
£15 ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ. (·)

■ Πάτρα σοϊ τελεθεί μέγα; ουρανό;. »

Πρωτογόνους δύο έχει έποχάς ή άνθρωπότης· 
ΤΙ της ύλης οικουμένη πλάσσεται έπί τής πρώτης, 
Άλλά τοϋ νοδς τον μέγαν κόσμον τίκτει ή δεύτερα 
Καί τον Όμηρον δοξάζει πλαστουργόν αυτής πατέρα.

Έποχα'ι Δημιουργίας
Φέρουσαι έκάστη τύπον θείας παντοδυναμίας.

(') ’Επειδή, άκουσίω; ήμΟν, έβρέδυνε τού παρόντο; Φυλλαδίου ή έκτϋπωσι;, δημ’οσιεΰομεν, συμ- 
φώνως και πρό; τήν παρά -πολλών έκδηλωΟεΐσαν ήμΤν επιθυμίαν, έν αύτφ άντί τοϋ προαε/οϋ; τό 
έν -.7) έορτή τοϋ Συλλόγου (7] 19 ’Οκτωβρίου) παρά τοϋ ιατρού Κυρίου λ. ΚΑΛΛ1ΓΑ άπαγγελΟέν 
ανωτέρω ποίημα καϊ περαιτέρω τόν παρά τοϋ γυμνασιάρχου Κου Κ. ΞλΝΘΟΠΟΤΔΟΓ έκ-ρωνηΟέντα 
λόγον. 2. τη; Δ.
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Έκφρασις τής ύπερτάτης ανθρωπίνου διανοίας 
Νείλε γλυκερών ναμάτων ουρανίου αρμονίας 
Ανεξάντλητος σοφίας πηγή, πνεύμα ζωογόνου, 
"Ομηρε, τά μαϋρα σκότη ζοφερών ψυχρών αιώνων

Λαμπρός Φοίβος άνατέλλων
Διαλύεις,—εις τόν κόσμον τήν ημέραν αναγγέλλω'».

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ.
Έρχονται ζωήν ζητοΰσαι, "Ομηρε, εις τάς πηγάς σου 
Ή τοϋ Βιργιλίου Μούσα καί τοϋ Δάντη καί τοΰ Τάσσου· 
Καί τοΰ Μίλτωνος τό ασμα καί τό δράμα τοϋ Σαικσπήρου 
Αποπνέουν εύωδίας τών λειμώνων τοΰ Όμηρου

Ναί! πάν μέγα καί ώραϊον
Φαίνετ’ έκ τής άειρρόου αύτής κρήνης άπορρέον.
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Φαίνεσαι, καί πορφυροϋται πέριξ ό όρίζων όλος 
Έξαστράπτεί άπό Οείαν δόξαν τ’ ούρανοϋ ό Οόλος.
Ή νεκρά είσέτι φύσϋς ανακύπτει όλη ζώσα
Ύπό τών θεών τό νεύμα τρέμει "Ολυμπος καί "Οσσα 

Ζοΰν οί λόφοι, τά πελάγη,
Κ’ έν σου ασμα τής Ελλάδος τήν ενότητα παράγει.

Τοϋ 'Ελληνισμού, σύ είσαι Μωϋσής ό ποοηγέτης 
Τοϋ πολιτισμένου κόσμου ποιητής καί νομοθέτης. 
Σύ, θεούς τερατόμορφους καί σκαιούς έξανΟρωπίζεις 
Σύ, τά σπάργανα τού βρέφους άνθρωπίνου νοός σχίζεις 

Τούς θνητούς άποθεώνεις
Καί τήν γην έναρμονίως μέ τούς ουρανούς ενώνεις.

Ό άστράπτων "Ολυμπός σου.τό Σινα επισκιάζει· 
’Εκ τών έργων σου τοσαύτη θεία χάρις άπαυγάζει 
Φέρουν τόσον μεγαλεΐον, περικλείουν τόσα κάλλη 
Γονιμότητα και πλούτον, ώστε έτι άμφιβάλλει 

Έκθαμβος ή άνθρωπότης
Άν θνητός αύτά παρήξεν, ή Δημιουργός Θεότης ;!

Έργα μεγαλοφυίας, έργα τέχνης δαιμόνιου 
Φέροντα τόν χαρακτήρα τοϋ άπειρου καί τελείου 
Τά σεπτά τής Ίλιάδος καί τής ’Οδύσσειας έπη 
Εύθαλεΐς λειμώνες είναι, όπου πασα Μούσα δρέπει

Άνθη τής αθανασίας,
"Οθεν ρέουν Ίπποκρήνης νάματα καί Κασταλίας.

Έκεΐ λούεται Αισχύλος, Σοφοκλής καί Εύριπίδης· 
Είς τά ύδατ’ αύτά πίνει ό βαθύνους Θουκυδίδης 
Ό ούρανοβάμων Πλάτων, ό σοφός Αριστοτέλης 
Οί μεγαλουργοί Φειδίας, Άπελλής καί Πραξιτέλης, 

Κι’ ό ναός τοΰ Παρθενώνος 
Τής 'Ομηρικής εύκλειας άγλαός ύψοΰται θρόνος. 

'Ιεροί τής Όουσσείας βίβλοι καί τής Ίλιάδος 
Γαλουχήσασαι τό πνεύμα τής περικλεούς Ελλάδος 
Μήτραι θεοτόκοι εΐσθε καί πολύστομοι κρατήρες 
"Οθεν φαεινά έξήλθον πρότυπα οί χαρακτήρες

Τών ηρώων οί μεγάλοι
Οί αμίμητοι τό ύψος κι’ άπαράμιλλοι τά κάλληΐ

Εισθε κόσμοι αισθημάτων άρετής κ’ ελευθερίας
Αυγή πλήρης φωτός, δρόσου καί άφάτου αρμονίας 
Ιό εωθινόν, τό πρώτον ασμα εισθε δπου ψάλλει 
Ό Ελληνισμός οπόταν ή ψυχή του νέα πάλλει,

’Ασμα Οούρειον άγώνος 
Προαγγέλλοντος τάς νίκας ΙΙλαταιών καί Μαραθώνος.

Χύνετ’ έπί^ τής Έ7·.λάδος, "Ομηρε, ή άοιδή σου
Ως τις αύρα ζεφυρΐτις ούρανίου παραδείσου 
Είς τά γόνιμό της στήθη τοϋ πολιτισμού ό σπόρος 
Αναπτύσσεται, άκμάζει, αναθάλλει καρποφόρος, 

Αί περικλεείς Άθήναι
Τοϋ πανδόξου στέμματός σου φωτεινός άδάμας είναι.

Καί οπόταν τών αιώνων καταστρεπτικόν τό κΰμα 
Τήν Ελλάδα νεκράν ρίπτει είς βαθύ δουλείας μνήμα 
Ένώ όλους τοϋ Όλυμπου τούς θεούς κατακρημνίζει 
Ίό σόν άστοον φωτοβόλον ς’ τούς αιθέρας σελαγίζει 

’Επειδή θεότης είσαι
1 ού νοός, καί τάς θυέλλας τών αιώνων δέν φοβείσαι.

Κεΐται άψυχος καί δούλη ή πατρίς σου ή μεγάλη 
Άλλ ή φαεινή σου δόξα καί νεκράν τήν περιβάλλει. 
Επί τοϋ ψυχρού της τάφου ίστασ’ Άγγελος προστάτης 

Άπό τήν φθοράν τοϋ χρόνου καί τής λήθης τήν φυλάττεις 
Έπισκέπεις τόν νεκρόν της

Καί είς έν σου «Δεύρο?» σχίζει, Λάζαρος, τό σαβανόν της.
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’Ιωνία, έκ τοϋ κόλπου τοϋ παρθένου σου κ’ εύοσμου
Ή αύδή τής άηδόνος έρευσεν έπί τοϋ κόσμου,
Αί τοϋ Μέλητός σου δχθαι θαλερόν ύπήρξαν λίκνον 
ΙΙεριθάλψαν βρέφος έτι τής ποιήσεως τον κύκνον 

Καί τά διαυγή του £εΐθρα
Έ ροδοστεφής του ήσαν καί άγια κολυμβήθρα.

Ίδρυσε βωμούς, τεμένη, καί ναούς καί Μαυσωλεία
'II πρός τόν θεόν τοΰ έπους τοΰ 'Ελληνισμού λατρεία 
Και ή Χίος κα'ι ή Σμύρνη ή γενέτειρα πατρίς του 
Είς τό νόμισμά της φέρει έκτυπο·/ της προτομής του 

Τίτλος κλέους άϊδίου
Ον ζηλεύουσιν αί πόλεις άπασαι τής ΰφηλίου.

Σήμερον, ότε ό δαίμων τοΰ βαρβαρισμοϋ νικδται 
Σήμερον δτε ώς φοίνιξ ή 'Ελλάς άναγεννάται
Σμύρνη, εις τόν πολιούχον καί αθάνατον θεόν σου 
’Ανεγείρεις εύσεβάστως τόν μικρόν αύτόν ναόν σου

Καί τελείς δοξολογίας
Πατριωτισμοΰ καί φώτων αρετής κ’ ελευθερίας.

"Ηλιε φωτός καί κάλλους, αηδών τοϋ παραδείσου 
Είς τών τέκνων σου τά ώτα άς ήχήση ή φωνή σου 
Τοΰ νοός καί τής καρδίας, "Ομηρε, ή λαμπάς είσαι 
Είς τά στήθη τών υιών σου τήν ζωήν, τό πνεύμα χύσε. 

Καί άνάδειξε καί πάλιν
Τήν Ελλάδα φωτοβόλον τροπαιοϋχον καί μεγάλην.

Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΙ Η ΥΨΙΣΤΗ ΙΔΕΑ
ΤΗΣ ΙΑΙΑΔΟΣ.

ΤΠΟ Κ. ΕΑΝβΟΠΟΪΛΟΓ.

Έξεφωνήθη τή 7 ’Οκτωβρίου 1873.

ΐμών 
ποικιλία καί καλλονή είς τήν

εΐνε μέγα καί αρμονικόν ; τί 
Οί χαρακτήρες, τά πάθη, τά 
εσω κόσμος έκφανώς καί πι-

ΙΙροσκληθείς ύπό τοΰ Σ. Συμβουλίου νά είπω έπί τών 'Ομηρικών 
επών τόν κατά τήν έπέτειον ταύτην ήμέραν νενομισμένον πανηγυρικόν του 
φερωνύμου Συλλόγου, εΐς πολλήν τή αλήθεια εύρέθην αμηχανίαν έφ’ ικα
νόν χρόνον, είς ποιον τοΰ όμηρικοϋ ούρανοϋ σημεϊον έπρεπε νά ενατενίσω, 
δπως δυνηθώ έκεΐσε καί ύμών τών φίλων νΰν τερψιθυμως νά ποοσκαλέσω 
τό βλέμμα. Διότι παραπΐ^ησίαν τωόντι έμποιεΐ έκπληξιν καί ή ομηρική 
ποίησις είς τόν Θεώμενον τό μεγαλείου αύτής, ήλίκην ό ύπεράνω ή 
άστερόεις ούρανός καί ή άπειρος τής φύσεως 
ψυχήν τοϋ σκοποΰντος Οεατοϋ.

Τί έν ιω Όμήρω δέν εΐνε καλόν ; τί δέν 
δέν εΐνε άληθές, σοφόν καί μελέτης άξιον ; 
αισθήματα, τά νοήματα, τά ήθη, ό βίος, ό 
στώς έκδηλούμενος, καί ό έξω κόσμος έμψυχός τε καί άψυχος δαιμονίως 
περιγραφόμενος; ΙΙάντα φύσις καί άπλότης.

Πολλά λοιπόν καί διάφορα περισκοπώ'/ έν τώ άχανεΐ τούτω Ώζεανώ τής 
ποιήσεως, διενοήθην τέλος, έν γε τώ παρόντι, τό έσώτατον νά ζητήσω 
κέντοον καί παραστήσω ώς οΐόν τε σαφώς τοΰτο, περί δ άληθώς στρέφεται 
καί ενότητα λαμβάνει έσωτερικήν καί άναμφήριστον ή Ίλιάς.

Τό δέ κέντρον τοΰτο τής απείρου έν τή Ίλιάδι ομηρικής ακτινοβολίας, 
τήν ύψίστην ιδέαν τής ένότητος τοΰ όλου, ένόμισα δτι ασφαλώς έβρισκαν 
έν τώ κατά τό δυνατόν τελειοτάτω τοϋ Άχιλλέως χαρακτήρι, δςτις κεΐται 
άληθώς καί τοΰ άρχομένου άκραιφνοΰς ελληνισμού πρότυπον.

Όθεν θ’ άποπειραθώ κατά δύναμιν πρώτον μέν έξ αύτών τών ομηρικών 
επών έν γένει τά δέοντα άρυόμενος νά φωτογραφήσω τόν ’Αχίλλειο·/ τού
τον χαρακτήρα, δςτις αστέρι όπωρινώ έναλίγκιος διαλάμπει μεταξύ 
τών λοιπών ηρωικών προσώπων· έπειτα δέ έντεΰθεν όρμώμενος νά παρα
στήσω σαφώς πώς τοϋ δλου τής Ίλιάδος δράματος ουτος ύπετέθη φωτο
βόλον πρόςωπον καί ύψίστη ιδέα, ήν μόλις τό άκρότατον τής φιλοσοφίας 
τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος διείδε πως έν ύστέροις χρόνοις καί ήτις τυγχάνει 
τοΰ θείου χριστιανισμού ή τής ηθικής τοϋ χριστιανισμού ό υπέρτατος 
χαρακτηρισμός.
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Ίδωμεν λοιπόν τί χχτί τήν γένεσιν τροφήν χαί παιδείαν τού ’Αχιλ- 

λέως, δπως έν τή μυθολογία ζαι τοΐς όμηριζοΐς επεσι παραδίδεται.
ΙΙατρός μεν λέγεται ό Άχι7»λεύς θνητού, τοϋ βασιλέως τών Μυρμιοόνων, 

τοΰ ήρωος τής Φθιώτιδος ΙΙηλέως, μητρός οε θεάς, τής άργυροπέζης Θέ- 
τιδος: αύτό δή τούτο έζ πηλού (χάος) ζαι πνεύματος.

Καί ό μέν πατήρ Πηλεύς περιγράφεται ήθους έπιειζοϋς καί ειρηνικού 
ήρως, δςτις, ώς ειπεΐν, τήν ύψίστην αρετήν τοΰ τελείου άνδρός ώς ζαι τήν 
ύπερτέραν έν άνθρώποις ζαι αξιοζήλευτου τιμήν εΰρισκεν έν τή πρός τούς 
άλλους άνθρώπους φιλοφροσύνη· διότι είς τόν υιόν του προπεμπόμενον 
είς τήν χατά τής Τρωάδος έζστρατείαν έτι νέον πολύ δίδωσι τήν μεγα- 
λόφρονα πατρικήν παραγγελίαν χαί υποθήκην τήν έξης: ν’ άπέχη πάντοτε 
άπό τής καχομηχάνου έ ρ ι δ ο ς ίσχων έν στήΟεσσι μεγαλήτορα 
θυμόν. "Ωστε όρθώς φρονεί δτι αΰτη, ώς άπό τής Οελήσεως ήμών καί 
τού έν ήμΐν κράτους άπορρέουσα, μόνη αΰτη χαρακτηρίζει, ζαθό ελεύθερα 
όντως θέλησις, τόν ηθικόν χαρακτήρα έκάστου άνθρώπου, ένώ ή ανδρεία ζαί 
τό κ άρτος και εΐ τις άλλη αρετή θεόθεν δίδοται, καί δέν υπάρχει λόγος 
έπί τοϊς τοιούτοις άγαθοΐς καί πλεονεκτημασι νά έπαίρεταί τις καί υβριστής 
τών άλλων νά γείνη.

