείνης πολυτέλεια ήτο ή ζωγραφική. 
Ή αρχιτεκτονική ήτο τέχνη ανάγκης, ή γλυπτική δέν ήτον όλιγώτερον ιόφέλι- 
μος είς λαούς πολυθεϊστάς, θέλοντας τούς θεούς κατά τήν φαντασίαν των, ένώ 
ή ζωγραφική, τελευταία πασών γεννηθεΐσα καί νήπιος έτι, ήτο σπανία καί με
γαλοπρεπής διασκέδασις.

Δέν θέλω ποσώς έξετάσει ένταΰθα τάς άρχάς τής ζωγραφικής μήτε παρα- 
πέμψει τόν άναγνώστην είς τάς διηγήσεις τών αρχαίων, χωρίς νά προσθέσω ό
τι είναι ψευδείς. Οί "Ελληνες ευρισκον φυσικόν ότι τά πάντα ήρχησαν μετ’ αύ
τών, καί έθεώρουν εαυτούς τήν αρχήν τοΰ πολιτισμού ολοκλήρου. Είχαν λοι
πόν άναλύσει μέ τήν αύστηράν των αγχίνοιαν τάς μεθόδους τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος, είς τήν ζωγραφικήν έφαρμοζομένας· αί διαδοχικαί δέ αύτοΰ ένέργει- 
αι είχον καταντήσει σειρά έφευρέσεων ύπό διαφόρων καλλιτεχνών προσωποποιου- 
μένων. Οΰτω ή πρώτη τοΰ ανθρώπου δοκιμή θά έσχεδίασε κατ’ αύτούς έπί τοί
χου τήν σκιάν προσώπου, τήν δέ ιδέαν ταύτην άπέδιδον είς τόν έκ Σάμου Σώριαν. 
Κατόπιν θά έμιμήθησαν άπ’ εύθείας διά μιας γραμμής, τόν κύκλον τοΰ σώμα
τος, τούτου δ’ έφευρετάς έθεώρουν τόν Φιλοκλή καί τόν Κλεάνθην. Μία άλλη 
πρόοδος υπήρξε νά σχεδιάσουν τάς έξοχάς τών όστέων, τάς συστολάς τών μυ
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ώνων, τάς πτυχάς τών φορεμάτων, όλα δέ ταΰτα διά γραμμών πολλών ό έκ 
Κόρινθου Άρδίκης καί ό έκ Σικυώνος Τηλεφάνης έθεωροΰντο τούτων οί έφευρέ- 
ται. Ή έπιστήμη τών τομών καί ή σκηνογραφία άντεπροσωπεύοντο ύπό Κίμω- 
νος τοΰέκ Κλεωνών. ’Εκ τοΰ σχεδίου μετέβησαν είς τό χρώμα. Ό Έχφαντος ήρ- 
χησε κατ’ αύτούς καλύψας τό σχεδιογράφημά του μέ χροιάν κοπανισμένης κε
ράμου. Ό ’Αθηναίος Εύμαρος έχώρισε τόν άνδρα τής γυναικός διά δύο διαφό
ρων χρωμάτων, ώς φαίνεται είς τά άρχαιότερά των δοχεία. Έπί τέλους ή άνα- 
κάλυψις τών διαφόρων χρωμάτων, ή διά τής έγκαυστικής ζωγραφική έφάνησαν 
και αύταί, καί οίονεί περιμενόμεναι. Άλυσσος τόσω μεθοδική δέν είναι πολύ 
πιστευτή καί οί άοχαϊοι δέ αμφίβολον περί αύτής. Ό τόσω όξυδερκής θεόφρα- 
στος έχρονολόγει άπό τοΰ Πολυγνώτου τήν ζωγραφικήν. Ή νεωτέρα έπιστή
μη διαβλέπει απεναντίας παν δ,τι ή Ελλάς έδανείσθη άπό τόν προ αύτής πο
λιτισμόν. Τά ήθη της ήσαν άγρια έτι, δτε ή Αίγυπτος καί ή ’Ασία ήκμα- 
ζον. Ή Λυδία, μεγάλη μέχρι τοΰ Σόλωνος, διημφισβήτει τό μέρος αύτής είς 
τάς προόδους τής ζωγραφικής, έπειδή δέ Αυοική αποικία ύπήγε νά συστηθή 
έν Έτρουρία, αί έπί τών Έτρουσκικών τάφων εικόνες άποδειχνύουν κάπως βάσι- 
μον τούτο. Τό βέβαιον είναι δτι αί αρχαιότερα', εικόνες, αί παρά τών συγγρα
φέων μνημονευόμενοι, έζωγοαφήθησαν παρ’Έλ)<ήνων, ώς ή μάχη τών Μα- 
γνήτων, χάριν λόγου, ή ύπό τοΰ Βυλάρχου ζωγραφηθεϊσα καί ύπό τού 
βασιλέως Κανδαύλου μέ χρυσόν καλυφθεϊσα, ή τό Στενόν τοΰ Βοσπόρου, 
έργον τοΰ Μανδροκλέους, έν τώ ναώ τής Σάμου τότε διατηρούμενον. Έν Έ- 
φέσω, έν Σάμω καί είς τάς πέριξ τής Μιζοασίας νήσους έδίδασκον τακτικώς 
τήν ζωγραφικήν καί συνέστησαν τά πρώτα διαγωνίσματα. Εντεύθεν τό όνομα 
τής Ασιατικής σχολής ήτο σεβαστόν παρά τοϊς λοιποΐς Έλλησι καί δτε ακό
μη ή Ελληνική σχολή των ήκμαζε. Ουτω τό πραγμα μετεδόθη έκ τής ’Ανα
τολής είς τήν Δύσιν. Ή εύποροΰσα Θάσος, συνδεομένη διά τής γεωγραφικής 
θέσεως αύτής, διά τοΰ εμπορίου, δι’ άλλων πλείστων δσων συμφερόντων μέ τόν 
ανατολικόν πολιτισμόν, έσχεν ενωρίς τούς ζωγράφους της καί αϋτη. Αί παρα- 
βολαί είναι σπανίως ακριβείς μεταξύ έποχών τόσω μεμακρυσμένων, ούχ ήττον 
άποδεικνύουν καθαρώτερον τά πράγματα. Έπί τή βάσει ταύτη οί αρχαιότεροι 
τής Ελλάδος ζωγράφοι δύνανται νά παραβληθώσι πρός τούς Βυζαντινούς ζω
γράφους, τούς προετοιμάσαντας τόν ’Ιταλικόν μεσαιώνα, άνώνυμον πλήθος, 
ούτινος είκών δύναται νά Οεωρηθή ό Αγιος Λουκάς. Έπί τή βάσει ταύττ ό Ά- 
γλαοφών δύναται νά Οεωρηθή ό Σιμαβουέ τής άρχαιότητος, ό δέ Γιότος, Πο
λύγνωτος.

Ό Άγλαοφών ύπήρξεν έκ τών ζωγράφων έκείνων οΐτινες καλήτερον διδά- 
σκουσιν ή ένεργουν τήν τέχνην των, καθηγηταί μάλλον ή τεχνΐται καί τούς ο
ποίους εύκόλως ύπερβαίνουν οί μαθηταί των. Είναι αληθές δτι ό Κυντιλιανός 
τόν θεωρεί ίσον τώ υίώ αύτοΰ Πολυγνώτω, ό δέ Κικέρων θέτει άμφοτέρους, με
ταξύ τοΰ Άπελλού καί τοΰ Ζεύξιδος· δέν έχομεν δμως πολλήν πίστιν είς τάς 
ύπερβολάς τών 'Ρωμαίων συνηγόρων, θαυμαστών τής Ελληνικής τέχνης έμ- 
παθών μάλλον ή όξυδερκών. Κατά τήν έποχήν τών Μηδικών πολέμων, δτε ή 
γλυπτική ήτο ακόμη τέχνη ήμίγνως-ος, ή ζωγραφική, νεωτέρα τής γλυπτικής
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και εις ταύτην όφείλουσα τάς προόδους αύτής, ήτον όλιγώτερον προωδευμένη 
βεβαίως. Τήν ύπόνοιαν ταύτην βεβαιούσι δύο τινα, τά μόνα, άτινα μας διεβιβά- 
σθησαν περί τών έργων τοΰ Άγλαοφώντος: εις μίαν τών εικόνων του διεκρίνετο 
ίππος ώραΐος, εις άλλην δέ είχε ζωγραφίσει τήν Νίκην μέ πτερά. Οί πρό 
τοΰ Φειδίου λοιπόν άγαλματοποιοί διέπρεπον ιδίως εις τό κατασκευάζειν ίππους 
καί τεθρίππου;· γνωστόν δέ άλλως ότι οί γλύπται τής Χίου καί τής ’Εφέ
σου, πολύ πρό τοΰ Άγλαοφώντος εϊχον συλλογισθή νά παριστάνωσι πτερωτήν 
τήν Νίκην.

'Π νεότης τοΰ Πολυγνώτου ύπήρξεν αφανής, άφιερωθεΐσα εις τήν σπουδήν 
καί εις έργα κερδοφόρα. Ή Θάσος έδύνατο νά παρέξη τόν πλοΰτον, πλήν οχι 
καί τήν φήμην. Οί μεταπράται έπλήρωνον άδρώς τάς εικόνας του· άλλ’ οί έπαι
νοι αυτών δέν έξετείνοντο πέραν τής μικρά; χώρας των, ή τών γειτόνων λιμέ
νων. Ό ΙΙολύγνωτος έμαθε παρά τοΰ πατρός αύτοΰ παν δ,τι δ πατήρ του έδύ
νατο νά τόν διοάξη. Έζήτησεν ό ίδιος νέας μεθόδους, μέσα λεπτότερα, συνθέ
σεις πλέον ελευθέρους. Τώ άπέδιδον τήν ιδέαν τοΰ μιγνύειν κηρίον εις τά χρώ
ματα, όπως εΐσαγάγη ταΰτα, δυνάμει τοΰ πυρός, εις τά μάρμαρα ή τά επιχρί
σματα. Αν τό 'Ελληνικόν πνεΰμα δεικνύει καθ’ δλας τάς έποχάς μοναδικόν λε
πτότητας έρωτα, ό αιών τοΰ Περικλεούς ήτον έξόχω; ό αιών τών ταχειών προ
όδων νομίζει τις ότι κοινή θέλησις έζωογόνει λαούς καί καλλιτέχνας, διαφό
ρους πρός άλλήλους, όπως τούς ώθή πρός τό τέλειον. Δύο τινα πρό πάντων 
συνέτεινον όπως έξαγάγωσι τον Πολύγνωτον άπό τά λάθη τής αρχαίας σχο
λής καί άναπτύξωσι τό πνεΰμά του, τό παράδειγμα τών συγχρόνων γλυπτών 
καί ή άνάγνωσις τοΰ Όμηρου.

Κατ’ άρχάς, ή ζωγραφική ύπήρξεν ή υπηρέτις τής γλυπτικής, ώς ή μουσική 
τής ποιήσεως. "Αν ή μουσική, πριν καταστή ιδία τέχνη, ήτον απλώς μελοποιία, 
μεγαλύνουσα τών ποιητών τάς απαγγελίας, ή ζωγραφική ήν απλώς τής γλυ
πτικής βοηθός καί συμπλήρωσις. Διέσωσε τά άρχαΐα ξύλινα είδωλα, άτινα ή 
Ελλάς έλάτρευεν έφήρμοσεν έπι τών μαρμάρινων αγαλμάτων τά πλουσιώτερα 
αύτής χρώματα καί τό διατηρούν αύτάς επίχρισμα, έμίλτωσε μέ άνθη καί ποι
κίλους στολισμούς τάς στολάς τών θεοτήτων καί έπι τέλους διά τών φαεινών 
χροιών αύτής καί τών ζωηρών άντιθέσεών της ανύψωσε τά άποτελοΰντα τήν 
ζωφόρον τών ναών ανάγλυφα. Ή δέ πρός τήν γλυπτικήν ύπηρεσία της αυτή τή 
υπήρξε σωτήριος· δτε προώδευσε καί αύτή αρκούντως όπως γίνη ανεξάρτητος, 
έμεινεν αφελής, ιδανική, καθώς τήν γλυπτικήν, προσκολλωμένη, όπως έκείνη, 
εις τήν καθαρότητα τών γραμμών καί τών τύπων τήν ώραιότητα, έπιδιώκουσα 
τό σχέδιον μάλλον ή τόν χρωματισμόν καί ζητούσα τήν αρμονίαν τών προσώ
πων πλέον άλλου παντός. Αμα ήδυνήθησαν νά μιμηθώσι τούς γλύπτας, τούς 
έφθασαν διά τής εύγενείας καί τών άκρων τής λεπτότητος, διά τής ακρίβειας 
τής κατασκευής, διά τής ώραίας άφελείας τών θέσεων, προπάντων δέ διά τής 
έςαιρέτου έκείνης άπλότητος τής όποιας τύπους πλείστους όσους εδρίσκομεν 
εις αγγείων εικόνας. Οί πρό τοΰ Περικλέους γλύπται εϊχον έτι ταχύτητά τινα, 
κατεΐχον όμως ήδη τέχνην ακριβή, ίσχυράν καί εις τήν όποιαν ολίγη μόνον 
έλευθερία έλλειπεν όπως φθάση τήν χάριν. Άπόδειξις τά προπύλαια τής Αίγί- 

νης καί αί άρχαϊαι γλυφαί όσας ευρήκαν είτε έν Πελοποννήσω, είτε έν Μι- 
κρασια. Άναμφιβόλως ή ζωγραφική εϊχε πρό τού Πολυγνώτου πολύ πλειότε- 
ρον ή ή γλυπτική πρό τοΰ Φειδίου, χαρακτήρα περιωρισμένον έπιέζετο έν στε
νοί; όρίοις, εϊχέ τι γραπτόν ώς τής Αΐγύπτου τά ιερογλυφικά ή τάς έπι τών 
μεγάρων τής Νινευί είκονίζομένας Ορησκευτικάς τελετάς. Τούς φραγμούς 
τούτους έπήδησαν διά μιας οί δύο ούτοι καλλιτέχναι· άλλ’ ό Πολύγνωτος, πρό 
τοΰ Φειδίου ύπάρξας, δέν έφθασεν όσον ουτος μακράν έσχε τό ύφος μέγα, ού- 
χί όμως τήν θείαν έκείνην λεπτότητα, τήν άποτελοΰσαν τό τέλειον. Όπως ό 
Φειδίας έχρημάτισε πρώτον ζωγράφος, ό Πολύγνωτος είχε σπουδάσει τήν γλυ
πτικήν ό Πλίνιος μάλιστα, έν τώ τριακοστώ τετάρτω βιβλίω αύτοΰ, τόν κατα
τάσσει μεταξύ τών γλυπτών. Οί δύο μεγάλοι ούτοι διδάσκαλοι ήθέλησαν νά 
συμπληρώσωσι τάς σπουδάς των, γινώσκοντες πόσον στενώς συνδεδεμένοι εί
ναι πρός άλλήλους οί διάφοροι τής τέχνης κλάδοι, γινώσκοντες ιδίως ότι άν 
ή ποικιλία τών εφαρμογών έξαντλή τούς μέτριους νόας, διά τά μεγάλα πνεύ
ματα τό έκτείνεσθαι σημαίνει μεγαλύνεσθαι.

’Ενώ ή γλυπτική τόν έδίδασκε τήν έπιστήμην τών τύπων, ό Πολύγνωτος, 
σπουδάζων τόν Όμηρον, έμάνθανε τήν τέχνην τοΰ σκέπτεσθαι καί τών ισχυρών 
αντιλήψεων. Ό Όμηρος θεωρείται ό πατήρ τής 'Ελληνικής φιλολογίας· λέ- 
γουσιν ότι τά πάντα άπό τής τραγωδίας μέχρι τοΰ ειδυλλίου, περιέχονται εις 
τήν Ίλιάοα καί τήν ’Οδύσσειαν, ώς ό καρπός εμπεριέχεται εις τό άνθος. 
Αί μιμητικαί τέχναι ένεπνεύσθησαν, καί αύταί ούχ ήττον, έκ τής μεγάλης έ- 
Ονικής έποποιίας. Ότε δέν παρίστανον τούς θεούς, παρίστανον τούς ήρωας 
τοΰ Τρωικού πολέμου. Ή ζωγραφική ιδίως, όλιγώτερον άπό τήν άγαλματοποι- 
ιαν ωφέλιμος εις τήν θρησκείαν καί ήττον έκείνης δεσμευμένη, έν τώ Όμήοω 
έζήτει τά προσφιλέστερα αύτή άντικείμενα. Πόσα άρχαΐα άγγεΐα, όπου έπι ε
ρυθρού βάθους έξέχουν αί μελαναί φυσιογνωμία1., δέν μας δεικνύουν τήν μονο
μαχίαν τοΰ Έκτορος καί ’Αχιλλέως, τόν θάνατον τοΰ ΙΙατρόκλου, τήν υπό τού 
Πηλέως αρπαγήν τής Θέτιδος ! Άλλα 'Ομηρικά άντικείμενα ήσαν έξεικονισμέ- 
να έπι τών ζωφόρων, έπι τών θρόνων θεοτήτων, έπι κιβωτίων πολυτίμων, 
έπι γεγλυμμένων οστών έλέφαντος, μέ πόσην δέ άφέλειαν, τό βλέπομεν εις τό 
άνάγλυφον (bas-relief) τοΰ Λούβρου ένθα ό ’Αγαμέμνων καί ό κήρυξ αυτού 
Ταλθύβιο; ύπάρχουν σημειωμένοι. Ό ΙΙολύγνωτος δέν εΰρισκεν άντικείμενα μό
νον εϊς τοΰ 'Ομήρου τά ποιήματα· ήρύετο έξ αύτών καί ιδέας ύψηλάς καί σοβα
ρά;, τό αίσθημα τοΰ μεγαλείου καί τής άφελείας, τάς ήρωϊκάς θέσεις, τάς 
δραματικά; κινήσεις, τήν έκφρασιν παθών ύπερανθρώπων έχώρισε τό μίγμα έ- 
κεινο τής ηθικής καί καλλονής, όπερ έξήπτε τόν ’Αλέξανδρον καί έθελγε τόν Ό- 
ράτιον. Ή φιλολογική σπουδή είναι πολύτιμος διά τούς καλλιτέχνας, τούς θέ
λοντας νά ύψωθώσιν άνω τής άπλή; εΐκόνος ή έπεισοδίου τίνος οίουδήποτε. 
Αί εύρειαι σελίδες τής σκηνογραφικής ζωγραφικής άπαιτοΰν καί μελέτα; όμοιας, 
δύναμιν πνεύματος συμμαζευμένην έπίσης, τήν ίσχύν τέλος πάντων τοΰ πλάτ- 
τειν, όσον ποίημα ή φιλοσοφικός λόγος. Θέλομεν μετ’ ού πολύ ίδεΐ πόσον ό 
Πολύγνωτος ώφελήθη έκ τής γενναία; τροφής ταύτης.
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Β.
Κατά τό 465 έτος προ Χρίστου, στόλος ’Αθηναϊκός έφάνη απέναντι τής Θά

σου. ΔιευΟύνετο ύπό τοϋ Κίμωνος. Νικηταί τών Περσών, αρχηγοί ίσχυράς ο
μοσπονδίας, ότέ μεν τάς παραλίας τής ’Ασίας λεηλατοΰντες, ότέ δέ τάς νή
σους ύποτάσσοντες και φορολογοϋντες, οί ’Αθηναίοι έσύστησαν τήν ναυτικήν 
παντοκρατορίαν απειλούσαν νά έκτανθή εις τήν Ελλάδα ολόκληρον. Τήν Θά
σον ήρχησαν νά έποφθαλμιώσι διά τόν πλοΰτόν της· δέν δύναται τις ατιμωρη
τί νά ήναι χρυσορυχείων κάτοχος.—’Αντίστασις ήτο αδύνατος, επομένως δλαι 
αί κτήσεις αυτής μετέβησαν εις τών ’Αθηναίων τάς χεϊρας, ή δέ αρπαγή αυτή 
δέν διήγειρεν οσα μέσα ήθελε διεγείρει εις άλλους καιρούς· ή πρόφασις τοϋ 
κοινού καλοΰ έκάλυπτε τά πάντα. Αί ΆΟήναι άλλως έξήσκον επιρροήν τοι- 
αύτην, ώστε έν σιωπή άνεγνωρίσθησαν ώς νοερά τής Ελλάδος πρωτεύουσα. 
'H δόξα όσην περιεβλήθησαν ύπό τόν Πεισίστρατον καί τούς υίούς του, μακράν 
τοϋ νά έξαλειφθή, ηύξησε μάλλον διά τοΰ ηρωισμού, τόν όποιον ανέπτυξαν κα
τά τούς Μηδικούς πολέμους οί ’Αθηναίοι. Ή ωραία αυτή πόλις, όπου αί τέ- 
χναι ένωρίς ήνθησαν, δπου οί ποιηταί εύρήζαν δόξαν καί ς-εφάνους, όπου είχε συ- 
ς-ηθή ή πρώτη βιβλιοθήκη, δπου κατά πρώτον τά 'Ομηρικά ποιήματα ειχον συλ- 

ή πόλις αυτή παοεδόθη εις τοϋ μεγάλου βασιλέως τήν έκδίκησιν, δπως 
ύπερασπισθή τήν Ελλάδα. Οί κάτοικοι αυτής τήν έγκατέλειψαν, δπως έπιβώσι 
τών πλοίων των τήν άφησαν εις τέφραν ολόκληρον, δπως ένώσωσι τάς δυνά
μεις τών άλλων λαών καί βιάσωσι τούτους νά σώσωσι τήν κοινήν ελευθερίαν. 
Ό ’Αθηναϊκός χαρακτήρ τέλος πάντων παρουσίαζεν ήδη τήν εύφυά έκείνην 
συνδιαλλαγήν, ήτις, έν μέσω φυλών διαφόρων, προπαρασκευάζει μίαν πόλιν δ
πως γίνη τό κέντρον αύτών: Φιλοξενίαν εύρεΐαν, τήν εύγενεστέραν διά τούς 
συγγραφείς καί τούς κάλλιτέχνας ύποδοχήν, τό διά πάσας τάς ιδέας δικαίωμα 
ιθαγένειας, ύποχώρησιν εις τά ήθη τά μάλλον αντίθετα, πνεύμα πρωτοβουλίας 
καί δίψαν άκόρεστον τελειοποιήσεως, φιλοκαλίαν φυσικήν παρά τοϊς άνθρώ- 
ποις τής κατωτέρας τάξεως καί άκαταμάχητον παρά τοϊς ίκανωτέροις, έπιβο- 
λήν γνώμης γλυκεϊαν, ήν έστερέωναν εύφυεΐς αστειότητες, τήν πρός τόν έ
ρωτα τοΰ ώραίου όρμήν καί μέτρα ύπεράνθρωπα πρός έπιδίωξιν αύτοϋ, ήδο- 
νάς ποικίλας καί δμως λεπτάς, τήν πειθώ, τήν φαιδρότητα, τήν χάριν τής οί- 
κειότητος· έν ένί λόγω, παν δ,τι θέλγει παρ’ ένί λαώ καί τόν κάμνει τοσοϋτον 
παρά τοϊς άλλοις συγγνωστόν. Μήπως οί Γάλλοι, οί προθύμως παραβάλλον- 
τες εαυτούς πρός τούς ’Αθηναίους, δέν έχουν, καί αυτοί έπίσης, τό προνόμιον 
τοΰ θέλγειν καί κουράζειν συγχρόνως τήν Εύρώπην ; Διεγείρουν τήν ζήλιαν 
της, πολλάκις τήν οργήν της καί δμως δέν δύναται νά ύπεκφύγη τήν πλήρη 
θέλγητρων έπιρροήν αύτών. Ό Πολύγνωτος λοιπόν δέν έδυσκολεύθη νά ένδώση 
εις τάς παρακλήσεις τοΰ Κίμωνος, ύποδεικνύοντος αύτώ σειράν έργων μεγαλο
πρεπών μετέβη μετά χαράς εις πόλιν ύπισχνουμένην αύτώ πλούτη, άτινα είχε 
τό δικαίωμα νά άρνηθή, κύκλον εύρΰτερον, κατ’ έξοχήν δέ τήν δόξαν, τήν λέ- 
ξιν ταύτην τήν πρός πάσαν Ελληνικήν ψυχήν τοσοϋτον προσφιλή.

"Αμα άπεβιβάσθη εις Πειραιά, τό ένώπιον αύτοϋ θέαμα απείχε πολύ τής ίδέ- 

ας ήν είχε σχηματίσει περί τής νέας πατρίδάς του. Ή πεδιάς, οπού δίς αί με
γάλα*. στρατιαί τών Περσών έοτρατοπέδευσαν, ήν έρημος, ούδέ κλάδος χλοε
ρός έφαίνετο αντί τών προαιώνιων έλαιών άστινας ή ’Αθηνά καί ό Κέκρωψ είχαν 
©υτεύσει. Μετά τήν ύπό τοϋ Ξέρξου δήωσιν και κατερήμωσιν τών ναών, εις παν 
βήμα άπήντα τις μαύρας στήλας, τείχη ετοιμόρροπα, όρο φας κατεδαφισμένας. 
Οί ’Αθηναίοι δέν ήνείχοντο τόν έξαφανισμόν τών σεβασμίων έρειπίων τούτων, 
άτινα έτρεφον τό κατά τών βαρβάρων μισός των. Τά έν σπουδή άνεγερθέντα ο
χυρώματα, ενώ ό Θεμιστοκλής έξηπάτα τούς Σπαρτιάτας διά τών λόγων αύ
τοϋ, συνέκειντο έξ ύλών διαφόρων, έρειπίων τεμάχια, τυχαίως τοποθετηθέντα. 
Καί αί οΐκίαι δ’ αύταί ήσαν άθλιαι, μικραί, κάτεσκευασμέναι έκ κεράμων ή έκ 
πλίνθων, φύρδην μίγδην έπί τών βράχων ώκοοόμηθεϊσαι· αί οδοί, στεναί, α
νώμαλοι, μέ διευθύνσεις καθ’ έκάστου ιδιώτου τήν ιδιοτροπίαν, δέν ειχον τάς 
εύρείας έκείνας εύθυγραμμίας, δι’ άς καυχώνται οί νεώτεροι. Καί δμως, μετά 
τήν έκ Σαλαμϊνο; έπάνοδον, έδύναντο κάλλιστα νά χαράξωσιν εύθείας έν τή 
πόλε*, οδούς· τά πάντα έπρεπε νά γίνωσιν έκ νέου, αφού τά πάντα ειχον κατα- 
στραφή. Άλλ’ οί ’Αθηναίοι έσέβοντο μέχρι λεπτολογίας τήν έλευθεοίαν, τά 
δέ δικαιώματα τών γαιοκτητών τοϊς έφαίνοντο ίερά.

Καί μολοντούτο, μετά τάς λυπηράς ταύτας έντυπώσεις, αΐτινες έπανέφερον 
εις μνήμην τήν ηρωικήν τών ’Αθηνών πτώσιν καί τήν άπεκαθίστα προσφιλή 
τοϊς Έλλησι ύπέρ τών οποίων αί Άθήναι ειχον ΟυσιασΟή, εντυπώσεις φαιορό- 
τεραι κατελάμβανον τον ξένον φθάνοντα. Όλων τά πρόσωπα άνέπνεον τήν ζω
ηρότητα, τήν πεποίθησιν, τήν ευθυμίαν καί τήν ήρεμον έκείνην ύπερηφάνειαν 
ήν έμπνέει ό άλληλοδέσμιος πλούτος. Οί στόλοι έφθανον φορτωμένοι μέ τής 
’Ασίας τά λάφυρα, οί πολεμισταί ήρχοντο τροπαιοφόροι καί άνεχώρουν διά νέ
ας νίκας, οί έμποροι άθρόοι συνέρρεον έκ τών άπωτέρω μερών, οί δέ πρέσβεις 
ήρχοντο νά π7»ηρώσωσι τούς φόρους των πανταχοϋ ό πλούτος, πατήρ τών 
μεγάλων επιχειρήσεων. Ή πόλις ώμοίαζε κυψέλην βομβούσαν. Έργάται α
πειράριθμοι ήργάζοντο δπως έγείρωσι ναούς καί μνημεία. Ενταύθα ώκοδόμουν 
τά τόν Πειραιά μέ τάς ’Αθήνας μέλλοντα νά ένώσωσι μακρά τείχη· έκεϊ άνε- 
νέωναν τά προς τό μεσημβρινόν μέρος οχυρώματα τής Άκροπόλεως, ό δέ ναός 
τής Νίκης μέ τό λαμπρόν αύτοϋ διάζωμα ήρχησε νά στέφη τόν πρός τήν Πνύ
κα προμαχώνα. Ό ναός τών Διόσκουρων, τό Θησειον, παντός είδους μνημεία 
άνεγείροντο, τά δέ λατομεία τοϋ ΙΙεντελίκοΰ δέν έπαυον στέλλοντα τά άπα- 
ραμι7.λου λευκότητας μάρμαρα αύτών. Ή Ποικίλη, ήμιτελής έτι, ήνοιγεν 
ήδη τήν διπλήν στοάν της, έξαίρετον τών εικόνων στέγασμα. ’Επί τέλους 
ό Κίμων αύτός, πλούσιος καί διά τής γενναιοδωρίας ύποστηρίζων τήν δημοτι
κότητα αύτοϋ, έκαλλώπιζε τούς κήπους τής ’Ακαδημίας δπου οί πο’λϊται ήρχον
το νά ζητήσωσι τήν δρόσον καί άνάπαυσιν. Έστόλιζε δι’ έξόδων του βρώσεις 
δημοσίας, τάς έξέδρας δπου οί σοφοί συνήοχοντο, καί μέ κομψά θρανία τάς δη
μοσίας πλατείας καί τριόδους. Αί χεϊρες καί αί άτομικαί ικανότητες δέν ήρκουν 
δπως κόρέσωσι τόν ενθουσιασμόν λαού έπανορθοΰντος τάς άτυχίας αύτοϋ καί 
μεταβαίνοντος από νεότητα άκαταμάχητον εις ώριμον ήλικίαν γόνιμον καί 
παντοδύναμον.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.) 3
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Ό Πολύγνωτος, τόν όποιον ό Κίμων έθεώρει ώς τήν πολυτιμοτέραν αυτοί) 
κατάκτησιν, έτέθη αμέσως είς ύπηρεσίαν. Συμμετέσχε τής έργασίας τών ’Αθη
ναίων καλλιτεχνών, οίτινες τόν μετβχειρίσθησαν ώς ίσον κατ’ άρχάς, ώς δι
δάσκαλον δέ κατόπιν. Συνέδεσεν ιδίως στενήν φιλίαν μέ ζωγράφον τινα, Πικώ
ν α καλούμενον, γλύπτην δέ συγχρόνως, διότι ή άρχαιότης όπως καί ό ’Ιταλι
κός μεσαιών παρουσιάζει συνεχή τοιαϋτα παραδείγματα ενός ανθρώπου εις δια
φόρους τέχνας διδόμενου. Έκτος τούτου υποθέτουν ότι ό Μίκων ήτο καί άρχι- 
τέκτων καί ότι αύτός κατεσκεύασε τό θησεΐον, άφοΰ ό Κίμων έφερεν έκ Σκύρου 
τά οστά. τοΰ έξορίστου ήμιθέου. Τά έσω τείχη τοΰ ναοΰ τούτου ήσαν στολισμέ
να μέ εικόνας, αίτινες δυστυχώς εξάλειψαν, δτε οί χριστιανοί τόν μετέβαλον 
είς εκκλησίαν. Ένώ δέ ό Μίκων έσχεδίαζε τόν πόλεμον τών ’Αμα
ζόνων καί τήν μάχην τών ’Αθηναίων κατά τών Κενταύρων, 
υποθέσεις μέ τήν γλυπτικήν σχετιζομένας, ό Πολύγνωτος κατεγίνετο είς άλλο 
τι, λεπτότερον καί νεώτερον. Μεταξύ τών μυθιστορικών παραδόσεων δσαι άπι- 
τέλουν τόν βίον τοΰ Θησέως, ύπήρχε μία παριστάνουσα τον βασιλέα τού
τον απέναντι του Μίνωος, καθημένου είς παραλίαν τινα τής Κρήτης. Ό θη- 
σεύς έπεκαλεΐτο υιός τοΰ Ποσειδώνος, ό Μίνως δέν τόν άνεγνώριζεν ώς τοιοΰ- 
τον, ρίπτων δέ τό δακτυλίδιον αύτοΰ είς τήν θάλασσαν, εΐπεν «άν ήσαι υίός τοΰ 
Ποσειδώνος, φέρε μου τό δακτυλίδιον τοΰτο». Ό Θησεύς ρίπτεται αμέσως είς τά 
κύματα, άλλ’ αί Νηρηίδες Οεαί τής θαλάσσης τόν αρπάζουν καί τόν φέρουν 
ένώπιον τής ’Αμφιτρίτης, ήτις τώ επιθέτει άκτινοβόλον στέμμα έκ χρυσοί) καί 
λίθων πολυτίμων, τεκμήριον τής ενδόξου καταγωγής αύτοΰ καί συγχρόνως 
σύμβολον τής ισχύος καί τοΰ πλούτου, όσα εΐχεν ύποσχεθή τοϊς ΆΟηναίοις, 
λαώ ναυτικώ. Όλίγαι εικόνες ήσαν άρμοδιώτεραι όπως θίξωσι τήν καρδίαν τών 
’Αθηναίων, άλλα καί συγχρόνως όλίγαι δυσχερέστεροι. Σκηνή διπλή, χωρίον, 
όρίζων, κυμάτων διαύγεια, θεότητες ώραΐαι καί πλουσίως κεκοσμημέναι, ιδού 
τί έπρεπε νά παραστήση τέχνη, ήτις όλίγους έτι είχε πόρους καί έλλειπής ήτο, 
καθόσον άφορα τήν χάριν.

