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Κύριοί,

Περί Πολυβίου μέλλων νά ομιλήσω, ένόμισα αναγκαίου άμα καί ωφέλιμον 
■ζτρός κατάληψιν τοΰ χαραχτήρος τοΰ άνορός νά οιέλθω προεισαγωγικός πω 
ααί όσον οΐόν τε συντομότατα τάς τελευταίας τοΰ Ελληνικού έθνους άτυχεΐ 
ημέρας τάς κατά τήν άλωσιν τής Κορίνθου συγκυρούσας· διότι τοΰ Πολυβίου 
ό βίος συνέχεται στενός πρός τά τελευταία τοΰ 'Ελληνικού έθνους γεγονότα. 
Ή ψυχή αύτοϋ συνεξέπνευσε μετά τής ελευθερίας τής πατρίοος υπέρ ής ήγω- 
νίσΟη. Όθεν ακατάληπτος καθίσταται ό χαρακτήρ καί τό αληθές τοΰ άνορός 
μεγαλείου, άν μή γένωνται γνωστά καί τά κατ’ αύτόν συμβεβηκότα. ’Εξε
ταζόμενος φαίνεται άξιος μεγαλειτέρας έποχής καί καλλιτέρας τύχης. Μόνος

Ttapo-joa ομιλία άνεγνώσΟη έν τψ Αναγνώστη:!ω Σμύρνή, τ<5 19 Δεχεμορίον 
κραγμστεία; τ. ε ρ ί Π ολυο (ο ι» μή δημοσιενΟείστ,;.
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΔ. Β.)
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ύπερυψοΰται τοΰ διανοητικού και ήθικοΰ ναυαγίου τής άποιχομένης ήδη μεγά
λης Έλλάοος, και οΐον έπιμαρτυρόμενος κατά της διαφθοράς καί ήθικής τών 
συγχρόνων παρακμής κατέλιπε τό σύγγραμμα αυτού οΐον ιερόν έναυσμα τοΰ 
'Ελληνικού πνεύματος, δπερ έγχωσΟέν έμελλε νά διάσωση τών 'Ελληνικών 
γραμμάτων τό πΰρ, ΐνα μή παντελώς άποσβεσθή, είς ξένας άποδημήσαν χώ
ρας. Καί εΐνε μέν ταϋτα τά γεγονότα μικρά καί ταπεινά καί λυπηράς παρέχου- 
σι παντί Έλληνι αναμνήσεις, άλλά διδακτικώτατα- διότι ού μόνον τών εθνών 
αί εύτυχίαι και τά τρόπαια διδάσκουσιν, άλλά αί άτυχίαι και αί ήτται μάλι
στα διδακτικότατα είς τούς μεταγενεστέρους προβάλλονται μαθήματα,!}· 
ούχ ήκιστα δέ τοΰτο φαίνεται ώφέλιμον είς ήμάς τούς άρξαμένους άρτι άπ’ ε
κείνου τοΰ σημείου ένθα φαίνεται καταλίπών τό έθνος ό Πολύβιος. Διότι ήδη 
πρώτον οί πατέρες ήμών άνεχτήσαντο μικράν καί ασθενή ελευθερίαν έν αύταϊς 
έκείναις ταΐς χώραις, έν αις άπολιπών κατέθηκεν αύτήν ό Πολύβιος, καί άπό 
τοΰ κέντρου τής Πελοποννήσου, ένθα τά οστά τοΰ Πολυβίου άπετέΟησαν, πρώ
τοι τής παρούσης άνεξαρτησίας οί ύπέρμαχοι άνέστησαν, οί άπαίδευτοι μέν 
καί ορεσίβιοι, άλλά μεγάθυμοι τής πίστεως καί πατρίοος έκεΐνοι όπλΐται. Έν 
τή Άχαία τελευταίον έπεσε καί έν αύτή τό πρώτον άνυψώΟη τής έλευΟερίας 
μας τό λάβαρον. Οί κάτοικοι τών χωρών, οΐτινες ύστατα άπεχαιρέτισαν τόν 
δύοντα τής έλευΟερίας ήλιον, ούτοι κατά φυσικόν καί πεπρωμένον νόμον πρώ
τοι χαιρετίσαντες άναφανεΐσαν ήγγειλαν τήν λαμπροφόρον τούτου έγερσιν.

"Ολοι γινώσκομεν, δτι ή Κόρινθος εινε ή τελευταία πόλις παρά τήν όποιαν 
έγεινεν άγών υπέρ έλευΟερίας, καί δτι ή έλευΟερία τής άρχαίας 'Ελλάδος έξέ- 
πνευσε μετά τής καταστροφής αύτής. Άλλά τήν άλωσιν τής ΚορίνΟου προέ- 
λαβε σύγχρονος σχεδόν τής Καρχηδόνος ή πτώσις· δηλ. κατά τό αύτό περίπου 
έτος οί 'Ρωμαίοι έπέραναν εύτυχώς δύο πολέμους, τόν τε πρός Κάρχηδονίους 
καί τόν πρός Αχαιούς, καί κάταλαβόντες τών δύο τούτων χωρών τά τελευ
ταία προπύργια, τήν Καρχηδόνα καί Κόρινθον έγένοντο άμφοτέρων κύριοι. 
Άλλ’ ένταΰΟα άπαντά άντίΟεσίς τις, ήτις ούκ ολίγον δύναται νά σκανδαλίση 
τόν άναγνώστην. Πάντες γινώσκουσιν περί τής πολιορκίας τής Καρχ_ηδόνος 
καί τής γενναίας τών κατοίκων αύτής άντιστάσεως· καί άνδρες έδωσαν τόν ε
αυτών πλούτον ύπέρ τής πατρίοος, καί γυναίκες τόν πρόσθετον καί φυσικόν 
κόσμον ύπέρ τής κινδυνευούσης πατρικής εστίας, καί πάντες σχεδόν όσον ήν 
έφικτόν είς τήν έν Αφρική έμπορικήν ταύτην πόλιν άντέστησαν κατά τοΰ άγε- 
ρώχου πορθητοΰ καί προετίμησαν νά συνταφώσιν ύπό τά έρείπια τής καιομένης 
πόλεως μάλλον ή νά παραδοΟώσιν. "Ωστε κατεστράφη ή ύπό γυναικείας άρε- 
τής άποικισθεΐσα αύτη πόλις άξιως άνδρικής καί Σπαρτιατικής αύταπαρνήσεως. 
Άλλ’έν ΚορίνΟω τί έδειξεν ή 'Ελλάς νικηΟεΐσα; έάν ή Κόρινθος εΐνε ή τελευ
ταία είς ξένον κατακτητήν παραδοΟεΐσα -χώρα, τί έπραξεν άςιον τής παλαιάς 
Ελληνικής εύκλειας; Τίς ήκουσέ ποτέ περί ΚορίνΟου περισσότερα παρά τήν 
λέξιν άλωσιν ; Τά πλούτη μέν καί τά μνημεία τής τέχνης φερόμενα είς 'Ρώ
μην ύπό τού πολιορκητοΰ αύτής μνημονεύονται, τών δέ πολιτών ή άνορεία

J) Πολυδ. Ε. ΣΤ'. 

οΰδαμοΰ προφαίνεται. Μή ή 'Ελλάς δέν είχε τέκνα νά άντιταχΟώσι καί έγκα- 
ταλίπωσιν ένδοξοτέραν αύτής τήν μνήμην; Μή ήσαν τότε οί Ελληνες χειρό
τεροι τών έν Βυζαντίω μετά έπτακαίδεκα αιώνας άμυνομένων καί πεσόντων 
τής Ελληνικής φυλής τέκνων; ή ή Ελλάς, ή ιστορική αύτη χώρα, ·η πατρίς 
τών ηρώων έξεφαυλίσθη τοσοΰτον, ώστε πίπτει ταπεινοτέρα τής γυναικείας 
καί εμπορικής Φοινικικής άποικίας; Τοιαύτη τις άντίΟεσίς προσέβαλε τάς σκέ
ψεις μου, άφ’ ού τό πρώτον άνέγνων τήν σύγχρονον τών δύο τούτων πόλεων 
καταστροφήν, καί τοιαύτη ίσως προφαίνεται είς τούς περισσοτέρους έξ υμών, 
όσοι δέν παρηκολούΟησαν τήν ιστορίαν τής Ελλάδος περιστατικώς καί μάλι
στα τών τελευταίων αύτής ημερών. Τούς δέ λόγους τής τοιαύτης ταπεινής τής 
ήμετέρας πατρίδος πτώσεως Οέλων νά διασαφήσω, είλόμην μετά τοΰ Πολυβίου 
νά προεκΟέσω έν ταύτη τή ομιλία τά κατά τάς τελευταίας ήμέρας τής 'Ελλη
νικής έλευΟερίας γεγονότα· δηλ. ά.) τήν κατάστασιν τών πρώτων τής 'Ελλά
δος πόλεων, δσαι άλλεπάλληλοι διημφισβήτησαν περί τής ηγεμονίας’ β'.) τήν 
τής Μακεδονίας καί μάλιστα τών δύο τελευταίων αύτής βασιλέων Φιλίππου 
καί Περσέως· καί γ'.) τήν τών δύο τελευταίων άντιπροσώπων τής 'Ελληνικής 
ΈλευΟερίας συνεδρίων, τοΰ Αίτωλικοΰ καί Αχαϊκού, μάλιστα δέ τού δευτέ
ρου, μεθ’ ού ή έλευΟερία τής Ελλάδος συναπωλέσΟη έν ΚορίνΟω. Έπί δέ τού- 
τοις θέλω έπιτάξει βραχεΐάν τινα άντιπαραβολήν τών στρατιωτικών ηγεμόνων 
'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων, ίν’ έκ ταύτης καταφανέστεροι αί έλλείψεις καί άρε- 
ταί τών διαμαχομένων μερών γένωνται. Ταΰτα προειπών άρχομαι τοΰ θέμα
τος, τήν επιεική υμών πρός τά ρηΟησόμενα κρίσιν έπικα'λούμενος.

ά. Κατά τόν β'. π. X. αιώνα ή 'Ελλάς ομοιάζει προς τόν φθισιώντα, ούτινος 
τό ψευδές τοΰ προσώπου έρύθημα καί ή αντιποιούμενη τής υγείας πεποίθησίς 
καθιστώσι λυπηροτέραν τήν εικόνα είς τόν προγινώσκοντα τήν περιμένουσαν 
τόν πάσχοντα τύχην ομοιάζει πρός τό ύπό βαρείας καί χρονιάς νόσου διαφΟα- 
ρέν σώμα, ούτινος τά μέλη πάντα ήτονικότα έναλλάξ τάς άλγηοόνας τού νο- ' 
σήματος διαδέχονται. Αί διάφοροι αύτής πολιτεία'. καί πόλεις σημεία μόνον 
ζωής προφαίνουσιν, άλλ’ εΐνε έξησθενημέναι καί ύπό μοιραίου τίνος δαίμονος 
ώθοΰσιν άλλήλας είς όσον οΐόντε ταχυτάτην απώλειαν. Έξηντλημένη ή Ελ
λάς ύπό τών άπό δύο αιώνων έμφυλίων καί εξωτερικών πολέμων παρίσταται 
ανίκανος πρός πάσαν μείζονα νοητικήν καί ύλιχήν έπιχείρησιν. Αί δημοχρα- 
τούμεναι ΆΟήναι καί ή άριστοκρατουμένη Σπάρτη τοσοΰτον έξησθένησαν, 
ώστε μόνον τά ονόματα φέρουσι τής παλαιάς εύκλειας. Οί ατυχείς τών 
Αθηναίων αγώνες πρός τούς Μακεοόνας, καί τούτων αί παντοϊαι προσπάθεια', 
προς καταστολήν τοΰ ύπέρ έλευΟερίας «γεύματος έφθειραν τήν χώραν καί είς 
τά σώματα καί είς τά πλούτη (1). Οί Αθηναίοι, λέγει ό 'Ρωμαίος Λίβιος, έκ 
τής άρχαίας δόξης ούδέν άλλο παρά τάς ψυχάς διέσωσαν (2'. 
Αί άλλοτε Οαλασσοχράτωρ ΆΟήναι κατήντησαν νΰν άσήμαντοι καί πενιχρότα
τα'.· κατεχόμεναι δέ ύπό Μακεδονικής φρουράς διεκρίνοντο μόνον διά τάς κα-

*
(!) «Ά0η·/χι μάλιστα μέν τί&ν 'Ελλήνων άπειρήκΒβαν μήκει τοΰ Μακεδονικοί! πολέμου, καί προ?· 

,πταίοντε; τά πολλά έν ταΤ; μάχαι;· (Ήαυσαν. Α. ιά. 7),
(2; Ex vetere iuriuoae irhil pra.tcr anituos leivutit. (Τίτ. Λιβ. λά, |4). 
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τά καιρούς πρός τούς ίσχύοντας κολακείας. Άπαλλαγέντες δέ τής Μακεδονι
κής φρουράς έπί'Αντιγόνου τοΰ Δώσωνος (1), τοΰ Άράτου καταπείσαντος έπί 
χρήμασι τόν Μακεδόνα φρούραρχον νά παραδώση όσα κατειχεν οχυρά τής 
’Αττικής μέρη, εύθύς παρητήθησαν πάσης περί Ελληνικών πράξεων σζέψεως 
καί άκολουΘοΰντες αθλίων τινών δημαγωγών τάς εισηγήσεις ζαί διαθέσεις, 
εξεκέχυντο εις πάσαν κολακείαν πρός τούς βασιλείς, μάλιστα δέ πρός Πτο- 
Λεμαΐον καί μικρόν ποιούμενοι λόγον τοΰ καθήκοντος έψήφιζον πάν είδος ψη
φισμάτων και κηρυγμάτων διά τήν τών προεστώτων ακρισίαν 2 . "Ολη τών 
' Αθηναίων ή περιουσία κινητή και ακίνητος τιμηθεΐσα εύοέΟη ίση πρός 5,750 
τάλαντα, τουτέστι ούδέ πρός τό ήμισυ, όσα είχε κατατεθειμένα άλλοτε ό Πε
ρικλής έν τή Άζροπόλει (3). Ή πόλις αΰτη, ήτις έπί τών Περσικών πολέμων· 
παρέσχε 200 τριήρεις, είχεν ήδη τρία μόνον άφραζτα 4). Ό λαός ούτος, δ- 
στις άλλοτε δι’ ένα ναόν έδαπάνα 1000 τάλαντα, δέν ήδύνατο νΰν νά πληοώ- 
ση ζαταδιζασθείς 100 μόνα (5).

Ούχ ήκιστα ασθενής παρίσταται και ή άλλοτε ήγεμονίς τής ’Ελλάδος Σπάρ
τη. Ήδη έπί Άριστοτέλους κατήντησαν οί πολΐται αύτής εις 1000 μόνον, πε
ρί δέ τά μέσα τής β'. έζατονταετηρίδος εις 700, ών 100 μόνον κατείχαν τήν 
γήν άπάσης τής Λακωνίας πλήν τής ύπό τών περίοικων κατεχομένης (6). Εις 
τοιαύτην δέ πτωχείαν καί άνδρών καί Σπαρτιατικής άγωγής καί πλούτου ύπο- 
πεσοΰσα, παρέχει σημεία καί οιον σπαραγμούς έζπνέοντος καί Χαταπεπτωζότος 
εκτάδην γενναίου άλλοτε άγωνιστοΰ εις μάτην άγωνιζομένου νά άνορθωθή α
πό τής θανάσιμου καταπτώσεως έν ή κεΐται. 'Ομοιάζει πρός τόν κατακείμενον 
καί έξησθενηκότα λέοντα, ουτινος ό βρυχηθμός εις περιέργειαν μάλλον ή εις 
φόβον τούς άφορώντας φέρει. ’Από τής τοιαύτης καταπτώσεως άπεπειράθησαν 
μέν νά άνορθώσωσι δύο τών γενναίων αύτής τέκνων, ό Άγις καί ό Κλεομένης, 
άλλ’ άμφότεροι ούδέν άνύσαντες κακώς άπώλοντο, ό μέν έν τή οικεία ύπό οι
κείων (240 π. X.), ό δέ έν ξένη ύπό φαύλων ανδραπόδων καί αύλοκολάζων Αι
γυπτίων άναξίως έμπαιζόμενος καί ύποβλεπόμενος. «"Αν ή 'Ελλάς ήτο δυνα
τόν νά άναστηθή (λέγει ό σοφός 'ιστορικός Παπαρρηγόπουλος ό Κλεομένης 
ήθελεν άναστήσει αύτήν. 'Π φύσις έδωκεν αύτώ ού μόνον πάν τό δι’ ού μεγα
λουργεί τις έν τώ κόσμω τούτο), αλλά καί πάν τό δι’ ού άγαπάται .... Ό 
Κλεομένης ήτο έξ εκείνων τών άνδρών, οϊτινες ξιφήρεις βαδίζουσι τήν ευθείαν 
τήν άγουσαν πρός τον σκοπόν αύτών. Χαί μέν αφού ηύδοκίμησεν έπί τινα χρό
νον άπέτυχεν διότι ΐνα πλασθή τι δέν άρκοΰσι χεΐρες δημιουργικά!, προσα-

(I) Οΰτο; ώυομάαθη Δώοων, ώ; έπαγγελτικό;, ού τελεσιουργό; οέ τών υποσχέσεων (Wo'«. Λίμ. 
ή.'. (2) Ιίολυβ. Ε. 15. 6- και ΙΣΤΛ. κέ. κς·'. (3) Πολύβ. Β, ξβ", 5.—τίρβ. Δημοσθ. περί Συμμοριώ-, 30. 
Τό τίμημα τη; χώρα; έςακισχίλια τάλαντα.—(4) Λιβ κά. 22.—(5) Ή πόλι; τών ’Αθηνών ά- 
νάλωσεν εί; τού; νεώσοικου; οΰκ έλάττω χιλίων ταλάντων- έδωσαν δέ αυτού; εις καβαίρεσιν αί 
Τριάκο ντα άντί 30 ταλάντων (Ίσοκρ Άρειοπ. κζ.). (6) Κατά τόν Κλίντωνα ό πληθυσμό; ολη;
τη; Έλλάδο; κατά τό διάστημα τό μεταξύ τών Περσικών -πολέμων και το3 Μ. ’Αλεξάνδρου άναβαίνει 
εΐ; 3,500,900 ψυγά; κατά τήν έξη; αναλογίαν’ ή ’Αττική περί τά; 5’27,060, ή Λακωνία κά Μεσσηνία 
300,000 (ών 33,0'ΰ0 Σπαρτιϊται, 66.000 περίοικοι, 170.000 Ε'ίλωτε; κλ), ή 'Αρκαδία 161,750, ή 
Άχαΐα 61,800, ή Σιζυών 46,160, ή Φλιοΰ; 31,0.00, ή Κόρινθο; 100,000, τό Άργος 110,000,' α! 
άλλαι πόλε·.; τή; Άργολίοβ; 52,200, ή ΊΓ'ΐ; 186,000, ώστε σύμπασα ή Πελοπόννησο; είχεν 1,050, 
000. "Op. Duruy σ. 1ί Α’. τομ. 

παίτείται καί ή αναγκαία υλη· ή δέ αναγκαία ύλη έλειπεν άπό τής ένταΰθα 
Ελλάδος» (1). Άλλ’ή Ελλάς έπέπρωτο νά άποθάνη τόν πεπρωμένου παντός
ύπαρκτοΰ θάνατον. "Οθεν ζαί ό Κλεομένης παρά πάντα δσα έπραξε, παρά τήν 
ιδίαν πνευματικήν ζαί ήθιζήν ύπεροχήν τήν άναμιμνήσζουσαν άρχαιοτέρους 
τής Σπάρτης χρόνους, ώχετο ούδέν δυνηθείς νά συντέλεση μέγα, ά?Άά μάλλον 
τάς πληγάς αύτής άναξάνας· διότι έζ τών 6,000 Λακεδαιμονίων, ούς άντέτα- 
ξε κατά τήν έν Σελλασία μάχην (τώ 222) 200 μόνον έπέζησαν. Τόσον δέ βέ
βαιον φαίνεται, δτι τήν πτώσιν τών έθνών αδύνατον εις ζαί δύο άνθρωποι νά 
άνορθώσωσιν, δπως ούδέ τήν άκατάσχετον τών χειμάρρων ορμήν δέν δύνανται 
νά μεταστρέψωσι ζαί οί ισχυρότατοι τών πασσάλων μή έχοντες ποΰ καλώς νά 
στηριχθώσιν, ώστε καί ή καθόλου τών πραγμάτων περιπλοκή εναντία φαίνε
ται. Αν δύο ήμέρας ανέβαλλε τήν άναχώρησίν του ό Κλεομένης, ήθελε καί 
τήν άρχήν ανακτήσει καί τήν έν Πελοποννήσω ήγεμονίαν ΐ'σως· διότι ό Αντί
γονος άπήλθεν έσπευσμένως εις ίίακεοονίαν κατά τών πολυαρίθμων εΐσβαλόν- 
των Ιλλυριών, δπου ζαί άπέθανε 
τως άείποθ’ 
πραγμάτων παρά λόγον εΐ’ωθε κρί ., r ν ’ * · - ·' —
* ."ΤAt Λ ΤΆ Ά ~ *

: ζατατροπώσας πρώτον τούς βαρβάρους· βου
ή τύχη, έπιφωνε? ό Πολύβιος, τά μέγιστα τών 

ίνειν» (2). Μετά τόν Κλεομένη·/ ή 
Σπάρτη ήτο εις διηνεκή στάσιν· οί “Εφοροι τετράκις έπί τινα έτη έθανατώθη- 
σαν, ή δέ βασιλεία καταργηθεήσα έπανειλημμένως ήγοράσθη ζαί μετέβη μετά 
μέν τόν Κλεομένη·/ εις τόν ληστήν μάλλον ή βασιλέα Λυκούργον, έπειτα εις 
τόν Μαχανίδαν, δν ό Φιλοποίμην έθανάτωσε (207), καί δν διεδέχθη ό σκλη
ρότερος Χάβις έπί 15 έτη βασιλεύσας (3). Τοιαύτη ή κατάστασις τών πρωτί
στων άλλοτε τής 'Ελλάδος πόλεων, ’Αθηνών καί Σπάρτης· όθεν παρ’ αύτών 
ούδέν έδύνατο πλέον νά έλπίζη ή 'Ελλάς γενναΐον καί άξιον τής παλαιάς εύ
κλειας.

Άλλ’ άρά γε ήτο καλλιτέρα τών μιζροτέρων άλλων 'Ελληνικών πόλεων ή 
κατάστασις; Μήπως Βοιωτοί, Άργεΐοι, Κορίνθιοι, Κρήτες, κλπ. ήσαν καλλι- 
τέρας μοίρας άξιοι; Οί Βοιωτοί τοσοϋτον έξεφαυλίσθησαν, ώστε ούδενος αγα
θού μετέσχον ούτε ζοινοΰ ούτε ιδιωτικού. 'Γούναντίον ή αναισθησία καί ή 
λαιμαργία αύτών (Β ο ι ω τ ί α 'ύ ς) κατήντησε παροιμιώδης. Έπι τοσοϋτον δε 
άπεμαζρύνθησαν παντός εθνικού καί ανθρωπίνου αισθήματος, ώστε άποθνή- 
σζοντες ζατέλειπον τάς περιουσίας των, ούχί εις τά τέκνα, άλλ’εις τούς συμ- 
πότας έπί τώ δρω νά δαπανήσωσιν αύτάς εις συμπόσια. Πολλοί δέ έποίουν πε
ρισσότερα συμπόσια κατά μήνα παρ’ όσας ημέρας είχεν ό μήν οι φόνοι έγί-

(I) Έλλ. Ίστορ. Π. Τομ. Β'. σελ. 379. 'Οδέ Πολύβιο; λέγει, δτι δ Κλεομένη; έγένετο και πρό; τά; 
ομιλία; έπ·.δέ;·.ο; καί πρό; πραγμάτων οικονομίαν τύφυή; καί συλλήβδην ηγεμονικό; καί βασιλικό; τη 
φύσει Ε’ λί)' 6—και άλλαχοΟ, πόθο; Κλεομένους πασά Λακεδαιμόνιοι;. Δ. λέ. 7—κγ'. 3—7 
έπι τρία δέ ετη άνέμενον αυτόν ο· ΣπαρτιΕται νά έπανέλΟη μή έκλέγοντε; άλλον βασιλέα. (2) ΓΙολυδ. 
Β. 6. (3) Νάβι; ό τύραννο; Λακεδαιμονίων άν=τλε Πέλοπα τόν υιόν το!5 βασιλέω; Λυκούργου, μήπως 
γενόμενο; ένήλι; άποζαταστ-'ση τη πατρίδ: τήν έλευΟεσίαν αύτό; δέ τού; επισημότατου; τών Λακε
δαιμονίων επιλεγόμενο; άνήρει, καί μισθοφόρου; πανταχόθεν τοΰ; χειρίστου; σονηγε φύλακα; τή; δυ
ναστεία;· δ-.ύπερ έζ παντό; τόπου συνέρρεον εΐ; τήν Σπάρτην, ιερόσυλοι, φώρε:, λτ,σταί, κατάδικοι θανί 
του· ασεβώ; γάρ τήν τυραν.'δα περιποιησάμενο; ύπό μόνον τούτων ήλπιζε βεβαιότατα τηρηθήσεσθαι. 
(ύιόδ Σικελ. ·ζ.γ'.).
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νον-.ο δία τάς τυχούσας αίτιας (1). Ίστοροϋντες δέ τδν ίδιον χαρακτήρα αυτοί 
οί Βοιωτοί έλεγον, κατά τδν Δικαιαρχον, περί έαυτών, δτι ή αισχροκέρδεια κα
τοικεί έν Ώρωπώ, ό φθόνος έν Τανάγρα, ή οιλονεικία έν Θεσπιαΐς, ή ΰβρις έν 
θήβαις, ή πλεονεξία έν Άνθηδόνι, ή περιέργεια έν Κορωνεία, έν Πλαταιαΐς ή 
αλαζονεία, ό πυρετός έν Όγχήστώ, και ή αναισθησία έν Άλιάρτω. Δι’όλα δέ 
ταΰτα περί μέν τών Ώρωπίων ό ποιητής Ξένων είπε τούς εξής δύο στίχους.

» Πάντες τελώναι, πάντες είσίν αρπαγές 
κακόν τέλος γένοιτο τοΐς Ώρωπίοις.

Ό δέ Φερεκράτης περί όλης τής Βοιωτίας εΐπεν
Άνπερ φρονής ευ, φεύγε τήν Βοιωτίαν.

Καί δρΟώς λέγει ό Πολύβιος, δτι αί θήβαι συναπέθανον μετά τοΰ Έπαμίνών- 
δου (2\ Ή δέ Κόρινθος άπδ Φιλίππου τοΰ πατρδς τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου δέν ήτο 
κυοία έαυτής. Ό Άρατος άπήλλαξεν αύτήν τής ξένης φρουράς, ούδεμιας τυ
χών παρά τών πολιτών συνδρομής. Τά νεώρια ήσαν κενά, καί μόνα τά αγάλμα
τα καί τά έκλεζτά αγγεία διεσώζοντο. Έτιμάτο δέ ώς ή μάλλον τήν διεφθαρ
μένων Άφροδίτην λατρεύουσα πόλις. 'Υπέρ τάς 1000 έταίρας πεοιέκλειεν ό α
νήθικος τής θεάς ταύτης ναός. Τούτων ένεκα τδ πολυοάπανον καί καταστρε
πτικόν εις τούς πλέοντας κατήντησε παροιμιώδες, ού παντός πλεΐν είς 
Κόρινθον. Είς τήν αύτήν καί χείρονα κατάστασιν εύρίσκετο τό Άργος ύπό 
τυράννων κατεχόμενον. Οί δέ κάτοικοι μετ’ άναλγήτου αδιαφορίας έβλεπον ά
πδ τών οικιών τούς ’Αχαιούς τρις έλθόντας νά τούς άπαΛλάξωσιν άπό τών 
τυράννων. Τά Μέγαρα, ή Αίγινα κατήντησαν άσήμαντοι. Οί δέ Κρήτες είς δι
ηνεκείς εμφυλίους σπαραγμούς, καί είς πάντα τά πάθη παρεδεδομίνοι, είχον S[z- 
ουτον τήν πλεονεξίαν, καί ήσαν, λέγει ό Πολύβιος, ό μόνος τόπος έν ω τό κέρ
δος οΐον δήποτε καί όθενδήποτε έθεωρειτο έντιμον· διότι ού μόνον ήσαν δολιώ- 
τατοι, άλλά καί ώς πο'λϊται έούνσντο νά έπινοήσωσι τά άδικώτατα σχέδια- 
«Ούτε κατ’ ίδιαν ήθη δολιώτρα Κ ρητών εΰροι τις άν, πλήν 
τελέως ολίγων, ούτε κατά κοινόν έπιβολάς άδ ικω τέρας » (3\ 
Τό δέ πρός Κρήτα Κρητίζειν, άντί τοΰ δολιεύεσΟαι πρός δολιευόμενον 
παροιμιώδες έγένετο» (4).

β'.) Τοιαύτης δέ ούσης τής παρακμής τών κυριωτέρων 'Ελληνικών πόλεων, 
τί έπραττον οί διάδοχοι τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου ύπέρ τής 'Ελληνικής έλευθερίας; 
Ή φάλαγξ τών Μακεδόνων, ήτις διά μέν τοΰ Φιλίππου ύπέταξεν δλην τήν 'Ελ
λάδα, διά δέ τοΰ ’Αλεξάνδρου τάς δύο άλλας Ηπείρους, πώς ήγωνίσθη υπέρ 
τής ιδίας εστίας, καί ποιον διεδραμάτισε πρόσωπον είς τήν καταστροφήν τοΰ 
δράματος τούτου ; Παραλείπων τήν άρχαιοτέραν τών Μακεδόνων ιστορίαν, καί 
τών άλλων βασιλειών, όσαι έν τή ’Ανατολή έσχηματίσθησαν μετά τόν θά
νατον τοΰ μεγαλοφυούς μαθητου τοΰ Άριστοτέλους, προτάσσω ένταΰθα συν- 
το'ζώτατα τά τελευταία μόνον τής Μακεδονικής βασιλείας γεγονότα, άτινα

(1) Πολυβ. Ε 106. 7.—Tlarosz-/ Όλυμ. ρμ. 3.—’Αθην. 1'. 11—Δικαίαρ. Bio; Έλλ. έ’κίοσι; Ζω- 
σ.μα'α Tou. Λ', σΑ. 490—493. (?) Πολύο. Κ. δ—ζ (3) Πυλϋδ. XT. μ/. 9-μζ'. 5. (ί) Πολύδ. 
Η. κά. 5. 

μεγάλως έπενήργησαν είς τήν τοιαύτην τοΰ δράματος καταστροφήν, τήν υ- 
ποδούλωσιν όλης τής Ελλάδος.

Μετά τόν θάνατον ’Αντιγόνου τού Γόνατά έβασίλευσεν έπί δέκα έτη (210— 
230) ό υίός αύτοΰ Δημήτριος, καί τοΰτον άποθανόντα διεδέχθη ώς επίτροπος 
τοΰ άνηλίζου Φιλίππου ό έξάδελφος τοΰ Δημητρίου ’Αντίγονος ό Δώσων, άνήρ 
εις τε τά πολιτικά καί τά πολεμικά έξοχος. Άποθανόντος δέ τούτου μετά τήν 
έν Σελλασια μάχην παρέλαβε τήν βασιλείαν ό νόμιμος διάδοχος Φίλιπ
πος έπταζαίδεκα έτών ών (220—179', δστις καί κατά τάς πράξεις εύτυχής καί 
καθόλου τολμηρός ήτο (1) και δστις έως μέν έχρήτο συμβούλω τώ Άράτω, καί 
καλώς λίαν έπραττε, καί τήν Ελλάδα σύμπασαν σχεδόν ύφ’ εαυτόν ύπέταξεν. 
Άποθανόντος δέ τούτου άφέθη άκράτητος είς τάς φυσικάς αύτώ όρμάς. Διότι 
αύστηρός καί πικρός προς πο’λλάς πόλεις καί τούς Αίτωλούς φερόμενος, καί 
τάς άπο'στάσεις αύτών έβιάζετο νά προλαμβάνη αύστηρώς καθ’ έκάστην, καί 
πρός τούς Αίτωλούς είς νέον πάλιν νά περιπλακή πόλεμον, μόλις άπαλλαχθεί- 
σης τής Ελλάδος τοΰ λεγομένου Συμμαχικού πολέμου (2). Τώ 217 ό 
Φίλιππος είσβαλών είς .Αιτωλίαν κατετρόπωσεν αύτούς, καί άντιπερισπώμενος 
υπό τών συνθηκών άς έποιήσατο πρός Καρχηδονίους κατά τών 'Ρωμαίων, δι
έλυσε τόν πρός Αίτωλούς πόλεμον. ’Αλλά διά τήν βραδύτητα καί τό δυσαπο- 
φάσιστον αύτοΰ οί 'Ρωμαίοι καιρόν εύρόντες υπεκίνησαν νέον πόλεμον τών 
Αίτωλών πρός Φίλιππον, διαρκέσαντα επτά έτη άπό του 211—207, καθ’δν 
τοΐς μέν Αίτωλοΐς συνεμάχουν οί Σπαρτιάται καί ό βασιλεύς τής Περγάμου 
Άτταλος ό Α'., τοΐς δέ Μακεδόσιν οί ’Αχαιοί. Ούτως οί 'Ρωμαίοι έπιτηδείως 
κινήσαντες τόν πόλεμον τοΰτον έν Έλλάδι, εμπόδισαν τόν Φίλιππον νά μετα
βή είς ’Ιταλίαν καί στερήσαντες τούς έχθρούς ισχυρού συμμάχου ζατέτριβον 
πρός άλλήλας τάς δυνάμεις τής Ελλάδος. Ού μόνον δέ πρός Αίτωλούς έπο- 
λέμει, άλλά συγχρόνως άνέλαβε καί τόν πρός'Ροδίους καί τάς χώρας τής Μ. 
’Ασίας πόλεμον, έν ω έν Σπάρτη έτυράννει ό Λάβις, όρμητήριον κακούργων κα- 
ταστήσας αύτήν καλώς δχυρωθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ. Άπαλλαγεΐσα δέ ή 'Ρώμη 

τον πόλεμον κατά τού Φιλίππου 
■ ’ ι ήττη(έντα περί Κυνός Κε-
τήν ειρήνην. Συγχρόνως δέ άμε-

όχυρωΟεΐσαν ύπ’ αύ.-' 
τών Καρχηδονίων έκήρυξε τότε ήσύχως · 
τώ 200, καί μετά τρία έτη ήνάγκασεν αύτόν 
φαλάς ύπό Τίτου Φλαμινίνου νά ζητήση τήν 
σως έτιμωρήΟησαν καί οί μόνοι τοΰ Φιλίππου σύμμαχοι Άκαρνανες. Τήν ήτ
ταν τοΰ Φιλίππου έπέτυχον οί Ρωμαίοι δι’ αύτών τών Ελλήνων (3χ διότι πριν 
τούτου έπί δύο έτη πολεμοΰντες ούδέν ήνυον άλλά καί μετά τήν ειρήνην ώς 
συντελεστικώτατον πρός έξασθένησιν τοΰ Φιλίππου ύπέλαβον τήν ανεξαρτη
σίαν όλων τών Ελληνικών πόλεων, ήν καί πομπωδώς λίαν άνεκήρυξεν ό Τί
τος έν τοΐς Ίσθμίοις 196 . Έπέτυχον δηλ. ώς ορθώς παρατηρεί ό Κ. Παπαρ-

(1) Ό Φίλιππο; ίνΟησεό έν tot; μάζΐϊτϊ τών βασιλέων Ετι μειράζιον ών, καί δόξαν εσχεν ώ; άνα- 
στήσωντγ,ν Μακεδονίαν εΐ; τό παλαιόν αξίωμα » Ιίλούταρ. ΙΙαυλ ΑΙμ. 1 I. 20). (2) Ό Συμμαχικό; πό
λεμος έγένετο άπό το5 220—217· μεταξύ ’Αχαιών καί Λίτωλών καί τών συμμάχων αύτών. (3) Έκ 
τών 26,000 τών στρατευόντων μετά τών 'Ρωμαίων αί 8,000 ήσαν "Ελλτ,νε;· ένώ ό Φίλιππο; διά νά έτοι- 
μάστι άξιόμα/ον ojvautv 26,000 ήναγζάσΟη νά στρατολογήσω, καί νέου; 16 έτών.—ΙΙερί Φιλίππου, 
'ΟρΑιοδ 7 10.).
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ρηγόπουλος, δ,τι οί Πέρσαι έπεδίωξαν είς μάτην διά τής ειρήνης τοΰ Άνταλ- 
κίδου. Μετά τον προς Φίλιππον οί 'Ρωμαίοι άνέλαβον τόν πρός Άντίοχον τον 
Γ'. πόλεμον (τω 192), δστις ήλθεν είς Ελλάδα προτροπή τών Αίτωλών, καί 
τω μέν 191 ένίκησαν έν Θερμοπύλαις, τώ δέ 190 έν τή ύπό Σιπύλω Μαγνη
σία, ύποχρεώσαντες νά έκχωρήση τής ’Ασίας τής έντευθεν τοΰ Ταύρου καί νά 
πλήρωσή 15,000 εύβοϊκά τάλαντα, νά έκδώση δέ τον Αννίβαν καί τινας Έλ
ληνας (1). ΕύΟύς δέ τό επόμενον έτος (189) πατάξαντες έταπείνωσαν καί 
τούς Αίγωλούς. Έν έτει δέ 179 αποθνήσκει ό Φίλιππος ένδεκα όλα έτη άγωνι- 
ζόμενος και ετοιμαζόμενος. Άλλ’ ό υιός αύτοΰ Περσεύς ό κληρονομήσας με
τά τής βασιλείας καί τό πατρικόν πρός τούς 'Ρωμαίους μίσος, δέν είχε τήν ά- 
παιτουμένην είς τάς περιστάσεις στρατηγικήν καί πολιτικήν σύνεσιν διότι ού 
μόνον δέν έφρόντισε νά προσοικειωΟή καλώς τάς πόλεις τής Ελλάδος, άλλά 
καί τών πατρικών θησαυρών άπληστος, μετά μεγίστης έοαπάνα φειοωλίας, καί 
άπεποιήΟη νά δεχθή δισμυρίους Γαλάτας προσγενομένους κατά τών 'Ρωμαίων 

:ώ 171 έκήρυξαν κατ’ αύτοΰ πόλεμον οί 
ρια έτη διά τών γενναίων Μακεδόνων, άλλά 

ς νικήσας περί Πύδναν συνέλαβε και άπήγα- 
ος τόν θρίαμβον. Εκεί δέ ριφθείς είς τόπον κα- 

' ], ένθα οί πλεϊστοι τών έσχατων κα- 
έπτά ήμέρας κακουχούμενος. Καί έρρίπτετο 

; ν’ άπαλλάξη εαυτόν 
πάσχουσιν. ’Εκεί δέ ή- 

V Ά ' " *

επικούρους διά χρήματα (2). "Οθεν τ 
'Ρωμαίοι. Καί άντέστη μέν έπί τι’" 
τώ 168 ό Αεύκιος Παύλος Αιμίλιο 
γεν αιχμάλωτον είς Τώμην πρός 
τάγειον καί βαθύν καί σκοτεινόν και δυσώδη 
κούργων έρρίπτοντο, διετελεσεν -—' '
μέν αύτώ ξίφος καί σχοινίον δι’ ών έδύνατο βουλόμενος 
τοΰ ζήν άλλ’ ούδέν τούτου ποθεινότερον τοΐς τοιαΰτα τ' 
θελε καταστρέψει τόν βίον άν μή ό Αιμίλιος παρήνει τή Συγκλήτω, ΐνα έπιει- 
κεστέρα δεικνυμένη μεταφέρη αύτόν είς άρμοδιώτερον οίκημα, καί φιλανθρω- 
πότεοον χρήσηται (3). "Οθεν διέζησε δύο έτη καί έπί τέλους έλαβεν ίδιάζοντα 
καί ελεεινόν θάνατον καί άξιον τής φιλοζωίας του· διότι όργισθέντες. 
Πλούταρχος, οί στρατιώται, έπειδή δέν ήδύναντο άλλως νά τόν 
σιν, έμπόδιζον αύτόν νά κοιμηθή, καί προσέχοντες άκριβώς έζέντων διά 
λογχών, ώστε νά μένη συνεχώς άγρυπνος, καί τοιουτοτρόπως άποκαμών 
λεύτησεν (4). Ή Μακεδονία διηρέθη είς 
ποδίσθησαν νά έχωσιν επιγαμίας καί κτήσιν γαιών εκτός τής 
Πάντες 
Οί Ίλλυριοί, <

;τες, λέγει ό 
κακοποιήσω- 

τών 
έτε- 

έσσαρα τμήματα, ών οί κάτοικοι έμ- 
ίδίας πατρίοος. 