Καί όμως συνιστών τω υίώ τήν φιλοφροσύνην καί τό ειρηνικόν ήθος, ώς 
είρηται, ούχ ήττον σπουδαίως ένατενίζων πρός τό άκρον τής ανθρώπινης 
αρετής καί τήν εύγενή άμιλλαν προτρέπει μέν αύτόν « αίέν αριστεύει ν 
καί ύπείροχον έμμεναι άλλων, » συμπέμπει δέ μετ’ αύτοϋ έτι άπει
ρου παιδός τόν διδάσκαλον καί παιδαγωγόν του Φοίνικα, δπως μετ’αγάπης 
παριστάμενος διδάσζη αύτόν τό πολύτιμον μάθημα, τό μύθων τε ρητήρ’ 
έμμεναι, πρηζτήρά τε έργων, τό τελειότατον δηλονότι τών μαθη
μάτων. Διότι ό λέγειν δυνάμενος, ούχί δέ ικανός ποάττειν τίνος άξιος ; ε
πειδή βεβαίως οί λόγοι άνευ τών έργων και ή θεωρία άνευ τής πράξεως 
ούδέν κατ’ ούσίαν ώφελεϊ.

Τοιούτος μέν ό πατήρ, ώς ηθικόν πρόσωπόν ή δέ μήτηρ Θέτις τυγ
χάνει θεά τώ Δά πεφι’λημένη· μέγα τούτο. Ημίθεος λοιπόν έκ μητρός ών 
πάντων διαφέρει τών άλλων, τών τοιαύτην μυθολογουμένων τήν καταγω
γήν διότι εκείνοι μέν, οιος ό Ηρακλής, ό Κάστωρ καί Πολυδεύκης, ό 
ΙΙερσεύς, ό Σαρπηδών, ό ύπό τά τείχη τοϋ ’Ιλίου υπέρ τών Τρώων μαχό- 
μενος, καί οί λοιποί πάντες παοίστανται έζ πατρος θεοΰ ημίθεοι· ουτος 
δέ μόνος έκ πολλών τάνάπαλιν τήν μητέρα έχει θεάν. ΊΙ δέ μήτηρ, 
ώς γνωστόν, είνε καρδία, γλυχύτης καί χάρις. Τοΰτο δέ πολύ συμβά/.- 
λεται είς δ πρόκειται ν’ άποδειχθή προϊόντος τοΰ λόγου.

Τοιοΰτοι παραδίδονται οί γονείς τοΰ Άχιλλέως, άριστα άπΟρτίζοντες έν 
τή αρμονική ταύτη συζεύξει τό τέλειον καί τήν μεγαλοφροσύνην μετά τής φι
λοφροσύνης καί έπιεικείας συνενοΰντες, ώς καί τήν ανδρείαν τήν τε σωμα
τικήν καί τήν νοητικήν μετά τοΰ αισθήματος τής αγάπης.

"Άμα δέ γεννηθείς λούεται έν τώ μυθευομένω λουτρώ τής αθανασίας 
ύπό τής Θεάς, δπερ προφανώς δηλοΐ έν άλληγορία δτι ή πρώτη ύγιής
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τροφή του νεογνού είνε έργον τής γ7»υκυτάτης χαί θείας μητρός. Είτα 
έτι νήπιος παραδίδεται εις τόν παιδαγωγόν Φοίνικα.

Ό άγαθός ούτος γέρων παρίσταται αγαπών τό παιδίον περιπαθώς έκ 
ψυχής καί άνταγαπώμενος άμοιβαίως· διότι μετ’ ούοενός άλλου δέν θέλει 
νά ύπάγη τό παιδίον ούτε είς τήν τράπεζαν ούτε είς τόν οίκον, πρίν ή 
ό αγαπητός του τροφός καΟίσας αύτόν έπί τών γονάτων παρέχη τήν ά- 
ναγκαίαν τροφήν. Ανέχεται δέ πολλά χαί πολλά μοχθεί κατά τήν νηπιαχήν αύ
τού ήλιχίαν, ώςπερ μήτηρ αληθής μετ’ άπειρου στοργής χαί αύταπαρνήσεως.

. . . ούχ έθέλεσκες (λέγει ό Φοΐνιξ) άλλω
οΰτ’ ές δαΐτ’ ίέναι ούτ’ έν μεγάροισι πάσασθαι
πρίν γ’ δτε δή σ’ έπ’ έμοΐσιν έγώ γούνασι καθίσας 
δψου τ’ άσαιμι προταμών καί οίνον έπισχών. 
πολλάκι μοι ζατέδευσας έπί στήΟεσσι χιτώνα 
οίνου άποβλύζων έν νηπιέη άλεγεινή. 
ώς έπί σοί μάλα πόλλ’ επαθον καί πόλλ’ έμόγησα, 
τά φρονέων, δ μοι ου τι θεοί γόνον έξετέλειον 
έξ έμεΰ· άλλά σέ παΐδα — 
ποιεύμην.— (Αίταί. 48G—)

Οντως έτράφη καί έπαιδεύθη έν αγάπη, άλλά καί έν μουσική, ώς δη- 
λούται καί τούτο, ύπό του παιδαγωγού Φοίνιζος, δν ζαί αύτόν ό πατήρ 
Πηλεύς ξένον έλθόντα προθύμως έδέχθη είς τόν οικόν του καί ήγά- 
πησεν ώς ει τε πατήρ δν παΐδα φιλήση μοΰνον τηλύγετον πολ
λοί σι ν έπί κτεάτεσσι καί άφνειόν έθηκεν.

Τούτο είνε άληθώς τής ορθής παιδεύσεως τό μυστήριον, ή αγάπη. Ό 
τρέφων καί παιδεύων έν αγάπη είτε γονεύς είτε διδάσκαλος, αύτός αύξά- 
νει μέγαν καί άγει τόν παΐδα είς άγάπην καί τό άγαθόν. Ούτε ό νοΰς 
ανατρέφει τήν θέλησίν ούτε ή φαντασία· διότι διαθέτουσι μέν χαί ταΰτα 
το θυμικον ζαί διαφωτίζουσι τό αίσθημα· πλήν ή ήθιχότης τού άνθρώπου 
ζαί δή καί τό ύπευθυνον αύτού χρίνεται κατά τήν έλευθέραν θέλησιν ζαί 
μόνον χατά ταύτην· χαί είνε ό άνθρωπος άγαθός χαί ή θέλησις άγαθή, δ
ταν έλευθέρως χαί κατ’ αύτοβουλίαν Οέλη τό άγαθόν θέλει δέ έλευθέρως 
τό αγαθόν, δταν αγαπά τόν αδελφόν, τόν συμπολίτην, τόν άνθρωπον, έ- 
πειδή αγαπά δ?·.η ψυχή τόν Θεόν, δστις πάντα τόν κόσμον ήγάπησε καί 
ώς ό ζωογόνος ήλιος πάσαν τήν ζώσαν φύσιν έπί τής γής περιέθαλψε 
καί περιέβαλεν.

Ητο δέ τηλιχαύτη ή στοργή τοΰ παιδαγωγού του έργω χαί λόγω τεχ- 
μαιρομένη, ώστε ούτος μεθ’ δρκου τόν διεβεβαίαυ έν ώρα σπουδαία δτι 
άπό πλησίον του οέν ήθελε ποσώς νά λειψή, ούδέ άν τό ποθεινότερου είς 
τούς γέροντας έζ θεού τώ έδίδετο, ούδέ άν δηλονότι τού άφηρεϊτο τό γή
ρας καί καθίστατο νέος έν ακμή έκ θείας τινός δυνάμεως, ούδέ άντί τού
του τού αγαθού Οά ήθελε νά διατελή μακράν αύτού. Πιστή άληθοΰς στοο- 
γής έζφρασις!
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Ώς άν έπειτ’ άπό σεΐο, φίλον τέζος, ούχ έθέλοιμι 
λείπεσΟ’, ούδ’ ει χέν μοι ύποσταίη Θεός αύτός, 
γήρας άποξύσας, θήσειν νέον ήβώοντα. (Αιτ. 441)

Τοιοΰτος λοιπόν ό νέος Άχιλλεύς, ό τοΰ Πηλέως χαί τής Θέτιδος υιός 
και τοΰ Φοίνιχος αγαπητός τρόφιμος, διακρίνεται χαί ύπό τά τείχη τοΰ 
Ιλίου ενώπιον του Πανελληνίου είς τε τάς συνελεύσεις χαΐ τάς μάχας ε
πί τοσαΰτα έτη πάντων οχ’ άριστος άνευ ιδιοτέλειας, άνευ. φιλοζερδιας 
καί έγωϊσμοΰ, μέγα πάσιν έρχος Άχαιοΐς πολέμοιο κακοΐο- διό
τι τό μέν πλεΐον τοΰ πολυάϊχος πολέμου αί χβΐρες αύτοΰ διεΐπον πάντοτε· 
δτε δέ ποτέ έγίνετο ό δασμός τών λαφύρων χαΐ τών ύλιχών ωφελειών 
τοΰ πολέμου, αύτός όλίγον τε φίλον τε λαμβάνω·/ άπήρχετο, εύχα- 
ριστημένος βεβαίως δτι έξεπλήρου τό θέλημα τής καρδίας· τό κινοΰυ τήν 
ψυχήν του έλατήριον δέν ήτο τό κέρδος καί ή ιδιοτέλεια, άλλά τό θειον 
καί εύγενές συναίσθημα τής αγάπης, μεθ’ ής χαΐ άνςτράφη χαΐ ηύξήθη 
μέγας, ώς ακριβώς περιγράφεται ώδε·

. . . έπαΟον άλγεα Ουμώ,
αίέυ έμήν ψυχήν παραβαλλόμενος πςλεμίζειν.
ώς δ’ όρνις άπτήσι νεοσσοϊσι προφέρησιν 
μάστακ’, έπεΐ κε λάβησι, κακώς δ’ άρ« οι πέλει αύτή, 
ώς χαΐ έγώ πολλάς μέν άύπνους νύκτας ίαυον, 
ήματα δ’ αίματόεντα διέπρησσον πολεμίζων, 
άνδράσι μαρνάμενος.-»- 
δώοεζα δή σύν νηυσΐ πόλεις άλάπαξ’ ανθρώπων 
πεζός ο' ένδεχά φημι κατά Τροίην έρίβωλον, 
τάων έχ πασέων χειμήλια πολλά χαί έσΟλά 
έξελόμην, χαί πάντα φέρων Άγαμέμνονι δόσχον 
— ό δ’ όπισΟε μένων παρά νηυσΐ θοήσιν 
δεξάμενος, διά παΰρα δασάσκετο, πολλά δ’ έχεσχεν, 
άλλα δ’ άοιστήεσσι δίδφυ γέρα χαί βασιλεΰσιν. (Αιτ. 322,)

Τίς λοιπόν ταύτης ύπερτέρα άγάπη; πάσχει χαί άλγεΐ τήν ψυχήν· δια
κινδυνεύει τήν ζωήν του έκάστοτε εις τόν πόλεμον, άγρυπνεΐ νύχτας δ-τ 
λας, διαπερα ήμέρας αιματηράς άγωνίζόμενος, και ταϋτα ούδέν ύπέρ έ- 
αυτοΰ, ούδέν ύπέρ τοΰ έγώ, άλλ’ ύπέρ ών φιλεΐ καί χήδεται, έμφροντις 
τυγχάνων ώς τό πτηνόν περί τά νεοσσά του.

Ούτος ό γενναιόφρων νεανίας πιστός ώς είπεΐν πάντοτε είς ήν έσχεν 
άνατροφήν διακρίνεται έξόχως καί αύθις κατά τό δέκατου έτος τής πο
λιορκίας τοΰ ’Ιλίου έν ώρα σπουδαία τά μάλιστα. Διότι ενσκήπτει είς 
τό ελληνικόν στρατόπεδο·/ λοιμός βαρύς· πολλάς ήδη ήμέρας θνήσκουσιν 
αλλεπάλληλοι χαί ζώα καί άνθρωποι· χαί ούδείς περί τούτου μέριμνα. 
Μόνον ό Άχιλλεύς άγρυπνος ύπέρ όλων συγχαλεϊ συνέλευσιν κατ’ έμπνευ- 
σιν τής Θεάς "Ηρας, χηδομένης τών Δαναών. Προβάλλει δέ νά ερευνήσω^ 
σι πόθεν άρα τό κακόν χαί, εί δυνατόν, νά έπιφέοωσι τήν Θεραπείαν του·
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αληθώς χήδεται ύπέρ τής σωτηρίας τοΰ λαοΰ, ώς ό πατήρ χήδεται ύπέρ 
τών τέκνων. Άλλά ποϋ εινε οί λοιποί τών Αχαιών ήρωες ; ποϋ ό πολύ- 
μητις Όδυσσεύς, ό έφάμιλλος τήν άνδρείαν Αίας ό Τελαμώνιος, ό δαιμό- 

ς, οί Άτρεΐδαι αύτοί, οί άμέσως ένδιαφερόμενοι, ιδία ό βασι- 
Άγαμέμνων, ω τόσοι λαοί τε έπιτετράφαται χαΐ 

, οί έχοντες τήν ύψίστην τών πάντων ευθύνην ; Ούδείς 
Λϊ-1- πονεΐ τον λαόν το- 

αίσθάνεται τό υ- 
έκεΐνο αίσθημα, δπερ έν τω 

τήν καρδίαν τοΰ Άχιλλέως μόνον. Ψυχρά 
έγωϊστική ή δαιμόνιος φαν- 

; τοΰ Αίαντος 
Άπό τής γενομένης 

λαοΰ καί τών ηρώων άρχεται δή άληθώς άνα- 
άνθρωπίνου άγώνος δράμα έν μεγάλη χαρα-

ίΛ 1 *........  * .. f ν

τέκνων. 
Όδυσσεύς.

νιος Διομήδης, 
λεύτερος πάντων 
τόσα μέμηλε, οί έχοντε 
τούτων μεριμνά περί τοΰ ένσκήψαντος λοιμού· ούδείς 
σαύτας ήδη ήμέρας χατατρυχδμενον διότι ούδείς τούτων 
ψιστον τής φιλανθρωπίας αίσθημα, τό Θειον 
ποοσώπω τής "Πρας έλάλει είς τΛ" ----
λοιπόν ή έξοχος νοημοσύνη τοϋ Όδυσσέως, 
τασία τοΰ ύψηλόφρονος Διομήδους, άπαθές τό αρειμάνιου ήθος 
ούδαμώς έδύναντο ν’ ι άντικαταστήσωσι τήν καρδίαν. 
συνελεύσεως ταύτης τοΰ τε 
πτυσσόμενον τό μέγα τοΰ 
χτήρων ποικιλία καί περιπετεία.

ΙΓρώτονλοιπόν ό βασιλεύς Αγαμέμνων,επειδή λέγεται μετά παρρησίας αίτιος 
τοΰ κοινού όλέθρου, γίνεται παράφορος ύπό μανιώδους όργής· φθονεί, μισεί, 
ύποπτεύεται, άπειλεΐ, ύπεραίρεται έπί τή μεγαλειότητι αύτοΰ, ακριβώς ποιεί 
πάν δ,τι ζαροία ψυχρά καί εγωιστική 
και Θερμαίνει ή άκτίς τής αγάπης, 
αδικία, άναίοια· έκεΐ τό φιλύποπτο·/ καί

Οί δέ παριστάμενοι ήρωες 
καί κακίας διατελοΰσι 
άπό γ λ ώ σ σ η ς μ έ λ ι τ ο ς γ λ υ κ ί ω ν 
τής μετριότητας άμφοτέρων καί

πάσχει. Διότι οπού δέν 
ύπερ φιλαυτία, 
ή ά π ι σ τ ί α. 
σύγκρουσιν 
τοΰ πολιοΰ 

ρέεν αύδή· 
τής δικαιοσύνης, 

τή Ουελλώδει εκείνη στιγμή τών παθών.
Μαυίσας λοιπόν ό Άχιλλεύς καί δικαίως, άπομαζρύνεται μεθ’ όρκου δλως 

τοΰ πολέμου, περιφρονημένος καί πεπληγωμένος καιρίως τήν καρδίαν.
Αύτη εινε ή άντίθεσις, ίΡ 

σεως ταύτης < 
εξάμετρου απεικονίζει μετ’ άμιμήτου 
εσώτερον τοϋ άνθρώπου βίον καί τά 
καί τήν λοιπήν σύμπασαν φύσιν. Ό 
οί χείμαρροι, οί ποταμοί, οί άγροΐ, 
οί άνθρωποι, μικρά καί μεγάλα, ή 
xat απεικονίζεται.