Δέν έγγυώμαι ότι ό Πολύγνωτος έθριάμβευσεν έντελώς, τοιοΰτον άντικείμε- 
νον έξεικονίσας· οπωσδήποτε όμως ό Μίκων δέν ήτο ικανός νά τό άναλάβη. Εί
χε τόν εύνοούμενον κύκλον του, όπως τών πρώτων σχολείων οί καλλιτέ- 
χναι, τοΰ δέ κύκλου τούτου ευκόλως δέν έξήρχετο. ΙΙαρίστα Οαυμασίως τούς 
ίππους, όπως όλοι σχεδόν τής Πελοπόννησου οί γλύπται, συνειθισμένοι 
ν’ άντιγράφωσι τάς τεθρίππους τών ’Ολυμπίων νικητών τούς έζωγράφιζε μετά 
τοσαύτης λεπτότητος, ώστε προσέθετε τρίχας καί είς τά κάτω βλέφαρα, τοΰθ’ 
δπερ έθύμωνε τόν Κίμωνα, συγγραφέα πραγματείας περί τής ιππικής τέχνης· 
οί ίπποι λοιπόν δέν έλλειπον είς έκάστην εικόνα αύτοΰ. Εύφυής, ικανός νά ύπεκ- 
φεύγη δ,τι τόν περιέπλεκεν, άγνοών τήν τέχνην τών συντετμημένων έργασιών, 
άν παρίστα, χάριν παραδείγματος, τόν Βούτην ύπό βράχον συντριβόμενου, 
προσεΐχε νά μήν άφήση ορατά είμή τούς όφθαλμούς μόνον καί τήν κεφαλήν. 
Ό Πολύγνωτος άπεναντίας είχε χεΐρα τολμηροτέραν, γραφίδα πλέον άνθηράν. 
« Πρώτος, μας λέγει ό Πλίνιος, παρέστησε τάς γυναίκας έν στολή, τάς ένδυ- 
» μασίας μέ τά στιλπνά αύτών ποικίλματα, τούς πολυειδεϊς κεκρυφάλους

>

. καί τά κατέστησε μειδιώντα.
» ματα ». k

των.—Κατηργησε τό ακίνητον καί τραχύ τών μυώνων τοΰ προσώπου, σύ- 
στηαα τυπικόν τών προκατόχων του. Ήνοιξε τό στόμα τών προσώπων του 

·—*·Λ—., περιχύσας ώραΐα έπί τών παρειών αύτών χρώ- 
-------- Είς ένα 7νόγον, έδημιούργησε τήν έκφρασιν. Μόνος άρα έδυνήθη 

νά παραστήση τήν Άμφιτρίτην περικυκλωμένην άπό τάς Νηρηίδας. Έ- 
,βοήθησε δέ καί τόν Μίκωνα νά ζωγραφήση λαμπροτέρας τάς ’Αμαζόνας 
αύτοΰ.

Έπανευρίσκομεν τούς δύο φίλους ώραίζοντας άλλον ναόν, τό'ν τοΰ Κάστορος 
καί Πολυδεύκους. Ό Μίκων έξεικόνισεν έν αύτώ τήν είς Κολχίδα εκστρα
τείαν τοΰ Ίάσονος, διότι ό Κάστωρ καί ό Πολυδεύκης συνήργησαν είς 
τήν κατάκτησιν τοΰ χρυσού δέρατος. Εΐχεν ήδη ώφεληθή τών συμβουλών καί 
τοΰ παραδείγματος τοΰ Πολυγνώτου, εΐχεν αποκτήσει πλειοτέραν τόλμην συγ
χρόνως δέ καί λεπτότητα, διότι ούτε τήν Μήδειαν παρέλειψε ούτε τοΰ ΙΙελί- 
ο» τάς θυγατέρας. Ό Πο/ώγνωτος έζωγράφησεν έπί του άλλου έσωτερικοΰ 
τοίχου τούς Διοσκούρους άπάγοντας τάς θυγατέρας τοΰ 
Λευκίππου, σκηνήν Οέλξασαν τόν 'Ρούβενς, όπως τό μαρτυρεί ή έν τώ μου
σεία» τοΰ Μονάχου είκών άλλ’ ή ύπόθεσις τήν όποιαν ό μεταγενέστερος ούτος 
ζωγράφος περιέκλεισεν είς στενόν περίθεμα, ό Έλλην ζωγράφος τήν εΐχεν έκ- 
τείυει έφ’ όλου τοΰ μήκους τοΰ ναοΰ. Αί θυγατέρες τοΰ Λευκίππου δέν ήσαν μό- 
ναι, άλλά συνωδευμέναι ύπό πλείστωυ νεαρών παρθένων, συντρόφων των. ΊΙ 
πρός τόν Λεύκιππον διδομένη άγγελία, ή καταδίωξις ίσως, ή συνδιαλλαγή, ή 
τελετή ολόκληρος τοΰ διττού γάμου, ταΰτα πάντα παρεΐχον συνθέσεις ποίκι
λας, ελευθέρους, ταυτοχρόνως άρμοζούσας καί είς τόν πλούτον καί είς τόν με
γάλου τής τέχνης χαρακτήρα· διότι μή λησμονώμεν ότι παρά τώ Πολυγνώ- 
τω τό χαρίεν ύποβάλλεται πάντοτε είς τό σοβαρόν, τοΰθ’ όπερ τόν καθιστά ά- 
ξιον του Φειδίου πρόδρομον.

Τών πρώτων τούτων έργων ή έπιτυχία κατέστησε τον Πολύγνωτον προσφι
λή παρά τοΐς ΆΟηναίοις, καί τούς έκαμε νά εύχονται άπό καροίας όπως ώραϊ- 
σθώσιν οΰτω μεγαλοπρεπώς όλα αύτών τά μνημεία. Άλλ’ δ,τι έτι μάλλον έ- 
Οαύμαζον, ήτο τό άφιλοκερδές καλλιτέχνου, πάσαν άμοιβήν άρνουμένου καί διά 
τήν δόξαν μόνον εργαζομένου.—Ύπήρχεν έν τή πόλει στοά, είδος περιπάτου 
όπου οί πολΐται κατέφευγον, όπως προφυλαχθώσιν είτε κατά τών έν ώρα χει
μώνας ψυχρών άνεμων, είτε κατά τών έν ώρα θέρους φλογερών ήλιακών άκτί- 
νων. ΊΙ στοά αυτή ήτο διπλή, είς ένα τοίχον στηριζομένη, βλέπουσα δέ συγ
χρόνως καί πρός βορράν καί πρός μεσημβρίαν. Τά κάτωθεν τοΰ Τίβολι ερείπια 
τήςΆοριανής εξοχής, κτιρίου δπερ ό αύτοκράτωρ Άδριανός είχε κατά μίμησιυ 
κατασκευάσει, μας παρέχουσιν ιδέαν τινα τής περί ής ό λόγος στοάς. Το μα- 
κρόν εκείνο τείχος, τοσοϋτον καλώς σκεπαζόμενον, ήθελε φυσικώ τώ λόγω ει
κόνας. Ό Πολύγνωτος καί ό Μίκων έπεφορτίσθησαν νά τό καλλωπίσωσιν, επειδή 
οέ τό έργου ήτο σπουδαίου, συμπαρέλαβον μετ’ αύτών καί τόν ΙΙάναινον, αδελ
φόν τοΰ Φειδίου.

Είναι βέβαιον σχεδόν δτι ό Πολύγνωτος έξετέλεσε τά δυσχερέστερα μέρη 
τής έργασίας ταύτης· έν πρώτοις διότι ό Μίκων καί ό Πάναινος άνεγνώριζαν 
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οίκοθεν τήν ύπεροχήν του, δεύτερον δέ διότι τό ανεξάρτητον τού χαρακτήρας 
αύτοΰ, ή φιλία τοΰ Κίμωνος, καί ή σπανία έχείνη εξουσία ήν άποχτα καλλιτέ
χνης ούδέν λαμβάνων παρ’ ενός λαού, προσφέρων δ’ αύτώ δωρεάν τά έργα του, 
τον αορίστων σεβαστόν παρά τοϊς Άθηναίοις. Οί πλεϊστοι τωόντι τών αρχαί
ων συγγραφέων, μνημονεύοντες τήν στοάν ταύτην, ήτις ώνομάσθη Ποι
κίλη στοά, τόν Πολύγνωτον μόνον αναφέρουν, όπως οί νεότεροι, προχειμέ- 
νου περί τών πολυαρίθμων τοΰ Παρθενώνος αναγλύφων, αναφέρουν τόν Φει
δίαν. ’Πξεύρομεν μολοντούτο οτι ό Μίχων έξεικόνισε τήν μάχην τών ’Α
θηναίων κατά τών Αμαζόνων, θέμα δπερ έγνώριζε κάλλιστα, ό 
δέ ΙΤάναινος τήν έν Μαραθώνι Μάχην, έν η προσεπάθησε νά παραστηση 
πρόσωπα τεΟνηκότα ήδη ή τά όποια δέν έγίνωσκε: τόν Μιλτιάδην, τόν 
Καλλίμαχον, τόν Κυναίγειρον, αρχηγούς τών Αθηναίων, τόν Δάτην καί Άρ- 
ταφέρνην, σατράπας διευθύναντας τόν Περσικόν στρατόν, χωρίς νά λησμο- 
νήση ένα χύνα μετασχόντα τής μάχης καί τόν όποιον οί Αθηναίοι ήΟελον νά 
βλέπωσιν επί τοΰ τοίχου. Έκ λεπτότητος κινούμενος ό Πολύγνωτος παρεχώρει 
εις Άθηναΐον καλλιτέχνην τήν ένδοξοτέραν σελίδα τής εθνικής ιστορίας, γι- 
νώσκων ότι διά τούτο θά ειχεν απέναντι τών συμπολιτών αυτού πλειοτέραν α
ξίαν ή έργον τελειότερου ύπό ξένου όμως έξεργαζόμενον. Άλλ’ ή ύπόθεσις ήτο 
τόσον εύοεΐα καί τοσούτον ύψηλώς συλληφθεϊσα, ώστε έδύνατο καί μέ τούτο 
ό Πολύγνωτος νά συνδράμη τόν Πάναινον διά τών συμβουλών αύτοΰ, νά τώ 
χορηγήση σχέδια καί έν μυστικότητι νά τόν βοηθήση δραστηρίως, άφίνων αύτώ 
τήν τιμήν ολόκληρον τού έργου. Έφαίνετο έν πρώτοις ή έναρξις τής μάχης, 
ότε οί Αθηναίοι καί οί ΙΙλαταιεΐς έδέχοντο τήν προσβολήν τών βαρβάρων 
ολίγον μακρύτερον ή νίκη άπεφασίζετο καί οί Ηέρσαι έν φυγή ώρμουν εις τά 
έλη τοΰ Μαραθώνας- έπι τέλους δέ εις τήν άκραν τής στοάς, έφαίνοντο κατα- 
φεύγοντες εις τών Φοινίκων τά σκάφη, τά εις τήν παραλίαν δεδεμένα, ένώ οί 
“Ελληνες τούς κατεκερμάτιζον. Οί θεοί καί ημίθεοι όσοι έν τή τρομερά ταύτη 
μάχη εϊχον βοηθήσει τούς Αθηναίους ήσαν καί ούτοι απεικονισμένοι.

Έπι τοΰ μέρους δπερ ό Πολύγνωτος έφύλαξε δι’ εαυτόν, έξεικόνισε μέγα 
δράμα τοΰ 'Ομηρικού κύκλου, τήν άλωσιν τής Τρωάδος. ’Επειδή καί έν 
Δελφοΐς έξεικόνισε, διεξοδικότερον μάλιστα, τήν αύτήν ύπόΟεσιν, λυπούμεθα ό
λιγώτερον επί τή σιγή τών συγγραφέων, μή μνημονευόντων τήν έν τή στοά 
εργασίαν, απλώς δέ μόνον ότι έφαίνετο έν αύτή ή Κασάνδρα, ό Αίας καί ή; έκ 
των ίεροσύλων βιαιοπραγιών αύτοΰ έγερΟείσα δίκη- μνημονεύουν δέ καί τήν 
Λαοδίκην, αιχμάλωτον Τρωάδα, όμοιάζουσαν πολύ τήν Έλπινίκην, αδελφήν τοΰ 
Κίμωνος. Ή ’Ελπινίκη ήτο τοΰ Πολυγνώτου ή ερωμένη, ό δέ ζωγράφος ήθέ- 
λησε ν’ άποθανατίση τήν καλλονήν έκείνης ήν ήγάπα.

Ή δόξα τήν όποιαν ό Πολύγνωτος περιεβλήΟη έκ τής τοιούτου έργου έχτελέ- 
σεως, έρριψεν έκ νέου έν τή σκιά τούς συνεργάτας αύτού Μικωνα καί Πάναινον. 
Ενδεείς ώς έκ τούτου καί ήναγκασμένοι νά πληρώνωνται, έδείκνυντο τεταπει- 
νωμένοι μέ τούτο, παραβαλλόμενοι πρός τόν μεγαλοπρεπή ξένον, φίλοδωρούν- 
τα παν δ,τι εΐργάζετο Οί Αθηναίοι ύπερύψωνον εύχαρίστως τόν ζωγράφον τής 
Θάσου, τώ άπέδωχαν τήν τιμήν ολόκληρον τής Ποικίλης στοάς, οί δέ μετα
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γενέστεροι ύπήρξαν ηχώ τοΰ ένθουσιασμοΰ των. Τώ άπένειμον τον τίτλον τοΰ 
πολίτου, τίτλον τοσούτον περιζήτητου, τόσον δυσχόλως καί σπανίως παραχω- 
ρούμενον έν τή εποχή έκείνη, καί τόν όποιον ματαίως μετά τινα έτη έζήτησεν ό 
Άγοράχριτος, ό διασημότερος τού Φειδίου μαθητής. Άπ’ έναντίας δέ ό ΙΙάναι- 
νος χαί ό Μικων χατήντησαν αντικείμενου τών προσβολών αύτών καί τών μι
κροπρεπών έκείνων καταδρομών ών τό μυστικόν χατεϊχεν ή ’Αθηναϊκή δημο
κρατία, άν μολοντούτο ήναι αληθές ότι ό Μίκων ένήχθη εις δίκην καί χατεδι- 
κάσθη, διότι έζωγράφησε τούς βαρβάρους μεγαλητέρους τών Αθηναίων, τοΰθ’ 
δπερ έπλήγωνε τήν έθνιχήν ύπερηφάνειαν. Ό τόσον φιλελεύθερος καί αξιέραστος 
λαός εκείνος πολλά άλλα δείγματα έδωχε παιδαριώδους αγνωμοσύνης.

Καθόσον αφορά τόν Πολύγνωτον, έμεινε πάντοτε εύχαρ’.στημένος έκ τής 
βταθερδς πρός αύτόν εύνοιας των. Όσον έζησε μεταξύ αύτών, έζησε τιμώμενος 
καί άγαπώμενος. Φίλος στενός τού Κίμωνος, μετείχε τών διασκεδάσεών του 
έτρεφε δ’ έν αύτώ τού ώραίου τόν έρωτα. Ό Κίμων ήγάπα τάς τέχνας έμπαθώς- 
ήθελε νά καταστήση τάς ’Αθήνας βασιλίδα τών πόλεων. Άν δέν έξωρίζετο, ή- 
θελεν ίσως προλάβει τόν Πεοικλέα καί δώσει το όνομά του εις τόν μέγαν αιώ
να. Περικυκλούμενος άπό καλλιτέχνας, έχρησίμευεν ό ίδιος ώς παράδειγμα καί 
έθεωρεΐτο μουσικός άριστος. Γενναιόδωρος, εύχερής τούς τρόπους καί εύγενής, 
εύκόλως σχετιζόμενος, ού μόνον ήγαπάτο ό Κίμων άλλά καί έσυγχωρεϊτο εύ- 
κόλως διά τά ελαττώματα αύτού. ’Επανερχόμενος έκ τώ·ν εκστρατειών, ούτε τάς 
διασκεδάσεις έφευγε ούτε τάς έξ ’Ιωνίας έταίρας. Άν οί πολϊται τον άπήντων 
κάποτε εις κατάστασιν γειτνιάζουσαν τή μέθη, έμειδίων λέγοντες οτι χαί ό 
Ηρακλής έμέθυεν,δπως άναπαυθή έκ τών έργων του. Έγίνωσκον ότι τήν έπιοΰ- 
σαν άνεχώρει διά νέους θριάμβους τοΰ Μιλτιάδου ό υίός. Τώνχρόνων τού πολέμου 
καί τού -ηρωισμού ή άκολασία είναι ό συνήθης σύντροφος- διό έσυγχώρουν πολλά 
εις τούς καθ’ έκάστην τήν ζωήν αύτών κινδυνεύοντας. Άλλως τε, όπως διίδω- 
μευ τήν περίεργον εποχήν ταύτην, άνάγκη νά μή λησμονώμεν ότι ήν εποχή 
μεταβάσεως, δπερ σημαίνει συχνάκις άταξίας. Τά ήθη μετεπλάττοντο, τά ιω
νικά ένδύματα μέ τάς άπαλάς καί συρομένας πτυχάς άντικαΟιστώντο διά τής 
δωρικής ένδυμασίας. Έξέλιπον βαθμηδόν αί μακραί κόμαι καί μετ’ αύτών οί 
έκ χρυσού τέττιγες, δι’ ών περιέοενον τούς περιπεπλεγμένους βοστρύχους. Τά 
πάντα έγίνοντο βαθμηδόν άπλούστερα, σοβαρώτερα, διότι ή δημοκρατία έμεγά- 
λωνε, αί δέ Άθήναι έγίνοντο βαθμηδόν ή σώφρων τής Πελοπόννησου, όπου τά 
πάντα Δωρικά, άντίπαλος. Ή άριστοκρατική μερίς, ή μετ’ ού πολύ μέλλουσα 
νά πέση, άπήλαυεν άμέοιμνος τών άγαθών τών τελευταίων 
τής. Ό Κίμων, άρχηγός αύτής, ήτο έπίσης καί ό διενεργών 
ασκεοασεις, άστινας παρέτεινε λάφυρόν τι νέον, όπει 
γνωτος συνειθισμένος εις τήν ’Ασιατικήν πολυτέλειαν, καί 
τήν άριστοχρατίαν, ήνοΰτο μέ τήν φαίδραν νεολαίαν, 
τής ’Ελπινίκης, αδελφής τού Κίμωνος, f 
κράν τοΰ νά χρύψη τό πάθος αύτής, έκαυχάτο άπεναντίας έπ’ αύτώ- τήν έ- 
ζωγράφισεν, κατ’ αίτησιν αύτής, έπι τής Ποικίλης στοάς, όπως καθιέ
ρωση δημοσίως καί τά χαρακτηριστικά αύτής καί τήν δόξαν τού άγαπάσθαι

ώραίων ημερών αύ- 
τάς έορτάς καί δι- 

ρ οχι δύσκολου. Ό Πολύ- 
,„ί φύσει κλινών πρός 

■ήν φαιδράν νεολαίαν. Ήτο, είπομεν, έραστής 
Ουγατρός δέ καί έγγονής βασιλέων. Μα

κράν τού νά κρύψη τό πάθος αύτής, έκαυχάτο
............. _> <_ _ , ~■ αυτής,

ϊά χαραχτηρ.
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ύπό μεγάλου καλλιτέχνου. Χήρα τοΰ πλουσίου Καλλίου, πεπαιδευμένη, ευφυ
ής, λησμονούσα τούς νόμους του γυνζιχωνίτου, δπως δείξη εις τούς άνδρας δτι 
ήτο αξία τοϋ συνδιαλέγεσθαι μετ’ αύτών, ή ’Ελπινίκη υπήρξε διά τόν Κίμωνα 
καί Πολύγνωτον δ,τι βραδύτερου ή ’Ασπασία διά τόν Περικλή καί τόν Φειδίαν.

Αί διασκεδάσεις, έμμέτρως καί κοσμίως γενόμεναι δπως είναι τό ίδιον τοΰ 
Έλληνιχοΰ πνεύματος, δέν έμπόδιζον τόν Πολύγνωτον τοϋ έξακολουθεΐν τά 
έργα του. Τά έργα του ήσαν πολυάριθμα, οί δέ συγγραφείς τής άρχαιότητος 
μέρος μόνον αύτών άναφέρουσι. Δέν μας λέγουν, έν παραδείγματι, εις ποιον 
οικοδόμημα εύρίσκονται αί εικόνες, αί βραδύτερον μετενεχΟεϊσαι εις τής Άκρο
πόλεως τά προπύλαια. Είτε διότι τά καταστήματα, έν αίς εύρίσκοντο, έπρόκει- 
το νά κατεδαφισθώσιν, είτε όιοτι οι τοίχοι ήσαν ετοιμόρροποι, είτε τέλος πάν
των διότι τά έργα ταΰτα τοϋ Πολυγνώτου ήσαν εικόνες κινηταί, τάς έσύναξαν 
εις τήν ώραίαν μαρμαρίνην αίθουσαν, τήν αποτελούσαν μίαν τών πτερύγων 
τών Προπυλαίων και έπωνομασθεΐσαν II ινακοθήζην έζτοτε. At εικόνες είνον 
πάθει πολύ· ό περιηγητής ΪΙαυσανίας ομολογεί μάλιστα δτι δέν διέκρινε σχεδόν 
έργα τινα ήμισβεσθέντα ήδη. Διό ήτο καιρός νά σωθώσι παρά τών ’Αθηναίων τά 
πολύτιμα ταΰτα λείψανα. ’Ιδού, μεταξύ διαφόρων καλλιτεχνικών έργων, τά τώ 
Πολυγνώτω αποδιδόμενα.

Έφαίνετο έν πρώτοις ή είκών τοϋ Διομήδουςκαί Όδυσσέως, τών δύο 
τούτων άχωρίστων συντρόφων, ετοίμων πάντοτε εις τά τυχηρά συμβεβηζότα και 
τά τολμηρά κατορθώματα. Ό μέν είκονίζετο άρπάζων τοΰ Φιλοκτήτου τά βέλη, 
ό δέ φέρων τό άγαλμα τής ’Αθήνας τό από τής Τροίας άρπαγέν, διπλοϋν περί- 
απτον οπεο έξησφάλιζε τήν νίκην τοϊς Έλ/.ησι. "Εν άλλο ζεύγος, έπίσης διά
σημου, έχρησίμευεν ώς παράρτημα τής είκόνος τών δύο ηρώων: ό Ό ρέστης 
φονεύων τόν Αιγίσθον καί ό Πυλάδης φονεύων τούς υιούς του Ναυπλίου Οέτ- 
λοντας νά βοηθήσωσι τόν Αίγισθον.

Τι δέ νά είπη τις περί τής άλλης εκείνης είκόνος τοΰ Ά χ ι λ λ έ ω ς έ ν Σ κύ ρ ω, 
κεκρυ'μμένου μεταξύ τών θυγατέρων τοΰ Αυκομήδους ; ό Παυσανίας μάς αναφέ
ρει μέρος μόνον αύτής, τό δέ μέρος τούτο έπανευρίσκομεν έν Πομπηία, έν αν
τιγραφή είζονισμένον. Μ’ δλον τό μέτριον τής έργασίας, και τοΰ άντιγραφέως 
τόν τραχύν και δυσάρεστου χρωματισμόν, ή σύνθεσις καί τό σχέδιον είναι α
παράμιλλου καλλονής- ήχησεν ή πολεμιστήριος σάλπιγξ ήδη και ήζούσθη 
τών όπλων ή κλαγγή- ό Άχιλλεύς ρίπτεται έπί τοΰ ξίφους καί τής άσπίδος 
άτινα ό Όδυσσεύς είχευ άναμίξει μετά τών γυναικείων στολισμών, τούς όποιους 
έπροσποιεϊτο έκθέσας εις πώλησιν. Καταβαίνει τών ανακτόρων τήν κλίμακα, οί 
όφθαλμοί του ζητοΰσι τόν εχθρόν, τά δ’ έν αταξία ενδύματα αύτοϋ άφίνουν ημί
γυμνα μέλη, αρρενωπά και ρωμαλέα. Εις μάτην ό φρόνιμος Φοϊνιξ ζητεί νά τόν 
κρατήση, ό Άχιλλεύς τόν αρπάζει καί παρασύρει μετ’ αύτοϋ. Ή Δηϊδάμεια, ερω
μένη τοΰ Άχιλλέως καί έγγυος, τρεχει έντρομος- έδοκίμαζεν ήδη τά δώρα τοΰ 
Όδυσσέως, ώς έκ τούτου δέ φαίνεται ημίγυμνος έπί τοΰ κατωφλιού τών ανα
κτόρων έν τώ βάθει, ό Αυκομήδης καί οί φρουροί αύτοϋ ύπό τήν μέ στεφάνους 
κεκοσμημένην στοάν. Υπάρχουν έν τή σκηνή ταύτη κίνησις καί ζωηρότης α
παράμιλλοι- διό θεωρείται μία τών ώραιοτέρων τής Πομπηίας εικόνων. Δέν
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τολμώ νά είπω δτι είναι αντιγραφή είκόνος τοϋ Πολυγνώτου, καίτοι αί πλεϊ- 
σται τών έν Πομπηία εικόνων είναι τών Ελλήνων διδασκάλων άντιγραφαί. Ι
σως είναι μάλλον επιτομή εκείνης, έλευθέρως σχεδιασθεϊσα. Ό Πολύγνωτος 
άλλως τε, κατά τόν Παυσανίαν, δέν είχε παρας-ήσει τήν Δηιδάμειαν μόνην, αλ
λά μεθ’ όλων τών αδελφών αύτής. ’Επειδή ό ζωγράφος ούτος έχει ειδικήν περί 
τό είκονίζειν γυναίκας ικανότητα, αί θυγατέρες βασιλέως καί οί διαλάμποντες 
στολισμοί αύτών προσέφερον εύρεΐαν ύλην εις τήν γραφίδα του.

Ή Θυσία τής Πολυξένης ήτο σκηνή παθητικωτέρα έτι καί εύκόλως 
πιστεύω δτι έπί τών Προπυλαίων Οαυμάζων ό Εύρυπίδης τοΰ Πολυγνώτου τό 
έργου συνέγραψε τό έξ άφελείας συγκινητικότατου έκεϊυο διήγημα, τό περιπα- 
Οέστερου τής Εκάβης μέρος. Ό Νεοπτόλεμος, υιός τοΰ Άχιλλέως, έξήγα- 
γβ τής θήκης τήν χρυσήν μάχαιραν κατά διαταγήν τοΰ Άγαμέμνονος άφίνουν 
έλευθέραυ τήν νεαράν παρθένου, ζητούσαν νά καταβή μεταξύ τών νεκρών, Οχι 
ώς δούλη άλλ’ ώς βασιλίς. «"Ηχούσε τούτο καί άρπάζουσα τήν καλύπτουσαν 
τούς ώμους αύτής χλανίδα, τήν σχίζει μέχρι τοϋ μέσου τών πλευρών γυμνή 
το στήθος καί τούς κόλπους αύτής, ώραίους ώσπερ άγαλμά τι- τό δέ γόνυ κλί- 
νουσα :» ’Ιδού, νεαρέ πολεμάρχα, τό στήθος μου, άν αύτό Οέλης νά κτυπήσης- 
άν δέ τόν λαιμόν, ιδού αύτός έτοιμος καί έστραμμένος, όπως πρέπει. Πλήν έ- 
κεΐνος, βαθέως συγκινηθείς, δέν θέλει νά τήν κτυπήση καί τό θέλει ...» Τρο
μερά διακοπή, αποτελούσα μόνη εικόνα ολοκλήρου.

Ό Πολ.ύγνωτος έπί τέλους έδανείσθη έκ τής έκτης τής Όδυσσείας ραψω
δίας σκηνήν άρμοδιωτάτην πρός τήν ζωγραφικήν, τόν Όδυσσέα παρουσι- 
αζόμενον εις τήν Ναυσικάν καί τάς συντρόφους αύτής, έλΟούσας νά 
πλύνωσιν εις τόν ποταμόν. Είχεν άναμφιβόλως έκλέξει τήν στιγμήν καθ’ ήν αί 
νεάνίδες παίζουσι τήν σφαίραν, ενώ τά πολύτιμα ένδύματα ξηραίνονται εις τόν 
ήλιον. «’Εν μέσω αύτών ή χιονώλενος Ναυσικά διευθύνει τό παιγνιδιού. Ώς ή 
Άρτεμις, άρεσκομένη εις τό’τοξοβολεϊν, διατρέχει τά όρη, τόν υψηλόν Ταΰγετον 
καί ’Ερύμανθου, κάπρους καί έλάφους ταχύποδας διώκουσα- πέριξ αύτής παί
ζουν τών δασών αί νύμφαι, αί θυγατέρες τοΰ αίγιόχου Διός- ή δέ Αατώ εύ- 
φραίνεται κατά τήν καρδίαν της. Ή Ουγάτηρ τοϋ ’Αλκινόου ρίπτει εις μίαν 
τών συντρόφων αύτής τήν έλαφράν σφαίραν, ήτις, πίπτουσα έντός βαθέος ρεύ
ματος, χάνεται. Βάλλουσιν δλαι δυνατήν κραυγήν. Αμέσως ό θειος Όδυσσεύς 
εξέρχεται έκ τών ζρυπτόντων αύτόν θάμνων. Προχωρεί ώς ό όρεσιβειος λέων, δ- 
στις, πεποιθώς εις τήν δύναμίν του, βαδίζει πλησσόμενος υπό τής βροχής 
καί ύπό τοϋ λαίλαπος. Ταϊς παρουσιάζεται τρομερός, ρυπαρός έκ τοϋ θα
λασσίου ΰδατος.. .» Έκαστος έρωτα εαυτόν άν εις καλλιτέχνης δέν ήτο αύθά- 
δης ζητών νά παλαίση προς καλλονάς τοιαύτας ή φρόνιμος, έμπνεόμενος από 
ποιητήν οΰτινος τά έπη ήσαν έγκεχαραγμένα εις δλων τάς ψυχάς- άλ?ν 
ό Πολύγνωτος είχε συνειθίσει ν’ άμιλλάται προς τόν Όμηρον, δπως ό 
Ραφαήλ πρός τήν Γραφήν.

'Π ιστορία δέν μας μεταδίδει οΰοεμίαν λεπτομέρειαν περί τών άλλων εικό
νων, δι’ ώυ ό Πολύγνωτος έδυνήθη νά καλλωπίση τά άλλα Αθηναϊκά μνημεία. 
Ίσως έξ Αθηνών έλαβου οί 'Ρωμαίοι εικόνα τεθεϊσαν ύπό τήν στοάν ενός
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μέρους τής Πομπηίας, καί παριστάνουσαν πολεμιστήν μέ τήν άσπίδα του. 
Ίσως έν ΆΟήναις έοάνη ή τιμωρία τοΰ Σ αλμών έως, δυσεβοΰς τδν όποι
ον και έν τώ άδη ό Ζεύς έξηχολούθει κεραυνοβολών. ΊΙ ιστορία δέν μας δι
δάσκει δ'.ατί ό περίφημος καλλιτέχνης έγκατέλειψε τήν πόλιν ήτις τον 
εΐχεν υιοθετήσει· άλλα δύσκολου δέν είναι νά μαντεύση τις τδ αίτιον. Τοΰ Κί- 
μωνος έξωσΟέντος, τών φίλων αύτοΰ πεσόντων ύπο δυσμένειαν, τών οπαδών 
του ταπεινωθέντων, τών δημοσίων έργων διακοπέντων, τοΰ κοινοΰ βίου ά- 
πωλέσαντος τήν προγενεστέραν αρμονίαν, έξ όλων τούτων ή Ολίψις ή 
συνοδεύουσα πάσαν πολιτικήν κρίσιν, ή έκ τών αναμνήσεων καί παρα
βολών πικρία καί ή πρός τήν νικηθεΐσαν μερίδα γενναία αύτοΰ πίστις, έμελ
λαν νά μακρύνωσι τών ’Αθηνών άνθρωπον, μή δυνάμενον νά διαπράξη μεγά
λα πλέον έργα έν τή πόλει έκείνη. Ό Περικλής δέν ύπήσχετο είς τάς τέχνας 
έτι τδ μεγαά.οπρεπές στάδιον, δπερ βραδύτερου ταις ήνοιξε. Έπί δεζαέξ έτη, 
τουτέστι άπδ τής έξορίας τοΰ Κίμωνος μέχρι τής τριακονταετούς ειρήνης, ό 
νέος αρχών τής δημοκρατίας κατεδικάσθη έκ τών έπανειλημμένων πολέ
μων, έκ τών έσωτερικών περισπασμών, έκ τών έπιφόβων διακυμάνσεων δημο
κρατίας ακανόνιστου έτι καί προπάντων έκ τής τοΰ δημοσίου ταμείου ανέχει
ας είς τδ νά μή δύναται τι. Ό Φειδίας ήτο μόνος έν γνώσει τών εύγενών σχε
δίων άτινα έμελλον βραδύτερου νά έξασφαλίσωσιν είς τήν Αττικήν σχολήν ά- 
παράμιλλον λαμπρότητα. Ό Πολύγνωτος ήγνόει τά σχέδια ταΰτα· έν δέ τώ 
Περιζλεΐ δέν εβλεπευ είμή τόν εχθρόν τοΰ Κίμωνος, τον αντιπρόσωπον τοΰ α
χαλίνωτου όχλου. Έμαχρύνθη, καλούμενος παρ’ άλλων Έλληνίδων πόλεων, 
αίτινες έκ προοιμίων διεφίλονείκουν άλλήλαις τά έξ αύτοΰ αγαθά καί αί ό
ποια'. τώ προσέφερον τήν ευκαιρίαν όπως έπεζτείνη τήν δόξαν του.

Γ.