δέ οί έγκριτοι Μακεδόνες διετάχθησαν νά άπέλθωσιν έκ Μακεδονίας. 
.Γ—., οί'Ρόδιοι.
Ηπειρος, ήτις 

νόρθωτον. Δόγμα τής
ών

ι, ό Εύμένης καί οί ’Αχαιοί έτιμωρήθησαν ίκανώς. 'Π δέ 
άτυχης Ήπειρος, ήτις έκηρύχθη ύπέρ τών Μακεδόνων έπαθε συμφοράν άνεπα- 

------- -όγμα τής Συγκλήτου έλεγεν είς τόν Αιμίλιον, ΐνα ώφεληθώσιν ά
πό τών έκεΐ πόλεων πάντες οί στρατιώται οί πρός ΓΙερσέα συμπολεμήσαντες αύ
τώ. Ουτος λοιπόν, ΐνα μή δοθή εύκαιρία είς άμυναν, προσκαλεσάμενος τούς 
πρώτους έκάστης πόλεως δέκα άνδρας, προσέταξεν αύτοίς ΐνα δσον εΐχον χρυ
σόν και άργυρον καί έν ίεροϊς καί έν οικίαις φέρωσιν αύτώ έν ήμερα ρητή. Ώς 
έπί τούτω δέ άπέστειλεν είς έκάστην πόλιν φρουράν στρατιωτών καί ταξιάρ
χου, ΐνα δήθεν λάβη τό χρυσίον. Ένστασης δέ τής προςδιωρισμένης ήμέρας,

υς

δρμήσαντες πάντες ύφ’ ένα καί τόν αύτόν καιρόν πρός καταδρομήν καί αρπα
γήν τών πόλεων, έξηνδραπόδισαν έν μια ώρα 150,000 ανθρώπων, 70 δέ πό
λεις έπόρθησαν. Ή δέ άπό τών πόλεων διαρπαγή εύρέθη έν γε τώ φανερω άνα- 
λογοΰσα έκάστω δραχμαί 11. Έπί τούτοις δέ έκπληξις καί φρίκη κατέλαβε 
πάντας, δτι διά τόσον μικρόν κέρδος κατεκερματίσθη όλόκληρον έθνος (1). Το
σαύτη άνεπτύχθη διά τών καταχτήσεων παρά τοΐς 'Ρωμαίοις ή πρός τήν πλε
ονεξίαν όρμ.ή, ώστε περί ούδενός ηγούντο τά πάντα πρός τήν τοΰ πλείονος ά- 
πόλαυσιν ! Ούτω δέ πάλιν θαυμαστόν ήν παρ’ αύτοίς ή γενναιοδωρία ώστε ότε 
Σκιπίων ό Αφρικανός έδωρήσατο είς τήν μητέρα αύτοΰ, διεζευγμένην τοΰ πα- 
τρός, τόν έαυτής κόσμον, μεγάλως έθαυμάσθη καί παράδοξον έφάνη τό πράγ
μα- διότι παρά τοΐς 'Ρωμαίοις, λέγει ό Διόδωρος, ούδείςούδενί δίδω- 
σι τών ύπαρχόν των εύχερώς έκών ούδέν (2).

Μετά δέ εικοσιν έτη τώ 150 τολμητίας τις Άνδρίσκος ονομαζόμενος, άπο- 
καλών εαυτόν Φίλιππον καί υιόν τοΰ Περσέως (οθεν καί Ψευδοφίλιππος έκλή- 
θη), καταλαβών τήν Θράκην καί Μακεδονίαν ένίκησε τούς 'Ρωμαίους έπί δύο έ
τη, άλλά τώ 148 νικάται ύπό Μετέλλου τοΰ έπικληθέντος Μακεδονικού, 
καί ούτως ή Μακεδονία είς 'Ρωμαϊκήν έπαρχίαν μεταποιηθεΐσα έξέλιπεν έκ 
τών ζώντων. Τήν δέ πτώσιν αύτής, θεωρούμενης, ώς τοΰ τελευταίου τής άνε
ξαρτησίας ύπερμάχου, παρακολούθησε πάντων τών έθνών ή ύπό τήν 'Ρωμαϊ
κήν δυναστείαν ύποχώρησις. Τοιαύτη μέν καί ή τών Μακεδόνων ένέργεια καί 
τύχη. Ίδωμεν δέ τί έπραττεν ή κυρίως Ελλάς καί πώς διεξήχθη ή καταστρο
φή τοΰ δράματος τής Ελληνικής έλευΟερίας;

. γ'.) Τάς τελευταίας τής κυρίως Ελλάδος ήμέρας δύο χώραι φαίνονται άν- 
τιποιηθεΐσαι ή Αιτωλία καί ή Άχαία- άλλά καί ταύτης τής ξυνωρίοος ή έμφά- 
νισις πρός ταχυτέραν ύποδούλωσιν μάλλον ή πρός χρονιωτέραν τής Ελληνι
κής άνεξαρτησίας παράτασιν συνετέλεσεν. Άμφότεραι μικραί καί ταπειναί ού- 
σαι άρχονται ίσχύν καί αξίωμα λαμβάνουσαι άπό τοΰ 280 π. X., ή μέν τών 
Αίτωλών εύρυθμότερον συστάσα, ή δέ τών Αχαιών άποοιώξασα τάς έν ταΐς 
πόλεσι Μακεδονικάς φρουράς, διά τής πολιτικής τοΰ Άράτου συνεσεως καί 
τής προσωπικής τοΰ Φιλοποίμενος άνδρείας έκρατύνθη έπί μικρόν, άλλά κα- 
τέπεσεν ευθύς άποθανόντων τών άνδρών τούτων. Η μέν έκειτο έν Πελοποννή- 
σω, ή δέ έν τή Στερεά Έλλάδι, άλλ’έκατέρα έκληρονόμησε τόν βάσκανον ε
κείνον δαίμονα^ τόν εχθρόν πάσης συντηρήσεως καί προόδου, τήν άντιζηλιαν 
καί τάς έριδας. Διότι αί διάφοροι τής Ελλάδος πόλεις φαίνονται άρχήθεν κα- 
τανοήσασαι τήν έκ τής ένότητος ίσχύν χαί τήν τής διαιρεσεως ασθένειαν 
άλλ’ άρχαϊκόν φυλετικόν βίον βιοΰσαι, δν ή ποίησις καί τά κατά τόπους ίερά 
καί έθιμα έοίδασκον, δέν έδυνήθησαν ν’ άποπνίξωσι τά ΐοια, καί εις τών νεωτέ- 
ρων περιστάσεων τήν έμφάνισιν νά προσοιχειωθώσι και ένωθώσι. Επραττον 
δ,τι ό αρχαίος στρατιώτης, δστις έπί τοΐς πάλαι σωματικοις και πνευματικοις 
άποτολμήμασι σεμνυνόμενος δυσκολεύεται νά προσοικειωθή και ρυθμισθή προς 
τάς νέας περιστάσεις, φανταζόμενος άκμαίαν τήν μή ύπάρχουσαν πλέον άκ-

ρί. Διόδ. λ«. 15. (1) Ιΐλρυτ. Αί;*. κθ. (2) Δ'.όίωρ. λί. 38. 39. 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Β .) 40
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μήν του, καί μόνον ύπό δεινής αποτυχίας καί μεγάλων παθημάτων εις τήν 
τής ιδίας παρακμής και άσθενείας συνερχόμενος συναίσθησιν. Τό ’Αχαϊκόν καί 
Αίτωλικόν συνέδριου ύπό τών ιδίων ζατατρυχόμενα φυλετικών μικρών περί 
πρωτείων ερίδων, ύφ’ ών άλλοτε αί Αίθήναι και ή Σπάρτη, έχοντα δέ έπικαθη- 
μένας καί κωλυούσας τάς πολλάς πανταχόθεν ύπό τών διαδόχων τοΰ Μ. ’Α
λεξάνδρου συσταθείσας ηγεμονίας, έτι μαθ.λον έμποδίσθησαν είς συναίσθησιν 
τοΰ κοινοΰ συμφέροντος. Άλλ’ ή νέα έν τή Δύσει άναφανεΐσα έθνικότης, εύ- 
τυχήσασα. νά προσοικειωΟή ενωρίς τό πνεύμα τής ενότητας καί προσωπικής ε
νέργειας, έπωφελήθη διά τής έπιτηδειοτάτης καί επιτυχούς πάντοτε διαιρέσε- 
ως νά κατατρίψη τάς δυνάμεις τής πολλαχώς έξηντλημένης καί πολλαχού δι
εσπαρμένης, άλλ’ ίσχυρας είσέτι Έλθ^ηνιζής φυλής, ώστε έν άνέσει καί σχε
δόν αμαχητί νά ζαταστή κυρία τών χωρών έκείνων, ας μυριάριθμοι άλλοτε 
στρατιαί δέν έδυνήθησαν νά καταβάλωσιυ. Οί μέν Αίτωλοί έδείχθησαν εχοντες 
ρώμην, άλλ’ άνευ τίνος ηθικής άρετής· οί δέ ’Αχαιοί τουναντίον ήσαν μέν ήθι- 
κώτεροι καί δικαιότεροι καί τών Αίτωλών καί τών άλλων 'Ελλήνων, άλλ’ έ- 
στεροΰντο τόλμης καί πολεμικής άνδρείας· οθεν άπωλέσΟη, δπερ άμφότεροι ό- 
μοΰ έδύναντο νά πράξωσι· μάλλον δέ συνέτριψαν τάς έαυτών δυνάμεις πρός ό
φελος τών ξένων. ’Εάν τήν πολεμικήν τών Αίτωλών τόλμην διηύΟυνεν ή άρ- 
χαϊκή τού Φιλοποίμενος καί Αυκόρτα σωφροσύνη, ή 'Ελλάς ίσως ήθελεν άν- 
τιστή είς τήν άζμάζουσαν τότε 'Ρώμην. Διότι ή 'Ελλάς δέν ένικήθη ύπό τών 
'Ρωμαϊκών λεγεώνων, άλλ’ ύπό τών έμφυλίων πολέμων αύτών τών 'Ελλή
νων όιότι παραλειπομένων τών άρχαιοτέρων άπό τοΰ ’Αλεξάνδρου μέχρι τής 
καταστροφής τής ΚορίνΟου, ούδέποτε έπαυσαν καί πόλεις καί βάσιλειαι πολε
μούσα’. άλλήλαις περί πρωτείων. Οί γενναιότεροι τών Ελλήνων άπήοχοντο 
είς τήν ’Ανατολήν, καί ή 'Ελλάς έπί δύο αιώνας έξηντλεϊτο ύπέρ χρυσίου δ
περ τήν διέφθειρε· τά κακώς συνηγμένα πλούτη κακώς καί δαπανώνται· μόνον 
τά μετά πολλοΰ ίδρώτος καί μόχθου έκ τών ιδίων ποριζόμενα τρέφουσι τόν 
κεκτημένον. Κατά δέ τόν Πολύβιον ή 'Ελλάς άπωλέσΟη δι’ άπαιδίαν καί όλιγαυ- 
θρωπίαν. « Έπέσχεν έν τοΐς καθ’ ημάς καιροΐς λέγει) τήν Ελλάδα πάσαν ά- 
παιδία καί συλλήβδην ό λι γ α ν 0 ρ ωπ ί α, δι’ήν αϊτέ πόλεις έξηρημώθησαν 
καί αφορίαν είναι συνέβαινε, καίπερ ούτε πολέμων συνεχών έσχηζότων ημάς, 
ούτε λοιμικών περιστάσεων εϊ τις ούν περί τούτου συνεβούλευσεν εις θεούς 
πέμπειν έρησομένους τί ποτ’ άν ή λέγοντες ή πράττοντες πλείονες γιγνοίμεθα 
καί κάλλιον οίκοίημεν τάς πόλεις, άρ’ ού μάταιος άν έφαίνετο, τής αιτίας 
προφανούς ύπαρχούσης καί τής διορΟώσεως έν ήμΐν κείμενης ; τών γάρ ανθρώ
πων είς άλαζονείαν καί φιλοχρημοσύνην, έτι δέ ραθυμίαν έκτεταμένων, καί 
βουλομένων μήτε γαμεϊν, μήτ’έάν γήμωσι τά γινόμενα τέκνα τρέφειν, άλλά 
μόλις έν τών πλείστων ή δύο, χάριν τού πλουσίους τούτους καταλιπεϊν καί 
σπαταλώντας θοέώαι, ταχέως έλαΟε το κακόν αύξηθέυ. Καί γάρ ενός όντος 
ή δυεϊν, εί τούτων τόν μέν πόλεμος ή νόσος ένστασα παρειλετο, δήλον ώς α
νάγκη καταλείπεσθαι τάς οικήσεις ερήμους, καί καθάπερ έπί τών μελιττών τά 
σμήνη, τον αύτόν τρόπον κατά βραχύ καί τάς πόλεις άπορουμένας άδυνατεΐν. 
.... Ό γάρ τυχών τών ανθρώπων έρεϊ, διότι μάλιστα μέν αύτοί δι’ αυτών ά-

βλάβης, μεταθέμενοι τόν ζήλον, εί δέ μή νόμους
; δέ πάσαι αύται αί δί- 

του αναφαίνονται έτι 
' · > » ·» r

* ’ υπο
φει
αν

πολυΟείημεν τής τοιαύτης . 
γράψαντες, ίνα τρέφηται τά γιγνόμενα» (1). Δυστυχώς 
καιαι τοΰ Πολυβίου παρατηρήσεις περί τών συγχρόνων του αναφαίνονται έτι 
καί νυν παρ’ ήμΐν. Είς τήν ά π α ι δ ί α ν, πλήν άλλων, δέν πρέπει ν’άποδώση 
τις τήν έπαισθητήν όσημέραι γινομένην τού ’Οθωμανικού πθ.ηθυσμού μείωσιν, 
μάλιστα τών άρρένων ; ’Αλλά πλήν τούτων ή Ελλάς έπαΟε καί διά τών ’Α
νατολικών κατακτήσεων διότι δι’ αύτών έχυσε τό τιμιώτερον αύτής αιμα χά
ριν ξένων συμφερόντων. Οί βασιλείς τής Περγάμου, τής ’Αντιόχειας, καί Αι
γύπτιου, Έλληνας είχον στρατιώτας, καί Έλληνες κατεΐχον δλας τάς πολι
τικός καί στρατιωτικός θέσεις. Καθ’ ήν δ’ έποχήν ό ’Αντίγονος κατέβαλε τήν 
ελευθερίαν τής Σπάρτης, οί γενναιότεροι τών Λακεδαιμονίων έμάχοντο ύπό 
τόν Εάνθιππον έν ’Αφρική ύπέρ τών Καρχηδονίων. Έπί δέ τού πρός Φίλιππου 
πολέμου ό Σζόπας έστρατολόγησεν ύπέο τοΰ Πτολεμαίου τό άνθος τής νεό- 
τητος τών Αίτωλών περί τάς 6,000, άνευ άυτιστάσεως τοΰ στρατηγού Διαίου 

1 . Άλλά μήπως ό Δαρεϊος δέν είχε 50,000 Έλληνας ; ΈπαΟε δηλ. ή Ελλάς 
πρός τήν ’Ασίαν, δ,τι ή Ισπανία κατά τόν ις-' αιώνα άκράτητος μεταυαστεύ- 
σασα πρός τόν νέον κόσμον (2). Άλλά πλήν τού διηνεκούς έζπατρισμοϋ τών 
γενυαίοτέρων άνδρών τής 'Ελλάδος είς τήν Ασίαν, ούχ ήκιστα έφΟμρη καί

! τών αλλεπαλλήλων δηώσεων έν τοΐς πολέμοις. Θλιβερόν εικόνα διαγρά- 
τούτωυ έκασταχοΰ ό Πολύβιος μάλιστα τών γινομένων κατά τήν διάρζει- 
τοΰ Συμμαχικού πολέμου, μετά πικρίας στηλιτεύων καί άποστρεφόμε- 
τούς πράττοντας. Αί Έλληνιζαί πόλεις έφθείροντο πρός άλλήλας καί τό 

δίκαιον ούδαμοϋ έτηρείτο. Οί ισχυρότεροι ή οί όχυρωτέραν εχοντες χώραν ή- 
νον καί εφέρον τούς γείτονας. Τούτο έποίουυ οί Ίλλυριοί κατά τε γήν ζ,αί κα
τά θάλασσαν· οί ΊΙπειρώται, οί Ακαρνανες, καί μάλιστα οί Αίτωλοί ληστρι- 
ζώς έβίουν. Τά δυτικά’τής Πελοποννήσου παράλια καί πο/<λαί τών νήσων ή
σαν αί προχειρότεοαι πρός οιαρπαγήν χώραι (3). Τοϊς Αίτωλοΐς συνεμάχουν 
οί Κεοζυραΐοι καί οί Ίλλυριοί, πλήν εϊποτε διεφώνουυ κατά τήν διανομήν τών 
λαφύρων.’ Οί Ακαρνανες έπέβλεπόν τινας τής ΊΙλείας χώρας, οί Λακεδαιμό
νιοί τήν Μεσσηνίαν. Οί έν Θήβαις τής Θεσσαλίας έβλαπτον τάς γειτονευού- 
σας τής Θεσσαλίας καί Φθιώτιδας πόλεις· δθεν καταλαβών αύτός ό Φίλιππος, 
έξηνδοαπόδισε τούς κατοίκους καί έπώκισε Μακεδόυας. Αί δέ διαρπαγαί ούχί 
άπαξ’ούδέ δίς καί τρις έγίνουτο, άλλά συνεχώς παρά πάντα 
Ορώπινα δίκαια· ώστε πανταχοΰ ήτο κοινή τών 
τούς πάντας κατείχε δυσπιστία ^4). Κατά τάς άρχάς 
μου οί Αίτωλοί μετά τών 'Ρωμαίων στρατηγοΰντος τι 
τος τού Λαβινοΰ, άφού κατέλαβον τήν άτυχή πατρίδα μου 
μαχον ούσαν κατ’ ανάγκην τοϊς 
'Ρώμην τέκνα καί γυναίκας 5 . .
500 ’Αχαιούς πεμφθέντας αύτοϊς κατ’ αϊτησιν έπί φυλακήν. Οί δέ Αχαιοί άν-

(I) Τ··-. Α·.β. Αά. 43. ΙΙολύό. ΑΖ'. δ. 4. (2) ΙΙολυβ. Β. Σ-?αβ. I. 177.—ΙΙαράβαλ. Ίσοζρ. ’Λ- 
ρεάο-τ ζΟ ε·-0α ά-α?1ΟΐΛοΟ'<τα·. αί έν πολέμο·.,- άπώλε'.αι -Ον ΆΟήναΐων εί; πλοία καί ανόρα; κατα το 
Ματήυα τΤ,; ήγευον'α;. (3) ΙΙολυβ Β Ε· (4) Πολύ?. Ε. ρ. 8. (5) αύτ. Β. νή, ·Λ.

ι τά Οεΐα καί άν- 
χωρών συνδήωσις καί γενική 

; τού Φιλιππικού πολέ- 
οΰ Σζόπα καί ύπατεύον- 
- ··-) Άντίκυραν σύμ- 

ιΐς Μακεδόσιν,"έξηνδράπόδισαν καί άπήγαγον είς 
ι . Οί Μαντινεϊς παρασπονδήσαντες κατέσφαξαν
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^εκδικούμενοι έλόντες άνάστατον έποίησαν τήν Μαντίνείαν πωλήσαντες τέκνα 
καί γυναίκας (1). Οί Αΐτωλοί κατά τόν συμμαχικόν πόλεμον έδήουν τήν χώ
ραν τών Μεσσηνίων, ’Αχαιών, Άζαρνάνων, ό δέ Φίλιππος καί οί ’Αχαιοί τήν 
τών ΑΙτωλών ζαί συμμάχων. Καί παρατηρεί τις ότι έξέλιπε πας πρός τά θεία 
σεβασμός. Οί Αΐτωλοί ήγουμένου αύτών τοΰ στρατηγού Σζόπα είσελάσαντες 
εις Ήπειρον χατέσκαπτον καί τά τείχη καί τάς οικίας καί τό γυμνάσιου· ένέ- 
πρησαν τάς στοάς, καί διέφθειραν τ’ αναθήματα, όσα πρός κόσμον ή χρείαν ύ- 
πήρχον τοϊς εις τάς πανηγύρεις συμπορευομένοις, καί ανάτρεψαν ζαί τάς ει
κόνας τών βασιλέων άπάσας. Τό δέ χείριστον· παραγενόμενος ό Σ ζ ό- 
πας εις Αιτωλίαν ούχ ώς ήσεβηκώς, άλλ’ ώς αγαθός άνήρ 
εις τά κοινά πράγματα γεγονώς, έτιματο ζαί περιεβλέπε- 
το πλήρεις ελπίδων κενών καί φρονήματος αλόγου πεποι- 
ηζώς τούς Αίτωλούς(2). Ταΰτα δ’ έπραξε ζαί τό επόμενον έτος ό στρα
τηγός τών Αίτωλών Δωρίμαχος· δς παραγενόμενος εις Δωδώνην ζαί τό ιερόν 
καί τάς στοάς ένέπρησε καί πολλά τών αναθημάτων διέφθειρε, ζατέσκαψε δέ 
καί τήν ίεράν οικίαν ώστε, ώς λέγει ό Πολύβιος, οί Αΐτωλοί έπραττον παρά 
τά κοινά τών ανθρώπων ήθη (3). Παραπλήσια δ’έπραττε καί ό Φίλιππος, έ- 
πελθών μετά ταΰτα έπί τούς Αιτωλούς καί καταλαβών τήν πρωτεύουσαν αύ
τών Θερμόν, οιόν άντεκδικούμενος πρός όσα έκεΐνοι έπραξαν έν Δωδώνη, τάς 
τε στοάς ένεπ ί μ πρ α σ ζε καί τά λοιπά τών αναθημάτων οιέ- 
φθειρεν, όντα πολυτελή και μετά πολλής έπιμελείας καί δαπάνης έπεξειρ- 
γασμένα ένια. Τάς δέ τών οικιών δροφάς ού μόνον ένεπίμπρασκον, αλλά ζαί 
μέχρις έδάφους κατέσκαψαν. Άνέτρεψαν δέ περί τάς 2,000 ανδριάντας, ών 
πολλούς διέφθειραν, πλήν οσοι θεών έπιγραφάς ή τύπους ειχον. Ό δέ βασιλεύς 
καί οί περί αύτόν έσεμνύνοντο ώς δικαιότατα ποάττοντες καί προσηκόντως, οί- 
ον αμυνόμενοι τοϊς όμοίοις τήν τών Αίτωλών ασέβειαν. Τά αύτά έπραξε ζαί έν 
ΙΙεργάμω Φίλιππος (4). Τήν δέ Άβυδον ελών άνάστατον έποίησε (5). Καί 
αύτή δέ ή ’Ηλεία, ήτις είχε μεγάλα πλούτη καί ήτο ή πολυανθρωποτάτη τών 
Ελληνικών χωρών έπί Πολυβίου, καί ήτις διά τόν ύπάρχοντα τοΰ Διός ναόν 
έπί πολύν χρόνον έμεινεν άπειρος πάσης πολεμικής δοκιμασίας καί παντός δει- 
νοΰ, όλιγωρήσασα τής ειρήνης, ής πάντες εύχονται τυχεϊν ζαί με
τά σχεϊν καί ήν έδύνατο νά έχη παρά τών 'Ελλήνων πάντα τόν χρόνον άδή- 
ριτον, περιεπλέχθη εις έριδας πρός Άρζάδας, μετέβαλε τόν ειρηνικόν ζαί γε
ωργικόν τρόπον τοϋ ζήν, καί άντί ν’ άνακτήσηται τήν παλαιάν άσυλίαν, έξε- 
τέθη εις πειρασμούς όμοιους τοϊς άλλοις, καί έδοζίμασε τήν αύτήν έκείνων 
τύχην (6). Πάσα πίστις, λέγει ό Πολύβιος, παρ’ Έλλησιν έξέλιπε· καί τά
λαντο·/ μόνον πιστευόμενός τις έχει άντιγραφεΐς δέκα ζαί σφραγίδας ζαί μάρ
τυρας διπλάσιους. Καί ήτο σπάνιον νά εύρη τις άνδρα άπερχόμενον τών κοι
νών ζαθαρεύοντα (7). ’Εν γένει δέ τοιαύτη ήτο ή ένεκα τοΰ πολέμου άθλιότης

(I) Πολύβ. Θ. Λθ. 2. Δίβ. ζς·. 26. (2)«ύτ. Δ. ξβ'. πρβ. Ν. έ. (3) «it. Δ. ξζ. (4) Ait.«. (5) ΑύτόΟ. 
Δ. οο (6) Ait. 1ST λβ. (7) «it. r. 5 ή τοιαύτη tiaeOopi ixato άπύ τ&ν νοόνων τοϋ ’kozai. 
του.-, (Άρειοπ. 0.)—ιφβ. ΙΙολυβ. 10'. λ8. λέ. ' Γ 

τής Ελλάδος, ώστε οί πολλοί έλεγον, είμή ταχέως άπολώμεθα, ούχ 
ά ν έ σ ώ Ο η μ ε ν. (Πολύβ. Μ. έ. 12).

Σκιαγραφήσαντες τήν τοιαύτην τής Ελλάδος κατάστασιν, ίδωμεν ήδη ποι
ον διεδραμάτισαν πρόσωπον αί δύο τελευταϊαι τάς πολλάς Έλληνικάς πόλεις 
άντιπροσωπεύουσαι συμμαχίαι, ΐν’ ούτως έκ τών κατά μέρος γεγονότων, τήν 
αληθή καί ούτως εΐπεϊν άκονιτί τής Έ/.λάδος ύποδούλωσιν κατανοήσωμεν.

Ή Αίτωλική συμμαχία, ώς είπον, ήρξατο τακτικώτερον ρυθμισθεΐσα τε- 
λευτώσης τής γ'. π. X. έκατονταετηρίδος. ’Αρχαιότερου οί Αΐτωλοί εζων λτ- 
στριζώς ζαί ώς μισθοφόροι- φαίνονται δέ τό πρώτον ηνωμένοι κατά τοΰ ’Αλε
ξάνδρου ύπέρ τών Θηβαίων, καί έπί τής εισβολής τών Γαλατών (1), ζαί βρα
δύτερο·/ έπί τοΰ Ααμιακοΰ πολέμου· άλλ’ ό χαραζτήρ αύτών έμεινεν άμετάβλη- 
τος. Είθισμένοι νά ζώσιν άπό τών άλλων, καί νά μή δαπανώσιν άπό τών ιδίων 
υπαρχόντων, έφερον χαλεπώς τήν ειρήνην, καί άλαζόνες όντως φύσει έζων βίον 
πλεονεκτικόν καί θηριώδη, -ηγούμενοι ούδέν οίκεϊον, πάντα δέ πολέμια (2). "0- 
θεν μετά τόν θάνατον ’Αντιγόνου τοϋ Γόνατά τοΰ περιστείλαντος τάς ληστρι- 
κάς αύτών έπιδρομάς, προέρχονται τολμηρότεροι εις τάς λεηλασίας, στρατη- 
γοΰντος Δωριμάχου καί Σζόπα, ζαί συμμαχούντων αύτοΐς τών Κερχυραίων, 
ζαί ’Ιλλυριών, καί τών τυραννουμένων Σπαρτιατών. Έπί τούτοις οί ’Αχαιοί μή 
δυνάμενοι μόνοι, μετεζαλέσαντο τόν Φίλιππον μεθ’ ού έπί τρία έπη (άπό τοΰ 
210 έπολέμησαν τόν Συμμαχικόν πόλεμον, δν πάλιν υποκινήσει τών 'Ρωμαί
ων άνενέωσαν έπί 7 έτη 211—204). Καί μέχρι μέν τής ήττης τοΰ Φιλίππου 
συνέπραττον καί σύμφωνοι ήσαν τοϊς 'Ρωμαίοις, άτε καί αίτιώτατοι τοΰ προς 
Φίλιππον πολέμου γενόμενοι (3). Εύθύς δέ μετά τήν νίκην διαφόρως έσχον καί 
έλοιδόρουν τούς 'Ρωμαίους, άνακηρύττοντες εαυτούς αίτιωτάτους τής μάχης. 
'Υπό δέ τών πολλών έξ αύτών έφέρετο καί ήδετο έπίγραμμα υβριστικόν πρός 
τον Φίλ ίππον (4). Νομίζοντες λοιπόν εαυτούς ήδιζημένους έπεμψαν πρέσβεις ύ- 
ποκινοΰντες τόν Άντίοχον, τον τύραννον Νάβιν, καί τούς άλλους "Ελληνας 
εις πόλεμον κατά τών 'Ρωμαίων. Και τών μέν άλλων ούδείς ήθελησε νά υπα- 
κούση· ό δέ Νάβις πρόθυμος εύθύς πρόέβη εις διαρπαγάς καί φόνους, έφ’οΤς 
προσβληθείς υπό Φιλοποίμενος στρατηγοΰντος τών’Αχαιών ήττήθη καί ήναγ- 
ζάσθη νά άπαιτήση παρά τών Αίτωλών βοήθειαν. Ούτοι δ’ έπεμψαν αύτώ 1000 
άνδρας, οϊτινες έπιθυμοΰντες νά χαταλάβωσι τήν Σπάρτην όχυράν ούσαν έθα- 
νάτωσαν τό,ν Νάβιν είς τινα έπιθεώρησιν, ζαί έπεχείρησαν διαρπαγήν τών τε 
οικιών τοΰ τυράννου ζαί τών άλλων πολιτών. Διά τήν διαρπαγήν δέ τής πό- 
λεως όργισΟείς ό λαός έθανάτωσεν αύτούς, λαβών παρ’ αύτών δίκην αξίαν διά 
τό παράσπονδο·/. Άρξαμένου δέ τοΰ Άντιοχικοΰ πολέμου, οι Αΐτωλοί συνεμα- 
yrpcw αύτώ, ζαί άλλοις προέτρεπον. Όθεν μετά τήν έν Θεομοπυλαις ήτταν 
τοΰ Άντιόχου, ό ύπατος Μάνιος έπιών, άλλους μέν τών Αίτωλών έπολιόρκει 
αύτός, άλλοις δέ ύπεχώρησε Φιλίππω. Άγομένους δέ ζαί φερομένους οεινώς 
ύπό Φιλίππου οίκτείρας ό Τίτος, διέπλευσεν έζ Πελοπόννησου και όιεπράξα- 
Το παρά τοϋ υπάτου, ΐνα δοθή αύτοΐς άναχωχ^ή καί χρόνος, έν ώ πρεσβεύσαν-

(I) 1Ι«υσ. Α. 8. 4. (2) ΙΙολνβ. Δ. γ’. (3) Διβι. λ». I. (4) ΙΙλοντ. Τι». 0. 
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τες είς’Ρώμην τύχωσι μέτριου τινός (1). Ούτω ο’ εχουσι μετά το τέλος τοΰ 
πολέμου ή Σύγκλητος επέβαλε 500 ταλάντων ζημίαν και ύπεχρέωσε νά 
τηρώ σι τήν αρχήν καί τήν δυ ναμιν το 0 δήμου τών 'Ρω
μαίων (189). Ούτως οί Αίτωλοί συνεργήσαντες δσον ούδένες τών Έ)Λήνων 
είς τήν καταστροφήν αύτής τής Ελλάδος, πρώτοι έλαβον καί ταχυτέραν τών 
έαυτοΐς πεπραγμένων τήν τιμωρίαν, διαγραφέντες έκ τοΰ καταλόγου τών ελευ
θέρων Ελληνικών πολιτειών (2).

Τό δέ ’Αχαϊκόν συνέδρων αρχαιότατα μέν ύπαρχον διελύθη παντελώς σχε
δόν μετά τόν Ααμιακόν πόλεμον ύπό Μακεδόνων, άλλ’ άνεφάνη μικρόν έπειτα 
εύρυθμότερον, καί μάλιστα άπό τοΰ 250, ότε ή Σικυών διά του ’Αράτου προσε- 
τέθη αύτω. Οί’Αχαιοί έτιμώντο έπί χρηστότητι καί ευθυδικία παρά τε τοΐς 
Έλλησι καί 'Ρωμαίοις (3). Είς αύτούς ανέθεσαν τάς εαυτών διαφοράς Σπαρτι- 
αται καί Θηβαίοι (4 , καί εις τούς Σικυωνίους οί 'Ρωμαίοι επίτρεψαν τήν ά- 
πόφασιν τής έπιβληθησομένης είς τούς ’Αθηναίους ζημίας διά τήν τοΰ Ώρω- 
ποΰ διαρπαγήν. Άναβλαστήσαν λοιπόν τό συνέδρων τών ’Αχαιών ώ ς έ χ 
δένδρου λελωβημένου, κατά τήν έκφρασιν τοΰ Παυσανίου, καί αύ- 
ξηθέν καί κρατυνθέν ύπό ’Αράτου καί Φιλοποίμενος έμαράνθη καί έξηράνθη ά
μα τούτοις (5\

Καί αρχηγός μέν καί καθηγεμών, κατά Πολύβιον, έγένετο Άρατος ό Σικυ- 
ώνιος, αγωνιστής δέ καί τελεσιουργός καί βεβαιωτής, ώστε νά λάβη έπί τινα 
χρόνον μονιμότητα τινα, Φιλοποίμην ό Μεγαλοπολίτης, καί οί ταύτά τούτω 
προελόμενοι άνδρες (6). Ό Άρατος ήτο πολιτικός μάλλον ή στρατιωτικός, καί 
παρα'λαβών τούς Αχαιούς διηθημένους πρότερον κατά πόλεις έκ ταπεινών προ- 
ήγεν είς αξίωμα καί δόξαν, Έλθνηνικήν καί φιλάνθρωπον πολιτευόμενος πολι
τείαν. Ούδέν έπραξεν έν τώ βι'ω προπετές, ούδ’άκριτον (7 , άλλ’ ήτο αγαθός 
καί ήμερος, καί ικανός νά προσελκύση άλλους μεγάλην έχων πίστιν· διά δέ 
τών αρετών τούτων καί τής τών βασιλέων φιλίας διεπράξατο τά πλεΐστα τών 
έργων. Άλλά τοσαύτη ήτο περί τά πολεμικά τοΰ άνδρός ή άνεπιτηδειότης, ώστε, 
ώς λέγει ό Πολύβιος, έ ν έ π λ η σ ε πάσαν τήν Πελοπόννησον 
τών κατ' αύτοΰ τροπαίων (8',. Καί ή μέν πολιτική εμπειρία άνευ τής 
στρατηγικής ίκανότητος ΐσως δύναται νά δικαιολογηθή καί δι’ άλλων άρχαιο- 
τέρων παραδειγμάτων. Άλλά πολλοί τών πολιτικών αύτοΰ πράξεων δυσεξήγη
τοι καθίστανται. Ό Άρατος ήτο έξοχος άνήρ τής έποχής του. Βλέπων τήν ό- 
σημέραι παρεκκλίνουσαν Ελληνικήν ίσχύν μεταβαλλομένην, συμμετεβάλλετο 
καί αύτός· καί φαίνεται μάλλον ακολουθών και οίκονομών τάς περιστάσεις ή η
γούμενος καί δίοων είς αύτάς ψυχήν. Εΐνε έν γένει πιστή είκών τής άσθενείας 
μέν άλλ’εύθύτητος ζαί ζάλής θελήσεως τής πατρίοος αύτοΰ. ’Εντεύθεν ευεξή
γητοι καί τινες πολιτικοί αύτοΰ άσυνέπειαι, καί μάλιστα έζείνη δι’ ής ζατες-οέ- 
ψατο, δ,τι αύτός μετά πόνων μεγάλων διεπράξατο. Βλέπων, ότι δέν ήδύνατο 
ν’ άντιστή είς τήν στρατηγικήν ικανότητα τοΰ Κλεομένους, βασιλέως τής 

Σπάρτης, μετεκαλέσατο είς βοήθειαν τούς Μακεδόνας, καί ούτω γέρων παρε
ίχε τήν Πελοπόννησον είς έκείνους άπό τών οποίων νέος μόλις έδυνήθη ν’ α
πόσπαση, καταστρέψας συγχρόνως διά τοΰ Αντιγόνου τόν μόνον άνδρα, τόν 
δυνάμενον διά τής ιδίας άρετής νά σύσφιγξη τήν Πελοπόννησον ύπό τήν Σπάρ
την. 'Υποταχθείς λοιπόν έζουσίως ύπό τούς Μακεδόνας, ήναγκάζετο νά παρα- 
κολουθή τόν νέον Φίλιππον, καί έν βραχυτάτω χρόνω νά καταστήση σύμπα- 
σαν τήν Ελλάδα εύνοϊζώς έχουσαν έκείνω. Διά δέ τήν τοιαύτην ύπηρεσίαν ού 
μόνον είς τοΰ υίοΰ τόν οίκον τήν ύβριν έπήνεγκεν, άλλά καί αυτός αξίαν τι
μωρίαν τής ύπηρεσίας ύπέμεινε, δηλητηριασθείς ύπό τών περί τόν Φίλιππον, 
ότε πλέον έμπόδιον τοΐς σζοποΐς έζείνου έφαίνετο. Καί όμως τηλικαύτη ήτο ή 
μετριότης τοΰ άνδρός, ώστε ένώ τό δηλητήριον κατέφθειρεν αύτόν, είς ούδένα 
το γεγονός έξήγγειλεν. Έρωτηθείς δέ ποτέ ύπό τίνος τών ύπηρετών Κε- 
φάλωνος ίδόντος δίαιμον πτύσμα έπί τοΰ τοίχου εΐπεν ταΰτα τά επίχει
ρα τής φιλίας, ώ Κ ε φ ά λ ω ν, ζ ε κ ο μ ί σ μ ε 0 α τής πρός Φ ί- 
λ ίππον ούτως έστί μέγα καί καλόν χ ρ ή μ α ή μετρ ι
ό τη ς (έπάγει τούτοις ό Πολύβιος), ώστε μάλλον ό παθών τοΰ πράξαντος ή- 
σχύνετο τό γεγονός (1). Τοιοΰτον δέ όντα οί συμπολΐται ού μόνον ζώντα ούδέ- 
ποτε έπαυσαν τιμών τες μέχρι τέλους, έν πάσι τοΐς χαλεποΐς καιροΐς είς αύ
τόν άνατιθέντες 
δι’ όλων τών τιμών, όσαι ήσαν ίζαναί νά διαφυλάξωσι αίωνίαν
Διάφορος δέ τοΰ 
ών καί διά τών 
κατορθωτιζός
7. α ι .

νικάν
τοΐς

ο τ

ς τήν τοΰ συνεδρίου διευθέτησιν, άλ.λά καί άποθανόντα έτίμησα? 
..λ.. rv<*x>r*r μ-ύ ίχτΌ,-ιύ.wiMyir/v τήν μνήμην ί,—,'·

Αράτου ήτο ό Φιλοποίμην, δστις άγαθός πολεμιστής 
- " όπλων έ ν ε ρ γ ό ς, έ τ ι δ έ ε ύ τ υ χ ή ς καί 

ύθύς έν ταΐς πρώταις γ ε ν ό μένος μ ά- 
τ ό φρόνημα τών Αχαιών ηύξη- 

θ έ ν τ ω ν μ. ε-τ’ αύτοΰ καί κατευτυχεΐν 
ι ς ά γ ώ σ ι ί'3). Ό Φιλοποίμην, ού τόν βίον άριστα 

, είχε παιδευθή ύπό φιλοσοφίας είς κοινόν 
μετείχε δέ στρατιωτικών μάλλον ή πολιτικών άρετών, 

- ’ ' - Σπ: ‘ ’

ε
άμα τή δυνάμει 

ε ΐ 0 ι σ '
π λ ε ί σ τ ο

σε, 
έ ν 
διέγραψεν ό Χαιρωνεύς φιλόσοφος, 
τής'Ελλάδος όφελος' [ .
καί ώμοίαζε πρός τούς τής άρχαίας Σπαρτιατικής αγωγής μετασχόντας ανδρας. 
Τό δέ ήθος αύτοΰ άνεφάνη εύθύς έξ άρχής· - ί_...... 1 "" ' '' ’..... .....

(1) ΙΓ-.ουταο. Τ·.τ. ιέ, 25. (2) Πολύ?. KB. t5.—,5. (3) ΠΟ.-Λ Β. ).ά. 6—18. (ί) IIww. Ζ. 
ζ' 2 (5) ΙΙολυβ. Β. λΟ. 10. (C>) xj-.oO. Β. >ο. 2. (7) |·. tS', 7 (5 οώτοβ. Δ. τ,. 6—15.