Εινε άληθώς ό Όμηρος ό άριστος, ώς είπεΐν, 
τής δημιουργίας. Ήλίκον μεγαλείου ! ’Εκπλήσσεται 
Θαυμάζει, δπως ενώπιον τών άπειρων κόσμων άφωνος 
καί ό άνήρ καί ό φιλόσοφος.

ΌΟεν όρθώς ίσως δύναται τις νά είπη δτι τά ομηρικά έπη κατά τε απλήν 
οψιν καί κατά βάθος νοούμενα χαί άντιλαμβανόμενα εινέ τις άντανάκλασις 
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• >
έχει ία, έχει έρις,

εις
σιγώντες

: τήν 
πλήν

ταύτην τής 
Αέστορος, 

άγορεύει ούτος ότ

αρετής 
ο ύ κ α ΐ

άλλά δέν είςακούεται έν

χαί πεπληγωμένος καιρίως τήν καρδίαν.
η άντίθεσις, έξ ής άρχεται ή Ίλιάς (Α). Έκ δέ τής άντιθέ- 
όρμωμένη ή μεγαλουργός τοΰ Όμηρου ποίησις διά τοΰ ίεροΰ 

; ού μόνον τόν 
ποικιλία, άλλά 

ά δρη, τά δάση, 
, ό βίος αύτών, 

ζωή πνευματική άδεται

άχριβείας καί φυσικότητος 
έργα αύτοΰ έν μεγάλη 
ούρανός, ή Θάλασσα, τί 

αί άμπελώυες, τά ζώα, 
πάσα ζωή έν

άντίγραφεύς συμπάσης 
ό άνθρωπος· σιγά και 

; ίσταται ο τε παΐς
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τής αρχικής Ποιήσεως τοΰ μόνου Ποιητοϋ τοΰ Σύμπαντος. Ώς έν y.<X- 
τόπτρω πιστώς αντανακλάται τό φίλον τοΰδε πρόςωπον ή ώς έν φωτογρα
φία σήμερον έχεις πιστόν τό αγαπητόν τοΰ φίλου σου ίνδαλμα, ούτως έν 
τή ομηρική ποιήσει άναγινώσζεις ψυχολογιχώς τον άνθρωπον καθόλου ζαί 
καί τόν άνθρωπον των χρόνων έκείνων έχεις τάς πράξεις καί 
τήρια αύτών, τά αισθήματα ζαί διανοήματα, τά πάθη 
φυσικόν κόσμον καί τόν ιδεώδη κόσμον τών Θεών, τά ενθάδε καί τά με· 
ταΰτα, τόν ουρανόν ζαί τον Άίδην. Άλλά ζαί τάς αιωνίους ιδέα 
δικαίου, τής εύσεβείας, τής πίστεως, τής έλπίδος, τής
Ούδέν άπό τοϋ ομηρικού κόσμου έλλείπει είμή όζώνπροςωπιζός Θε
ό ς. Άλλ’ ή έλλβιψις αύτη τυγχάνει γενική τής θρησκείας τοΰ ελληνικού 
έθνους έλλειψις, δι’ ήν καί κυρίως ταχύ- παρήζμασε μετά τήν βραχεΐαν εκείνην 
έκλαμπρου αύτοΰ ακμήν. Διότι έως μέν ένεφορεΐτο ή Ελλάς ή αρχαία 
ύπό τοΰ ύψίστου θρησκευτικού συναισθήματος και έλάτρευε τήν ιδέαν τοΰ 
θείου, εί ζαί έν πολλαπλότητι ημαρτημένης πολυθείας, συνεζεντροΰτο όμως 
έσωθεν έν τή ιδέα ταύτη καί αϊωρεΐτο έν αύτή έχουσα τήν πίστιν, ήτις 
έσωζε ζαί έμεγάλυνεν αύτήν. Ότε δέ προϊόντος τοΰ χρόνου έπήλθεν ό 
νοΰς καί η φιλοσοφία, ή δέ πολυθεία δέν έδύνατο ν’ άνθέξη εΐς τήν λογικήν 

καί αντιθέσεις διέ- 
ι τήν πίστιν, ότε ζατά 

μέν ή πίστις, έβλάστανε δέ ή άπι- 
έ’Λ'ληνίζ.οΰ κόσμου ήλιος καί έπήλΟε τό 

έσβυσαν δέ κατά μικρόν καί τά διάφορα 
·■'·-.....ή ποίησις, ό πατριωτισμός, ή-

Ανατολών, φώς ά7»ηθείας

ά έλα- 
καί τάς ιδέας, τόν
- -

ις, τοΰ 
φιλίας, τής αρετής.

>
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καί ή φιλοσοφία, ή δέ πολυθεία δέν έδύνατο ν’ άνθέξη 
τοΰ ανθρώπου άνάπτυξιν, ζαί αί εντεύθεν αντιφάσεις zc 
λυσαν το θρησκευτικόν συναίσθημα, καταργήσασαι 
τόν μέγαντραγωδόν έθνησζε ■1 “ -ί 5'
στ ία, τότε έουσεν 
σκότος τής 
τοϋ φωτός 
αρετή έν 
και ζωής.

Χαί τοΰ έρέβους τήν δψιν, πίπτει δμως έπί τέλους χαμαί ή άδικία ζαί διαλύεται 
έν τω κόσμω τούτω τών φαινομένων. Θεοΰ δέ τελείεται βουλή.

Ό άπομακρυνΟείς λοιπόν Άχιλλεύς άφίνεται είς τήν ειλικρινή του ζαρ- 
οίαν, έν τή συναισθήσει τής γευομένης αύτώ αδικίας, κρούων 
μιγγα καί άδωυ ζλέα άνδρών. Π7»ησίου του ό φί?.ος του Πάτροκλος 
την φίλην πατρίδα τόν νοΰν έχει έπί οΐνοπα πόντον όρόων.

Στραφώμεν νΰν εΐς τό στρατοπέδου τών 
έζεΐ έν τή χώρα τής αδικίας. Ένταΰθα τά πάντα τίθενται είς 
γρυπνος <’ 
στασίαυ, ι 
πλήθη καί μετά 
τής αδικίας ήρωες διά 
ζολουθοϋσιν, οίονεί έκαστος 
τι θά επαρκή. τό μέρος του 
«ατά τών πολεμίων. Πάντες 
πέρ τού 
πέρ τής 
τες, έπιορζήσαντες. 
λους εΐς αύτούς ι 
περί τούτου

Ζωηρά λοιπόν ν

τήν φόρ 
' πρός

ό ηθικός τοϋ 
ζωώδους υπάρξεως· ΐ 

λυχνία· έσβυσεν ή καλλιτεχνία, ή 
γένει, έως άνέτειλε νέον φώς έξ

Άλλ’ έπανέλΟωμεν· υβρίζεται καί αδικείται ό τοσαυτα πρόζας καί πολλά 
μοχθήσας· έν ίή τιμή τίθεται ή μέν κακός, ήδέ καί έσΟλός. Καί 
τόν υβρίζει τίς ; ό αγέρωχος καί ύπερφίλαυτος βασιλεύς, ό άκρος τιμα
ριούχος τών χρόνων εκείνων, έπί τώ κυριαρχϊχώ διχαίω στηριζόμενος· διότι 
κατηγγέλΟη ώς αίτιος τού κοινού όλέθρου· καί ού μόνον απειλεί, άλλά 
καί τήν άπει7.ήνπαραχρήμα έκτελεϊ. ’Αδικία λοιπόν π ρ ά τ τ ετ α ι μ ε γ ί ς- η.

Άλλά Οά Οριαμβεύση μέχρι τέλους ή αδικία, καί ή κακία Οά' κατίσχυση ; 
ή δέ ταθ.αίπωρος καί βεβασανισμένη άρετή Οά φύγη λοιπόν τόν κόσμον 
τούτον έξουδενωμένη; Δέν έχει άρα έπί γής κάμμίαυ προστασίαν ; ’Αλλά 
διά τί λαλεϊ εΐς τήν άνθρωπίνην καρδίαν μέ τόσην δύναμιν, καί διά. τί τό 
όνομά της λατρεύεται καί ύπό τών μοχθηρών αύτών, όταν τά πάθη στιγ- 
μιαίως δέν σκοτίζωσι τήν ψυχήν ; Μή εινε κενόν όνομα ή αύταπάρνησις 
καί ή δικαιοσύνη ; Οχι· ούδαμώς. Τό δίκαιον εΐνε αιώνιον, τό αγαθόν εΐνε 
αιώνιον καί ύπέρ τόν ζωογόνον ήλιον: άεί ταΰτα ζώντα περιποτδται. 
Άν έπί καιρόν τινα πολύν ή ολίγον έπικρατεΐ καί γαυριδ ή άδικία καί 
κακία, ώς όταν διαρρηχθείσης τής ατμοσφαιρικής ισορροπίας ή παραχΟεΐσα 
θύελλα ζαί ή λαίλαύ τό παν συνταράσσουσαι μαίνωνται μέ τοϋ σκότους

αύτώ αδικίας, 
ό φ·7.ος

7
Αχαιών καί ίδωμεν τί 

/ 'Λ ’ ’............ : — :------
ό ύπερήνωρ ’Αγαμέμνων φαντάζεται βεβαίαν τοΰ Διός 
ώς άπ' αύτοΰ κρατών τό σκήπτρου τής έξουσίας. Συ 
ί μετά δοκιμασίαν παρορμα είς έπίθεσιν. Οί δέ συμμετασχόν 

αδικίας ήρωες διά τής αξιοκατακρίτου σιγής ΑΛ...... —'-----
έζ .
εΐς

ο εν 
διότι ά?<ηθώς τό δίκαιου τοϋ 

ύβρισθείσης Ελλάδος. Οί Τρώες ήσαυ οί άδικήσαντες, 
Διό ούδείς (οφείλε '

, έμελλε νά δώση τήν 
άμ.ίβαλλε, Οά ήρνεϊτο τήν 

ύπήρχεν ή πεποίθησις 
παραώοςως οεν ευλεπου 
οικίαν ζαΐ άγνωμοσύνην, 
αύτη ή ανθρώπινη ασθένεια έν 
βοα καϊ ελπίζει είς τ

Ό στρατός λοιπόν 
τής συμπλοκής χωρ 
μονομαχεί μετά τοΰ ύορισΟέυτος 
χρώς· ά/.λ’ ό πόλεμος 
τούς γενομέυους όρκους. 
Μενέλαου.

δικαίου μάχονται·
' /» - ■ - . _ -

γίνεται 
ζινησιν. Ά- 
; τήν προ- 
υγζαλεΐ τά 

.. ,τε’ 
προθύμως πάντες παρα- 

φιλαυτίας ηαί αύταρεσζείας φρονών ό- 
τήν περαίωσιν τοϋ έργου, μένεα πνέων 

συνόλω έχουσι τήν ου 'αίσθησιν ότι ύ- 
πολέμου ήτο ύ- 

άρπάσαν- 
ν’ άμοιβά7.λη ότι ό Θεός έπί τέ- 

> νίκην (Β. 300—350—;. Εί τις 
θείαν δικαιοσύνην.
αύτη έν

νΰν πώς καί αύτοι ούτοι 
άνεχΟέντες τά γενόμενα, 

ώ σκότει τού έγωϊσμού· 
ήν θείαν άντίληψιν, αδικών δέ 

τών ’Αχαιών έξοπλίζεται 
εϊ εΐς τό μέσου ό αίτιος 

Μενελάου· ήι 
έλος· διότι 
τοξεύει πρώτος

δέν λαμβάνει 
Ό Πάνδαρος

τοΐς στρατηγοΐς. Πλήν 
έπραττον τηλιχαύτην ά- 
ώςπερ οί Τρώες. Τοι- 

....· αδικούμενος μέν 
τυφλώττει καί μαίν 

άπας 
τοΰ 
:αται δέ 
τι οί Τρώες ζαταπατοΰσι
'ζαί π/.ηγώνει τόν

καί προβαίνει. Πρό 
πολέμου Πάρις καί 

καί φεύγει αίσ-

Έμπλεως θείας οργής ό Αγαμέμνων έξορμά νΰν αυθις πάντας εΐς μά
χην ζρατεράν ήρωϊζώς μάχονται καί άριστεύουσιυ ό τε Διομήδης καί ό 
Ίδομενεύς· άπό δέ τών Τρώων κατά πάντων αντιτάσσεται δ δεινός "Εκτωρ, 
δν καί ό Διομήδης ίδών έδειλίασεν. Φόνοι δέ εκατέρωθεν πολλοί. 
Εΐτα οί Αχαιοί περιτειχίζουσι τό στρατοπέδου, ύψώνουσι πύργους, άνοί- 
γουσι πύλας, όρύττουσι τάφρου περί τό τείχος μεγάλην, δπως άσφαλέ- 
στερον προφυλαχθώσιν έπί ταΐς ναυσί, τήν πίστιν εχουτες έπί τά έργα 
τώυ ανθρώπων κατά τόν Αίσχύ7.ειου Έτεοκλέα, δστις έφώνει πεπειθώ;

Αίσχ. Έπτ. Θ. 216)
Πύργου στέγειν εύχεσθε πολέμιον δόρυ.

Άγνοούσι δέ τελέως έν ταΐς βουλαις αύτςΰν τό:
έστι Θεοΐς έτ’ ισχύς καθυπερτέρα
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πόλλάχι δ’ έν χαχοΐσι τδν άμάχανον 
χάκ’ χαλεπά; δύα; ΰπερθ’ όμμάτων 
χρημναμενάν νεφελαν ορθοί. (220.

Διό χαί έν τώ ούρανώ Οεώμενοι τό έργον οί Θεοί (Π. 4G1—) εις έξα- 
φάνίσιν καταδιχάζουσιν αύτό.

Ό δέ Έκτωρ ύπό τών σημείων τοΰ ούρανοΰ ένθαρρυνόμενος απειλεί ή
δη νά βάλη πΰρ εις τάς ναΰς καί μέ τόν καπνόν καί εις τήν θάλασσαν 
πνίξη τούς ’Αχαιούς*

’Εντεύθεν ύπό τοΰ έσχατου κινδύνου απειλούμενοι οί 'Αχαιοί, Οοΰριν 
έπιειμένοι αλκήν, οϊ τε Άτρεΐδαι καί οί Αίαντες καί ό Ίδομενεύς καί ό 
Μηρυόνης καί ό Εύρύπυλος καί ό Τεύκρος εξέρχονται τής τάφρου και 
μάχονται κατέναντι τών έφορμώντων Τρώων άλλ’ δμως ωθούνται πάλιν 
έντός τοΰ τείχους. Ό δέ δεινές Έκτωρ μόλις νυκτί μελαίνη πείθο
με νος άναβαλλει εις τήν έπαύριον τήν έπί τάς ναΰς έφοδρν. Καθ’ δλην 
τήν έπελΟοΰσαν νύκτα καίονται έν τώ π ε δ ί ω χ ί λ ι α πυρά καί παρ’ έ x ά σ τ ω 
πυρί κάΟηνται πεντήκοντα. Ό Έκτωρ πιστεύει δτι νΰν ήμερη 
ή δ ε κακόν φέρει Ά ρ γ ε ί ο ι σ ι ν,

Κατά τήν φοβεράν ταύτην νύκτα οί ’Αχαιοί πενθεί άτλήτω βεβσ- 
λήατο πάντες άριστοι καί δεινώς πεφοβισμένοι, πολλά συσχεφΟεντες 
έν τώ συμβουλίου τών στρατηγών, δπου ό’Αγαμέμνων άνίσταται, οίον υπόδικος, 

—δακρυχέων ώστε κρήνη μελάνυδρος, 
ήτε κατ’αίγίλιπος πέτρης δνοφερόν χέει ύδωρ.