Διευθύνθη προς τήν βόρειον Ελλάδα. Διήλθε τόν ΚιΟαιρώνα, κατέοη πρός 
τάς πηγάς τοΰ Άσωποΰ καί έφθασε μετ’ ού πολύ είς ΙΙλαταιάς, μικράν πόλιν 
εύνοουμένην παρά τών Αθηναίων, κατοικουμένην ύπό λαοΰ ήρωϊκοΰ, πρώτο'υ 
δοαμόντος είς βοήθειαν των, καί δστις μόνος εΐχε λάβει μέρος είς τήν έν Μα- 
ραΟώνι μάχην.—Έν τώ διαστήματι τούτω, οί Θηβαίοι, σύμμαχοι τοΰ Ξέρξου, 
είχον καταστρέψει τάς ΙΙλαταιάς· άλλ’ αί Άθήναι τάς έπανέφερον είς τήν προ- 
τέραν Οέσιν των δωρήσαντες αύταΐς καί μίαν άποιχίαν· μετεχειρίσθησαν τούς 
Ιΐλαταιεΐς ώς άδελφούς, τοΐς έδωκαν μέρος τοΰ πλούτου αύτών όπως έγείρω- 
σι ναόν πρός μνήμην τοΰ κοινοΰ θριάμβου καί τοΐς έπεμψαν τόν Φειδίαν ΐνα 
κατασκευάση έκ χρυσοΰ και έλέφαντος κολοσσιαίου είς τήν ’Αθήναν άγαλ
μα. Μένων λοιπόν έν Πλαταιοϊς ό Πολύγνωτος έμενεν έν ΆΟηναίχω έδά- 
φει. ΉΟέλησε νά συνεργασθή καί αύτδς είς τοΰ ναοΰ τής Αθήνας τήν έγκαλ- 
λώπισιν. Ένώ δέ Δωριεύς καλλιτέχνης έσχεδίαζεν έφ’ ενός τών μακρών τοΰ ά- 
γιαστηρίου πλευρών τόν πόλεμον τών επτά έπί Θήβας, ό Πολύγνω
τος έζωγράφιζεν έπί τοΰ άπέναντι τοίχου τήν σφαγήν τών μνηστήρων 
ύπό τοΰ Όδυσσέως.» Τότε ή Άθηνα έκ τοΰ ύψους τής στοάς ήγειρεν είς 
τούς άέρας τήν ολεθρίαν διά τούς θνητούς αιγίδα αύτής, κ«ι 

αί καρδίαι τών μνηστήρων έπληρώθησαν τρόμου άμέσως. Έτρεχον έντός τών 
ανακτόρων έκπληκτοι, ώς άγέλη βοών τούς όποιους νύττει άετδς ταχύπτερος 
τό έαο, όταν αί ήμέραι αρχίζουν νά μεγαλώνωσι. "Οπως οί γαμψώνυχες γΰπες, 
οί τό ράμφος κυρτόν έχοντες χύνονται, περιφρονοΰντες τάς παγίδας, έκτών όρέ- 
ων έπί τών άνωθεν τής πεδιάδος ιπταμένων πτηνών... ούτω ό Όδυσσεύς καί οί 
σύντροφοι αύτοΰ ώρμησαν κατά τών μνηστήρων, πανταχόθεν κτυπώντες αύ - 
τούς, ένώ δ’ ούτοι ώλόλυζον, τά κτυπήματα άντήχουν έπί τών κεφαλών 
αύτών και τδ έδαφος ήρυθραίνετο έξ αίματος. Τό θέμα τούτο εΐχεν ΰπαγορευθή 
τώ καλλιτέχνη υπό ιδέας όρθής καί βαθείας συγχρόνως: ό Όδυσσεύς έλευΟε- 
ρώνων άπδ τούς άρπαγας τόν οΐχόν του, ήτο τό έμβλημα τών ΙΙλαταιών άνα- 
κτώντων τήν πατρίδα αύτών, άλωΟεΐσαν υπό τών Περσών καί τών Θηβαίων 
καί είς αύτούς δέ ή Άθηνα έδωκε τήν νίκην.

Έκ ΙΙλαταιών ό Πολύγνωτος μετέβη είς Θεσπειάς, ύπό τοΰ Έλιχώνος 
τούς πρόποδας, τάς περικλεείς έκ τής πρός τδν Έρωτα λατρείας Θεσπειάς, πε- 
ρίκλεεστέρας δ’ ετι μάλλον κατόπιν έκ τών πρός τδν θεόν τούτον άγαλμάτων 
της, κατασκευασθέντων ύπό τοΰ Λυσίππου και Πραξιτέλους, τάς Θεσπειάς 
τέλος πάντων καυχωμένας ότι έκτίσθησαν υπό τοΰ ’Αθηναίου Θεσπίου, απογόνου 
τοΰ Έρεχθέως. Φαίνεται ότι ό Πολύγνωτος έδέχετο προθυμότερου τήν πρόσ- 
κλησιν τών πόλεων όσαι συνεδέοντο διά τίνος δεσμού μέ τάς προσφιλείς του 
Αθήνας- διά τοΰ τρόπου τούτου άπεμακρύνετο βαθμηδόν, ούτως είπεΐν, καί 
παρηγορεΐτο διά τής γλυκύτητος τών άναμνήσεων. Άγνωστον τί έργου έδω- 
ρήσατο τοΐς Θεσπιεΰσι· γινώσκεται μόνον ότι έζωγράφησε δημόσιον τι οικοδόμη
μα καί ότι ό φέρων τάς εικόνας αύτοΰ τοίχος ώζοδομήθη ένα αιώνα βραδύτε
ρο·?, άναμφιβόλως συνεπεία πυρκαϊάς τίνος αποτεφρωθείς. Ό Παυσίας, ζωγρά
φος έκ Σικυιψος και τοΰ· Άπελλοΰς σύγχρονος, έπεφορτίσθη νά κοσμ,ήση τδν 
νέον τοίχον. Ν’ άυταγωνισθή όμως πρός τδν μέγαν Πολύγνωτον, ήτο τολμηρά 
έπιχείρησις. Ό Παυσίας άπώλεσε πολύ ηθικώς έκ τής παραβολής τοΰ έργου 
του πρός τά προηγούμενου, καίτοι ήν άριστος περί τδ είχονίζειν μικρά άντικεί- 
μενα καί εΐχε μάλιστα μάθει τών άνθών τήν άπομίμησιν, ζών μετά τής Γλυ- 
κέρας, τής ωραίας άνθοπώλιδος. Επίσης αύστηροί είμεθα σήμερον καί ήμεϊς 
οί μεταγενέστεροι πρός τούς καλλιτέχνας τούς έπιφορτισθέντας νά έπισκευά- 
σωσι τάς έν Φαρνεζίνη τοιχογραφίας τοΰ Έαφαήλου.

Έπί τέλους δ’ ό Πολύγνωτος, άφοΰ καί έν Θεσπειαΐς διέμείνε χρόνον ικανόν 
όπως έν Πλαταιαΐς, διευθύνθη είς Δελφούς, τήν αγίαν πόλιν. "Οπως ό Φειδί
ας, εξόριστος, δέν έμελλε νά στέρξη όπως λαμπρύνη λαούς άντιπάλους τών 
Αθηναίων, άλλ’ έκλείσθη έν ’Ολυμπία, έν ούδετέρω έδάφει, τδ όποιον όπλων 
κλαγγή ποτέ δέν έτάραξε, τδ όποιον ίερεϊς μόνον κατωκουν, τδ όποιον οί Έλ
ληνες όλοι κοινήν έκάλουν πατρίδα, ούτω ό Πολύγνωτος δέν ήθέλησέ ποτέ νά 
στολίση πόλεις έχθρικ.ώς πρός τάς Αθήνας διακειμένας, έξελέξατο δέ τούς 
Δελφούς, ώς πόλιν άγιασθεϊσαν διά τής θρησκείας, σεβαστήν καί έπισκεπτο- 
μένην παρά τής Ελλάδος ολοκλήρου, καί τήν όποιαν τά μάλλον πρός άλλη- 
λα διάφορα έθνη έφιλοτιμοΰντο νά στολίσωσι. Ή ’Ολυμπία καί οί Δελφοί ή- 
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σαν διά τούς αρχαίους δ,τι ή 'Ιερουσαλήμ χαί ή 'Ρώμη νυν διά τόν χριστιανι
κόν κόσμον.

Οί Δελφοί κεϊνται έπι τής κατωφέρειας τοΰ Παρνασοϋ, άνωθεν τής κοιλάδος 
τοΰ Πλείστου ποταμού, σκιάζονται δ’ ύπό ελαίων μεγαλοπρεπών άστινας δέν 
πρέπει νά παραβάλη τις πρός τής ήμετέρας Προβηγγίας τά μικρά δενδρύ7<- 
λια, άλλά πρός τοΰ' Τίβολι μάλλον τά έλαιόδενδρα. Δένδρα ύψηλά, ρίζαι αιω
νόβιοι παρά τάς όποιας διοχετεύσεις καλώς περιποιούμενα-, διατηρούν ύγρασίαν 
γόνιμον τά φύλλα των, τών όποιων τό κάτωθεν μέρος είναι φαιόν και άργυ- 
ρόχρουν, άποσπώνται άλλήλων, βάθος έχοντα τόν τόσον κυανοΰν καί διαυγή 
τής 'Ελλάδος ούρανόν. Αί δύο τοΰ Παρνασοϋ κορυφαί, αί τοσούτον παρά τών 
ποιητών έξυμνηθεϊσαι, χωρίζονται διά μεγάλου σχίσματος. Εις τό μέρος άκρι 
βώς δπου τό σχίσμα λήγει καί άναβλύζει ή Κασταλία πηγή, οί Δελφοί εκ
τείνονται επί φυσικού άνδηρου, έν είοει θεάτρου διατεθειμένου καί τά πλευρά 
του έρείδοντος εις όρθιους βράχους, ών τά χρώματα στίλβουσι, ή δέ θέα σο
βαρά συγχρόνως. Ό καθαρός έκεΐ άήρ, ή Οαυμασία θέα καί οί τήν φάραγγα 
διερχόμενοι άετοί φαίνονται άναγγέλλοντες οτι εύρίσκεταί τις πλησιέστερον 
τοΰ ουρανού. "Οπως μή ή φαντασία ήμών σχηματίση περί τής Οέσεως ταύτης 
ιδέαν παρά πολύ μεγάλην καί στηριχθή έπί άκριβών άναλογιών, μή,λησμονώ- 
μεν οτι ό Παρνασός, χιονοστεφής έπί οκτώ μήνας τού ένιαυτοϋ, έχει 7,000 
περίπου ποδών ύψος. _ ,

Τό μαντείου τών Δελφών έσήμαινε πολύ έν τή άρχαιότητι. Πνευματική δύ- 
ναμις, έφ’ ής έστηρίζοντο αί έφήμεραι δυνάμεις καί τήν όποιαν άτιμωρητί δέν 
περιεφρόνει τις, οδηγός τών βασιλέων, τών στρατηγών, τών ιδρυτών άποικι- 
ών, καΟιέρωσις νομοΟετών, καί Σόλωνος καί Λυκούργου, καθημερινός τών ιδι
ωτών σύμβουλος, άποφασίζων τόν πόλεμον άν προέλεγε τήν νίκην, τήν ειρή
νην δέ άν τήν οργήν τών θεών, μίγμα τι γενναίας πολιτικής καί θεωριών οχι 
άνευ συμφέροντος, ύψη)<ής φρονήσεως καί παιδαριώδους δόλου, το μαντείου 
τών Δελφών ύπήρξε μέχρι τής έποχής τοΰ ΙΙερικλέους ό ηθικός δεσμός τής 
Ελλάδος. Άπώλεσε τότε μέρος τής άξίας του, διότι έμεινε πιστόν εις τήν 
Σπάρτην καί τό Δωρικόν σύστημα, πρό πάντων δέ διότι ή φιλοσοφία καί άπι- 
στία κατέλαβον τούς πολιτικούς άνδρας- έπί Πολυγνώτου μολοντούτο, τό μαν
τεϊον άπήλαυευ άκεραίας τής ύπολήψεως αύτού, οί δέ Δελφοί έδύναντο δικαίως 
σπωσούν νά όνομασΟώσι το κέντρον τής I ή ς, τουτεστι τοΰ αρχαίου κό
σμου. ΠανταχόΟεν έρρεον αί προσφοραί- πανταχόΟεν ήρχοντο πρέσβεις, του 
Κροίσου, τού Ταρκυνίου, τής Δημοκρατικής 'Ρώμης, τής Έτρουρίας, τής Μασ
σαλίας, τής Σαρδηνίας, τής Δύσεως εις ένα λόγον έπίσης δέ καί έκ τής Μακε
δονίας, τής’Ασίας καί τών άπωτέρων τής ’Ανατολής νήσων. Πόσα δώρα με- 
"αλοπρεπή! πόσα αγάλματα! πόσα μνημεία! "Εκαστος λαός τής 'Ελλάδος 
ήγειρεν οικοδόμημα, Θησαυρόν καλούμενον, έν ω ένεκαινίαζε τά τρόπαια 
αυτού· έκαστος νικητής, έκαστος αθλητής έφερε τό άγαλμά του, τοιαΰτα, δέ 
βραδύτερου έμέτρησαν μέχρι τριών χιλιάδων. Όλα δέ τής τέχνης τά πλούτη 
ταϋτα έτοποθετοΰντο όχι’μέ τήν συμμετρίαν έκείνην, τά μεγάλα διαστήματα, 
τάς θέσεις, μέ τάς εισόδους καί τά κενά άτινα άγαπούν οί μεταγενέστεροι καί
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τά όποια άπήρεσκον εις τόν άρχαΐον ρυθμόν τούτου άπόδειξις τών 'Ρωμαίων 
ή άγορά καί ή ’Αθηναϊκή άκρόπολις. Τά πάντα άπεναντίας ήσαν τυχαίως το
ποθετημένα, τά πάντα άθροισμένα κατά τήν ιδιοτροπίαν έκάστης έποχής μέ 
τινα άυωμαλίαν τήν οποίαν ή τέχνη δέν έτρόμαζε, μέ άταξίαν γραφικωτέραν 
4υΧΡδς κατατάξεως καί άρμοδίαν νά παράγη τήν κίνησιν, τήν ποικιλίαν, 
τήν” αρμονίαν διότι υπάρχει ή βαθεϊα^ αυτή διαφορά μεταξύ τής ιοικής μας κλί- 
σεως καί τής τών άρχαίων εις τάς δημοσίας πλατείας ήμών, εις τά πρόσωπα 
τών οικοδομών, εις τά συμπλέγματα τών μνημείων μας ζητούμεν τήν συμμε
τρίαν οί Έλληνες έζήτουν τήν αρμονίαν. Ή συμμετρία άποκαθιστα απαντα
χού τήν ισορροπίαν, τήν κανονικότητα- δ,τι υπάρχει δεξιά, τό επαναλαμβάνει 
αριστερά- περιάγει τήν στάθμην καί τόν γνώμονα μέ τού γεωμέτρου τήν άζρί- 
βειαν έν περιλήψει είναι έπιστήμη. 'Π αρμονία έκ τού έναντίου δέν παραβιά
ζει ούτε τό έδαφος ούτε τήν έπιφάνειαν, δέχεται τά προσκόμματα, σέβεται 
τάς άναλογίας, ώφελεΐται έξ αύτών, άγαπατάς αντιθέσεις καί γεννά κάποτε τάς 
παραφωνίας- είναι αίσθημα. Άν Οέλη τις νά μάθη πόσον έν τή τέχνη τό αί
σθημα υπερέχει τής επιστήμης, ας παραβάλη τά μνημεία μας ολόκληρα, τά 
μάλλον φημιζόμενα, πρός τά έρειπια ολόκληρα, ναι, αύτά τά έρείπια, άτινα 
μάς δεικνύουν σήμερον αί ’Αθήναι καί ή 'Ρώμη !

Έν τώ άπείρω άγιαστηρίω τούτω^ τώ εξίσου καί εις τήν τέχνην καί εις τήν 
θρησκείαν άνήκοντι, ό Πολύγνωτος ήθελε νά μείνη. Τόν ύπεδέχθησαν μέ σε
βασμού άνάμικτον θαυμασμόν οί Άμφικτύονες έύηφίσαντο δτι θέλει ξενισθή 
παρ’ αύτοϊς, τά δ’ έξοδά του πληρώνονται παρά τού ίεροΰ ταμείου, ή μεγαλητε- 
ρα τιμή, ήν έδύνατο ν’ άποδώση τό σεβαστόν τούτο συμβούλιου. Ό Πολύγνωτος 
δστις ήτο πλούσιος, δστις καί ήδη είχε παρέξει δείγματα τής άφιλοκερδείας 
του καί νέα τοιαϋτα. έμελλε νά παρέξη, έδέχθη μόνον τιμής χάριυ. Ύπήρχεν 
έν Δελφοϊς κατάστημα καλούμενον ή Κνιδίων Λέσχη, μέρος 
παύσεως, δθεν έβλεπέ τις τήν κοιλάδα καί τήν θάλασσαν, δπου άνέπνεε 
δρόσον 
ρύσης.
τού οικοδομήματος τούτου, δπως συνδιαλεχθώσι,—

■ών ρωμαίων τ’ άνάκτορα- οί γυμνοί τοίχοι αύτής εϊχον χρείαν 
τάς εύρείας έπιφανείας

, ή Κνιδίων Λέσχη, μέρος άνα-
ι,, οθεν έβλεπέ τις τήν κοιλάδα καί τήν θάλασσαν, δπου άνέπνεε τήν 
τής Κασσοτίδος πηγής, έν γλυκεΐ μορμορυσμώ κάτωθεν τής Λέσχης ρε- 
Οί γέροντες, οί ιερείς, οί προσκυνηταί συνηθροίζοντο ύπό τάς στοάς 

οικοδομής ταύτης τά 
χωρίσματα μάς είναι ολίγου γνωστά, ούχ ήττον φαίνεται χρησιμεύσασα ώς 
πρότυπου εις τών ρωμαίων ■' ' ' 
εικόνων ό δέ Πολύγνωτος έπεφορτίσθη νά κοσμήση 
αύτής.

Επεχείρησε μόνος έργον, δπερ τον έδέσμευσεν έπί μακρά έτη. "Εν μέρος, τό 
τελευταΐον ίσως ήμισυ τού βίου του,άφιερώθη εις τήν άπειρον έργασίαν ταύτην. 
Αν εις τόμος μόλις άρκεϊ δπως περ-.γράψη τις ακριβώς τάς έν Βατικανώ τοι

χογραφίας τού 'Ραφαήλου, δέν έχρειάσθη όλιγώτερον τών επτά κεφαλαίων ό 
Ελλην Παυσανίας δπως καταγράψη τά κοσμούντα τήν λέσχην άντικείμενα. 

Καί πάλιν αί απαριθμήσεις αυται είναι μέ άπίστευτον συντομίαν συντεταγμέ- 
σγ)(Λειωσε'·,ί μάλλον δρομαίου οδοιπόρου ή εκτιμήσεις ανθρώπου μέ ιδέαν, 

ούοε καν μελέτα-. περιέργου τίνος. Θέλω μολαταύτα προσπαθήσει νά συλλε- 
ξω, μεταξύ τοσούτων συγκεχυμένων περιγραφών, δ,τι ουσιωδέστερου καί χ α
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χής συναισθανόμενη

ρακτηριστικώτερον. Είναι απολύτως αδύνατον νά καταστήση τις καταληπτά 
καί ζωντανά τά έργα τοϋ Πολυγνώτου, δέν απελπίζομαι μολαταύτα νά παρα
στήσω τό μεγαλεΐον αύτών.

Καί πρώτον μέν αύτή ή έκλογή τών αντικειμένων μάς άποδεικνόει άνθρω
πον, ούτινος ή ψυχή είναι ικανή νά συλλάβη δ,τι υψηλότερου, καί τοΰ ο
ποίου αί μέχρι αύστηοότητος σοβαραί ιδέαι έχουσι πασαν τήν ίσχύν φιλοσοφι
κής διδασκαλίας. Είχε παρέλΟει δι’αύτόν ό καιρός τής νεότητος, τών ώραίω 
ερωμένων, τών κομψών ηδονών, τών ελπίδων, αϊτινες ρίπτουσι πέπλον εύά 
ρεστον έπί τοΰ μέλλοντος. Είχε φΟάσεί ή ώριμος ήλικια, φέρουσα τήν γνώσι 
έκείνην τών ανθρώπων καί τών βασάνων αύτών, ήτις όνομάζεται πείρα, καρ 
ποΰ άνευ πικρίας διά τάς μεγάλας ψυχάς, τοΰ όποιου δμως ή οσμή άείπο* 
δυσάρεστος. Διά τοΰτο ό Πολύγνωτος άπεφάσισε νά παραστήση τήν "Αλω 
σιν τής Τρωάδος, τουτέστι μίαν τών όουνηροτέρων τής ιστορίας σελί 
δων καί έν τών έξοχωτέρων παραδειγμάτων τής ανθρώπινης τρέλας, διότ· 
χάριν μιας γυναικδς εκατόν λαοί έξολοθρεύονται έωσοΰ πόλις ανθηρά στέργε 
νά ταφή ύπό τά έρείπια αύτής. Διά τοΰ έργου τούτου ό Πολύγνωτος έφερε?

•τέρας καί μελαγχολικωτέρας, άστινας δέν ά 
ες έν τώ βίω. Έδοκίμαζε τάς θείας μέριμνας τής ψυ 

τήν αθανασίαν, ήτις πιστεύει δτι ό θάνατος έχει τήν έ 
αγαπά νά έξετάζη τον άγνωστον κόσμον δπου Οά μετά 

μελέτας 
:ητα. Ώ

συγχρόνως πρός μελέτας εύγενεσ 
πωΟοΰσιν οί προχωροΰντε,

€ τ'.
παύριον αύτοϋ καί ήτις αγαπά να έξ 
βή, άφίυουσα τό σώμα. Τό μέρος δπου κατώκει ύπέτρεφε τοιαύτας 
άναμιγνύον τήν σταθερότητα τής θρησκείας μέ τής πίστεως τήν ήδύ,.,.^. .. 
έκ τούτου δέν έφοβήΟη νά ζωγραφήση τόν "Αδην, κατοικίαν καί των κα 
λών καί τών κακών ψυχών, οπού οί ήρωες καί οί ποιηταί τερπνώς συν διαίτων 
ται εις τά Ήλύσια πεδία, ένώ οί ένοχοι στενάζουσιν έν τώ Ταρτάρω.—“Ο
πως μείνη δέ ό "Ομηρος ό δεσμός τών δύο αντικειμένων, ό ζωγράφος έξελέξα- 
το τήν στιγμήν καθ’ ήν ό Όδυσσεύς καταβαίνει μεταξύ τών ψυχών καί συμβου
λεύεται τον μάυτιν Τειρεσίαν.

Τά δύο ταΰτα έργα, άξίως πρός άλληλα άμιλλώμενα, κατειχον τής λέσχη | 
τό ενδότερον ολόκληρον. Μεγάλα καί ποικίλα ώς έκ τής αφθονίας τών σκη 
νών, ήσαν τοποθετημένα μετά τής σοφής έκείνης τάξεως ήν άπήντουν οί ο
φθαλμοί τών Ελλήνων, τοσοϋτον άγαπώντων τήν εύχρίνειαν τά έπί τών τοί
χων τών ναών ώς ταινίαι έλαφραί γεγλυμμένα περιδέματα, τά μεγάλα έμβαδΰ 
έφ’ ών αί εικόνες διαιρούνται εις ζώνας τακτικάς, δύνανται νά παρέξωσιν ιδέ
αν τοΰ συστήματος δπερ είχε παραδεχΟή ό Πολύγνωτος^ ’ 
τε καί πάσαν σύγχυσίν διά τής τέχνης τής άπλοποιήσεως. 
πρός τό ιδανικόν. Έν δένδρον παρίστα εν δάσος, 
στήλη ένα ναόν, εις ίματι 
χληρον. Ουτω τά π( 
διετήρουν τήν σπουδαιότητα αύτών 
αύτών άπέφευγε πασαν απάτην.

Ή Άλωσις τής Τρωάδος δέν είναι < 
φος ήΟέλησε νά δείξη, οχι τόν πόλεμον, αλλά τάς ολέθριας

τς πισ

'Απέφευγε ό’ άλλως 
,—πρώτου βήματος 

δύο οίχίαι μίαν πόλιν, μία 
ισμός τό ένδον μεγάρου καί μία λιβυρνίς στόλον όλό- 

ρόσωπα άνέτως ειχονισμένα, άπηλλαγμένα παραρτημάτων, 
'-■'··· επιγραφή δέ τεθειμένη πλησίον έκαστου

σειρά μαχών μόνον. Ό ζωγρά- 
’" ,Λ Λ· ; συνέπειας του και 

τάς οιδακτικωτάτας αύτοϋ έκπλήξεις. 'Π θριαμβευτική χαρά τών 'Ελλήνων καί 
καταστροφή τών τοσοϋτον ακμαίων καί περιζήλων Τρώων παρείχαν ύλην συ” 
κινητικωτάτων αντιθέσεων. Ιδού έν πρώτοις τών 'Ελλήνων τό στρατόπεδ- 
καί τοΰ Μενελάου οί σύντροφοι, φαιδρώς πρός επάνοδον ετοιμαζόμενοι. Οί δ: 
λοι καί ναϋται συνωΟοΰνται έπί τοΰ πλοίου, έν ω ό πρωρεύς Φρόντις προσα* 
μόζει τό πηδάλιου. Αίρουν τάς πρό δεκαετίας έπί τής παραλίας σκηυάς. 
ΊΟαιμένης φέρει τά φορέματα, ό δέ Έχοίαξ, χάλκινου δοχείου κρατώυ ε 
χεϊρας, καταβαίνει έπί τής έν είδει γεφύρας σανίδας, τής μεταξύ τής παρ- 
λίας καί τοϋ καταστρώματος. Ή 'Ελένη, αποδοθεί σα τώ συζύγω αύτής, δ 
έπεβιβάσΟη έτι τοΰ πλοίου· κάΟηται μαλθαχώς έπί τής παραλίας, ένώ αί γ· 
ναϊκες της τήν στολίζουν, μία δέ αύτών, γονυπετής, τή βάλλει τά σανδάλ· 
της. Ή Βρισηίς καί αί άλλαι αιχμάλωτοι δσαι συνεμερίσΟησαν τήν κοίτην τό 
'Ελλήνων ήρώων, τήν βλέπουσιν έν πλήρει έκφράσε&ς Θέοε.1, τήν οποίαν 
γλυπτική πολλάκις έξελέξατο ώς θέμα καί θαυμάζουν τήν καλλονήν της. ’? 
είποτε νέα, αείποτε ωραία, βασίλισσα καί Οριαμβεύουσα αύτή έξ αιτίας τής r 
ποιας τοσοϋτον αιμα έχ>0η· δέν φαίνεται καν έν συναισΟήσει 'ώυδυστυχιδ 
άστινας έπροξέυησε. Καί δμως ό καλλιτέχνης έφρόντισε νά άΟρο ση οχι μ<“ 
κράυ αύτής τούς Τρώας αιχμαλώτους τόν Έλενον, υιόν τοΰ Πριάμου, πορφύ 
ραυ ένδεδυμένον καί βεβυΟισμέυον έν τή απελπισία, τον Μέγηυ μέ τεθραυσμ' 
νον τον βραχίονα, τόν Αυκομήδην κεχαλυμμένον από πληγάς, τόν Εύρύαλου μ 
χαταιματωμέυηυ τήν κεφαλήν. Πλησίον αύτών αί διά τήν δουλείαν προωρί- 
σμέναι Τρωάδες παραδίδονται έπίσης εις τήν λύπην των ή ’Ανδρομάχη πρώτη 
μέ τήν κεφαλήν κεκαλυμμένηυ μέ κρήδεμνον καί Οηλάζουσα τό τέκνου αύτής 
ή Πολυξένη, ής ή κόμη είναι δεδεμένη δπως τών νεαρών παρθένων καί ήτις Οέ 
λει ΟυσιασΟή έπί τοΰ τάφου τοΰ Άχιλλέως· ή Κλυμένη, ή Κρέουσα, ή Ξένο ■ 
δίκη, αί μάλλον χαδευμέναι έν τή πολυαρίΟμω τοΰ Πριάμου οικογένεια· ή Δη 
ιυόμη, ή Ιίείσις, ή Μητιό-χη καί άλλαι Τρωάδες, έπί τής αύτής κλίνης καΟήμε- 
ναι καί έρασμίως ήΟροισμέυαι. ΈνταϋΟ.α ό Πολύγνωτος δέν άντέστη νά πολ 
λαπλασιάση, μέ τάς άνατολικάς αύτών στολάς, δσας γυναίκας ειχον ειδική 
ικανότητα περί τό ζωγραφίζειν.

Ικανός περί τό καταδεικνύει·/ τάς άντιφάσεις καί περί τό ώφελεισθαι τή 
περιστάσεως δπως άποΟανατίζη τάς Άττικάς παραδόσεις, δέν έλησμόνησε τή 
Αί'Οραν, μητέρα τοΰ Θησέως καί μάμμην τοΰ Δημοφώντος, αρχηγού τών εΐ 
τήν πολιορκίαν λαβόντων μέρος ’Αθηναίων. Πρό ικανών ενιαυτών δούλη τώ 
Τρώων, ή ΑϊΟρα έδραπέτευσε, βοηΟουμένη έκ τής συγχύσεως, καί κατέφυγε 
εις τών Ελλήνων τό στρατοπέδου. Έξ ολοκλήρου κείρασα τήν κεφαλήν καί π 
νιχρώς ένοεδυμένη, καταντά νά μήν άυαγνωρισΟή καί παρ’ αύτοϋ τοΰ έγγον 
της καί έπικαλείται τής Ελένης τήν μαρτυρίαν. Έπί τέλους ό γεραρός Λ 
στωρ, επιφορτισμένος δπως έπαγρυπνή τάς γυναίκας, λάφυρου εύθραυστο 
ίσταται στηριζόμένος έπί τής λόγχης του- θεατής τοσούτων δυστυχιών, συ’, 
Λογίζεται περί τών ανθρωπίνων ελαττωμάτων, ένώ ό ίππος αύτοϋ, ελεύθερο 
φαίνεται έτοιμος νά χυλισΟή έπί τής άμμου. Τά παρά τήν όχθην τοϋ μέρου 
τουτου κυανόχροα κύματα μαλθαχώς λούουσι τάς ποικιλοχρόους ψηφίδας.
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Μακράν τής παραλίας φαίνονται τά τείχη τοΰ ’Ιλίου άτινα ό Έπειός κατα
γίνεται έκ βάθρων νά κατεδάφιση· όπισθεν τών επάλξεων εγείρεται ή κεφαλή 
τοΰ περίφημου δουρείου ίππου, μηχανής ολέθριας διά τούς Τρώας, ήν ό Έπειός 
έπενόησεν. Οί Έλληνες ηγεμόνες είναι συνηθροισμένοι τριγύρω τοΰ ναοΰ τής 
Αθήνας, δέχονται τόν όρκον τοΰ Αίαντος, όμνύοντος ότι δέν έβίασε τήν Κασ
σάνδραν, τήν θεόπνευστον ιέρειαν. Ή Κασσάνδρα μένει καθημένη έπί του 
εδάφους καί κρατούσα Ιτι τδ άγαλμα τής θεάς εις τήν οποίαν άφιερώθη 
δτε ό Αίας τήν άπήγαγεν. Ό Όδυσσεύς, φέρων τόν θώρακα αύτοΰ, κατη
γορεί τδν Αίαντα τόν όποιον έλπιζε', νά παραδώση είς μαστίγωσιν, ώς δυσεβή. 
Ό ’Αγαμέμνων καί ό Μενέλαος άκροώνται σοβαροί· έπί τής άσπίδος τοΰ Με
νελάου είναι ζωγραφημένος όφις. Πλησίον των δέ ό υιός τοΰ Πειρίθου Ιίολυ- 
ποίτης τό μέτωπον δεδεμένος καί ό Άκάμας, τοΰ όποιου ή περικεφαλαία φέ
ρει λόφον. Έπί τέλους δ’ ό Αίας τείνει τήν χειρα έπί τοΰ βωμού, κρατών 
πάντοτε τήν εύρεϊαν ασπίδα του. Ό Πύρρος, υίός τοΰ Άχιλλέως δέν είναι με
ταξύ τών βασιλέων τρέχων νά έκδικηθή τόν πατέρα του, δέν δύναται νά κο- 
ρεοθή σφάζων. Μόνος αύτός έκ τών Ελλήνων χύνει αίμα, ένώ όλοι οί λοιποί 
άγωνισται κατέθεσαν τά όπλα· έσφαξε ιόν Ελασον, όστις φαίνεται έκπνέων 
έπί τοΰ έδάφους· κτυπα τόν Άστύνοον, πεσόντα ήδη εις τά γόνατα. Μι
κρόν τι παιδίον, τρομάξαν έκ τοΰ θεάματος, καταφεύγει πλησίον βωμού, ευνού
χος δέ, έν χρώ κεκαρμένος, μάτην προσπαθεί νά παρηγόρηση, άλλον παϊοα 
κρύπτοντα τούς όφθαλμούς του μέ τάς χεΐρας αύτοΰ. Ή Μέδουσα, θυγάτηρ 
τοΰ Πριάμου, κατά γής καθημένη έναγκαλίζεται πέτρινον στηλοβάτην έφ’ ού 
ύπάρχει δοχεΐον πλήρες ύδατος, προωρισμένου άναμφιβόλως όπως έκπλύνωσι 
τά πτώματα, διότι δλον τό άλλο μέρος είναι έστρωμένον νεκρών. Ό Πήλις, 
γυμνός καί μέ τήν £άχην πλαγιασμένος· ό Ήιονεύς καί ’Αδμητος, φέραντες έτι 
τούς θώρακας αύτών. Ό Κόροιβος, έραστής τής Κασσάνδρας· ό Άγήνωρ, ό γεν
ναιότερος τών πολεμιστών ό ’Αξιων, υίός τοΰ Πριάμου'καί αύτός έπί τέ
λους ό Πρίαμος, τδν όποιον τά λευκά του μαλλία δέν έσωσαν. Έπί τών έρη
μων τής πόλεως όδών εγείρονται σωροί πτωμάτων, σκηνή πένθιμος τής οποίας 
τδ ήρεμον ταράσσεται μόνον ύπό τοΰ Σινωνος καί Άγχιάλου, φέροντος τδ σώ
μα τοΰ Ααομέδοντος. ΙΙρδς τήν άκραν δέ, δέρμα παρδάλεως, άνω τής θύρας κρε- 
μάμενον, δεικνύει τδν οίκον τοΰ Άντήνορος, διά του σημείου τούτου σεβασθίντα 
παρά τών Ελλήνων, διότι δ Άντήνωρ ήτο φιλοξενούμενος αύτών. ΌΆν- 
τήνωρ παρά τή θυγατρί αύτοΰ Κρίνοι, κρατούση νεογνδν, ή ιέρεια Θεανώ μετά 
τών υιών αύτής, ό Γλαύκος καθήμενος έπί τοΰ χονδρού Οώρακός του, ό Εύρύ- 
μαχος έπί λίθου, παραοίδονται είς άλγος βαθύ. Πρόκειται ν’ άπωλεσθή ή πατρίς 
των, ούδέν δέ άλλο τοΐς μένει ή ν’ άπέλθωσιν είς έξορίαν. Ήδη τωόντι οί ύπη- 
ρέται των έφόρτωσαν έπί όνου έν χιβώτιον καί διάφορα άλλα έπιπλα. Μεταξύ 
άλλων καί μικρόν τι παιδίον.