κτός είσβαλών κατέλαβε τήν Μεγαλόπολιν, 
ψε τρόπον τινά τής πόλεως τούς πολιτας 
Σελλασία μάχην αίτιώτατος έγένετο τής 
μένος τών Μακεδόνων, διά τί τό ιππικόν έζινησαν, 
νων, < 
νο τό μειράζιον έργον
4 Έν έτει 207 άοιστεύσας ι

ήρεθη στρατηγός τό πρώτον, καί έκτοτε μέχρι τέλους τής ζωής του όκτάκις 
·■' .1; Αχαιών. Τώ αύτώ έτει νικήσας φονικωτάτην μάχην τούς

κρτιάτας, έν ή έπεσαν 4,000 Λακεδαιμόνιοι, έφόνευσεν Joia χειρί τόν τύραυ- 
’ > ω έωρτάζοντο τά Νέ- 

ή. (i) αύτ. ς·'. (5) ΙΙολνο,

διότι καί ότε ό Κλεομένης διά νυ- 
παραβόλως άγωνισάμενος έξέκλε- 

είς Μεσσήνην, άλλά καί κατά τήν έν 
νίκης. "Οθεν ό Αντίγονος άποπειρώ- 

καί άπολογουμένων έζεί- 
ότι έβιάσθησαν ύπό μειράκιου Μεγαλοποθ^ιτίκοΰ, γελασας ειπεν ε κ ε ι- 

ή γ ε μ ό ν ο ς μεγάλου πε π ο ί η ζ ε ν 
............    , πρότερον έν τή μάχη πρός Αίτωλούς καί Ήλείους, 

'λ.. ---------- πρώτον, καί έκτοτε _ ' ·'■·-- *
έστρατήγησε τών Αχαιών. Τώ αύτώ έτει νικήσας φονικωτάτην μάχην 
Σπαρτιάτας, έν ή έπεσαν 4,000 Λακεδαιμόνιοι, γ~ 
νον αύτών Μαχανίδαν 5 . Οθεν μικρόν μετά τοΰτο, έν

(I) ΙΙολυβ. II. 4'. 1,6. (2) α·:«τ. II. r7 7. (3) Ι:λυύτϊ?. ΦΛο-. 
ΙΑ', ri.
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μεα, παρήλθεν ό Φιλοποίμην εις τδ Οέατρον, τούς νεανίσκους έχων ένδεδυμένου 
στρατιωτιχαϊς χλαμίσι καί φοινιζέσιν έπενούταις καί πολύ φρόνημα καί σέβα 
πρός τον άρχοντα δεικνύοντας. Τότε δέ κατά τύχην είσελθών ό ζ 
ψάλλε τούς ΙΙέρσας τοΰ Τιμοθέου άρξάμενος

κλεινόν έλευθερίας τευχών μέγαν Έλλάδι κόσμον.
έπι δέ τούτοις δλον τδ Οέατρον πανταχόθεν πρδς τόν Φιλοποίμενα άπέβλεψε καί 
μετά χαράς έκρότει· επειδή ένόμισαν οί "Ελληνες, δτι άνελάμβανον διά τών 
ελπίδων τδ παλαιόν αξίωμα και έπέζτων θάρρος (1). Τοιαύτη ήτο τοϋ άνδρδς 
ή αρετή, ώστε οί μέν ’Αχαιοί και μή στρατηγοϋντα εις αύτόν έπάπταινον, οί 
δέ εχθροί καί τδ όνομα αύτοϋ άπέφευγον· διότι λέγεται, δτι οί Βοιωτοί πολιορ- 
ζοΰντες τά Μέγαρα ζαί άκούσαντες ψευδώς, δτι επέρχεται ό Φιλοποίμην, έφυ- 
γον ταχέως. Τδ αύτό δέ έπραξε καί Νάβις ό τύραννος τών Σπαρτιατών, δ- 
στις είσβαλών εις Μεσσηνίαν, καί άκούσας ερχόμενον έπ’ αύτόν τον Φιλοποί- 
μενα, έφυγε δι’ άλλης οδού. Ού μήν αλλά καί Φίλιππος ό Μαχεδών τοϋτον 
έμπόδιον πρδς τήν ηγεμονίαν πάσης τής Ελλάδος ηγούμενος άπεπειράθη διά 
φαρμάκου κρυφίως νά αναίρεση· δθεν τούτου γνωστού γενομένου έμισήθη παν- 
τάπασιν (2). Τοσοϋτον θάρρος ένειργάσατο τοϊς Άχαιοϊς, καί τοσοϋτον φόβον 
τοϊς πολεμίοις. Μετά δέ ταΰτα δέν ήξεύρω διατί άπήλθεν εις Κρήτην, καί έπο- 
λέμει υπέρ τών Γορτυνίων, ένώ οί μέν ’Αχαιοί έπολεμοϋντο ύπό Νάβιδος, οί 
δέ Μακεδόνες ύπό τών 'Ρωμαίων, καί δτε έπανήλθεν εύρε τόν μέν Φίλιππον ήτ- 
τημένον (197), τούς δέ ’Αχαιούς μετά τών 'Ρωμαίων πολεμοϋντας Νάβιδι. Κα- 
τανοήσας τό πνεΰμα τών 'Ρωμαίων παοενέβαινε κωλύων αύτούς ν’ άναμιγνύων- 
ται εις τά τών Ελλήνων, καί ποΰ μέν ένδιδούς, ποϋ δέ άνθιστάμενος, καί ώς- 
περ αγαθός κυβερνήτης πρός κϋμα διερειδόμενος, ήγωνίζετο νά πείση τούς "Ελ
ληνας νά πράττωσι καθ’ εαυτούς άνευ τής τών ξένων επιβουλής. "Οθεν αίρεθείς 
στρατηγός ένίκησε τούς Λακεδαιμονίους, παρά γνώμην τοϋ Τίτου, οστις ήθε
λε νά έχη αύτούς αντιστάθμισμα πρός ’Αχαιούς. Φονευθέντος δέ τοΰ Νάβιδος 
ύπ’ Αίτωλών προσηγάγετο τούς Σπαρτιάτας διά τής πειθοΰς μάλλον ή διά τής 
βίας εις τούς ’Αχαιούς· αλλά καί δτς ό στρατηγός τών ’Αχαιών Διόφαντος με
τά τοΰ Τίτου (191) ήθέλησε νά τιμωρήση τούς Λακεδαιμονίους νεωτερίζοντας, 
έλθών ώς ιδιώτης κατέπαυσε τάς ταραχάς καί έπανήγαγε τούς Λακεδαιμονί
ους εις τό κοινόν τών ’Αχαιών. ’Αλλά προς τήν τοιαύτην τοΰ άνδρός πολιτεί
αν αντικείμενα φαίνονται, δσα έπραξε τδ επόμενον έτος (190), δτε έπί τοϊς αύ
τοΐς έφόνευσεν 80 Σπαρτιάτας, χαθεϊλε τά τείχη, άφήρπασε πολλήν χώραν 
καί προσένειμε τοϊς Μεγαλοπολίταις· δλους δέ τούς ύπό τυράννων αποδεδειγ
μένους πολίτας μετώχισεν εις Άχαίαν, 3,000 δέ τών Ειλώτων άπειθοϋντας έ- 
πώλησε καί έκ τών χρημάτων άνωκοδόμησε στοάς έν Μεγαλοπόλει οιον έφυ- 
βρίζων. Έπί πάσι δέ χατήργησε τήν Λυκούργειγον γωγήν (187).

(άχο ίουθεΐ.)
(I) Τόν αρχαϊκόν τοΰ Φιλοπυίμινο; βίον uapxuptT και τό ύτ.ό ΙΙλουτάρχου ιστορούμενου, ζαΐ συμ

βάν αύτφ έν Μεγάροι; ΐ>“ό τ?(; γνναικό; τοΰ ςενίσαντο; αύτόν. (Ιίλουτ. Φιλοπ. ο .) (2) αύτ. if'.—
Μαυσκν. Η. νά.
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Έξεφωνήθη zry 21 Ιανουάριου 1873.

Φιλόμουσοι Κύριοι!

Ούτε έπίδειξις θεολογικών 
νησαν νά άναβώ σήμερον τήν

γνώσεων, ούτε αίσθημα φιλαυτίας μέ παρεχί- 
,, t . έδραν ταύτην, δπως αναπτύξω ενώπιον ύμών 

τό πνεΰμα καί τήν διδασκαλίαν τοΰ Ευαγγελίου. Τάς επιδείξεις άποστρέφομαι 
ζαί άποδοζιμάζω φρονών δτι, το ήμέτερον έθνος, δπως φανή αντάξιον τοϋ 
προορισμού του, έχει ανάγκην μάλλον πρακτικών γνώσεων ή αγορεύσεων και 
συζητήσεων, δτι δφείλει νά γνωρίζη έκτενέστερα τό πνεΰμα καί τό ύψος τής 
χριστιανικής αύτοϋ πίστεως ή νά έγζύπτη εις τά συγγράμματα τοΰ Πλάτωνος 
καί τοΰ Άριστοτέλους, καί δτι χρεωστεϊ νά έμπεριέχη εις τούς κόλπους αύτοϋ 
μάλλον χρηστοήθεις, τίμιους ζαί ενάρετους πολίτας ή ρήτορας, Φιλοσόφους καί 
σοφιστάς. Τό θέμα λοιπόν τής ήμετέρας συνδιαλέξεως θέλει είναι τό Εύαγ- 
γέλιον. Ή λέξις αύτη, ήτις έξ ενός μέ υπενθυμίζει τόν σοβαρόν χαρακτήρα 
οι’ ού οφείλω νά περιβάλω τάς έννοιας μου, μοί διεγείρει έξ άλλου τήν υπό
νοιαν, δτι θάήναι ίσως δύσκολον νά προσηλώσητε τήν προσοχήν σας έπί σκέ
ψεων, αίτινες ώς έκ τής οικειότητας και έπαναλήψεως αύτών, ακροθιγώς πως 
προσβάλλουσι τό πνεΰμα ύμών. ’Αλλά προκειμένου περί μεγάλων αληθειών, 
προζειμένου περί τής εύτυχίας ή δυστυχίας ήμών, εύελπιστώ δτι θέλετε κατα
βάλει πασαν εφικτήν προσοχήν καί εύμενώς άζροασθεϊ τών λόγων μου.

"Οπως έζτιμήσωμεν δεόντως τάς ώφελείας, ας τό Εύαγγέλιον έπήνεγκεν έ
πί τής ανθρωπότητας, ανάγκη πάσα ν’ άναδράμωμεν εις τήν έποχήν τής έμ- 
φανίσεως αύτοϋ ζαί ρίψωμεν έν βλέμμα έπί τής κοινωνικής καί ήθικής κατα- 
στάσεως, έν ή διετέλει τότε ό έλληνικός καί ρωμαϊκός κόσμος. Προσπαθοϋν- 
τες ούτω ν’ άνακαλύψωμεν τί άρα θά είμεθα σήμερον, έάν ό χριστιανισμός δέν 
ένεφανίζετο έπί τής γής, Οέλομεν εκτιμήσει καλλήτερον πάν δ,τι χρεωστοΰ- 
μεν εις τήν Οείαν καί σωτήριον ταύτην θρησκείαν.

Όπόταν έν τή ιστορία βλέπωμεν τόν κυρίαρχον λαόν τής 'Ρώμης προσπί- 
πτοντα ενώπιον τοΰ Κλαυδίου καίσαρος καί λατρεύοντα τον υιόν τοΰ Οίνοβάρ- 
βου, νομίζομεν δτι ή λατρεία αύτη είχε όρια τινά. Πλήν ή 'Ρώμη ήγάπησε 
πραγματιχώς τόν Νέρωνα καί έπί πολύν χρόνον μετά τόν θάνατον τού τυράν
νου τούτου, ή σκιά αύτοϋ ήτο δημοφιλής εις τούς 'Ρωμαίους. ’Ενταύθα πρέπει 
νά σταματήσωμεν, δπως παρατηρήσωμεν μετά προσοχής τά ρωμαϊκά ήθη. 
Ούτε ό Τίτος, ούτε ό Άντωνινος, ούτε ό Μάρκος Αύρήλιος ήδυνήθησαν νά με- 
τατρέψωσι τόν ροΰν ταύτης· εις θεός μόνος ήδύνατο νά πράξη τούτο.

(ΟΜΙ1ΡΟ2 ΦΤΛ. Β'.) <1
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Ό Αύγουστος ζαϊσαρ έφθασεν είς τήν έξουσίαν διά τοΰ έγζλήματος και έ- 

βασίλευσεν ύπό τό πρόσχημα τής αρετής. Μή δυνάμενος δέ νά έξισωθή ώς 
πρός τήν άνδρίαν μετά τοΰ προζατόχου του, ήθέλησε νά φανή ήγεμών μεγα- 
λόδωρος καί ειρηνόφιλος. Χορηγών τήν ειρήνην και τήν άνάπαυσιν είς τούς 
ύπηχόους του έβύθισεν αύτούς είς τόν βόρβορον τής διαφθοράς, προετοιμάσας 
ούτω τήν πτώσιν τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. Ό Τιβέριος καΐσαρ περιεφρόνη- 
σε πολύ τούς ύπηζόους του, δείξας προπάντων είς αύτούς τήν περιφρόνησιν 
ταύτην. Άλλά τό αίσθημα τοΰτο, ό'περ ώφειλε νά ύποζρύψη, ήτον έζφρασις 
χαράς, τήν όποιαν δέν ήδύνατο νά περιστείλη, εύρίσκων τον λαόν καί τήν ρω
μαϊκήν γερουσίαν ύποδεεστέραν καί αύτής τής χαμερποΰς ζαρδίας του.

Ό ρωμαϊκός λαός ύπήρξεν ανέκαθεν λαός φρικώοης, καθότι εις λαός δέν 
περιπίπτει είς τά πλημμελήματα, άτινα έφανέρωσεν ύπό τούς κυριάρχας αύτοΰ, 
άνευ φυσικής τίνος ροπής και ψυχικής μοχθηρίας. Ή Ελλάς καί έν τή άκρα 
αύτής διαφθορά ούδέποτε ύπήρξε μυσαρά. Ύποδουλωθεϊσα δέ, δέν έσυλλογίζε- 
το άλλο, είμή πώς ν’ άπολαύση ησυχίας καί ηδονής.

Όπόταν ή 'Ρώμη έφάνη ενάρετος, αί άρεταί αύτής ήσαν παρά φύσιν, κα
θότι ό πρώτος Βροΰτος θυσιάζει τόν υιόν του, ό δέ δεύτερος δολοφονεί τόν πα
τέρα του. Ύπάρχουσιν ένίοτε αρετής διαθέσεις, τάς οποίας λαμβάνομεν ώς γε- 
νικάς άρετάς και αί όποϊαι δέν εΐνε άλλο, είμή τοπικά αποτελέσματα. Ή 
'Ρώμη, έλευθέρα ούσα, ύπήρξε κατ’ άρχάς ολιγαρκής, διότι ήτο πτωχή· γεν
ναία, διότι οί δεσμοί αύτής, στηριζόμενοι έπί τοΰ ληστρικού αύτής βίου, τήν 
ήνάγκαζον πάντοτε νά όπλοφορή. Έξ άλλου ήτο θηριώδης, άδικος, φιλάργυρος, 
λάγνος καί μόνον ή μεγαλοφυία αύτής ύπήρξεν αξιοθαύμαστος, άλλ’ δ χαρα- 
κτήρ αύτής μισητός.

Ό Μάρκος χύνει κατά τό δοκοΰν αύτώ τό αίμα τών εύγενών, ό δέ Σύλλας 
τδ τοΰ λαοΰ καί ώς διά τελευταίαν περιφρόνησιν παραιτεΐται δημοσίως τής δι
κτατορίας χωρίς νά δώση λόγον διά τό αίμα δπερ έχυσεν. Οί συνωμόται τοΰ 
Κατιλίνα ύποχρεοΰνται νά ζατασφάξωσι τούς έαυτών πατέρασ καί συντελούν 
είς τήν καταστροφήν τής ρωμαϊκής έζείνης μεγαλειότητος, ήν ό Ίουγούρθας 
προτίθεται νά καταβάλη. Χωρίς νά λαλήσωμεν ένταΰθα περί τών ζαταμηνυ- 
τών έκείνων τών καταγομένων έκ τών πρώτων εύπατριδών τής 'Ρώμης, χωρίς 
νά ύποδείξωμεν τούς αρχηγούς τής αύτής συνωμοσίας άμοιβαίως καταγγελ
λόμενους καί άλληλοσφαζομένους, χωρίς νά παραστήσωμεν τούς φιλοσόφους 
συνδιαή.εγομένους περί αρετής έν τώ μέσω τής κραιπάλης τοΰ Λέρωνος, τόν 
Σενέκαν δικαιολογοΰντα τήν πατροκτονίαν, χωρίς νά λαλήσωμεν περί τών 
βοελυρών καί αγενών πράξεων τοΰ Γάλβα, τοΰ Βιτελίου, τοΰ Δομετιανοΰ καί 
άλλων αύτοζρατορων τής 'Ρώμης, μία μόνη πράςις αρκεί δπως παραστήση τήν 
χαμέρπειαν τής ρωμαϊκής άτιμίας. Ό ύπουργός τοΰ Σεβήρου Πλαυτιανός, νυμ- 
φεύσας τήν κόρην του μετά τοΰ πρεσβυτέρου υίοΰ τοΰ αύτοζράτορος, διατάτ- 
τει τόν ακρωτηριασμόν εκατόν έλευθέρων πολιτών, δπως ή κόρη του, λέγει ό 
ιστορικός, εχη θεραπείαν άνταξίαν βασιλίσσης τής ’Ανατολής.

Είς τήν αχρειότητα ταύτην τών χαρακτήρων προσθέσωμεν καί τήν φριζώδη 
διαφθοράν τών ηθών. Ό σοβαρός Κάτων παρευρίσζετο είς τά χαμαιτυπεία, ά- 

τινα έγίνοντο πρός τιμήν τής Χλωοίδος καί παραχωρεί τήν σύζυγον αύτοΰ 
Μαρζίαν είς τόν Όρτένσιον. Μετά δέ τόν θάνατον τοΰ τελευταίου τούτου, ή 
Μαρζία γίνεται κληρονόμος τής μεγάλης αύτοΰ περιουσίας καί ό Κάτων τήν 
λαμβάνει έκ νέου, πρός βλάβην τοΰ υίοΰ του Όρτενσίου. Ό περίφημος Κιζέ- 
οων αποπέμπει τήν γυναίκα αύτοΰ, δπως νυμφευθή τήν παρ’ αύτοΰ κηδευομέ- 
νην ανήλικον ΙΙουβλιλίαν. Έπί τών ημερών τοΰ Χέρωνος ζαθιδρύθησαν τά Ί
ου βενάλια, ένθα οί ίππόται, οί γερουσιασταί καί αί γυναίκες ύψηλής πε
ριωπής ήσαν ύποχρεωμένοι ν’ άναβαίνωσιν έπί τής σκηνής κατά τό παράδειγμα 
τού αύτοζράτορος, δπως ψάλλωσιν άσματα άσεμνα μιμούμενοι τά σχήματα 
καί τάς χειραψίας τών ύποζριτών. Ό θάνατος άπετέλει ούσιωδέστατον μέρος 
τών άρχαίων ηδονών καί δπως χαροποιήσωσιν έτι μάλλον τάς εύωχίας αύτών, 
προσεκάλουν μονομάχους μετά εταίρων καί θαυματοποιών, έξερχόμενοι δέ ά
πό τάς άγκάλας αίσχράς τίνος γυναικός έτρεχον νά ίδωσιν άγριόν τι Οηρίον 
κατασπαράττον δυστυχή τινά καί πινον τό αίμα αύτοΰ. Οί αιχμάλωτοι, οϊτινες 
ειργάζοντο τήν γήν, είχον διαρκώς τά σίδηρα είς τούς πόδας καί ή μόνη αύτ 
τών τροφή ήτον ολίγος άρτος, ύδωρ καί άλας, τήν δέ νύκτα έκλείοντο είς ύ- 
πόγεια, λαμβάνοντα τόν άέρα έξ οπής τίνος, ήτις ύπήρχεν έπί τοΰ Οόλου τών 
κευθμώνων τούτων. Υπήρχε νόμος, δστις άπηγόρευε νά φονεύωσι τούς λέον
τας τής ’Αφρικής, δπως χρησιμεύωσι διά τά θεάματα τής 'Ρώμης, έάν δέ χω
ρικός έτόλμα νά οιαψιλονεικήση τήν ζωήν του έναντίον τών θηρίων τούτων αύ- 
στηρώς έτιμωρεϊτο. Ό Καλιγόλας έπηύχετο είς τόν ρωμαϊκόν λαόν νά είχε 
μίαν μόνην κεφαλήν, δπως δυνηθή νά τήν καταβάλη δι’ ένός κτυπήματος. Ό αύ
τός αύτοκράτωρ, περιμένων τούς αγώνας τού άμφιθεάτρου, έτρεφε τούς λέον
τας μέ άνθρωπίνην σάρκα, ό δέ Τίτος είς τήν έπέτειον εορτή* τοΰ πατρός του 
Ουαπεσιανοΰ προσέφεοεν ώς βοράν τών θηρίων τρεις χιλιάδας 'Εβραίων. Συ
νήθως δέ έθυσίαζον πέντε, δέκα, είκοσι χιλιάδας ατόμων πάσης τάξεως, παν
τός φύλου καί πάσης ηλικίας οι’ απλήν ύπόνοιαν τού αύτοζράτορος, καί οί συγ
γενείς τών θυμάτων τούτων έστόλιζον τάς οικίας των ζαί ήσπάζοντο τάς χεΐ- 
ρας τοΰ δημίου αύτών, παρευρισκόμενοι είς τάς έορτάς του. Ειδον έπί Κλαυ- 
δίου ζαίσαρος, λέγει ό ιστορικός Τάκιτος, 19,000 ανθρώπων άλληλοσφαζομέ- 
νων είς τήν λίμνην Φοιζίνην πρός τέοψιν τοΰ ρωμαϊζοΰ όχλου, πριν δέ συγκρου- 
σθώσιν οί άθληταί ούτοι άπέτεΐνον πρός τόν αύτοζράτορα τόν τελευταίου χαι
ρετισμόν διά τών ακολούθων λέξεων, /lue, imperalor, moriluri lc salulanl ! 
λέξεις χαμερπεΐς μέν πλήν καί συγκινητικοί

« Καί έν τούτοις υπάρχουσι, Κύριοι, Οιασώται, οϊτινες Οαυμάζουσι τά ήθη ζαί 
έθιμα τών άρχαίων. Μολονότι ό ’Αριστοτέλης κηρύττει έπισήμως, δτι ό άνθρω
πος γεννάται φύσει έλεύθερος καί φύσει δούλος, ούχ, ήττον δμως πολλοί έκ 
τών λογίων μαζαρίζουσι τήν άρχαίαν έλευθερίαν τών 'Ρωμαίων καί τών 'Ελ
λήνων, ποοτείνοντες αύτήν ώς υπογραμμόν καί παράδειγμα είς τούς μεταγε
νεστέρους. Προτείνουσι δηλαδή τήν δουλείαν ζαί τόν έξανδραποδισμόν, άντ: 
τής χειραφετήσεως καί τής ατομικής έλευθερίας, τόν γυναιζωνίτην, άντί τής 
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ανεξαρτησίας τών γυναικών, καί τήν κτηνώδη βίαν άντί τής ισότητος καί τοδ 
απαραβίαστου τών ατόμων. Καί έπί τή ύποθέσε-, ότι ή πολιτική κατάστασις 
τών αρχαίων ύπήρξε καλλητέρα τής παρούσης, ή ηθική δμως αύτών διάταξις 
δέν ομοιάζει ποσώς εκείνη ήν ό χριστιανισμός έπήνεγκε μεταξύ τών νεωτέρων 
εθνών. Και επειδή τέλος πάντων ή ηθική είναι ή βάσις πάσης κοινωνικής αγω
γής καί θεσμοθεσίας, ούδέποτε θέλομεν φθάσει τήν διαφθοράν καί έξαχρείωσιν 
τών αρχαίων ένόσω διατελοΰμεν οπαδοί τοΰ χριστιανισμού. Ό μάλλον διεφθαρ
μένος χριστιανικός λαός εΐνε λαός σοφών απέναντι τών λαών τής άρχαιότητος. 
Ναί! Κύριοι, τό Εύαγγέλιον μόνον έφανέρωσε καί διέδοκεν εις τούς ανθρώ
πους τήν πραγματικήν έλευΟερίαν, ό δέ χριστιανισμός έσωσε τήν ανθρωπότη
τα έκ τής παντελούς αύτής καταστροφής.

’Ενώ λοιπόν ό αρχαίος κόσμος διετέλει έν πλήρει αποσυνθέσει καί αναρχία, 
ένώ ό ύλισμός καί ή ψευδής φιλοσοφία ύπέσκαπτον τάς βάσεις τής αρχαίας κοι
νωνίας, πτωχοί τινές άλιεϊς διεσπάρησαν καθ’ δλας τάς Ψωμαϊκάς επαρχίας 
κηρύττοντες τήν αιώνιον ζωήν έν όνόματι τοϋ σταυρωθέντος καί άναστάντος 
Χρίστου. Εις τά ρήματα αύτών βλαστάνει πανταχόθεν ζωηρά καί βαθεΐα πίστις 
πρός τήν μέλλουσαν αθανασίαν. Ή διδασκαλία αύτών δέν ομοιάζει τάς ατελείς 
καί πλήρεις δεισιδαιμονιών γνώσεις τών εϊδωλολατρών. Δέν πρόκειται πλέ ον 
περί φιλοσοφικών συστημάτων, άποτελούντων τό μονοπώλιον λογάδων τινών. 
Οί νεανίαι γινώσκουσιν έκείνο τό όποιον ό Σωκράτης προησθάνετο, αί δέ γυναί
κες όμολογοϋσιν αλήθειας, αίτινες ήθελον προξενήσει θαυμασμόν καί εις αύτόν 
τόν Πλάτωνα. Δέν πρόκειται πλέον περί ματαίας έλπίδος, άλλ’ είναι χαρμόσυ
νος καί σταθερά βεβαιότης. Οί δέ χριστιανοί τρέχουσι σωρηδόν εις τό μαρτύρι
αν ώσπερ ει έπρόκειτο περί μεγάλης τινός τελετής ή πανηγύρεως.

Έντοσούτω ή χριστιανική κοινωνία, λέγει ό Κ. Έρνέστος Χ'αοίλ, παοά τοΰ 
οποίου έλαβον τό παρόν θέμα, σχηματίζεται, αύξάνει καί διοργανίζεται. Αΰτη 
συλλέγει τά αληθή έγγραφα, τά αύθεντικά χρονικά τής πίστεώς της καί τά 
συναρμολογεί έντός βιβλίου, δπερ σημαίνει διά τής σφραγίδος αύτής. Τό βι- 
βλίον τοΰτο, ήγουν ή καινή διαθήκη, δπως γίνη εύληπτος πρός δλους τούς λα
ούς τής οικουμένης, είναι σήμερον μεθερμηνευμένον εις διακοσίας περίπου γλώσ
σας καί πάντες οί τών ζωηφόρων αύτοϋ ναμάτων γευθέντες κηρύττουσιν δτι ού- 
δεμία άλλη θρησκεία δύναται νά άντικασαστήση τήν χριστιανικήν.

’Εκείνο λοιπόν τό όποιον ό χριστιανικός κόσμος πρεσβεύει, έκείνο τό οποίον 
τό βιβλίον τών χριστιανών έμπεριέχει γίνεται δήλον διά μιας μόνης λέξεως· εί
ναι το Εύαγγέλιον. Πριν ή είσέλθομεν δμως εις τό εμπεριεχόμενου τοΰ κηρύγ
ματος τούτου τής χάριτος καί τής ειρήνης, επιθυμώ νά σάς κάμω γνωστήν μέ
θοδον τινα, ήτις είνε έν χρήσει καί ήτις σκοπόν έχει ν’ άποτρέψη τά πνεύματα 
τοΰ νά προβάλωσι τό χριστιανικόν ζήτημα ύπό τήν άμεσον καί θετικήν αύτοϋ 
σημασίαν.

« Όλα-. αί θρησκεία-., λέγουσιν οί άνθρωποι τούς όποιους έ'χομεν ύπ’ δψιν, 
έγεννήθησαν έν τώ σκότει τών πρώτων αιώνων καί έπειδή ό ανθρώπινος νους 
δεν ήτον εϊσέτι έξεγηγερμένος, ή φαντασία τών ανθρώπων έπλήρωσε τόν ούρα- 
νον με φανταστικά όντα. Βοαδύτερον εννόησαν, δτι ή θρησκεία δέν είναι άλλο, 

είμή τό περικάλυμμα μεταφυσικών αληθειών, οί δέ δξύνοες συνέτριψαν τό περι
κάλυμμα τοΰτο, πρός τό όποιον προσκολλώνται σήμερον μόνον οί αμαθείς καί 
οι βραδυποροϋντες ».

Άναμφιβόλως δέον νά φοβήταί τις τάς έκ παραδόσεως ή έξ άνατροφής ποο- 
ερχομένας προ)»ήψεις· πλήν ύπάρχουσι καί άλλαι έπίσης έπίφοβοι, δηλαδή έκεί- 
ναιζ αίτινες ύπό τό πρόσχημα τής επιστήμης καί μετά πλειοτέρας άξιώσεως έ- 
πιβάλλουσιν ένίοτε εύπιστίαν. 'Ας δυσπιστώμεν λοιπόν πρός α.ύτάς, δηλαδή άς 
τάς έξετάζωμεν. ,

Ή θεωρία τήν όποιαν ήδη άνεκεφαλαιώσαμεν έπροτάθη ύπ’ άνδρών λίαν πε
παιδευμένων, πλήν τά γεγονότα άντικρούουσιν αύτήν καί άπαιτείται νά γίνωσιν 
αξιοσημείωτοι εξαιρέσεις. Ώς έκ τοϋ άριθμοΰ τών οπαδών αύτών ύπάρχουν έν 
τώ κόσμω τρεις κυριώτεραι θρησκεία!" ή τοϋ Ίησοϋ Χριστού, ήτις ύπόσχεται 
τήν μέλλουσαν ζωήν, ή τοΰ Μωάμεθ, ήτις μετέβαλε τήν ιδέαν ταύτην, καί ή 
τού Βούδα, ήτις τήν άρνεϊται. Αί θρησκεία-, αύται έχουσι λοιπόν Θετικήν χρο
νολογίαν, αύθεντικά έγγραφα, ή δέ γέννησις αύτών άναφέρεται εις ιστορικούς 
χρόνους. Ώς πρός τδ Εύαγγέλιον πρό πάντων δέν δυνάμεθα νά καλέσωμεν έ
ποχήν κνεφαίαν έκείνην, κατά τήν οποίαν οί υπήκοοι τοΰ Τιβερίου καίσαρος άνε- 
γίνωσκον τά συγγράμματα τοϋ Κικέρωνος. Παρά τοϊς συμπολίταις τοϋ Βιργί- 
λίου καί τοΰ Όρατίου δέν υπήρχε βεβαίως ούτε παιδική εύπιστία, ούτε άρχ_έγο- 
νος αύτοκινησία. Δέν έλειπεν εις αύτούς ούτε ή τοΰ νοδς άνάπτυξις, ούτε η λε- 
πτότης τού πνεύματος, ούτε τά πικρά βέλη τής ειρωνίας. ’Εντούτοις, κατά τήν 
έποχήν ταύτην, τό Εύαγγέλιον μόλις έν τή έμφανίσει αύτοϋ έξαπλοΰται έν τή 
.ρωμαϊκή κοινωνία. Ό αρχαίος κόσμος έν τή άκμή τής δυνάμεώς του καί εις τό 
άνθος τού πολιτισμού αύτοϋ, συνεκρούσθη τή μωρία τοϋ σταυρού καί έν τή συγ- 
κρούση ταύτη κατασυνετρίβη.

Τώρα δέ ποιον είνε τό φαιδρόν κήρυγμα τοϋ Ευαγγελίου ; ποια εινε ή οιδα- 
σκαλία αΰτη, ή διά τοϋ παοαδοξοτέρου τρόπου καθιερωθείσα ;—Οι έθνικοί τής 
έποχής έκείνης έλεγον, δτι έχρεώστει τήν αρχήν αύτής εις τόν Ίησουν τον 1 α- 
λιλαίον. "Οτι ό ’Ιησούς ούτος ώμίλει μετ’ έξουσίας, δτι δέν μετεχειρίζετο μα- 
κράς λεπτολογίας, άλλ’ έπεκαλείτο τήν έν έαυτώ παρούσαν αλήθειαν περί τής ό
ποιας ήλθε νά μαρτυρήση, δτι δέν άπήτει παρά τών μαθητών αύτοϋ ουτε^μεγα- 
λοφυίαν, ούτε μάθησιν π< ’ 
σύνην. Έλάλει περί μελλούσης ζωής, ούχί ώς περί νέας 
μέρος εκείνων, οϊτινες τό·· ή-·---;----- , -·χ— ?σχΓ1ϊ
λά περί άληθείας ήν ήρχετο νά καθαρίση άπό πάσης κηλίδος και καταστήση 
προφανή εις τό ανθρώπινον γένος. Ή μέλλουσα αΰτη ζωή δέν άνεφαινετο εις 
τούς λόγους του ώς άγοραίόν τι πανδοχείου, ένθα δλοι οί οδοιπόροι τυγχανου- 
σιν άδιακρίτως τής αύτής περιποιήσεως. Έλεγεν, υπό τάς φοβεροτέρας παρα- 
βολάς, τάς δυστυχίας, αίτινες άναμένουσι τούς πονηρούς εκείνους, οϊτινες και 
τον κόσμον δλον έάν κερδήσουν, τήν δέ Ζι< .
μα θά δώσουν ύπέρ αύτής ; Ώμίλει ώσαύτως περί τής χαράς, ήτις περιμένει 
τούς δικαίους καί εύθείς τήν καρδίαν,οϊτινες, έν στενή ένότητι μετά τοϋ Θεού δι- 
ατελοϋντες, Οέλουσιν απολαύσει άτελευτήτου ευδαιμονίας. Τήν εύδαιμονίαν

:ολλήν, άλλ’ ευθύτητα καρδίας καί προπάντων δικαιο-
* ' ; τίνος άληθείας, καθότι 

όν ήκροάζοντο, ειχον ήδη δεχθή τήν πιστιν ταύτην, άλ-

Ή μέλλουσα αΰτη ζωή δέν άνεφαινετο εις 
» Γ _ ν λ rj__ ;__  ____L.....

τάς φοβεροτέρας παρα- 
' - - ----- , οϊτινες καί

ψυχήν αύτών ζημιωθώσι, τί άντάλλαγ-
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τοΰ Θεοΰ 
ς τά 

Όστις 
δέ σόμπαν 
ταύτης έ- 
είσχωρήση
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ταύτην ώνόμαζεν αιώνιον ζωήν ή βασιλείαν τοΰ Θέόΰ. Καλών δέ περί τής 
αιωνίου ζωής, παρίστανεν αυτήν ώς εύτυχίαν μόνιμον και σταθεράν, είς άντί- 
θεσιν προς τόν ορμητικόν τοΰτδν χείμαρρον, δστις έν τή παρούση διατάξει πα
ρασύρει τά πάντα. Καλών περί τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ παρίστανεν ώς πηγήν 
άνεξάντλητόν χαράς τήν Οέλησιν τοΰ Θεοΰ παραδεχομένην καί έκτελουμένην 
ύπό τοΰ πλάσματος αύτοΰ. Άνήγγειλεν έπί τέλους μετά πλείστης δσης βεβαιό- 
τητος, οτι ό λόγος του έμελλε νά έπεκταθή καθ’ άπασαν τήν οικουμένην, ότι 
τά μεθόρια τά χωρίζοντα τά έθνη έμελλε νά έκλείψωσιν, δτι ό πτωχός νά πλη- 
σ;άση τόν πλούσιον, ό δέ αμαθής νά ένωθή μετά τοΰ σοφοΰ έν τή ένότητι τής 
πίστεως καί τής έλπιδος.

Ταΰτα πάντα ό Ίησοΰς έκήρυττεν έν δνόματι τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος, 
τοΰ Ίσδραήλ, τοΰ ποιητοΰ τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, τοΰ δημιουργήσαντο 
πάντα καί διά τής έντελεχοΰς ένεργείας τοΰ όποιου τό παν ύφίσταται 
ανεξαρτήτως τών έργων αύτοΰ διαμένει έν τή ιδία αύτοΰ ούσία, τό 
διαδηλοΐ τήν ανεξάντλητου αύτοΰ δύναμιν. Ή ελλειψις τής έννοιας 
νός έλευθέρου καί παντοδυνάμου Θεοΰ έμπόδισε τήν αρχαιότητα νά 
είς τήν καθαράν ιδέαν τής αιωνίου ζωής. Οί αρχαίοι έθεώρουν τήν θεότητα ώς 
διάχυτον τινά ούσίαν μετά τών αντικειμένων καί μή Ιγο^σν,Ί πραγματικήν υ- 
παρξιν έκτος τοΰ κόσμου. Ό Θεός δέν εΐνε, κατ’ αύτούς, είμή ή αρχή, ή ύπό- 
στασις τής φύσεως—Ύπό τήν έποψιν ταύτην, ή μέλλουσα ζωή δέν δύναται 
νά έννοηθή είμή κατά δύο τρόπους· ή δτι αί ψυχαί μένουσιν έν τή ζωή ταύτη, 
ή δτι, μεταβάλλουσαι μορφήν, μεταβαίνουσιν είς ζωήν όμοίαν μέ ταύτην, δπερ 
είναι ή ούσία τής μυθολογίας καί τής μετεμψυχώσεως· ή δτι αί ψυχαί έκφεύ* 
γουσαι τήν άδιά?»εΐπτον ταύτην κυκλοφορίαν αφανίζονται έντός στοιχείου άνευ 
συναισθήσεως, ή τέλος διά τής άπορροφήσεως τών βραχμάνων, ή τοΰ Νιρβάνα 
τών βουδιστών. Εν ούδεμια τών περιστάσεων τούτων, ή διάνοια ύψοΰται είς 
μίαν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ άνωτέραν μιάς πρόσκαιρου καί εύμεταβλήτου ύπάρξε- 
ως, καθότι μή έχοντος τοΰ Θεοΰ ζωήν έν έαυτω, ό κόσμος είναι ή τελεία καί 
μοναδική αύτοΰ έκδήλωσις. Πλήν ό Θεός τοΰ Ίησοΰ Χριστού, εκείνος δστις διε- 
βεβαίωσε καί έδήλωσε τήν κυριαρχικήν αύτοΰ εξουσίαν έν ταΐς άποκαλύψεσι 
τοΰ Έβραϊκοΰ λαοΰ, ό Θεός ουτος κατέχει ζωήν ανεξάρτητον τοΰ κόσμου, ον έ- 
δημιούργησε διά τής έλευθέρας αύτοΰ θελήσεως καί δστις διηγείται τήν δόξαν 
αύτοΰ, χωρίς νά περιορίση τήν δύναμίν του. Δύναται δθεν νά μάς προσλάβη ώς 
συγκοινωνούς έν τή άνωτέρα ταύτη ζωή, δύναται, χωρίς νά μάς απορρόφηση, 
νά μάς κάμη νά είσέλθωμεν είς παντοτεινήν άνάπαυσιν, διότι δέν εΐνε μόνον ό 
αρχηγός τής ζωής άλλ’ εινε καί ό κύριος αύτής. Όχι μόνον δύναται νά πράξη 
τοΰτο, έλεγεν ό Ίησοΰς, άλλά τό έπιθυμεΐ, επειδή ό Θεός είναι αγάπη, καί ή α
γάπη αϋτη εΐνε τό απόρρητον τής δημιουργίας.

Ό Θεός έπλασε τόν άνθρωπον διά νά ήναι εύτυχής. Ή Οέλησις αύτοΰ εινε 
καθήκον μας, ή Οέλησις αύτοΰ εΐνε εύτυχία μας. Καί ώς ποός τοΰτο άκόμη ό 
αρχαίος κόσμος διεφώνει. Ό άνθρωπος έπιθυμεΐ τήν εύτυχίαν του καί φέρει 
έν έαυτω τό αίσθημα τοΰ καθήκοντος. ’Επειδή, αί δύο αύται ροπαί έφαίνοντο κά
πως είς άντιλογίαν, προέκυύαν δύο συστήματα έναντία, έξ ών τό μέν έθήρευξ

τό καθήκον μή ύπολογίζον τήν εύτυχίαν, τό δέ τήν εύτυχίαν άψηφών τό κα
θήκον.