Άποφασίζεται τέλος τή συμβουλή τοΰ Νέστορος νά πέμφθή πρεσβεία εις τόν 
Άχιλλέα. Όθεν στέλλονται μετά τοΰ Φοίνικος, τοΰ παιδαγωγού τού Άχιλ- 
λέως, ό πολύμητις Όδυσσεύς καί ό άνδρειότατος Αίας.

Ή πρεσβεία φθάνει εϊς τάς σχηνάς τών Μυρμιδόνων. Έκεΐ εύρίσκουσι 
τον Άχιλλέα τερπόμενον έν μουσική. Τούς ύποδέχεται φίλικώτατα είς 
τήν σκηνήν του καί παραθέτει δεΐπνον θυμηδές. Ό δέ Όδυσσεύς πρώτος 
λαβών τόν λόγον, παριστα έναργέστατα τόν έσχατον κίνδυνον, δν απει
λούνται, άν ούτος δέν έλθη εις έπικουρίαν δτι έγγύς τοΰ τείχους αύτών 
αύλίζονται οί πολέμιοι, άναμένοντες τήν αποφράδα αυγήν, ίνα καύσωσι 
τάς ναΰς καί πνίξωσι πάντας· δτι ό "Εκτωρ λύσσα. Τώ υπενθυμίζει τήν 
πατρικήν έκείνην παραγγελίαν: νά ήνε φιλόφρων καί κύριος τοΰ Ουμοΰ 
του. Έπειτα απαριθμεί τά άπειρα δώρα, δσα ό ’Αγαμέμνων υπόσχεται 
καί νυν καί έν τώ μέλλονττ τόν ικετεύει τέλος ώς θεόν, ύποχεντών ά
μα τήν φιλοτιμίαν του έν τώ λέγειν δτι ό Έκτωρ χαυχάται δτι δαοιός 
του δέν ύπάρχει έν τοΐς Άχαιοΐς.

Ό Άχιλλεύς δμως άποτόμως καί διαρρήδην άρνεϊται καί αποκρούει 
ρητώς καί τήν ικεσίαν καί τά δώρα. Αδύνατον νά λησμονήση ή καρ
δία του τήν αγνωμοσύνην καί τήν περιφρόνησίν αδύνατον νά σχεφθή κα
τά τό παρόν άλλο τι ή νά αίσθανθή άλλο τι ή ήν επαθεν άτίμωσιν 
αύτός, δστις ήτο τό πάν πάντοτε είς τάς μάχας. ΌΟεν ούδείς λόγος, 
ούδέν επιχείρημα, ούδεμία παράστασις, όόοέν αίσθημα οίονδήποτε είτε έπιει. 

ΖΑΐας είτε σεβασμού πρός οντίνα δήποτε, ούδέν ούδαμώς τούτων νά συγκί
νηση δύναται μηδέ νά μαλάξη τήν καθωργισμένην ύυχήν του. Αμείλικτος 
δθεν διατελεΐ καί άφοΰ ό παιδαγωγός του πολυειδώς καί πολυτρόπως ά- 
ναμιμνήσχων τά τής παιδικής ηλικίας μετά τόσης στοργής δεικνύει σα
φώς καί διά παραδειγμάτων έπιτηδείων τό βάθος τής ζημίας καί τής μελ- 
λούσης μετάνοιας, άν παραβλέψη ν’ άπολεσθώσιν οί όμογενεΐς του, μή δε
χόμενος τήν ικεσίαν καί τήν ποοσφεοομένην πλήρη ίκανοποίησιν. Ό Αίας 
ΐδών τό άμετασάλευτον τής γνώμης του νεύει ν’ άπέλθωσιν, ό Αίας ό 
ολίγος έν τοΐς λόγοις, πολύς δέ έν τοΐς έργοις.

’Ίομεν ού γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτή
τή δε γ’ όδω χρανέεσθαι· άπαγγεΐλαι δέ τάχιστα 
χοή μύθον Δαναοϊσι καί ούκ άγαθόν περ’ έόντα.

Καί τοΰ οονεα, λέγει, τοΰ αδελφού του ή τοϋ παιδιού του ήθελέ τις 
δεχθή τό άντίποινον καί ήθελε τόν συγχωρήσει, οΰτω δέ λέγων προτρέ
πει πλαγίως νά λησμονήση τήν άδικίαν δεχόμενος τοσαΰτα δώρα- νά σε- 
βασθή δέ τό ιερόν τής εστίας του, είς ήν προσήλθον ίκέται αύτώ οί 
άριστοι καί οί φίλτεροι. »

Ό Άχιλλεύς δμως ούδαμώς μετατρέπετα·.· διαμένει ώς δ βράχος. 'Π 
καρδίατου, λέγει, οιδαίνεται χόλω, ό π ό τ α ν έ κ ε ί ν ω ν μ ν η σΟή. Τό 
πάν άς καταστραφή· τά έαυτοΰ Οά ήνε ικανός νά σώση. Οΰτω λοιπόν φθά
νει είς τό έπακρο·/ ό έγωϊσμός καί τό πάθος έν τή έπικαίρω ταύτη ώρα.

Ή δέ νύξ εκείνη γίνεται ζοφωδεστέρα, καί ούδεμία ούδαμόθεν διαύγεια· 
σκότος βαθύ πανταχόθεν.

Απέρχονται λοιπόν άπρακτοι καί αί έλπίδες τών άπνευστί άναμενόντων 
Ελλήνων οίχονται· ή δέ νύξ προχωρεί. Οί Αχαιοί έν τή άπελπισία σχε
δόν ταύτη καταζλίνονται· άλλ’ ούζ Άτρείδην Άγαμέμνονα, 
ποιμένα λαών, ύπνος έσχε γ λυ κ ε ρ ό ς, π ο λ λ ά φρεσίν ό ρ- 
μ α ί ν ο ν τ α. Άνεσιέναζεν ουτος βαθέως, έτρεμεν δλος ένδοθεν, τίλλων 
τής κεφαλής τάς τρίχας. 'Ομοίως καί ό Μενέλαος άνεγείρεται καί τρέχει 
πρός τόν άδελφόν του, δστις μετέβαινεν ήδη είς τόν Νέστορα πρός σύσκεψιν 
τού πρακτέου. Καί δή ένοΰνται αύθορμήτως έπί τώ αύτώ οί άριστοι πάν
τες· τούτων δέ ό Διομήδης καί ό Όδυσσεύς βαίνουσιν έν τώ βάθει τής νυ- 
χιός ταύτης είς χατασκόπήσιν τοΰ έχθρού.

Τέλος ανατέλλει ή σκοτεινή δια τούς Αχαιούς ήώς. Ό δυστυχής Α
γαμέμνων πρωταγωνιστεί μάλα άνδρείω; καί οί λοιποί ομοίως. Έν τού
τοι; πληγώνεται βαρέως ό Διομήδης, πληγώνεται ό Όδυσσεύς, πληγώνεται 
αύτός ό Αγαμέμνων, ό Εύρύπυλος, ζαί πλήθος πολύ φονεύονται- ό δέ 
εχθρός προχωρεί.

Ό Άχιλλεύς τότε μαχρόθεν έπί τής πρύμνης τού πλοίου έστήκει 
είσορόων πόνον αίπύν ίώκά τ ε δ α χ ρ υ ό ε σ σ α ν χαί ιδού άρ- 
χεται* νά επικρατή είς τήν χαροίαν τούτο έν ωέτράφη αίσθημα τής ά- 
γάπης, δπερ νΰν αύτόν είς απλήν τό πρώτον κινεί περιέργειαν. Καλεΐ 
λοιπόν τον οίλον του Πάτροκλον χαί τόν στέλλει νά μάθη τινα πλη.
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γωμένον έφερεν είς τό άρμα του ό Νέστωρ, έπανακάμπτων άπό τής συμ
πλοκής. Ό γέρων άμα ΐοών τόν Πάτροκλον ζωηρώς καί στωμύλως πα- 
ριστά αύτώ τά τών’Αχαιών δτι έπί ξυροΰ ν 0 ν ίσταταιάκμής -ή έ 
βιώναι ή άπολέσθαι. Κινεί αύτόν είς συμπάθειαν καί προτρέπει νά 
παραινέση τον φίλον του· διότι αγαθή παραίφασίς έστιν έταί- 
ρ ο υ, δπως πέμψη τούλάχιστον αύτόν είς βοήθειάν των.

Έν τούτω οί πολέμιοι καί ή βία τοΰ "Εκτορος διαρρηγνύουσι τό τείχος, 
καί φθάνουσιν είς τάς ναΰς, έντός δηλονότι τοϋ στρατοπέδου:

αύτίκα δ’ οί μέν τείχος ύπέρβασαν, οί δέ κατ’ αύτάς 
πονητάς έσέχυντο πύλας. Δαναοί δ’ έφόβηθεν

Χνήας άνά γλαφυρές, δμαδος δ’ άλίαστος έτύχθη.
Δεινή τώρα άνάπτεται συμπλοκή έπί ταΐς ναυσίν. Ό ούρανος καί ή γή 
συνταρασσονται, ώς δταν συγκρούωνται δεινώς τά φοβερά τής φύσεως 
στοιχεία Οί Τρώες λείουσιν έ οι κότες ώμοφάγοισιν, νηυσΐ ν 
έπεσσεύοντο. ΉλΟον πλέον κατά μέτωπον αύτών. ισχον δ’ έ π’ ο
λίγον ο ί ’Αχαιοί π υ ρ γ η δ ό ν ά ρ η ρ ό τ ε ς, ή ύ τ ε π έ τ ρ η. Ό 
δέ Έκτωρ ώς ό αετός είς τά πλήθη τών πτηνών όρμα έπί τή; έκεΐ νη- 
ός, καί κατόπιν αύτοΰ ό στρατός· άπταται ήδη τής πρύμνης τής νηός 
τοΰ Πρωτεσιλάου καί φωνάζει νά τώ φέρωσι πΰρ. Το αίμα χύνεται πο- 
ταμηοόν, γ α ϊ α δ έ μ έ λ α ι ν α έ ρ ρ ε ε ν α ΐ μ α τ ι. Κ αί δμως είχετο τής 
πρύμνης καί δέν τήν άοίνε. Μόνος ό Αίας έπί πολλά Οοάων 
ί κ ρ ι α ν η ώ ν φοίτα μ α κ ρ ά β ι β ά ς, φωνή δ έ ο ί α ί 0 έ ρ’ 
ι κ α > ε ν Ο. 685). ΙΙλήν άντιστάς έπί τινα καιρόν τέλος υποχωρεί, καί 
ύποχωρών δμως κωλύει έπ’ δλίγον νά φέρωσι πΰρ είς τόν Έζτορα.

Είς τοιαύτην ακμήν φθάνουσι τά πράγματα,
—ώς δτε κΰμα Οοή έν νηί πέσησιν
λάβρου ύπό νεφέων άνεμοτρεφές, ή δέ τε πάσα 
άχνη ύπεζρύφθη, άνέμοιο δέ δεινός άήτης 
ίστιω έμβρέμεται, τρομέουοι δέ τε φρένα ναΰται 
δειδιότες· τυτΟόν γάρ ύπέκ θανάτοιο φέρονται (Ό. 6-15

Ό παντελής αύτών όλεθρος καί καταποντισμός άπό στιγμήν είς στιγ
μήν έπίκειται καί οΰδαμόθεν ελπίς. Ούτε ό νοϋς πλέον ούτε ή ανδρεία 
ούτε ή σύνεσις ούδέν κατορθώνουσιν. Σκότος καλύπτει τάς ψυχάς πάντων, δ
τε τέλος άκτίς σωτηρίας ανατέλλει είς τόν ορίζοντα, καί ή άκτίς αύτη εινε ή 
φιλία, εινε ή άγάπη, ήν ούδείς τών άγωνιζομένων ηρώων ούτε ήσθάνθη ούτε 
έσεβάσθη ποτέ. Ή δαιμόνια φιλία άφαρπάζει τήν νίκην έν τή έσχατη απελπισία 
καί σώζει τά πράγματα καί τήν ύπόθεσιυ τοΰ δικαίου. Τά νέφη ’λοιπόν δια
λύονται καί γίνεται αιθρία.

Ό Πάτροκλος παρίσταται είς τόν Άχιλλέα δάκρυα θερμά χέων ώς τε 
κρήνη μελάνυδρος. Πλήν τά δάκρυα του Πατρόκλου δέν εινε δάκρυα 
μετάνοιας καί απελπισίας, ώς τά τοΰ Άγαμέμνονος, άλλ’ εινε δάκρυα 
συμπάθειας καί αγάπης πρός τούς αδελφούς -.ου Έλ'ληνας καί τόν αγα
πητόν του φίλον. Συγκινεΐται λοιπόν ό Άχιλλεύς τήν καροίαν καί συγκα-
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τανεύει νά δράμη εύθύς ό φίλος του είς βοήθειαν τών ’Αχαιών, ένδεδυμένος 
τήν έαυτοΰ πανοπλίαν.

Έν τούτω έβλήθη ήδη τό πΰρ καί ή φλόξ άνυψάθη· τ ο ί δ’έμβαλον 
ακάματου πΰρ νηί Οοή, τή ς δ’ αΐψα κατ’ άσβέστη κέχυτο φλός. 
Ταύτην άμα ίδών ό ’Αχιλλεύς μηρώ πληξά μένος, φωνάζει τόν φίλον 
του νά οπεύση. Ό Πάτροκλος μέ τούς Μυρμιδόνας ώπλισμένος σπεύδει.

Τούτους άμα ίδόντες οί Τρώες, ΰπολαβόντες δτι ό Άχιλλεύς άπέβαλε 
τήν μήνίν του, εύθύς

πάπτηνεν έκαστος δπη φύγοι αίπύν όλεθρον. ,11. 283)
Ί'ρέψας λοιπόν είς φυγήν τούς πολεμίους σβένει τό πΰρ· ή δέ ναΰς εμενεν 
ήμίκαυστος. Άφοΰ δέ πολλοί τών Τρώων έφουεύθησαν καί είς φυγήν πάντες 
έτράπησαν καί ό "Εκτωρ αύτός έως ύπό τά τείχη τοΰ Ιλίου, άναλαμ- 
βάνουσιν έπειτα θάρρος, αύτου ορώντες τόν Πάτροκλον, δςτις καί φονεύεται 
τέλος ύπό τοΰ ’Έκτορος.