Ούτω, ένώ άφ’ ενός άπηυθύνετο είς τών 'Ελλήνων τήν έθνικήν ύπερηφάνειαν, 
διότι έκαστος τών λαών είχε τήν άπαίτησιν ότι συνετέλεσεν είς τήν πτώσιν 
τής Τροίας, ένώ παρίστα τόν έν 'Ασία θρίαμβόν των, θρίαμβον τόν όποιον εί- 
χεν ανανεώσει ή πρόσφατος τοΰ Δαρείου καί Ξέρξου ήττα, ό Πολύγνωτος ήθέ- 

λησεν άφ’ ετέρου νά Οίξη καί τάς καρδίας· πρόσεπάθησε νά παραστήση τοΰ δρά
ματος μάλλον τάς λυπηράς συνέπειας, τά δάκρυα μάλλον ή τ’ ανδραγα
θήματα· ένδιεφέρετο πρός τούς ήττηθέντας· έδείκνυέ τι πικρόν, τι παθητικόν, 
καί τι άδικον ΐσως παρεΐχεν ή ατυχία των· καί έκόλαζε τήν άχρείαν χαράν, ήν 
εμπνέει ή νίκη διά τών συγκινήσεων τής εύσπλαγχνίας, άξιων αίώνος πο
λιτισμένου. Έλάμβανε.ν έκ τού θέματος τήν ύψηλοτέραν ηθικήν του.

Ή είκών τοΰ Άιδου δέν περιεϊχεν δλιγώτερον ύψος, ουδέ ελευθερίαν δλι- 
γωτέραν ίσως, καίτοι αί θρησκευτικά! παραδόσεις, έν άγιαστηρίω, προπάντων 
οίον τό τών Δελφών, έδέσμευσαν τδν καλλιτέχνην. Ουδέ αύταί τοΰ τρόμου αί 
σωτήριαι έντυπώσεις δέν είχαν λείψει. Τό πρώτον βλέμμα έφελκύει ό Άχέρων 
ποταμός. Γιγάντιαΐοι κάλαμοι ύψούνται, ώς έν βάλτω, έν αύτώ· ιχθύες διακρί- 
νονται διά τοΰ διαυγούς ύδατος, πλήν τόσον κάτισχνοι ώστε φαίνονται σκιαί 
μάλλον ιχθύων Τό άκάτιον τοΰ Χάρωνος διέρχεται τόν ποταμόν καί ό ολέθριος 
πρωρεύς κωπηλατεί. Μεταξύ τών νεκρών τούς όποιους μεταφέρει, σωροΰ ανω
νύμου, μόνος ό Τέ/.λις, προπάτωρ τοΰ ποιητοΰ ’Αρχιλόχου καί ή Κλεοβοία, ή έν 
θάσω συστήσασα τής Δήμητρος τά μυστήρια, διακρίνονται διά μιας έπιγρα- 
φής. Ή Κλεοβοία κρατεί τό ιερόν κάνιστρον. Ό Πολύγνωτος ήθέλησε νά άφιε- 
ρώση όλίγην θέσιν είς τής πατρίου χώρας τάς αναμνήσεις καί λαμπρύνη ούτω 
τήν μικράν νήσον του Θάσον. Έπί τής όχθης τού Άχέροντος, υίός τις αγνώ
μων άγχεται ύπό τοΰ πατρός αύτοΰ· έτερος ιερόσυλος παραδίδεται είς μανίαν 
βασανίζουσαν αύτόν- προσέγγισις τολμηρά ήτις έθετε τδ σέβας τής πατρικής 
ισχύος είς τήν αύτήν σειράν μέ τό σέβας τών θεών. Άνωθεν τών αθλίων τού
των φαίνεται ό Εύρύνομος, θεός δυσειδής τήν μορφήν, σύμβολου τής καταστρο
φής τήν όποιαν δέν υπεκφεύγουν ούτε ή νεότης, ούτε ή καλλονή, διότι αυτός 
καταβροχθίζει τάς σάρκας τών πτωμάτων, έωσού μείνωσιν οστά λευκά. Ή 
χροιά του (μεταφράζω τόν Παυσανίαν) είναι κράμα κυανού καί μέλανος, ό
μοια μέ τδ χρώμα τών έπί τοΰ κρέατος καθημένων μεγάλων μυϊών· δεικνύει 
τούς άπλήστους αύτοΰ δδόντας καί κάθηται έπί τοΰ δέρματος γυπός.

Μετά τό κατωφλιού τοΰ Άιδου αύτό, ό Περιμήδης καί ό Εύρύλοχος, σύντρο
φοι τοΰ Όδυσσέως φέρουν έπί τών ώμων των μαύρους κριούς, προωρισμένους 
διά τήν θυσίαν. Ό ’Οδυσσεύς αύτός είναι γονυπετής ένώπιον τοΰ βόθρου όπου 
ρέει τών θυμάτων τό αίμα. Ό θειος Τειρεσίας πλησιάζει όπως γευθή τού αίμα
τος. Ή Άντίκλεια, μήτηρ τοΰ Όδυσσέως, είναι όπισθεν τού Τειρεσίου, μετ’ 
αύτήν δέ ό Έλπήνωρ, τηρήσας τήν ενδυμασίαν ναύτου· έν τοιαύτη στολή έκρη- 
μνίσΟη, έκ τοΰ δώματος όπου άπεκοιμήθη παρά τή Κίρκη. Ή παρουσία 
όμως ζώντων πινών δέν είναι ή άπλοΰν έπεισόδιον έν μέσω τοΰ σιωπη
λού έκείνου καί ακινήτου κόσμου όπου αί ψυχαί είναι βεβυθισμέναι. Μετ’ 
ού πολύ τά μαρτύρια. ’Ιδού ό ράθυμος Όκνος, είκών τοΰ κακώς δαπανη- 
θέντος βίου, πλέκων σχοινιού έκ βούρλου, ένώ ό όνος του, όπισθεν αύτοΰ, 
τρώγει δ,τι ό κύριός του πλέκει. Ό γίγας Τιτυός, ουτίνος ή οπλήν κατατρώ
γεται ύπό γυπός, έξηντλημένος έκ τών πόνων, φαίνεται έν τώ τελειοΰσθαι πάν
τοτε· οί δφθαλμοί του είναι κεκαλυμμένοι ύπό νεφέλης, ώς οί τών λειποθυμούν- 
”ων. Ή Αριάδνη κάθηται έπί βράχου τίνος, καί έν θαυμασμω παρατηρεί τήν
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I, διά δέ τής έτέρας τό τοΰ φίλου του, ό ΠειρίΟους παρατη- 
τά όπλα ταύτα, άτινα τοσοΰτον τούς έβλαψαν, δτε ήθέ- 

ήν ΙΙερσεφόνην. Οί δύο ήρωες άποτίουν τήν αύΟάδειάν 
, ώς αιχμάλωτοι, έπί τών θρόνων δι’ άλύσσων, άλλά τό 

ι ριζωΟέν έπί τού μαρμάρου καί κολληΟέν έπ’ αύτού. Μία 
. ---- 1----  ή Κλυτίη καί ή Καμειρώ, θυγατέρες

3ΰ Πανδάροϋ, τάς οποίας αί Άρπυαι ήοπασαν εις τό άνθος τής 
χίας, έστεμμέναι μέ άνθη, παίζουν τούς αστραγάλους (τίς δέν ένθυμε’ 
Πομπηία εύρεθέν Οαυμάσιον έκεΐνο σχεδιογράφημα ; ).

•X /
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δελφήν τής, Φαίδραν τήν αίμομήκτραν, ήτις άπηγχονίσθη καί ήτις αίωρεϊται 

. ιά τών δύο χειρών άρπάζουσα τόν πνίγοντα αύτήν βρόχον. ΙΙρός άντίΟεσιν 
/ ό ΙΙολύγνωτος έθεσε πλησίον αύτών δύο γυναίκας, τύπον φιλίας έπί τής γής· 
-ήν Θυίαν, κρατούσαν τήνΧλώριν έπί τών γονάτων αύτής. Απεναντίας ή ΙΙρό- 
;·.ρις, πρώτη σύζυγος τού Κεφάλου και ή Κ7.υμενη, οευτερα συ,υγος του, στρέ
φουν τήν ράχιν πρός άλλήλας. Μετ’ αύτάς έρχονται ή έκ θηβών Μέγαρα, χω- 
ΰισθεΐσα. τοΰ Ήρακλέους, ή’Εριφύλη καί ή Ουγάτηρ τοΰ Σαλμωνέως, αί τρεις 
ΐ'αοΰ. Ή χειρ τής ’Εριφύλης είναι κάτωθεν τοΰ χιτώνος αύτής, τό δέ άκρου 
ών δακτύλων έξέρχ’εται υπό τόν λαιμόν έκαστος μαντεύει έκ τούτου ότι 
ούπτει τό περίφημον περιδέραιου, δπερ έπλήοωσε τήν προοοσιαν της.
* Ό Θησεύς καί ό ΠειρίΟους είναι έπί θρόνων. Ό Θησεύς κρατεί διά τής μιας
• ιρός τό ξϊφός του, διά δέ τής έτέρας τό τοΰ φίλου του,
:ΐ άγανακτημένος τά όπλα ταΰτα, άτινα τοσοΰτον τού. 
-σαν ν’ άπαγάγωσι τήν 
ων δέν δεσμεύονται, <’ 
ωμά των φαίνεται f 
\λη είκών φαιδροτέρα έρχεται κατόπιν 
οΰ ϊΐανδάρου, τάς οποίας"αί Άρπυαΐ ήοπασαν εις τό άνθος τής νεανικής ήλι- 
' - ' · » λ _. ι>-— —------- δέν ένθυμεΐται τό έν

Άωρος θάνατος δέν δι- 
έκο’ψε τάς αθώας διασκεδάσεις, άστινας ήκολούΟουν καί εις τόν Άιδην.

Φαίνονται ύστερον οί 'Ομηρικοί ήρωες ή οί σοφοί τών άπωτάτων χρόνων, 
ν τοις Ήλυσίοις πεδίοις άπο’Ααύοντες ζωής, πάσης φροντίδο^ άπηλλαγμένης. 

Λέν άφησαν πλήν έπί γής ούτε μίση, ούτε συμπάθειας. Οι Ελληνες έκ τοΰ ε
νός μέρους, οί Τρώες έκ τοΰ ετέρου. Μεταξύ τών 'Ελλήνων διακρίνει τις τόν 
Αντίλογον, μέ τήν κεφαλήν έστηριγμένην μεταξύ τών δύο χειρών, τόν Άγα- 
μέμνονα" κρατούντα τό σκήπτρόν του, τόν ΙΙρωτεσίλαον παρατηρούν τα τόν 
,Άγιλλέα καί τόν Πάτροκλον, τούς οποίους ούοέν πλέον -χωρίζει. Εις μέρος 
κεχωρισμένον, οί έχθροί τού Όδυσαεως, ό Αίας, ό ΙΙαλαμηόης και ό Θερσίτης, 
παιζουσι τούς κύβους, ό δ’ έτερος Αίας μένει θεατής,—κεκαλυμμένος ετι μέ 
ρφρόν καί άλας θαλάσσιον, δίκην ναυαγού τίνος. Μεταξύ τών Τρώων φαίνεται 
' ’"Εκτωρ καθήμενος, σταυρόνων έπί τοΰ αριστερού γόνατος τάς χεΐρας καί εις 

Σαρπηδών κρύπτων τό πρόσωπον αύτού, ό 
; πλησίον του ίστάμενος ύπεν- 

τών ΑΐΟιόπων. Ό ΙΙάρις, αγένειος 
ήν ΠενΟεσίλειαν 
τώ βίω τόν έρωτά 
Ό Άκταίων καί ή 

νεβρόν παρά 
Ό Όρφεύς στηρί- 

,τέαν πεφυτευμένην έπί τού τάφου τής Εύρυδίκης· χαδεύει μελαγ- 
ά πρός αύτόν κλίνοντα τοΰ δένδρου φύ/.λα, καί ή αριστερά του χειρ 

ήν λύραν. Έπί τού ά7Λου μέρους τοΰ δένδρου είναι ό Προμέδων, είς 

Γ '» · e
ύπην αιώνιον παραόεοομενος, ο
έμνων έν στο7«.ή κεντημένη μέ πτηνά, μαύρος 
>μίζει τώ θεατή δτι ό Μέμνων έβασίλευε -.2.
;ι, κτυπά, ώς οί ποιμένες τάς χεΐρας αύτού, δπως καλεση 
λλ’ ή βασίλισσα τών Άμαζώνων, ήτις περιεφρόνησεν έν 
ου, συνοφρυα καί τόν παρατηρεί μέ περιφρονητικόν ήθος.
•τηρ τοΰ, έπί δέρματος έλάφου καθήμενοι, χαδεύουν μικρόν 
ΰ Άκταίωνι δέ ύπάρχει κύων κυνηγετικός πλαγιασμένος. 
%ται έπί ιτέαν πεφυτευμένην έπί τού τάφου τ'

λ - · » ' ' ' — —λολ’.χως
»

. Έπί τού άλ7.ου μέρους τού

τών θαυμαστών τοΰ Όρφέως, ένώ εζη. Ό Σχέδιος, κρατών εγχειρίδιου καί μέ 
άγρωστιν έχων τό μέτωπον έστεμμένον καί ό λευκόθριξ Πελίας παρατηρούν επί
σης τόν Όρφέα. Παρά τώ Πελία κάθηται ό Θάμυρις, τυφλός άπηλπισμένος καί 
μέ τήν γενειάδα άτακτον παρά τούς πόδας αύτοΰ κεϊται ή λύρα του μέ τάς 
χορδάς τεθραυσμένας. Ό δέ Μαρσύας διδάσκει τόν Όλυμπον πώς νά κράτη τόν 
διπλοΰν αύλόν.

Αύτοΰ άρχονται αί βάσανοι αί περατούσαι τήν εικόνα καί χρησιμεύουσαι ώς 
παράρτημα τής άλλης άκρας. Βράχοι απότομοι έγείρονται, ό δέ Σίσυφος αγω
νίζεται κυλίων μέχρι τής κορυφής των τήν ύπερμεγέθη πέτραν, άκαταπαύστως 
έπαναπίπτουσαν. Μία γυνή καί μία νεάνις φέρουσιν ύδωρ έντός δοχείων τε- 
θραυσμένων. Ό Πολύγνωτος είκόνιζεν ούτω τάς μή μυηθείσας εις τά μυστή
ρια ψυχάς, επομένως μή γενομένας ίκανάς νά κρατήσωσιν έν αύταϊς τάς εις αύ
τάς φανερουμένας αλήθειας. Έτεοαι γυναίκες, είς γέρων, είς νεανίας, φέρουν 
έπίσης αγγείων τεμάχια ή έπαναχύνουσιν έντός τοΰ κάδου τό ύδωρ δπερ είχον 
έξ αύτού αντλήσει· ούτοι ήσαν δ’ δσοι ζώντες περιεφρόνησαν τά Έλευσίνια μυ
στήρια. Φαίνεται έπί τέλους ό Τάνταλος, ύπό τής πείνης καί τής δίψης μα
στιζόμενος. Εις τήν βάσανον ταύτην ό καλλιτέχνης προσέθεσε τόν τρόμον δν- 
τινα έμπνέει είς τόν άθλιον ό βράχος ό αϊωοούμενος άνω τής κεφαλής αύτοΰ.

Τοιαΰται ήσαν αί δύο άπειροι σελίδες αύται, τών οποίων οί αρχαίοι έθαύμα- 
σαν τήν αφθονίαν καί καλλονήν καί τάς όποιας οί μεταγενέστεροι νά διίδωσι μό
λις δύνανται καί άστινας δέν πρέπει νά παραβάλη τις είμή πρός τά μεγαλήτε- 
ρα τής’Ιταλίας έργα, πρός τήν έκκ?.ησίαν τής ’Ασσίσης, τήν υπό τοΰ Giolto 
κοσμηθεϊσαν, πρός τό παρεκκ/χήσιον Σιξτινοΰ, πρός τοΰ Βατικάνου τάς τοιχο
γραφίας. Άν αί έν Πίζη εικόνες ήσαν δλαι τοΰ αύτοΰ κα7<λιτέχνου έργον, έν- 
νοώ τάς έν Campo Santo ευρισκομένας, ήθελον εύχαρίστως καί προθυμότερου 
τάς μνημονεύσει έξ αιτίας τών στοών καί τοΰ σχεδίου αύτών, οχι ασχέτου ίσως 
πρός τό σχέδιον τής έν Δελφοϊς λέσχης.

Άμα ό Πολύγνωτος έτελείωσεν έργον τοσοΰτον μεγαλοπρεπές, χάνομεν τό 
ίχνος του. Τί άπέγινεν; Έξεμέτρησε τό ζήν έν Δελφοϊς, περιστοιχισμένος 
μέ τιμάς, άπολαύων τής δημοσίας εύγνωμοσύνης καί τής δόξης του; Έπα- 
νήλθεν είς ’Αθήνας, έλκυσθείς ύπό τής αύξούσης λαμπρότητας τής βασιλείας 
τού Περικλέους καί τής έπιΟυμίας τοΰ νά ΐδη τά αριστουργήματα τών διαδόχων 
του; ΊΙθέλησε τέλος πάντων νά έπανίδη τήν Θάσον καί άποθάνη δπου έγεν- 
νήθη; Τό άγνοοΰμεν, ή δέ σιωπή τής ιστορίας δέν β7^άπτει καθόλου τήν φήμην 
του. Αν αί λεπτομέρειαΐ τοΰ βίου του μάς διαφεύγουσι, τά έργα του μάς πε- 
ριγράφονται υπό τών ιστορικών τής τέχνης. Ό άνθρωπος μένει έν τή σκιά, 
άλλ’ ή μεγαλοφυία του λάμπει έκ τούτου φαεινοτέρα.

Δ.

Ο Πολύγνωτος έποίησε μέγα βήμα εις τήν Ελληνικήν ζωγραφικήν. Με- 
ταςυ αύτοΰ καί τών πρό αύτοΰ καλλιτεχνών ύπάρχει πλειοτέρα άπόστασις ή 
μεταξύ τού Φειδίου και τών γλυπτών τής Αίγινητικής έποχής. Ό Φειδίας δέν 

(ΟΜΗΡΟΣ Φ1Α. A'.) » 
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έθραυσε τάς άλύσεις τής αρχαίας μεθόδου, είμή αφού έτράφη μέ τάς ισχυρές 
παραδόσεις αύτής καί έδανείσθη παρά τών Δωρικών σχολών τήν βεβαίαν και α
κριβή επιστήμην, ήτις ύπεστήριξε τήν παντοδύναμον ελευθερίαν του καί τήν ε
πιρροήν του. Ό Πολύγνωτος εύρίσκει τήν τέχνην πολύ άτελεστέραν πριν πλά
ση ώραΐα πράγματα, έπρεπε νά έφεύρη ό ίδιος μεθόδους καί έκτείνη τά ύλικά 
όρια τής ζωγραφικής. Αυτός διδάσκει τήν τέχνην τής αττικής ώχρας καί 
εξάγει νέον χρώμα έκ τών καταλοίπων τοϋ πιεστηρίου. Αυτός δοκιμάζει πρώ
τος τήν διά τοΰ κηρού ζωγραφικήν. Μ’ δλας δέ τάς ανακαλύψεις ταύτας οί αρ
χαίοι τόν κατατάσσουσι μεταξύ τών ζωγράφων τών μεταχειριζομένων τέσσα- 
ρα μόνον χρώματα. Πώς άρά γε θά ήργάζοντο οί πρό αύτοϋ καλλιτέχναι;

Δέν πρέπει νά ύποθέση τις μολαταύτα ότι πυξίδιον έκ τεσσάρων χρωμάτων 
είναι πτωχόν καί στερημένον βοηθημάτων. Τό έρυΟρόν, τό κίτρίνον, τό κυα- 
νοΰν, τό λευκόν, προσαρμόζονται εις απειραρίθμους συνδυασμούς, αρκετούς ό
πως παράγωσι χρωματισμόν στίλβοντα. Πολλά έργα τού Βελασκέζου, ή 
Στέψις τής Παρθένου έν παραδείγματι, είναι ζωγραφισμένα μέ δύο χρώ- 
ματα, έρυΟρόν καί κυανούν. Πλήν ποια κλίμαξ χροιών! ποια ποικιλία απο
χρώσεων! Ό Πολύγνωτος δέν έσχεν αποτελέσματα ήττον εύτυχή μέ τά πρω
τότυπα αύτοϋ χρώματα. Έξεϊχεν εις τό εΐκονίζειν τήν καλλονήν γυναικών, 
τούς στίλβοντας κεκρυφάλους των, τούς ποικιλοχρόους καλλωπισμούς των 
διένειμεν έπί τών υφασμάτων άνθη καί πτηνά καί έξεικόνιζεν άριστα τών ύδά- 
των τήν διαφάνειαν. Έδείκνυε τόν Αίαντα κεκαλυμμένον έτι έκ τού άφροΰ τών 
κυμάτων, άτινα τόν ειχον καταποντίσει· δέν έτοόμαζε μάλιστα ούδέ τό φαν
ταστικόν είδος καί έδιδεν εις τόν δαίμονα τόν κατατρώγοντα τά πτώματα, 
τήν δψιν μυίας κυανοχρόου. Ό Κυντιλίανός μας βέβαιοι ότι ό χρωματισμός τού 
Πολυγνώτου είχεν έμπαθεϊς θαυμαστάς. Οί μεταγενέστεροι άλλως μή δέν 
θαυμάζουν τόν χρωματισμόν τών πρωτων ζωγράφων, είτε έκ τών Βυζαντινών 
κατάγονται είτε έκ τών μαθημάτων τοΰ Van-Eyck ώφελήΟησαν; Πρώτος ό Πο
λύγνωτος διαρρηγνύει τήν πατροπαραοοτον ακινησίαν τών εΐκονιζομένων προ
σώπων. Δίδει ζωήν εις τών εικόνων του τά χαρακτηριστικά, τάς κάμνει έκφρα- 
ζούσας τήν χαράν ή τήν μελαγχολίαν, τήν αιδώ ή τήν οργήν. Διά τού χρώμα
τος μόνου ό καλλιτέχνης καταβάλλει τά προσκόμματα ταΰτα, δι’ αύτοϋ δ’ έ
πίσης μόνου δύναται νά παραστήση τό θέλγητρου γυναικείου προσώπου. Ό 
Λουκιανός ό τόσον λεπτήν ιδέαν έχωυ περί παντός πράγματος, περιγράφων 
τήν Κασσάνδραν τού Πολυγνώτου, επαινεί τήν τοξοειδή χάριν τών όφρύων 
της, τό σεμνόν τών βλεφάρων της, τήν έρασμίαν τών παρειώυτης έρυθρότητα, 
τά φορέματα της όπου τήν λεπτότητα τού ύφάσματος ύπερβαίνει ή λεπτότης 
τής γραφίδος, τάς διαρρυθμίσεις, δπου οί ιματισμοί είναι κανονικώς σχεδιασμέ
νοι, καί έλευΟέρως κυματίζουν ώς ύπό ανέμου κινούμενοι. Τά διαφανή έκεϊνα 
κρήδεμυα, έκεϊυαι τού άέρος αί κινήσεις, οί έπί τού σώματος κυματισμοί τοΰ 
ύφάσματος, δέν άυαμιμυήσκουυ τοΰ 'Ραφαήλου τάς πρώτας εικόνας;

Τοΰ Πολυγνώτου τά έργα έξέπληττον συγχρόνως καί διά τής αύστηράς ά- 
φελείας αύτών. Τών γραμμών ή εύγέυεια δέν ήτο άμικτος καί τής αρμόδιας έ- 
λευΟερίας γραφίδος, ή δ’άγαλματική στερεότης τής θέσεως τοϋ σώματος έχο- 

λάζετο ύπό τής χάριτος. ’Αφέλεια. περιπαθής συυεδέετο μέ τινα θρησκευτικόν 
ρυθμόν. Αί έπί αγγείων εικόνες τής έποχής τοΰ Περικλεούς, τών όποιων αί 
πλεϊσται ύποθέσεις έξήχθησαυάπό τόν Όμηρον καί ίσως άυτεγράφησαυ από έργα 
τοΰ Πολυγνώτου, δύνανται νά μας δώσωσιυ ιδέαν τής κοσμίας καί συγχρόνως 
μεγαλοπρεπούς μεθόδου ταύτης. Θαυμασία ήτο τοΰ καλλιτέχνου ή γουιμότης, 
τά δέ πλούσια έργα του δέν έφθασευ ούδείς άλλος Έλλην ζωγράφος. Εΐχόυισε 
καί αύτός ένίοτε χωριστά πρόσωπα καί έμελέτησε τήν φύσιν ώς ό Ma$sacio* αλ
λά τούς τύπους του έπλασεν ό ίδιος έν ιδανική δλως έπινοία. Αντλεί τάς 
έμπνεύσεις του έκ τών ώραιοτέρων τής έποποιίας καί μυθολογίας προϊόντων, 
τών αμίμητων άρις-ουργημάτων τούτων τοΰ Ελληνικού πνεύματος. Ή φαντασία 
του έμεγαλύνετο δσω ήσαν μεγαλήτερα τά μνημεία, άτινα έμελλε νά κόσμη
ση,—παράδειγμα άξιον σημειώσεως τοΰτο τής ισχύος τής σχηνογραφικτς ζω
γραφικής, συγχρόνως δέ καί τής ισχύος, ήν δανείζεται παρά τής άρχιτεκτο- 
νιχής.

Τό κυριώτερον τέλος πάντων χαρακτηριστικόν τής φυσιογνωμίας τοΰ Πολυ
γνώτου είναι ύψος ιδεών, δπερ τώ ήτο τοσοϋτον φυσικόν, όσον ό αήρ τον όποι
ον άνέπνεε, διότι τό ύψος τοΰτο έλάμβανεν έν τή ανεξαρτησία τήν πηγήν 
του. Τό νά μή προσμένη τις ούδέν παρ’ άλλων, σημαίνει δύναμιν θαυμασίαν νά 
τοϊς δίδη όμως πάντοτε, απόδειξις ότι πάντοτε τούς υπερβαίνει. Πραότης α
παράμιλλος, αφιλοκέρδεια μοναδική έν τή ιστορία, τών εικόνων του η άδολος 
καί θαυμασία γλυκύτης, ή βασιλική έκείνη μεγαλοπρέπεια ή περιάγουσα από 
πόλεως εις πόλιν τά δώρά του, καθιστώσα αύτά έργα αθάνατα, τό δικαίωμα 
τοΰ τολμάν τά πάντα, αλλά συγχρόνως σέβας πρός εαυτόν καυονίζον τήν τόλ
μην ταύτην, μία βαθεϊα πίστις συνδεαμένη μέ τοΰ ωραίου τήν λατρείαν, ή έξάσκη- 
σις τής τέχνης θεωρούμενης ώς είδος τι ιεροτελεστίας,—ιδού τό μυστήριον τοΰ 
μεγαλείου τοΰ Πολυγνώτου. ΙΙοϊος διά πάσης έποχής καλλιτέχνας τύπος! τί 
βίος εύτυχής, βραδύτερου δέ τί άνάμνηοις σεβαστή παρά τοϊς Έλλη σι! Ούτε 
ό Ζεΰξις, ούτε ό Τιμάυθης τήν έξήλειψαυ, ούτε ό Άπελλής ούτε ό Πρω
τογενής τήν έκαμαν νά λησμονηθή. Σοφώτεροι, φαίνονται ήττον μεγάλοι πλη- 
σίον του. Αί εικόνες των έπροξένουν πλειοτέραυ εύχαρίστησιυ, διότι ήσαν εν
τελείς· άλλ’ αί ίδέαι των στευαί· δέν ειχον τήν θείαν έκείνην σφραγίδα, ήτις κα
λείται ηθική ώραιότης. Ότε οί φιλόσοφοι ήθελον νά διεγείρωσι παρά τοϊς νέοις 
εύγενή αισθήματα, αρμόδια δπως άναδείξωσι πολιτικούς άνδρας ή ποιητάς, 
τούς εστελλον νά σπουδάσωσι τοΰ Πολυγνώτου τάς εικόνας. Έγίνωσκον δτι 
έξεϊχεν εις τό άντιλαμβάνεσθαι τόν χαρακτήρα τών προσώπων του, εις τό ά- 
ποκαθιστάνειν καταληπτόν τό ήρωϊκόν μέρος των, δπως ό Αισχύλος καί ό Σο
φοκλής εις τάς τραγωδίας των, καί κατά συνέπειαν εις τό παράγειν τήν γευ- 
ναίαν έκείνην άμιλλαν, τήν τρέφουσαν τό ηθικόν αίσθημα. Έγίνωσκον ότι αί 
σκηναί, άστινας ε’χεν ό Πολύγνωτος είκονίσει θά έγέννων έν τώ πνεύματι άθρό- 
ας τάς μελέτας, μητέρας τής φρονήσεως, διότι ή έξεικόνισις τών ανθρωπίνων 
δυστυχιών, τοΰ πολέμου και τών μανιών αύτοϋ, καί πρός δυστυχίας καί προς 
χατορθώματα γονίμων, αί άνάξιαι τής τύχης έπάνοδοι, ταΰτα πάντα ήσαν τε
θειμένα απέναντι τοΰ θανάτου, τοΰ "Αιδου, τής μελλούσης ζωής· ή πρός τήν εΐ- 
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μαρμένην τών άλλων εύσπλαγχνία καί ή μέριμνα αύτής τής ιδίας ημών ει
μαρμένης είναι διττόν μάθημα. Έγίνωσκον Ιδίως δτι έπί τών ψυχών μάλιστα 
επενεργούν δσοι ύψοΰνται πρός τάς γενιχάς ιδέας, όσοι απλοποιούν τήν φύσιν 
δπως λάβωσι τύπους έξ αύτής, δσοι άπαλάττουν τήν τέχνην άπό τό διάφο
ρον τών τύπων, δπως τή δώσωσι τήν άνωτέραν εκείνην ενότητα, ήτις είναι ή 
καλλονή. Ό Ζήνων έλεγεν δτι έγεινε φιλόσοφος μελετών τοΰ Πολυγνώτου τάς 
εικόνας. Ό ’Αριστοτέλης, ό αυστηρός μάλλον ή ένθουσιαστής, ούτος λογικεύομε- 
νος έλεγεν είς τούς μαθητάς αύτοΰ: « έπισκέπτεσθε τούς ζωγράφους τούς παρις-ών- 
τας τούς ανθρώπους δπως τούς βλέπουν· φεύγετε τόν ΙΙαύσωνα, οστις τούς 
ζωγραφίζει άσχημοτέρους· αλλά μένετε άπέναντι τοΰ Πολυγνώτου, οστις τούς 
κάμνει ωραιότερους παρ’ δ,τι είναι». Τοιουτος έπαινος ήρμοζε καί είς τόν Φει
δίαν,—περιλαμβάνοντα τό μεγάλον ιδανικόν σχολεΐον, τό έξασφαλίσαν είς τόν 
αιώνα τοΰ Περικλεούς μεγαλεϊον, δπερ ή άνθρωπότης πώποτε δέν θέλει.έπα- 
νεύρει.

(’E^e.Uqrlcffii ί-.τύ Φ. A. B.J

ΟΛΙΓΑ
ΠΕΡΙ

ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Πόσον μεγάλα τής ιστορίας τά μαθήματα και πόσον εύτυχεΐς οί έξ αύτών 
ώφε7»ούμενοι λαοί! Έν τώ άπείρω έκείνω πελάγει, δπερ ονομάζεται παρελθόν, 
δπου τά έτη, ώς κύματα σβήνουσι, δπου τά γεγονότα διαδέχονται άλληλα, ά- 
ποστάζει πάντοτε είς τον βυθόν ή έκ τής πείρας τών γεγονότων τούτων διδα
σκαλία, βραδύτερον καρποφορούσα, οσάκις γονίμου τύχη έδάφους. Τά δέ απο
τελέσματα είναι τότε άπειρα καί καταπληκτικά. 'Αν ύπάρχη έθνος δπερ δύνα- 
ταί τις νά λάβη ώς πρότυπον τωόντι διδασκαλίας τοιαύτης και έπί οίκονομι- 
καΐς νομοθεσίαις διαπρέπον, είναι ή ’Αγγλία. Δέν ύπάρχει χρεία νά άναδράμη 
τις είς χρόνους πολύ μεμακρυσμένους, δπως εύρη τήν πηγήν τής έμπορικής 
καί βιομηχανικής ισχύος αύτής. Περί τά τέλη τού ΙΖ'. αίώνος ό ’Αγγλικός λα
ός δέν ήτον ακόμη ούτε έμπορικός, ούτε βιομήχανος. Δέν περιεβλήθη μάλι
στα σπουδαιότητα τινα, είμή εκατόν περίπου έτη βραδύτερον, κατά τό 1784, 
κατόπιν τοΰ μετά τής ’Αμερικής πολέμου. ’Αν παραβάλη δέ τις τούς άριθμ,ούς 
τών στατιστικών τής εποχής εκείνης μέ τούς τών τελευταίων τούτων ετών, 
μένει έκθαμβος απέναντι τοιούτων γιγαντιαίων άποτελεσμάτων καί θέλει ya 
μάθη πώς καί διά ποιων μέσων ή τοιαύτη τεραστία μεταμόρφωσις.