Οί σοφώτεροι τών εθνικών καί προπάντων ό Σωκράτης, διϊσχυρίζοντο, δτι τό 
άγαθόν καί ή εύτυχία ώφειλον νά ήναι άχώριστα- πλήν ή διαβεβαίωσις αύτη ή
τον άκροσφαλής ένώπιον τής ανθρώπινης πείρας, τοΰ κατοπτεύοντος τό μέλλον 
δισταγμού, καί τοΰ πέπλου δστις καλύπτει τά σχέδια τής αιωνίου σοφίας. Μό
νον είς τόν υιόν τοΰ Θεοΰ άπέκειτο νά προσφέρη τήν λύσιν τοΰ προβλήματος 
τούτου καί νά συμβιβάση τάς άντιθεΐικάς διδασκαλίας διά τής δυνάμεως τής 
αλήθειας. Ό Θεός θέλει τήν άένναον ήμών εύτυχίαν. Τό θέλημα αύτοΰ, δπερ έ- 
στί ό ήμέτερος κανών, αποτελεί τό καθήκον πλήν ή ύπόστασις τής θελήσεως 
ταύτης εΐνε νά ήμεθα ευτυχείς. Ό Θεός είναι πατήρ ήμών· καθήκον άρα καί εύ
τυχία δέν είναι, είμή δύο διάφορα ονόματα τοΰ ενιαίου σχεδίου τής εύσπλαγχνί- 
ας αύτοΰ.

Άλλ’ ό Θεός ουτος εΐνε ό πατήρ πάντων καί έν τή βασιλεία αύτοΰ δέν υπάρ
χει χώρος διά προσωπικάς χαράς, of έγωϊστικάς απολαύσεις. Ή ύπό τής παν
τοδυνάμου αύτοΰ θελήσεως έγκατασταθεϊσα διάταξις είναι ή αμοιβαία εύτυχία, 
ήτις ακτινοβολεί έκ τής καρδίας ενός έκάστου είς τήν καρδίαν πάντων καί 
αντανακλάται έκ τής καρδίας πάντων είς τήν καρδ α? ενός έκάστου. Πρέπει 
νά συμπεριληφθώμεν έν τω σχεδίω τής αιωνίου αγάπης- πρέπει ν’ άπαρνηθώμεν 
παν δ,τι χωρίζει τά τέκνα τής μεγά’λης οικογένειας, τάς έπιθυμίας, αιτινες 
•γεννώσι τάς άντιζηλίας, καί τά χαμαίζηλα πάθη, άτινα διεγείρουσιν αύτά· 
πρέπει δέ νά έννοήσωμεν άπαξ διά παντός, δτι αί άτομικαί καί άκάθαρτοι απο
λαύσεις θέλουν έξαφανισθή έν τω κενώ καί τή αποστροφή καί δτι μόνον αί ά- 
γναί καί αί άμοιβαιαι άπολαύσεις είναι μόνιμοι και σταΟεραί. Ό άποτελών τήν 
εύτυχίαν του έκ τής εύτυχίας τών άλλων, τήν χαράν του έκ τής χαράς τών ό
μοιων του, ουτος θέλει αίσθανθή τήν άξίαν τής ύπάρξεως, θέλει ϊοει τά πάντα 
έν τώ αίθρίω καί άϊδίω φωτί τοΰ Θεοΰ, έχων δέ τούς οφθαλμούς έστραμμένους 
πρός τόν ούρανόν, θέλει διέλθει τήν ζωήν έν τή άμοιβαία άγάπη καί έν τή εύ- 
φροσύνη.

’Ιδού, Κύριοι, ή αιώνιος ζωή, ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ. Και πρέπει νά τ 
σωμεν καλώς, ή αιώνιος ζωή δέν είναι μόνον ή μέλλουσα ζωή. " - 
περιλαμβάνει τό ένεστώς, τό παρελθόν καί τό μέλλον. Ή αίωνιότης 
άνθρωπον δστις εύεργετεΐ τούς όμοιους του άρχεται έκ τής ζωής ταύτης. Δ 
κείνον δστις συμπεριελήφθη έν τώ σχεδίω τής οικονομίας τοΰ Θεοΰ, ή ούράνιο 
βασιλεία άρχεται έκ τοΰ κόσμου τούτου, μέ τήν διαφοράν δτι, ενώ τά πάντα 
τήν πρόσκαιρου ταύτην ζωήν ύπόκεινται είς τόν άνεμον τής άστασιας, έν 
ούρανώ ή ζωή θέλει είναι πλήρης, σταθερά καί διαρκής καθότι 
τελεύτητος.

■ Καί ποιος είπε τούς λόγους τούτους; Ίησοΰς ό Ναζωραίος· προφέρων οε τάς 
λέξεις ταύτας δέ\ συνεζήτει, δέν άπεδείκνυε διά συλλογισμών, άλλ έμαρτύρει 
περί τής αλήθειας ώς ούσης αύτοφυοΰς έν έαυτω. Ιδού ή μαρτυρία τής ιστορίας.

Επιθυμώ τώρα νά έκτιμήσητε διά τών γεγονότων τήν εξαιρετικήν Οεσιν, ήν 
κατέχουν οί παραδεχόμενοι τάς ύποσχέσεις τοΰ Εύαγγε/.ίου. ΙΙρός τόν σκοπό,

ς ζωή δέν είναι μόνον ή μέλλουσα ζωή.
■ · ...... -.λ-...... ι ,.λι... ίγ

τό έννοή- 
Η αίωνιότης 

διά τόν 
.ι’ έ-

■» 
εις 
τώ 

ή χαρά εΐνε ά-
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τοΰτον άς λάβωμεν ώς δρον συγχρίσεως τδν Σωχράτην συνδιαλεγόμενον πριν 
τοΰ θανάτου του μετά τών μαθητών του. ’Αφού προηγουμένως έξέθεσεν εις αύ
τούς τδ ’υποκείμενον τής μυθολογίας έξακολουθεϊ λέγων «τδ μέν ούν ταΰτα Sl- 

ϊσχυρίσασθαι ούτως έχειν, ώς εγώ διβλήλυθα, ού πρέπει νοΰν έχοντα άνδρί. 
“Οτι μέν τοι ή ταΰτ’ έστιν, ή τοιαΰτ’ άττα, περί τάς ψυχάς ημών καί τάς οί- 

τοΰτο χαί πρέπειν έμοί 
’ ; γάρ ό κίνδυνος, 

Φαίδων Πλάτωνος). Οί λόγοι . Λ _. *___  *. _ _ ' '
οΰ πέπλου τής μυστιχότητος καί τής άμφιβολ 
ιτής δισταγμός έν τή διανοία τοΰ Σωκράτους!

θλίβε-

»

»

» κήσεις, έπείπερ αθάνατόν γε ή ψυχή φαίνεται ούσα, ·
» δοκεΐ, καί άξιον κινδυνεΰσαι, οίομένω ούτως έχειν- καλδς
» καί χρή τά τοιαΰτα ώσπερ έπάδειν έαυτώ » f 
ουτοι καίτοι έμπεριέχουσιν ακτίνας τινάς φωτδς, ούχ ήττον δμως περικαλύ
πτονται ύπό τοΰ πέπλου τής μυστικότητος καί τής αμφιβολίας. Όποιος 
ρδς καί έγκρατής δισταγμός έν τή διανοία τοΰ Σωκράτους!

’Ας έρευνήσωμεν τώρα ύπόμνημά τι τών βουδιστών τής ’Ινδίας. Νέος 
νομαζόμενος Πούρνας αποφασίζει νά κηρύξη τήν νέαν πίστιν είς αγρίου: 
λαούς. Πριν δέ τής άναχωρήσεώς του ( 
τώ αποτείνει τούς έξής λόγους.’ <

»

»

τις ο- 
’ ™νάς 

ό κατηχήσας αύτόν τήν νέαν διδασκαλίαν 
« Οί κάτοικοι τοΰ Κρονοπαραντα πρός τούς ό- 

ς νά άποταθής είναι Θυμώδεις, σκληροί, οργίλοι, μανιώδεις 
καί ποοπέτεις. Όταν λοιπόν οί άνθρωποι ουτοι, ώ ΙΙούρνα, σέ προσβάλωσι 
διά λέξεων αγροίκων, βαναύσων καί αισχρών, δταν δργισΟώσιν έναντίον σου 
καί σέ ύβρίσωσι, τί άρα θέλεις σκεφθή ;
» — Έάν οί κάτοικο: 
οιά λέξεων αγροίκων,

rποίους μέλλεις
,. -.1  / 
’··"· ··." ’

οΰ Κρονοπαραντα!, άπαντα ό Πούρνας, μέ προσβάλωσι 
βαναύσων χαί αισχρών, έάν όργισθώσιν εναντίον μου 

χαί μέ ύβρίσωσι, θέλω σκεφθή δτι οί κάτοικοι τού Κρονοπαραντα ςίναι άναμ-
»

»

»

Λ

»

»

»

»

»

7)

»

φιβόλως αγαθοί, διότι δέν μέ ραπίζουν ούτε μέ λιθοβολούν.
» — Πλήν έάν σέ ραπίσουν καί σέ λιθοβολήσουν τί άρα θέλεις σκεφθή ;
» — Θέλω σκεφθή δτι είναι ήπιοι καί αγαθοί διότι δέν μέ χτυπούν ούτε διά 
τής ράβδου ούτε διά τοΰ ξίφους.
» — Έάν δμως σέ χτυπήσουν διά τής ράβδου χαί τοΰ ξίφους τί άρα θέλεις 
σκεφθή ;
» — θέλω σκεφθή δτι είναι αγαθοί καί ήπιοι καθότι δέν μοΰ άφαιρούν καθ’ 
ολοκληρίαν τήν ζωήν.
» — Έάν δμως σοΰ άφαιρέσουν καθ’ ολοκληρίαν τήν ζωήν τί Θέλεις τότε 
σκεφθή ;
» — θέλω σκεφθή δτι οί κάτοικοι τοΰ Κρονοπαραντα είναι αγαθοί καί ήπιοι 
διότι μέ άπαλλάττουν μέ τόσον ολίγον κόπον έκ τοΰ ακαθάρτου τούτου σώ
ματος.
» — Δύνασαι λοιπόν, ώ Πούρνα, χάριν τής ίδιαζούσης υπομονής σου νά κη- 
ρύξης τήν νέαν λατρείαν εις τούς κατοίκους τοΰ Κρονοπαραντα. Πορεύου 
λοιπόν, ώ ΙΙούρνα, καί άφοϋ άπαλλαχθής καί περάσης τήν άλλην όχθην, έ- 
τοίμασον τήν όδδν τοΰ Νιρβάνα καί είς άλλους κατηχουμένους » (* .
Είναι αδύνατον νά μή θαυμάση τις, έν τώ σπουδαίω τούτω ύπομνήματι έξ 

ένδς τδ ηθικόν μεγαλεϊον, έξ άλλου τό είδος τών έλπίδων άς έμπεριέχει. Πρό
κειται περί τής καθιερώσεως ιεραποστόλου τίνος, δστις είνε πρόθυμος νά προσ- 
φέρη τήν ζωήν του ύπέρ τής νέας διδασκαλίας ήν μέλλει νά κηρύξη είς τούς α
γρούς. Έκ τών λόγων ό'μως τούς όποιους αποτείνει αύτώ ό πνευματικός αύ
τοΰ πατήρ πρό τής άπελεύσεώς του δέν εξάγεται ή έλαχίστη ιδέα τής αθανα
σίας τής ψυχής, δέν διαλάμπει ούδεμία άκτίς φωτδς, έκτος μόνον ή προσδο
κία τής απολύτου άναπαύσεως καί ή διακοπή τής ζωής, ή αδιαφορία τής όποι
ας άρχεται έκ τοΰ κόσμου τούτου.

Καί τώρα, Κύριοι, άναπολώ είς τήν μνήμην μου νέον τινα δστις έλιθοβολή- 
Οη ούχί ύπό τών κατοίκων τοΰ Κρονοπαραντα άλλ’ ύπό τών Ιουδαίων. Πριν 
δέ άποδημήση είς Κύριον δέν χαίρει διότι εγκαταλείπει τό γήϊνον αύτοΰ σκήνος, 
άλλ’ άκούω αύτόν έπικαλούμενον καί λέγοντα «Κύριε Ίησοΰ, δέξαι τό πνεΰμά 
μου». Ό νέος ούτος εκαλείτο Στέφανος. ’Αναπολώ έπίσης είς τήν μνήμην μου 
καί έτερον άπόστολον δστις, άφοΰ τρις έοραβδίσθη, άπαξ έλιθάσθη καί ύπερβαλ- 
λόντως έταλαιπωρήθη, γράφει έκ τού δεσμωτηρίου του πρός τδν αγαπητόν αύ
τοΰ Τιμόθεον τούς έξής λόγους «Σύ δέ νήφε έν πάσι, κακοπάθησον, έργον ποί
ησαν εύαγγελιστοΰ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον. Έγώ γάρ ήδη σπένδο- 
μαι, καί ό καιρός τής έμής άναλύσεως έφέστηκε. Τδν άγώνα τόν καλόν ήγώνι- 
σμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα- λοιπόν άπόκειταί μοι ό τής δι
καιοσύνης στέφανος δν αποδώσει μοι ό Κύριος έν εκείνη τή ημέρα, ό δίκαιος 
κριτής· ού μόνον δέ έμοί, άλλά καί πάσι τοϊς ήγαπηκόσι τήν έπιφάνειαν αύτοΰ ·>. 
Ό άπόστολος ουτος εκαλείτο Παΰλος. Ό Στέφανος καί ό ΙΙαΰλος ήσαν χριστια
νοί. Συγκρίνατε τώρα τούς τελευταίους αύτών λόγους μετά τής τελευταίας ο
μιλίας τοΰ Σωκράτους καί μετά τοΰ διαλόγου τών Βουδιστών καί θέλετε έννοή- 
σει τήν άπόστασιν καί τήν διαφοράν.

Μέχρι τοΰδε έξετάσαμεν τδ Εύαγγέλιον ύπό μόνην τήν ίποψιν τοΰ άνακαινί- 
σμοΰ τών αρχετύπων άληθειών, αίτινες είναι μάλλον ή συνέπεια τοΰ έργου τοΰ 
Ίησοΰ Χριστοΰ ή αύτό τό ίδιον έργον. Είπωμεν δέ τώρα περί τών δογμάτων αύ
τοΰ καί περί τοΰ κηρύγματος τής μετάνοιας. Τί ζητεί ό Ίησοϋς παρά τών μα
θητών αύτοΰ ; Ζητεί ν’ άρνηθώσι τόν πλούτον, δπως περιβληθώσι τό πνεύμα 
τής πενίας, τήν άλαζωνείαν, δπως γείνωσι ταπεινοί. Ζητεί ν’ άπαρνηθώσι τόν ε
αυτόν των, ούχί διά νά άπωλεσθώσιν, άλλ’ δπως έπανέλθωσιν είς τήν τάξιν, τδ 
φώς καί τήν ειρήνην. «Μακάριοι, έλεγε πρός τούς μαθητάς αύτοΰ, οί πραεϊς δ- 
» τι αύτοί κληρονομήσωσι τήν γήν μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες δικαιο- 
» σύνην δτι αύτοί χορτασθήσονται- μακάριοι οί έλεήμονες ότι αύτοί έλεηθήσον- 
» ται· μακάριοι οί πενθοΰντες δτι αύτοί παρακ?.ηθήσονται· μακάριοι οί καθαροί 
» τή καρδία δτι αύτοί τόν Θεόν δψονται· μακάριοι έστέ, δταν όνειδίσωσιν ύμάς 
» καί διώξωσι καί είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ’ύμών ψευδόμενοι ένεκεν έμοϋ». 
Το Εύαγγέλιον λοιπόν καταδικάζει πολλά πράγματα τά όποια ήμεϊς άγαπώμεν 
καί προστάζει νά άγαπώμεν πολλά άλλα, άτινα ήμεϊς μισούμεν. Ό πλούτος, ή 
δόξα είνε άφορμή πειρασμού καί πτώσεως, ένώ απεναντίας ή οδύνη, ή ταπείνω- 
σις, τό όνειδος είνε άτραποί άγουσα: πρός τήν αιώνιον ζωήν. Ή δέ μεταλλαγή 
τήν όποιαν ό Ίησοΰς απαιτεί παρά τών μαθητών αύτοΰ είνε τοσοΰτον μεγάλη, 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β'.) 12
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αυτός ό ίδιος τήν ονομάζει παλιγγενεσίαν, 
τί σημαίνει ή λέξις αύτη ; τίς εινε ικανός νά πράξη τοΰτο ; Τίς έξ ήμών ·■· · · “· - V· « "» f ι u ' *

τοσοϋτον θεμελιώδης ώστε καί
Καί

δύναται νά εί'πη πράττω τό καλόν έξ ιδίας προαιρέσεως, ζητώ πάσαν τήν ευτυ
χίαν μου έν τή άφοσιώσει καί τή αύταπαρνήσει, ή δέ έκπλήρωσις τής θείας θε- 
Λησεως εινε ό μοναδικός κανών καί ή μόνη μου χαρά ; — Δυστυχώς, τό πράγμα 
οεν έχει οΰτω. Διατελοΰμεν, Κύριοι, έν πλήρει αταξία, παρεβιάσαμεν τόν θεμε
λιώδη νόμον τής ήμετέρας φύσεως καί φέρομεν τήν τιμωρίαν άπωλέσαμεν τά 
δικαιώματα μας έπί τής αιωνίου ζωής καί κεχωρισμένοι άπό τοϋ θεοΰ περιεπέ- 
σαμεν έν τή ταλαιπωρία. Ό ’Ιησούς τό γινώσκει καί τό κηρύττει, καί διά τόν 
λόγον τούτον κατέβη έπί τής γής. Εινε ό ιατρός ό ζητών τόν ασθενή δπως τόν 
ιατρεύση, είνε ό καλός ποιμήν ό ζητών τό απολωλός πρόβατον. Είνε ό έλευθε- 
ρωτής, ούχί ώς ό Βούδας τών ’Ινδών, υποσχόμενος έν τή αναπαύσει τοΰ θανά
του τό τέλος τών θλίψεών μας, άλλ’ ό αυτουργός τής σωτηρίας, χορηγών εις 
τόν άμαρτωλόν τήν συγχώρησιν καί συντρέχων τήν ταλαιπωρίαν μας διά τής 
συνέργειας τής χάριτος αύτοϋ. ’’Ερχεται, λέγει ό υιός του ανθρώπου, δπως σώ- 
ση καί ζητήση τό απολωλός καί έπαναφέρη τόν άνθρωπον έν τή εύτυχία, άπο- 
καθιστών αύτόν έν τή άγιωσύνη. Ό ’Ιησοΰς Χριστός δέν είρηνοποίησε μόνον 
διά τής διδασκαλίας τοΰ Εύαγγελίου τό ανθρώπινον γένος, άλλ’ άπεκάλυψε 
τήν εύσπλαγχνίαν τοΰ Θεοΰ, ή έκπλήρωσις τής οποίας εινε αύτός ό ίδιος. Αύ- 
τός εινε ό αύτουργός τής άφέσεως, παρ’ αύτοϋ λαμβάνομεν τήν δύναμιν καί τό 
φώς. Είνε ή ζωή τοΰ κόσμου καί θέλει είναι ό νικητής τοΰ θανάτου. Τοιαύτη είνε 
ή μαρτυρία ήν κάμνει περί τοϋ έαυτοΰ του. «’Εγώ είμι, λέγει, τό φως τοΰ κόσμου- 
ό ακολουθών έμοί ού μή περιπατήσει έν τή σκοτία, άλλ’ έξει τό φως τής ζωής» 
(Ιωάννης Κεφ. Η', ιδ. 12). Αύτό τοΰτο κηρύττουσι καί οί μαθηταί του, λέγον- 
τες οτι ή αιώνιος ζωή είνε τό δώρον τής χάριτος καί δτι ή ψυχή έν μετανοία 
διατελοΰσα, οφείλει διά τής δυνάμεως τοϋ Ιησού νά άναγεννηθή εις τήν ελπίδα 
τής ζωής καί εις τήν έξάσκησιν τοΰ αγαθού.

Τό Εύαγγέλιον κηρύττει τήν συγχώρησιν τοΰ Θεοϋ καί άναγγέλλει τήν έπα- 
νόρθωσίν τοΰ έκπεπτωκότος πλάσματος, τουτέστι τήν έν τή τάξει άποκατάστα- 
σιν ήτις όφείλει νά ηναι ή συνέπεια τής χάριτος ταύτης. Τά δύο ταΰτα στοιχεία 
είναι άχώριστα. Ή ηθική δέν άποτελεϊ πασαν τήν θρησκείαν καί ούδέν έπιβλα- 
βεστερον τής έπινοήσεως θρησκείας τίνος μή άφορώσης τήν έπανόρθωσιν τής 
ηθικής τάξεως, καί καθώς παρατηρεί όρθώτατα σοφός τις, τό άπ’ αίώνος παρά 
τής θείας βουλής έπινοηθέν μυστήριον καί έν τώ Γολγοθά έκδηλωθέν, δέν έκ- 
περαιοΰται είμή έν τή συνειδήσει τοΰ συγχωρηθέντος καί άναγεννηθέντος άν- 
Ορώπου.

’Ιδού τό Εύαγγέλιον έν τή κυριολεξία τής λέξεως αύτοϋ. Δέν διδάσκει μόνον 
τήν άρχήν του άγαθοϋ, άλλ’ είνε ή εύσπλαγχνία τοΰ Θεοϋ, ή άφεσις καί ή χά
ρις αύτοϋ. Τό Εύαγγέλιον είναι ό σταυρός καί ή άνάστασις τοϋ Σωτήρος, ή 
διά νά ειπωμεν καλήτερον τό Εύαγγέλιον έχει δύο επόψεις, ή μέν είνε ειρήνη 
καί φως, τουτέστι, ή φανέρωσις τής οικονομίας τοϋ Θεοϋ, ή δέ άμυδοά, τουτέστι 
ή Ουσία τοϋ σταυροϋ ή ή Ουσία ή γενομένη έν τοϊς μυχοΐς τής άνθρωπίνης καρ- 
οιας. Γό Εύαγγέλιον είνε φώς δπερ δέν καταυγάζει είμή έντός τρομερού σκό

τους· τό Εύαγγέλιον είνε λέξις άγάπης, πλήν είνε λέξις άγώνων, αύταπαρνή- 
σεων καί Ουσιών.

Πάντες έπευχόμεθα τήν εύτυχίαν καί όπόταν μας λέγουν οτι ό Θεός θέλει 
νά μας καταστήση άεννάως εύτυχεις, εύχαρίστως συγκατατιθέμεΟα εις τήν ιδέ
αν ταύτην. Αί πλάναι δμως τής ζωής καί η βεβαιότης τοΰ θανάτου μάς κά- 
μνουν νά μεμψιμοιρώμεν, καί όπόταν δέν γίνεται λόγος περί άμαρτίας, δέν έν- 
νοοϋμεν διατί ό Θεός, οστις θέλει τήν εύτυχίαν μας, άποστρέφει συχνάκις τό 
πρόσωπόν του καί εγκαταλείπει ημάς έν τή ταλαιπωρία. Πάντες συναισθανό- 
μεθα ένδομύχως τήν ιδέαν τής άγιότητος καί όπόταν μάς λέγουν δτι ό Θεός α
παιτεί παρ’ ήμών καθαράν καρδίαν δέν υπάρχουν είμή έκπεφυλισμένα τινά όντα 
τών οποίων ή καρδία δέν πάλλει εις τήν πρόσκλησιν ταύτην. Όπόταν δέ άποσι- 
ωπάται ή χάρις, δέν έννοοΰμεν διατί ό Θεός εγκαταλείπει ημάς τόσον άσθε- 
νεΐς εις τόν αγώνα τής ζωής. Τοΰτο προέρχεται, Κύριοι, διότι' έν τή ανθρώπι
νη καρδία υπάρχουν δύο άντιστρατευόμενα στοιχεία έκ τών οποίων τό μέν νου
θετεί τόν άνθρωπον νά υποτάσσεται εις τό θέλημα τοϋ Θεοΰ, τό δέ νά άντιτάσ- 
ψεται εις αύτό. Έχομεν τήν επιθυμίαν τοϋ καλοΰ καθώς καί τήν κρυφήν συναί- 
σθησιν, δτι δέν υπάρχει μόνιμος εύτυχία, είμή έν τή τάξει, καί έν τούτοις οσά
κις γίνεται λόγος περί τής μακαριότητος τής αιωνίου ζωής, έάν ήδυνάμεθα 
ν’ άποκαλύψωμεν τό βάθος τής έννοιας μας καί νά έκφράσωμεν εκείνο τό όποι
ον συμβαίνει ενίοτε έν ήμΐν, ιδού τί ήθέλομεν εΐπει. «Ταΰτα πάντα είναι ώραΐα, 
καλά καί έπιθυμητά, θέλομεν νά τά πιστεύσωμεν άλλά δέν τολμώμεν ·.

’Εννοείτε τώρα διατί ό λόγος τής άφέσεως είνε ό λόγος τής αιωνίου ζωής ; 
’Εννοείτε διατί ό σταυρός τοϋ Γολγοθά είναι ή αιματηρά Ούρα τής βασιλείας 
τών ουρανών ; 'Π συναίσθησις τής άμαρτίας είνε νέφος, δπερ καλύπτει ήμΐν τό 
μέλλον. 'Π συναίσθησις τής άνικανότητος ήμών διευκρινίζεται διά τής άμφιβο- 
λίας. Ή ελπίς δέν δύναται νά φθάση μέχρις ήμών είμή ύπό τό σχήμα τής εύ- 
σπλαγχνίας. Διά τούτο οί σοφοί τής άρχαιότητος οιεώρων στίλβον έν τώ όρίζον- 
τι τό ιδανικόν, πλήν ή άθλιότης καί ή κακία αύτών άπέτρεπεν αύτούς νά τό 
προσεγγίσωσιν. «Άλλ.ο, λέγει ό ιερός.Αύγουστΐνος, είναι νά βλέπη τις έκ τοϋ 
ύψους όρους τίνος καί έκ τοϋ βάθους άγριου δάσους τήν ήρεμον αύτοϋ πατρίδα 
χωρίς νά δυνηθή νά εύρη τόν δρόμον .... καί άλλο νά τρέχη τις έπί τής όδοϋ, 
ήτις μάς άγει πρός αύτήν. Οί πλατωνικοί γινώσκουσι, τρόπον τινά, τήν άόρα- 
τον φύσιν πλήν ή οδός ή άγουσα πρός τήν άπόλυτον μακαριότητα, ήγουν ό 
σταυρωθείς Χριστός φαίνεται εις αύτούς εύκαταφρόνητος. ’Αποποιούνται νά τήν 
άκο/.ουθήσωσι καί ώς έκ τούτου δέν δύνανται νά φθάσωσιν εις τήν εστίαν τής ά- 
ναπαύσεως, μολονότι τό προερχόμενον φώς πλήττει έν άποπτω διά τής μαρ
μαρυγής αύτοϋ τήν διάνοιαν αύτών». Ας άνακεφαλαιώσωμεν τώρα τάς σκέ
ψεις ταύτας. Σκοπός τής δημιουργίας τών λογικών δντων είνε ή εύτυχία αύ
τών. Τά όντα ταΰτα έπλάσθησαν ελεύθερα, διότι ή ελευθερία είναι ή είκών τής 
θείας φύσεως καί ή βάσις τής εύτυχίας ταύτης. ΤΙ αμαρτία, συνοδευομένη ύπό 
τής άχλύος τοϋ νοός καί τής άθλιότητος τής καρδίας, έπήλθεν. Ό άνθρωπος συν- 
άψας αγώνα κατά τοΰ έαυτοΰ του, ήθέλησε νά ανάκτηση τήν άπολεσθεΐσαν 
λάμψιν τής διάνοιας αύτοϋ. ’Εντεύθεν οί άγώνες, αί πρόοδοι, αί άποτυχίαι, αί 
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αθλιότητες, αϊτινές ζατεβασάνισαν τήν διάνοιαν τών αρχαίων. ’Ακολούθως ό 
θεός έμεσολάβησε διά τής ένεργείας τής ύπερτάτης αύτοΰ δυνάμεώς, διευθυ- 
νομένης ύπό τής εύσπλαγχνίας αύτοΰ. Έμεσολάβησεν δπως προσφέρη τήν χά- 
ριν του χωρίς όμως νά τήν έπιβάλη, δπως παροτρύνη τήν ελευθερίαν χωρίς ό
μως νά τήν παραβίαση.

Υπάρχουν λοιπόν είς τόν Θεόν δύο θελήσεις· ή δημιουργός Οέλησις ζα'ι ή έξ- 
αγοράζουσα Οέλησις· πλήν αί δύο αύται θελήσεις δέν αποτελούν είμή μίαν μό
νην, καθότι εκπορεύονται έζ τοΰ αύτοΰ θεοΰ ζαί έχδηλοΰσι τήν αύτήν αγάπην 
καί διότι τό έργον τοΰ Εύαγγελίου ανακαινίζει ζαί συμπληροι έν τώ άνθρώπω 
τό αρχέτυπον σχέδιον τής δημιουργίας. Ήκούσατέ ποτέ νά λέγουν περί τών 
αρχαίων εκείνων παλίμψηστων έχ τών όποιων χεΐρες αμαθείς έξήλειψαν τούς 
παλαιούς χαρακτήρας δπως γράψωσιν έπ’ αύτών νέα ψηφία ; Πεπαιδευμένοι 
τινές έπιθυμοΰντες νά έπανεύρωσι θησαυρούς πρό χρόνων ζεκρυμμένους κατόρ
θωσαν νά άναγνώσωσιν έπί τών αρχαίων τούτων χειρογράφων τήν πρώτην 
γραφήν. «Ή ανθρώπινος ζαρδία ομοιάζει παλίμψηστον. Ύπό τό τετριμμένου 
» κείμενον τής ζωής,· ύποζρύπτονται οί μυστηριώδεις καί έσβεσμένοι χαρα- 
» κτήρες ύψηλοΰ βιβλίου, ένδς Εύαγγελίου άποκαλυφθέντος έν τή αρχή τοΰ 
» κόσμου» (*). Τό έργον τοΰ Ίησοΰ Χριστού εινε νά έξαλείψη τήν αμαρτίαν, 
όπως χορηγήση, έν τώ σχεδίω τής αγάπης τοΰ Δημιουργού, ζωήν εις τάς ψυ- 
χάς ήμών.

Ή έπέμβασις αυτή του Θεοΰ ύπέρ τής σωτηρίας τών ανθρώπων εΐνε ή ύπερ
φυσική διάταξις έν τή ύποστάσει αύτής. Ό Θεός ύπάρχει έν τή φύσει καθότι τό 
παν λαμβάνει παρ’ αύτοΰ τήν κίνησιν και τήν ύπαρξιν πλήν ύπάρχει ύπεράνω 
τής φύσεως έν τή πληρώσει τής δυνάμεώς του χαι έν τοΐς μυστηρίοις τής ανε
ξερεύνητου αύτοΰ ελευθερίας. ΊΙ δημρυργηθεΐσα έλευΟερία, οί θείοι νόμοι κατά 
τούς όποιους ή αμαρτία παράγει τό σκότος καί τήν αθλιότητα, ή άνισος πάλη, 
ήν αναλαμβάνει ό άνθρωπος παραδοΟείς εις τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις έναντίον 
του γεύματος δπερ τόν παρασύρει, αποτελούν έν τή ηθική διατάξει, έκεϊνο δ
περ καλοΰμεν φύσιν ήγουν διάταξιν τών πραγμάτων άποκαλυφθεΐσαν διά τής 
πείρας. Ό Θεός διέρρηξε τόν άπαίσιον τούτον ειρμόν διά τής ένεργείας τής α
γάπης αύτοΰ ήγουν διά τής έμφανίσεως τοΰ Ίησοΰ Χριστού. Τό παν τόν αναγ
γέλλει, τό παν τόν προμελετά. Οί Εβραίοι χαί οί έθνικοί, οί ισχυροί καί οί 
ασθενείς έν τή διατάξει τής θείας προνοίας ζαί έν τή διατάξει τής χάριτος, εΐνε 
οί πρόδρομοι αύτοΰ· ή ’Ανατολή καί ή Δύσις όμοφωνούσιν όπως έτοιμάσωσι τήν 
όδόν Κυρίου, αί Ορησζεΐαι καί αί φιλοσοφίαι συσσωματοΰνται, δπως ποιήσωσιν 
ευθείας τάς τρίβους αύτοΰ. Τό παν τόν αναγγέλλει, τό πδν τόν προμελετά, 
άλλ’ ούδέν τόν παράγει. Όπόταν ή νύξ προσεγγίζει είς τό τέρμα της τό σκό
τος πρός στιγμήν αύξάνει, οί αστέρες ώχριάζουν, λευκόν φως ύποφώσκει έπί 
τοΰ όρίζοντος καί μετ’ ολίγον καταυγάζει. Τό πάν αναγγέλλει τό άστρον 
τής ημέρας πλήν δέν εΐνε ή αυγή ή παράγουσα τόν ήλιον. Ό Ίησοΰς Χριστός 
εΐνε τό κέντρον τής ιστορίας, ό τελικός σκοπός πασών τών ανθρωπίνων άνα-

(") ’Αβόλοοί Πικτέ. 

πτύξεων, πλήν ό ’Ιησούς Χριστός καταστρέφει τήν ιστορίαν, δπως μάΟωσιν ό
τι ή αγάπη τοΰ Θεοΰ ύπερβαίνει τήν βουλήν τής δημιουργίας, ήτις παρήγαγε 
καί διατηρεί τήν έλευθερίαν. Καταστρέφει έπίση; τήν φύσιν δπως, άφοΰ λατρεύ- 
σωμεν τόν θεόν έν τώ μεγαλείω τοΰ κόσμου τούτου, λατρεύσωμεν αύτόν έν 
τοΐς μυστηρίοις τής δυνάμεώς του, τήν όποιαν ό κόσμος δέν έξοντόνει ούτε πε
ριορίζει. ’Ενταφιάζεται ό Σωτήρ τοΰ κόσμου έντός καινού μνημείου, άλλ’ έξ- 
έρχετα*. νικητής καί τροπαιοΰχος καί έν όνόματι τής άναστάσεως αύτοΰ κη
ρύττεται ή αιώνιος ζωή.

Τό Εύαγγέλιον έν τή ούσία αύτοΰ, εΐνε ή άπολύτρωσις τοΰ ανθρώπου. Ή ά- 
πολύτρωσις εΐνε τό έργον τής άπειρου εύσπλαγχνίας, τό δέ έργον τοΰτο εΐνε ή 
βάσις τής υπερφυσικής διατάξεως, τό θαύμα τοΰ οποίου έν τή ιστορία καί έν τή 
φύσει δέν εΐνε άλλο, είμή ή έξωτερική καί δευτερεύουσα δήλωσις. ΔύνασΟε τώ
ρα νά κρίνητε έάν τό αίτιον του Εύαγγελίου δύναται νά χωρισθή έκ τοΰ αιτίου 
τής ύπερφυσικής διατάξεως, ώς ισχυρίζονται τινές. ΔύνασΟε νά έξαλείψητε, 
διά τοΰ νοός, τούτο ή εκείνο τό Οαΰμα έκ τών αφηγήσεων τής Νέας Διαθήκης 
χωρίς όμως νά άλλοιώσητε τό φαιδρόν κήρυγμα. Άλλ’ ανεξαρτήτως όλων τών 
ιδιωτικών έκδηλώσεων τής θείας δυνάμεώς, ό Ίησοΰς Χριστός θέλει μείνει, καί 
τούτο είναι τό κατ’εξοχήν Οαΰμα. Έάν άφαιρέσητε τό έργον τής εύσπλαγχνίας, 
δπερ τόν έχορήγησεν ήμιν ώς Σωτήρα, άφαιρεΐτε τό Εύαγγέλιον έν τή κυρία 
σημασία τής λέξεως ταύτης καί άφοΰ ό λυτρωτής τοΰ κόσμου δέν ύπάρχει πλέ
ον, δέν απομένει άλλο, είμή ό σοφός τής Ναζαρέτ.

’ΑφαιρεΟέντος τοΰ υπερφυσικού άποστερούμεΟα τού Ιησού Χριστού χωρίς νά 
διατηρήσωμεν τουλάχιστον τάς στοιχειώδεις άληΟείας τής θρησκείας, τουτέστι 
τόν Θεόν, τήν άθανασίαν τής ψβχής καί τήν ηθικήν. Οί παραγνωρίζοντες τό Εύ
αγγέλιον καί μή παραδεχόμενοι, είμή τήν φυσικήν θρησκείαν προτεί- 
νουσιν, δτι ή άλήθεια εΐνε άλήθεια, δτι ύπό τόν τίτλον τούτον οφείλει τις νά 
τήν παραδεχθή, άδιάφορον έάν άπεκαλύφθη ή όχι, καί δτι επομένως τό ύπερφυ
σικόν ζήτημα εΐνε δ?.ως μάταιον, άφοΰ τά μεγάλα θρησκευτικά δόγματα ύπό 
μόνου τοΰ λόγου καΟιερώΟησαν. Αί διαβεβαιώσεις αυται χρήζουσι συζητήσεως.

Καί άλλοτε τό ειπομεν, δτι οί σοφοί μεταξύ τών εθνικών προησθάνθησαν ΰ- 
ψηλάς άληΟείας καί έπί τών ήμερών μας άνθρωποι ξένοι είς τήν άποκάλύψιν 
οΟάνουσιν είς τό αύτό σημεϊον. Άλλ’ άφοΰ άπαξ έγνώρισε τις τό Εύαγγέλιον, 
άφοΰ έδέχθη τάς υποσχέσεις του, έάν έκτραπή αύτού εΐνε βέβαιον δτι θέλει εΰ- 
ρεΟή είς τό αύτό σημεϊον, έν ω εύρέθη ό Σωκράτης ; Όχι βεβαιότατα.

Όταν άπομακρυνθή τις τής πίστεως, άφοΰ προηγουμένως άπήλαυσε τών φω- 
ταυγών αύτής άζτίνων, δύναται νά γεννηΟή είς τάς ψυχάς κρίσις λίαν κατάλ
ληλος, δπως απόδειξη δλην τήν σπουδαιότητα τοΰ ύπερφυσικοΰ ζητήματος. 
Καί διά νά παραστήσω ύμΐν τήν κρίσιν ταύτην τών πνευμάτων θέλω σάς άνα- 
φέρει τούς λόγους ανθρώπου τίνος, τόν όποιον ούδείς θέλει ύποπτευΟή ώς ύ- 
ποστηρίζοντα τό αύτό θέμα, δπερ καί ημείς. Είς διάλογον τινά δημοσιευΟέντα 
είς Στρασβούργον τό 1858 ό Κυρ. Ε. Σέρερ εισάγει δύο άνθρώπους έξ ών ό μέν 
εΐς προσβάλλει τήν ύπεοφυσικήν διάταξιν, δ δέ άλλος ύποστηρίζει αύτήν. Εις 
έκ τών συνοιαλεγομένων είς τό τέλος έκφράζεται ούτως. « Όπόταν αίσθάνω-
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» μαι χλονιζομένην τήν πίοτιν τών θαυμάτων, βλέπω έπίσης τήν εικόνα τοΰ 
» Θεοΰ έξαλειφομένην έκ τών οφθαλμών μου. Παύει ολίγον κατ’ όλίγον νά ή- 
» ναι δι’ εμέ ό προσωπικός, ό ζών, ό ελεύθερος Θεός, ό Θεός μετά τού οποίου 
» ή ψυχή συνδιαλέγεται ώς μετά τίνος κυρίου καί φίλου. Καί αφού άπαξ ό α
χ γιος ούτος διάλογος διακοπή, τί απομένει ήμΐν τότε; Τότε ό βίος φαίνεται 
» θλιβερός καί άνευ γοητείας! Περιωρισμένοι νά τρώγωμεν, νά πίνωμεν καί 
χ νά κερδίζωμεν χρήματα, έστερημένοι παντός όρίζοντος, πόσον ή ώριμος ή- 
» μών ηλικία φαίνεται νηπιώδης, πόσον τό γήρας σκυθρωπόν, πόσον αί περι- 
» πέτειαι τοΰ βίου ήμών ανόητοι θυελλώδεις καί πλήρεις ταραχής ! Δέν ύπάρ- 

■» χει πλέον δι’ ήμας μυστήριον, ήγουν τό άγνωστον, δέν ύπάοχει πλέον ούρα- 
» νός ύπεράνω τών κεφαλών μας, δέν υπάρχει πλέον ποίησις. Άχ! εστε 
» βέβαιοι, ή απιστία ή τό θαύμα άπορρίπτουσα συντείνει νά έοημώση τόν ού- 
» ρανόν καί νά άπογοητεύση τήν γήν. Τό υπερφυσικόν είνε ή φυσική σφαίρα τής 
» ψυχής. Είνε ή ούσία τής πίστεως, τής έλπίδος, τής αγάπης αύτής. Γνωρίζω 
» ότι ή έπίκοισις εινε ευπρόσωπος καί πιθανή, ότι τά έπιχειρήματα αύτής φαί- 
» νονται κάποτε πιστικό.· πλήν γνωρίζω είσέτι καί δύναμαι νά έπικαλεσθώ τήν 
» μαρτυρίαν σας δτι παύουσα ή ψυχή νά πιστεύη είς τό θαύμα, χάνει τό μυστι- 
» κόν τής ζωής· προχωρεί πρός τήν άβυσσον καί μία ώθησις ταχυτέρα τήν 
» έκσφενοονίζει μακράν τοΰ Θεού καί τών άγιων αγγέλων. Χάνει κατά σειράν 
» τήν εύσέβειαν, τήν εύθύτητα, τήν μεγαλοφυίαν καί έπί τέλους έρπει έπί τής 
» γής καί ένίοτε είς τόν βόρβορον ».