Νΰν τά πάντα μεταβάλλονται. Τά αισθήματα τής καρδίας τοΰ Άχιλ- 
λέως, δσα ή γενομένη αδικία ύπεξήγειρε καί είς τηλικοΰτον βαθμόν ά- 
νήγαγεν, ύποχωροΰσι πάντα καί διαλύονται είς τό φώς τής φιλίας καί 
αγάπης· λησμονεί καί μίσος καί όρκον καί μήνιν καί σπεύδει, οίονεί τήν 
ποινήν τής τέως άκαμπτου ίσχυρογνωμοσύυης του άποτίσας, κεκαθαρ- 
μένος είς τό ελληνικόν στρατοπέδου, τήν Οείαν δέ καθωπλισμένος 
παρά τή; μητρος αύτοΰ έξ ούρανοϋ καταχθεΐσαν τής φιλοφροσύνης καί 
φιλίας πανοπλίαν- ζαί δή άπαρνούμευος τόν έπιπροσθήσαντα τήν καροίαν 
του χόλον έ ώπιον τής μητρός, άγνίζεται έσωθεν ώδε·

ώς ερις έκ τε θεών έκ τ’ ανθρώπων άπόλοιτο
καί χόλος, δςτ’ έφέηκε πολύφρονα περ χαλεπήναι· 
όςτε πολύ γλυκίωυ μέλιτο; καταλειβομένοιο 
άνδρών έν στήθεσσιν άέξεται ήύτε καπνός· 
ώς έμέ νΰν έχόλωσεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων 
άλλά τά μέν προτετύχθαι έάσομεν, άχνύμενοί περ. (Σ. 107— 

Ότε έφάνη είς τάς έλληνικάς ναΰς ό Άχιλλεύς, άπαντες συνεζινήθησαν. 
Προτείνει τήν μετατροπήν καί συμφίλίωσιν ό δέ Αγαμέμνων περιφανώς 
έκδηλών τήν όδυνηράν μετάνοιαν δι’ δ,τι έπραξεν, έζφωνεΐ τήν αληθή τής 
ανθρώπινης φύσεως ομολογίαν περί τής αμαρτίας, δτι αύτός, τό καθαρόν 
έγώ, δέν εινε ό αίτιος, άλλά—ώς λέγει καί ό Απόστολος Παύλος έν τή 
προς 'Ρωμαίους έπιστολή (Ζ. 17)· ούζ έτι έγώ κατεργάζομαι τό 
κ α ζ ό ν, άλλ’ ή οίκοΰσα έν έμοί αμαρτία ^=άτη).

—έγώ ούζ αίτιός είμι,
άλλά Ζεύς καί Μοίρα καί ήεροφοϊτις Έριννυς

οΐτε μοι είν άγορή φρεσίν έμβαλον άγριον άτην, 
ή'ματι τω, δτ’ Άχιλλήος γέρας αύτός άπηύρων. 
άλλά τί ζεν ρέξαιμι ; θεός διά πάντα τελευτά· 
πρέσβα Διός θυγάτηρ Άτη, ή πάντας άάται,
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ούλομένη· τή μέν 0’ άτζαλοϊ πόδες- ού γάρ έπ’ ούδεί 
πίλναται, άλλ’ άρα ήγε κατ’ άνδρών κράατα βαίνει. Γ. 86)

Τά έντεΰθεν μηδ’ ακροθιγώς νά περιλάβωμεν έπιχειροΰμεν. Οί Έλληνες ού 
μόνον έσώθησαν, άλλά καί ήραντο περιφανή τήν νίκην. Ό μέγας Έκτωρ πί
πτει τέλος ύπό τό δόρυ τοΰ Άχιλλέως· καί τής θείας δικαιοσύνης τά 
τάλαντα έκλιναν πλέον ύπέρ αύτών.

Λύτη εΐνε ή λύσις τοΰ μεγάλου δράματος τής Ίλιάδος, έν ή καί ό 
εξαγριωθείς νΰν κατά τοΰ φονευθέντος Έκτορος χαραχτήρ τοΰ Άχιλλέως 
έπι τέλους (Ω άγνίζεται καί ήμερος άποβαίνει έν τή φιλανθρωπία, ήν 
πρός τόν άτυχή γέροντα Πρίαμον συναισθάνεται, παραδίδων εύγενώς εΐς 
ταφήν τόν νεκρόν.

Έκ τής κατά τό δυνατόν συντόμου ταύτης περιλήψεως καί συνυοής τοΰ 
όλου κατάδηλον, ώς νομίζω, έγένετο ήδη ότι ό τής ένότητος τοΰ όμηρι- 
κοΰ τούτου ποιήματος ένωτικός πυρήν εΐνε ή ύπολανΟάνουσα έν τή μεγάλη 
ποικιλία ύψίστη καί ζωογόνος ιδέα τής φιλίας καί άγάπης έν τώ προςώπω 
τοΰ Άχιλλέως. Έξ αύτής γεννώνται άπασαι άπ’ αρχής αί περιπέτεια-, καϊ 
δι’ αύτής επέρχεται ή λύσις.

Δέν δύναται τις άρα νά καλέση τήν μεγάλην ταύτην τής Ίλιάδος 
ιδέαν προφητείαν τινά έστω καί άμυδράν τής τελείας χριστιανικής άγάπης, 
ήτις χατηγγέλθη ήμΐν, ότε ήλθε τό πλήρωμα τών χρόνων, καί ήτις μ α- 
κ ρ ο 0 υ μ ε ϊ, χ ρ η σ τ ε ύ ε τ α ι, ο ύ φ υ σ ι ο ΰ τ α ι, ο ύ ζ ά σ χ η μ ο ν ε ΐ, 
ο ύ ζητεί τ ά έ α υ τ ή ς, ο ύ χαίρει έπί τ ή άδικία, πάντα 
στέγει, πάντα ύπομένει; Τούλάχιστον ό ποιητής μεταξύ τοσούτων 
μεγάλων χαρακτήρων καί είς πλοκήν γιγαντιαίων πράξεων παυτοίων 
και διαφόρων έξαίρει άριδήλως τόν χαρακτήρα τοΰ ’Αχιλλέως έν τή ίδιό- 
τητι μάλιστα ταύτη, ώς καί τάς έν δυνάμει ύπερτέρα πράξεις αύτοΰ. Α
δύνατον νά Οεωρηθή τό πράγμα τοΰτο τυχαίου, άφοΰ μάλιστα άπ’ άοχής, 
ώς γνωστόν, έφιστά τής ιδέας ταύτης προστάτην καί κηδεμόνα υπέρτατου 
τόν άνδρών τε θεών τε πατέρα Δία έν τή ύψίστη αύτοΰ μεγαλειότητι ώδε;

η, καί ζυανέησιν έπ’ όφρύσι νευσε Κ ρονιών 
άμβρόσιαι δ’ άρα χαΐται έπερρώσαντο άυαχτος 
ζρατός άπ’ άθαυάτοιο-μ έ γ α ν δ’ έλέλιξεν Όλυμπον.

’Αλλά καί ή φιλοσοφία έν ύστέροις είς ταύτην ύψοΰται τελευταία·; ιδέαν 
διότι τό άγαθόν καί τό άληθές καί τό καλόν έν τή αγάπη έχουσι τήν 
ύσισταμένην αύτών ενότητα. Καί κατά τόν Πλάτωνα τό άγαθόν, τό απο
λύτως άγαθόν, νοουμεν αιτίαν έπιστήμης οΰσαν χαί άληΟείας έν τή είζόνι 
τοΰ ήλιου καί τής όψεως καί τοΰ έχπεμπομένου φωτός· αύτό δέ τό άγα- 
Οόν ύπέρ ταΰτα πάντα ζάλλει δν άμήχανον όσον τί άλλο νοητέον ή τήν άγά- 
πην ; (Πολ. Βιβλ. VI. 508—

Τών δέ νεωτέρων φιλοσόφων ό περικλεής Έομαννος Αότσιος Mierocosmus 
Βιβλ. 3. έκδ. δευτέρα. 1872. σελ. 608— έν τέλει τών επιστημονικών αύτοΰ 
ερευνών Ζ'ί βαθυτάτων σκέψεων περί τοΰ άνθρώπου ώοέ πως άποεαίνεται 
περί τής ιδεατής ταύτης άγάπης ώς τοΰ μόνου άγαθοΰ.
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Τό αγαθόν, λέγει, αύτό καθ’ αύτό εΐνε ή πραγματική μακαριστής· τά 

δέ ά γ α 0 ά εΐνε τά πρός άπόλαυσιυ τοΰ άγαθοΰ μέσα, ούχί αύτό τό 
αγαθόν. Μόνη δέ ή ζώσα αγάπη, ή όντως έλευθέρα, ή 0 έλουσα τήν 
μακαριότητα άλλων, τυγχάνει αγαθή- καί αύτη άρα εΐνε τό άγαθόν αύτό, 
δπερ επιδιώκομε·;* διότι τοΰ ζώντος πνεύματος αύτενέργεια ούσα, 
καί συνειδυΐα μέν έαυτήν, συναισθανόμενη δέ αύτή έαυτήν, δέν εΐνε 
βεβαίως όρος τις μόνον, έφ’ ώ ό,τι δήποτε άλλο ’νά συμβαίνη νά ήνε 
άγαθόν, χωρίς αύτή καθ’ έαυτήν νά ήναι τοιαύτη, άλλ’ αύτη (ή άγάπη) 
εΐνε τό μόνου δπερ κυρίως καί κατ’ ούσία·; έχει τήν άξίαν ταύτην 
τοΰ άγαθοΰ καί εΐνε όντως καί λέγεται αγαθόν. Πάσα δέ άλλη είτε 
γνώμη είτε πράξις είτε άπόφασις καί οίαίδήποτε άλλαι 
ροπαί έπί τοσοΰτον μετέχουσι τοΰ άγαθοΰ, έφ’ όσον άπό 
πορρέουσι. Καί κατωτέρω έν 6* 
δέν ύποτεθή Οέμεθλον τοΰ κόσμου 
μα τής άγάπης, δέν εΐνε δυνατόν 
ούτε νόμοι αμετακίνητοι.

Άλλά νΰν άπό τών θεωριών 
βίον καί 
πάντες ί 
πάση 
στον 
ποός

τής θελήσεως
■

ύποθετιζή χρίσει άποφαινεται ώς
ής άγάπης ά- 

.·■ . ,τ— ' . ■ . *· ’■’V
ό άεί πολυτιμότατου και άγιου χρή- 

νοηθή ούτε κόσμος ούτε άλήθειανα

...... , τούτων παρεκβατικώτερον είρημένων έπί τόν
τήν ήμετέραν εθνικήν άναγέννησιν σπουδαιότερου ένατενίζοντες είθε 

έκ ψυχής έμφορηθώμευ καί κατ’ οίκον καί έν τοΐς Συλλόγοις καί έν 
ήμών κοινωνία καί λειτουργία άπό τής όλη καρδία πρός τον "Υψι- 
άγάπης, έ: μόνης Οειοτάτης καί αγαθής πνοής γενναται καί ή
άλλήλους καί φιλοφροσύνη.

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΑ. «’.)
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Ό Κόσμος παρέρχεται, άλλ' ή βάαις της αιωνίου αύτοϋ πορείας μένει 
αναλλοίωτος: μία πάλη διαρκής μεταξύ παραγωγής χαί καταναλώσεως. Ή 
φύσις, μηχανή άπειρος καί αεικίνητος, μέ μοχλόν νοερόν τόν άνθρωπον, 
παράγουσα, καταστρέφουσα και διά τής καταστροφής άναπλάττοοσα τήν 
ΰπαρξιν απέναντι οέ τής φύσεως ό έμψυχος κόσμος, δημιουργών, χατα- 
ναλίσζων, διά τοΰ νοός και τής έργασίας πολλαπλασιάζων ζαΐ λεπτύνων 
τόν κόκκον τής ζωής, ζαΐ λύων οΰτω τό έφήμερον, έωσοΰ, εις χοϋν κα- 
ταλήγωυ καί έπιστρέφων δθεν ήλθε, λύση τό αιώνιον πρόβλημα.' Ούτοι 
ανέκαθεν ήσαν, είναι και έσονται οί δύο τροχοί τοϋ άρματος δι’ ού τό Σύμ
παν διανύει τήν τροχιάν αύτοϋ έπι τοΰ απέραντου τών αιώνων εδάφους.

Άλλ’ ή κοινή αΰτη μήτηρ, ή τοϊς πάσι προΟύμως τό γάλα τής ζωής 
σταλάζουσα, έχει ένίοτε καί τάς μικράς αυτής ιδιοτροπίας. Εύρεΐα καί δα
ψιλής έν τή παραγωγή τών πλείστων διά τόν έμψυχον κόσμον, ποοπάν- 
των δέ τόν άνθρωπον, αναγκαίων ουσιών, έδείχΟη φειδώ?,ή κα'ι ζηλότυπος 
έπί τής διανομής άλλων τινων έξ αύτών. Μή άρα έξαντλουμεναι έπί τών 
πρώτων αί παραγωγικοί δυνάμεις μένουσιν ελλείπεις έπί τών δευτέρων; 
Όχι τή άληθεία. Μή ή κατανάλωσις ηύξήνΟη τοσοϋτον, ώστε ή παραγωγή 
δέν δύναται νά συμβασίση μετ’ αύτής ; Ου μόνον ή παραγωγή δέν ποο- 
βαίνει άνεπαοκής άπέναντι τής καταναλώσεως, άλλά, καίτοι τοσοϋτον αΰτη 
σχετικώς έπεξετάθη κατά τούς νεωτέοους τούτους αιώνας, ή παραγωγή, 
χάρις εις τοσαΰτα έπιστημονικά μέσα δι’ ών ό άνθρωπος έβελτίωσε τοΰ 
έδάφους τήν καλλιέργειαν, περισσεύει ήδη άπέναντι τής καταναλώσεως έπί 
τών πλείστων προϊόντων. Άλλ’ ή ευεργετική τοΰ δημιουργού χειρ, έγκαί- 
ρως καί αφειδώς διανείμασα τήν σποράν παντός δτι άναγκαϊον κοί ωφέ
λιμον πρός τόν έμψυχον κόσμον καί ιδίως τόν βασιλέα τοϋ Σύμπαντος άν
θρωπον, περιέστειλε τό θυλακίου έν τή παραγωγή πάσης, μή αναγκαίας 
πολλάκις δέ καί πρός ίκανοποίησιν άνΟρωπίνων ελλείψεων, χρησίμου ΰ’λησ, 
—’έν καί τοΰτο, μεταξύ μορίων άλλων, δείγμα τής ύπέρ τοϋ κόσμου προ
νοίας τοΰ Μεγάλου Καλλιτέχνου.

Οί άγριοι καρποί, οί ζωτικόν χυμόν περιέχοντας, παρετέΟησαν εις τό 
μακρόν τοΰ βίου συμπόσιον άμα ή τών εμψύχων όντων στρατιά, μέ 
τόν πρωτόγονον άνθρωπον έπί κεφαλής, κατήλθεν εις τόν κόσμον δπως 
μετάσχη αύτοϋ. Ό σίτος, έν παραδείγματι, αρχαίος, όπως σχεδόν ό κό
σμος, κοσμοπολίτης, όπως ό καταυαλίσχων αύτόν άνθρωπος, φαίνεται ταύ- 
τοχρόνως καί εις διάφορα μέρη τό πρώτον άναφυόμενος. Τής δέ συγχρό
νου ταύτης είς πολλά μέρη παραγωγής αύτοϋ άπόδειξις είναι ότι "και 
Αθηναίοι καί Κρήτες καί Σικελοί, έκαστος τών αρχαίων τούτων λαών ά- 

•πέδιοεν έαυτώ τήν τιμήν τής πρώτης τοϋ σίτου καλλιέργειας. Ούδεμία, άλ
λως τε, οριστική έκ τής ιστορίας πληροφορία, μήτε καν ενδειξις τοΰ 
μέρους δπου τό πρώτον παρήχΟη. Οί άρχαιότεροι τών συγγραφέων άυα- 
φέρουσι τάς ύπό τήν Αίτναν τής Σικελίας πεδιάδας, ώς τό τόν πρώτου 
σίτου παραγαγόν έδαφος. Καί ή ιδέα πλήν αΰτη έπ’ ούδεμιας πηγής 
βάσιμου στηρίζεται* ή άληΦής τής κυρίας τοΰ άνθρώπου τροφής καταγωγή 
μένει έτι άλυτΟν πρόβλημα, μεταξύ τοσούτων άλλων, είς τών αιώνων τό 
πέ?.αγ®ς χανόμευον.