Ή ιστορία τού ’Αγγλικού εμπορίου δέν είναι ούτε όλίγων σελίδων, ούτε 
τού τυχόντος έργον. Διό έν τή παρούση πραγματεία απλώς μόνον καί τροχάδην 

Οέλομεν διεξέλθει τούς κυριωτέρους πόρους τοΰ πλούτου τής χώρας έκείνης, 
τούς παραβάλει πρός αύτών τών ιδίων πόρων τήν προ πεντήκοντα ή όλίγω 
πλειοτέρων ετών κατάστασιν καί έν όλίγοις αποδείξει πώς καί πόθεν ή παρά 
πάσαν άλλην Εύρωπαικήν καί μή χώραν, θαυμασία άνάπτυξις. — Καί αύτός ό 
πέραν τού ’Ατλαντικού γίγας, ό ώς πρότυπον καί ήθικής καί ύλικής προόδου 
μνημονευόμενος, αμφίβολον άν δύναται νά μέτρηση τήν τροχιάν του πρός 
τήν τροχιάν ήν κατά τό πρώτον ιδίως ήμισυ τοΰ αίώνος τούτου οιήνυσε δ απέ
ναντι αύτοΰ έπί τής έτέρας τοΰ Ωκεανού έσχατιάς όρΟούμενος έ'τερος.

Λαμβάνομεν, άρχόμενοι, ώς παράδειγμα, ύπέρ παν άλλο, τήν άνάπτυξιν τής 
βιομηχανίας τού βάμβακος, τής ψυχής ταύτης τής ’Αγγλικής βιομηχανίας. 
’Ιδού έν σπάνιον τωόντι καί περίεργον φαινόμενον. Συνήθως τά έθνη πλουτοΰσι 
καί αναπτύσσονται, έπιδιδόμενα είς καλλιέργειαν προϊόντων άτινα αυτή ή ιδία 
χώρα παράγει, καί τά όποια κατόπιν είς βιομηχανικά μεταβάλλουσιν. 
Ένώ ενταύθα προϊόν, δλως ξένον πρός τό ’Αγγλικόν έδαφος, είς τήν άλλην ά- 
κραν τοΰ κόσμου φυόμενον, συλλέγεται είς τάς παρά τόν Μισισιπή πεδιάδας, 
είς Μοβίλην, είς Σαβανά, είς Άλαβάμα, παρά τάς δχθας τού Ίνδοΰ καί τοΰ 
Γάγγου, διέρχεται χιλιάδας λευγών καί ώς ποταμός μέγας χύνεται ένδον τοΰ 
έν μέσω τοΰ Ωκεανού απείρου τούτου τής βιομηχανίας λέβητος. Τί θρίαμβος 
τής ανθρωπίνου έπιστήμης, έπιμόνως καλλιεργουμένης καί μέ άκάματον ένέρ- 
γειαν έφαρμοζομένης!

"Οπως λάβη τις μικράν ιδέαν τής έπεκτάσεως τήν οποίαν έλαβεν ή βιομη
χανία αυτή, άπό τού 1821 ιδίως μέχρι σήμερον, ιδού ολίγοι, πλήρεις σημασίας 
μολαταύτα, αριθμοί. ΊΙ έξαγωγή τήν οποίαν ή ’Αγγλία κάμνει είς άπλα μόνον 
υφάσματα, λευκά ή χρωματισμένα, ακατέργαστα έτι, παριστα σήμερον μήκος 
δύο εκατομμυρίων καί 986,000 χιλιομέτρων, δσον εξήκοντα πέντε φο
ράς ή περιφέρεια τοΰ πλανήτου μας. Είς ταΰτα δέ δέν συμπεριλαμβάνονται 
τά ύφάσματα έξ ών κατασκευάζονται διάφορα μάλλινα τής κεφαλής καλύμμα
τα, τά δικτυωτά, τά τούλια, τά διά παραπετάσματα χρησιμεύοντα ύφάσματα, 
έν γένει δέ τά καλούμενα λεπτά καί ανάμικτα. Ύπάρχουσιν έργοστασιάρχαι 
παραδίοοντες έκαστος 30 μέχρι 35,000 χιλιομέτρων ύφασμάτων κατ’ έτος 
πρός κατανάλωσιν, τριάκοντα δηλαδή ή τριάκοντα πέντε φοράς δσον τό μήκος 
τής Γαλλίας άπό τής Μεσογείου μέχρι τής ’Αρκτικής θαλάσσης. — ΊΙ δ’ αξία 
τών έκ βάμβακος ύφασμάτων, άτινα ή ’Αγγλία έξάγει άναβαίνει είς 1 δισε
κατομμυρίου καί 418 εκατομμύρια φράγκων, μή συμπεριλαμβανομένων τών 
νημάτων, άτινα άποτελοΰσιν έτερα 367 εκατομμύρια, δσον δηλ. ήτο ή ολική εξα
γωγή τής ’Αγγλίας προ ενός αίώνος. "Ωστε ή δλη έξαγωγή τών έκ βάμβακος 
προϊόντων άναβαίνει σήμερον είς 1,785 εκατομμύρια.

Ένώ δέ τοιαύτα γιγάντεια μέτρα βήματα τοΰ άνακτος τούτου τών προϊόν
των, κατειργασμένου, ή έξαγωγή, δέν ύπολείπεται καί ή τών άλλων, καί έδά
φους καί βιομηχανίας προϊόντων, γαιανθράκων, σιδήρου καί τών έξ αύτοΰ έρ
γων κλ. -— Άπό ενός δισεκατομμυρίου και 307 εκατομμυρίων φράγκων, δπως 
ήτο κατά τό 1843 η τών λοιπών προϊόντων τούτων έξαγωγή, άνέβη είς 4,991 
εκατομμύρια κατά τό 1870, — τετραπλάσια τουτέστιν είς τετάρτου μόλις 



38 ΠΕΡΙ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΠΕΡΙ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 39

διάστημα αίώνος· επομένως, συμπεριλαμβανομένης και τής αξίας τών έζ βάμ- 
βαχος προϊόντων, ή ολική εξαγωγή τής ’Αγγλίας, ήτις κατά τό 1770 πε- 
ριωρίζετο εις 367 εκατομμύρια φράγκων, άνέβη κατά τό 1870 εις έξ δισε
κατομμύρια καί 776 εκατομμύρια.

’Εννοείται ότι κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα καί ή μεταξύ τοΰ ’Αγγλικού 
λαοΰ εύπορία άναλόγως άνεπτύσσετο. ΙΙρό 25 έτών, κατά τό 1845 δηλαδή, ή 
χατανάλωσις τοϋ τεΐου, τοΰ τοσοϋτον δι’ έκαστον Βρεττανόν πολυτίμου τούτου 
βοτάνου ώστε δικαίως δύναται τις νά τό λάβη ώς βαρόμετρου τής γενικής τοΰ 
έθνους εύπορίας κα'ι τ’ άνάπαλιν, άνέβαινεν εις 553 γραμμάς δι’ έκαστον άτο
μο?· ύψώθη εις 1,725 γραμμάς κατά τό 18701—ή τής ζακχάρεως από 7 
χιλιογράμμων κατ’άτομον τό 1845 εις 21 2)3 κατά τό 1870 καί καθεξής. 
Τά ιδιαίτερα εισοδήματα, ή βάσις αύτη ή χρησιμεύουσα εις τήν σύνταξιν τοΰ 
πασιγνώστου ύπό τό όνομα Income Tax φόρου από 6,237 εκατομμυρίων κα
τά τό 1843 άνέβησαν εις 10,250 κατά τό 1870.—’Απεναντίας δέ τό δημό
σιον χρέος, αύξήσαν κατά τό ποσόν έντός τοΰ αύτοϋ χρονικού διαστήματος, 
παρύνει έλαττον τούς κατοίκους ή πρό τριάκοντα ή τεσσαράκοντα έτών, συνε- 
βεία τής παρά πάσαν άλλην Ευρωπαϊκήν χώραν άναπτύξεως τοΰ πληθυσμού.

Κατά τό 1832 λ. χ. ή ’Αγγλία έμέτρα 21 εκατομμυρίων πληθυσμόν και. 
835 εκατομμυρίων φράγκων χρέος δημόσιον, επομένως έκαστος Άγγλος, ά
μα γεννώμενος ήρίθμει 40 λιρών στερλινών χρέος εις βάρος αύτοϋ. Τώ 1870 
ό πληθυσμός άνέβη εις 30 εκατομμύρια, το δέ δημόσιον χρέος αύξήσαν μέ
χρι τίνος αλλά βραδύτερου έλαττωθέυ, άναβαίνει ήδη εις 780 έκατομμύρια, 
26 λίρας δηλαδή δι’ έκαστον άτομον. Πρός δέ τήν έλάττωσιν ταύτην τοΰ δη
μοσίου χρέους καί τήν άναλαγίαν αύτής έφ’ έκάστου, και οί φόροι προβαίνουν 
καθ’ έκαστον έτος έλαττούμενοι. Και μολαταύτα, καίτοι έλαττουμένων τών φό
ρων, αί δημόσιαι πρόσοδοι αύξάνουν γιγαντιαίαις βήμασι. Μόνον έκ τής πωλή- 
σεως τών γραμματοσήμων συνάγει ή Κυβέρνησις εκατόν έκατομμύρια φράγ
κων κατ’ έτος. Τά έν ’Αγγλία γραφεία τού τηλεγράφου δέχονται και μεταβι- 
βάζωσι 300,000—τηλεγραφήματα καθ’ εβδομάδα, έν μόνη δέ τή πόλει τοΰ 
Λονδίνου ύπελογίσθη ότι κατά μέσον όρον ένεργοΰνται 156 εκατομμυρίων λι
ρών εμπορικά! έργασίαι καθ’ εβδομάδα, βιομηχανικοί, τραπεζιτικοί, κερδοσκο
πικοί κλ.

Τών έν ’Αγγλία σιδηροδρόμων αί εισπράξεις άναβαίνουν εις 1 δισεκατομμύ- 
ριον καί 50 εκατομμύρια φράγκων κατ’έτος (λαμβάνομεν πάντοτε ώς βάσιν, 
τό 1870, τελευταΐον έτος ούτινος )<επτομερώς έχομε? τήν στατιστικήν'.· τά 
κεφάλαια τών τραπεζών της, συμπεριλαμβανομένων καί τών έν αύταΐς ιδιωτι
κών παρακαταθηκών εις 10 δισεκατομμύρια φράγκων, αί δέ πλεΐσται αύτών δια
νέμουν 20 0]θ μέρισμα κατ’ έτος εις τούς μετόχους των. Τά κεφάλαια τών έν 
’Αγγλία σιδηροδρόμων, πλήν ελάχιστου μέρους, άνήκουσιν δλα σχεδόν εις Άγ
γλους μετόχους, εκτός δ’αύτών ύπάρχουσιν εκατόν εκατομμυρίων λιρών με- 
τοχαί Άγγλικαί εις τούς έν Ίνδίαις σιδηροδρόμους, εγγυημένους παρά τής 
’Αγγλικής Κυβερνήσεως. Ό χρυσός καί άλλα πολύτιμα μέταλλα, τά κατά 
τήν τελευταία? πενταετίαν, από τοΰ 1S65 μέχρι τοΰ 1870 είσαχθέντα, άνα-* 

βαίνουσιν εις 150 έκατομμύρια λιρών, τά δέ συγχρόνως έξαχθέντα εις 130' έ
μειναν επομένως 20 έκατομμύρια λιρών έν τώ τόπω. Τά κεφάλαια τέλος 
πάντων, τά εις διαφόρους εταιρίας, σιδηροδρόμων, παντοφορείων, άτμοπλοϊκών 
εταιριών καί λοιπών, όλας δμως έντός τής ’Αγγλίας έργαζομένας καί τήν ύ- 
πηρεσίαν τής χώρας μόνης ένεργούσας, άναβαίνουσιν εις 45 δισεκατομμύρια 
φράγκων.

Τών δέ λιμένων της ή άνάπτυξις, όποιον πάλιν άλλο θέαμα μεγαλείου καί 
έχπλήξεως! Πρό τοΰ 1851· τό ’Αγγλικόν ναυτικόν άπήλαυσε, καί κατά τήν 
έν ’Αγγλία είσοδον καί κατά τήν έξοδον, προνομίων, άξιων λόγου διά πολλά 
εμπορεύματα. Οί μέχρι τής έποχής έκείνης διευθύνοντες τάς ήνίας τής Κυβερ
νήσεως ώθοϋντο κχί έφέροντο ύπό τών αύτών τούτων ιδεών ύφ’ ών ό νυν τάς 
ήνίας τής Γαλλ. Δημοκρατίας, δεσμεύσας τάς πλείστας τών ξένων σημαιών, 
διότι, έχων καί ούτος, ώς άνθρωπος, τό τρωτόν τοΰ χαρακτήρος του καί θεω
ρών εαυτόν αρμόδιον πρός παντός ζητήματος λύσιν, τοΰτο ένόμισε συμφέρον 
διά τό Γαλλικόν ναυτικόν, καθ’ ήν έποχήν οί οξυδερκέστεροι τών Γάλλων οι
κονομολόγων, άπηύδησαν φωνάζοντες ότι τό έναντίον θέλει συμβή, δπως καί 
ήρξατο ήδη συμβαίνειν. Έντοσούτω, δπως έπανέλθωμεν εις τήν ’Αγγλίαν, ένώ 
κατά τό 1851 τελευταΐον έτος, μέχρι τοΰ όποιου τό ’Αγγλικόν ναυτικόν έ- 
χαιρε προνομίων, είσήλθον εις τούς αγγλικούς λιμένας καί έξήλθον αύτών 15, 
980,030 τόνων πλοία, έκ τών οποίων 9,820,000 τουτέστι 60 0'0 ’Αγγλι
κά, ό αριθμός τών κατά τό 1870 εισελθόντων καί έξελθόντων άνέβη εις 36, 
640,000 τόνων, τών όποιων 24,907,000 τόνοι, 68 0)θ δηλαδή Αγγλικά. 
'Επομένως ή άφαίρεσις παντός προνομίου καί ή έξομοίωσις τών ξένων σημαιών 
μέ τήν ’Αγγλικήν, ώφέλησε ταύτην άντί νά τήν βλάψη, παράδειγμα ιστορικόν 
άξιον σημειώσεως διά τόν πατέρα τής ιστορίας Κ. Θιέρσον.

Περί ναυτικού δέ καί ’Αγγλικών λιμένων γράψαντες, θέλομεν καταλήξει, ο
λίγα σημειοΰντες καί περί Αιβερπούλ, τοΰ βασιλέως τούτου τών λιμένων ού 
μόνον τής ’Αγγλίας, άλλά τής ύφηλίου άπάσης. ’Ολίγοι οί μή άναγνόντες, άν 
δέν έλαβον τήν τύχην νά τά ίδωσι, πολλά ή ολίγα περί τοΰ ογδόου τούτου θαύ 
ματος του κόσμου, τών docks τοΰ Αιβερπούλ. Πρό ενός καί έπέκεινα ώκοδο- 
μηθέντα αίώνος (1752 ·, δύνανται σήμερον νά κληθώσι κυβερνείου ολόκληρον. 
Αί έργασίαι δλαι διευθύνονται ύπό συμβουλίου (Board), έξ 28 μελών συγκει
μένου· τούτων 4 διορίζονται παρά τής Κυβερνήσεως καί 24 έκλέγονται παρά 
τών συνδρομητών τών docks, 2,190 τόν άριθμόν. ’Εκ τών 24 έκλεγομένων, 8 
εξέρχονται κατ’ έτος, δυνάμενοι νά έκλεχθώσιν έκ νέου ή άντικατασταθώσι 
παρ’ άλλων. Τό συμβούλων τοΰτο διαιρείται εις 8 τμήματα, διανεμόμενα τήν 
εργασίαν, τούτου δ’ έκαστον διευθύνει άπαξ τής έβδομάδος. 'Υπάρχει τμήμα 
έπιφορτισμένον τήν έπαγρύπνησιν τών οικοδομών (Works), έτερον προεορεΰον 
τών αποθηκών Ware houses) καί καθεξής. Τά τεράστια ταΰτα οικοδομήματα, 
έζ λίθου καί σιδήρου κατεσκευασμένα, είναι ούτω διευθετημένα έσωτερικώς, 
ώστε τά έμπορεύματα οίκοθεν, ούτως είπεΐν, μεταφέρονται εις τήν άρμοδίαν ε- 
ζαστω Οέσιν. ΊΡύαζες γεννημάτων, ένδον κινητών σωλήνων έζ Caoutchouc ρέ- 
οντες, μετά μακράν ταξείδων, χύνονται έντός οπών άπειρων αποθηκών, δπου
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επισωρεύονται χιλιάδες δεμάτων βάμβακος, μαλλιών, ό πλούτος τών δύο η
μισφαιρίων, άναβοκαταβαίνουν άπό όροφής είς άλλην, άνευ τής ελάχιστης ζλί- 
μακος, χάρις εννοείται είς ανόδους καί καθόδους εναερίους.

Μεχρισότου φθάσωσιν δπως σήμερον εύρίσκονται, είς μόνα τά docks τοΰ 
Λιβερπούλ και τής Birkenhead δευτερεύοντα τών πρώτων κατά τήν σπουδαι- 
ότητα, έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε 318,854,218 φράγκων. Τό δέ εισόδημα αύ
τών συνίσταται έκ δικαιωμάτων είσπραττομένων έπί τών εισερχομένων καί έξ- 
ερχομένων, ού μόνον τών εμπορευμάτων αλλά και τών πλοίων αύτών. Μέχρι 
τών 1S57 τό τελευταϊον τοΰτο, τό έπί τών πλοίων δικαίωμα, ανήκε τώ δήμω 
οστις κατεσκεύαζεν οδούς καί άλλα κοινωφελή έργα έκ τού περισσεύματος. Τή 
εποχή δ’ εκείνη ή εταιρία τών Docks ήγόρασε καί τό δικαίωμα τοΰτο παρά τοΰ 
δήμου άντί 37,500,000. φράγκων, τά δ’ έκ τοΰ κλάδου τούτου ωφελήματα 
δαπανά άποκλειστικώς πρός καλλωπισμόν τοΰ λιμένος. Τά έτήσια εισοδήματα 
τών Docks Λιβερπούλ (λαμβάνομεν ώς βάσιν ενα ισολογισμόν του 1868· έ- 
κτοτε θά ηύξησαν περισσότερον), άναβαίνουν είς 22,128,150 φρ. τά δ’ έξοδα 
εις 20,343,610.—Τά περισσεύματα χρησιμεύουν είς χρεώλυτρον αρχαίου τίνος 
χρέους καί είς τελειοποίησιν ή προσθήκην οικοδομών έν τοΐς Docks.

Κατά τό 1752, δτε πρώτον ύπεβλήθησαν είς τακτικήν λογοδοσίαν τά Docks 
ταΰτα τοΰ Λιβερπούλ, τά έτήσια αύτών εισοδήματα συνίσταντο έκ 1,776 λι
ρών τά δ’ έν τώ λιμένι κατά τήν αύτήν σχεδόν εποχήν (1757) είσελΟόντα 
πλοία είς 1371, ένώ κατά τό 1868 είσήλθον 20,218 καί άπό τοΰ έτους έτι έ- 
κείνου τοσοΰτον άνεπτύχθη τοΰ λιμένος ή κίνησις, ώστε κατά τό 1871 είσήλ- 
Οον 30,256.—Τό ναυτικόν τέλος πάντων όλόκληρον, έννοοΰμεν τό έμςιορικόν, 
τής Αγγλίας, δπερ κατά τό 1800 ήρίθμει 450,000 τόνους, μέτρα ήδη πλέον 
τών 6,000,000 τόνων!

Αύτη είναι έν συνόψει τών Τιτάνων τούτων τοΰ εμπορίου ή έντός αίώνος καί 
ελαττον πορεία πρός τήν εΰρεσιν καί τήν άνάπτυξιν τής πρώτης εκείνης ύπάρ- 
ξεως, ήτις καλείται πλούτος. ’Αλλά πόσα μαθήματα δέν περικλείονται είς 
τούς μυθιστορικούς τούτους ίστορικωτάτους άριθμούς δι’ άτομα καί κυβερνή
σεις, διά πάντα έν περιλήψει τόν προτάσσοντα τοΰ σήμερον τό αύρων! Ιδού 
μία νήσος έν μέσω τής ομίχλης είς τήν άκραν τής Ευρώπης χειμένη, ξηρά καί 
άγονος, πρός ήν ή φύσις φειδωλοτέρα δέν έδυνατο νά φανή ύφ’ δλας τάς έπό- 
ψεις, περικ)^είουσα έν αύτή μόνη τοσαύτην έμπορικήν κίνησιν όσην δλη σχεδόν 
ή άλλη Εύρώπη, όριστικώς δέ τριπλασίαν ή δσην ή Γαλλία και ’Ιταλία όμοΰ, 
τά προσφιλή τής φύσεως τέκνα. Πλεΐστα δέ δσα τά δημιουργήσαντα καί προε- 
τοιμάσαντα τήν Οαυμασίαν ταύτην άνάπτυξιν.

Τήν προητοίμασαν τά ήθη αύτά τοΰ Βρεττανικοΰ λαοΰ, άπομακρύναντα τούς 
σκοπέλους εκείνους καθ’ ών προσκρούει συνήθως παρά τοΐς μεσημβρινοΐς τής 
Ευρώπης λαοΐς ή έμπορική καί βιομηχανική πρόοδος. Τήν προητοίμασεν ή έ- 
σωτερική τής ’Αγγλίας πολιτική, τής όποιας βάσις ή έλευθέρα, πλήν πράγ
ματι ούχί δ’ ώς έν Γαλλία καί άλλοις έθνεσιν, ψηφοφορία καί ή άποχή οίασ- 
δηποτε πιέσεως, διότι ένταΰθα τό Κοινοβούλιον είναι ή ειλικρινής έκφρασις τής 
κοινής γνώμης, ή δέ έχλογιχή ψήφος είναι καί καθήκον καί δικαίωμα. Τήν

προητοίμασε τύπος σπουδαίος, μετριόφρων, βαθέως σπουδάζων έκαστον ζήτη
μα καί μή έχων τήν πολιτικήν μόνον αύτοΰ θέμα, καί έν ταΐς συζητήσε- 
σιν αύτοΰ άποφεύγων πάντοτε τάς ύβρεις καί άτομικότητας.—Αλλά προ παν
τός άλλου τήν προητοίμασαν καί έδημιούργησαν ή οικονομία καί ή έργασία, 
μόνοι καί αιώνιοι βραχίονες τής άμφιβόλου ταύτης ΰπάρξεως, άναγκαίου 
πλήν μελήματος, δπερ καλείται: Αύρων.

Φ. <1. Β.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Α .)
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Κύριοι,

Επειδή έκ τών διδασκόμενων έν τώ ήμετέρω συλλέγω μαθημάτων ελλείπει 
δλως ή φυσική 'Ιστορία, τής όποιας ή διδασκαλία είναι καί τερπνότατη καί ώ- 
φελιμωτάτη, έκρινα καλόν, άν όχι καθ’ ολοκληρίαν τουλάχιστον έν μέρει νά α
ναπληρώσω τήν ελλειψιν ταύτην. Οά δοκιμάσω λοιπόν, οσάκις τό κύριον έργον 
μου έπιτρέπει, νά σάς άναγινώσκω ενίοτε κατ’ έκλογήν τινα έκ τών περιεργο- 
τέρων κεφαλαίων τής φυσιογραφίας διασκευάζων κατά τό έμοί δοκοΰν τήν έκ 
ξένων πηγών άρυομένην ύλην καί έφαρμόζων καί τά ύπάρχοντα τής άρχαίας 
γλώσσης όνόματα καθώς καί τής νεωτέρας, άν τοιαΰτα ύπάρχουσιν, όπως διτ
τή ύπάρχη ή ωφέλεια, και πραγματική καί γλωσσική, τούτ’ αύτό έπραξα καί 
έπί τοΰ βίου τών μελισσών, τόν όποιον τώρα αρχίζω νά διηγηΟώ μέ συν
τομίαν.

ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ.

1 μελισσών βίος ανέκαθεν υπήρξε τό άντικείμε-
περιέργειας καί τοΰ θαυμασμού τών άνθρώ- 

πων. άλλά διά τούτο ήνοίχΟη καί εύρύτατον πεδίον 
1 ε’'ς ύπερβολικωτάτας καί θαυμασιωτάτας τών

’ Αφηγήσεων, ήμεΐς ένταΰθα διά βραχέων Οέλομεν 
r. διηγηθή τά ασφαλέστατα. ΙΙάν τό ύπό τών ζωυφίων
ϊ' τοθτων πραττόμενον είναι τόσον τεχνικόν, ώςτε

είναι δύσκολον εις τόν άνθρωπον νά τό κατανόηση 
1 χωρίς συγχρόνως νά άποδώση εις τά ζωύφια ταϋτα 

καί βαθμόν τινα συνειδήσεως. και όμως, αληθώς είπεΐν, τοΰτο δέν είναι ορ
θόν διότι έν αύτοΐς μόνον τό ένστικτον ενεργεί, όρμή άνευ συνειδήσεως, ήτις 
αποτελεί καί τόν χαρακτήρα αύτών, ούχί έξ οικείας θελήσεως, άλλ’ έξωθεν έν 
αύτοΐς έμβεβλημένη. Άδιάφορον είναι πώς τις θέλει νά καλεση ταύτην τήν έ
πί τοΰ ζωυφίου άρχουραν Οέλησιν είτε φύσιν είτε πνεύμα έν αύτή ένοικοΰυ, εί
τε θεόν πρός τόν ήμέτερον σκοπόν ενδιαφέρει μεγάλως νά γινώσκωμεν ότι 

τιάν τό ύπό τοΰ ζωϋφίου πραττόμενον δέν πράττεται ύπ’ αύτοΰ έκ προαίρέσε- 
ως, άλλ’ έκ μιας σταθερας ορμής.

Καί έν τώ βασιλείω τών φυτών παράγονται όμοια τεχνικώτατα προϊόντα, 
άλλ’ άν έν ταύτω δέν έγείρουσι τόν ήμέτερον θαυμασμόν είς τοσοΰτον βαθμόν 
καί δέν κινοΰσι τό ένδιαφέρον ήμών είς τοιοΰτου μέτρον, προέρχεται έκ τούτου, 
ότι δέν δυνάμεθα νά άποοώσωμευ τοΐς φυτοϊς διά τήν ένέργειαν αυτών παρό
μοιας ιδιότητας, άν τοΰτο συνέβαινεν, έν φυτόν ήθελεν είσθαι έπίσης άξιοθαύ- 
μαστον, όσον καί ή κυψέλη.

Άς παρατηρήση τις μίαν ώραίαν Γεωργίνην (*)· όποια τεχνικωτάτη τών 
φύλλων συμμετρία· όποια λεπτή τών χρωμάτων διαβάΟμισις· όποιος κανονι- 
κώτατος σχηματισμός όλων τών μερών αύτοΰ. Άν ύποθέσωμεν τώρα ότι 
ζώόν τι έδιδάχθη ύπ’ αύτής τής φύσεως νά κατασκευάση έν τοιοΰτον άνθος έξ 
αύτής ταύτης τής ύλης, έκ τής οποίας τώρα συνίσταται, εύκόλως ήθέλαμεν 
παραδεχθή νά άπονείμωμεν είς τοΰτο τό ζώον ύψηλοτέραν τινά γνώσιν τών 
σχημάτων καί μαθηματικήν θεωρίαν, τώρα, ότε τό άνθος άνευ ορατής τίνος ε
ξωτερικής βοήθειας άφ’ εαυτού μόνον προβαίνει, τό άνθος ού^όλως κινεί πε
ραιτέρω τό ένδιαφέρον ήμών. πόθεν τούτο; διότι έν τώ ζώω παρατηροΰμεν 
μίαν έλευθέραν βούλησιν έπί διαφόρων πραγμάτων, τά όποια εύκόλως μάς πα- 
ράγουσι νά άποδώσωμεν αύτώ καί |κεϊ έλευθέραν βούλησιν, δπου τώ δντι δέν 
ύπάρχει.

’Εν τή περιγραφή τοΰ ένστικτου τών ζώων προσέτι υπάρχει τι, δπερ εύκόλως 
δύναται νά φέρη είς πλάνην περί τής ιδίας αύτών φύσεως. θά ίδωμεν δτι ώς 
μέλισσαι έχουσι μίαν βασίλισσαν καί δτι μετά ιδιαιτέρας τινός φροντίδος επι
μελούνται αύτής. άλλά δεινή πλάνη Οά ήναι, εάν τις χαρακτηρίση αύτή» αί 
κατά πάντα όμοίαν πρός τήν έν τή πολιτεία τών άνθρώπων βασίλισσαν ώςτε 
πρέπει νά προφυλαχθή τις μή τά περί αύτής λεγάμενα έκλάβη πράγματι ού
τως, ώς λέγονται- διότι τά περί ζώων λεγάμενα λαμβάνονται έκ τής καταστώ- 
σεως τοΰ ανθρωπίνου βίου· γίνεται δέ τούτο διότι ή ήμετέρα γλώσσα έχει μό
νον λέξεις πρός παράστασιν τών σχέσεων τοΰ ανθρωπίνου βίου καί τούτου έ'- 
νεκα κατά τήν περιγραφήν τοΰ βίου τών άλόγων ζώων εύκόλως δύνανται νά 
προέλθωσι παρανοήσεις καί πλάναι.

Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας Οέλομεν περιγράφει μόνον τόν κοινωνικόν 
βίον τών μελισσών, άφ’ οΰ πρώτον είπωμεν ολίγα τινά πρός χαρακτηρισμόν 
τού γένους καί τών ειδών. Τό γένος τών μελισσών δύναται τις εύκόλως νά 
διακρίνη άπό τών άλλων καλούμενων έντόμων έκ τής καταεκευής τών όπισθί- 
ων ποδών. Τό άκρον δήλον δτι τών οπισθίων ποδών είναι οΰτω πεπιεσμένου, 
ώςτε παρομοιάζει τρίγωνον ή τετράγωνον άνεστραμμένον φύλλον. κατεσκευά- 
σθη δέ ούτω ύπό τής φύσεως, δπως δύναται εύκόλως τό ζωύφιον νά συλλέγη 
τήν χόνιν τών άνθέων αί μέν σιαγόνες καί τά χείλη, δ έστιν ή π ρ ο ν ο μ α ί α,

( )Γ(α>ργΙνη. είναι τό δνΟο;, όπερκοιν®; καλείται Dahliajxal yi όποΤον κοσμεί τά ανθοκήπια ό" 
λβ»ν τών πεπολιτισμένων μερών το3 κόσμου, μετεκομίσθη τό πρώτον εΐ; Ευρώπην έκ τοΰ ΜεξικοΟ τώ 
1790 ύπό τοΟ βοτανικο-3 Cavanilles. τά έΧόη αϋτοΟ άρι0μο5νται σήμερον si; 2000 όιασεροντα κατά τό 
χ?ώμ« τοΟ άνΟου; κϊΐ τό ϋψο; καί τό πάχο; το5 στίλέχου;. 
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είναι δίκην προβοσχίδος έσχημετισμέναι, οί δέ όφθαλμοί ώοειοεΐς καί ή γλώσ
σα δισχιδής- διαιρούνται δέ εύλόγως εις δύο είδη, εις τάς άγριας και είς τάς 
ημέρους. Καί αί μέν άγριαι διατρίβουσαι έντός τών δασών, έν τοϊς κοιλώ- 
μ.ασι τών δένδρων, έν ταΐς όπαις τών βράχων ή τής γής, είναι αυτοκυβέρνητοι 
και άνευ ήγεμόνος. διαιρούνται εις άρρενας καί θηλείας. έν τοΐς κυττάροις αύ
τών εύρίσκεται μόνον ό γόνος, ολίγον πολτώδες μέλι, έξ ού τρέφεται ή έκ 
τοΰ γόνου σχηματιζομένη σχσδών.—At δέ ήμεροι ζώσι κοινωνικώς καί είναι 
ζωύφια πολύ χρήσιμα εις τόν άνθρωπον. Ή τών μελισσών έξημέρωσις καί θε
ραπεία άρχεται βεβαίως μετά τής γεωργίας, οστις πρώτος ήδύνατο νά φυτεύ- 
ση κλάδον ελαίας καί νά περιμένη μετά έτη τινά νά γευθή τοΰ καρπού αύτής, 
εκείνος βεβαίως ήρπασεν έκ τοΰ δάσους καί σμήνος μελισσών καί μετήνεγκεν 
είς τόν φυτευθέντα αύτοΰ αγρόν καί έπολλαπλασίασεν αύτό διά τών κατ’ έτος 
γεννωμένων νέων έσμών, δπως άφΟονον κ.αρποΰται τό μέλι καί τόν κηρόν, έν- 
τεΰθεν μυθολογείται δτι ό Άρισταΐος ό υίός τοΰ ’Απόλλωνος καί τής Κυρήνης 
τής Ουγατρός τοΰ Πηνειού ό εύρετής τοΰ έλαίου έγένετο καί έφευρετής τής 
κατασκευής τών σμηνών ήτοι τής μελισσουργίας. Κατά τούς ηρωικούς 
δμως χρόνους φαίνεται δτι ήτο άγνωστος ακόμη ή μελισσουργία,, διότι παρα- 
βάλλων ό "Ομηρος (Ίλ. Β, στιχ. 87 καί εξής) τήν έκ τών νεών καί τών σκη
νών έπί τήν παραλίαν έξοδον καί παράταξιν τών Αχαιών πρός τήν έκ κοίλης 
πέτρας έξοδον τών μελισσών διά τών εξής στίχων:

ήύτε έθνεα είσι μελισσάων άδινάων, 
πέτρης έκ γλαφυρής αίεί νέου έρχομενάων. 
βοτρυδόν δέ πέτονται έπ’ άνθεσίν είαρινοϊσιν 
αί μέν τ’ ένθα άλις πεποτήαται, αί δέ τε ένθα- 
ώς τών έθνεα πολλά νεών άπο καί κλισιάων 
ήιόνος προπάροιθε βαθείης έστιχόωντο 
ίλαδόν είς άγορήν.