Ό έτερος τών συνδιαλεγομένων άπαντα μετά τίνος αντιλογίας. «Συμφωνώ 
ώς πρός τήν ούσίαν τής ύποθέσεως. Παραδέχομαι δτι τό Οαΰμα είνε τό κύριον 
στοιχεΐον τής πίστεως και δτι άν δέν παραδεχθώμεν αυτό έκλείπεί τότε ό ού- 
ρανός καί ό άδης, ό ’Ιησούς Χριστός καί ό Θεός, ή διάκρισις τοΰ αγαθού καί 
τοΰ κακού καί παν δ,τι ύψωσεν ήμας ύπεράνω τών εθνικών. Ναί! έ/ομεν α
νάγκην ενός Θεού ζώντος καί παρόντος καί μόνον τό ύπερφυές δύναται νά 
μάς τόν χορηγήση. Ό Θεός οστις δέν δύναται ή δέν θέλει νά καταβή έπί τής 
γής, δπως έκόηλώση τήν δύναμίν του καί τήν δόξαν του, ό Θεός ούτος είνε 
Θεός τών μονοθεϊστών, μηχανουργός τις κεκρυμμένος είς τούς ούρανούς, ά- 
φαίρεσις τοΰ νοός, τέλος εις Θεός νεκρός ».

Οί λόγοι ουτοι ού μόνον διατρανούσι τήν ιδέαν μου, άλλά καί τήν ύπερ- 
βαίνουσι. Συμπεραίνω δθεν, δτι τό ύπερφυσικόν ζήτημα, δπερ είνε τό ζή
τημα τοΰ Εύαγγελίου, δύναται νά γίνη διά πολλούς, έν τώ κόλπω τής χρι
στιανοσύνης διατελούντας, τό ζήτημα τοΰ Θεοΰ καί τοΰ αιωνίου μέλλοντος. 
Καί μή νομίσετε, Κύριοι, δτι άναφέρων τούς ρηθέντας λόγους ήθέλησα νά 
έμποιήσω ύμΐν φόβον. Οχι, διότι φρονώ δτι έκαστος έξ ύμών πρέπει νά φο- 
βήται μήπως άπολέση τόν Θεόν του, τουτέστι τό φως, καί εύρεθή έν τή σκο- 
τία, τήν παρηγοριάν, καί εύρεθή έν τή απελπισία.

Πλήν τά αισθήματα ήμών δέν είνε ό επιτακτικός κανών τής αλήθειας. Έ
άν ή επιστήμη άπεδείκνυε διά τού θετικωτέρου τρόπου, δτι ή παρέμβασις τοΰ 
Θεού είνε χίμαιρα, έπρεπε τότε νά καλύψωμεν τό πρόσωπόν μας καί νά κλαύ- 
σωμεν διά τήν απώλειαν τών ελπίδων μας. Τινές ισχυρίζονται, δτι ή καθ’ ή-

τή ταπείνωση ταυτη οιατεΑουντες υπέρ της 
ιντί τών αύτοκαλουμένων σοφών, δυνάμεθα 
μας, ένθυμούμενοι δτι οί πατέρες τής Έκ- 
ος καί οιά τών συγγραμμάτων αύτών όιέόο-

μδς έπίκρισις άπέπεμψε τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν είς τήν χώραν τών έθε- 
λοθρήσκων πεποιθήσεων. Ή άπόφανσις αυτή θέλει είναι τό άντιχείμενον άλ- 
λης συνδιαλέξεως. Τολμηρότεροι άποφαίνονται διά γενικού τρόπου, δτι ή πί- 
στις έν τή ύπερφυσική διατάξει είνε ασυμβίβαστος μετά τής καλλιέργειας τού 
πνεύματος, δτι ή έπέμβασις τοΰ Θεοΰ έν τώ κόσμω τούτω είνε ιδέα πρόστιχος, 
μηχανική, άναξία ανεπτυγμένου άνδρός καί δτι δέν χρήζει τής τιμής τής συ- 
ζητήσεως. Αί φωναί αύται προέρχονται, Κύριοι, ώς μή οφείλε καί έκ τής Γαλ
λίας καί έκ τής Γερμανίας. Πολλοί δέ έκ τών ήμετέρων νέων,.οϊτινες πορεύον
ται είς τά Πανεπιστήμια τής Εύρώπης, δπως διδαχθώσι τήν πραγματικήν σο
φίαν, έπιστρέφοντες έν τή εστία αύτών, διαδίδουσιν άνεπαισθήτως τάς ολέθριας 
καί ζαταστρεπτικάς ταύτας ιδέας, αίτινες συντελοΰσιν εις τήν έπέκτασιν τοΰ 
όσημέραι ύποσκάπτοντος τήν Ελληνικήν κοινωνίαν I λισμού. Πολλάκις ή- 
κούσαμεν τάς δη)<ητηριώδεις ταύτας ομιλίας καί ύπερβαλλόντως έλυπηθημεν. 
’Ενθυμούμενοι δμως, δτι ό λόγος τού σταυρού τοϊς μέν άπολλυμένοις μωρία έ- 
στί, τοΐς οέ σωζομένοις ήμΐν δύναμίς Θεού έστί, καί δτι τό μωρόν τού Θεού σο- 
φώτερον τών ανθρώπων έστί, ούδόλως έταράχθημεν. Εξ άλλου υπαρχουσι και 
άλλα πολλά, άτινα θεωρούνται ώς μωρία παρά τών αύτοκαλουμένων σοφών. 
Τό καθήκον, έν τή αύστηρότητι αύτοΰ φαίνεται μωρία είς τόν φιλήδονον καί τόν 
ύλικόν άνθρωπον. Ή άφοσίωσις καί ή αύταπάρνησις μωρία είς τόν έγωϊστήν 
καί τόν πλεονέκτην. Άλλά καί έν 
χριστιανικής ήμών πίστεως άπένο 
νά άνακουφίσωμεν τήν φιλοτιμίαν 
κλησίας, οϊτινες καί διά τού αϊματ
σαν τήν πίστιν τοΰ Χριστού, δέν ήσαν ούτε αμαθείς, ούτε μωροί. Είς οέ τούς 
νεωτέρους χρόνους ό Λεϊβνίτζιος, δστις δέν ήτο ούτε μέτριος φιλόσοφος, ούτε 
άσημος γεωμέτρης, ήγωνίσθη πάντοτε ύπέρ τών αληθειών τής χριστιανικής πί
στεως μετά ζήλου καί αύταπαρνήσεως. Ό ίΐασχάλιος, είς τών ένδοξοτέρων 
μαθηματικών τοΰ 17ου αίώνος διέκοψε τούς ύπολογισμούς καί τάς μελέτας του, 
δπως άκολουθήση δλοσχερώς τόν Ίησοΰν Χριστόν. Ό Νεύτων, ό δημιουργός 
τής νεωτέρας φυσικής επιστήμης, έδείκνυε σημεϊον σεβασμού οσάκις ήκουε τδ 
ονομα τού Θεοΰ τού Εύαγγελίου καί περαίνει σύγγραμμά τι οπτικής οιά τής έ- 
πιτροπής τού νόμου λέγων. «’Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου έξ δλης τής 
καρδίας σου, καί έξ δλης τής ψυχής σου, καί έξ δλης τής ισχύος σου, και έξ 
όλης τής διανοίας σου, καί τον ι&ησίον ώς σεαυτόν». Καί έπί τών ήμερων μας 
άνδρες ύψηλήν κατέχοντες Οέσιν έν τή έπιστήμη, έν τή ιστορία καί τή φιλοσο
φία ήνώθησαν μετά τών ταπεινών, δπως πιστεύσωσι, προσκυνήσωσι και οεη- 
Οώσι τού Θεοΰ. Έν τή χορεία λοιπόν τών ένδοξων τούτων άνδρών, άς κατατα- 
χθώμεν καί ήμεϊς έν περιπτώσει καθ’ ήν σύγχρονός τις κομψολόγος απαγορεύ
σει ήμΐν τήν Ούραν τής έπιστήμης καί μάς άποκηρύξει αναξίους τής σοφής αύ
τοΰ συναναστροφής.

Πλήν δλα ταΰτα δέν είνε ούτε έπιχειρήματα, ούτε σπουδαίοι λογοι. Επρεπεν 
δμως νά άποδείξωμεν δτι είς τάς προκαταλήψεις τοΰ νεωτερου πνεύματος ύ- 
πάοχει τρόπος νά άντιτείνωμεν άλλας. Άλλα μή γένοιτο νά παρεμβάλωμεν εις 
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τήν άναζήτησιν τής άληβείας τάς μιχρολόγους παρατηρήσεις τής φιλαυτίας! 
Καί δυστυχία εις ήμάς, έάν, προκειμένου περί τών σπουδαιότερων συμφερόντων 
μας, παραδοθώμεν ώς τυφλοί είς τήν άλλοπρόσαλλον ζαί ευμετάβλητου ταύτην 
δύναμιν, ήν καλοΰμεν πνεύμα τής έποχής, χωρίς νά σζεφθώμεν ότι ή εφήμε
ρος αδτη δύναμις δύναται νά έκλειψή άπδ στιγμής είς άλλην.

Κύριοι, έάν δέν νομίζετε τό ύπερφυσικόν ζήτημα έντελώς απεγνωσμένου σάς 
προτείνω ν’ άχούσητε παν δ,τι δύναται τις νά εί'πη ύπέρ αύτοΰ, ούχί λεπτολο- 
γοΰντές σοφιστικώς δπως κρύψωμεν ύπό παλαιάς λέξεις νέαν έννοιαν, άλλά 
παραδεχόμενοι αύτό ώς τό ένόουν ό απόστολος Παΰλος, οι Πατέρες τής ’Εκ
κλησίας, ό Πασχάλιος καί έν γένει δπως νοοΰσιν αύτό αί άπλοϊκαί γυναίκες 
καί τά άθώα παιδία. ’Απέναντι άλλων ζητημάτων εννοώ τόν δισταγμόν καί τήν 
αμφιβολίαν, έκεϊνο δμως δπερ δέν ηύτύχησα είσέτι νά εννοήσω εινε δτι ύπάρ- 
χουν δύο τρόποι νά πιστεύη τις.

Έπευχόμενος τέλος δπως ή πίστις είς τήν Αγίαν τοΰ Χριστοΰ θρησκείαν 
στερεωθή έτι μάλλον έν ταϊς καρδίαις απάντων ήμών, υψώσωμεν χεΐρας ίζέτι- 
δας πρός τόν βασιλέα τών δλων ΐνα ένισχύση ήμάς διά τής δυνάμεώς τοΰ Εύ
αγγελίου του είς τήν έξάσκησιν τών αγαθών έργων, καταστήση ήμάς διά τής 
ένεργείας τοΰ ζωοποιού αύτοΰ πνεύματος άξιους τής βασιλείας Αύτοΰ ζαί ούτω 
δυνηθώμεν νά έκπληρώσωμεν τό άγιον Αύτοΰ θέλημα έπί τής γής διά τών έρ
γων τής άγάπης καί τής πρός τόν πλησίον άφοσιώσεως, δπως άπολαύσωμεν 
έν τή αίωνιότητι τής άπειρου καί άτελευτήτου μαζαριότητος τοΰ ουρανίου η
μών Πατρός. Γένοιτο!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ.

Ύ.τό Ε. 'Ρύση Γονστιπάτη.

ΈξεφωνήΟη Γαλλιστί τήν 28 Δεκεμβρίου 1872.

Μετάορασι; Π. Περάζη-

Είς έμέ βεβαίως δέν έναπόκειται, κύριοι, νά σάς ομιλήσω περί ενός τών έπι- 
φανεστέρων προγόνων σας. Τοΰτο άναντιρρήτως είναι έργον ύμών.

Ό σκοπός μου δέν είναι νά σάς ομιλήσω περί τοΰ Σωκράτους, άλλά περί 
τοΰ δαιμόνιου τοΰ Σωκράτους, δπερ βεβαίως δέν είναι τό αύτό. Τό άντι- 
κείμενον τοΰτο τολμώ είπεΐν δτι έμελέτησα κατά τι πλεϊον ύμών, διότι ανή
κει είς τάς θεωρίας ών αείποτε υπήρξα θιασώτης, τάς θεωρίας έκείνας αϊτι- 
νες παρημελήθησαν καί κατεφρονήθησαν έν τή χώρα ταύτη έν ή ή τάσις πρός 
τήν εύημερίαν ζαί αί βιωτικαί άνάγκαι καλύπτουσι διά μέλανος πέπλου τάς 
τύχας τοΰ μέλλοντος ήμών, καί συχνάκις, φεΰ! έμποδίζουσιν ήμάς τοΰ νά 
είσδύσωμεν είς τα άδυτα τών υψηλών Οεοσοφικών ιδεών. Ά?»λά καί τοι μή θέ- 
λων νά διαγράψω τον βίον τοΰ διάσημου έχείνου φιλοσόφου, είναι ποτέ δυνα
τόν νά παρέλθω έν σιγή τόν μέγαν εκείνον απόστολον τοΰ λόγου καί τής ά
ληΟείας, τόν άνδρα έκεϊνον δστις ύπήρξεν ό σοφώτατος καί τελειότατος τής 
άρχαιότητος ;

Συγγραφεύς τις 'Ρωμαίος είπεν δτι άν ή άρετή ήναι αύτή καθ’ έαυτήν σεβα
στή, ό Σωκράτης πρέπει νά Οεωρήται ώς ό άνώτατος καί λυσιτελέστατος πάν
των τών φιλοσόφων.

Si virlus per se ipsam astimetur, vitae magister optimus.
Vai Max. lib. 111. Cap. IV.

Γινώσκετε, Κύριοι, δτι τό πρώτον βιβλίον τών ’Απομνημονευμάτων τοϋΞενο- 
φώντος περιέχει έναργή άπόδειξιν δτι ό Σωκράτης δέν ήτο ούτε διαφθορεύς τών 
νέων, ούτε άθεος, άλλ’ δτι τούναντίον έδωσε τό παράδειγμα πάσης άρετής, τής 
εύσεβείας, τής εγκράτειας, τής άπλότητος, τής άφΛοκερδείας καί τής μετριο
φροσύνης. Δέν άγνοεϊτε πρός τούτοις δτι κατέστη άξιος νά κηρυχθή ύπό τοΰ 
χρησμοΰ τών Δελφών σοφώτατος τών άνθρώπω ν.

Ό κάτοχος τοιούτων ύψηλών αρετών, ό διά τής μεγαλοφυίας του άνυψωθείς 
άνωθεν τοΰ αίώνός του, κέζτηται άναντιρρήτως τό προνόμιον νά κηρυχθή ούχί 
μόνον παρά τών συγχρόνων του άλλά καί παρ’ δλων τών αιώνων ό κατ’ έξ ο- 
χήν άνθρωπος. Ό Σωκράτης έθαυμάσθη ούχί μόνον ύπό τών συγχρόνων 
του, άλλά και σήμερον άκόμη παρά πάσι τοΐς πεπολιτισμένοις έθνεσι τό όνομα 
τοΰ Σωκράτους κατέστη συνώνυμον τοΰ σοφός.

Βλέπετε λοιπόν, Κύριοι, δτι πρόκειται περί έξοχου ζαί μεγάλου άνδρός, δέν 
πρόκειται περί τοΰ δεινός ή δεΐνος σοφοΰ, ουδέ περί τοΰ δεινός ή δεινός φιλοσό
φου, άλλά περί τοΰ Σωκράτους τοΰ έπικληθέντος ύπό τινων πατέρων τής Έκ- 
χλησίας μάρτυρας τοΰ θεοΰ. Είς τοιοΰτον σεβάσμιον όνομα καί ό χρη
σμός αύτός ούδέν άλλο ήδυνήθη νά άπαντήση είμή τάς όλίγας πλήν έζφρα- 
στιζάς ταύτας λέξεις σοφώτατος τών άνθρώπων.

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. Β'.) 43
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Πασα ή φιλοσοφία τοΰ Σωκράτους δύναται νά άναλυθή εις τοΰτο μόνον τό ά- 
ξίωμά του.

·« Φιλοσοφία έστίν ή μελέτη περ'ι τοΰ θανάτου ».
Ναι, κύριοι, ό θάνατος είναι ό κοινός σκοπός πρός δν πάντες διευθυνόμεθα. Οί 

μέν βαδίζουσι πρός τον σκοπόν τούτον αμέριμνοι και ώς τυφλοί, οί δέ έντρομοι 
καί συνεσταλμένοι.

Οί πρώτοι ούδεμίαν έχουσι περί μέλλοντος ελπίδα, ή άν έχωσι τοιαύτην, 
προτιμώσι τήν ανυπαρξίαν πάσης άλλης έλπίδος. Ό νους των δέν αναγνωρίζει 
είμή τά ορατά καί ψηλαφητά όντα, καί ολίγον φροντίζουσι περί τής αΰριον.

Οί δεύτεροι εχουσι μίαν έλπίδα, άλλ’ ή ελπίς αΰτη είναι επαχθής καί θλιβε
ρά. Άβεβαιότης καί τρόμος κρατοΰσιν αύτούς όπισθεν τής αβύσσου, καί ΐσταν- 
ται έντρομο·, πρό τοΰ χαίνοντος τούτου βαράθρου, πέραν τοΰ οποίου διορώσΐ 
τήν Οείαν δικαιοσύνην.

έπιβεβλημένοι εις ημάς παρά τήν 

κατάπληξη ημάς, παρεμβάλλει με- 
μάς άποκρύψη τό μέλλον. "Οστις 

αιως επιθυμήσει νά μείνη • - · ■ , ; επι

Καί οί μέν καί οί δέ δέν τολμώσΐ νά άποβλέψωσιν εύτόλμως τό αιώνιον τοΰ
το πρόβλημα, διότι συναισθάνονται τήν αδυναμίαν καί τήν μηοαμινότητα αύ
τών, καί διότι βλέπουσιν δτι τό σύμπαν είναι σύμπλεγμα νόμων τούς οποίους 
έθεσεν άλλος παρά ήμεΐς, καί οϊτινες είναι 
οίήσιν καί τήν άλαζωνείαν ήμών.

Ό Θάνατος είναι δέλεαρ τής φύσεως· ΐνα 
ταξύ αύτοϋ καί ήμών σκοτεινόν πέπλον ΐνα _ 
ήθελε δυνηθή νά διίδη πέραν τοΰ τάφου, δέν ήθελε βεβαίως επιθυμήσει νά μείνη 
έπί πολύ έπί ενός άτόμου τοΰ παντός. Αί δυστυχίαι τάς όποιας πάσχει έπί 
τής γής ήθελον τόν κάμει νά θραύση τάς άλύσους αίτινες τόν συγκρατοΰσίν 
έπί τοΰ καθαρτηρίου τούτου πλανήτου. ΊΙ λάμψις ήν ήθελε διιδει, ήθελε φέρει 
αύτόν εις σκοτοδινίασιν. Ό τρόμος καί ή άβεβαιότης ήθελον έκλείψει, τό δέ 
φάσμα τοΰ θανάτου έξαφανισθή απέναντι τής λάμψεως τοΰ άληθοΰς φωτός. 
Ταΰτα πάντα δύνανται νά υπάρξωσιν, άμα ό άνθρωπος, ΐνα απαλλαγή τών δει
νών του, άψηφήση τάς τρομεράς συνέπειας του άθετουμένου νόμου, άλλά δύο 
άλλοι νόμοι άκαμπτοι καί ολέθριοι, ή συνείδησις καί αί φυσικαί δούναι, κρα- 
τοΰσιν αύτόν τρέμοντα πρό τής τρομεράς οιαβάσεως. Ταΰτα είναι τά δύο με
γάλα φόβητρα άτινα ή φύσις προτάσσει ενώπιον ήμών άλλως, αί εκούσιοι α
ναχωρήσεις ήθελον είσθαι πρόσκομμα εις τήν πρόοδον. ΊΙ αλληλεγγύη μεταξύ 
τών ένδιαιτωμένων έπί τής σφαίρας ταύτης όντων, ή οικογένεια, ή φιλία, ή ευ
θύνη τών πράξεων έκαστου, αί πρόοδοι εις τάς έπιστήμας, τά πάντα ήθελον έκ
λείψει, πάσα προαγωγή άνασταλή, καί ό πλανήτης ήμών προωρισμένος μόνον 
διά νά αύξάνη τον αριθμόν τών ούρανίων σωμάτων ήθελεν είσθαι έγκαταλε-

.....  ’ ’ ....  . ων αι- 
ς δέν 

ή συνείδησις έν- 

λειμμένος καί άχρηστος. Αύται είναι αί φρικώδεις ήθικαί καταστροφαί 
τιος ήθελεν είσθαι ό άνθρωπος αύτος, άν ό σκοτεινός πέπλος τής Ίσιδο 
έπέκειτο βαρύς έπ’ αύτοϋ. ’Απέναντι τοιούτων αποτελεσμάτων 
τρομος οπισθοδρομεί καί ησυχάζει.

Καί όμως, Κύριοι, φίλοσοφικώς θεωρούμενοι οί θλιβεροί οΰ 
ήμάς, έκλεί

οι φόβοι, τό τρο
μερόν τοΰτο φάντασμα δπερ τοσοϋτον εκφοβίζει ημάς, έκλείπουσιν αύθωρεί.

ΓΠ φύσις εξαπατά ημάς ούχί μόνον διά τοΰ τρόμου άλλά καί ώς πρός τό

φαίνεται παράδοξος ώς πρός άνδρα οίος 
ιδοξοτέρα, όταν άναμνησθή τις δτι είναι το

πράγμα αύτό, διότι ό θάνατος οίον φανταζόμεθα αύτόν, δέν υπάρχει. Ούδέν 
άλλο είναι ή απλή μεταμόρφωσις, καί ή μεταμόρφωσις καθ’ έαυτήν δέν ύπεμ- 
φαίνει βεβαίως ανυπαρξίαν.

Κατά τόν διάσημον Αεϊβνίτιον « ό θάνατος ώς καί ή γέννησις, ούδέν άλλο 
είναι ή μεταμόρφωσις. Τωόντι θάνατος δέν ύπάρχει, άλλά διηνεκής καί αυτό
ματος ολοκλήρου τοΰ κόσμου πρόοδος προς τό άκρον άωτον τοΰ παγκοσμίου 
εκείνου καλού καί ώραίου ούτινος είναι άξια τά έργα τοΰ Θεοΰ, ώστε τό σύμπαν 
βαδίζει άνενδότως πρός τό βέλτιον.

Ούτως έθεώρει αύτόν ό Σωκράτης, διότι προέβλεπεν δτι τό συμβάν τοΰτο 
τής δλης δπερ καλοΰμεν θάνατον, ούδέν άλλο είναι ή αρχή νέας ύπάοξεως. 
Πρός τόν έρωτώντα αύτόν Κρίτωνα πώς έπεθύμει νά τον Θάψωσιν, άπήντησεν. 
—r-Όπφς άν βούλησθε, έάν πέρ γε λάβητέ με, καί μή έκφύγω ύμάς.

.Αΰτη είναι, κύριοι, έν όλίγοις ή φιλοσοφία καί ή διδασκαλία έκείνη, ήν κατά 
τούς λόγους του, τώ υπηγόρευεν, ώς καί πάσας τάς πράξεις του, οικεία τις αύ- 
τω εμπνευσις γνωστή εις τήν ιστορίαν ύπό φό όνομα δαιμόνιο ν τοΰ Σω- 
τράτου ς.

'Π διαβεβαίωσις αΰτη ήφις 
Σωκράτης, καθίσταται έτι παρ
λοσόοου έκείνου δστις ουδέποτε άπεπλανήθη εις τά νέφη τής μεταφυσικής. Ο 
ιδιωτικός αύτοϋ βίος άποδεικνύει ήμΐν αρκούντως δτι ούδόλως έθεώρει ώς 
φρεναπάτην τήν μυστηριώδη έκείνην φωνήν ήτις ήκούετο έν αύτώ. "Ανθρω
πος κατ’ έξοχήν πρακτικός ό Σωκράτης έξεπλήρωσεν, εΐπερ τις άλλος, τά 
καθήκοντα αύτοϋ ώς πολίτης έν πολέμω καί έν ειρήνη, διακριθείς διά τήν αν
δρείαν του εις πολλάς μάχας καί μάλιστα εις τήν Τανάγραν καί εις, τήν Ποτι- 
δαιαν, δπου έσωσε τήν ζωήν τοΰ Άλκιβιάοου, καί εις τό Δήλιον οπού έπίσης 
έσωσε τήν ζωήν τοΰ Ξενοφώντος.

Πολλοί είπον καί έπανέλαβον δτι τό ιδιαίτερον δαιμόνων τό διευθυνον τάς 
πράξεις τοΰ Σωκράτους ούδέν άλλο ήτο είμή δόλος δν μετεχειρίζετο διά νά δώ- 
ση περισσοτέραν βαρύτητα εις τάς συμβουλάς του, ή μάλλον φρεναπάτη ήτις 
τόν έκαμε νά έκλαμβάνη ώς Οείαν έμπνευσιν τήν ταχεΐαν καί βεβαίαν άντίλη- 
ψιν τής συνειδήσεως ή τοΰ έξοχου νοός του.

Jo άθλιον τοΰτο επιχείρημα ανήκει εις τήν σχολήν τών υλιστών καί όντως, 
οί έλάχιστα πιστεύοντες περί τών πραγμάτων τοΰ βίου τούτου, δύνανται ν άρ- 
νηθώσι πάν δ,τι ύπάρχει πέραν αύτοϋ.

Οί θιασώται τής μετά θάνατον άνυπαρξίας ισχυρίζονται δτι δ Σωκράτης με
τεχειρίζετο δόλον, άλλ’ ήμεΐς ούδέ καν τολμώμεν νά φαντασθώμεν τοιαύτην 
αισχρότητα εις τον σοφώτατον τών άνθρώπων. Διότι είναι αίσχροτης καί έκ 
τών μεγίστων τό νά κάμη τις τούς άλλους νά πιστεύωσιν δ,τι ό ίδιος οεν πι
στεύει. Είναι χαμέρπεια καί πνευματική άνανδρία. Τό αληθές μεγαλεϊον ύπαρ- 
χει έν μόνη τή αλήθεια.

Ήτο άρα φρεναπάτη ή φαντασιοπληγία ; (hallucination} Σοφοί τινες τών ή
μερων μας έτόλμησαν νά πιστεύσωσι τό τοιοΰτον. Ο Κ. F. Lolut, μέλος τής 
Γαλλικής ’Ακαδημίας, δημοσία έδίδαξε καί έδημοσίευσεν εις τό σύγγραμμα αύ. 
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τοΰ «Περί τοΰ δαιμόνιου τοΰ Σωκράτους» δτι τό λογικόν τοΰ άθανάτου φιλο
σόφου τών Αθηνών δέν ήτο έν καλή καταστάσει. Άλλ* άν ό Σωκράτης έθεω- 
ρήθη παράφρων, μήπως ό Χριστός αύτός, ό Μεσαίας ό υποστάς τήν ύψηλοτέ- 
ραν Ουσίαν, ή μοναδική πνευματική φύσίς, ή μάλλον υπερφυής έμψυχος δύνα- 
μις, μήπως διέφυγε τάς έπιζρίσεις; Ό δόκτωρ Moreau de Tours τετυφλωμέ- 
νος ύπό τοΰ αηδέστερου ύλισμοΰ προσάπτει έπί τοΰ θείου μετώπου τοΰ μάρ- 
τυρος τοΰ Γολγοθά τό στίγμα τής παραφροσύνης. Κατ’ αύτόν ή μεγαλοφυία 
είναι είδος διανοητικής καί ήΟικής καταπτώσεως. Ό Κ. Leurel είς τά ψυχολο
γικά αύτοΰ δοκίμια προχωρεί έτι περαιτέρω, θεωρεί ούχί μόνον τόν Χριστόν άλ
λά καί πάντας τούς προφήτας καί αποστόλους ώς αληθείς παράφρονας καί φαν
τασιόπληκτους (hallucines).

Άλλ’ έάν ταΰτα ήναι αληθή, κύριοι, ποΰ ήθέλομβν καταντήσει, καί έπί τί- 
νων τεκμηρίων Οέλομεν στηρίξει τοΰ λοιποΰ τήν πίστιν καί τάς πεποιθήσεις 
ήμών ; Χρεωστοΰμεν νά κλίνωμεν τό γόνυ ένώπιον τών τόσων μανιακών οι- 
τινες έν τούτοις άνεστάτωσαν τόν κόσμον ; Άλλ’ άν οί διδάσκαλοι ήναι παρά- 
φρονες, άν, δ,τι ώραΐον, δ,τι μέγα, δ,τι ευγενές έπραξαν, είναι αποτέλεσμα 
νευρικόν, ύπό ποιαν έποψιν τοΰ λοιποΰ ήΟέλομεν θεωρήσει τούς μαθητάς ; Ό 
Πλάτων, ό κύκνος τής Ακαδημίας, διδάσκων έξ ύψους τού Σουνίου τήν φιλο
σοφίαν του είς τήν Ελλάδα, ούδέν άλλο ήθελεν είσθαι είμή άθλιος μαθητής 
παραφρονοΰντος ανθρώπου, οί δέ μάρτυρες καί άπόστολοι τοΰ Χρίστου φρενο
βλαβείς διατρέχοντες τόν κόσμον ίνα φέρωσιν ήμΐν τήν σωτήριον είδησιν. Βε
βαίως ή καρδία καί ό νοΰς ύμών διεγείρεται τήν στιγμήν ταύτην ύπό άγανα- 
κτήσεως ένεκα τής τοιαύτης πλάνης τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, διότι έν τή ευ
θυκρισία ύμών είναι αδύνατον νά παραδεχθήτε δτι φαύλοι τινες έκ τών νεωτέ- 
ρων, φέροντες τόν τίτλον τοΰ σοφού, λέγουσι τήν άλήθειαν τολμώντες νά ά- 
ποφαίνωνται τοιούτους παραλογισμούς καί εύηθείας. Ή οίησις, ή ηθική άποτύ- 
φλωσις, ή υπεροψία, ή έπιθυμία ν’ άποκτήσωσιν όνομα αντί πάσης θυσίας, ταΰ
τα είναι τά μόνα αίτια άτινα ώθοϋσι τά οντα ταΰτα νά χλευάζωσι καί έλατ- 
τόνωσι τήν αξίαν τών έξοχων έκείνων πνευμάτων, άτινα παρά τήν ύπεροψίαν 
καί τάς έπιστήμας ήμών κατώρθωσαν νά ανυψωθώ at καί νά είσούσωσιν είς 
σφαίρας απροσίτους τοΐς κοινοΐς άνθρώποις.

Ινα έννοήσωμεν καλώς τί ήτο τό δαιμόνίον τοΰ Σωκράτους, πρέπει νά συν- 
αισθανθώμεν ούχί μόνον έκ θεωρίας, άλλά καί έξ βλων τών αναλογιών καί τών 
συμπερασμάτων τής άληθοΰς νεωτέρας έπιστήμης δτι ό άνθρωπος δέν είναι το 
έσχατον δριον τής φύσεως, άλλ’ δτι πέραν τής ζωής ταύτης άλλα όντα πολλώ 
τελειότερα ήμών ύπάρχουσιν.

Ο ορθός λόγος δέν έπιτρέπει ήμΐν νά φαντασθώμεν δτι ή δημιουργία το- 
Οούτον σταθερώς ακολουθούσα τήν προοδευτικήν πορείαν αύτής, σταματά αί
φνης είς τόν άνθρωπον. Είναι ποτέ δυνατόν νά παραδεχθώμεν δτι άνωθεν τού 
ανθρώπου ούδέν άλλο ύπάρχει είμή μόνος ό Θεός ; Είναι δυνατόν νά πιστεύ- 
σωμεν δτι ό άνθρωπος δέν είναι ή άρχή νέας άλύσου όντων άτινα βαθμηδόν 
φθάνουσι μέχρι τού Θεοΰ ; Τό σχέδιον δπερ βλέπομεν δτι τοσοΰτον άμεταβλή- 
τως παρακολουθεΐται είς τήν άλυσον τών κατωτέρων πλασμάτων τοΰ άν- 

Ορώπου, διατί νά μ.·η συνεχίζεται είς άνωτέρας φύσεως αύτοΰ πλάσματα, καί 
ούτως ό άνθρωπος νά ήναι διά τοΰ πνεύματος αύτοΰ ό πρώτος δπως διά τής ΰ- 
λης του ό τελευταίος κρίκος τής άλύσου τών σωμάτων ; "Οχι, Κύριοι, ό κό
σμος ούτος δέν είναι καί δέν δύναται νά ήναι τό τελευταϊον έργον τής πλά
σεως· ύπάρχει τι άλλο μεταξύ τοΰ Θεοΰ καί τοΰ ανθρώπου.

Ή ύπαρξις ετέρων λογικών όντων καί μάλιστα άνωτέρων ήμών, είναι έκ τών 
άρχαιοτέρων καί γενίκωτέρων δοξασιών. Σήμερον δμως ή δοξασία αύτη είναι 
άναντίρρητος δι’ έκείνους οϊτινες έμελέτησαν, ένεβάθυναν καί .έξηκρίβωσαν σει
ράν φαινομένων γνωστών ύφ’ δλης τής άρχαιότητος, άλλ’ άτινα δέν έξηγήθη- 
σαν εύλόγως είμή κατά τάς ημέρας μας.

"Ολη ή αρχαία ιστορία, ώς καί ή νεωτέρα, βρίθει έκ τών παραδόξων έκείνων 
συμβάντων άτινα άποδεικνύουσι τήν μονιμότητα τοΰ έγώ μετά θάνατον, καί 
δύναται τις νά είπη δτι ή ιστορία τής ανθρωπότητας ήθελε περιορισθή είς όλί- 
γιστα πράγματα, άν ήθελον άφαιρεθή αί μυστηριώδεις έκειναι δυνάμεις, αί ότέ 
μέν ώς αύτόματοι, ότέ δέ ώς έμπνεύσεις ή επεμβάσεις τής Οεί&ς προνοίας φαι
νόμενα!. Αί έκστατικαί δυνάμεις αί δυνάμεναι νά φέρωσι στιγμαίως τον άν
θρωπον είς συνάφειαν μετά τά ύπεράνθρωπα όντα άνεφάνησαν ούχί μόνον είς 
τόν Σωκράτην καί τούς σκεπτικούς, άλλά καί είς τούς έξοχωτάτους καί δραστη- 
ριωτάτους νόας καί είς δσους άκόμη άνεδείχθησαν οί μύς-αι τής άνθρωπότητος.

Ό χρόνος καί ό τόπος δέν μοί έπιτρέπουσιν, ώς έπιθυμώ, νά έξετάσω κατά 
βάθος τό κύριον τούτο ζήτημα τής συγκοινωνίας τών ορατών καί άοράτων όν
των. Παρουσιάζονται έν αύτώ φαινόμενα τοσοΰτον παράδοξα, τοσοΰτον κατα
πληκτικά, ώστε πολλάκις ό άνθρώπινος νοΰς καταβεβ),ημένος ύπό τό βάρος 
τής Οετιχότητος καί τών έπιγείων πραγμάτων, άλλ’ οίηματίας καί άλαζών, θε
ωρεί τά φαινόμενα ταΰτα ώς φαντασίαπληγίας. Άλλ’ ή μαρτυρία δλοκλήρου 
τής άνθρωπότητος έχει βεβαίως μεγαλειτέραν βαρύτητα .. ......... '----- ί··~- ■■■
νου ανθρώπου, δστις δέν ευρίσκει άλλον σκοπόν τοΰ βίου είμή 
πολαύσεις καί τήν μετά θάνατον άνυπαρξίαν.

Ή δυσκοίάα τοΰ νά πιστεύση τις τήν ύπαρξιν τών εκτός τής γής όντων ή
θελεν είσθαι βεβαίως μικροτέρα, άν ήθέλομεν άφαιρέσει τήν λέξιν άΰλος, ή- 
τις κατά λογικήν ακρίβειαν ούδεμίαν έχει σημασίαν.

Όν τι έλεύθερον ζών πέραν ' 
χώρον τινα είς τό σύμπαν, 
νά έχη πάντοτε σώμα — --------- λ'
πλανήτου έφ’ οΰ κατοικεί, 
κνωμένον χωρίς νά παύση διά τ

Πάντα τά οντα δσον λεπτήν 
τών ζωτικών φαινομένων αύτών, 
άνευ τής πραγματικής ύπάρξεως 
τον νά παράγωνται αποτελέσματα ψ 
ρισθή δτι δέν ύπάρχει άλλος : 
δους'gazeiforme ; Πρέπει νά βλέπη τις τάς δυνάμεις διά νά πιστεύη τήν ύ- 
παρξίν των; Άλλ’δ,τι βλέπομεν είναι δλως άντίθετον. Αί μεγάλα! δυνάμεις, 

τής γνώμης ενός μό- 
τάς έπιγείους ά-

> τοΰ κόσμου τούτου πρέπει βεβαίως νά κατέχη 
ι, άλλά δέν είναι απολύτως άναγκαΐον τό όν τούτο 

τόσον συμπαγές δσον είναι τό τοΰ ανθρώπου έπί τοΰ 
Σώμά τι δύναται νά ήναι μάλλον ή ήττον συμπεΛυ- 

οΰτο τοΰ νά ήναι ύλη.
καί άν θεωρή ή φαντάζεται τις τήν ύπαρξιν 

συνίστανται άπό πραγματικήν ούσίαν, διότι 
:ής ούσίας αιτίας τινός ήθελεν είσθαι άδύνα- 
ψηλαφητά. Τις έξ ύμών δύναται νά δΐίσχυ- 

κόσμος οίοςδήποτε πέραν τοΰ καλουμένου αίθερώ- ΛΛ r ' $ 1 ' r χ *
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αί μεγάλαι έκδηλώσείς αύτών είναι πάντοτε αποτελέσματα άοράτων αιτίων,
« Βλέπομεν, λέγει ό Jouffroy είς τό περί ήθικής φιλοσοφίας δοκίμιόν του, ό

τι ύπάρχουσι πράγματα αόρατα εις τόν οφθαλμόν και μή ψηλαφητά είς τήν 
χεΐρα, ότι ούτε τό μικρσσκόπιον, ούτε ή σμίλη δέν δύνανται νά τά άνακαλύψω- 
σιν όσον τέλεια και άν τά ύποθέσωμεν, ότι διαφεύγουσιν επίσης τήν γεΰσιν, 
τήν ό'σφρησιν και τήν ακοήν, καί όμως ούνανται νά άποδειχθώσιν εναργέ
στατα ».

Ό ορατές ουτος κόσμος, λέγει και ό Πλάτων, ούδέν άλλο είναι είμή σκιά 
εφήμερος άλλου κόσμου, κατοικουμένου ύπό ό'ντων αοράτων είς ήμάς καί πολ- 
λώ άνωτέρων ήμών ».

α Το κατ’ έμέ, λέγει αύτός ό Σωκράτης, δέν είναι ίδιον εμού νά ομιλήσω πε-. 
ρι τοΰ δαιμόνιου εκείνου όπερ μέ συνοδεύει καί μέ ειδοποιεί άκαταπαύ-. 
στως ».

Δύνασθε νά φαντασθήτε έπί μίαν στιγμήν ον τι άνευ σώματος, ον παράδο-, 
ξον, άνευ ούδενός.μορίου ύλης, όν τι άφηρημένον ενεργούν καί συνοδεύον αεί
ποτε τόν διάσημον ΆΟηναϊον ; Όχι βεβαίως· καί ένεκα τούτου οί πατέρες τής 
Εκκλησίας, οΐοι ’Ωριγένης, Κλήμεις ό ’Αλέξανδρέ·, ς, Άγ. Ίλαρίων, Κύριλ
λος, Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, Άγ. ’Αμβρόσιος, Άγ. Βερνάρδος καί πολλοί 
άλλοι θεοσόφαι έφρόνουν τούς ’Αγγέλους ένσάρκους. ’Αλλά καί ό Άγ. ’Ιωάν
νης ό Θεσσαλονικεύς επιμαρτυρεί τοΰτο λέγων ότι μόνος ό Θεός είναι άσώμα- 
τος καί άμορφας.