Ή μυθολογία έπλασε τήν Δήμητραν ώς πρώτον αύτοϋ έφευρετήν. Αΰτη 
πρώτη, συμφώνως μέ τής άρχαιότητος τάς παραδόσεις προπάντων δέ 
τά παρά Διοδώρου τοϋ Σικελιώτου γραφέντα, άνεκάλυψε τον σίτον, τόν 
έκαλλιέργησε καί τόν μετέδωκε τοΐς Έλλησι, διά δέ τήν πραξιν ταύτην 
κατετάχΟη είς τών θεών τήν χορείαν. Άλλ’ ή μυθιστορική αΰτη παοάδοσις 
άνχτρέπεται έζ βάθρων ύπό τοΰ ακολούθου τής βίβλου χωρίου. Ο Ιακώβ, 
άφείς τήν γήν τής Χαναάμ, δπως διαφυγή τάς συνεχείας τής τήν χώραν 
έκείνην μαστιζούσης πείνης, κατέφυγεν είς Αίγυπτον, όπου ή είσοδεία ήυ 
άφθονος. Ό σίτος Ι.οίπον, κατά τήν παλαιάν Γραφήν, υπήρχε πολύ πριν 
ή Δήμητρα μεταδώση τό πολύτιμον μυστικόν τοϊς ήμετέροις προγόνοις, 
Πλήν έντοσούτω τών δύο τούτων παραδόσεων, ίσων σχεδόν ύπό ιστορικήν 
έποψιν, ούδεμέαν άλλην βάσιμου έχομεν πληροφορίαν περί τής πατρίδος 
τής πρώτης τοΰ ανθρώπου τροφής. Άν μολαταύτα ή ιστορία σιγά έπί 
τής καταγωγής αύτοϋ, ύπάρχουσι μυρία». ένδείξεις καί σημεία, άποδεικνύ- 
οντα ότι ό πολύτιμος κόκκος είναι πρεσβύτης δσον ό δι’ αύτοϋ σχεδόν 
υπάρχων άνθρωπος.

Τοιαύτην πλήν δέν έχουσι μεγάλην ηλικίαν άλλαι ΰλαι, ήττον χρήσιμοι 
ή και έπιβλαβείς έν μέρει τω άνΟρώπω.—Ό καπνός, μεταξύ άλλων, δέν 
αριθμεί πλέον τών τεσσάρων αιώνων υπαρξνν, άφ’ ής τούλάχιστον έπο
χής άνεκαλύφΟη τό πρώτον καί είσήχΟη είς τό αρχαίου τοΰ κόσμου ημι
σφαίριου. Τό όνομα (abac ή (abaco λαβών έκ τής νήσου Tabago, μιας τών 
Άντίλλωυ, τήν οποίαν ό Κολόμβος άνεκάλυψε τώ 1498—καί έξ αύτής τό 
πρώτον μετενεχΟεΐς έκ τοϋ αγνώστου είς τόν γνωστόν κόσμον, είσήχΟη κατ' 
άρχάς έν ΙΙορτογαλλία περί τά μέσα τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος. ΈκείΟεν 
τό βότανου ούτινος δοϋλος έπέπρωτο νά γείνη ό αρχών τοΰ κόσμου άν
θρωπος, ήρξατο τήν είς τά τέσσαρα τής υδρογείου μέρη περιοδείαν του. 
Ήν τότε Γάλλος πρέσβυς έν ΙΙορτογα/λία είς Ίω. Νικότ καλούμενος- 
ούτος λαβών ολίγα φύλλα, τά έπεμψεν είς τήν (1569) έν Γαλλία βασι
λεύουσαν Αικατερίνην τών Μεδίκων, είς ήν οφείλεται τό αιώνιον έκείνο τής 
Δυτικής ’Εκκλησίας στίγμα,—τοϋ Άγιου Βαρθολομαίου ή αιματηρά νύξ.— 
Ή άνασσα τοσοϋτον εύμενώς άπεδέχθη τό δώρου, ώστε, πρός τιμήν τοΰ 
άποστείλαντος, τό έβάπτισε Ν ι κ ο τ ι α ν ή υ. Και έν ’Ιταλία δ’ άλλως τε, 
όπου ό έν ΙΙορτογαλλία Λεγάτος τοΰ ΙΙάππα, Τορναβών καλούμενος, 
τό είσήγαγε, έβαπτίσΟη Τ ο ρ ν α β ό υ η έκ τοϋ ονόματος τοΰ είσηγητο ϋ
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αύτοΰ. Τεκμήρια δλα τής σπουδαιότητος τήν όποιαν χαι οί ηγεμόνες αυτοί 
έξ άρχής έοωχαν τώ ήγεμόνι τούτω τών ναρκωτικών.

Άλλ’ έάν τινες τών ηγεμόνων χαι κυβερνήσεων ύπεδέχθησαν εύνοϊζώς 
τόν νεοελθόντα ξένον,—άλλοι Οανάσιμον τώ έχήρυξαν έξ άρχής πόλεμον. 
Ή Γαλλία έφάνη, άν όχι ευμενής, τούλάχιστον αδιάφορος. Πολλοί τών 
τότε ζαί βραδύτερου μεγάλων αύτής συγγραφέων τόν συνίστων, γράφουτες, 
ώς άλλην σχεδόν θνητών αμβροσίαν. Ό Μολιέρος τόν άπεζάλει α τών τί
μιων ανθρώπων πάθος. » « Ούδέν, εγραφευ, ίσον τω χαπνώ, ό δέ μη ζαπυί- 
» ζων άνθρωπος, ανάξιος τοΰ ζήν. » Ό Κορυήλιος τον ώνόμαζε « τόν προσ
φιλέστερου τών ερώτων του. n (Olitabac ! oh (abac ! rnes plus chiircs amours !)

Ό Βολταϊρος έψεγε σχεδόν τό ωραίου φύλου ότι δέν ένεχολπώθη τήν 
χρήσιν τοϋ ζαπνοΰ, τοΰΟ’ δπερ, έλεγεν, ήθελεν αντικαταστήσει άλλα σπου
δαιότερα αύτοΰ ελαττώματα. Άλλ’ ό Ευρωπαϊκός κόσμος ήρξατο διά τής 
ρινός εις κόνιυ πρώτον τοΰ ναρκωτικού τήν χρήσιν, έν μέρει δέ μόνον 
διά τοΰ καπνίσματος· έντεΰθεν, κατά τόν Βολταΐρον, ή πρός αύτό τοΰ γυ
ναικείου φύλου αποστροφή μάλλον ή αδιαφορία.

Αλλαχού δμως καί ηγεμόνες ζαί κυβερνήσεις Οανάσιμον τώ έκήρυξαν 
έκ πρώτης αφετηρίας πόλεμον. ’Εν ’Ισπανία προπάντων ποίναί βαρεΐαι 
έπεβλήθησαν έπί τής εισαγωγής αύτοΰ, οεσμά δέ πρόσκαιρα μεθ’ ειρκτής 
έπί παντός δστις ήθελε συλληφΟή ζαπνίζων. Υπήρξαν δέ, δτε ό περί τοι
ούτων ποινών νόμος συυεζητεϊτο έν τή βουλή, άνθρωποι προτείναντες καε 
θανατικήν ποινήν χατά τών καπνιστών. Όπως άλλως τε πάντοτε 
συμβαίνει, δλα τά τερατώδη ταύτα μέτρα κατέληξαν εις άποτέλεσμα 
αντίστροφον. Έκαστος ήΟέλησε, περίεργος, νά γευθή τοΰ άπηγορβυμένου καρ
πού τής γνώσεως, ή δ’ απλή δοκιμή έπέφερε βαθμηδόν τήν ισόβιον πολ- 
/.άχις έξιν. ΙΙόσα δέν ύπάρχουσιν ανέκδοτα χατά τούς πρώτους τής /ρή
σεως τοΰ ζαπνοΰ χρόνους! ’Ιδού έν, μεταξύ άλλων, τοσούτον περίεργον, 
ώστε, καίτοι ιστορικόν, αποβαίνει σχεδόν απίστευτου. Είχε φθάσει τό αύ
τό εκείνο έτος τής πρώτης τού ναρκωτικού εισαγωγής έν Μαδρίτη εις 
Λόρδος Ιίάγετ, γραμματεύς τής παρά τή Ισπανική αυλή ’Αγγλικής πρεσ
βείας. Είχε προσωρινώς κατοικήσει εις έν τών ξενοδοχείων τής πόλεως. 
ΈκάΟητο τήν μεσημβρίαν ήμέρας τίνος έν τώ δωματίω του, έπί ανακλίν
τρου έξηπλωμένος, άπένατι δ” αύτού έχων τράπεζαν καθ’ δλα προπαρε- 
σκευασμένην χαί περιμένων όπως ό ύπηρέτης φέρη και παραθέση τόν 
ζωμόν. Ενώ περιέμενε τόν υπηρέτην, τώ ήλθεν ιδέα νά καπνίση, σημειω
τέου δ’ ότι παρ’ ολίγων ήτο γνωστή έτι ή εις ’Ισπανίαν εισαγωγή τού 
περίφημου ναρκωτικού. ΊΓρχισευ ήδη νά καπνίζη, δτε εισέρχεται ό ύπηρέ
της μέ δοχεΐον πλήρες ζωμού είς χεϊρας. Κρύβει έντρομος έντός τών χει- 
ρών του ό Λόρδος τό σιγάρον καί διά κινήσεων βεβιασμένων προσπαθεί 
νά διασκέδαση τοΰ μεγάλου κακουργήματος πάν ίχνος. Ό ύπηρέτης, μέ 
τόν ζωμόν εις χεϊρας πάντοτε, βλέπει, έκθαμβος, τάς άλλοκότους τού 
Λόρδου κινήσεις, ούδέν δ’ έννοών, θέλει νά μάθη τί τέλος πάντων συ
νέβη. Εις τοΰ ύπηρέτου, ακινήτου πάντοτε παρά τήν Ούραν μέ τό δαχεϊ- 

ον άνά χεΐρας καί μή τολμώντας νά προχωρήση, τάς επανειλημμένος 
ερωτήσεις αναγκάζεται έπί τέλους ό Λόρδος ν’ άπαντήση· άλλά συγχρό
νως νέφος καπνού εξέρχεται τοΰ στόματος αύτοΰ. Βλέπει τόν έκ τοΰ στό
ματος έξερχόμενον καπνόν ό ύπηρέτης καί φοβηθείς μή ό Λόρδος ένδον 
καταζαίεται, τω κενόνει άπό κεφαλής μέχρι ποδών τοΰ δοχείου τό περιε
χομένου, δπως σβύση τήν πυρζαίάν.

Ή 'ιστορία τού κόσμου παρουσιάζει κάποτε συμπτώσεις τινας τύχης, πα
ραδόξους τή άληθεία. Ό καφές, περί ού ένταΰθα ιδίως πρόκειται, είναι, 
μετά τόν καπνόν, τό μάλλον έν χρήσει παρά τώ άνθρωπίνω γένει φυτόν, 
ή δ’ ιστορία τής έν Εύρώπη έξ άλλων τόπων εισαγωγής αύτοΰ κατά 
πλεΐστα δσα ομοιάζει μέ τήν τοΰ άλλου ναρκωτικού, ούτιυος σήμερον 
κατέστη ό αχώριστος σχεδόν σύντροφος. Και τόν καφέ, δπως τον καπνόν, 
μέ φειδωλήν έξ αρχής χεϊρα προσέφερεν ή φύσις εις τον άνθρωπον και 
ούτος καθώς έκεϊνον περί τήν αύτήν περίπου έποχήν μετηνάστευσεν έκ τής 
’Αφρικής εις Ευρώπην. Έν Ένετία έπιον κατά τό 1615 τόν πρώτον έν 
Εύρώπη κατηυαλωθέντα κόκκον καφέ, έν δέ Γαλλία είσήχθη τεσσαράκοντα 
σχεδόν ενιαυτούς βραδύτερου. Τώ 1654 έφΟασε τό πρώτον περιέχον καφέ 
σακκίον έν Μασσαλία, τρεις τουτέστιν αιώνας περίπου άφοΰ κατά πρώτον 
μετηυέχθη έκ τής Έρυθρας θαλάσσης είς τήν ’Αραβίαν. Οΰτω καπνός ζαί 
καφές, αί δύο αύται διηνεκείς σχεδόν τοΰ άνθρώπου ήδοναί καί μάστιγες, 
είναι συνομήλικοι περίπου, καθόσον άφορα τήν έν Εύρώπη εισαγωγήν των. 
Έπί τέλους δέ ζαί ό καφές, δπως τόν καπνόν, πολλάς διήλθε τρικυμίας 
καί μύρια δσα ύπέστη προσκόμματα, έωσοΰ τώ έπιτραπή έλευθέοα ή εί
σοδος καί είς τοΰ εύποροϋντος τό μεγάρου ζαί είς τοΰ ένδεοϋς τήν ζα- 
λύβην. Τό έν ’Ιταλία ιατρικόν σώμα τόν ζατεδίκασεν ώς βραδύ δηλητή
ριου διά τόν άνθρωπον, ένώ μάλιστα ό καφές, ώμος, περιέχει άντιπυρε- 
τικάς πολυτίμους ιδιότητας.

Πολύ έντοσούτω πριν ή τό βότανου τοΰτο είσαχθή έν Εύρώπη αί Άνατο- 
λιζαί χώραι τό έγίγνωσζον. Ή Ιίερσία, πρώτη τών άλλων, άπό τοΰ 
δωδεκάτου αίώνος εΐχεν ήδη γευθή τοΰ καφέ, οί οέ Καλίφαι αύτής, ώς 
ιερόν τι ποτόν Οεωρούντες αύτόν, άπηγόρευον τοΐς άλθ.οις τήν χρήσιν του. 
Έκ τής ’Αραβίας μετηυέχθη εις Αίγυπτου, εις Συρίαν, έκεϊθευ δ’ άνήλθευ 
εις τήν Μικράν ’Ασίαν. Κατ’ αντίστροφον δέ τού συνεταίρου αυτού δρο
μολόγιου, ένώ έκεϊνος έζ τοΰ νέου κόσμου μετηνάστευσεν εις τον 
παλαιόν, ούτος έζ τοΰ παλαιού μετέβη είς τόν νέον. Οί 'Ολλανδοί, 
βασιλείς σχεδόν τοΰ έμπορίου καθ’ έν μέγα μέρος τοΰ παρελθόντος 
αίώνος, άπέστειλαν έξ αύτοΰ είς ’Ιάβαν, δπου θαυμασίως έπέτυχευ. Οί 
Γάλλοι τόν έφύτευσαν καί ούτοι περί τά τέλη τού 1ΓΓ. αίώνος είς Μαρ
τινίκαν, αίαν τών έν ’Αμερική άποικιών των, πρωτεύουσαν τών Άντιλ- 
λων, τής πατρίδας τοΰ καπνού, καί έζεϊ δ’ ώσαύτως έπέτυχεν. ΉΟέλησαν 
καί είς άλλα πολλά μέρη νά φυτεύσωσιν έξ αύτοΰ, πλήν άπίτυχε καθ’ 
όλοκ.ληοίαν. Διότι ολίγα φυτά παρέχουσι τοσαύτας, δσας ό καφές, ιδιο
τροπίας περί τήν άνάπτυξιν αύτλν. Καίτοι δ’ έν γένει τών θερμών χλιμά-
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χαΐ τδ σχήμα αύτού καί 
παραγωγής. "Αλλος <’ 
καφές, καίτοι έκ τού ένός 

τής πρωτογόνου σποράς· 
καί άλλος ό τού ΊΡίου, έ

εν

Δεχα έτη βραδύτερον ή κατανάλωσις δψώθη ε

των ύπότροφος, ού μόνον είς 
κεν, άλλά · * ' 
τόπου τής 
ραγόμενος 
πολλάκις 
Κεϋλάνης 
καλλιέργεια αυτού εςοχως επεόωκε.