ούτω λέγων ό "Ομηρος αγνοεί δλως τήν έν ταΐς κυψέλαις μελισσοτροφίαν- 
Κατά πρώτον έν χωρίω τιν'ι τής Θεογονίας τοΰ Ησιόδου (στιχ. 594 καί εξής) 
γίνεται μνεία τών ονομάτων σμήνος και σ ίμβλος και διάκρισις τών έργα- 
τίδων μελισσών άπό τών κηφήνων, έξ ού καταφαίνεται ή τεχνική μελισσοτρο
φία. Έφ’ δσον δέ προύχώρει ή γεωργία καί μετ’ αύτής ή τών ανθρώπων έξη- 
μέρωσις και ό πολιτισμός, έπί τοσοΰτον καί ή μελισσουργία έξετείνετο καί διε- 
δίδετο. καί δ βίος τών μελισσών έξ αύτών ήδη τών άρχαίων χρόνων είς μέν 
τούς παρατηρητάς τής φύσεως έγένετο αντικείμενου σπουδής καί μελέτης, εις 
οέ τούς κατά καιρόν ποιητάς άφθονος πηγή ώραιοτάτων εικόνων, καί ώς πρώ
τον άξιον λόγου καρπόν τής σπουδής τών άρχαίων άπαντώμεν τήν παρ’ Άρι- 
στοτέλει περιγραφήν έν τώ πολυτίμω αύτοΰ συγγράμματι τής φυσικής ’Ιστο
ρίας. αλλά σήμερον έπειδή ή μελισσουργία κατέστη είς τών ούσιωδεστάτων 
κλάδων τής αγροτικής καθόλου οικονομίας, ό βίος τών μελισσών έξητάσθη 
δσον το δυνατόν ακριβώς.

Τό σύνολον τών έν τή κυψέλη μελισσών καλείται σμήνος, κοινώς δέ με
λί σσιον ή δέ τεχνική αύτών κατοικία κατασκευαζομένη έκ πλέγματος ή έκ 
πηλοΰ λέγεται κυψέλη καί κοινώς ύψέλιον. ’Εν τή κυψέλη ύπάρχει μόνον 
μία Οήλεια μέλισσα, 800—800 άρρενες καί 10—30,000 άνδρόγυνοι είτε ερ
μαφρόδιτοι. Πανταχοΰ δπου δύο Οήλειαι είναι παροΰσαι, μάχονται προς άλλή- 
λας, έως ού φονευθή ή έτέρα έξ αύτών ή μετανάστευση καί μετά ίκανοΰ άρι- 
Ομοΰ άρρένων καί άνδρογύνων άποτελέση δειβτέραν κοινότητα.

Τά παρατηρούμενα ένταΰθα φαινόμενα είναι άξιοθαύμαστα καί δπως παρα- 
στήσωμεν τό σύνολον αύτών σαφώς, θά άρχίσωμεν νά ίστορήσωμεν όλην τήν 
περίοδον τοΰ βίου αύτών άρχόμενοι άπό τής έκ τής κυψέλης μεταναστεύσεως 
μιας θηλείας παραλαμβανούσης αριθμόν τινα άρρένων καί άνδρογύνων καί έξ- 
ερχομένης εις τό ύπαιθρον πρός ύδρυσιν νέας άποικίας.

Ή Οήλεια έξερχομένη έκ τής κυψέλης μετά μεγάλου βόμβου ακολουθείται 
κατόπιν υπό πολυαρίθμου συνοδίας, αίτινες πανταχοΰ, δπου καί άν εΐσοικισθή, 
τήν παραζολονθοΰσι. Συνήθως ό εναέριος ούτος πλους είναι βραχύς, διότι μι
κρόν μετά τήν άναχώρησιν ή Οήλεια προσορμίζεται ή έπί κλάδον δένδρου τινός 
ή έπί τήν άκραν οικοδομήματος καί παραχρήμα πας ό λοιπός τών άκολούθων 
στόλος καταφθάνω·? περιστοιχίζει τήν Οήλειαν ούτως, ώςτε έχ τής τοποθετή- 
σεως αύτών άποτελεΐται σφαιροειδής τις όγκος ώς μέγας καρπός άπό κλάδου 
κρεμάμενος, ίσος τό μέγεθος μέ ογκώδη πέπονα- διαμένει δέ κατά τό τοιοΰ- 
τον παράδοξον σχήμα συχνάκις πολλάς ώρας. ΊΙ δέ κατά τόν είρημένον τρό 
πον έξω τής κυψέλης πορεία καί τοποθέτησές τών μελισσών καλείται έσμός 
ή άφεσμός καί κοινώς ά σ μ ά ρ ι ο ν.

Ή Οήλεια είναι ή ήγεμών καί τοΰ σμήνους χαί τοΰ έσμοΰ χαί καλείται κοι
νώς βασίλισσα- ούτω δέ καί ημείς είς τό εξής θέλομεν τήν ονομάζει, αί μέ
λισσα·. δεικνύουσι πρός αύτήν τοσαύτην στοργήν καί πίστιν, ώςτε είναι κίνδυ
νος περί ζωής άν τις ήθελε τήν φονεύσει αύτών παρουσών. ΙΙαρετηρήθη ότι 
κατά τόν χρόνον τής προσωρινής τοΰ έσμοΰ διατριβής τινές τών άνορογύνων 
μελισσών απέρχονται περιϊπτάμενοι κατά τήν έρημίαν καί λεπτομερώς έξετά- 
ζουσι τόν τόπον, δπου δλη ή συνοδία δύναται νά άποικισθή. Έάν δέ ούτοι 
οι πρόσκοποι εύρωσί τι κοίλωμα δένδρου ή οπήν τινα κατάλληλον, έπιστρέφου- 
σιν είς τόν έσμόν καί άνακοινώνουσι τάς συλλεγείσας πληροφορίας των. τού
του γενομένου εγείρεται παραχρήμα ολον τό πλήθος, ηγούμενης τής βασιλίσ- 
σης, καί τοποθετείται.

"Οταν έσμός τις εύρισκόμενος έν άγρια καταστάσει ζητή κατοικίαν παντα
χοΰ οι άνθρωποι φροντίζουσιν έπιμελώς, δπως καταλλήλου τοιαύτην παρασκευ- 
άσωσιν. ό χωρικός, όςτίς παρατηρεί, δτι έσμός τις σκοπεύει νά σχηματίση νέ- 
αν κοινότητα, παρασκευάζει παρευθύς κυψέλην. Έπειτα προσέρχεται είς τό μέ
ρος, δπου είναι ό έσμός καί τόν συνάγει έντός τής κυψέλης μέ έλαφρόν τι 

.σανιδιού. ακολούθως φράσσει τό στόμιον τής κυψέλης ή μέ πλάκα ή μέ τό αύ
τό σανιδιού καί άφ’ού τήν τοποθετήση είς τό ώρισμένον μέρος, άφίνει μόνον 
κατά τό πλάγιον μίαν οπήν, όπως αί μέλισσα·, εΐσέρχωνται καί έξέρχωνται έ- 
λευθέρως.
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Μετά τούτο πρώτην φροντίδα έχει ό συλλαβών τον έσμόν νά παρατηρήοη άν 
ή βασίλισσα είσήλθε μετά τών άλλων μελισσών έν τή κυψέλη ή οχι. και εάν 
μέν εύρίσκεται εντός, αί μέλισσαι μένουσ'.ν ήσυχοι καί ακολούθως πέμπουσί 
τινας έξω, δπως άρχίσωσι τά ημερήσια αύτών έργα· έάν δέ μείνη έκτος τής 
κυψέλης, έφορμοΰσι παραχρήμα μετά μεγίστης ταχύτητος έξω καί πορεύονται 
πρός άναζήτησιν καί εύρεσιν αύτής. εύροϋσαι δέ αύτήν καί συμπαοαλαβοΰσαι 
ένοικοΰσιν έντός τίνος κοιλώματος, κατά τήν περίστασιν ταύτην είναι λίαν θυ- 
μωμέναι και είναι πολύ έπικίνδυνον νά έκτεθή τις εις τήν μανίαν των. τούτου 
ένεκα ό μελισσουργός είναι έφωδιασμένος μέ χειρόκτια εις τάς χείρας καί μέ 
είδος τι ποοσωπίδος, δπερ κοινώς καλείται μουργιόνιον. ’Αξιοπερίεργου 
είναι δτι αί μέλισσαι, αίτινες ήσαν έν τή κυψέλη άνευ τής βασιλίσσης, δέν έ- 
πανέρχονται πλέον και μετά τήν τής βασιλίσσης εύρεσιν εις τήν αύτήν κυψέ» 
λην. διά τοΰτο οί μελισσουργοί έχουσιν άλλην κυψέλην ετοίμην προς ύπο- 
δοχήν.

'Όταν δέ μετά τοϋ λοιπού πλήθους τών μελισσών καί ή βασίλισσα συλλη- 
φθή, άρχίζουσιν έπειτα αί μέλισσαι τήν έργασίαν των. Ή βασίλισσα, ήτις δια- 
φέρει τών λοιπών κατά τήν έξωτερικήν οψιν, ούσα μεγαλειτέρα τό μέγεθος, 
καί πλειότερον πυρρά, έχουσα τήν μέν προνομαίαν βραχυτέραν, ύψηλοτέρους δέ 
καί εύθυτέρους τούς πόδας ή ώς έχουσιν αύτάς αί έργάτιδες, καί τό κέντρον 
μακρότερον, τά δέ πτερά βραχύτερα, ώςτε μόλις καλύπτουσι τό ήμισυ τοΰ σώσ
ματος, τό δέ κάτω τοΰ διαζώματος μέρος τοΰ σώματος ήμιόλιον μακρότερον,, 
αύτη μένει πάντοτε έν τή κυψέλη περιστοιχιζομένη ύπό τών άρρένων, οϊτινες 
κοινώς καλούνται κηφήνες, καί ύπό τινων ανδρογύνων. Ίσως μένουσι παρ’ 
αύτή διά νά τήν θερμαίνωσιν, έπειδή τό ψύχος είναι πολύ βλαπτικόν εις τήν 
μετά ταΰτα εύτοκίαν της. αί λοιπαί μέλισσαι, αίτινες έπονομάζονται έργάτι
δες, διότι μόνον αύταί έργάζονται, έξέρχονται τής κυψέλης πρός άναζήτησιν 
τροφής καί ύλης πρός οικοδομήν.

Αί έργάτιδες, αί καί άνδρόγυνοι δνομαζόμεναι, τών οποίων δλον τό σώμα 
είναι κεκα?νυμμένον μέ λεπτότατου τρίχωμα, έρχονται εις τούς κάλυκας τών 
άνθέων, δπου ύπάρχει άφθονος κονιώδης ύλη, καί κυλίονται έντός αυτών, ού- 
τω δέ κυλιομένων περιβάλλεται δλον τό σώμα αύτών ύπό τής τών άνθέων 
κονιώδους ύλης. Έπειτα έγειρόμεναι κάθηνται εις τό άκρον τοΰ κάλυκος καί 
άρχίζουσι νά καθαρίζωσι μέ τούς πόδας των, οϊτινες σχηματίζουσι λεπτότα
τον τριχωτόν σάρωθρον, τό σώμα αύτών έκ δέ τής άφαιρεθείσης έκ τοΰ σώ
ματος κονιώδους ύλης άποτελοΰσι μικράν κιτρίνην τολύπην, τήν όποιαν ύστε
ρον προσκολλώσι έπί τής έσωτερικής ομαλής έπιφανείας τών όπισΟίων ποδών, 
δπου ύπάρχει είδος τι δοχείου πρός τόν σκοπόν τούτον. Τό πλήρες τοΰτο δο- 
χεϊον καλοΰσιν οί μελισσουργοί καλάθιον τών μελισσών, έντός τοΰ αύτοϋ κα* 
λαθίου έναποθέτουσι προσέτι καί σταγόνας δακρύου ή ρατίνης, ήν συλλέγου- 
σιν έκ τών άνθέων, καί ούτω πεφορτισμέναι έπανέρχονται οίκαδε.

"Οπως δυνηθώσι νά παρατηρήσωσιν ακριβώς τί γίνεται έντός τής κυψέλης, 
χατεσκεύασαν τοιαύτην έξ ύέλου, τήν οποίαν περιέβαλον έξωθεν μέ πλέγμα τι, 
έπειδή αί μέλισσαι άγαπώσι νά έργάζωνται έν τώ σκότει Μετά ακριβείς λοι

πόν έρεύνας παρετήρησαν κατ’ άρχάς δτι πρώτον έργον τών μελισσών είναι 
νά περιχρίσωσι τήν έσωτερικήν τής κυψέλης έπιφάνειαν μέ είδος τι μέλανος 
κηροΰ, δςτις καλείται πισσόκηρος, καθώς καί τήν αρμογήν τής πλακός με
τά τοϋ στομίου τής κυψέλης μέ παρόμοιον είδος μέλανος κηροΰ, αλλά δριμυ- 
τέρου τήν γεϋσιν, δςτις καλείται μίτυς (μίτυος) καί πρόπολις (λατ. 
propolis) καί κοινώς πρόπολις. Τήν ύλην ταύτην κομίζουσιν αί μέλισσαι, άφ’ 
ού συλλέξωσιν έκ τών δένδρων καί τών άνθέων, καί τήν καταθέτουσιν έντός 
τής κυψέλης· ταύτην παραλαβοΰσαι άλλαι τήν κατεργάζονται, ώς εΐ'πομεν α
νωτέρω. τό έσωτερικόν δέ τοΰτο έπίχρισμα είναι τόσον ομαλόν καί λείον, ώςτε 
δυσκόλως τις πιστεύει δτι κατασκευάζεται μέ τάς σιαγόνας τών ζωυφίων τού
των. άν ή κυψέλη ήτο παλαιά καί είχε τοΰτο τό επίχρισμα πρότερον, άρκοΰνται 
μόνον εις τήν έπιδιόρθωσιν αύτοϋ.

Ή ύλη, έξ ής αί μέλισσαι κατασκευάζουσι τούς έν τή κυψέλη οίκίσκους 
αύτών είναι ό κηρός, ούσία τις, τήν όποιαν, άφ’ ού άπό τοΰ μέλιτος άποχωρί- 
σωσι, κατεργάζονται διά τής άποκρίσεως ύγροΰ τίνος, δπερ ύπάρχει έν τοϊς 
άγγείοις τών γύρων τοΰ υπογαστρίου αύτών. δλος ό κηρός, τόν οποίον εχο- 
μεν είναι κατεσκευασμένος κατά τον αύτόν τρόπον ύπό τών μελισσών καί μέ
χρι τοΰοε ή τέχνη δέν κατώρθωσε νά μεταβάλη τήν φυτικήν ούσίαν εις κηρόν, 
καί τό μέλι αύτό, δπερ λαμβάνουσιν έκ τής ζαχαρώδους τών άνθέων ύλης, δέν 
είναι καθαρόν φυτικόν προϊόν, άλλά συλλεγόμενον τό πρώτον έκ τών άνθέων 
έντός τοϋ στομάχου των μεταβάλλεται καί ύστερον κατά σταγόνας άποστά- 
ζεται έντός τών κηρίνων οίκίσκων.

Καί αί μέν έν τή κυψέλη έκ κηροΰ ύπό τών μελισσών κατεσκευασμένοι δί
σκοι καλούνται κηρία, πλήρεις δέ μέλιτος δντες μελίκηρα καί κοινώς κη- 
ρήθραι, αί δέ έπ’αύτών όπαί ή οϊκίσκοι λέγονται κύτταροι· ή δέ κατα
σκευή αύτών είναι λίαν θαυμαστή- είναι δύσκολον νά δώση τις σαφή τούτων 
περιγραφήν τό καλλίτερον είναι νά πορισθή τις μίαν κηρήθραν, καί ταύτην 
έμβαπτίσας έντός χλιαρού ΰδατος δπως άναλυθή τό μέλι, καί άποπλύνας νά 
παρατηρήση άκριβώς τούς κυττάρους· ούτω ποιήσας θά ιδη δτι οί κύτταροι 
είναι έξάπλευροι, δτι έξ έκατέρας τής έπιφανείας τής κηρήθρας είναι ούτως ω- 
κοδομημένοι, ώςτε αί κορυφαί αύτών συνάπτονται καί άμφότεροι άποτελοΰσι 
τό σχήμα τοΰ παλαιού Όμηρικοΰ ποτηριού τοΰ καλούμενου άμφιχυπέλλου· οί 
κύτταροι είναι κατεσκευασμένοι ό εις έπί τοΰ άλλου, τά δέ διάμεσα τοιχίδια εί
ναι τόσον λεπτά, ομαλά, στερεά καί καθ’ δλα αύτών τά μέρη κανονικά, ώςτε 
έκπλήσσεται ό άνθρώπινος νοΰς διά τό ένστικτον τών ζωυφίων, τό όποιον τά 
οδηγεί εις τήν τοιαύτην κατασκευήν, μόνον διά πολλών μαθηματικών έργαλίων 
βοηθούμενος ό άνθρωπος δύναται νά κατασκευάση μέ άκρίβειαν ούτω πολύγω
νον οικοδομήν, καί διώκων σαφές καί άκριβές σχέδιον νά έπωφεληθή έπιτηοείως 
πάσας τάς διαστάσεις τοΰ χώρου, πρός κατόρθωσιν τούτου, έάν δέν όδηγή τό 
ένστικτον, απαιτείται τοιαύτη πνευματική δύναμις, ήτις είναι μόνον δυνατή 
εις τόν έπιστημονικώς μεμορφωμένον νοΰν.

Τό δέ πάντων θαυμαστότατον είναι, δτι, έν ω τήν οικοδομήν τών κυττάρων 
χιλιάδες μελισσών άρχίζουσιν δλαι συγχρόνως, ή κανονικότης όμως καί ή ά- 
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κρίβεια τών οίκοδομουμένων είναι τοσαύτη, ώςτε άν μόνον εις κύτταρος δέν ή- 
θελεν έξ αρχής ταχθή κατά τήν προσήκουσαν θέσιν, πάντες οί άλλοι ακολού
θως ήθελον μετακινηθή καί διαταραχθή. ώςτε πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι τό 
ένστικτον βχΐ μόνον κατά τήν οικοδομήν ακολουθεί ακριβέστατους μαθηματι
κούς υπολογισμούς, άλλά καί κατά τήν σύγχρονον αρχήν ενός έκαστου κυττά
ρου τό ένστικτον έκάστης με λίσσης καταδεικνύει άκριβώς τό σημεΐον όπου 
πρέπει νά άρχίση, ίνα καθ’ όλα συμφωνή πρός τόν παραπλεύρως οίκοδομούμε- 
νον έτερον κύτταρον.

Αί κηρήθραι ΐστανται έν τή κυψέλη δρθιαι στηριζόμεναι έπί τών τοίχων αύ
τής. άπέχουσι δέ τοσοΰτον άλλήλων, όσον νά διέρχονται μεταξύ αυτών δύο 
μέλισσαι. Έάν ήναι πολύ βαρεϊαι ώς έκ τής πλησμονής τοΰ μέλιτος, στηρί
ζονται ύπό τών μελισσών μέ αντηρίδας έκ κηρού κατεσκευασμένας. μάλιστα οί 
μελισσουργοί ένθέτουσι πολλάκις έντός τής κυψέλης ξυλάριά τινα, τών όποι
ων αί μέλισσαι έννοοΰσι καλώς τόν σκοπόν, διά τόν όποιον έτέθησαν καί τά με
ταχειρίζονται ώς δοκούς πρός στήριξιν τών κηρηθρών.

"Οταν τό έτος ήναι ευνοϊκόν, ή τών μελισσών εργασία ταχέως προκύπτει και 
έντός όλίγου χρόνου πληροΰνται κηρηθρών αί κυψέλαι· οί κύτταροι όμως έμπε- 
ριέχουσιν ακόμη ολίγον μέλι, διότι είναι προωρισμένοι νά χρησιμεύσωσιν ώς κοι- 
τίς τήςμελλούσης νά έγερθή είς τήν ζωήν νέας γενεάς. Εις τήν έργασίαν ταύτην 
ή βασίλισσα δέν λαμβάνει μέρος ώς ούδέ αί περί αύτήν μέλισσαι, οί κηφήνες· ζώ- 
σιν έκ τής τροφής, τήν όποιαν κομίζουσιν αί έργάτιδες είς τήν κυψέλην καί ή- 
τις καλείται σανδαράκη. Έξ αύτής πληροΰνται κύτταροί τινες, τούς οποίους 
αί μέλισσαι κλείουσι μέ κήρινον κάλυμμα, πλήν τών ιδίων κυττάρων αί έογά- 
τιδες συγχρόνως κατασκευάζουσι καί διά τάς μελλούσας βασίλισσας ίδιους κυτ- 
τάρους, οΐτινες καλούνται κηρία τών βασιλέων και έν τή κοινή συνή
θεια βασιλοκέρια. οί κύτταροι ούτοι διαφέρουσι τών λοιπών κατά τήν μορ
φήν παρομοιάζοντες μέ βάλανον, είναι δέ καί μεγαλείτεροι καί στερεότερο?. 
Άφ’ ού δέ τελείωση ή οικοδομή τών κυττάρων, έν ημέρα εύδία εξέρχεται ή βα
σίλισσα είς τό ύπαιθρον παρακολουθουμένη καί περιβαλλομένη ύπό τών άρρέ- 
νων. όλη αύτη ή ακολουθία, ήτις καλείται γαμήλιος πομπή έξελθουσα φέ
ρεται είς ύψος έν τώ οΰρανώ καί απομακρύνεται άπό τών οφθαλμών καί τής 
παρατηρήσεως ήμών. κατά δέ τόν χρόνον τούτον αί άπολειφθεΐσαι έργάτιδες 
ένασχολοΰνται δραστηρίως καί περιμένουσι τήν επάνοδον τών έξελθουσών με
τά τίνος στενοχώριας καί αδημονίας.

Άφ’ ου μετά βραχύν χρόνον έπανέλθη ή βασίλισσα μετά τής συνοοίας της, 
αρχίζει μετά τεσσαράκοντα καί έξ ώρας νά τίκτη ώάρια, τά όποια ιδία κα
λούνται γόνος, καί περιερχομένη νά ένθέτη άνά έν είς έκαστον κύτταρον.

Κατά τό θέρος ολίγα μόνον ώάρια τίκτει ή βασίλισσα· διακόπτεται δέ ό τό
κος τον χειμώνα· τό δέ έαρ ή γονιμότης αύτής αύξάνει έκτάκτως καί παρετη- 
ρήθη ότι έντός τριών έαρινών εβδομάδων ή βασίλισσα έτεκεν έως τρεις χιλιά
δας ώάρια.

Ός δέ ή βασίλισσα παράσχη άσφαή.ή άπόδειξιν τής γονιμότητος αύτής, οί 
κηφήνες, δ έστιν αί άρρενες μέλισσαι, δέν έχουσι πλέον οΰδένα σκοπόν έν τώ 

βίω καί διά τοΰτο φονεύονται ύπό τών ανδρογύνων δ έστί τών έογατίδων μέ τά 
οξέα αύτών κέντρα, άνευ άντιστάσεως, διότι οί κηφήνες είναι άκεντροι· τά δέ 
πτώματα αύτών απορρίπτονται έξω τής κυψέλης, δσω δέ γονίμωτέρα δεικνύε
ται ή βασίλισσα, επομένως καί ή μέλλουσα γενεά βεβαιοτέρα καί πολυπληθε- 
στέρα, τοσούτω καί ό φόνος τών κηφήνων μείζων. ό φόνος αύτών γίνεται άπό 
τάς άρχάς τοΰ θέρους καί τά πτώματα αύτών εύρίσκονται κατά σωρούς πρό 
τοΰ στομίου τής κυψέλης τούς μήνας ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί Αύγουστον, ώςτε 
κατά τόν έπερχόμενον χειμώνα ούδείς έξ αύτών ύπολείπεται, δτε Οά ήσαν καί 
έπιβλαβεΐς, διότι μάτην θά έτρωγον έκ τής τεθησαυρισμένης τροφής, έν ω ούτε 
συλλέγουσίν ούτε έργάζονται.

Έκ τών ωαρίων, τά όποια τώρα ή βασίλισσα τίκτει καί έναποθέτει έν τοΐς 
κυττάροις, άλλα μέν είναι γόνιμα διά του έν αύτή ύπάρχοντος σπέρματος έντός 
ιδιαιτέρου αγγείου, άλλα δέ ούχί· καί έκ μέν τών γονίμων γεννώνται αί θή- 
λειαι καί αί έργάτιδες· έκ δέ τών αγόνων οί άρρενες, οί κηφήνες, πρός τοΰτο 
δέ είναι καί οί κύτταροι καί ή τροφή ώρισμένοι. Ή έκλέπισις δλων τών ωαρί
ων γίνεται κατά τήν αύτήν τάξιν, καθ’ ήν καί έτέχθησαν. μετά τρεις ή τέσσα- 
ρας ήμέρας ά_πό τοΰ τόκου έκκολάπτονται τά ώάρια καί έξέοχεται μικρόν σκω- 
λίκιον, λευκόν τό χρώμα καί άπουν, ώςτε δέν δύναται νά έξέλθη έκ τοΰ κυτ
τάρου. καλείται δέ τό σκωλήκιον τοΰτο σχαδών· τώρα αρχίζει καί τό κύριον 
έργων τών έργατίδων τώρα κατά πρώτον μανθάνομεν καί τόν σκοπόν τής κα
τασκευής τών κυττάρων, δτι κυρίως είναι ή κατοικία τών σχαδόνων, οΐτινες 
αναπτυσσόμενοι γίνονται μέλισσαι. αί παλαιαί έργάτιδες άναλαμβάνουσι πα
ρευθύς τήν διατροφήν τών αδηφάγων σκωληκίων κομίζουοαι τήν κατάλλη
λον πρός τήν ήλικίαν τροφήν, ήτις είναι ύλη ολίγον πηκτότερα τοΰ μέλιτος 
καί ύπόξανθος τήν χροιάν καί τήν γεΰσιν δριμυτέρα· καλείται δέ διττώς έρ Ι
θάκη καίκήρινθος καί είς τήν κοινήν μας γλώσσαν κ έ ρ α θ ο ς. Ή τρο
φή αυτή συντελεί κατά πολύ έπί τόν βίον καί τήν άνάπτυξιν τών νέων ζωυφί
ων, ώς θά ίδωμεν καί κατωτέρω. Ή διατροφή τών σχαδόνων διαρκεΐ πέντε ή
μέρας, έν ω χρόνω καί τελειοΰνται. Έπειτα περιβάλλονται διά τίνος λεπτοΰ 
ύιοάσματος παρομοίου πρός τό τής μεταξοκάμπης καί έντός τριών ήμερων με- 
ταμορφοΰνται είς ψυχάς ή χρυσαλλίδας, αίτινες έπί τών μελισσών κυριολεκτι- 
κώς λέγονται νύμφ-αι, έν ω χρυσαλλίδες καί ψυχαί επιλέγονται έπί τών 
άλλων έντόμων. κατά τον χρόνον τούτον αί έργάτιδες έπιχρίουσι τούς κυτ- 
τάρους μέ κήρινον κάλυμμα, ώςτε αί νύμφαι είναι έντός αύτών κεκλεισμέναι.

Άφ’ ού ή νύμφη γείνη επτά ημερών, πάσχει τότε τήν τελευταίαν μεταμόρ- 
φωσιν καί μεταβάλλεται είς νέαν μέλισσαν. Καί κατά πρώτον Οιαρρηγνύουσα 
τό κήρινον έπίπωμα εξέρχεται έκ τού κυττάρου· παραχρήμα δέ κατέχει έντε- 
λώς τήν τέχνην καί τά έργα τών άλλων πρεσβυτέρων μελισσών· ώςτε, άν ή
ναι έργάτις, εξέρχεται καί έξω τής κυψέλης, περιίπταται έδώ καί έκεΐ πρός 
συλλογήν τροφής καί επανέρχεται οίκαδε μετά τών άλλων άποφέρουσα τόν 
καρπόν τής φιλοπονίας της. ουτω, έν ώ αύξάνει τό γένος τών έργατίδων με
λισσών, συναυξάνει έκ κηρού καί μέλιτος ό τής κυψέλης γλυκύτατος θησαυρός, 
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οςτις κατά τόν τρυγητόν φαιδρύνων τό πρόσωπον τοΰ άγαΟοΰ μελισσοτρόφου 
πληροί εύλογίας καί τάς φιλοπόνους αύτοΰ χεΐρας.

Μετά τήν έκλέπισιν όλων τών ώαρίων τών έργατίδων μελισσών, άρχίζουσιν 
ομοίως νά έκκολάπτωνται καί τά ώάρια τών άρρένων καί θηλειών μελισσών· 
οί νέοι κηφήνες ούδέν γινώσκουσιν ούτε έργασίαν ούτε συλλογήν τροφής, 
ρετηρήθη μάλιστα ότι τρέφονται ύπό τών έργατίδων μελισσών.

"Οσον αί Οήλειαι νέαι μέλισσαι πλησιάζουσι νά διαρρήξωσι τό κήρινον 
λυμμα τοΰ κυττάρου, όπως έξέλθωσι, τοσοΰτον ή ζηλοτυπία τής παλαιας 
λείας μελίσσης, δ έστι τής βασιλίσσης έγείρεται καί διά τοΰτο όρμά, δπως 
νέας θηλείας μέλισσας φονεύση διά τοΰ κέντρου αύτής. άλλά τότε αί έργ

πα-

όπήν τοΰ κυττάρου μέ κηρόν, ήδη έγείρεται μέγας έν τή κυψέλη θόρυβος καί

παλαιας θηλείας καί άριθμός τις νέων άρρένων μελισσών, έν ώ ή νεωτέρα “ ' * Λ / Λ » <* * « -V · V *

ζά- 
θη- 
τάς 
άτι- 

δες τρέχουσιν είς τόν τόπον τοΰ κινδύνου καί έπιφράσσουσι στερεώτ;ρον τήν 
οπήν τοΰ κυττάρου μέ κηρόν, ήδη εγείρεται μέγας έν τή κυψέλη θόρυβος καί 
σχηματίζονται μερίδες καί κόμματα, αί παλαιαί μέλισσαι προστίθενται μετά 
τής παλαιας θηλείας και αριθμός τις νέων άρρένων μελισσών, έν ω ή νεωτέρα 
γενεά αποκλείει τήν πρός τήν νέαν θήλειαν πάροδον καί έμποδίζει τοΰ νά συ- 
ναφθή μάχη μεταξύ τών δύο αντιζήλων θηλειών.

Έκ ταύτης τής ταραχής καί τής διχοστασίας συμβαίνει, όπως ή παλαιά ή
γεμών, ήτις εΐχε ιδρύσει τήν άρχαίαν ταύτην αποικίαν, έγκαταλεί^η πάλιν τήν 
έδραν της καί περιβαλλομένη ύπό τών όπαδών της ζητήση νέαν κατοικίαν.

Άφ’ ού δέ ή πρεσβυτέρα βασίλισσα έγκαταλείψη τό κράτος της είς τήν νεω- 
τέραν, τήν θυγατέρα της, αί έργάτιδες άποκινοϋσι ταχέως τον κήρινον φραγ
μόν τοΰ κυττάρου και ούτω έξέρχεται ή νέα βασίλισσα, ή πρώτη αύτής βασι
λική ποάξις είναι νά περιέλθη όλους τούς βασιλείους κυττάρους όπου Οήλειαι 
σχαδόνες ή νύμφαι ύπάρχουσιν ακόμη, αίτινες θεωρούνται αί μέλλουσαι τοΰ 
θρόνου αντίζηλοι, καί νά τά φονεύση.

Συμβαίνει ένίοτε νά μή έξέλθη μηδεμία έτέρα νύμφη, και τότε ή νέα βασί
λισσα ούσα βεβαία περί τής τελείας αύτής έπικρατήσεως, καταστρέφει μόνον 
τούς σχαοόνας καί τά ώάρια όλων τών θηλειών αδελφών της άνευ άντιστά- 
σεως. ’Εάν όμως δευτέρα τις Οήλεια ήδη έκ νύμφης έγένετο τελεία Οήλεια, δ έ- 
στι δευτέρα βασίλισσα, τότε έπαναλαμβάνεται ή μάχη· ή δευτέρα αϋτη βασί
λισσα εύρίσκει επίσης οπαδούς, οΐτινες προ τοΰ στομίου τοΰ κυττάρου φυλάτ- 
τουσιν, δπως τελειωθή καί έξέλθη. ή μάχη άρχεται μετά πολλής σφοδρότητος 
καί απολήγει μέ τόν θάνατον τής μιας καί ένίοτε καί άμφοτέρων, ή αναγκά
ζεται πάλιν ή πρεσβυτέρα νά μεταναστεύση άλλαχοΰ μετά άριθμοΰ τίνος έρ
γατίδων καί άρρένων, και άποτελεΐ νέου έσμόν, άλλ’ ασθενή, τά αύτά δύναν- 
ται πολλάκις νά έπαναληφθώσιν έν τή αύτή κυψέλη· άλλ’ οί μελισσουργοί, δ
πως μή τό σμήνος εξασθένηση, προλαμβάνουσιν αύτοί καί καταστρέφουσι τούς 
κυττάρους τών βασιλέων, δπως μή άλλαι βασίλισσαι έξέλΟωσι, καί άφινουσι 
μόνον μίαν κυρίαρχον έν τή κυψέλη. Έάν δέ άμφότεραι αί διαμαχόμεναι αντί
ζηλοι βασίλισσαι πέσωσιν έν τή μάχη καί τό σμήνος μείνη άνευ βασιλίσσης, 
τότε συμβαίνουσιν άληθώς παράδοξα πράγματα, ό θάνατος τής βασιλίσσης, 
φέρει τήν διάλυσίν τής κοινωνίας τών μελισσών. Έάν ό μελισσουργός δέν πο-

δπως άποθάνωσιν έν τή κυψέλη, έάν δέ ό μελισσουργός έξ άλλου 
-) καί σχαδόνα, 

παρευθύς έν τώ πρώην νεκρώ βασιλείω άρχεται πάλιν νέα ζωή, διότι εύθύς 

έάν δέ τοιοΰτόν τι δέν γείνη, πολ- 
παρατηροΰσαι άν έν τινι τών 
t Λ Λ t '

τόν τοιοΰτον κύτταρου μετά πολλοΰ ζήλου- - - 1 ·» το ω- 
τό ώόν τής βασιλίσσης. άφ’ ού

ρίση αύταις εγκαίρως νέαν βασίλισσαν ή αύταί αί ίδίαι μέλισσαι δέν φροντίσω- 
σι πρός άντικατάστασιν τής άποθανούσης.