Κατά τον Άριστοτέλην «ή ψυχή άνευ τοΰ σώματος είναι ιδανικόν όν ».
·. Ιίνεΰμα καθαρόν, λέγει ό Αεϊβνίτιος, ήθελεν είσθαι ό έρημωτής τής παγ

κοσμίου τάξεως.
Ό ύμέτεοος Εύριπίδης, ό έξοχος καί παθητικός, έλεγεν· ο Ου με πείσης καν 

με πείσης ».
Δι’ δ κάγώ δέν επιμένω νά πξίσω ύμας. Ούδείς δύναται βεβαίως νά έπιβά- 

λη τάς πεποιθήσεις του, άλλ’ έχει τό δικαίωμα νά τάς έκφράζη, καί μάλιστα 
όταν ή λογική, ό ορθός λόγος, τά πράγματα, ή μαρτυρία καί τά αξιώματα με
γάλων άνδρών συνεπικυρούσι τάς πεποιθήσεις ήμών. « "Θστις δέν έχει τήν 
τόλμην νά έκφράση τήν γνώμην του, λέγει ό Χαμφόρτιος, δέν είναι άνθρωπος, 
είναι πράγμα ». Οθεν άποφαινόμενος ύμΐν τήν γνώμην μου δέν έχω τήν πα
ράλογον άπαίτησιν νά έμποδίσω ύμάς τού νά δεχθήτε πάσαν άλλην γνώμην ί- 
στω καί αύτοΰ τοΰ Σωκράτους. Κατά τοΰτο είσθε ελεύθεροι νά κρίνετε, άν οι 
μεγάλοι εκείνοι άνδρες οΰς πρό ολίγου ώνόμασα ύμ.ΐν, έπίστευον δικαίως ή ό
χι, ού μόνον απλώς τήν ύπαρξιν πνευματικών όντων, άλλά καί τό ένσαρκον 
τών όντων εκείνων άτινα συνήθως καλοΰμεν άϋλα.

Κύριοι, ό Πασκάλ διϊσχυρίσθη είς τά αθάνατα αύτοΰ συγγράμματα «ότι ό 
ανώτατος βαθμός τοΰ λογικού είναι τό νά γνωρίση ότι ύπάρχουσιν άπειρα όντα 
ανώτερα αύτού». Διά τών λόγων τούτων ό Πασκάλ άποφαίνεται μεγάλη*? α
λήθειαν, διότι τίς δύναται νά γνωρίση πάσας τάς δυνάμεις τής φύσεως, τίς 
δύναται νά έξηγήση τήν σχέσιν τών κρυπτών ή φανερών, μυστηριωδών ή μή 
ιοιούτων, δυνάμεων, αΐτινες ένεργοΰσιν είς τό σύμπαν ; Πάντα τά έκπληκτι- 

χά έκείνα φαινόμενα άτινα σήμερον έπιβεβαιοϋσιν δ,τι συνέβαινεν άλλοτε είς τά 
μυστηριώδη άδυτα τών ναών τοΰ Σεράπιδος, Ίσιδος καί Ασκληπιού, καί άτι
να άπετέλουν τήν βάσιν τής εσωτερικής φιλοσοφίας τών άρχαίων, δέν δύνανται 
νά θεωρηθώσιν αμφίβολα διά μόνον τόν λόγον ότι δέν είναι γνωστά τά αί
τια, ό λόγος, τό ένεργούν αίτιον.

Όχι, τό χρέος παντός ανθρώπου δστις βλέπει κατά τι πέραν τοΰ στενού ο
ρίζοντας τοΰ βίου τούτου είναι τό νά απόδειξη τάς δυνάμεις ταύτας καί νά τάς 
σπουδάση. Τό βέβαιον είναι ότι ό ορθός λόγος, ή πίστις καί έτι μάλλον πράγ
ματα φανερά καί αδιάσειστα μαρτυοούσιν ότι ύπάρχει έν ήμΐν στοιχεΐόν τι δ
περ ύπάγεται είς τούς γενικούς κανόνας είς τούς οποίους ύπεικει πασα ύλη. 
Το στοιχεΐον τούτο, νοερόν καί άθάνατον, στοιχεΐον προωρισμένον νά παρακο- 
λουθή έπί τοΰ πλανήτου τούτου ή έπί τίνος άλλου τήν φοράν τής προόδου, έ
χει έν έαυτω Οεΐόν τι δπερ άνυψοΐ καί εξευγενίζει τα αισθήματα ήμών. «Ό 
νούς γάρ ήμΐν έστιν έν έκάστω Θεός», αναφωνεί ό αθάνατος ποιητής Εύριπί
δης. Ό Θεός άρα ουτος δστις ένυπάρχει έν ήμΐν καί δστις έμψυχώνει ημάς, αρ
κούντως μάς αναγγέλλει δτι ή παρούσα ζωή είναι ανεπαρκής διά τάς δυνά
μεις ήμών, διότι είναι περιωρισμένη, ενώ τά αντικείμενα πρός τά όποια τεί- 
νουσιν αί δυνάμεις ήμών είναι άπειρα.

Το δόγμα τής αθανασίας τής ψυχής, ή βάσις, ό ακρογωνιαίος λίθος παντός 
θρησκευτικού οικοδομήματος, δέν είναι νέον. Οί μεγάλοι άνδρες ανεξαιρέτως 
πάσης έποχής έκήρυξαν δημοσία ή διά τών συγγραμμάτων αύτών τήν αλήθει
αν τού θεμελιώδους τούτου δόγματος. Καί όμως, παράδοξον ! ή φωνή αυτή 
της συνειδήσεως συχνάκις καταπνίγεται· ένασμενίζονται χάριν παιδιάς νά έξ- 
ευτελίζωσι τήν άνθρωπίνην φύσιν, θέλουν νά έξισώσωσιν αύτήν μέ τήν τών 
ζώων. Τούτο, ώς λέγει ό Πλάτων, είναι τερατώδες, είναι ασθένεια τής ψυχής, 
τολμώ είπεϊν παραφροσύνη τής ψυχής μή δυναμένης νά αναγνώριση έαυτήν ώς 
βεβυθισμένης έν τώ σκότει, δπερ αποκρύπτει άπ’ αύτής τήν καταγωγήν καί τόν 
προορισμόν της.

Ό άνθρωπος αθάνατος ! όποια μεγάλη δόξα διά τό όν τοΰτο δπερ κυλιέται 
έν τή άθλιότητι έπί τινα χρόνον τής αίωνιότητος, έπί ενός ατόμου τοΰ σύμπαν- 
τος ! Είναι δυνατόν ήμεΐς οΐτινες ζώμεν τήν στιγμήν ταύτην, ήμεΐς οΐτινες ά- 
γαπώμεν καί αίσθανόμεθα τήν ζωήν καί τήν εύτυχίαν διεισδύουσαν δι’ δλων 
τών πόρων ήμών, οΐτινες έχομεν τό αίσθημα παντός μεγάλου καί ώραιου, νά 
γινώμεθα, τήν επιούσαν ίσως, βορά τών χειριστών καί άσθενεστάτων ζώων τής 
πλάσεως, πέραν δέ τού βορβόρου καί τοϋσηπεδώνος τούτου νά μή ύπάρχη μηδέν !

Όποια παράδοξος κωμωδία ήθελεν είσθαι τότε ή πλάσις ! Πώς ! ήμεΐς ή 
μέλλουσα βορά τών σκωλήκων, προωρισμένων νά καταβροχθίζω σι τά σώμα
τα ήμών, νά συλλάβωμεν τήν ιδέαν τής αθανασίας, ή δέ αθανασία αύτη ούδέν 
άλλο νά ήναι είμή ματαία έλπίς, παράλογος ίδανικότης! Έρως, έπιστήμη, 
παραδειγματικαί άρεταί, οικογενειακοί δεσμοί, τά πάντα ήθέλετε έκλιπει απέ
ναντι τού τάφου.

Όχι, ή ανθρώπινη ψυχή ύπάρχει καί ύπάρχει μεθ’ όλων αύτής τών δυνάμε
ων. Περιβεβλημένη πρός στιγμήν σώμα ύλικον καί φθαρτόν ή μάλλον τό ά- 
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γενές τούτο περικάλυμμα δπερ τόσοΰτον μας κολακεύει κα'ι δι’ δ λησμονούμε? 
συχνάκις τήν Οείαν καταγωγήν μας, δύναται ούχ ήττον εις τινας περιστάσεις 
νά έρχεται εις συνάφειαν προς αΚΚτ,'ΐ ψυχήν ενεργούσαν εις τόπον άλλον 
παρά τήν γήν. Τοιαύτη ήτο ή ψυχή ή επενεργούσα έπί τού Σωκράτους.

Ό διάσημος Κάντιος λέγει «δτι θά έλθη ημέρα καθ’ ήν θέλει άποδειχθή δτι 
ή ψυχή τοΰ ανθρώπου έξ αύτής ακόμη τής γηίνης ύπάρξεως αύτής είναι εις 
σχέσιν στενήν, αδιαίρετον μετά τών πέραν τής γής όντων τών άνηκόντων εις 
τόν κόσμον τών Πνευμάτων, δτι ό κόσμος ούτος ένεργεΐ έπί τοΰ ήμετέρου, καί 
μεταδίδει αύτώ έμπνεύσεις τών οποίων πολλάκις ό άνθρωπος δέν έχει συνεί
δησήν ».

Ό δόκτωρ Bricrre de Boismonf, σοφός φρενολόγος δστις ένεβάθυνεν, εΐπερ 
τις άλλος, εις τό περί φαντασιοπληγίας, ώς και περί πάσης άσθενείας τών νεύ
ρων, φρονεί δτι ύπάρχουσι πράγματα άτινα φαίνονται πηγάζοντα έκ νόμων 
κοινών. Έπειτα δέ προσθέτει. « Αί χημικαέ συνθέσεις δέν άρκοΰσιν ίνα έξακρι- 
βωθώσι τά τής ύπάρξεως τού ανθρώπου, ούδεις δέ μέχρι τοΰδε συλλογισμός 
ήδυνήθη νά διευκρινήση τά ψυχολογικά φαινόμενα. Οί ισχυροί οϊτινες τούς 
μέν ανθρώπους μεταχειρίζονται ώς μηχανήν, τά δέ συμβάντα ώς παιγνίδια, 
οί σοφοί οϊτινες περιοριζόμενοι είς τήν άνακάλυψιν πλανήτου ή νόμου φυσιολο
γικού ούδέν βλέπουσι πέραν αύτοΰ, οί εύτυχεϊς οϊτινες δέν γνωρίζουσιν άλ
λο είμή τάς απολαύσεις τής γής, αύτοί μόνοι δύνανται νά θεωρήσωσι τόν αό
ρατον κόσμον ώς φαντασιώδη, άλλ’ αείποτε θά ύπάρχωσι χιλιάδες δυστυχών 
οϊτινες θέλουσι προσδοκά τό τέλος τών δεινών των έκ τίνος καλλιτέρου κό- 
σσ.ου ».

Τά μεγάλα έκεΐνα συμβάντα άτινα φαίνονται άνήκοντα είς νόμους κοινούς, 
περί ών λαλεϊ ό διάσημος φρενολόγος, συνδέονται μάλλον μετά τινων μεταγε
νεστέρων φαινομένων άτινα πηγάζουσιν άπό τά πέραν τής γής οντα.

Τά άκτινοβόλα καί φωτεινά ταΰτα οντα, πνεύμα καί υλη ώς ημείς, άλλά 
πνεύμα λεπτότερον καί καθαρώτερον, δλη ήττον πυκνή καί ήττον βαρεία, άνε
φάνησαν είς πάσαν έποχήν καί παρά πάσι τοϊς έθνεσι.

Τά ίερά καί τά κοσμικά βιβλία βρίθουσι τοιούτων συμβάντων άτινα επιστή
μονες καί φιλόσοφοί τινες τών ημερών μας είς μάτην ήθέλησαν νά Οεωρήσω- 
σιν άξια οίκτου ή γέλωτος, διότι τοϊς είναι άκατάληπτα. Ό χρόνος δέν έπιτρέ- 
πει ήμΐν τήν στιγμήν ταύτην ίνα πραγματευθώμεν άντικείμενον τοσοΰτον εύρύ, 
καί αληθώς είπεϊν, τοσοΰτον δύσκολον.

Έπιτρέψατέ μοι δθεν, κύριοι, πρίν παύσω, νά εϊπω τινα περί τοΰ μεγίστου 
καί εύγενεστάτου τών έθνών, περί τής αρχαίας έκείνης Ελλάδος ήτις έφώτισε 
τήν ανθρωπότητα άνυψώσασα τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας είς τήν ύψίστην 
περιωπήν.

Όλίγαι μαρτυρίαι άρκοΰσιν ίνα έννοήσητε δτι μόνος ό Σωκράτης δέν έπί- 
στευεν είς τήν μέλλουσαν ζωήν καί τάς μετά θάνατον αποκαλύψεις.

’Ιδού τί λέγει ό ’Αριστοτέλης είς τήν Φυσικήν του:
« Τά αόρατα δντα είσίν έπίσης ούσιώδη ώς καί τά ορατά ».
Έπειτα δέ προσθέτει· «ή γάρ φύσις δαιμόνια άλλ’ ού θεία»· δη

λαδή δτι είναι πλήρης δαιμόνων, πνευμάτων. Γινώσκετε δτι δαίμων,^δαή
μων, δάμων παράγεται έκ τού δ α ί ω=γινώσκω, μανθάνω, ή έκ τοΰ ράω= 
διανέμω, διότι οί περιπλανώμενοι δαίμονες διανέμουσι τά πνευματικά καί υλι
κά δώρά των.

Περαιτέρω προσθέτει. «Τά αόρατα δντα έχουσι σώμα άλλά λεπτότατον καί 
αιθέριο? ».

Κατά Διογένην τόν Ααέρτιον οί στωίκοί είχον τήν αύτήν γνώμην. « II ά ν 
γάρ τό ποιούν σώμα, έστιν ».

Πλάτων. « Τά αόρατα ταΰτα δντα ύπήρχογ προ τής πλάσεως τοΰ υλικού 
κόσμου». ΙΙερί Νόμων.

« Οί δαίμονες όδηγοΰσι πολλάκις τόν άνθρωπον ώς φρουροί είς πάσας τάς 
πράξεις του, ώς τό δαιμόνων τού Σωκράτους.» ’Απολογία.

" « Ό προφήτης καί ό ποιητής μεταβαίνουσιν είς βελτίονα κατάστασιν, δπου ό 
διανοητικός όρίζων αύτών μεγεθύνεται ύπό τού ύπερφυσικού φωτός.»—Διάλο
γος Ίωνος καί Μένωνος.

« 71 φιλοσοφία πηγάζει έκ τής έμπνεύσεως, βοήθεια τής οποίας ό άνθρωπος 
εισέρχεται διά τής συνειοήσεώςτου είς σχέσεις μέ τόν υπερφυσικόν κό
σμον τών αοράτων στοιχείων».

« Δέν λαλούσιν οί όρώντες άλλ’ δ θεός έν αύτοϊς ».
Θαλής. «Τό παν πλήρες θεών». Άριστ. περί ψυχής.
Εμπεδοκλής. Κατά τόν φιλόσοφον τούτον δυνάμεις πνευματικαί κινοΰ- 

σι τον κόσμον.
Ηράκλειτος. Ό ορατός κόσμος έστί πλήρης δαιμόνων καί πνευμάτων.
« Ή ψυχή κατοικεί είς τό σώμα ώς ό ξένος ή ό περιηγητής είς τό ξενοδο- 

γεϊον». Μλουτ. περί Ίσιδος.
Ησίοδος. «Τά άγαθοποιά πνεύματα έπαγρυπνοΰσιν έπί τών ανθρώπων». 
Πυθαγόρα ς. «Τά πνεύματα άγγέλλουσι τοϊς άνθρώποις τά μυστήρια καί 

ποολέγουσι τό μέλλον.» Διογ. Ααέρτιος.
* « ΓΠ ψυχή είναι έγκεκλεισμένη είς τό σώμα ώς είς φέρετρον ή είς τάφον». 

Κλημ. Άλεξ.
« Ή έμπνευσις είναι είσήγησις τών πνευμάτων άτινα άποκαλύπτουσιν ημΐν 

τό μέλλον καί τά μυστήρια». Διογ. Ααέρτιος.
« Τούς δέ λόγους ψυχής άνέμους είναι». Διογ. Ααέρτιος.
Φω κυλίδης. «θά παύσης πλέον τοΰ νά ήσαι θνητός, άν, έγκαταλιπών τό 

σώμα, φθάσης είς τό ελεύθερον πεδίον τού αίθέρος, καί θέλεις γείνει θεός α
θάνατος καί αδιάφθορος. _ ,

’Αφού έγκατα/,είψωμεν τά λείψανα ήμών είς τήν γήν, Οέλομεν γεινει θεοί, 
διότι ψυχαί αθάνατοι κατοικούσιν έν ήμϊν».

"Ομηρος. Οί μάντεις, Θεοπρόπρι, μαντεύουσιν ώς ένί θυμώ αθά
νατοι βάλλουσι». ’Οδύσσεια.

Ό Πυθαγόρας, ό Πλάτων, ό Προκλής παρεδέχθησαν τά αιθέρια σώματα. Έ- 
πίστευον δτι πάντες οί θεοί έχουσι σώματα αιθέρια.— Ο Ομηρος τά ονομάζει 
είδωλα, λέγων άθ άνατο ς, άφθι τος. Τό άνθος τής νεότητας λάμπει ά- 
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παύστως, διότι άν ή έξωτερική μορφή της ήναί ανθρώπινη, ή ουσία της είναι 
φύσεως άνωτέρας πρός τήν σάρκα ΧαΙ τά οστά, τά άποτελοΰντα τό ύλιχόν 
ήμών σώμα». Ίλιάς.

Άλλά καί ό άγιος Παύλος λέγει-
α Τό ζωικόν χαί φθαρτόν σώμα ήμών θέλει έκλείψει ποτέ άντικατασταθη- 

σόμενον ύπό άλλου σώματος αδιάφθορου δπερ ή Γραφή άποχαλεΐ πνευμα
τικόν σώμα».

Πρός Κορινθίους. XII—44.
Ό Αναξαγόρας καί ό "Ομηρος πιστεύουσιν έπίσης δτι ή εμπνευσις πη

γάζει έκ τών πνευμάτων καί τών θεών (θεόπνευστο ς).
Ό άγιος Ματθαίος αναφέρει ήμΐν τούς επομένους λόγους τοΰ Χριστού πρός 

τούς Αποστόλους του: .
«Ού γάρ ύμεϊς έστέ οί λαλοΰντες, άλλά τό πνεΰμα τοΰ πατρός ήμών τό λα

λούν έν ύμΐν».
Άγιος Ματθαίος X. 20.
’Επίκουρος. «Πάντες οί θεοί έχουσι σχήμα ανθρώπινον, άλλά μόνος ό 

νοΰς δύναται νά τούς διακρίνη ένεκα τής λεπτότητος τών μερών άτινα άπσ- 
τελοΰσι τό ειδώλου αύτών». Πλούταρχος.

’Επίκτητος. «Ποτέ δέν ειμεθα μόνοι, ό Θεός καί ό ήμέτερος Άγγελος είναι 
μεθ’ ήμών, καί δέν έχουσιν άνάγκην φωτός διά νά μας ΐδωσιν». Άριστ.

Πλού ταρχος. «ΓΙασαι αί οίκίαι αί έν τώ ούρανώ καί έν τώ Άδη έχουσι 
κοινήν σχέσιν.» Περί Τσιδος καί Όσίριδος.

« Αί ένάρετοι αύται ψυχαί είναι οί φύλακες τών θνητών».
«Τά πνεύματα φέρουσι πρός τόν ουρανόν τάς εύχάς καί τάς δεήσεις τών θνη

τών, καί έπαναφέρουσίν αύτοΐς τούς χρησμούς καί τάς εύλογίας τών εθνών».
’Ωριγένης. «Ή ψυχή θέλει περιβληθή μετά θάνατον σώμα αιθέριου ώς 

τό γήϊυον».
«Πάντα τά πνεύματα περιβάλλονται σώμα αίθέριον, οσάκις Οέλωσΐ».
Εις Ελληνικόν τι επιτύμβιου άυαφέρεται δτι « ή γή περικλείει εις τούς 

κόλπους της τό σώμα τοΰτο, δπερ είναι τοΰ Πλάτωυος, άλλ’ ή ψυχή του α
πολαύει τής γαλήνιου καί αιωνίου εκείνης ζωής ήτις έπιφυλάττεται εις τούς 
μάκαρας ».

’Εν έτέρω εύρεθέντι έν Νέα Έφέσω ό νεκρός αύτός λαλεϊ ούτως :

«Ναίω δ’ ηρώων ιερόν δόμον ούκ Άχέροντος».
Αί όλίγαι αυται μαρτυρία', άρκοΰσι, νομίζω, κύριοι, ΐνα πείσωσιν υμάς δτι 

οί ένδοξοι ύμών πρόγονοι ούδέποτε άμφέβαλλον περί τής έν ήμΐν ύπάρξε- 
ως στοιχείου τινός άθανάτου, δπερ καί έν αύτή τή γηίνω ύπάρξει δύναται 
εις τιυας ψυχικάς περιστάσεις νά συγκοινωνή μετά τών άοράτων δυτών, τών 
ύπό τινωυ νεωτέρωυ σοφών καλούμενων ύπερανθρωπων.

Ήδη μένει εις ήμας νά έρωτήσωμεν άν οί κάτοικοι οΰτοι του αίθέρος ύ- 
πάρχωσιν ή οχι.

Σας προεΐπον δτι πειράματα γενόμενα ύπό χιλιάδων ανθρώπων πάσης χώ-
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ρας, έν οις καί οί έπισημότεροι τών σοφών, άποδεικνύουσιν δτι συμβαίνουσι 
πράγματά τινα παράδοξα, έκτος τής βουλήσεως τοΰ άνθρώπου. Τά άσυνήθη 
ταΰτα φαινόμενα άτινα άνατρέπουσι κοινούς τινας νόμους τής φυσικής, έβα- 
σανίσθησαν λεπτομερέστατα ύπό τινων διάσημων εύρωπαίων, καί ιδού τό συμ
πέρασμα.—Άλλα οντα έμψυχα, διάφορα άπό τόν άνθρωπον ύπάρχουσιν εις 
τόν κόσμον. Τά δντα ταΰτα δέν είναι άπίθανον νά συγκοινωνώσι μετά τοΰ 
κατοικοΰντος τήν γήν άνθρώπου.

Καί οί πλεΐστοί λοιπόν τών νεωτέρωυ σοφών έπείσθησαν περί τής ύπάρ- 
ξεως τοΰ αοράτου κόσμου ώς καί οί σοφοί καί οί φιλόσοφοι τής άρχαίας 
Ελλάδος. '

Ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό Πυθαγόρας, ό ’Αριστοτέλης καί πάντες οι 
ένδοξοι έκεϊνοι φιλόσοφοι, οϊτινες έκλιναν τόν αύχένα ένώπιον τοϋ άγνώ- 
στου, ειχον σώον τόν' νοΰυ ή έπασχον τάς φρένας; Ή άπόκρισις , είναι 
δύσκολος^ άλλ’ άφήνω ύμάς κριτάς. Διά νά πιστεύση τις δτι ό Χριστός, δ, Σω
κράτης, ώς καί πάντες οί μεγάλοι μύσται τής άνθρωπότητος ήσαν παράφρο- 
Vfπρέπει νά έρωτήση εαυτόν: ’Εγώ δέ τί είμαι!! . ,.
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Οί πίθηκοι άνήκουσίν είς τήν τάξιν τών λεγομένων τετράχειρων. Έξ 
δλων τών μαστοφόρων έχουσι μεγαλειτέραν ομοιότητα πρός τόν άνθοωπον 
διά τε τόν σωματικόν διοργανίσμόν και τήν διανοητικήν υπεροχήν των. Ή 
όμοιότης αύτη είναι τοσοΰτον προφανής είς τιν'άς έξ αύτών, ώς τόν Όράγ- 
κβν, Γορίλλ, τρωγλοδύτην (κιμπάζή\ ώστε πολλοί τών διάσημων φυσιοδι
φών, .οΐος ό Λινναΐος, έθεώρησαν τά ζώα ταΰτα ώς διάφορα είδη τοΰ ανθρω
πίνου γένους.

Είναι αναντίρρητο·? δτι τά τετράχειρα ταΰτα άνατομικώς θεωρούμενα έχου
σι μεγάλην ομοιότητα προς τόν άνθρωπον καί επομένως δύνανται νά περι- 
ληφθώσιν εις τό αύτό γένος. Ώς ό άνθρωπος ίστανται ζαί αυτά όρθια, ώς 
αύτός έχουσι χεΐρας, πρόσωπον γυμνόν ζαί οφθαλμούς τείνοντας πρός τά εμ
πρός· καί τέλος ή εξωτερική μορφή καί ή έσωτερική κατασκευή αύτών πα- 
ριστώσιν έν σμικρώ τόν βασιλέα τής φύσεως. Άλλ’ ώς είπεν ό Βυφφών, τοΰ
το μαρτυρεί δτι ό Πλάστης δέν ήθέλησε νά κάμη διά τό σώμα τοΰ ανθρώπου 
τύπον δλως διάφορον τοΰ τών ζώων, ζαί δτι περιέλαβε τήν μορφήν αύτοΰ ώς 
και τών λοιπών ζώων εις έν γενικόν σχέδιον.

Άλλ’ δμως θεωρών τις προσεκτιζώτερον θέλει παρατηρήσει δτι ή φυσική 
όμοιότης δέν είναι δσον κατ’ άρχτις φαίνεται μεγάλη, καί δτι ό πίθηκος πολύ 
άρέχει τής τελειότητος τοΰ ανθρώπου είς εκείνα μάλιστα τά όργανα, έξ ών 
καταφαίνεται ή υπεροχή τοΰ ανθρώπου έπί τών λοιπών ζώων.

Ό Πίθηκος μετά μεγάλης καί προφανούς δυσκολίας ισταται όρθιος έπί τών 
οπισθίων ποδών του. Καί αύτή δέ ή κατασκευή τών ποδών του, οΐτινες ούδέν 
άλλο είναι ή χεΐοες, εμποδίζει αύτόν άπό τοΰ νά ισταται όρθιος, διότι δέν δύ
ναται νά τούς στηοίζη κατά πλάτος έπί τοΰ έδάφους, καί νά διατηρή τήν 
σταθερών εκείνην ισορροπίαν, ήτις παρά τώ άνθρώπω είναι συνέπεια διαφόρου 
δ οργανώσεως.

Είναι αληθές δτι ό πίθηκος έχει χεΐρας, καί κατά τοΰτο μάλιστα ύπερέ- 
χει τοΰ ανθρώπου, διότι είναι προικισμένος μέ τέσσαοας χεΐρας, έξ ού καί τό 
είδος του λέγεται τετράχειρ. Άλλ’ ή πληθύς αύτη τών χειρών, αντί 
νά ήναι σημεϊον ύπεροχής, απεναντίας καθιστά αύτόν κατώτερον ώς φέρου- 
σα πρόσκομμα είς τήν ορθοστασίαν. ’Εκτός τούτου ή χειρ τοΰ πιθήκου, θε
ωρούμενη αύτή καθ’ έαυτήν, δέν είναι τό θαυμάσιου έκεϊνο οργανον, δι’ ού ό 
άνθρωπος έκτελεΐ τά θαύματα τής βιομηχανίας καί τής τέχνης. Ό άντίχειρ 
είναι βραχύς καί πολύ μεμακρυσμένος τών άλλων δακτύλων είς τούς οποί-
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βυς Αντιτάσσει Ασθενή Αντίστασιν. Έκτος τούτου οί δάκτυλοι είναι Αμοιβαίως 
συνδεδεμένοι πρός άλλήλους, καί δέν δύνανται νά ένεργήσωσι μονομερής ώς 
οί τοϋ ανθρώπου.

Έπι πάσι δέ έκείνο δπερ παρεμβάθ.λει άβυσσον μεταξύ τοϋ- πίθηκου και τοϋ 
άνθρώπου, είναι οτι ό πίθηκος καίτοι έχων διοργάνωσιν ίνα παράγη τούς αύ
τούς φθόγγους μέ τόν άνθρωπον, καίτοι έχων τόν αύτόν λάρυγγα καί τήν αύ
τήν γλώσσαν, δέν δύναται νά άρθρωση λόγον.

Εύφυής τις φιλόσοφος, ό Joseph do Maislre, κατέδειξεν εναργέστατα τήν ά- 
πόστασιν τήν διδιχωρίζουσαν τόν άνθρωπον άπό τοϋ πιθήκου. «Οί πίθηκοι, 
λέγει, πλησιάζουσιν εύχαρίστως τήν νύκτα εις πυράν ανημμένην υπό τών 
περιηγητών, διά νά θερμανθώσιν, ή διά νά άπομαχρύνωσι τά άγρια ζώα, άλλά 
δέν άνάπτουσί ποτέ πΰρ». Ή πράξις αυτή ήτις φαίνεται ήμΐν τοσοϋτον απλή, 
τό νά άνάπτωσι δηλαδή πϋρ, υπερβαίνει τά όρια τοϋ λογικού των. Λάβετε 
απεναντίας τόν κατώτατον άνθρωπον, ένα Όττεντότον, θέλετε ΐδεϊ αύτόν νά 
τρίψη δύο τεμάχια ξηρού ξύλου πρός άλληλα έπί σκοπώ νά παραγάγη θερμό
τητα ή φώς, θέλει δηλαδή πράξει έργον ανθρώπου.

Άλλος χαρακτήρ μή έπιτρέπων ούδεμίαν Αμφιβολίαν εις τήν ζωολογικήν 
κατάταξιν τοΰ πιθήκου είναι ή βαθμιαία έξασθένησις τών διανοητικών δυνάμε- 
ών του καθ’ όσον γηράσκει, συμβαδίζουσα μέ τήν αύξουσαν ταπείνωσιν (de
pression) τοϋ έμπροσθίου μέρους τοϋ εγκεφάλου, τήν έπιμήκυνσιν τοϋ προσώ
που και τήν σημαντικήν έλάττωσιν τής προσωπικής γωνίας (1). Καθό
σον γηράσκει, άπό εύπειθοϋς καθίσταται κακός, φίλερις καί παρεκκλίνει τών 
παιδικών έξεων του· τά πάντα έν αύτώ δειζνύουσιν ότι ανήκει εις τά άλογα 
ζώα, έξ ών κατ’ Αρχάς έφάνη διακρινόμενος έκ τινων φαινομένων. Είναι Αξιο
παρατήρητου οτι τά ζώα ταΰτα τοσούτω μάλλον έκπίπτουσιν, δσω κατ’ άρ
χάς έδειξαν διαθέσεις κοινωνιζωτέρας καί μεγαλειτέραν ευκολίαν εις τό νά 
άπομιμώνται τά; πράξεις καί τάς χειρονομίας τοϋ άνθρώπου. Συμβαίνει δθεν 
τό εναντίον τοϋ ότι γίνεται εις τόν άνθρωπον, ή αύξησις δηλαδή τής ηλικίας 
συνεπιφέρει εις τόν πίθηκον τήν παρακμήν τοϋ λογικού καί τήν Απώλειαν 
τών ιδιοτήτων τάς οποίας είχε κατά τήν γέννησίν του.

Οί πίθηκοι έχουσι 32 ή 38 όδόντας, όνυχας πλατείς ώς τοϋ άνθρώπου, καί 
δύο μαστούς έπί τοϋ στήθους. Τό μέγεθος καί ή χρήσις τής ούρας ποικίλει 
πολύ κατά τά διάφορα είδη. Ό Όράγκος καί οί Ανθρωπόμορφοι πίθηκοι στε
ρούνται παντελώς αύτής. Εις τούς μαγώτους καί τινα είδη τών μακά- 
κων μόλις είναι ορατή, καί εις τούς μανδρίλ είναι βραχυτάτη. ’Απεναν
τίας οί Ι'ούενών ζαί πάντες οί τής ’Αμερικής έχουσιν ουράν μακράν ζαί μάλ
λον ή ήττον δασεΐαν, Αλλ’ ένώ παρά τοϊς Γουενών συντείνει διά τήν ισορρο
πίαν τοΰ σώματός των οσάκις πηδώσιν άπό δένδρου εις δένδρου, παρά τοϊς

(I; Πρυτωπική γω>1ζ λέχετ»· ή άηοτίλούμίνη ύ-ό οόο εΰίϊΐΐ&ν, τή; υϊρομ;^; άιτό τοΰ ίκουττι- 
ζοΰ σωλήνο; πρό; τήν βάτιν τή; Λινό;, τή; 03 εφαπτομένη; το5 μετώπου καί τοΰ μίλλον ίξίχοντο; 
μίρου; τή; κατ-οτέρα; οια··&νο; Κα:ί τόν ουτιυοίοην Κίμπιρ ή γωνίι srz»: τουοΰτη» μάλλον άμ- 
λϊία; ή ΐιάνοια τοΰ ζώου εΐναι μδλλον άνΐπτυγμένη.

It
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πιθήχοις τής ’Αμερικής χρησιμεύει ώς πραγματικόν δργανον αφής ενεχα τής 
ίδιότητος αύτοΰ τοΰ νά συνθλίβη ίσχυρώς τά αντικείμενα.

Οί Πίθηκοι έχουσιν εις τόν ύπέοτατον βαθμόν τό προτέρημα τής μιμήσε- 
ως. Έπαναλαμβάνουσι πολλάκις μέ μεγάλην ακρίβειαν τήν στάσιν και τάς 
πράξεις τοΰ ανθρώπου. Ό σχηματισμός των ώς παραπλήσιος μέ τόν ήμέτε- 
ρον καθιστά εύχολωτάτας τάς πλείστας κινήσεις τοΰ ανθρώπου, καί ενίοτε 
δ,τι θεωρείται ώς εύφυΐα ούδέν άλλο είναι ή συνέπεια τοΰ διοργανισμοΰ των.

Αί Οήλειαι γεννώσιν έν μόνον εις έζάστην κυοφορίαν, σπανίως δέ καί δύο. 
Κατά τό διάστημα τοΰ θηλασμού δειζνύουσι μεγάλην στοργήν πρός τά τέ- 
κνα των, άλλά μετά τόν απογαλακτισμόν, χαί όταν δύνανται μόνα των νά 
θεραπεύωσι τάς άνάγκας των, οί νέοι πίθηκοι δέν εχουσιν ούδεμίαν έλπίδα 
μητρικής περιθάλψεως, καί αποχωρίζονται τών γονέων των.

Αί αισθήσεις τών πιθήκων είναι πολύ ανεπτυγμένα'., ή άφή των εξαίρετος, 
ή ακοή καί ή όρασις καλή, ή δέ οσφρησις καί ή γεΰσις έρχονται κατά δεύτε
ρον λόγον, άν καί ενίοτε άποκτώσι μεγάλην λεπτότητα.

Τό πλεΐστον τής ζωής των διέρχονται έπι τών δένδρων, καί εκεί μόνου 
δύνανται νά άναφανώσι καθ’ όλην τήν έκτασίν των αί Οαυμάσιαι δυνάμεις δι’ 
ών έπροιχίσθησαν ύπό τής φύσεως. Αί κινήσεις των είναι ζωηρότατοι, καί ή 
προσοχή των στρέφεται ταυτοχρόνως είς πολλά καί διάφορα αντικείμενα.

Εΐοη τινα τών πιθήκων μεταβάλλονται έπαισθητώς προχωρούσης τής -η
λικίας είτε κατά τό σχήμα τοΰ κρανίου καί τοΰ προσώπου είτε κατά τό χρώμα. 
Ένεκα τούτου έπί πολύν χρόνον έθεώρουν τόν έρυθρόν Όράγκον καί 
τόν Πάγκον ώς δύο διακεκριμένα είδη, καί τοι πράγματι άνήκουσίν είς έν 
καί τό αύτό είδος, άλλ’ ό μέν είναι νέος, ό δέ προβεβηκώς τήν ηλικίαν.

Ή οικογένεια τών πιθήκων διαιρείται είς δύο μεγάλα τμήματα έχοντα δια
κεκριμένους χαρακτήρας· τούς πιθήκους τοΰ παλαιού καί τούς τοΰ νέου κό
σμου.

Π(/1 .tifii/xur lev η’ον κόο/icv.

Οί πίθηκοι τοΰ νέου κόσμου έχουσι 32 ή 36 όδόντας, ούράν μάλλον ή ήττον 
μακράν καί σώμα ευκίνητον καί κομψόν, διαιρούνται δέ είς δύο είδη τούς έ- 
λισσοκέρκους (a. queue prcnante) καί άνελισσοκέρκους, (a queue non prenante). Οί 
έλισσόκερκοι διαιρούνται είς Μυκητάς (hurleui·), λαγώ τρίχας, έρόδοντας, 
άτελεΐς καί Σαπαζοΰ.

Οί μυκηταί ίείκ. άριθ. 1) ή στέντορες και Ά λ ο υ ά τ α ι ονομάζονται ούτως 
ένεκα τών τρομερών καί βραγχωδών φωνών τάς οποίας έκβάλλουσι πολ
λάκις τής ήμέρας. Άν καί εχουσιν ύψος μόλις δύο ποδών, ή φωνή των είναι 
ίσχυροτέρα παντός άλλου γνωστού ζώου. "Οταν συνέοχωνται είς άγέλας, τά 
δάση τής ’Αμερικής άντηχοΰσιν έκ τής κραυγής των, καί τρόμος καταλαμβά
νει καί τούς μάλλον γενναίους περιηγητάς νομίζοντας ότι εύρίσκονται έν τώ 
μέσω συμμορίας δαιμόνων.

Οί μυκηταί εχουσιν ούράν πολύ μακράν καί έλισσομένην (prenanle). Είναι 

γυμνή κάτωθεν πρός τό άκρον, καί έχει μεγάλην αίσθησιν. Είναι τωόντι ώς 
πέμπτη χειρ τήν όποιαν τό ζώον μεταχειρίζεται μέ μεγίστην έπιδεξιότητα εί
τε διά νά αίωρήται είς τούς κλάδους τών δένδρων, είτε διά νά συνάζη καρ
πούς καί νά τούς φέρη είς τό στόμα του, διά τών ιδιαιτέρων χειρών του ή καί 
άπ’ εύθείας διά τής ούράς του, άν πρέπη νά πιστεύσωμεν τάς διηγήσεις περι
ηγητών τινων. Ή δύναμις τής ούράς ταύτης φαίνεται αρκούντως έκ τής α
κολούθου περιστάσεως. Πολλάκις ό μυκητής πίθηκος ρίπτεται άπό μεγάλου 
ύψους, κρατείται αίφνης έν τώ μέσω τής πτώσεώς του, άναρτώμενος διά τής 
ούράς του είς μεμονωμένου τινά κλάδον, αίωρούμενος δέ έπ’ όλίγον έν τή θέ
σει ταύτη, καί λαμβάνων νέαν ορμήν πηδά είς παρακείμενον δένδρου.

Οί μυκηταί είναι σκυθρωποί καί άγριοι· αίχμαλωτιζόμενοι χάνουσι τήν 
φωνήν των, μαραίνονται καί άποθνήσκουσι. Περιφέρονται κατά μικράς άγέ
λας ύπό τήν οδηγίαν άρρενος έμπειρου δστις φροντίζει περί τής γενικής α
σφαλείας. Εύρίσκονται δέ έν Κολομβία, Γουϊάνη, Βρασιλία καί Παραγουαίη.

Οί Ααγώτριχες είναι μικρότεροι καί ασθενέστεροι τών μυκητών, ευρι
σκόμενοι είς τήν Κολομβίαν, Περοΰ καί Βρασιλίαν.

Οί Έριόδοντες διακρίνονται τών άλλων πιθήκων τής ’Αμερικής διά 
τών συνεσταλμένων ρωθώνων καί τών κοπτερών όνύχων αύτών καί εύρίσκον- 
ται έν Βρασιλία.

Οί Άτελεΐς, (είκ. άριθ. 2) ώς καί οί Έ ρ ιόδ ο ν τε ς στερούνται τοΰ εμπρό
σθιου άντίχειρος, ή εχουσιν, δπερ σπανιώτερον, άπόφυσίν τινα άνευ δνυχος. Ή 
ούρά των είναι μακροτάτη καί τό σώμά των ισχνόν, έξ ού καί ώνομάσθησαν ά- 
ραχνώδεις. Ζώσι κατ’ άγέλας είς τά δάση καί τρέφονται μέ έντομα άτινα θη- 
ρεύουσιν έπί τών δένδρων, ή μέ μικρούς ΐχθϋς καί σκώληκας τούς όποιους ευ- 
ρίσκουσιν είς τάς οχθας τών ποταμών. Εύρίσκονται δέ πολλοί είς τά δάση τά 
παρά τάς οχθας τοΰ ποταμού τών Άμαζώνων, τοΰ Σαντιάγου, τοΰ Όρενό- 
χου κτλ.