Σήμερον έντοσούτω εν μέγα γενναται ζήτημα. Καίτοι 
χθεΐσα τοΰ καφέ ή καλλιέργεια, διότι σήμερον καί έ. 
τής ’Αφρικής καί έν τ'- ΧΓ'Ϊ 
προφθάση τήν κατανάλωσιν. Ή κατανάλωσις είς 
κύκλον καί τοσοΰτον αύξάνει καθ’ έκάστην, < 
νά συμβαδίση μετ’ αύτής ή παραγωγή. Αί πρώτα·, 
καταναλώσεως στατιστιχαί φθάνουσι μέχρι 
όλου ή κατανάλωσις άνέβαινεν είς 150,000 
ον δ’ έν παρόδω ότι αί τιμαί, 
τος προϊόντος βάσις, ήσαν τότε 
σημερινών, ί ' 
νων κατ’ έτος· καί τότε δέ πάλιν αί τιμαί ήσαν 
τών σήμερον πληρωνομένων.

’Από τής έποχής έκείνης 
τέστη απίστευτος άληθώς. . 
έπελθοΰσαι ύλικαί πρόοδοι, 
αύτόν τοΰ ζήν, άν δέν τόν 
προϊόντος, είσήχθη είς όλας 
ίση σχεδόν μέ τοΰ άρτου 1 
τό άπέναντι τής καταναλώσεως ζήτημα τής παραγωγής 
ματικόν σήμερον. Χωρίς y’ άπαριθμήση τις τήν είς αύτά 
χώρας χρήσιν τού καφέ, ούζ δλίγην μολαταύτα, ιδού μία λεπτομερή 
τιστκή τής διά τδ έτος 1871 καταναλώσεως τών λοιπών μερών: 
ριχή 150,000.—-τόνων Γερμανία ΙΟΰ,ΟΟΟ· Γαλλία 50,000· 
'Ολλανδία - 
ρώπης μέρη 20,000- ’Ελβετία 10,000· 'Ρωσσία 
κλπ. 25,000.—Τδ δλον 450,000—τόνων.

Είς τριάκοντα τριών λοιπόν έτών διάστημα ή 
τά 300,000 τόνους· ηύξησε δέ τόσον,

., έν παραδείγματι, ή 
ποιότης αύτη, ’ ’

~ί

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΚΑΦΕ.
πολλά έξ’ αύτών δοζιμασθε ’.ς οέν έπέδω-» 

τήν γεϋσιν μέτέβαλεν, άναλόγως τοϋ 
ό έν Μαρτινίκα και άλλος ό έν Ιάβα πα- 

ίσης εΐς τό άλλο 
ας, άλλος ό τής 
’Αμερική, όπου ή

οσοϋτον άναπτυ- 
’ώ κέντρω αύτώ

τώ Μεξιζώ παράγεται καφές, δέν δύναται μολαταύτα νά 
λι----- ,,r .. T0l5g-3v βύρΰν ιτ.&ξζ-.ίΟτ,

ώστε απολύτως 
ακριβείς όπωσοΰν τ', 

ού 1838. Τότε τού κό 
—τόνων κατ’ έτος, σημειωτέ- 

ή πρώτη αυτή τής καταναλώσεως παν- 
κατά GO καί 70 0)θ ύποδεέστεραι τών 

..................... ' ιίς 250,000—τό- 
ούσιωδώς γλυκύτερα·.

άδΰνατον
-7.ζ 

> κόσμου

τού 1818 ή αύξησι; τής καταναλώσεως κα- 
Αί είς άπάσας σχεδόν τάς κοινωνικάς τάξεις 

τείνουσιν όπως μεταβάλλωσι καί τον 
μετέβαλον ήδη. Ό καοές, πλέον παντός 
τής κοινωνίας τάς βαθμίδας, κατέστη άνάγκη 

τήν άνάγκην, άλλ’ είς βαθμόν τοιοΰτον ώστε 
ι τής παραγωγής καταντά προβλη- 

; τις τήν είς αύτάς τάς παραγωγούς 
τοΰ καφέ, ούκ δλίγην μολαταύτα, ιδού μία λεπτομερής στά

διά τό έτος 1S71 καταναλώσεως τών λοιπών μερών; Άμε- 
τόνων Γερμανία 108,000· Γαλλία 50,000- Βέλγιον καί 

42,500—Αύστρία 25,000 — ’Αγγλία 20,000- Βόρεια τής Εύ- 
............  ........................ 7,500· Ιταλία, ’Ανατολή

κατανάλωσις 
μ’ δλην τών τιμών 

'] τοσούτον περιζήτητος.
, άπό 70[80 φρ. τά Ο θ χιλιόγραμμα, δ- 
1838 έπληρώνετο, έφθασε, μετά βραδείαν 
φρ. σήμερον. Έννοεΐται ότι καί τών άλλων 

συνεβάδισαν. Αί δέ άλληλοδιάδοχοι ύψώσεις 
τήν κατανάλωσιν, έκαστος δ’ έννοεΐ εύκό- 

άν ύποτεΟή τών τιμών ή ΰψωσις, ή έντεΰ-

ηύξησε χα- 
τήν βαθμι- 
, έν Γαλ-αίαν υψωσιν. Ό Άύτι 

λία προπάντων, 
σον έπί 
ταχτικήν 
ποιοτήτων 
αύται ?’ 
λως διατί.

πολλά έτη μετά 
υψωσιν, τά 230[240 

αί τιμαί σχετικώς 
δέν έσμίζρυναν καθόλου 

“Οσφ μεγάλη και

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ.
Οεν δι’ έκαστον άτομον αναλογούσα δαπάνη αποβαίνει σχετικώς μηδαμινή. 
Λάβετε ώς παράδειγμα τήν κατανάλωσιν τής Γαλλίας. Πεντήκοντα χι
λιάδες τόνων έπί 35,000,000—περίπου πληθυσμού παρουσιάζουσιν ενός 
καί ήμίσεος μόλις χιλιογράμμου έτησίαν κατ’ άτομον κατανάλωσιν. Ενός 
λοιπόν φρ·>ν τό χιλιόγρ. υψωσις, 100—φρ. δηλαδή τά Ο’θ χιλ. κατά πό
σον θέλει βαρύνει άτομικώς έκαστον; Κατά 2ν καί ήμισυ φρ. κατ’ έτος· 
κατά δέ τρία, άν πρόκηται νά ύψωθώσιν εκατόν άκόμη φρ. αί τιμαί πλέ ■ 
ον τού σημείου δπου σήμερον εύρίσκονται.

Αύτοΰ κέΐται άκριβώς ή δυσχερής τού ζητήματος Οέσις. Διότι άπέναν- 
τι τοιαύτης περί τήν κατανάλωσιν προόδου ή παραγωγή μένει στάσιμος 
καί, τό ούσιωδέστερον, έν Βρασιλία ήοχισε πρό δύο ή τριών έτών σπου
δαίως χωλαίνουσα. Διάφορα·, άτμοσφαιρικαί έπιρροαί έβλαψαν σπουδαίως 
δύο ή τρεις ήδη άλλεπαλήλους είσοδείας. Καί δμως ή χώρα αύτη παρά
γει, μόνη, δσον ό άλλος κόσμος δλος όμοΰ. ’Ιδού ό μέσος δρος τής κα
τά τά τελευταία πέντε ετη παραγωγής άλλως τε: Βρασιλία 200,000 τόνων 
’Ιάβα 65,000· Κεϋλάνη 47,000· Μανίλλη καί Ινδία·. 20,000· 'Αίτι 20,000· 
Βενεζουέλα 10,000· Κεντρική Αμερική 10,000· Ίαμαΐκή 4,000· ’Αφρική, Μόκα 
κλ. 5,000—έν δλοις 387,000—τόνων. Τής στατιστικής δέ ταύτης ή πεν
ταετία λήγει μέ τδ παρελθόν έτος 1872.—Αί τοΰ παρόντος έτους είσοδεΐαι 
υπολογίζονται ούσιωδώς έ7«λειπεστεραι. Η Βρασιλία Οά δώση μόλις 160 ή 
165,000 τόνων, ή δέ Κεϋλάνη 10 μέχρι 12,000— τόνων όλιγώτερον ά
πό πέοισυ. Τής Ιάβας ή είσοοεία μολαταύτα είναι άφθονοτέρα, καί άν καί 
τινα τών άλλων μερών δώσωσιν, δπως έλπίζεται, πλειότερον τού συνήθους, 
Οά φθάση ίσως τό ολικόν ποσόν τάς 370 χιλιάδας τόνων. Καί πάλιν μο
λαταύτα μένει 70[80,000 άπέναντι ήμών έλλειμμα. ΙΙόθεν θέλει συμπληρωθή;

Έκ τής βαθμηδόν αλλαχού έπεκτάσεως τής καλλιέργειας τοΰ νυν σπα- 
νίζοντος βοτάνου. Ύπάρχουσιν, έν ταΐς πέραν τού ’Ατλαντικού ιδίως χώ- 
ραις, πλεΐστα δσα μέρη κατάλληλα πρός ταύτην, μήτε έργασίαν κοπιώδη 
άλλως τε απαιτούσαν, μήτε ατμοσφαιρικούς κινδύνους πολλούς διατρέχου- 
σαν ύπάρχουσι καί έν τή ’Ανατολή πο7»λά ίσως τοιαΰτα, τά ύπό ζώνην 
θερμήν ιδίως εύρισκόμενα. Ώστε τάχιον ή βοάδιον ή μικροσκοπική τού αν
θρώπου χειρ θέλει συμπληρώσει τήν, σκοπίμως ίσως, φειδωλήν ένταΰθα, 
άλλαχου δ? άπειρον τού Δημιουργού χεΐρα. Έωσού μολαταύτα γείνη τούτο, 
τό έλλειμμα θέλει προβαίνει εύρυνόμενον καί, μ’ δλον τό ύψηλόν τών τί
μιων, οίαδήποτε έκπτω-ις φαίνεται έπί τού παρόντος προβληματική.

Β.
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Έν τή ιστορία τής προόδου τώυ έθνών παρετηρήθη ζαι παρά πλείστων 
περιέργως συνεζητήθη τό εξής λίαν αξιοσημείωτο·; φαινόμενου. Πάντες δηλ. 
οί συγγραφείς καί οί τεχνϊται, δσοι τά μάλιστα διήνεγζαν είς τε τό πνεΰμα 
καί τάς γνώσεις, ώς έπί τό πολύ καθ’ ορισμένους αιώνας άνεφάνησατ 
καί τινες τών αιώνων λίαν πρός τοΰτο άγονοι έδείχθησαν, εις άλλους δέ 
τουναντίον έξαισίαν ή φύσις δημιουργικήν ανέπτυξε δύναμιν καί άφθονώτατα 
τό πνεΰμα καί τά ίδια αύτής δώρα διεσζόρπισε. Τοΰ δέ φαινομένου τούτου 
διαφόρους ήθέλησαν νά δώσωσι λόγους. Καί τινες μέν ούχί άπιΟάνως απέδωσαν 
την αιτίαν εις τό είδος τής Κυβερνήσεως καί εις τά ήθη, τουτέστι εις 
τήν ύπό τών πολιτικών αρχόντων γινόμενη·; ένθάρρυνσιν καί τήν προς 
άλθ.ήλους τώυ διαπρεψάντω·; άνδρών άμιλλαν. ’'Αλλοι δέ μή άρζεσθέντες 
είς ταΰτα άλλους άνεζήτησαν λόγους είς τό κλίμα, τόν άέρα ζαί άλλας 
φυσιζάς αίτιας. Άλλ’ δπως δήποτε τοΰτο εινε βέβαιον, δτι αιώνες τινες 
μάλλον εύνοήΟησαν άλλων, καί πολύ πλειότερα πνευματικά προϊόντα παρήγαγον.

Ίέσσαρας άριθμοΰσιν οί σοφοί τοιούτους αιώνας. Ιίρώτος μέν είνε· ό 
τής 'Ελλάδος, περιλαμβάνω·; τό χρονικόν διάστημα άπό τοΰ Πεθ,οποννη- 
σιαζοΰ πολέμου μέχρι τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, καθ’ δ ήκμασεν Ηρόδοτος, 
Θουκυδίδης, Ξενοφών, Σωκράτης, Πλάτων, ’Αριστοτέλης, Δημοσθένης, Αι
σχίνης, Αυσίας, Ισοκράτης, Πίνδαρος, Αισχύλος, Εύριπίδης, Σοφοκλής, 
’Αριστοφάνης, Μένανδρος, ’Ανακρέων, Θεόκριτος, Λύσιππος, Άπελλής, Φει
δίας, Πραξιτέλης κλπ. δεύτερον δέ ό τών 'Ρωμαίων τούς χρόνους τοΰ 
Καίσαρος καί τού Αύγούστου περιλαμβάνω·; καθ’ δν ήκμασεν Κάτουλος, 
Αουζρέτιος, Ταρέντιος, Βιργίλιος, Όράτιος, Τύβουλλος, Προπέρτιος, ’Οβί
διος, Φαιδρός, Καΐσαρ, Κικέρων, Τίτος Αίβιος, Σαλλούστιος, Θύάρρων καί 
Βιτρούβιος· ό δέ τρίτος είνε ή άναγέννησις τών γραμμάτων, τώυ έπιστη- 
μώυ καί τών τεχνών έπί τών παπών ’Ιουλίου Β'. καί Δέοντος Γ. καθ’ ούς 
έφάνησαν Άριόστος, Τάσσος Σανναζάρ, Vida, Machiaveii, Gliicciardini, Davila, 
"Ερασμος, Παύλος, ’Ιώβ, Μιχαήλ, ’Άγγελος, 'Ραφαήλ καί Τιτιανός ζλπ. Ό 
δέ τέταρτος περιλαμβάνει τούς χρόνους Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ'. ζαί τής βα
σιλίσσης έν ’Αγγλία Άννης, καθ' ούς έν μέν τή Γαλλία ήκμασαν Κορνή- 
λιος, 'Ρακίνας, Δερήτζ, Μολιέρος, Βουαλώ, Λαφονταίν, 'Ρουσσώ, Βοσσουέτος, 
Φενελών, Βουρδαλώ, Πασζάλης, Μαλεβράγχιος, Μασιλλιών, Ααβρουϋέρ, 
Βάϋλος, Φοντένελλος ζαί Βεοτώ, έν δέ τή Αγγλία Δρύδεν Πώπ, Άδδίσον, 
'Ρρίορ Σουίφτ,Πάρνελλ, Κόγγρεβ. Ότουαιϋ, Yong, Bowe,Alhei bury,Bcelingbroke, 
Tillolron, Temple, Boyle, Locke, Newton, Clarke.