Οί μελισσουργοί έννοοΰσι τόν θάνατον τής βασιλίσσης έκ τοΰ θρηνώδους 
βόμβου τών μελισσών, πάντα τά έν τή κυψέλη έργα παρευθύς παύουσιν ούδέ 
άφίπτανται πρός συλλογήν τροφής, όλος ό κοινωνικός βίος διαλύεται καί αί 
νέαι μέλισσαι απέρχονται πρός κατάκτησιν άλλου βασιλείου, αί δέ πρεσβύτε- 
ραι μένουσιν, δπως άποθάνωσιν έν τή κυψέλη, έάν δέ ό μελισσουργός έξ άλλου 
σμήνους λαβών κομίση ή μίαν τελείαν βασίλισσαν ή νύμφην ή καί* σχαδόνα, 
παρευθύς έν τώ πρώην νεζρώ βασιλείω άρχεται πάλιν νέα ζωή, διότι εύθύς 
αί μέλισσαι άναγνωρίζουσιν αύτήν ώς άρχήν νόμιμον, τήν περιποιούνται, τήν 
τρέφουσιν ώς καί τήν προτέραν βασίλισσαν, έάν δέ τοιοΰτόν τι δέν γείνη, πολ
λάκις αύταί αί ιδιαι μέλισσαι αύτοβοηθοΰνται, παρατηρούσαι άν έν τινι τών 
κυττάρων ύπάρχει έτι ώάριον άνεκκόλαπτον έργάτιδος μελίσσης. Τότε αί μέ
λισσαι μετά σπουδής άνοίγουσαι ··--- -^7«λ riu..
οΐκοδομοΰσιν έτερον βασιλικόν κύτταρου, έντός τοΰ οποίου έναποθέτουσι 
άριον τής έργάτιδος, δπως ζωογονηθή ώς ‘ .
γείνη σχαδών πορίζουσιν αύτή τροφήν καί δι’ αύτής καί τοΰ ιδιαιτέρου σχήμα
τος τοΰ κυττάρου γίνεται τώ δντι Οήλεια σχαδών, έπειτα νύμφη καί τελευταί
ου βασίλισσα ικανή καί αύτή νά τίκτη ώάρια καί νά τελή πάντα τά βασιλικά 
έργα· ή ακριβής παρατήρησις έξηκρίβωσεν δτι ή τεχνική αύτη βασίλισσα κατ’ 
ούδέν διαφέρει τής φυσικής.

Ούτω λοιπόν αί μέλισσαι κατέχουσι τό μυστήριον τής τέχνης τοΰ νά άπο- 
καθιστώσι κατά τό δοκοΰν τό έζλεΐψαν γένος δι’ άλλου άνευ διαφοράς ώς πρός 
τήν ταύτότητα αύτοΰ.

Καί κατά μέν τό περίεργον καί θαυμαστόν ό κοινωνικός βίος τών ζωυφίων 
τούτων είναι τοιοΰτος· κατά δέ τό ώφέλιμον είναι πλείστης δσης σπουδής καί 
μελέτης άξ.ος, ώς έκ τοΰ παρεχομένου ύπ’ αύτών πολυτίμου χαρποΰ, τοΰ κη
ρού καί τοΰ μέλιτος, τά όποια ούχί μικρόν συμβάλλουσιν είς τήν εύμάρειαν καί 
τήν ηδονικήν τοΰ ύ/νίκοΰ ημών βίου άπόλαυσιυ. Αλλα περί τουτου άλλοι λε- 
γέτωσαν.

'Γ.τό Ίω. Πρωτοίίχου.
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I.

’Αδυναμία θρησκευτική έν τή έποχή τής 

είδωλολατρείας.

Φαίνεται ότι ό Θεός ήθέλησεν, επί τέσσαρας συνεχείς χιλιάδας έτών, ΐνα τι- 
μωρήση τον άνθρωπον διά τήν αλαζονείαν αύτοϋ. Διό καθώς ό παΐς έκείνος, δ- 
στις έπιθυμεί οιακαώς, ΐνα διαφύγη τήν πατρικήν έπιτήρησιν, ούτως ό άνθρω
πος, δισπιστών προς τήν Οειαν σοφίαν, ήπλωσε τήν έαυτοϋ χειρα, έναντίον τής 
άπαγορεύσεως τοϋ Θεοϋ, έπί τοϋ δένδρου τής γνώσεως. "Εσχε πλήρη τήν ευ
καιρίαν, δπως αίσθανθή τήν ματαιότητα τής ανθρωπίνου γνώσεως. Ό θεός έγ- 
κατέλιπεν αύτον εις τήν ψευδή ταύτην γνώσιν, έδωκεν αύτώ τούς ποταμούς 
*®^τάορη, τας ηπείρους καί τάς Θαλάσσας. «Δέν έπιθυμεΐς τήν βοήθειαν μου, 
βαοιςε, ή φύσις ανήκει εις σέ τώ είπε: θέλεις εϊσθαι βασιλεύς τοΰ κόσμου, αλ
λά θέλεις αίσθανθή τήν ανάγκην θεών πεπλασμένων κατά τήν σήν εικόνα- ά- 
πολίθωσον λοιπόν τόν χοΰν έξ ου σέ έπλασα, καί λάτρευσον τά έργα τών χει- 
ρών σου.» Ταΰτα είπε καί άπεσύρθη εις τήν έαυτοΰ άνάπαυσιν.

Καί ό άνθρωπος, άγγελος έκπεπτωκώς ήδη, τώ όποίω έλειπον αί πτέρυγες, 
δπως άνελθη έκ νέου εις τόν ούρανόν, έμεινεν έντρομος έν τώ μέσω τής απέ
ραντου έκείνης έρημου, τήν οποίαν πρό ολίγου έπλήρου τό πνεϋμα τοΰ Θεοΰ! 
Γυμνός, τρέμων έκ τοΰ ψύχους καί τοΰ φόβου, ύπεκαθέσθη έπί τής γής. Έν 
τοιαύτη θέσει ευρισκομένου αύτοϋ, έπήλθεν ακολούθως ή καταιγίς, καί έλάτρευ- 
σε τήν καταιγίδα.

Η δρΰς καί το όρος ούδόλως έκλιναν τάς εαυτών κορυφάς απέναντι τις κα- 
ταιγίοος. Ο άνθρωπος έξέλαβεν αύτά ώς ισχυρότερα τής καταιγίδος καί έλά- 
τρευσεν αύτά.

Ο Ηλιος όιεπερασε διά τών έαυτοΰ ακτινών τάς πεπυκνωμένας νεφέλας, έ- 
κόπασε τόν άνεμον, έφωτισε τό όρος. Ό άνθρωπος έλάτρευσε τόν Ήλιον.

Ακολούθως εΐοε τίνα τών στοιχείων δέν έφοβήθησαν, ούτε τήν καταιγίδα, 
ούτε τον κεραυνόν, καί έλατρευσεν αύτά ώς δυνάμεις: ήγειρεν αύτοΐς βωμούς 
καί προσηνεγκεν αύτοΐς θύματα. Οτε δέ παρετήρησεν έν τώ μέρει έκείνω, ένθα 
ε:χε τοποθετήσει τούς θεανθρώπους αύτοϋ, μετά τήν άποθέωσίν των, καί 
δέν εύρεν αύτόθι, είμή σποδόν, εΐπεν έν έαυτώ : Οί θεοί άπέθανον!

Ιότε ήγέρθησαν ψιθυρισμοί συγκεχυμένοι, φωναί καί βρυγμοί τών όδόν- 
των, γελωτες και άραί: έθεάθη ό άνθρωπος κυλιόμενος κατά γή.ν, έν ταΐςδημο- 
σίαις πλατείαις και κρανών μετ απελπισίας: Ούχί, δέν ύπάρχουσι πλέον θεοί!

Άλλ’ ό χρόνος είχεν ήδη πληρωθή. Έκ τής νεφέλης έξήλθον οί εξής λόγο-., 
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οϊτινες κατεφόβησαν τούς φίλους τώ Ίώβ: «ΙΙοϋ ήσθα δτε έθεμελίωσα τήν 
γήν; Τίς ό έπαγαγών σπαρτίον έπ’ αύτής; Έπί τίνος οί κρίκοι αύτής πεπηγα- 
σι; Τίς ό βαλών λίθον γωνιαϊον έπ’ αύτής; "Οτε έγεννήθη άστρα, ηνεσάν με 
έν’φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου . .. "Εφραξα δέ θάλασσαν πύλαις, δτε έ- 
μαιουτο, καί έκ κοιλίας μητρός αύτής έξεπορεύετο .... ΈΟέμην δέ αύτή όρια, 
περιθείς κλείθρα καί πύλας- είπον δέ αύτή- μέχρι τούτου έλεύση, καί ουχ υ- 
περβήση, άλλ’ έν σεαυτή συντρ-.βήσεταί σου τά κύματα. » Ό Θεός έλαβεν, επι 
τέλους,' οίκτον έπί τοΰ κόσμου: άφήκε τέως τούς ανθρώπους, δπως πεισθώσιν 
άφ’ εαυτών περί τής ιδίας αύτών αδυναμίας: έξήπλου τοϋ λοιποϋ έπ’ αύτών 
τήν έαυτοΰ χειρα: προύτίθετο ΐνα άποστείλη αύτοΐς τήν σωτήριον άγγελίαν.

II.

Ίσραηλΐται.—’Ιδέα τής θείας ένότητος.

Εις τό έπακρον τής Μεσογείου, έπί τών ορίων τής Εύρώπης καί τής Ασιας, 
εύρίσκεται χώρα τις άγονος, ορεινή, ήτις στερείται καί τοϋ_έλαχιστου λι- 
μένος καί ήν περικλείει ή έρημος διά τής άμμωοους ζώνης αυτής: γή θλιψεω» 
καί βαρυθυμίας άπέναντι τών εύφορων όχθών τοΰ Νείλου και τοϋ Ευφρατου. 
Έν τή χώρα ταύτη κατέφυγε, μακράν τής έν Αίγύπτω διαφθοράς, λαός τις αρ- 
χαίω» πατριάρχων δστις, έγκαταλιπών τόν νομαδικόν αύτοϋ βιον, απεκα- 
τεστάθη έν τοϊς δρεσι τής Ίουδαίας. Εκπλήσσεται τις βεβαίως, απαντών παρ 
δλοις τοϊς μεγάλοις έκείνοις κράτεσι τής ’Ασίας, ών ή σύγχρονος κριτική οέν 
ήδυντθη είσέτι ΐνα δώση ήμΐν την ιστορίαν, μικρόν τινα άποικίαν, πτωχήν και 
άγνωστον τώ άρχαίω κόσμω, ήτις παρακατατέθηκε-, άπασαν τήν εαυτής ίς-οριαν 
έν τοϊς χοονόγράφοις, έσχεν ώς νομοθέτην άνθρωπον έμπνευσθεντα ύπο του 
πνεύματος τοΰ Θεοϋ, καί ήτις, έπί τέλους, έν τώ μέσω τής είδωλολάτριοος 
άρχαιότητος έπρέσβευε μόνη τό δόγμα τοΰ ενιαίου καί ήθικοϋ Θεοΰ. Γήν σή
μερον πλέον, οτε ό λαός ούτος έξεπλήρωσε τήν έαυτοΰ Αποστολήν, ήτις είναι 
ή ώραιοτέρα, ήν ήδύνατο ποτέ λαός ΐνα κ7χηθή καί έκπληρωση, περιπλαναται, 
κερματισμένος ύπό μακρών περιπετειών καί Ατυχημάτων, έν τώ μεσω τών ε
θνών εκείνων, άτινα όφείλουσιν αύτώ τήν εαυτών θρησκείαν: περιπλαναται, Αε- 
νουσιν οί μέν, φέρων έπί τοΰ μετώπου στίγμα άνεξάλειπτον, διότι, δτε ό Σω- 
τήρ άνήρχετο τόν Γολγοθαν ό Άχάσβερος (1) ήρνήθη αύτώ σταγόνας τινα« 
ϋδατος, καί ό Σωτήρ κατηράσθη αύτοϋ: προσεκόλλησεν εις τούς πόοας αύ- 
τοϋ τε καί τών αδελφών αύτοϋ τόν κάματον αιώνιας όόοιποριας,, λεγουσιν οι 
δέ, διότι μέχρι τής ημέρας τής δευτέρας παρουσίας, ό περιπλανωμενος Ιου
δαίος καί οί έκ τής γενεάς αύτοϋ Οέλουσι διαμένει ώς τεκμήριον τής ούρανιου

(I) Κατά τήν Ιστορίαν τή; ’Αγγλία; ύπό Mathieu Paris ά Άχέσδερο; ή Άδδασούερο; υπήρξε σύγ- 
/ρονος τοΰ Ίησοΰ Χοιστοΰ Ιουδαίος έπισκιφΟει; μάλιστα «ύτόν μετά των Μάγων άμα γεννη εντα ε> 
Βηθλεέμ χαΐ ονομαζόμενο; τό κατ’άρχά; ΚαρτόφΔο;. Έπειδή δέ ήρνήΟη τφ 1. Χριστφ πδσαν περι- 
ποίησιν όπότε ώδήγονν αύτόν εί; τόν σταυρόν κατηράσθη αύτφ καί έν τφ προσωπψ αυτου παντί τφ 
Ιουδαϊκφ έ'Ο,ει, 'ίνα έσαει περ·.πλανβται περιπεορονημένοί.
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έχδικήσεως. Σέβας, εντούτοις, τώ λαώ τούτω, σέβας οφείλεται αύτώ πρό παν
τός άλλου, διότι έν τώ προορισμό αύτοΰ ύπήρχε σημεΐόν τι θείας αποστολής : 
Περιχυχλωμένος πανταχόΟεν ύπό τής είδωλολατρείας, τής οποίας ήδύνατο έκ 
τοΰ ύψους τών δρέων αύτοΰ, ΐνα άκούση τά ηδυπαθή άσματα δτε ή Τύρος καί 
Σιοών έώρταζον τήν έπιστροφήν τοΰ Άδώνιδος, άνθίσταται είς τήν διαφθοράν 
καί διατηρεί ένδον είς τά Αγια τών Άγιων, περικεχλεισμένην έν τή σκηνή, τήν 
ιδέαν τής ένότητος τοΰ Θεοΰ, ήν θέλει δώσει είς τόν κόσμον όπόταν ούτος'άπαυ- 
δήση έκ τών λίθινων καί χρυσών θεών αύτοΰ. Άναγνωοίζων τις όποιον πο
λύτιμον δόγμα είχεν έπιφορτισθή ΐνα υπεράσπισή καί διατηρήση έξηγεί αμέ
σως τήν άνεπιμιξίαν αύτοΰ, περί ής συνεχώς χατεμέμφθησαν αύτοΰ: εννοεί 
πάραυτα τήν μεγάλην αύστηρότητα του Μωσαϊκού νόμου καί παύει τοΰ νά ά- 
ναθεματίζη τούς ανθρώπους εκείνους, οΐτινες έφαίνοντο πρόθυμοι είς τό νά 
προχαλώσι τήν χύσιν αίματος, νά κατασπαράττωσι τούς παρ’ αύτών νικωμέ- 
νους, μήτε τών ίδιων αύτών αδελφών έξαιρουμένων, οσάκις προήγον τάς προσ
φοράς είς τά εαυτών είδωλα- διότι τό έθνος τούτο ώφειλεν ΐνα διατελή κεχω- 
ρισμένον τών άλλων εθνών, άδιάφορον διά τίνων μέσων.

’Εντούτοις έπρεπεν ΐνα ό ’Ιεχωβά έξέλθη τοΰ θυσιαστηρίου, διότι ή άνθρωπό- 
της δέν είχεν άποκληρωθή διαπαντός τής θρησκευτικής αλήθειας. Ό παρά του 
Θεοΰ ώρισμένος χρόνος είχεν ήδη έπέλθει: ή μικρά αύτη τής γής γωνία, πτω
χή. άγονος, καταβεβλημένη ύπό τής πνοής πλήρους τών ανθρωπίνων αθλιοτή
των, ήν ώνόμαζον Ίουδαίαν, έφωτίσθη διά μιας ύπό ουρανίου φωτός- οί τοίχοι 
τοΰ αρχαίου ναοΰ κατέπεσαν, τά Άγια τών Άγιων άπηλείφθησαν· διότι ^2 _ , .. V < ....... * ·-
όρη καί θυσιαστήριον ή καρδία τοΰ δικαίου ανθρώπου.
ήν ή μεγάλη έκείνη άποκάλυψις έρριψε τόν κόσμον διεσκεδάσθη ολίγον, ήτένι- 

ύπό

τ
έδαφος τοΰ νέου ναοΰ έπρεπε νά γενή ή γή, Οόλος αύτοΰ ό ούρανός, βωμοί τά
Λη" η..—·ί Λ..Λ..Ι------- "θτε δέ |ζπχηξις ε£-

- ·· .
τήνσαν είς αύτήν μετά προσοχής, καί διέκρινον έν αύτή ένα σταυρόν καί 

βάσιν τοΰ σταυρού τούτου νέον κόσμον.

III.

'Ρώμη.—Ένότης πολιτική.

Οί Ιουδαίοι είναι ό λαός τής θρησκευτικής ένότητος : Οί 'Ρωμαίοι 
λιτικής. Ό τελευταίος ουτος λαός, είς δν τά μαντεία εϊχον ύποσχεθή 
σμοκρατίαν, peri turn regna, έδοκιμάσθη ώς ό χάλυβδος έν τώ πυρί 
άρχάς δέν ήσαν είμή δράξ τις ανθρώπων ηρωικών, ή ληστών, ~Ϊ-Ζ 

\ λ ? . · _ r Ά___ · * ... r *. _ _* η -β · 

ite-
xo- 

κατ’ 
άρχάς δέν ήσαν είμή δράξ τις ανθρώπων ηρωικών, ή ληστών, άδιάφορον ώς 
πρός τήν ονομασίαν, διότι ό ληστής είναι ό ήρως τών βαρβάρων χρόνων : έξ
i..-ί........ ,γ_____ _________ λ_. _χ.'. —XI...... 2.—XI_____ ϊ.___ X____ _____.ι.. λεκείνων, οΐτινες έπιζητοΰσι τόν πόλεμον διά τόν πόλεμον διατρέχοντες τήν ϋ- 
φήλιον διά τής ισχύος τοΰ εαυτών βραχίονος. Οί Banditti ούτοι τής αρχαίας 
’Ιταλίας ήλθον, μετά τοΰ άρχηγοΰ αυτών 'Ρωμύλου, ΐνα αύθαοώς έπιβληθώ- 
σιν έν τώ μέσω τών πολεμικών λαών τοΰ Αατίου (Latium), τής Σαβίνης καί 
τής άβρας καί πλούσιας Έτρουρίας. Αύτόθι έστήσαντο, έπί λόφων τίνων παρά 
ταις δχθαις τοΰ Τιβέρεως, στρατόπεδο? κεχαρακωμένον τό όποιον έχρησίμευεν
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αύτοίς ώς άναπαυτήριον, καί έξ ού έφώρμων ώς άπό φωλεας τίνος κατά παν
τός τοΰ προσφόρου καί προχείρου. Γεννήματα τοΰ πολέμου δντες, δέν έδύ- 
ναντο νά ζήσωσιν είμή διά τοΰ πολέμου : κατέστησαν λοιπόν αύτόν αιώνιον. 
’Εν τώ διαστήματι έπτακοσίων καί εικοσιν ετών δέν έδυνήθησαν νά κλείσωσι τάς 
θύρας τοΰ ναοΰ τοΰ εαυτών Ίανοΰ (Janus) είμή τρις μόνον.

"Ομοιος δέ τοΰ Νορμανδοΰ πειρατοΰ τοΰ μέσου αίώνος, δστις, μόλις έντός 
σκαφιδιού τίνος χεκλεισμένος, κατεκάλυπτε τάς τρικυμιώδεις Οαλάσσας τών 
βορείων μερών, οί 'Ρωμαίοι έξήρχοντο τής πόλεως αύτών καθ’ έκαστον θέρος, 
δπως έπιδράμωσι πρός βορράν ή νότον, πρός Άνατολάς ή δυσμάς καί θερίσωσι 
διά τών δπλων τήν γην τών εαυτών γειτόνων. Αί πρόοδοι αύτών ύπήρξαν 
βαθμιαία’.: μετά τριακόσια έτη μόλις κατεΐχον λεύγας τινας γής: ά)Ά’ δ,τ’, 
άπαξ έπρατταν ή κατέχτων άνήκε διαπαντός αύτοίς, δέν έγκατέλειπον δέ τάς 
χατακτωμένας πόλεις, είμή άφοΰ σχεδόν άπήλειφον αύτάς έκ βάθρων, τούς λα
ούς, είμή άφοΰ κατεκερμάτιζον, κατεσύντριβον καί έν παντί τρόπω διέσπειρον 
αύτούς, δπως ούδέποτε δύνωνται τοΰ λοιπού ΐνα άνεγερθώσι καί έξαναστώσι 
κατ’ αύτών. Έμιμοΰντο κατά πάντα τόν τής Μυθολογίας άετόν, ούτινος ή φω- 
λεά περιεστοιχ ίζετο μακρόθεν ύπό λειψάνων καί ερειπίων, έν τώ μέσω τών ο
ποίων εΐρπον έκεϊνοι τών νικημένων, οΐτινες εϊχον τήν άδειαν ΐνα ζώσι- διότι, 
καθώς τό φρόνιμον έκεϊνο τής Μυθολογίας πτηνόν έπάχυνε μέν τούς αιχμαλώ
τους αύτοΰ, άλλ’ άπέσπα τά μέλη αύτών δπως μή δύνωνται νά άπέλθωσιν, οΰ- 
τω καί ή 'Ρώμη διέτρεφε καί έκολάκευεν εκείνους τούς οποίους έθεώρει δια
παντός νικημένους. Διά τοΰ τρόπου τούτου προχωρούσα βήμα πρός βήμα, χω
ρίς ποτέ ν’ άφήση εχθρόν τινα όπισθεν αύτής, υιοθέτησε διαδοχικώς δλους 
τούς τής Ιταλίας λαούς καί μετ’ αύτούς τόν κόσμον άπαντα. "Οτε ή 'Ρώμη 
ώθησε τά έαυτής δπλα έξω τής ’Ιταλικής χερσονήσου, ή 'Ελλάς είχεν ήδη ζή- 
σει τήν πλήρη τοΰ λαού ηλικίαν ή δέ Ανατολή, διαφθαρεϊσα ύπό τούς δια
δόχους τού ’Αλεξάνδρου, καί άποβάσα κράμά τι, ου τό μέν ήμισυ έξ Ελλήνων, 
τό δ’ έτερον ήμισυ έκ βαρβάρων, είχεν ήδη άπωλέσει άπασαν τήν ζωτικήν αύ
τής δύναμιν. Ή 'Ρώμη ήψατο άκρω τώ δακτύλω τών μεγαλοπρεπών μοναρ
χών αύτής, τών καλουμένων τότε έπξφανών ή καί θεών, τών ασεβών 
αύτής βασιλέων, οΐτινες ούδόλως έφοβοΰντο ΐνα χεϊρα έπιθέσωσιν έπί τόν ναόν 
τοΰ Κυρίου, καί πάραυτα κατέπεσαν ούτοι ένώπιον αύτής, τιμωρηθέντες, ώς ό 
ύπουργός αύτών Ηλιόδωρος, ύπό τής θείας μήνιος. Ή Δύσις άντέταξε περισ
σότερον : αί ρωμαϊκαί λεγεώνες ήσθάνθησαν πλέον ή άπαξ τό βάρος τών 
βαρβάρων ξιφών τών πολεμικών φυλών τής ’Ισπανίας, τής Γαλατίας καί τής 
Γερμανίας- άλλ’ έδέησεν ΐνα καί ή Δύσις, ώς ή Ανατολή, ύποχωρήση είς τήν 
ρωμαϊκήν ίσχυρογνωμοσύνην καί κλίνη γόνυ ένώπιον τής β α σ ι λ ί σ σ η ς ταύ- 
της τών πόλεων.

Τοιουτοτρόπως, άπό τού Εύφράτου μέχρι τοΰ Γερμανικού ’Ωκεανού, καί άπό 
τοΰ Δουνάβεως μέχρι τών ύπορειών τοΰ Άτλαν τος, τό παν ύπετάγη ύπό τάς 
οιαταγάς τών έν τισι τής ’Ιταλίας πόλεσι ονομαζόμενων άρχόντων. Οί λαοί ού- 
τοι, μεταξύ τών οποίων υπήρχε τοσαύτη διαφορά ώς πρός τά ήθη, τήν γλώσ
σα·/ καί τόν πολιτισμόν, έξεπλάγησαν μεγάλως ίδόντες δτι μετ’ού πολύ ώ-
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τα χατακτώμενα έθνη είχον τοιουτοτρόπως άπολέσει τόν έ-
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μιλούν πάντες τήν αύτήν γλώσσαν καί έφερον το αύτό όνομα. Ούδέποτε, ποό 
τής 'Ρώμης, έφάνη έν τώ κόσμω ένότης τοσούτω μεγάλη· είχον συστηθή με
γάλα κράτη, άλλ’ ούδέν έξ αύτών εΐχεν έπεκτείνει τόσω μακράν τά έαυτοΰ ό
ρια' ούδέποτε έπίσης, και τούτο είναι γεγονός μάλλον τής χατακτήσεως ένδι- 
αφέρον, ούδέποτε τά κατακτώμενα έθνη είχον τοιουτοτρόπως άπολέσει τόν έ- 
Ονιχόν αύτών χαρακτήρα υπό τήν χεΐρα τοΰ χατακτητοδ. Τό αποτέλεσμα τούτο 
οφείλεται είς τό ρωμαϊκόν δίκαιον, τό όποιον άντικατέστησεν απανταχού τάς 
ιδιαιτέρας νομοθεσίας- διότι καθ' έκαστον έτος οί πραίτορες και οί ανθύπατοι 
μετέβαινον είς τάς έπαρχίας πρός άνίδρυσιν δικαστηρίων, έν οίς οί κατακτώμε- 
νοι έδικάζοντο συμφώνως πρός τούς νόμους τούς συντασσομένους έν τή δημο
σία πλατεία ή έν τή Γερουσία τής 'Ρώμης. Ούδέν άλλο μέσον ήδύνατο, ίνα έ- 
πενέγκη βέλτίον καί ταχύτερου τήν ύπό τής κατακτήσεως έναρξαμένηυ ήδη 
πολιτικήν ενότητα, καθόσον, ούδέν άλλο άποκαθιστα κοινωνίαν τινα συμπαγή, 
είμή ή έφαρμογή μιας καί μόνης νομοθεσίας έφ’ όλων τών μελών αύτής.

Προσθέσατε όμως, δτι αί ρωμαϊκαί λεγεώνες, άποσυρόμεναι, άφινον παντα- 
χού όπισθεν αύτών, καί προπάντων είς τά δυτικά μέρη τού κράτους, αποικίας 
ρωμαϊκάς αίτινες, διαμένουσαι έν τώ μέσω τών κατακτηθέντων, έδίδασκον 
αύτούς τά έαυτών ήθη, καί έπέβαλλον αύτοΐς τήν τής μητροπόλεως γλώσσαν, 
ένώ ή ελληνική, προαχθεΐσα ύπό τού ’Αλεξάνδρου μέχρι τού Ινδού, άπέβαινε 
δημώδης έν τή Ανατολή καί έδιδάσκετο είς δλας τάς σχολάς τού κράτους. 
Ούτω λοιπόν, μία μόνη πόλις έξωμοιώθη πρός τόν κόσμον σύμπαντα. 
Τούτο ύπήρξεν έργου επτά αιώνων. "Οτε δέ περί τάς άρχάς τού όγδοου αίώ
νος, ό Αύγουστος, διά τής έν Άκτίω νίκης αύτού, ίδωκε τέλος πάντων είς 
τό κράτος τήν πολιτικήν ειρήνην, ήν μεγάλως έδίψα μετά τοσούτους πολέ
μους, έπήλθεν οίονεί μεγάλη τις σιωπή, όπως άκουσθή ή.έν τώ Γολγοθά ύψου- 
μένη φωνή, ήτις έφερεν είς τόν κόσμον τήν ηθικήν ειρήνην.

Είναι βεβαίως λυπηρόν νά βλέπη τις μίαν καί μόνην πόλιν άφαιρούσαν δια- 
δοχικώς' τήν έλευθερίαν όλων τών λαών τής αρχαίας χώρας· τών Κελτών, 
παραδείγματος χάριν, οϊτινες προετίμων ίνα αύτοκαώσιν ή νά συρθώσιν είς 
’Ρώμην θριαμβευτικώς· τών Γερμανών καί τών Γαλατών, εναντίον τών όποι
ων ό μεγαλήτερος τής 'Ρώμης άνθρωπος έδαπάνησε δέκα έτη τής εαυτού ζωής. 
’.Αλλά κατά τί ένδιαφέρει τόν κόσμον ή άγρια αύτη άνεξαρτησία τού βαρβά
ρου άνθρώπου, έάν δέν δύναται ουτος νά είσέλθη είς τήν οδόν τού πολιτισμού, 
τής ήθικοποιήσεως, είμή Ουσιάζων τήν εαυτού έλευθερίαν; Καί μόλον τούτο, 
άς έκλειψη αύτη έπί τινα χρόνον, ούδέποτε όμως θέλει άπολεσθή καθ’ όλο- 
κληρίαν· διότι τό θειον καί άφθαρτον πύρ πυρσεύει έκ τών έρειπίων τού ναού, 
έναντίον όλων τών προσπαθειών τού άσεβούς.

Ή 'Ρώμη είχεν ίνα έκπληρώση Οείαυ άποστολήν: "Επρεπε·? ίνα, διά τού ξί
φους τών λεγεώνων, διερχομένη τής στάθμης τού κόσμου σύμπαντος, άνα- 
τρέψη άπάσας τάς έθνικότητας έκείνας, αίτινες άνύψουν διαφράγματα άνυ- 
πέρβλητα μεταξύ τών λαών έπρεπεν ίνα, έξ όλων τών έχθρών πρός άλλή- 
λας έθνικοτήτων έκείνων, άποτελέση ένα μόνον λαόν εχοντα τήν αύτήν γλώσ
σαν, τούς αύτούς νόμους, τον αύτόν πολιτισμόν: κοινωνίαν ομοιόμορφον έπί 
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τής όποιας ό Χριστιανισμός έξηπλώθη, καί ήν άνεζωογόνησε διά τής εαυτού 
πνοής, ώς ό προφήτης τόν υιόν τής χήρας.

IV.

Χριστιανισμός, ηθική ένότης.

Μολονότι ό ’Ιησούς Χριστός είπεν: «Άπόδοτε τά του Κάίσαρος τώ Καίσα- 
ρι, καί, «Πάντες οί λαβόυτες μάχαιραν έν μαχαίρα άπολοΰυται», μολοντούτο, 
ούδόλως έπήνεγκεν είς τόν κόσμον αιώνιον ειρήνην, διότι δέν έπέστη είσέτι ό 
χρόνος, ίνα προγράψη τόν πόλεμον. Τόν πόλεμον, οστις άναμιγνύει λαούς καί 
ιδέας· οστις έπρόκειτο ίνα καθοδηγήση· παρά τώ Σταυρώ τούς άγνούς έ- 
κείνους λαούς, οϊτινες είχον έμποδισθή ύπό τής αύτοκρατορίας όπισθεν 
τού 'Ρήνου καί τού Δουνάβεως, καί ήσαν προωρισμένοι δπως έμβάλωσιν είς τάς 
έξηντλημένας ήδη φλέβας τού ρωμαϊκού κολοσσού αίμα νεώτερον καί κα- 
θαρώτερον.

Διά μίαν νέαν θρησκείαν, ήτο χρεία νέων άνθρώπων, ήτο χρεία ψυχών, αί
τινες δέν είχον είσέτι διαφθαρή ύπό τού άβροΰ έκείνου καί ατιμωτικού πολι
τισμού, οστις εΐχεν έπί τοσοΰτον καταβιβάσει τούς τής αύτοκρατορίας 'Ρω
μαίους. Τούς ανθρώπους λοιπόν τούτους, τά άληθή ταύτα τού Χριστιανισμού 
τέκνα, μόνος ό πόλεμος ήδύνατο ίνα έξαγάγη τής έαυτών βαρβαρότητος, δ
πως άνυψώση αύτούς είς τήν Χριστιανικήν ήθικοποίησιν. Άλλ’ έκεΐνο τό όποι
ον ό ’Ιησούς Χριστός έκληροδότησε τώ κόσμω άνερχόμενος είς τούς ούραυούς 
είναι ή ηθική ειρήνη, είναι ή ένότης τών δοξασιών, έπί τέλους, είναι ή Καθο
λική θρησκεία συμφώνως πρός τήν συμβο)<ικήν έννοιαν τών έξής λέξεων. «Πο- 
ρεύθητε, λέγει τοΐς έαυτοΰ μαθηταϊς, καί βαπτίσατε τά έθνη είς τό όνομα τού 
Πατρός καί τοΰ Υιού καί τοΰ Αγίου Πνεύματος ...» οί δέ δώδεκα μαθηταί 
άπήλθον δπως έκτελέσωσι τήν έυτολήν τού έαυτών διδασκάλου. Διά μόνης τής 
ισχύος τών έαυτών χειρών διεσάλευσαν δλα έκεΐνα τά ’Ολύμπια, τά όποια ή 
είδωλολατρική φαντασία είχε διαπλάσει καί, άπό τής Αίγυπτου μέχρι τής νή
σου Μώνας, έπροξένησαν τον τρόμον είς τούς έπί τών βωμών αύτών ίσταμέ- 
νους ψευδείς έκείνους θεούς.