Οί Σαπαζοΰ 'είκ. άριθ. 3' είναι μικρότεροι καί ήττον ισχνοί, άλλά ρωμα- 
λεώτεροι τών άτελών. Ζώσι κατ’ άγέλας είς Κολομβίαν, Περοΰ, Γουΐάνην, Βρα
σιλίαν, Παραγουαίην, τρεφόμενοι μέ καρπούς, έντομα, σκώληκας καί αύγά. 
Είναι ζωηροί, ευκίνητοι, ανήσυχοι καί ιδιότροποι καθ’ υπερβολήν. Συνάμα δέ 
εύουεΐς, ήμεροι, κοινωνικοί καί άγαπώσιν έκείνους οΐτινες τούς περιποιούνται. 
Είναι δέ καί ευπειθείς ώς έκ τοΰ φόβου των μή τιμωρηΟώσιν. "Ενεκα τούτων 
είναι περιζήτητοι είς δλας τάς πεπολιτισμένας χώρας· αύτούς δέ μεταχειρί
ζονται καί οί θαυματοποιοί είς διάφορα παιγνίδια άτινα έκτελοΰσι μέ άταρα- 
ξίαν άκλόνητον καί σοβαρότητα κωμικήν.

Είς τούς ά ν ε λ ι σ σ ο κ έ ρ κ ο υ ς άνήκουσίν οί κ α λ λ ί τ ρ ι χ ε ς, Σα ί μ ι ρ ι, 
Ν υ κ τ ο π ί 0 η κ ο ι καί Σ α κ ί.

Οί Κ α λ λ ί τ ρ ι χ ε ς ή Σ α γ ο υ ί ν ο ι (είκ. άριθ. 4, είναι ισομεγέθεις μέ τούς 
Σαπαζοΰ, έχουσι τρίχας πυκνάς καί ούράν μακράν καί πολύ τοιχώδη. Είναι ζώα 
νυκτερινά ζώντα έπί τών δένδρων, καί έντός τών θάμνων, τρεφόμενα κυρίως 
μέ καρπούς καί έντομα. Είναι ζωηρά, ήμερα καί συνηθίζουσιν είς τήν αίχμα- 
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λωσίαν, άλλ’ εχουσιν ασθενή διάνοιαν. Εύρίσκονται δέ μόνον έν Βρασιλια καί 
Περού.

Οί Σαϊμιρί ή Πιθηκοσκίουροι είναι ταχύτατοι εις τάς κινήσεις 
των καί ζωηροί, όμοιάζοντες κατά τούς χαρακτήρας καί τό άνάστημα πρός 
τούς σκιούρους. 'Εχουσιν εγκέφαλον άνεπτυγμένον καί άξιοπαρατήρητον διά
νοιαν είναι ζώα νυκτερινά, ζώντα ώς οί Καλλίτριχες, καί κατοικοΰντα κατά 
προτίμησίν είς μέρη δασώδη και ένίοτε είς τάς όπάς τών βράχων· είναι σαρ
κοφάγο Οηρεύοντα ούχί μόνον τά μικρά πτηνά άλλά καί τινα είδη τών μα
στοφόρων. Εύρίσκονται δέ είς Γουϊάνκην και Βρασιλίαν. Είναι οί ωραιότεροι 
και λεπτοφυέστεροι πάντων τών πιθήκων, καί οιά τούτο περιζήτητοι, άλλ’ εί
ναι σπανιότατοι και ώς έκ τούτου ολίγους βλέπομεν έν Ευρώπη. « Ή φυσιο
γνωμία των, κατά τόν Isidore Gooffroy Saini Hilaire, ομοιάζει μέ παιδιού· έ
χουσι τήν αύτήν έκφρασιν τής άθωότητος, ένίοτε δέ καί τό αύτό πονηρόν 
μειδίαμα, ώς και τήν στιγμιαία·; μετάβασιν άπό τής χαρας είς τήν λύπην 
συναισθάνονται μέ τήν αύτήν ζωηρότητα τήν λύπην, ήν άποδεικυύουσι κλαί- 
οντες. Οί οφθαλμοί των πληροΰνται δακρύων, δταν ήναι ανήσυχοι καί φοβι
σμένοι. Είναι περιζήτητοι διά τήν ωραιότητά των, τούς προσηνείς τρόπους 
των καί τήν γλυκύτητα τών ηθών των. Αί συνεχείς κινήσεις των κίνοΰσιν είς 
θαυμασμόν, καί είναι πλήρεις χάριτος. Εύρίσκουσιν αύτούς πάντοτε παίζον
τας, πηδώντας, καί συλλαμβάνοντας έντομα καί μάλιστα άράχνας, τάς όποι
ας προτιμώσι πάσης φυτικής τροφής ».

Ό Ούμβόλδος λέγει δτι ό Σ α ϊ μ α ρ ί άκροάζεται προσεκτικώς τών λαλούντων 
πρός αύτόν, καί δτι πλησιάζει μάλιστα τάς χεϊράς του είς τά χείλη των ώσεί 
θέλων νά άρπάση τούς έξερχομένους λόγους.

Οί Νυκτοπίθηκοι ώνομάσθησαν ούτω, διότι καθ’ δλην τήν ημέραν κοιμών- 
ται είτε έπί τών κοιλωμάτων τών δένδρων είτε έπί τών πυκνοτέρων κλά
δων εγείρονται δέ μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου. Οί οφθαλμοί των είναι πολύ 
μεγάλοι καί φωτεινοί έν τώ σκότει.

Ό Ούμβόλδος λέγει δτι οί πίθηκοι ουτοι είναι μονόγαμοι καί ζώσι πάν
τοτε κατά ζεύγη, άλλ’ ό Σπιξ βέβαιοί δτι εύρίσκονται κατ’ άγέλας· ίσως δ
μως αί δύο αύται γνώμαι συνδυάζονται· ποικίλουσι δηλαδή αί έξεις των κατά 
τούτο είς τά διάφορα είδη.

Οί Νυκτοπίθηκοι τρέφονται έξ εντόμων καί μικρών πτηνών ζώσι δέ παρά 
τάς δχθας τών ποταμών τοΰ Περού, τής Βολιβίας, τής Βρασιλίας καί τής 
Παραγουαίης.

Οί Σακί έχουσι πολλήν ομοιότητα πρός τούς Σαπαζού, άφ’ ών διακρί- 
νονται διά τής μή έλισσομένης ούρας των έχούσης μακράς καί πυκνοτάτας 
τρίχας, δι’δ καί ώνομάσθησαν Πίθηκοι μέ ά λω πεκ ο ο υ ρ ά ν. Κατοι- 
κούσιν έντός τών Θάμνων μόνοι ή κατ’ άγέλας, καί φαίνονται μάλλον τό λυ
καυγές παρά τήν νύκτα· εξέρχονται έκ τών κατοικιών των τήν πρωίαν καί 
τό εσπέρας, κοιμώμενοι κατά τό λοιπόν διάστημα. Τρέφονται έξ εντόμων καί 
καρπών, καί άγαπώσι πολύ τδ μέλι· ένεκα τούτου θηρεύουσι μετά προθυμίας 
τάς κυψέλας τών άγριων μελισσών. Οί Σαπαζού γινώσκόντες τήν κλίσιν των 

ταύτην τούς άκολουθοϋσι μακρόθεν ίνα άρπάσωσι τήν λείαν των. Καί τωόντι 
ένώ οί Σακί, ανύποπτοι, ετοιμάζονται νά καταβροχθίσωσι τό μέλι δπερ ά- 
νεκάλυψαν, όρμώσιν οί Σαπαζού καί ώς ισχυρότεροι δέρουσι καί άποδιώκου- 
σιν αύτούς. Καί είς τά ζώα λοιπόν, δπως καί είς τον άνθρωπον ύπάρχουσι 
πολλά έργαζόμενα διά τά άλλα,

Οί Σακί είναι έν γένει ήμεροι, δειλοί καί φιλοστοργότατοι δ,τε άρρην 
καί ή Οήλεια πρός τά τέκνα των, άλλ’ ακολούθως τά άποδιώκουσι καί τά ... . V. ■ « · άναγκάζαυσι νά ζώσιν άφ’ έαυτών.

Οί Σακί διαιρούνται είς αληθείς Σακί έχοντας ούράν μακράν, καί 
βραχυούρους έχοντας ούράν βραχυτάτην. Τινές αύτών έχουσι γενειάδα 
άφθονωτάτην και κόμην πυκνήν πίπτουσαν έπί τού μετώπου των. ’Εννοείται

λαμβάνουσι τάς μεγαλειτέρας προφυλάξεις διά νά μή τον βρέςωσιν. Όταν 
διψώσι, κύπτουσι παρά τήν όχθην ρύακος, άντλοϋσιν ύδωρ διά τοΰ κοιλώμα
τος τής χειρός των καί τδ φέρουσιν είς τό στόμα των, δπερ έπαναλαμβάνου- 
σι πολλάκις, έως ού κορέσωσι τήν δίψαν των, άλλ’ ούδέποτε βρέχουσιν ουδέ 
έγγίζουσι τόν σεβάσμιον αύτών πώγωνα.

Οί Β ρ αχύ ο υ ρ οι (είκ. άριθ. 6) έχουσι κεφαλήν γυμνήν καί μέτωπον έξέχον, 
ή ούρά των άν καί βραχύτατη, είναι πολύ πυκνή, ώς-ε ομοιάζει μέ σφαίραν. 11ε- 
ριπατούσι δέ μέ αρκετήν ευκολίαν έπί τών οπισθίων ποδών των. Οί ’Ινδοί τούς 
θηρεύουσι διότι εύρίσκουσι τδ κρέας των νόστιμου.—Εύρίσκονται είς Βρασιλίαν, 
Περού, παρά τάς οχθας τού άνω Άμαζώνος ζαί τοΰ Όρενόκου.

/7/ρ rev άρχαίου κόσμου.

Οί πίθηκοι ουτοι έχουσι ρώθωνας κεχωρισμένους διά λεπτοτάτου διαφράγ
ματος, καί διακρίνονται έκτος έλαχίστων εξαιρέσεων διά τών τυλωμάτων καί 
τών πα ραγυαθίων. Τυλώματα είναι πλάκες έξέχουσαι, σκληραί καί γυμναί, 
αίτινες ύπάρχουσιν είς τό όπισθεν μέρος τοΰ σώματος καί έφ’ ών στηρί
ζονται καθήμενοι. Τά παραγνάθια είναι θυλάκια μάλλον ή ήττον μεγά
λα, ύπάρχοντα άμφοτέρωθεν τοΰ στόματος είς τάς παρειάς, καί χρησιμεύ- 
οντα ώς προσωρινή αποθήκη τροφών.

Οί πήθικοι τοΰ αρχαίου κόσμου ί 
ανθρώπου· ήτοι οκτώ τομείς, τί 
διηθημένους έξ ίσου είς τάς δύο σιαγώνας· ’Εκτός τούτου είς τήν 
λιχίαν των εχουσιν είκοσι γαλαθηνούς, ώς τά παιοία. 'Π ούρα τ 
είναι μακρά, συνηθέστερον δέ βραχεία, ή στερούνται όλοτελως *
ποτέ δμως είναι έλισσομέυη- οί όνυχες των είναι κοίλοι καί έχουσι μεγ 
ομοιότητα πρός τούς ανθρωπίνους. ’Εν δλίγοις, ό φυσικός οιοργανισμος 
?ό βάδισμά των, καί αί διανοητικαί δυνάμεις των άποκαθιστώσιν αυτού 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β'.) 

» έχουσι τήν κατάταξιν τών δοόντων τού 
έσσαρας κυνόδοντας, καί είκοσι μυλόδοντας, 

νεαράν ή- 
ων σπανίως 

αύτής, ούδέ- 
/άλην 

των, 
ς τά
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μάλλον πρός τόν άνθρωπον συγγενεύοντα οντα, χαΐ κατέχουσι τήν πρώ- 
την θέσιν μεταξύ τών ζώων.

Οί πίθηκοι τοΰ αρχαίου κόσμου περιλαμβάνουσι τά πέντε ακόλουθα είδη 
τούς Κυνοκέφαλους, τούς Μα κ άκου ς, τούς Γουενόν, τούςΣε- 
μυοπιθήκους καί τούς ’Ανθρωπόμορφους.

Οί Κυν οκέ φαλοι ώνομάσθησαν ούτως ένεκα τοΰ έπιμήκους ρόγχους των. 
Είναι ύψηλοί, ρωμαλέοι καί θηριώδεις, καί ώς έκ τούτου καθίστανται αρκε
τά έπικίυδυνοι, μάλιστα όταν ήναι νέοι. Αί τρίχες των έν γένει είναι μακραί 
καί δασείαι πρό πάντων εις τά ανώτερα μέρη τοΰ σώματος. Πέριξ τών τυ
λωμάτων υπάρχει μέγα μέρος γυμνόν τριχών, δπερ συνήθως είναι χρωμα- 
τισμένον μέ ζωηρότατα χρώματα. Αί αισθήσεις των είναι πολύ ανεπτυγμέ
να!, ιδίως δέ ή όσφρησις είναι λεπτότατη.

Ώς πρσείπομεν, τό κρανίον τών πιθήκων τοΰ αρχαίου κόσμου καί αί δια
νοητικά! δυνάμεις των ύπόκεινται, προχωρούσης τής ηλικίας, εις μεγάλην 
μεταβολήν. Τοΰτο φαίνεται εναργέστατα εις τούς κυνοκεφάλους. Καθ’ όσον 
πλησιάζουσιν εϊς τό τέλος τής ζωής των, τό πρόσωπόν των Αναπτύσσεται, 
χωρίς νά συνεπιφέρη ή μεταβολή αυτή αντιστοιχούσαν άλλοίωσίν εις τήν 
θήκην τοΰ κρανίου· τά αρχικά προτερήματα των, δηλαδή ή ήμερότης καί σχε
τική εύφυία, μεταβάλλονται εις τό γήράς των εις αγριότητα καί θηοιωδίάν. 
Είναι απίστευτου πόσον όρμητικαί καί σφοδραί είναι αί έπιθυμίαι των τότε- 
τάς ορέξεις των δεικνύσυσι διά κινημάτων καί πράξεων τολμηροτάτων, καί 
όρμώσι καθ’ ούτινος δήποτε ήθελεν έναντιωθή εις τήν έκπλήρωσιν τών επι
θυμιών των. Εις τήν περίοδον ταύτην τής ζωής των είναι τωόντι έπίφοβοι. 
Οί κυνοκέφαλοι κατοικουσι σχεδόν αποκλειστικούς εις τήν’Αφρικήν, έν μόνου 
είδος εύρίσκεται εις τήν ’Ασίαν, τρέφονται δέ μέ καρπούς καί έντομα. Εις 
τήν Συνεγάλην οί Κυνοκέφαλοι εύρίσκονται κατ’ άγέλας απειραρίθμους, περί 
ων ό περιηγητής Μάγνης διηγείται ότι πλέων εϊς τόν ποταμόν Σενεγάλην 
είδε τό παρακείμενον όρος βρίθον τοιούτων πιθήκων, ‘έκ τού βάρους τών 
όποιων τά δένδρα έκλινον, καί οΐτινες άμα είδον τούς περιηγητάς τούς 
έχαιρέτησαν μέ απίστευτα πηδήματα καί μανιώδεις ύλακάς· ήδύνατο δέ τις 
νά Απαρίθμηση αύτούς εις έξ χιλιάδας άνευ ύπερβολής.

Οί Κυνοκέφαλοι διαιρούνται εις δύο είδη τούς Μανδρίλλους καί τούς 
ϊδι·ως Κυνοκεφάλους.

Οί Μανδρίλλοι έχουσιν ουράν δασυτάτην καί βαθείας ρυτίδας εκα
τέρωθεν τής ρινός, μάλλον ή ήττον ζωηρώς χρωματισμένος- δύο είδη αύτών 
είναι γνωστά έν τή ’Αφρική· οί Μανδρίλλοι χοράς καί οί Μαν- 
ο ρ ί λ· λ ο ι Α ε υ κ ό φ ω ς ή Δ ρ ί λ λ ο ι.

Ό χοράς (εΐκ άριθ. 7) έχει χρώματα ζωηρότατα· τό πρόσωπόν του εί
ναι πεποικιλμένον μέ ταινίας έρυθράς, κυανάς καί λεύκάς ζωηροτάτας. Τό 
άνώτερον μέρος τών μηρών του έχει ώραιότατον χρώμα έρυΟρόν μεμιγμέ- 
νον μετά κυανοΰ. Τό αξιοπαρατήρητου είναι ότι οί χρωματισμοί ούτοι έξα- 
λείφον.αι άμα άσθενήση. Φαίνεται δέ δτι είναι αποτέλεσμα ιδιαιτέρας αί-

ς αρχαίους 
αλφαβήτου 

ι άνευρέθη-

Οί X α ο ρ’ν ά ζώσιν έν τή νοτίω ’Αφρική. Περιφερόμενοι κατ’ άγέλας εί- 
; καταβαίυουσιν εις τούς καλλιεργημένους 
καταστροφάς, ιδίως κατά τήν έποχήν τοΰ θέ- 

ό Χαορνά τοί^μά ένίοτε νά άρπα-
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ματώδους έγχύσεως ήτις φθάνει εις τόν άνώτατον βαθμόν όταν τό ζώον 
ήναι εις ορμητικήν έξαψιν.

Ό χοράς εις το γήράς του καθίσταται όντως θηριώδης. Ο Κυβιέρος 
διηγείται ότι ή θέα τών γυναικών καί μάλιστα τών νέων έφερεν αύτόν εις 
αληθή μανίαν. « Τάς διέκρινε, λέγει, μεταξύ τοΰ πλήθους, τάς έκάλει διά 
τής φωνής καί τών χειρών καί ήτο πρόδηλον ότι άν ήτο έλεύθερος ήθελε 
παραφερθή εις βιαιοπραγίας ο,

Ό Κρός είχε τοιούτον πίθηκον έν Λονδίνω, όστις διά τής εύφυίας του α
πέκτησε μεγάλην ύπόληψιν. Ώνομάζετο ευτυχής Ί έ ρ ρ υ ς· έκάθητο έπί 
τής έδρας, έπινε ζύθον μέ τό ποτηριού καί ενίοτε έκάπνιζε μέ δλην τήν 
μπαιτουμέυηυ σοβαρότητα.

’0 Δ ρ ί λ διαφέρει τοΰ χοράς μόνον κατά τό χρώμα τοΰ προσώπου 
ρπεο είναι μέλαν και τόν διάφορου χρωματισμόν τοΰ δέρματός του.

’Εκ τών κυρίως Κυνοκέφαλων κυριώτεροι είναι οί Άμαδρύ- 
α ς, II α π ι ό υ καί X α ο ρ ν ά.

ΌΆμαδρύας ή Ταρταρίνος ήτο γνωστός εις τού: 
Αιγυπτίους- ήτο τό σύμβολου τοΰ θεού Τόθ, τοΰ έφευρετοΰ τοΰ 
καί* έτιμάτο μεγάλως. Πολυάριθμοι μ ο μ ί α ι τοΰ ζώου τούτου 
ςαν εις τάς νεκροπρλεις τής Αϊγύπτου. Εύρίσκεται δέ εις Άβυσσηνίαν, Σε- 
ναάρ καί ’Αραβίαν.

C · —
κοσι ή τριάκοντα όμοΰ π^λλάκις 
αγρούς καί προξενούσε μεγάλας 
ρους. Ό περιηγητής Κόλβος διηγείται ότι ό Χαορνά τολμά ένίοτε νά άρπά- 
ση άπό τόν μεμονωμένου περιηγητήν τάς τροφάς τάς, οποίας έχει ένώπιόν 
του διά τό γεΰμά του, καί αφού Απομακρυνθώ ολίγον έχει τήν Αναίδειαν νά 
μηκτυρίζη μέ τούς μορφασμούς του τόν δυστυχή τον όποιον Απογύμνωσε.

Ό Χαορνά είναι πο7ώ έπίφοβος, άλλά ώς έχων πολλήν ευφυΐαν, συλλαμβα- 
νόμενος νέος, δύναται νά Αναπτυχθώ καί χρησιμεύση εις διάφορα έργα. Ούτως 
οί κάτοικοι τοΰ ’Ακρωτηρίου μεταχειρίζονται αύτόν πρός φύλαξιυ τών κατοι
κιών των, δπερ έκτελεϊ’μέ μεγίστην επαγρύπνησήν. Συνηθίζουσιν αύτόν νά 
φέρη (Απορτάρη) τό κυνήγιον ώς οί κύνες, τόν έπιφορτίζουσι νά διατηρώ τό 
πΰρ τοΰ σιδηρουργείου ή νά όδηγή ζεύγος βοών έςευγμενων εις άροτρου. 
Εχει λεπτοτάτηυ ό'σφρησιν, καί έπιμόνως απορρίπτει πάσαν τροφήν ύποπτον.

Ό Π α π ι ό ν (είκ. άριθ. S) είναι πολύ εύφυής καί ήμερώτεοος τών άλ
λων, διό καί άπαντώμεν αύτόν συνηθέστερον εις τήν Εύρώπην, οιότι εύκο- 
λως έξημεροΰται καί υποτάσσεται· είναι δέ πρλύ λαίμαργος.

Οί Μακάκοι έχουσι σώμα λεπτότερου, και ρόγχος, βραχύτερου , τών 
πρώτων. Έχουσι χείλη λεπτά, παραγνάθια εύρύχωρα, ουράν ή μακράν ή 
βραχεϊαν ή παντελώς έλλείπουσαν κατά τά διάφορα είδη. Τά κυριώτερα εί
δη αύτών είναι οι Κ υ ν ο π ί 0 η κ ο ι, οι Μ α γ ώ τ α ι, οι κυρίως Μ α- 
X ά κ ο ι καί οί Μ α γ κ α β έ ϊ.

Οί Κ υ ν ο π ί 0 η κ ο ι έχουσι πρόσωπόν ήττον έπίμηκες, χρώμα μέλαν 
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ζαί στερούνται Παντελώς ούρας· είναι ενεργητικοί, ευφυείς και ευκόλως έξοι- 
ζειοΰνται.

Οί μ α γ ώ τ α ι είναι γνωστοί άπό τών αρχαιότατων χρόνων, ό Στράβων 
καί ό ’Αριστοτέλης όμιλοΰσι περί αύτών. Έπί τοΰ σκελετού του ό διάσημος 
τής Περγάμου ιατρός Γαληνός, δστις ήζμασεν έν'Ρώμη τό 170 έτος μ. X. 
έπί Αύτοκράτορος Μάρκου Αύρηλίου, συνέταξε τήν ανατομίαν τοΰ άν&ρώπου. 
Τωόντι τήν έποχήν εκείνην καί μέχρι τοΰ 14ου αίώνος τής έποχής μας ή α
νατομή τών ανθρωπίνων πτωμάτων ήτο αύστηρώς άπηγορευμένη. Ό Γαλη
νός οθεν, ένόμισεν δτι βασιζόμενος έπί τής μεγάλης φαινομένης αναλογίας 
τοΰ σκελετού τοΰ ανθρώπου ζαί τοΰ πιθήκου συνέταξε τήν ανατομίαν τοΰ 
ανθρώπου. Τό παράδοξον είναι δτι ή ανατομία τοΰ ανθρώπου ληφθεΐσα έκ τοΰ 
‘πιθήκου ήρκεσεν έπί πολύν χρόνον είς τάς άνάγζας τής χειοουργίας καί τής 
ιατρικής· ότε δέ κατά τόν 16ον αιώνα ό διάσημος άνατόμος Άνδρέας Βε- 
σάλ άπέδειξεν ότι ό Γαληνός περιέγραψε τά όργανα τοΰ πιθήκου αντί του 
ανθρώπου, μετά μεγίστης δυσκολίας παρεδέχθησαν τήν αλήθειαν ταύτην. 
Τούτο δέ Υποδεικνύει τό μέν δτι ή κατασκευή τοΰ πιθήκου μικρόν διαφέρει 
τής τοΰ ανθρώπου, τό δέ δτι δέν ύπάρχει αλήθεια δσον έναογής ζαί απλή καί 
άν ήναι, ήτις νά μή εύρη τούς αντιλέγοντας ζαί τυφλούς.

Οί Μαγώται ζατοιζοΰσι τά βόρεια μέρη τής ’Αφρικής ιδίως δέ τήν ’Αλ
γερίαν καί τό Μαρόζον, εύρέθησαν ζαί ολίγοι τινές είς Γιβραλτάρ έπί τής 
Εύρώπης· ζώσιν έπί δασωδών δρέων κατ’ άγέλας πολυαρίθμους, φέροντες με
γάλην καταστροφήν είς τούς Άραβας. Εξέρχονται συνήθως είς τούς κήπους 
τών δυστυχών ιθαγενών, καί διαρπάζουσι τάς πορτοκαλέας, τάς συκέας, 
τούς αγρούς τών πεπώνων, καί στρύχνων. ΙΙράττουσι δέ τούτο' μέ μεγάλην 
εύφυίαν καί προφύλαξιν. Τάσσονται είς γραμμήν άπό τόν φράκτην μέχρις 
ασφαλούς τίνος μέρους, καί μεταδίδουσιν άπό χειρός είς χεΐρα τάς τροφάς 
τάς οποίας τινές αύτών κόπτουσι. Δύο ή τρεις σκοποί τεθειμένοι έπί ύψηλών 
θέσεων έπαγρυπνούσι τά πέριξ, καί είς τόν έλάχιστον κίνδυνον είδοποιοΰσι 
τήν συμμορίαν ήτις φεύγει ταχεία.

Ό Μαγώτος είς τήν νεότητά του είναι ήμερος, εύπειθής καί ευχαρι
στείται έκ τής συναναστροφής τοΰ ανθρώπου καί τών λοιπών ζώων. Μία 
τών προσφιλών του ενασχολήσεων, ήτις ύπάρχει είς όλους σχεδόν τούς πιθή
κους, είναι το νά άναζητώσιν είς τήν κόμην τοΰ κυρίου των ή είς τό δέρμα 
τών λοιπών πιθήκων, γαλών ή κ.υνών, τά έπ’ αύτών έντομα άτινα άμέσως 
καταβροχθίζουσι.

Οί κυρίως Μα κ ά κ ο ι ούδέποτε στερούνται ούρας, ότέ μέν μακρας, ότέ 
δέ βραχείας κατά τά διάφορα είδη, πάντοτε δέ κρεμαμένης πρός τά κάτω· 
κατοικοΰσιν είς τάς Ινδίας καί τήν Πολυνησίαν.

Οί Μαγκαβέί εχουσιν ούράν μακράν ήν ζρατοΰσι πάντοτε ύψωμένην άνω
θεν τοΰ σώματός των. Είναι ήμεοώτεροι τών προηγουμένων καί κατοικοΰσιν 
είς τά ενδότερα τής ’Αφρικής.

Οί Γ ο υ ε ν ο ν ιείζ. άριθ. 9} έχουσι κρανίου πεπιεσμένου καί άνευ μετώ
που όταν ήναι νέοι, παραγνάθια ευρύχωρα, τυλώματα έξέχοντα, όδόντα.ς μα-

ζήπους ζαί τάς δενδροφυτείας, ώθούμε 
πείνης άλλά ζαί έκ φυσικής ζλί > · —. · — ζ

Μαγώ, δηλαδή άναδέχονταί τινες 
ύς μεταδίδωσιν άπό χειρός είς χεΐρα. Φαντα-

ΧΟόδζ ζαί κοπτερούς, ούράν μακράν καί άνωρθωμένην ώς τών Μαγκαβέί, τρί
χας δασείς καί μάλλον ή ήττον διάστικτους. Όνομάζουσι δέ συνήθως αύτούς 
Κερκοπιθήκους ήγουν πιθήκους μέ ούράν. Ζώσιν έντός τών δασών 
καί εύρίσκονται είς αδιάκοπου ζίνησιν άπό δένδρου είς δένδρον, έκτελοΰντες 
μέ μεγάλην εύκολίαν τά τολμηρότερα πηδήματα. Είς πάσαν αγέλην υπάρχει 
σκοπός επιφορτισμένος νά έπαγρυπυή διά τήν γενικήν άσφάλειαν. Κατά τήν 
έμσάνισιν εχθρού ό σκοπός ουτος εκβάλλει ιδιαιτέραν φωνήν, καί όλη ή συ
νοδεία συνερχόμενη έπί υψηλής κορυφής αρχίζει νά προσβάλη τόν έπερχό- 
μενον. Οί καρποί καί οί κλάδοι πίπτουσιν ώς βροχή κατά τού παράτολμου ξέ
νου δστις άοπλος καί ανίκανος νά πράξη τι κατά τοΰ εναερίου εκείνου στίφους α
ναγκάζεται μετ’ ού πολύ νά ύποχωρήσν. Οί νέγροι .δέν τολμώ σι νά είσέλθω- 
σιν είς τά δάση των, καί αυτά δέ τά μέγιστα τών τετραπόδων, ούδ’ αύτοΰ 
τού έλέφαντος εξαιρούμενου, δέν εξαιρούνται τής προσβολής ταύτης, ζαί προ- 
τιμώσι νά άπαλλαχθώσιν αύτής φεύγοντα. Μόνος ό άνθρωπος, μέ,, τό τόξου ή 
τήν καραβίναν του δύναται νά άψηφήση τήν μάχην ταύτην, πρός δέ καί ό δφις 
δστις κρυπτόμενος είς τούς ύψηλοτέρους κλάδους τών δένδρων, κατορθόνει νά 
πλησιάση καί νά άρπάση τούς δαίμονας τούτους τών δασών.—Οί κερζοπίθηζοι 
τρέφονται μέ ρίζας, φύλλα, καρπούς, πτηνά καί έντομα, καί άγαπώσιν υπερ
βαλλόντως τό μέλι. Έρημό νου σι τούς Ά--------- 1 s'"s-------- ί— '-·«-··-
νοι είς τάς δηώσεις ταύτας ούχί μόνον έκ τής
σεως πρός τήν κλοπήν ζαί αρπαγήν. Είς τήν διαρπαγήυ τών άγρών μεταχειρί
ζονται τόν αύτόν τρόπον δν ζαί οί Μαγώ, δηλαδή άναδέχονταί τινες έξ αύ
τών νά τούς ζόπτωσι ζαί νά τούς μεταοίδωσιν άπό χειρός είς χεΐρα. Φαντα- 
σθήτετήν έζπληξιν τοΰ ιδιοκτήτου όταν εύρεθη άπέναντι τοιαύτης ληστρικής 
συμμορίας. ( %

Αί Οήλειαι έχουσι μεγάλην στοργήν πρός τά νεογνά, άτινα κατα τας πρω- 
τας εβδομάδας τής γεννήσεώς των συσφίγγουσι πρός τούς μαστούς των καί ύ- 
ποστηοίζουσι μέ τάς έμπροσθίους χέΐράς των. Κατόπιν δέ τά μικρά προσζολ- 
λώνται είς τήν μητέρα των ήτις άυαρριχαται καί πήδα μέ τήν αύτήν εύζινησί- 
αν, ώσανεί τό φορτίου τούτο μή είχεν ούτε βάρος ούτε όγκον. Ό άρρην ού μό
νον δέν μετέχει τών φροντίδων τής ανατροφής του τέκνου του, άλλά πολλά- 
ζις κακοποιεί ζαί αύτό καί τήν μητέρα του. _ , ,

Τό δέρμα των είναι σχεδόν πάντοτε κομψώς πεποικιλμένον μέχρώματα ζω
ηρά καί άνάλογα, ζαί ώςέζ τούτου πολλά δέρματα τών Γουενών είναι πολύτιμα.

* Οί Σ ε μ υ ο π ί Ο η ζ ο ι έχουσι ρύγχος βραχύτατου, σώμα ασθενές καί ευ
κίνητου, ούράν μυώδη καί μαζροτέραν τής τών λοιπών πιθήκων τοΰ άρχαίου κό
σμου, άντίχειρα βραχύτατου ή στερούνται παντελώς αύτοΰ, τυλώματα ολίγον ε- 
ξέχοντα, καί ς-εοοϋνται σχεδόν όλοτελώς παραγναθίων. Αί τρίχες των είναι μα- 
ζραί ζαί δασείς. Διαιρούνται είς μ α ζ ρ ό ρ ρ ι ν α ς, ιδίως σ ε μ υ ο π t Ο ή- 
Ζ ο υ ς καί κολοβούς.

Οί μ α κ ρ ό ρ ρ ι υ ε ς (είκ. άριθ. 10 ώνομάσθησαν ούτω ένεκα τής μεγά
λης ρίνός των ύπερβαλλούσης κατά τό μήκος ζαί τάς μάλλον ύπερηφάνους ρί
νας τών άνθρώπων. Αί τρίχες των είναι άφθονώτεραι ύπό τήν σιαγώνα καί πε
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ρί τδν λαιμόν ζαί ίστάμενοι όρθιοι έχουσι μήκος ενός και ήμίσεος μέτρου· εί
ναι οί θηριωδέστεροι τών λοιπών, καί κατοικοϋσι τήν νήσον Βόρνεον. Σπανίως 
καταβαίνουσιν είς τήν γήν διερχόμενοι το πλεϊστον τοΰ βίου των έπί τών 
δένδρων.

Οί ’Ιθαγενείς τής Βορνέου ισχυρίζονται δτι οί μακρόρρινες είναι άνθρωποι 
άποσυρθέντες είς τά δάση διά νά μή πληρόνωσι φόρους, καί έχουσι μεγάλην 
ύπόληψιν πρός τά δντα αύτά, άτινα ευρον τόσον καλόν μέσον ίνα άποφύνωσι 
τά βάρη τής -κοινωνίας.

Οί ιδίως σεμνοπίθηκοι (είχ. aptO. 11) διαφέρουσι τών άλλων διότι έ
χουσι τάς τρίχας τής κεφαλής άνωρΟωμένας έν είδει λόφου, ή φερομένας ά
νωθεν τοΰ μετώπου έν είδει καλύμματος. Διαιρούνται δέ είς διάφορα είδη κα- 
τοικούντα είς τήν μεσημβρινήν ’Ασίαν.

Οί Κολοβοί (είζ. άριθ. 12) διαφέρουσι τών προηγουμένων ώς στερούμε
νοι παντελώς άντίχειρος· κατοικοϋσι δέ είς τήν Άβυσσηνίαν ζαί τήν δυτικήν 
Αφρικήν.

Οί Ανθρωπόμορφοι πίθηκοι συγγενεύουσι πρός τόν άνθρωπον μάλ
λον τών λοιπών. Είναι έστερημένοι ουράς, έχουσι στέρνον πλατύ ζαί πεπιε
σμένου, τά δέ έμπρόσθια μέλη των είναι πολλώ μαζρότερα τών οπισθίων. 
Βαδίζουσι στηριζόμενοι έπί τών οπισθίων ποδών των ώς έπί βακτηριών, δθεν 
τό σώμά των είναι κεκλιμένου ζαί όχι όρθιου ένώ περιπατούσι, ζαί μόνον δ
ταν ήναι έν ηρεμία ϊστανται όρθιοι ώς ό άνθρωπος. Διαιρούνται δέ είς τέσσα- 
ρα είδη είς Γ ι β β ό ν, Ό ρ ά γ κ ο υ ς, Γ ς ρ ί λ, ζαί τρωγλοδύτας 
Κ ι μ π α ν ζ έ ).

Οί Γ ι β β ο ν έχουσι μέλη μακρά ζαί λετςτά, δακτύλους μαζροτάτους καί 
μάλιστα τούς έμπροσθίους, καί τρίχας δασείς. Τινά είδη τούτων έχουσι τόν 
δεύτερον καί τρίτον δάκτυλον τοΰ ποδδς, τούς μετά τόν μέγαν, συνηνωμένους 
διά στενής μεμβράνης καθ’ όλου τδ μήκος τής πρώτης φάλαγγας.—Οί πίθη
κοι ουτοι είναι οί ήττον υοήμουες τοΰ είδους τούτου άλλά δέν στερούνται παν
τελώς λογικού, ώς είπόν τιυες, είναι δέ έν γένει ήμεροι ζαί δειλοί. Διά νά πη- 
δήσωσιν άπό ενός δένδρου είς άλλα, μεταχειρίζονται τόν ακόλουθου τρόπον. 
Άφοϋ άναβώσι μέχρι τινός άρπάζουσι φό άκρον ευκάμπτου κλάδου, αίωροΰνται 
τρις ή τετράκις, διά νά λάβωσιν ορμήν, ζαί διά ζινήσεως ορμητικής εκσφενδο
νίζονται πρός άλλον κλάδον ένίοτε άπέχοντα τού πρώτςυ κατά 12 ή 13 μέτρα.

Ζώσι κατ’ άγέλας πολυαρίθμους, ή κατ’ οικογένειας, είς τά μεγάλα δάση 
τής Κοχιγκίνας, τοΰ Σιάμ, καί τάς νήσους Ιάβαν, Σουμάτραν, ζαί Βόρνεον. 
Τρώγουσι πάσαν τροφήν άλλά προτιμώσι τούς καρπούς καί τάς ρίζας. Διαι
ρούνται δέ είς τρία είδη Γ ι β β δ ν Σ ι α μ ά ν, ΓιββδνΕύ κινητόν καί 
Ο ύ λ ό χ.

Ό Σ ι α μ ά ν ή σ υ ν δ ά ζ τ υ λ ο ς έχει τρίχα ζαί πρόσωπον καθ’ όλο- 
κληρίαν μέλαν. Γνωρίζεται εύκόλως έκ μιας ύπερμεγέθους κύστεως συνεχισμέ
νης μέ τόν λάρυγγα τήν όποιαν δύναται νά έκτείνη δσον θέλει είσάγων αέρα. 
Ή κύστις αύτη κεϊται έμπροσθεν τοΰ λάρυγγος έξέχουσα ώς οίδημα. Κατά 
τδν περιηγητήν Δουβωσ?/. συνέρχονται είς άγέλας πολυαρίθμους ύπό τήν όδη-

τ, είχε τοιούτον πίθηκον τδν όποιον ώνόμα- 
................ ». _ / Λ___  Λ — 2 ί..

j τί διηγείται

γίάν αρχηγού εμπείρου, καί χαιρετώσι τόν ήλιον κατά τήν ώραν τής άνατολής 
καί τής δύσεως μέ φωνάς αίτινες άκούονται πολλά μίλια μακράν. Δέν είναι μέν 
ευκίνητοι, άλλ* έχουσιν ακοήν λεπτοτάτην, ώστε άμα άκούσωσιν ήχον ασυνήθη 
φεύγουσιν αμέσως. Άν δμως εύρεθώσι κατά γής καί δέν προφθάσωσι νά άνα- 
βώσιν είς δένδρον δυσκόλως διαφεύγουσιν. Άν ποτέ πληγωθή νέος τις έξ αύτών 
καταδίωκομένων, ή μήτηρ του αίφνης ίσταται χαί όρμα κατά τοΰ έχθρού, έχ- 
πέμπουσα ώρυγμούς φριχώδεις· άλλά δλη ή έκδίζησις αύτής περιορίζεται 
είς ταύτας μόνας τάς ενδείξεις τής λύπης της.

Ό Άγγλος φυσιοδίφης Γ. Βεννέτ,
ζεν Ο ύ γ χ α δστις δυστυχώς μόλις φθάσας είς Αγγλίαν άπέθανεν άπδ δυ
σεντερίαν προελθούσαν έκ τής ψυχρότητος τού κλίματος. ’Ιδού 
περί αύτοΰ ό Κ. Βεννέτ.

« Είσελθών πρωίαν τινά είς τήν αύλήν είς ήν ό πίθηκος ήτο δεδεμένος, έλυ- 
πήθην ίδών αύτόν προσπαθοΰντα νά έκβάλη τδν δερμάτινου ζωστήρα χαί τδ 
σχοινιού του, καί έκβάλλοντα φωνάς οξείας καί θρηνώδεις. Άφοΰ τδν έλυσα 
διηυθύνθη πρός τινας ιθαγενείς οϊτινες ήσαν έκεϊ, καί άνερευνήσας τούς πό- 
δας τών πλείστων έξ αύτών, έπλησίασευ εις τινα έξ αύτών δστις ήτο έξη- 
πλωμένος, έπήδησεν έπάνω του καί τδν ένηγζαλίσθη μέ έκφρασιν ευγνωμοσύ
νης. Ένόησα δθεν δτι ό άνθρωπος ούτος ήτο ό πρώην κύριος τού ζώου.