Ή σύγχυσις ήτο μεγάλη τότε μεταξύ όλων τών άγνωστων έκείνων θεών, 
οϊτινες έμάχοντο άλλήλοις. Ή 'Ρώμη, ήτις ένόμιζεν δτι τό παν έπρεπε νά ύ- 
ποχωρήση άπέναντι μιας ίσχυρας θελήσεως, ήθέλησεν ίνα άποκαταστήση τήν 
ειρήνην καί τήν θρησκευτικήν ένότητα ώς είχεν άποκαταστήσει τήν ειρήνην καί 
τήν πολιτικήν ένότητα· άλλ’ ή άποστολή αύτής δέν ήτο αυτή, διότι τή είχε πα- 
ραχωρηθή μόνον τό νά νικήση πάσαν ένοπλον άντίστασιν, τό νά χαράξη, έπί 
πεντακοσίων ή έξακοσίων λευγών γής, οδούς στερεάς, αίτινες έπιμαρτυροΰσιν, 
ώς φέρουσαι οίονεί τήν τής αιχμαλωσίας σφραγίδα, τά μέρη, άτινα αύτη δι- 
ήλθεν έν ένί λόγω, είχε τήν άποστολήν τοΰ νά συνενώση τόν κόσμον, άλλά τό 
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νά ύποτάξη τόν νιχημένον τούτον κόσμον εις μίαν μόνην λατρείαν ήτο πράγ
μα δυσκολώτερον έπεχείρησε τοΰτο, άλλ’ ήναγκάσθη νά ύποχωρήση άπρακ
τος. Έμπρώτοις, ένόμισεν δτι έδύνατο νά κατορθώση τοΰτο δεικνύουσα άνε- 
ξίθρησκείαν παγκόσμιον: άνεγείρουσα τόέαυτής Πάνθεον, δπως χρησιμεύση ώς 
άσυλον όλων τών θεών έκείνων εις οϋς έδιδε τό δικαίωμα τής πολιτογραφήσε- 
ως. Έπί τοσοϋτον ητο αυτή ανεξίθρησκος ώστε, δπως μάλλον άρέσκη τοϊς νι- 
κημένοις, έγκατέλιπε τάς παλαιάς αύτής θεότητας, αίτινες ήσαν πολύ τραχείς 
καί άνάγωγοι, ΐνα μή έπισζιασθώσιν ευκόλως ύπό τών φαεινών τής 'Ελλάδος 
θεών. Ούτος ήν ό λόγος δι’ δν άφήκεν αΰτη, δπως έκθρονισθή ό γηραιός αύτής 
Κρόνος, ό μέγας ούτος τοΰ Αατίου θεός, ύπό τοΰ φιλοδόξου 'Ελληνος Διός· 
κατεσκεύασεν Άρην, τόν αιμοχαρή τούτον θεόν τών Σαβίνων, τόν εραστήν τής 
ηδυπαθούς ’Αφροδίτης, έλάτρευσε τόν Απόλλωνα καί τήν αδελφήν αύτοϋ *Αρ- 
τεμιν τήν κυνηγέτιδα, έν ή ό Ίανός δέν έδυνήθη νά αναγνώριση τήν γηρεάν 
αύτοϋ σύζυγον. "Οτε ό Καΐσαρ κατέστρεψε τήν Γαλατίαν διά δεκαετούς πολέ
μου καί τής καταστροφής πλέον ή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, ή δυστυχής 
αΰτη γή άπώλεσε, σύν τή ανεξαρτησία, και τόν εθνισμόν αύτής. Αί ρωμαϊκαί 
λεγεώνες διήλθον αύτήν ύφ’ όλας τάς επόψεις έν πυρί καί σιδήρω: εΐσέδυσαν 
εις τά ζοφερά καί μυστηριώδη αύτής δάση, ένθα οί Δρυιδαι έπρόσφερον τάς αίμα- 
τοφύοτους αύτών Ουσίας· κατέσχον τό Carnulum, δπερ ήτο τό κέντρον τής τών 
Δρυϊδών θρησκείας και έκεΐθεν έμαθον τά όνόματα όλων τών έπιτοπίων Οεοτήν 
των. Οί δέ αρχηγοί τών λεγεώνων, δπως κάλλιον τηρήσωσιν έν τή έξαρτήσει 
τόν φιλοπόλεμο1» έκεΐνον λαόν, κατέσχον τούς θεούς αύτοϋ σύν τή έαυτοΰ έλευ- 
θερία: Οί Hosns καί N^halenia εΐσήλθον εις τήν 'Ρώμην : ό τρομερός Kirk ό θεός 
ούτος τών ανέμων και τής τρικυμίας ένεδύθη ρωμαϊκήν ς-ολήν καί ό Αΰγους-ος 
άνήγειρεν αύτώ ναούς. ’Ακολούθως τό πάν συνεμίγη, καί ό Γαλάτης προσήλ- 
Οεν ΐνα θυσιάση έν τοϊς ύπό τών νικητών έγερθεϊσι ναοϊς, εις τούς Mars-Camul, 
Diane-Aarduinna και Belen-Apollon. Ουτω παρατηρούμε1» λοιπόν, δτι ή 'Ρώμη έπε- 
Ούμει ΐνα άποβή τό κέντρον δλων τών θρησκειών και τό Ουσιας-ήριον άπασών τών 
θεοτήτων. Όπωςδήποτε δμως ή άνεξιθρησκεία της διεψεύσθη απέναντι τών θεών 
τής ’Ανατολής, διότι έφοβεϊτο έξ ένστικτου τάς λατρείας έκείνης, άς δέν ήδύνατο 
ΐνα έννοήση· ήσθάνετο δτι έν τή ’Ανατολή έμελλε νά γεννηθή τό φώς έζεϊνο ένώ- 
πιον τοΰ όποιου ώφειλον νά έζλείψωσιν άπασαι αί μάταιαι τής πλάνης δημιουρ
γία'.. Διό εγκαίρως κατεδίωξε τούς πειραθέντας ΐνα μετενέγκωσιν αύτούς εις 
τήν ’Ιταλίαν. Διακόσια ήδη έτη πρό τοΰ τέλους τής δημοκρατίας, Κάτων ό 
Κήνσωο προσεπάθησεν ΐνα κλείση τάς Ούρας τής 'Ρώμης εις τάς ’Ανατολικός 
ταύτας θρησκείας, αίτινες άλλως ήσαν λίαν άπειροι δπως περιζλεισθώσιν έν τώ 
στενώ Καπιτωλίω τοΰ ορούς Ταρπηίου. Οί πρώτοι αύτοκράτορες ήζολούθησαν 
τήν πολιτικήν ταύτην οί ιερείς τής "Ισιδος καί τοΰ Σεράπιδος, οί Ιουδαίοι και 
οί Χριστιανοί κατεδιώχθησαν. ’Εντούτοις, δπως ό άνθρωπος πεισθή έντελώς πε
ρί τής έαυτοΰ άδυναμίας, ένόσω δέν έπερείδετο, ειμή μόνον έφ’ έαυτοΰ, έπρεπεν 
ΐνα ή 'Ρώμη ποιήσηται χρήσιν δλων τών θρησκευτικών τύπων, τών έπινοηθέν- 
των ύπό τοΰ παγανισμού τής τε ’Ανατολής καί τής Δύσεως, πρίν ή ό Οεϊος λό
γος φθάση μέχρις αύτής. Ώστε έν τώ θρησκευτικά» αύτής κοσμοπολιτισμό» ει-
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γεν ήδη διά τής ίσχυράς αύτής χειρός έφελκύσει εις έαυτήν άπάσας τάς τής 
Ανατολής θρησκείας, τάς όποιας εΐχεν ήδη άπορροφήσει, παραμορφώσει ή καί 
εξαφανίσει, ώς τά πελώρια έκεϊνα ερπετά, τά όποια καταλαμβάνουσι πάν τό 
παρεμπίπτον αύτοΐς προσφόρως, περιτυλίσσουσιν αύτό έν ταϊς εαυτών πτυ- 
χαις, τό Οραύουσι, κατασυντρίβουσιν αύτό καί τό άφίνουσιν ΐνα καταπέση ά- 
κολούθως άνευ ζωής, άνευ σχήματος καί άνευ χροιάς. "Ογκος άβέβαιος, 5- 
στις σήπεται πάραυτα άμα έν τώ ήλίω έκτιθέμενος. Αί άνατολικαί λατρεϊ- 
αι δέν έτοποθέτησαν έπισήμως έν 'Ρώμη, εΐμή περί τάς άρχάς τής τρίτης μ. X. 
έκατονταετηρίδος. Κατά τήν έποχήν ταύτην δέν εΐσήλθον πλέον αύτόθι λα- 
θραίως, άλλ’έν πλήρει μεσημβρία, ήλιου φαίνοντος, όδηγούμεναι εις τό Κα
πιτώλιο1» ύπό ενός αύτοκράτορος, τοΰ Έλεογαβάλου, νέου Συρίου, μεγάλου ίερέ- 
ως τού Βάαλ, δστις έρχεται φέρων μεθ’ έαυτοΰ τόν θεόν του. Ό θεός ούτος, ήτο 
λίθος τις μέλας, έχων σχήμα κωνικόν καί έφέρετο έπί άμάξης (κάρου)· καθ’ δλην 
δέ τήν πορείαν ό νέος Ποντίφηξ, ύποβασταζόμενος ύπό τών υπουργών του, έ
στρεφε τήν κεφαλήν πρός τά όπισθεν, δπως μή στερηθή τής θέας τοΰ συμβό
λου τής Οεότητός του. 'Π 'Ρώμη έξεπλάγη παραδόξως ίδοΰσα τόν νέον τούτον 
αύτοζράτορα, φέροντα στολήν ιερατικήν, μεταξωτήν καί χρυσούφαντον, κεκα- 
λυμμένον ύπό βραχιολίων καί περιδέραιων καί έχοντα τάς όφρύς καί τήν δψιν 
βεβαμμένας λεύκάς καί μελαίνας. Τό θέαμα τοΰτο καί έτι μάλλον τά έπακό- 
λουθα έπροξένησαν φρίκην. Ή ’Ανατολή, αί λατρεϊαι αύτής, οι αύτοζράτορες 
ούς αΰτη έστελλεν εις 'Ρώμην άνεθεματίσθησαν τά δέ τερατώδη οργιά, τά 
καθ’ έκάστην έπισυμβαίνοντα έγκλήματα, τά έν νυζτί τερατουργούμενα Κρό- 
νια (Sdliirnale.*) εξακολούθησαν έτι. Σύν τούτοις δλοις δέ έξηκολούθησε καί ή 
κατά τών δικαίων καταδίωξις. «Εις τούς λέοντας, έζραζεν ό λαός, εις τούς λέ
οντας ριφθήτωσαν οί Χριστιανοί». Οί δέ μάρτυρες έτρεχον μετά χαράς, δπως 
έμβάψωσι διά τοΰ αίματός των τό δάπεδον τοΰ άμφιθεάτοου· προσήρχοντο 
οΐζειοΟεθ.ώς, δπως προσενεχθώσιν καθ’ όμίλους εις τούς διώκτας, διότι κατά 
τήν έποχήν έκείνην ό θάνατος ύπέρ τής θρησκείας παρεϊχεν ήδύ τι. ’Εν τή έ
ποχή έκείνη, ήτις παρά τών σφόδρα εύσεβών καλείται έποχή πίστεως ειλικρι
νούς καί έλπίδος ζωηρός, ή ψυχή ήσθάνετο έαυτήν στενοχωρουμένην έν τή 
σαρκική αύτής φυλακή καί ήτένιζεν εις τόν θάνατον ώς εις έλευθερίαν. «Γρά
φω ύμϊν ζών, έλεγεν ό άγιος ’Ιγνάτιος ό ’Αντιόχειας εις τούς χριστιανούς τής 
'Ρώμης, γράφω ύμϊν ζών, άλλά έρώμενος τοΰ θανάτου. "Αφετέ με ΐνα άποβώ 
βορά τών θηρίων, διότι ειμί ό έκλεκτός τοΰ Θεοΰ σίτος. Είθε νά δυνηθώ, άλε- 
σθείς έν τοϊς όδοΰσίν αύτών, ΐνα άνευρεθώ ό άληθής τοΰ Κυρίου άρτος. Ώ! θά 
δυνηθώ άράγε νά άπολαύσω τής εύτυχίας τοΰ νά χρησιμεύσω ώς τοιοΰτος εις 
τά θηρία έκεϊνα δι’ά μέ προετοιμάζουσι; » Τί ήδύναντο νά κατορθώσωσιν άπέ- 
ναντι τοΰ τοιούτου ένθουσιασμοΰ οί Νέρων, Δομητιανός, Σέπτιμος, Σεβεριος, 
Δέκιος καί Γαλέριος; Εις μάτην έκοπίαζον, διότι, κατά τόν Τερτυλλιανόν, τό 
αίμα τών μαρτύρων ήτο ό σπόρος τών Χριστιανών. Ή θρησκεία τοΰ Χρίστου, 
κολαφιζομένη καί διαγραφομένη, έμεγεθύνετο ύπό τάς κακώσεις καί άνέπτυσ- 
σε βαθμηδόν τήν παλαιάν έκείνην κοινωνίαν, ήτις προσεπάθει είσέτι, δπως έκ- 
τείνη κατ’ αύτής τούς άνισχύρους ήδη βραχίονάς της. Τέλος πάντων, τό 313 
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μ. X. ό Χριστιανισμός Οριαμβεύων έζάθησε μετά τοΰ Κωνσταντίνου έπί τοΰ αύ- 
τοζρατορικοϋ θρόνου καί ή άνθρωπότης ήρξατο νέας ζωής. Τό κενόν έζεΐνο 
τής ψυχής, ή φριζτή έζείνη ήθική άποσύνθεσις, ήν ό πολυθεϊσμός Θνήσκων άφή- 
κεν όπισθεν του ύπεχώρει εις ζωηράν τινα και σταθεράν πεποίθησιν πρός τόν 
βίον τής αγάπης και τής εύποιίας.

Άλλ’ όπισθεν του κράτους, έφ’ όλων τών ορίων αύτοΰ υπήρχον βάρβαροι, 
οΐτινες έπεθύμουν επίσης ΐνα παρακαΟήσωσιν είς τήν εύωχικήν τράπεζαν τήν 
διά τήν 'Ρώμην εύτρεπισθεΐσαν. Έπήρχοντο έξ Ανατολών καί έκ Δυσμών 
οισε'ι ώΟοΰντο ύπό ειμαρμένης τίνος δονήσεως. Σχεδόν ήκούετο ήδη ό κρότος 
τών βημάτων αύτών, διότι ειχον φθάσει είς τούς πρόποδας τοΰ Caslra Srativa, 
πεδίου τετειχισμένου, τό όποιον οί Χριστιανοί εϊχον κατασκευάσει έπι τοΰ 
'Ρήνου καί τοΰ Δουνάβεως πρός ύπεοάσπισιν τών εαυτών όρίων, καί έκεΐθεν ή- 
δύναντο ΐνα ζαταμετρήσωσι διά γυμνου όφθαλμού τό ύψος τών ρωμαϊκών ο
χυρωμάτων. Ή θρησκεία όμως εσχε τήν τόλμην ΐνα περιφρόνηση τήν τρικυ
μιώδη ταύτην κοινωνικήν θάλασσαν, διότι προήχθηείς άπάντησιν τών βαρβάρων, 
έβάπτισεν αύτούς, τούς έποίησε Χριςτανούς καί έπεσφράγισε μετ’ αύτών τήν συμ- 
μαχίαν εκείνων, έξ ής έξήλθον ό μεσαιών καί οί παρόντες χρόνοι. Ό βάρ
βαρος, ώς τέκνον ευπειθές έπίστευσεν είς ό,τι ή ’Εκκλησία έδίδαξεν αυτόν. Δυ
στυχώς όμως οί λειτουργοί αυτής, καταχρασθέντες τής εαυτών Οέσεως, με- 
τέβαλον τήν εύεργετιζήν τοΰ Εύαγγελίου αργήν είς ζυγόν τυραννικόν καί λί
αν έπαχθή! Οί έν τή δύσει αρχηγοί τής ’Εκκλησίας, έπιβα/»όντες τό πρώτον 
τοΐς ύπ’ αύτούς θελήσεις πάντη άλλοτρίας τοΰ χριστιανικού πνεύματος, έπει- 
ράθησαν τοΰτο ακολούθως καί παρά τοΐς έν τή Ανατολή. ’Επειδή δέ αί παρά
λογοι αύται αξιώσεις των άπερρίφθησαν, άπεκάλεσαν τούς όντως χριστιανούς 
«Γραικούς λεπτολόγους καί φιλέριδας». Ώς μόνον δέ στήριγμα τών άντιχρι- 
στιανιζών αύτών αξιώσεων, οί κληρικοί τής Δύσεως προέταττον τό «Μακάριοι 
οί πτωχοί τώ πνεύματι ότι αύτών έστιν ή βασιλεία τών ούρανών». ’Ενόσω ή 
Εκκλησία τής δύσεως έβάδιζεν έν τή Εύαγγελική όδώ έκ συμφώνου μετά τής 
αρχετύπου Ανατολικής, αί μέν έκάστοτε παρουσιαζόμεναι αιρέσεις έξοντοϋντο 
πάραυτα, οί δέ λαοί τής Ευρώπης άπάσης, έναντίον τής διαφθοράς τοσούτων 
ηθών καί έθίμων, έδόξαζον τόν Θεόν διά τών αύτών προσευχών πάντοτε. Ένότης 
τωόντι αξία θαυμασμού, καθόσον ίσως κατά πρώτην ήδη φοράν έδόθη αύτη τώ 
κόσμω. Μετ’ ού πολύ όμως τό έργον τής 'Ρώμης έξέλιπε· τά μεταξύ τών διαφό
ρων λαών, τών διαφόρων φυλών διαφράγματα άνυψώθησαν υψηλότερα ήδη. Τά 
έθνη άπεζατέστησαν άγνωστα τά μέν τοΐς δέ, μολονότι ό τών θείων προσκυνητής 
ήδύνατο είσέτι νά διέλθη τόν χριστιανικόν κόσμον άπαντα ανενόχλητος. ’Εν 
τώ σημείω τού σταυρού άνεγνωρίζετο ούτος απανταχού ώς αδελφός, παντού 
ύπεδέχετο, έσέβετο, διετρέφετο καί άπελάμβανεν όλων τών περιποιήσεων αντί 
δέ τούτων απάντων έπλήρονε τά δοθέντα αύτώ, είτε διά μιας προσευχής, είτε 
διά μιας εύλογίας. Άτυχώς όμως έπήλθεν ή εποχή τών σταυροφοριών, ήτις, 
καταχρασθεΐσα τών εύγενών έκείνων αισθημάτων, έζηλίδωσεν, ώς μή ώφειλε, 
τάς λαμπράς σελίδας τής τοΰ Χριστιανισμού ιστορίας. Μόνη ή θρησκεία τοΰ 
Χριστού είχε τήν ύπεράνθρωπον εκείνην δύναμιν, ΐνα έν τή φωνή ενός Πέτρου 
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Έρημήτου συνάθροιση έκ τών περάτων τής Εύρώπης καί συνασπίση είς έν καί 
τό αύτό, Σζανδιναυούς, Γερμανούς, Άγγλους, Γάλλους καί λοιπούς, οΐτινες, 
καί τοι όμιλουντες πλείοις τών είκοσι διαφόρων γλωσσών καί μή δυνάμενοι νά 
συνεννοώνται αμέσως, έδείχθησαν ούχ’ ήττον πρόθυμοι, ΐνα άποθάνωσιν ύπέρ 
μιάς ιδέας, έπί μιάς θρησκευτικής έζδρομής.

Ό Χριστιανισμός λοιπόν είναι έζεΐνος όστις ανίδρυσε τό Εύρωπαϊκόν «Ε
γώ», ήνεγζε τήν Εύρώπην είς τήν έαυτής συναίσθησιν και συνήνωσεν αύτήν 
είς μίαν μεγάλην οικογένειαν. Άδιάφορον δέ έάν έφιάλται τής άνθρωπότη- 
τος, προς μόνην τήν ιδιοτέλειαν άτενίζοντες καί διατεινόμενοι ότι μεταξύ τών 
Χριστιανών πρέπει νά ύπάρχωσι διακρίσεις οΚως απαίσιοι, έθραυσαν τόν χρι
στιανικόν σύνδεσμον, διήγειρον καθ’ εαυτών δικαίαν αποστροφήν καί μεμονω
μένοι έπιμένουσιν ίσχυριζόμενοι είσέτι, ότι έκ μόνης τής Δύσεως προσδοκάται 
ή τής άνθρωπότητος σωτηρία.

V.

Μεταβολή έπενεχθεΐσα παρά τού Χριστιανισμού 

έπί τής γυναικείας αγωγής.

Τή ημέρα τής έπισήμου έκείνης δοκιμής, καθ’ ήν ό Θεός ήθέλησεν ΐνα ίδη 
έάν ό άνθρωπος ήδύνατο νά άντιτάξη τω δαίμονι, ή γυνή ήτο έκείνη, ήτις 
διά τής διαφθοράς έπροξένησεν αύτώ τήν απώλειαν τής έν τή υπακοή ύποσγε- 
θείσης αύτώ αιωνίου εύδαιμονίας. Ή γυνή κατέπεσε συγχρόνως μετά τοΰ άν- 
ορός, άλλά κατωτέρω εκείνου, διότι έζείνη ήτο ή αιτία τής έκπτώσεως. *Εκ- 
τοτε ή γυνή έξηυτελίσθη, έταπεινώθη καί κατέστη τό σύμβολον τής ήδυπα- 
Οοΰς καί έκτεθηλυμένης φύσεως. Ό άνθρωπος μετεχειρίσθη αύτήν τού λοιπού 
ώς υπηρέτριαν ή μάλλον ώς δούλην, μετεχειρίσθη αύτήν ώς τι άθυρμα πρός 
διασκέδασιν τών ηδυπαθών αύτού ασχολιών. Ίδετε αύτήν καί μέ/pt τής σήμε
ρον έν πολλοΐς τής Ανατολής μέρεσι καί άμέσως θέλετε κατανοήσει πόσον ό 
προορισμός αύτής κατέστη ταπεινός καί άθλιος! Ό κύριος καί δεσπότης αύ
τής μόλις τή ρίπτει μέρος τι τής συζυγικής εύτυχίας, ής αύτη οφείλει ΐνα 
μετάσχη μετά πλειόνων άλλων συζύγων. Έν τή Ανατολή ό άνήρ κρατεί δι’ 
εαυτόν τήν ελευθερίαν καί τήν ανεξαρτησίαν τήν εργασίαν καί τάς ώφελεί- 
ας αύτής, τόν έξημμένον βίον, τά εύγενή πάθη, τάς ήδονάς, τήν φήμην καί 
τήν δόξαν είς δέ τήν γυναίκα δίδει τήν κάθειρξιν, τήν άπομόνωσιν καί τήν 
αηδίαν τοΰ σαραίου· δίδει αύτή τό κενόν τής τε ψυχής καί τής ζαρδίας καί 
καταδικάζει αύτήν ΐνα ζή άγνωστος, πάντη αθεώρητος καί σχεδόν άνευ ούδε- 
νος ονόματος, ούδεμιας σημασίας· δέν γίνεται μήτηρ, είμή δπως γέννηση τέ
κνα, τά όποια δέν Οέλουσιν ίσως γνωρίσει αύτήν καί άτινα καί αύτη μετ’ ού 
πολύ θέλει λησμονήσει.

"Οταν ή άνθρωπότης προχωρή έκ τών Ινδιών καί τής Περσίας προς τάς 
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μάλλον έλευθέρους χώρας τής Δύσεως, πρός τά μέρη έχείνα, ένθα ή φυσική 
άθλιότης, ήτις ένώ ούσιωδώς έβάρυνεν έπί τόν τράχηλον αύτής παρά τάς δ- 
χθας του Γάγγου και τού Εύφράτου, έξασθενεί ήδη και επιτρέπει όπως ενώπι
ον αύτής έξασκήται ή ανθρώπινος έλευθερία, όταν ό άνθρωπος άρχίζη ίνα ά- 
πελευθερούται τής φύσεως καί έπικαλεϊται κατ’ αύτής τά όποια έκ τού θεού 
ούτος κέκτηται δικαιώματα, τότε μόλις παραδέχεται, δπως ή γυνή λάβη μέ
ρος τής έαυτής χέιραφετήσεως ή τής ίσοπολιτείας. Μέχρι τής εποχής ταύτης, 
ή γυνή αγοράζεται είσέτι ώς τεμάχιόν τι γής καί ή γυναικωνίτης αντικαθι
στά τό σαράϊον. ’Εντούτοις καί αύτη έπίσης αρχίζει ίνα άνορθοΰται έκ τής ής 
τέως ύφίστατο καταπτώσεως.

Έν Έλλάδι, ένθα ό άνθρωπος, χαθό βήτωρ καί πολεμιστής συγχρόνως, 
δέν άσχολεΐται είμή είς τό νά μεταβή έκ τής μιας μάχης είς τήν άλλην, 
δέν δύναται ίνα πορευθή είς άναζήτησιν τών έαυτοΰ ηδονών έν τώ άβρώ και 
ήδυπαθεϊ τής Ασίας βίω. Ό έρως μιας μόνης γυναικός άρχει εις τήν καοδίαν 
του, ήν ήδη τοσαΰτα άλλα πάθη πληροΰσιν Αναγκασμένος δέ ίνα παρευρίσκη- 
ται έν έκάστη τής ημέρας στιγμή είς τήν δημοσίαν πλατείαν, όφείλει πάν
τοτε ίνα άφήση έκείνην, ήν έλαβεν ώς γυναίκα, δπως έπαγρυπνή έπί τής 
κοιτίδος τών έαυτών τέκνων ή γυνή έπίσης γίνώσκει έν Έλλάδι τι έστι μή- 
τηρ καί περιορίζεται άφ’ έαυτής μετά τοΰ συζύγου της έν τή οικιακή εστία. 
Αλλά μόνον έπί τοσοΰτον ήδυνήΟη ίνα έργασθή ή αρχαία είδωλολατρεία υπέρ 
τής γυναικός.

'Π Ελλάς, ήτις ήτο κόσμος τών τεχνών καί τής ώραιότητος, είχεν αγα
πήσει τήν γυναίκα ώς τι πράγμα ώραίον, τό όποιον έφοβείτο ίνα καταστρέψη. 
Έν τή Τώμη όμως, ήτις ήτο πόλις στρατιωτών απλώς, οί όποιοι δέν έγνώ- 
ριζον καί δέν ήθέλησαν νά γνωρίσωσιν, είμή τόν πόλεμον, λαός χαλκούς, ού
τως είπεϊν, ουτίνος ή καροία ούδέποτε έμαλάσσετο ένώπιον τής ώραιότητος 
μιάς γυναικός, ή σύζυγος δέν έσχεν άλλην αξίαν, είμή τό νά προμηθεύη είς 
τό κράτος ρωμαλέους πολεμιστάς. Α,ύτόΟΐ ή γυνή είναι μόνη έν τή συζυγική 
οικία, αλλά κεϊται πολύ κατωτέρω τοΰ πατρός τής οικογένειας, διότι κεϊται έν 
τή χειρί αύτοΰ, ήτοι in maniim viri. Έάν δέ θέλη δύναται καί νά έκχωρίση 
αύτήν, καθόσον αύτη δέν είναι ή άπλούστατον κτήμά του· άλλ’ έάν πειρα- 
θή ίνα παρεκκλίνη πως ή νά έπιβουλευθή τήν τιμήν αύτοΰ, ούτος δύνα
ται ίνα άποβάλη αύτήν άναπολογήτως καί άνευ δικαστηρίου ή μαρτυρίας 
τίνος. Σύν τούτοις δλοις δμως, έάν ήδύνατο ή γυνή ίνα τηρήση τήν Οέ- 
σιν ταύτην έν τή οικιακή έστία, ίσως ήμέραν τινα ήθελεν εύρει τό μέσον 
ίνα γλυκάνη τόν νόμον, άλλά δυστυχώς παρηγκωνίζετο πάραυτα ύπό άλ
λης ξένης γυναικός. Ή 'Ρώμη, τέλος πάντων, δέν ήδυνήΟη άτιμωρητί ί
να υιοθέτηση τον κόσμον έκράτει αύτόν άλυσόδετον ύφ’ έαυτήν, άλλ’ ού
τος τήν έξεδικήΟη δίδων αύτή δλα τά έλαττώματά του. Προπάντων πολ- 
λά τών μερών τής Ανατολής, τά όποια κατά τήν έποχήν έκείνην είχον 
άθλίως παρακμάσει ηθικώς, είσέβαλον ώς διά ύλιστήρος καί σταγόνα πρός 
σταγόνα έν ταΐς φλεψί τοΰ ρωμαϊκού κολοσσού τήν διαφθοράν καί τήν ά- 
κολασίαν αύτών. Τότε πλέον τό παν άπωλέσθη· τά άρχαΐα ήθη, τά άρχαΐα 
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δικαιώματα έξηλείφΟησαν. 'Άλλοτε, τελεταί συμβολικαί, ό μετά τής μνη
στής κοπτόμενος πλακοΰς (conferreatio) ό παρ’ έκείνου πληρονόμενος χαλ
κός, (coemlio) συνέδεον τήν γυναίκα μετά τοΰ άνδρός καί καθίστων αύ
τήν πράγμά του, res, ιδιοκτησίαν του. Τοΰ λοιποΰ δμως, ή άπόλαυσις, 
nsus, ή κατοχή ένός έτους ή τριών νυκτών, anni conlinui, tiinociium usur- 
patio, άρκοΰσι. Γάμος γελοίος, γάμος έμπαικτικός! Καί έντούτοις ή γυνή 
ευχαριστείται είς αύτόν νομίζει δτι ούτω θέλει φθάσει είς τήν άνεξαρτη- 
σίαν, καί δέν βλέπει δτι άπό/.λυσιν έκ τής άξίας της έκείνο τό όποιον ά- 
πολαμβάνει έκ τής έλευθερίας, δτι ό γάμος τώρα πλέο'ν δτε άπώλεσε τόν 
νόμιμον αύτοΰ χαρακτήρα, δέν θέλει δυνηθή τοΰ λοιποΰ ίνα χρησιμεύση ώς 
χαλινός είς άνΟρώπους, οίτινες άνέπνευσαν τόν αβροδίαιτου τής ’Ασίας άέ- 
ρα. Ό Γέρων Κάτων, ό αύστηρός ούτος έπιτηρητής τών ηθών, δέν έμόλυ- 
νεν ήδη τά βλέμματα τών υιών του διά τών άθεμίτων σχέσεών του μετά 
δούλης τινός; Τί Θέλουσιν άπογενή οί άλλοι δταν αύτός ούτος δίδη τδ 
παράδειγμα τοΰ σκανδάλου, ένώ ό λαός σύμπας έθεώρησε καθήκον του 
ίνα άνεγείρη αύτώ άνδριάντα φέροντα έπιγραφήν εύγνωμοσύνης ώς ήθικο- 
ποιήσαντος αύτοΰ τήν κοινωνίαν;

Είναι άληθές, δτι καθ’ δλον τόν βίον αύτοΰ, δστις άποτελεί σχεδόν ο
λόκληρον αιώνα, κατεπολέμησε τό κακόν μετά θάρρους· άλλά περί τό ο
γδοηκοστόν έτος τής ήλικίας του, άπαυδήσας ήδη έκ τοΰ πολέμου, άφή- 
κεν ίνα διέλθη ύπέρ αύτόν ό χείμαρρος εκείνος, δστις κατέκλυσε τήν 'Ρώ
μην έντελώς, καί ό λαός έκεϊνος, ούτινος ή Γερουσία είχε δειχθή συνέλευ- 
σις βασιλέων, έφώρμησεν είς τήν άκολασίαν ώς κτήνος τιάκάθαρτον.

Έκτοτε σπανίως ήπαντάτο γυνή δυναμένη ίνα ύψώση μέτωπον άθώον έν 
τή 'Ρώμη. Ή άοχαία νόμιμος σύζυγος (Matrons) κατήντησεν ή Μεσσαλί- 
νη τοΰ ποιητού καί ή μεγάλη μαχλάς τής άποκαλύψεως, ήτις περιβε- 
βλημένη χρυσήν πορφύραν, κρατεί άνά χείρας χρυσοΰν δοχείου πλήρες 
βδελυγμού καί ρυπαρότητος, ένθα οί άνθρωποι έρχονται δπως μεθυσθώσιν 
έκ τοΰ οίνου τής άκολασίας.

Όργανον τής άχαλινώτου ταύτης διαφθοράς, ή γυνή έτιμωρήΟη ύπ’ αύ
τών τούτων, ών έξυπηρέτει τάς αίσχράς ήδονάς· έφοβοΰντο ούτοι μήπως 
μιανθώσιν άνυψοΰυτες μέχρις αύτών τό έξηυτελισμένον τούτο δν, καί, δ
πως άναφανώσιν είσέτι ενώσεις τινες νόμιμοι, έδέησαν ίνα ό Αύγουστος καί οί 
διάδοχοι αύτοΰ δώσωσιν άμοιβάς είς τόν γάμον.

Εντούτοις δμως, ιδού θαύμα μέγα γίνεται έν ούρανώ. Ό έπιστήθιος 
μαθητής τοΰ Χριστού λέγει: « Καί σημείου μέγα ώφθη έν τώ ούρανώ, γυ
νή περιβεβλημένη τόν ήλιον, καί ή σελήνη υποκάτω τών ποδών αύτής καί 
έπί τής κεφαλής αύτής στέφανος άστέρων δώδεκα......... Καί ιδού δράκων
μέγας πυρρός, έχων κεφαλάς επτά καί κέρατα δέκα καί έπί τάς κεφα- 
λάς αύτοΰ διαδήματα επτά......... Καί ό δράκων έστηκεν ένώπιον τής γυ-
ναικός τής μελλούσης τεκείν, ίνα, δταν τέκη, τό τέκνον αύτής καταφά- 
γη......... Καί έβλήθη ό δράκων ό μέγας, ό δφις ό άρχαίος......... καί τά



Gi TINA ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.

λοιπά ». Τό τεχΟέν ήν ό Χριστός, δστίς ένεσαρκώθη, όπως διδάξή τόν άν
θρωπον τόν κατά τής κακίας πόλεμον. Ό Χριστός, Θεός παντοδύναμος 
καί προαιώνιος, κατήλθεν εΐσελθών έν τή κοιλία μιδς παρθένου. Τό θνη
τόν τοΰτο σώμα ήδύνατο βεβαίως νά προσλάβη καί διαφοροτρόπως διά τής 
παντοδυνάμου Οελήσεώς του, άλλ’ εύδόκησεν ούτως, ΐνα έξαλειφθή τό τής 
Εύας αμάρτημα καί άνυψωθή ή έπί τοσοϋτον ζαταπεσοϋσα γυνή. "Ωστε διά τής 
ένσαρκώσεως τ<?ΰ Χρίστου, ή γυνή ίκανοποιήθη άναλαβοϋσα τήν άρχαίαν αύ
τής θέσιν.

Γ. ΚαρύΑης,