« "Οταν ό υπηρέτης άνήγγελλεν δτι τό γεύμα ήτο έτοιμον, ό Ο υ γ κ α είσ- 
ήρχετο τακτικώτατα είς τδ δωμάτιον τοΰ πλοίου, έκάθητο είς τήν Οέσιν του 
προ τής τραπέζης, καί έλάμβανε μέ εύγνωμοσύνην τά φαγητά. Άν τυχόν πε- 
ριέπαιζον αύτόν έν καιρώ τοΰ γεύματος, έφαίνετο άγανακτών διότι ήτο άντι- 
χείμενον γέλωτος. Τότε ό συνδαιτημών μας έξέβαλλεν ύπόχωφόν τινα υλακήν 
ήτις ήτο συνήθης αύτώ δταν ώργίζετο. Συνάμα δέ έξώγκονε τά παραγνάθιά 
του πληρόνων αύτά άέρος καί έθεώρει τούς γελώντας μέ ήθος σοβαρώτατον, 
έως δτου έπαυον νά τόν περιγελώσι, καί τότε έπανελάμβανεν ήσύχως τδ γεΰ- 
μά του >·.

Ό Κ. Βεννέτ προσθέτει δτι ό Ου γκα προετίμα τοΰ κρέατος τά φυτά, 
τό ρίζιον καί τά όσπρια. Έπινε τέϊ, καφέ, καί σοκολάτα, άλλ’ ούδέποτε 
οίνον ούδέ πνευματώδη ποτά.

Περί τοΰ Γιββδν τοΰ εύ κινητού δ Φραγκλ'νος διηγείται τά έξής 
— «ΙΙρό τινων έτών έφεραν θήλειάν τινα έκ τοΰ είδους τούτου. Ητο δειλή κα! 
περιποιητική, καί έπροτίμα τήν συναναστροφήν τών γυναικών άπδ τής τών 
άνδρών, δπερ άπέοιδον είς τό δτι είχεν υποφέρει πολλά άπδ τούς άνδρας. Η
το νοήμων καί φιλόφρων. Οί δξυδερζεϊς δφθαλμοί της ήσαν πάντοτε προσε
κτικοί, περιεφέροντο πανταχόθεν καί δέν διέφευγεν αύτούς ούδέν έξ δσων συ- 
νέβαΐνον περί αύτήν. Όταν τις άπέκτα τήν έμπιστοσύυην τις, συγζατένευε μετά 
Κολλάς προσκλήσεις νά καταβή έκ τοϋ δένδρου καί νά τοΰδώση τήν χεΐρά της».

Ό Γ ι β β ό ν Ο ύ λ όχ έχει τά αύτά φαινόμενα τής νοημοσύνης καί οίκει- 
οτητος, δπερ μαρτυροΰσι πολύ περιηγηταί· διακρίνεται δέ τών άλλων έκ τής 
λευκής ταινίας ήτις διέοχεται έπί τού μέλανος δέρματός του άνωθεν τών ό- 
ψρύων του. ^ακολουθεί.)
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Ο ΕΠΑΙΤΗΣ.

ΕΙΔΤΛΑΙΟΝ ΑΝΔΡΕΟΤ ΣΕΝΤΕΡΟΤ.

ΑΙετάοοϋσι; Δ. Β^ετοζούλον.

Είχε τδ έαρ καλύψη τήν γήν διά πέπλων άνθινων, 
δτε, ή έχουσα κόμην χρυσήν τοΰ Αυκίου Ουγάτηρ 
παρά τήν όχθην τοΰ Κράθιος μόνη τδ βήμα έπλάνα, 
τών φυσικών καλλονών άπολαύουσα θέαν τήν μάγον. 
Τά διαυγή κρυσταλλώδη του νάματα πέμπωυ ό Κράθις 
τών πατρικών της κτημάτων εύφορους έπότιζε γαίας.

Εις τήν απέναντι όχθην πλήν αίφνης έν φάσμα προκύπτει, 
φάζίμα ώχρδν και ήμίγυμνον, έχον τάς τρίχας όρθιας. 
Προ ημερών δύο ούτως εις δάσος πλανάται σκιώδες- 
χείλη ωχρά, πελιδνά έκ τοΰ άλγους άργώς ύποσεΐον 
τών αθανάτων θεών έπαιτεϊ και ανθρώπων τον οίκτον. 
Εϊς τοΰ δυστήνου τήν θέαν ή κόρη περίφοβος όλη 
ζητεί νά φύγη ώς φεύγει δορκάς εις εχθρού της τήν όψιν 
άλλά ήδεΐαν ακούει φωνήν καί ίκέτιδας χεΐρας 
γονυπετής ν’ άποτείνη πρδς ταύτην ό δείλαιος, βλέπει, 
Τήν έξορκίζει θεών ’Ολυμπίων εις όνομα μέγα 
νά άποβάλη τον φόβον, διότι ή πείνα βιβρώσκει 
τά ασθενή αύτοϋ σπλάγχνα αγρίως καί τέλος τόν θραύει. 
» Έάν, παρθένε ώραία, θεός τών παρόντων ύδάτων 
» είναι πατήρ σου, ώ Νύμφη, θνητόν δυστυχή εύσπλαγχνίσου. 
» Τών ταλαιπώρων θνητών αί δεήσεις εις ώτ’ αθανάτων 
» συχνάκις φθάνουσι θεία καί χειρα τοϊς τείνουν προστάτιν 
» ή άν θνητού έστεμμένου ελπίς καί Ουγάτηρ ύπάρχης 
» προωρισμένη δέ ήσαι τδν θρόνον αύτοϋ νά καθεξής, 
» ώ ένθυμού, νέα κόρη, ύπάρχει έκδίκησις θεία, 
' καί τιμωρδς βασιλέων, άσπλάγχνως πτωχούς παρορώντων. 

» Γόνε θεάς αθανάτου, φοβήθητι, πένητα ξένον 
» επικαλούμενο'? έλεος, ούτω σκληρώς νά άφήσης 
» — Έκ τών θεών άποστέλλεται πας ό αϊτών προστασίαν — 
"Μένει ή κόρη καί βλέπουσ’ αύτόν καθησύχασε·? άλως· 
διά φωνής δέ παλλούσης εϊσέτι, ήρέμ’ άπεζρίθη : 
» Ό ούρανδς εισακούει, ώ φίλε, δεήσεις ικέτου. 
» "Αμα μέ πέπλον ζοφώδη ή νύξ τάς εκτάσεις καλύψη 
» εις τήν οικίαν έλθέ τοΰ πατρδς, διαβάς τάς γεφύρας, 

η είναι δ’ έμή ή φροντίς θυρωρών δυσπιστία νά λειψή.
» Ήδη δεκάτην φοράν γενεθλίων έμών εορτάζει 
» πεφιλημένος πατήρ τήν έπέτειον σήμερον άκρως 
» μέ άγαπα καί τδ μόνον αύτοϋ είμαι τέκνου, ώ ξένε. 
» Είναι ό πλούσιος Αύκιος· ταύτην έλθέ τήν εσπέραν 
» καί πρδς αύτόν άπευθύυθητι· εΐν’ έλεήμων, γενναίος, 
» κ’ εις χυνομένων δακρύων τήν θέαν συχνάκις συγκλαίει. 
Είπε, σιγά Χαζ έξαίφνης μέ πάλλον τό στήθος, δρομαία 
φεύγει, διότι ό ξένος άκούων έστήριζε βλέμμα 
έταστικώτατον, γέμον πολλής προσοχής παραδόξου.

Τούς δαιτυμόνας άθροίζει ή νύξ εϊς τά πρόσω χωρούσα. 
Πολυτεθνή καί εύώδη ιμάτια φέρουσι πάντες 
κ’ έν τώ μεγάρω εισέρχονται, όπου πολλών φατνωμάτων 
έλεφαντόδους και στίλβων χρυσός έζλαμπρύνουν τήν θέαν. 
Ηαραπετάσματ’ αξίας πολλής άπ’ αύτών έξαρτώνται 
’Ιωνικών υφασμάτων* μυρίων οσμών ούρανίων 
ή εύωδία πληροί τον αέρα, πολλών δ’ εδεσμάτων 
είναι ή τράπεζα πλήρης ζ’ έτοιμη αύτούς περιμένει. 
Διά νεφών τό θυμίαμα πλείστων άρώματα χέει, 
καί έξ ’αργύρου λυχνίαι, εμψύχους μορφάς παρίστώσαι, 
έπί χειρών των κρατούν τάς ριπτουσας φώς άπλετου δάδας. 
Έτι πολλά απαστράπτουν αγάλματα, σκεύη παντοΐα, 
άπό αχάτην ή κρύσταλλον, πλεΐστα δ’ έξ άλλων μετάλλων. 
Πλέον ή λύρας μιας ή χορδή εΐν’ έτοιμη νά κρούση, 
αί δ’ άνθοδέσμαι άνθέων άβρών καί τά μύρτινα στέφη 
περικοσμοΰν ζαί ποικίλου·? έντέχνως πανόραμα μάγον.

Έπί κλινών πολυχρόων άπλοΰνται άνέτως οί πάντες 
ζαί εορτής ή θεά, ή ώραία Αυκίου θυγάτηρ 
φέρουσα στέμμα έκ ρόδων πλησίον έστ'ι τοΰ πατρός της. 
"Ηδη έπλήρωσεν οίνος τάς κύλικας πλέον ή άπαξ, 
άσματα, γέλωτες εύθυμοι ήδη φαιδρώς άντηχοϋσιν 
δτε τής Θύρας τά δύω φυλλώματ’ ανοίγουν έξαίφνης 
καί ρακενδύτης προβάλλει, ζητών τόν βωμόν τής ξενίας 
κύκλω τδ βλέμμα του ρίπτων ευρίσκει αύτόν καί προστρέχει, 
τδν περιπτύσσει θερμώς καί έν μέσω καθίζει τής τέφρας. 
Έκπεπληγμένοι οί πάντες σιγοΰν δπως τούτον ακούσουν. 
» — Λύκιε θειε, υιέ Έβεμώντος, ώ είθε ό χρόνος 
> μή ένσταλάξη πικρίαν ποτέ εις ζωής σου τό ρεύμα- 
» οί θησαυροί, ή πορφύρα, τό πραον σου μέτωπον, πάντα 
» λαοφιλήτου εΐν’ άνακτος ίδια, δόξης, ισχύος· 
» εις τήν πλουσίαν σου τράπεζαν πλήθος πολύ χεκλημενον
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ώς του Όλυμπου θεόν σέ τιμά καί εύχάς άναπέμπει* 
Ονήσκοντα ξένον ίδέ έν σποδώ κατακείμενον ούτω 
καί τήν φιλόξενον χεΐρα, ώ τεΐνον αύτώ, σ’ έξορκίζω. 
Αγνωστος, τόλμημα έπραξα μέγα φλιάν τών Ουρών σου 

νά διαβώ, ώ συγγνώμην ! φονεύει άσπλάγχνως ήξεύρεις 
τό ύπερβάλλον αίδοΰς τόν έλέω τών άλλων βιοϋντα. 
Αύκιε, έλεος χάριν Διό<ς τοΰ υψίστου ζαί χάριν 
τής Ουγατρός τής αθώας αύτής ήτις μόνη τήν Ούραν 
τών ανακτόρων σου, ώς τι φιλόξενον μ’ έδειξε μέρος. 
Πλούσιος άλλοτε ήμην ζαί πώποτε άπορος ξένος 
τό έλεος μου άπήτησε μάτην πλήν σήμερον, οίμοι! 
ή αδυσώπητος πείνα μαραίνει ψυχήν και τό σώμα. 
Ό ύπ’ αύτής πιεζόμενος ώ φορτικός αποβαίνει 
ζ’ έρυθριών, αναγκάζεται κάτω τό βλέμμα νά ρίπτη.
— Ξένε, λαλεΐς αληθώς· ή σκληρά ειμαρμένη άπαύστως 
παίζει τήν τύχην θνητών αγαθών καί κακών, είς τάς χεΐρας. 
Έσο ό ξένος μου πλήν· ώ έδώ μισητός ώς ό Άδης 
είναι ό πλούσιος δστις ζαρδίαν σκληράν κεκτημένος 
είς " 
Είς 
Θύγατερ, έχει καλώς· 
ή πρός απόρους συμπάθεια, είναι ύπέρτατον χρέος. 
Οί τοΰ Όλύμπου θεοί (ζαί ό Ζεύς αύτός έτι) τήν θύραν 
κρούουν θνητών εύπορούντων, ενδύματα φέροντες ράκη

:ών απόρων αιτήσεις τήν βάρβαρον κλείει ψυχήν του. 
τήν φιλτάτην μου κόρην μεγίστην τήν χάριν οφείλω, 

κ’ είς τό μέλλον τοιαύτη, διότι

Οί τοΰ Όλύμπου θεοί (ζαί ό Ζεύς αύτός έτι) τήν θύραν 
κρούουν θνητών εύπορούντων, ενδύματα φέροντες ράκη 
δπως αύτών τήν ζαρδίαν έμπράζτως, καλώς δοκιμάσουν. 
’........τρέχει, τώ τείνει τήν χεΐρα
ΧαϊΡε» τΦ λέγει, σεβάσμιε ξένε, ζαί είθε νά τύχης 
τον ούρανόν ποοθυμότατον πάσαν εύχήν νά παρέξη. 
Ξένε έγέρθητι. φρόνησις λάμπει κ’ ευγένεια ήθους 
εις πρόσωπόν σου, πλήν παΰσον αύτό έπιμόνως · ' 
Συχνάκις βαίνουν όμοΰ αρετή καί πτωχεία, συχνάκις 
ένδυμα κρύπτει πτωχόν, πενιχρόν, νουνεχέστατον άνδρα· 
άλλά ό εμφρω'ν είς Τύχης δεινάς προσβολάς, αντιτάσσει

»
»

»

»

»

»

»
»
»

»

καί ζαταβαίνει ό Λύκιος, τρέχει, τώ τείνει τήν χεΐρα

τον ούρανόν ποοθυμότατον πάσαν εύχήν νά παρέξη. 
Ξένε έγέρθητι. φρόνησις λάμπει κ’ ευγένεια ήθους 
εις πρόσωπόν σου, πλήν παΰσον αύτό έπιμόνως νά κρύπτης, 

ένδυμα κρύπτει πτωχόν, πενιχρόν, νουνεχέστατον άνδρα· 
άλλά ό εμφρω'ν είς Τύχης δεινάς προσβολάς, άντιτάσσει 
ρώμην ψυχής, ήτις γήϊν’ άφίνουσα, ΐπταται κούφη 
καί μεταρσίως ύψοΰται είς -χώρας θεών άθανάτων.
Έπί στρωμνών απαλών καί θερμών, ύπό ταύτην τήν στέγην 
ύπνον ειρήνης άπόλαυσον, ξένε, φαιδράς μέχρις οτου 
ρίψη ακτίνας ό Φοίβος- χαρμόσυνον δ’ άγγελμα λέγω : 
νά σοί παρέξω παν μέσον σκοπώ δπως τάχιστα ιδης 
τήν προσφιλή σου πατρίδα, εστίαν τήν σήν, τούς οικείους 
άν τής ζωής των έφείσθησαν Οεΐαι βουλαί άθανάτων. 
Πεφυτευμένος διότι ύπάρχει πανίερος έρως 
είς τήν ζαρδίαν απάντων θνητών, τήν γενέτειραν χώραν 

»
»

>»
»
» 
η
ν
»

»
»

» νά έπανίδουν, ζαί τόπους φαιδρούς παιδικής ηλικίας. 
» Κατά τήν ώραν καθ’ ήν αυτ’ ή στέγη τήν γέννησιν είδε 
» τής προσφιλούς θυγατρός μου, καί συ άζριβώς έμφανίσθης. 
η χαΐοε ! σοί φέρουν ιδού παροψίδα βρωμάτων ζαί άρτον, 
» φάγε, ζαί έπειτα άν ούδεις λόγος ύπάρχη μέ πέπλον 
» μυστηριώδη τόν βίον νά κρύπτης, 0’ άκούσωμεν πάντες 
» είς ή πατρίς σου καί τ’ όνομα ποιον τό σόν καί πατρός σου.

Έντός λεκάνης κομψής έξ άργύρου τάς χείρας του νίπτει 
διά νεροΰ διαυγούς δπερ χέει μειράζιον δοΰλον 
τώ παρατίθεται δρύινος τράπεζα ήτις άρτιως 
έζαΟαρίσΟη καλώς διά σπόγγου καί φέρει άφθόνως 
ζρέατ’ άχνίζοντα έτι έν δίσκω χαλζίνω, τόν οίνον 
έντός κομψού άμφορέως ζαί κύλικα, έντεχνον έργον. 
» Λήθης ό πέπλος, ώ φίλε τάς θλίψεις σου νΰν άς ζαλύψη. 
» τών θυελλών ή έπαύριον είναι συχνάκις αιθρία ». 
Οίνου πληροί τόν κρατήρα ζαί πάντες μιμούνται εκείνον 
» είς Εφεστίου Διός θειον όνομα πίωμεν, φίλοι, 
» τόν εύδοκήσαντα ξένον νά πέμψ’ ύπό ταύτην τήν στέγην. 
Πέμπ’ είς τόν ξένον πρτήριον οίνου ζ’ εγείρονται πάντες, 
» ύπέρ ύγείας σου, ξένε, κ’ εύχήν άναπέμπομεν, φίλην 
» στέγην έν τάχει νά ίδης τοΰ οίκου σου, ίστω καί πέραν 
» τών αιωνίων Καυζάσου χιόνων αύτός έάν κήται ». 
’Από τάς χεΐρας τού δούλου λαμβάνει τόν οίνον ό ξένος 
επικαλείται θεών εύλογίας πολλάς ύπέρ πάντων, , 
πίνει καί κόμην τήν μέλαιναν μέχρις όφρύων-είσέτι 
διατηρών, λέγει ταΰτα, μιγνύων μειδίαμα χείλους 
μέ παραπόνων μεστήν, συγκινήσεως πλήρη, φωνήν του, 
» Ύπό φιλόξενον στέγην τήν σήν, πιεζούσης άνάγζης 
.» οήξεις άγριας δαμάσας, τής γλώσσης μου θέλω τολμήσει 
r, τάς συνεχούσας ήνίας είς λόγων φοράν νά άφήσω.
» Οίκον, οικείους, πατρίδα, δέν έχω- τό παν άπωλέσΟη. 
» Ά7Λ’ άκουσόν με- ό οίνος δοθείς ύπό σού τού ίδιου 
» μέ ένθαρρύνει, καί άπαξ άρχίσας θά είπ’ δτι ήτον 
» κάλλιον ίσως είς βάθος σιγής νά ταφή αιωνίως.
» Ύπό χαλίκων καί άμμου σκληράς πλήρης είμαι μωλώπων 
» καί τών άγριων έντόμων τά δήγματα πρόσφατα είναι· 
» θάμνοι καί βάτοι κατέστησαν ράκη ένδύματα ταΰτα.
» Ύπό τής πείνης σκληρώς δαμασθείς καί οδόν μακροτάτην 
» ήδη πεζώς διανύσας ταχέως, καί πλέον ή ένα 
» διαπεράσας εύρύν ποταμόν κολυμβών έπιπόνως 
» έξηντλημένος σάς φαίνομαι ήδη ζαί άνευ ισχύος· 
» άλλ’ ισχυρός έγεννήθην, κ’ είς γήρας δέν έφθασα έτΓ
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δι’ άναπαύσεως τάχιστα θέλω ίσχύν άνακτήσει 
καί τάς δυνάμεις μου τότε, θερμώς σ’ ικετεύω, είς ζογα 
αγροτικά νά ποιήσω χρησίμους είς σήν λειτουργίαν. 
Είς Όλυμπίους άγώνας, ώ δύναμαι άρματος ίππους 
νά διοικώ, κ’ ύπό στώρ τού Ήλιου τά στέρνα νά σχίζω 
γής τής εύφόρου, κεντών δι’ οξέος βουχέντρου τούς ταύρους- 
δύναμαι έτι τροφήν τήν παρέχουσαν μύλην νά στρέφω 
σίτον καλόν εις λεπτότατου άλευρον τρέπων ταχέως- 
καί έργαλεϊον κρατών είς τάς χεΐρας μου, δύναμ’ αμπέλου 
κλίματα, πάροχα οίνου ζωηρού, νά φυτεύω έντέχνως- 
δύναμαι δρέπανον φέρων όξύν τούς άστάχεις νά κόπτω, 
όπως ούδείς έν τώ οίκφ σου είπη ποτέ θεωρών με 
βλέμμα λοξόν άκοντίζων ». ’Ιδού ό παράσιτος ξένος 
ό μέ ιδρώτας τών άλλων τρυφών, μή ποιών ούδέν έργον.
— Ξένε σεβάσμιε, έσο καλώς πεπεισμένος, ούδένα 
λόγον σκληρός προσβολής έν τώ οίκω μου θέλεις ακούσει- 
τό άσυλόν σου ούδέποτε γλώσσα κακή θά ταράξη- 
άλλά έλπίσωμεν, φίλε, καί έστω τεκμήριον μέγα 
μεταβολών άλλοκότων τής Τύχης, ό βίος μου όλος. 
Δέν περιέβαλλεν πάντοτε τόση λαμπρότης καί δόξα 
τύχην έπίζηλον ήδη, Λυκίου τοϋ τόσον πλουσίου- 
ήμην πτωχός ώς καί σύ καί τήν χεΐρα έξέτεινον νήστις. 
Ό έκ Λαρίσσης Κλεώτας είς γαίας αύτοΰ τάς εύφορους 
έργον ζωής μοί παρέσχεν και πλούσιον μίσθωμα κόπων. 
« Νέε, μοί εΐπεν, ευρίσκω έν σοί αρετών τινών σπέρμα 
λάβε κ’ εύτύχει ». Οί λόγοι του έναυλοι πάντοτε μ’ είναι 
καί ζωηράν ένεφύλαξεν τούτου ή μνήμη εικόνα- 
Πατήρ ύπήρξας έμοΰ, ώ Κλεώτα, καί έκτοτε δίδω 
είς δυστυχοΰντας τό ότι όφείλω είς σήν εύσπλαγχνίαν. 
Πολυτιμότερον πλάσμα, θεοί, δέν έξήλθε χειρών σας 
τού έλεήμονος- ουτος είκών ορατή σας υπάρχει 
φέρει τόν τύπον ύμών ακριβώς καί έν γή άπεστάλη 
φύσεως θείας λαμπρόν άπεικόνισμα, τέλειον όλως. 
Τών αρετών του, ώ έστω τό άθροισμα στέφανος δόξης 
τήν κεφαλήν του κοσμών φαε»ώς μέχρι τέλους τοΰ βίου- 
καί ότε θάνατος έλθη γλυκύς ιερόν αύτοΰ γήρας 
νά άπαλλάξη φροντίδων τοΰ βίου, τοΰ τόσου του πλούτου 
κληρονομιά, ώ μάλλον πολύτιμος έστω ή φήμη 
τών αγαθών πράξεων του καί στήριγμα τέκνων φιλτάτων. 
μάλλον αύτού έναρέτων, άν δύναται τούτο ύπάρξαι.
— Τών ταλαίπωρων προστάτα, ή άκαμπτος τύχη ήξεύρεις 
είς τών θνητών τάς εύχάς καί δεήσεις συχνάκις κωφεύει, 
διά χειρός δέ σκληρός, σιδηράς, μας πιέζει άσπλάγχνως. 

Φευ! ό Κλεώτας έχάθη ! ή άδικος, μάθε, πατρίς του 
προγεγραμμένον έχήουξ’ αύτόν καί έδήμευσε πλούτη 
καί κτήματά του τά τόσα- φθονούντες αύτόν συμπολιται 
πάθους έκόρεσαν δίψαν, άθλίως αύτόν παριδόντες. 
Λησμονηθείς ύπό φίλων άπειρων αμέσως, δέν έχει 
πλέον τούς τάπητας ούς τοΰ Εύφράτου παρήξαν αί χώροι 
ούτε άνάχτορα πλήρη χρυσού καί άργύρου, καί όπου 
οί κεκλημένοι του μέχρι πρωίας έτρύφων, ροφώντες' 
οίνους αύτού άμβροσίους καί άδοντες άσματα τόσα. 
Μόνος του ήδη, λιμώττων, καρπούς τούς άγριους συλλέγει, 
τήν κατατρύχουσαν πείναν μικρόν όπως παύση ό τάλας. 
Είς τού πλουσίου τήν Ούραν αιτεί εν τεμάχιον άρτου 
και βεβρεγμένον μέ δάκρυα τρώγει αύτό περιλύπως. 
ΙΙεριπλανώμενος ούτω, φυγάς, τής ένδοξου ζωής του 
τάς λυπηράς αναμνήσεις ώς βάσανον μόνον φυλάττων, 
είς τάς άχτίνας ήλιου θερμού καί είς πάγους χειμώνων 
εκτεθειμένος ό δύστηνος, μόνος, εξόριστος, τρέχει 
άπό έοήμου είς έρημον, πένης καί άνευ ισχύος 
όμοιος πάντη έμού, ράβδον έχων ώς στήριγμα μόνον, 
άνευ άσύλου καί άνευ εστίας, μέ ράκη φρικώδη 
ένδεδυμέυος ύπάρχει, ή κλάδοι τών δένδρων καλύπτουν 
σάρκας αύτού τάς γυμνάς, καί ούδείς έν τω κόσμω, κάν λέξιν 
δέν άπευθύνει παρήγορον ή συμπάθειας εν βλέμμα.
Είς τής νυκτός τήν σιγήν, παφλασμοί μαινομένων κυμάτων 
Ούελλ’ άγρια, φριχτή καταιγίς, τών χειμάρρων οί κρότοι 
αί ούρλιάσεις τών λύκων, κοράκων άπαίσιοι κρώξεις 
άνταποκρίνονται μόνον είς στόνων αύτοΰ απειρίαν. 
Δάση τά έρημα μόνοι του φίλοι ύπάρχουν έν κόσμω, 
καί θλίψεων του παρήγοροι, δάκρυα πλήρη πικρίας- 
σύρεται μόλις- συχνά έπί γής έξαπλούται τήν νύκτα, 
παρά τάς πύλας ναοΰ, καί τόν τάφον μέ πόθον του κράζει. 
— Ξένε, τί λέγεις! θεοί! κεραυνός, ώ νομίζω, συντρίβει 
τήν ΰπαρξίν μου. θεοί ισχυροί! Μή συμπόσια πλέον 
μή έορτάς, άλλ’ ύπάγωμεν πάντες- ώ άστατε Τύχη ! 
είς ζήτησίν του άμέσως άπέλθωμεν, σπεύσωμεν φίλοι 
άνευ αύτοΰ έπιστρέφων μή ίδω τόν οίκόν μου, είθε.
’Εν εύωχία τρυφα, άπολαύει, ήδύνεται, ψάλλει, 
ό πρός αύτόν, χρεωστών, καταισχύνη! τό παν, καί έκεΐνος 
ίσως εκπνέει τήν ώραν αύτήν έκ τής πείνης ή ψύχους 
καί καταρόται τον φίλον αύτοΰ, δν ήγάπα τοσοΰτον. 
Λάλει, γνωρίζεις έκεΐνον καλώς, καί ό ίδιος ητον ; 
τά βήματά του πρός ποιον διηύθυνε μέρος, είπέ μοί ! 
πού τόν άπήντησας ; οίμοι! γνωρίζει Λυκίου τόν ο’κον;
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» και διατί δέν έφάνη ; όμίλεί, όμιλει σοί λέγω, 
η ήτον εκείνος ; — Ώ ναι, και βαθέως λυπούμαι 
» δι« τήν θλίψιν εις ήν σέ έβύθισαν άκαιροι λόγοι. 
» Φίλος υπήρξα αύτοϋ ώς καί σύ και τούς δύο δέ αίφνης 
» μοίρα ζηλότυπος ρίπτει εις βάθος βαράθρου φρικώδες- 
« μ’ εϊχε δωρήσει, ώς δείγμα πολλής αμοιβαίας φιλίας 
» τήν έξ άργίΧλου σφραγίδα αύτήν (κτήμα μόνον μοί μένει) 
» άν τήν γνωρίζης ίδέ. » Ποια έκπληξις! άφωνος, τρέμων, 
βλέπει ό Αύκιος ήδη σφραγίδα αύτοϋ τήν ιδίαν 
ήν αιωνίου φιλίας ώς δείγμα λαμπρόν είχε πέμψει 
πρός τόν Κλεώταν ποτέ καί αντάλλαγμα δώρου όμοιου. 
Έπί τοϋ ξένου οξύ, διαρκές, προσηλόνει τό βλέμμα 
καί έπί τέλους εύρίσκ’ ή φωνή του διέξοδον πλήρη.
» Σέ, ώ Κλεώτα, ώ σέ, βλέπω ούτως ! ώ φίλτατε πάτερ ! 
» ερυθριώ μή γνωρίσας αμέσως μορφήν σου τήν φίλην 
» ώ εύεργέτα μου σύ, κύριέ μου, έλθέ, σοι ανήκει 
» παν δ,τι έχω· τόν σόν Θησαυρόν διεφύλαξα μόνον 
» νά σοι δουλεύση καί πάλιν ποθεί Αύκιός σου ό πάλαι. 
» Τύχην τήν σήν θεωρών, ή έμή μέ πιέζει, μέ θλίβει. 
Καί τήν χλαμύδα έκβάλλων τήν τύριον ήν έπί τ’ ώμου 
πόρπη σονεΐχεν κομψή έξ αργύρου, τόν ένδοξον ξένον 
περικαλύπτει- όρθοϋνται οί πάντες, προστρέχουσιν κύκλω, 
καί ή φαιδρότης εις δμματ’ αύτών διαλάμπει εύθύμως. 
)«ουτρόν θερμαίνουν αμέσως κ’ ενδύματα νέα ζητούνται. 
Ή νέα κόρη προστρέχει· ό ξένος τή τείνει τήν γεϊρα 
» καίμειδιών: « Ω σύ είσαι, τή λέγει, ώ Ούγατερ φίλη, 
» ήτις τήν πάτριον Ούραν μοί έ'οε'.ξας πρώτη· εύτύχει .' >-

ΔΙΑΦΟΡΑ.
ΦκσΑαΙ Ιύι&ήίίς ,τεριωΐύμών Λζυμω?.

Περίεργον είναι τό άμετρον τής ποικιλίας τής φύσεως, ού μόνον καθόσον 
άφορα τήν κατάταξιν τών δντων, τών γενών, τών ειδών, άλλά καί καθόσον ά- 
οορα τήν άπ’ άλλήλων διαφοράν δντων τού αύτοϋ γένους καί είδους. Ούτως ούχ 
εΰρηνται δύω άπαραθ.λάκτως όμοια φύλλα τοϋ αύτοϋ δένδρου,, πολλω δ’ ήττον 
εύρεθήσονται δύω ακριβώς όμοιάζοντες άνθρωποι μεταξύ τών τόσων εκατομ
μυρίων άνθρώπων. Ούχ ήττον δέ περίεργος είναι ή συμμετρία τής φύσεως. 
Έάν λάβητε άνδρα δύσμορφον έχοντα ρίνα σιμήν, καί θελήσητε δπως έξωραίση- 
τε αύτόν, νά όξύνητε όλίγον τήν ρίνα, τότε έσται δυσμορφώτερος διότι δέν 
θέλει ύφίστασθαΐ πλέον ή μεταξύ τών διαφόρων μερών τοϋ προσώπου προΰπάρ- 
χουσα κανονικότης. ’Αληθεύει πολλάκις τό λόγιον δτι «τό πρόσωπόν είναι ό 
καθρέπτης τής ψυχής» καί επομένως δτι ώραΐον πρόσωπόν προδίδει ώραίαν 
ψυχήν, άλλά πολλάκις έπίσης ώραΐαι ψυχαί κρύπτονται ύπό δυσειδή μορφήν. 
Πλεϊστοι δέ μάλα έπιφανεΐς άνδρες ειχον άσχημίας ή σωματικά έλαττώματα 
άτινα ουδόλως έκώλυσαν άλλά μάλιστα συνετέλεσαν εις το ν’ άποκτήσωσιν 
ουτοι δόξαν πολλήν. Μεταξύ δ’ αύτών γνωστότεροι είσιν ή Μαργαρίτα κόμησ- 
σα τοϋ Τυρόλ, έπονομασθεΐσα χάσμα σάκκου (gucule <le sac) καί ής ή άπε- 
γθής εϊκώυ είναι άνηρτημένη εις τάς Βερσαλίας, ό Αεόντιος Πιλάτος, σοφός 
"Ελλην τοϋ ΙΔ'. αίώνος, Τζιώτος Καμπάκης, συγγραφεύς καλός τοϋ ΙΕ', αίώ- 
νος, ό Δελά Τραμούγιε, ό Δελίλ, ό Φλωριάν, ό Γίββων, ό Κοφφέϋ, άγγλος 
συγγραφεύς, ό Μιραμπώ, ό Δαντών, ό Γηράσση, ίταλός ιστορικός, ό Βέκερ, ό 
εύφυής 1'άλλος Σκαρόν καί πολλοί άλλοι.

Τυφλοί περιώνυμοι ήσαν πολλοί, ό Όμηρος (άν ήναι δυνατόν νά παραδε- 
γθή τις δτι ό τοσοϋτον ζωηρώς καί Οεσπεσίως περιγράψας τά πάντα ήν τυ
φλός), ό Μίλτων, ό Αυβεκουέ, ό Ααμότ Ούδάρ, ό Δελίλ, ό Βλακλόκ, ό Άβίς, 
ό Κοζλόβ, ό Άσκόκος Πεδιανός, ό Δίδυμος περιώνυμος δόκτωρ τής ’Αλεξάν
δρειάς (άποθανών τό 295).

Άλλ’ ό μείζονα φήμην έν ταΐς έπιστήμαις άποκτήσας ήν ό Άγγλος Σάουν- 
δερσον, δστις άπολέσας έντελώς τήν δρασιν κατά τό 1683 ύπό τής εύφλογίας, 
κατεγίνετο μ’ δλον τοΰτο εις τήν σπουδήν τών έπιστημών καί περιφανώς έδί- 
δαξεν εις τό έν Ιίανδαβρηγία Πανεπιστήμιου τά μαθηματικά καί τήν όπτι- 
κήν. Τήν έλλειψιν τής όράσεως άνεπλήρωσε δια τής εις τόν ύπέρτατον βαθμόν 
άφιχθείσης εύαισθησίας τής άφής· καί έπί τοσοϋτον ώστε δτε τώ παρουσιάζετο 
συλλογή ρωμαϊκών νομισμάτων ψηλαφών διέκρίνε τά κίβδηλα τών άληθών, 
δπερ άνδρες άπολαύοντες τής όράσεώς των δέν ήδύναντο νά πράξωσι πάντοτε 
άλανθάστως· διά δέ τής έντυπώσεως τοΰ άέρος ένόει όταν πραγμά τι ΐστατο 
πρό αύτοϋ. Χάρις δέ εις τήν λεπτότητα τής άκοής του ήδύνατο νά κρινη ά- 
σφαλώς περί τού μεγέθους τής αιθούσης ένθα τόν είσήγαγον ώς καί περί τής 
άποστάσεως τοΰ τοίχου.

Μεταξύ δέ πολλών άλλων, ό έν Τοσκάνη γεννηθείς λιθοξόος Ιωάννης Γκο
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νέλης, δστις εΐχεν, εικοσαετής τήν ηλικίαν, άπολέσει τήν δρασιν, έξηζολού- 
Οησε μετ’ επιτυχίας τήν έξάσκησιν τής τέχνης του ζαί παρά τήν εντελή αύτοΰ 
τύφλωσιν έξετέλεσε πολλάς εικόνας έκ πηλοΰ όπτοΰ αιτινες ήσαν αριστουρ
γήματα. Διαφυλάττουσιν αύτοΰ μεταξύ άλλων είς τά ανάκτορα Βαρβερίνη έν 
'Ρώμη, εικόνα τοΰ πάπα Ούρβανοΰ Η', άριστα κατεσκευασμένην ΐνα δέ παρα- 
στήση ακριβώς τά χαρακτηριστικά τίνος ήρκει νά ψαύση τό πρόσωπόν του.

Τινές πάλιν έντελώς τυφλοί ώδήγησαν στρατούς είς τάς μάχας καί αίμα- 
τηράς ένίκησαν νικάς. 'Γοιοΰτοι ήσαν ό Ερρίκος Δάνδολος καί ό ’Ιωάννης Ζίσ- 
καρ ό πρώτος Δόγης τής Βενετίας, ύπήρξεν εις τών αρχηγών τής Λατινικής 
στρατιάς ήτις έζυρίευσε τήν Κωνσταντινούπολή έν έτει 1204. Ό δέ Ιωάννης 
Ζίσκας (’Ιωάννης δέ Τρωχζώβ) νέος ών άπώλεσε παίζων μετ’ άλλων παίδων 
τόν ένα τών όφΟαλμών. ΆνδρωΟεις δ’ έγένετο ό υποκινητής χαί ό αρχηγός 
τοϋ τρομερού έχείνου πολέμου τών Ούσσιτών διαρκέσαντος πλέον τοΰ ήμίσεως 
αίώνος. Τό 1420 έν τή πολιορκία τοΰ'Ραμπύ άπώλεσε καί τόν ύπολειπόμε- 
νον όφΟαλμόν, άλλ’ άζριβώς μετ’ αύτήν τήν έποχήν ήρατο τάς μάλλον ενδό
ξους νικάς του. Άφοΰ έτυφλώΟη μετέφερον αύτόν έπί άρματος πλησίον τής 
κυρίας σημαίας. Έκει τώ έξήγουν τήν τάξιν τής μάχης, τήν τοποθεσίαν, τάς 
κοιλάδας, τούς βράχους, τά όρη, τά δάση, καί συνεπώς πρός τάς πληροφορίας 
ταύτας, έταττε τον στρατόν του καί έδιδε τό σημεϊον τής μάχης.

’Επίσης έστερημένος τής όράσεως ήν ό Ίωάννής ό Τυφλός, βασιλεύς τής 
βοημίας ό ένδόξως πεσών είς τήν μάχην τοΰ Κρεσύ κατά τό 1346.

ΙΙαραβλώπες ήσαν ό Τυρταίος, ό Νέρων, ό χαλίφης Έσχαμ, ό πέρσης ήγε- 
μών Μία-Μαχμούτ, έκΟρονίσΟείς τό 1722. Τοϋ δέ 'Γιβερίου οι όφΟαλμοί ήσαν 
λίαν μεγάλοι ζαί, πράγμα περίεργον, έβλεπον χαί τήν νύκτα έν τή σχοτία, 
άλλά έπ’ ολίγον καί μόνον στιγμάς τινάς μετά τήν άφύπνισίν του·

Ό Αύτοχράτωρ τοΰ ’Ανατολικού Κράτους ’Αναστάσιος 1ος είχε τόν ένα ο
φθαλμόν μέλανα, τόν δ’ έτερον κυανουν, δι’ δ έπεκλήβη χαί δίχορος.

ΙΙολλοί παιηται έν οΐς ό Τυρταίος, ό Παρίνης, ό Σαζσπήρος (καίτοι τοΰτο δ<- 
αφιλονικεΐτα·?, ό Βύφων καί ό Ούάλτερ Σκώτ έχώλαινον. Ό Ζωίχος, ό Άγησίτ 
λαός, ό Γενσερϊχος, ό'Ροβέρτος Β'. ό’Ερρίκος Β', Βασιλεύς τής Λεαπόλεως, 
ό Ταμερλάνος, πάντες ούτοι επίσης ήσαν χωλοί.

Ό Γάλλος ζωγράφος Δυκορνή, γεννηθείς άνευ βραχιόνων έζωγράφει κάλλι- 
στα μέ τούς πόδας. Ό δέ πρώτος βραδύγλωσσος δν άναφέρει ή ιστορία είναι 
ό Μωΰσής, μεταξύ δ’ άλλων βραδύγλωσσοι ήσαν ό Δημοσθένης, ό Κλαύδιος, 
Λουδοβίκος ό βραδύγλωσσος, Μιχαήλ ό Β'. αύτοχράτωρ τοΰ Βυζαντινού 
Κράτους, Μεχμέτ-Ελ-Νασέρ, άραψ. βασιλεύς έν Τοπακά, άποβιώσας έν έτει 
1213. Έρϊχος ό βασιλεύς τής Σουηδίας άποΟανών έν έτει 1250· ό ναύαρχος 
Δ’ Άνεχώ, ό ποιητής Μαλέρβ, Κομαρτέν ό σφραγιδοφύλαξ τοΰ Λουδοβίκου ΙΓ'., 
ό Λουδοβίκος ΙΓ', ό ιατρός καί ποιητής Δαρβίν, ό δικηγόρος Κοχλέΰ, ό Κα- 
μίλλος Δυμουλέν, ό Βοαού Δ’ Άγχλάς, ό ζωγράφος Δαδιβ χαί ό κριτικός 
Δόφμαν.

Ν. Ο.