Τούτους δέ θέλοντες νά παραβάλωσι, διαζρίνουσιν ξίς αρχαίους ζαί νεω-
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ΐέρους· ζαί αρχαίους μέν άποκαλοΰσι πάντας δσοι ήκμασαν κατά τάς δύο 
πρώτας περιόδους "Ελληνας ζαί 'Ρωμαίους, περιλαμβανόμενων καί τινων 
αρχαιότερων ζαί μάλιστα τοΰ 'Ομήρου· νεωτέρους δέ πάντας δσοι ήκμασαν 
κατά τάς δύο τελευταίας, μηδ’ αύτών τών συγχρόνων έξαιρουμένων. Άλλα 
παραλληλισμός άμφοτέρων τών συγγραφέων τούτων άτελής μόνον καί 
σκοτεινός δύναται νά γείνη· διότι άναφέρεται είς είδη συγγραμμάτων ζαί 
διανοητικών προϊόντων πολλήν έχόντων διαφοράν. Συνήθως οί άγαπώντες 
τοιοϋτον παραλληλισμόν περιοοίζουσιν αύτόν είς δύο ή τρεις συγγραφείς 
τούς διασημοτάτους είς έκαστον είδος. Ούτως ή υπεροχή τών πρώτον προς 
τούς ετέρους σφοδρότατα άλλοτε έν Γαλλία συνεζητήθη, ζαί ό μέν Βουαλώ 
ζαί ή Κυρία Δοσιέ έκηρύχθησαν ύπέρ τών αρχαίων, ό δέ Περώλτος ζαί 
Λαμώτης ύπέρ τών νεωτέρων άλλ’ έκάτεροι προήχθησαν είς ύπεοβολάς. 
Έτι ζαί νΰν οί σοφοί ζαί κριτικοί διαφόρως εχουσι. Διό ήμεΐς, όλίγας 
μόνον σκέψεις μετά λόγου ζαί άμερολήπτως ένταΰθα έπάγοντες, 
νομίζω δτι ίκανώς θέλομεν διαφωτίσει τό μέγα τοΰτο ζήτημα. Άν τις τών 
συγχρόνων ήμών άνελάμβανε νά δυσφημήση τούς ένδοξους τών άρχαίων 
ποιητών καί συγγραφέων, διϊσχυριζόμενος οτι ό μέν "Ομηρος ζαί Βιργίλιος 
είνε έκ τών μέτριων ποιητών, ό δέ Δημοσθένης καί Κικέρων ταπεινοί ρή
τορες, πρός τούτον 'μετά θάρρους ήθέλομεν είπεϊ δτι ήτε άνακάλυψις 
καί αύτοί πολύ βραδέως ήλΟον. Ή φήμη τών μεγάλων τούτων άνδρών 
έτέθη έπί βάσεως τοσοϋτον εδραίας, ήν ούδείς συλλογισμός δύναται νά 
ζλωνίση· διότι στηρίζεται έπί τού θαυμασμού δλων καί τών άνδρών καί 
τών αιώνων. Καί περιέχουσι μέν τά συγγράμματα αύτών άτελείας τινάς· 
ά?,λά ποια έργα έξήλθον τέλεια έξ άνθρωπίνης χειρός; Άν δέ τις ήθελε 
προσβάλει τήν δόξαν αυτών ώς άδικον και ψευδή, ήθέλομεν άντιτάξει αύτώ 
■ρόν εξής συλλογισμόν ίσοδυναμοΰντα πρός άπόδειξιν. Πρέπει νά έχη άδι
κον διότι έχει κατ’ αύτού τήν άνθρωπίνην φύσιν. Διότι έάν Οέλωμεν νά 
έξετάσωμεν τά έργα τής τε ρητορικής καί ποιήσεως ώς πρός τό αίσθημα 
τοΰ καλού είς τίνα πρέπει νά άποταθώμεν ; τίνος γνώμην νά παραδεχθώ- 
μεν, ποιον κύρος, ή είς τίνα κρίσιν νά έπαναπαυθώμεν ; τίνες Οά είνε οί 
κριταί, άν μή, ώς έφθην είπών, ή συμπάθεια ζαί ή γενική πάντων επι
δοκιμασία ; Άλλά ή κοινή γνώμη ίκανώς έξεδήλώθη· οί δέ άνθρωποι άνευ 
πρόζαταλήψεως καθ’ όλους τούς χρόνους καί παρά πασι τοϊς πεπολιτισμέ- 
νοις έζήρυξαν τήν εαυτών γνώμην, καί τούτων τάς ψήφους πάσας έλαβον 
οί ένδοξοι τής άρχαιότητος συγγραφείς. Τού δέ δικαστηρίου τούτου ή 
ψήφος είνε ανέκκλητος.

Κατά οέ τά νοήματα καί τούς συλλογισμούς οί άνθρωποι δύνανται νά 
διάγωσιν έπί πολύν χρόνον πλανώμενοι- ή άλλαι σκέψεις ακριβέστερα! θά 
άντικαταστήσωσι τάς πρώτας. ’Επιστημονική δέ τις αλήθεια βασιζόμενη 
έπι τώυ νΰν γνωστών ζαί πειραμάτων δύναται ν’ άνασκευασθή αύριον δι’ 
άλλης εύρυτέρας έπιστήμης, διά άχριβεστέρων δηλ. γνώσεων ζαί καλλίτε
ρων πειραμάτων. ’Εντεύθεν ούτε ή μεγάλη άρχαιότης, ούτε ό άριθμός τών 
οπαδών είνε ικανά νά δώσωσι κύρος είς οίονδήποτε φιλοσοφικόν σύ- 
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στημα. Ηρός τούτοις εινε φυσικώς ορθόν νά σζεφθώμεν ότι ό κόσμος γη- 
ράσζων, άν μή γίνηται σοφώτερος, άποβαίνει τουλάχιστον πολυμαθέστερος- 
δθεν καί άν ύποτεθή βέβαιον πότερος ό ’Αριστοτέλης ή ό ΙΝεύτων ήτο 
μεγαλοφυέστερος, εινε τουλάχιστον βέβαιον ότι ή φιλοσοφία τού δευτέρου 
υπερέχει τής τοΰ πρώτου· διότι ό Νευτων ώφελήθη ύπό νεωτέρων άναζα- 

; δύνανται 
οέν συνδέεται 

έπιστήμης ή μετά τής έζτάσεως τών άν- 
έν τώ αίσθήματι. Καί μάτην ήθελε τις 
άνθρωποι διαπράττουσι πρός το καλόν, 

τό κοινόν συναίσθημα είνε συγχρόνως καί 
μόνον φυσικόν. Ή φήμη λοιπόν τής Ίλι- 

τεθεμελίωται έπί βάσεων στερεών, έδραιωΟεΐσα άπό τής 
ποιημάτων τούτων. Ούχ ήττον ανέρχεται καί ή τοΰ 
Πλάτωνος, καίτοι πάντες ασχολούνται πολεμοΰντες

τινων λεχθέν ότι ή δόξα τών ρητόρων καί 
μόνον τό κύρος, τήν σχολαστικότητα καί 

είς αιώνα διά τής διδασκαλίας 
μέν άληΟές ότι οί συγγραφείς ούτοι 

σχολείοις καί τοΐς γυμνααίοις, 
ύπέρ αύτών διατιθέμεθα. Άλλά 

ών γυμνασίων ; Δέν εινε 
ύπόληψιν ;

λύψεων, άς ό ’Αριστοτέλης δέν έγίνωσκεν. Άλλά πάνυ διαφόρως 
οί αυτοί νά κριθώσιν ώς πρός τήν φιλοκαλίαν. Τό καλόν δέν 
-Λ · - - - * - ' *ούοαμώς μετά τής προόδου τής 
θρωπίνων γνώσεων. Τό παν είν’ 
επανορθώσει τάς πλάνας άς οί 
ώς τάς έν τή φιλοσοφία· διότι 
φυσικόν, καί. αληθώς διά τοΰτο 
άδος και Αίνειάδος 
δημοσιεύσεως τών 
Άριστοτέλους καί
T*j’ r * - - J -

Εινε δέ γελοΐον
ητών, τής 
προλήψεις 
οφείλεται.

τήν φιλοσοφίαν αύτών. Γ?* Λΐ * ·
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Ό κόσμος δύναται κατά τινας σχέσεις νά συγζριθή πρός τον 

ις κερδίζει τι συν τή ηλικία πάντοτε. Καί είνε μέν άλη- 
αι πρόοδοι αύτοΰ δέν συμβαδίζουσι μετά

ίς μεγίστην κατεβυθίσθησαν ληθαργίαν άλλ’ 
έγνώρισε νά έπωφεληθή άπό τών ανακαλύψεων 

τινας χρόνους άνεφάνησαν ευφυείς νόες, iZj.
τε τελειοποιεΐν καί εύρίσκειν. Καί ό κοινός τών άνθρώπων έχων ήδη συ- 
νηγμένην ύλην θέλει προοδεύσει πλειότερον είς τήν έπιστήμην ή όσον ή
θελε δυνηθή καί τό έξυχώτατον τών πνευμάτων άνευ τών ύπαρχουσών 
γνώσεων. Ώσαύτως είς τήν φυσιολογίαν καί τήν αστρονομίαν ζαί χημίαν, 
αίτινες βάσιν έχουσι τάς γνώσεις ζαί τήν πείραν οί νεώτεροι άδιαφιλονεί- 
κητον ύπεροχήν έχουσι. Καί παράγομαι μά/αστα νά παραδεχθώ ότι είς 
καθαρώς διανοητικά αντικείμενα οί νεώτεροι έν πολλοΐς είνε ακριβέστεροι 
τών άρχαίων, ίσως διότι τά γράμματα γεν.κώτερον καλλιεργούμενα, ανέ
πτυξαν καί, ίν’ ούτως είπω, ώςυναν τάς δυνάμεις τοϋ άνθρωπίνου πνεύ- 

ός τούτοις οέν δύναται τις ν’ άρνηθή ότι ή κοινωνική π

νήργησεν.
άνθρωπον, δστι
Οές ότι 
περίοδοι εί· 
πάντοτε έγ 
Καί κατά ■

τελειοποιεΐν καί εύρίσκειν. Καί ό κοινός

τή ηλικία πάντοτε. Καί εινε
ών αιώνων, μαζραί δέ 

οσάκις άφυπνεΐται, 
τών άρχαιοτέρων. 

έχοντες τό δώρον τοϋ

ό παρά 
άρχαιότητος είς 

άπό αίώνος
εινε

έν τοΐ, 
•ηλικίας 

σχολείων ζαί 
ς συγχρόνοις 

πάντοτε νεκραί, ό δ
; όπως Οεωροΰμεν τούς συγχρόνους ήμεΐι 

ι τήν φήμην αύΤών οί ένδοξοι συγγράφεις 
τά Πανεπιστήμια. Έγένοντο διάσημοι 

ν θαυμασμόν, δν είχαν έμπνεύσει είς —Λ- ------------ '
; ------ :α._ ........ - >r·. < ττ

γράμματα 
ώςυναν τί άνθρωπίνου

• -ρόοδος 
κρίνοντας καλλιτεχνήματα ζαί καλλιλογικά έργα· 

πρός τήν ιστορίαν π. χ. ότι ούδέν άν Εύρώπη έ- 
πολιτιζάς γνώσεις παρά τούς Έλλη- 

ζά?.λιον νΰν τήν φύσιν 
διοράται έν όλω ή κατά τούς πρώτους 

καθ’ δλα τά είδη διά πολυαρίθμων 
μεγάλως ηΰξησαν. ΙΙλειοτεροι δέ λα- 
συγκοίνωνίας κατέστησαν εύζολώτερα 

προσεγένετο μείζων βεβαιότης. Ταύτα 
τούς ιστορικούς, άφ’ ων καί ώ- 

άναντιρρήτως άπό τών ποιητικών ά- 
τήν άκρίβειαν καί τήν κανονικότητα 

δραματικής τών άρχαίων ποιήσεω 
έν τή νεωτέρα οί χαρακτήρες 
έπιτυχέστεραι

καί
>·. Λ
ολίγα βοηθεΐ ήμας 
εινε βέβα ιον καί 
υπάρχει μή έχον 

καί 'Ρωμαίους, ζαί 
πολιτεύματος, καί 

διότι είδομεν σχεδόν 
άσσων. Αί έμποριζαί σχέσεις 

λιτίσθησαν καί τά μέσα τής 
αχύτερα· διά δέ τής πείρας - 

πάντα είνε μεγάλα πλεονεκτήματα είς 
φελήΟησαν. Καί πάλιν ώφε?.ήθημεν μέν ά 
ιστουργημάτων περί τε 

άπό τών καλλονών τής 
ναταί τις ν’ άρνηθή ότι 
ποικίλοι, αί περίπλοκα! 
κτιζώτερον έφυλάχθη.

Τοιαΰτα κατ’ 
νά διαφιλονεικήσωμεν τήν ύπεροχήν, 
τις κατά πρώτον 
παρά 
χνον 
νέρχομαι_ 
Οοώπου»
ζαί πείραν

Ύ «ματος. 
ούζ 
διότι 
Ονος 
νας 
τοΰ ... 
αιώνας 
έπανασ 
οί έπο’ 
ζαί

ποι- 
τάς 

μεταδοΟείσας 
δίδονται εις τάς 
καί άπό τής 
πώς ζατεζρά- 
άρά γε δι’ ήν 

διότι ή 'Ελληνική καί Λατινική 
δέ Όμηρος, Βιργίλιος, Όράτιος 
ι τούς συγχρόνους ήμεϊς νΰν. 

εϊ’ 
Classi ]ue) διά 

τούς νοημονεστάτους τοΰ αίώνος 
>ς ού μόνον ήτο

τας
Διότι 

χεϊρας ήμών 
τρυφερωτάτης 
τησαν τών 
είχον παρά τοϊ 
γλώσσα δέν ήσαν 
έθεωρήθησαν παρομοίως 
Δέν δφεΟνουσι λοιπόν 
τούς' σχολιασιάς καί

καί τής τζατριδος αύτών χθίτας. Έπι Περιχλέους ό "Ομηρο, 
παίδων ανάγνωσμα, άλλά ζαί τών πρεσβυτέρων τό εντρύφημα· 

ζαί παρά 'Ρωμαίοις έπί Δομητιανοΰ ό Βιργίλιος :
(Juvenal Sal. VII, 226). Κατά δέ 

άρχήν, άφοΰ ή φήμη τών ένδοξων τής άρχαιότητος 

διεφίλονεϊκήθη, άλλά μάλιστα οΰτω γενικώς 
--- -------- Α-----  Λ—_*.. ■ * ' λ

τό πρώτον ·
ώσαύτως ;
ώς ύπόδειγμα ύπεβάλλοντο τοΐς 
τήν γενικήν ταύτην <\ 
συγγραφέων ανέρχεται μέχρι

•S

καί ό Όράτιος

πολιτισμένοις λαοΐς, θαρρούντως δον 
αύτών φήμη ούδόλως ε 
'..ί τής αληθούς άξια;

είνε άδικος, άλλά 
έπι τής αληθούς αξίας τΓ

Πλήν όμως φυλαχθώμεν άπό 
τούς αρχαίους θαυμασμού. Διότι 
εις τών άρχαίων τό πνεύμα οί 
άπάσας τάς τέχνας, έν αΐς ή

νέοις 
ή, φήμη , 

τοΰ αίώνος έκαστου
; διαδέδοται παρά . 

άμεθα νά συμπεράνωμεν ότι I “1 ΐ * * / Vουναντιον <
Λυτών.

καί παντελώς τυφλού πρός 
άν άποδώσωμεν 

ύπερβάλλουσι πολύ έκείνων είς 
τών γνώσεων έπαισθητώς έπε·

ών συγγραφέων 
τοϋ γενικού 

οίανδήποτε ύπεροχήν καί 
νεώτεροι 

πρόοδος

αύτών, άφοΰ. ουδέποτε 
πασι τοΐς πέ

η μεγάλη 
στηρίζεται άδιάσει τος

τήν ιστορίαν π. χ. ότι 
πλειοτέρας πολιτικός γνώσει 
δυνάμεθα νά έζτιμήσωμεν 
κάλλιον
*9’■ αύτό

έμέ είναι τά τών

ζαί τό πιθανόν

νεωτέρων 
άλλά

ώφελήθημεν 
ς, άλλά οέν 
ούχ ήττον 
καί πρέπον

» ου-* εινε
τα-

εις ών δυνάμεθα 
πολύ όσον 

; ή ένυπάρχουσα 
ύπερβάλλει πάσαν έντε- 
ι γνώσεων. Άλλ’ έπα- 

ήλιζίας τοϋ κόσμου πρός τήν τοϋ άν- 
,· γηράσκων απέκτησε πλειοτέρας γνώσεις 

τούναντίον άνέπτυξεν έν τή νεότητι αύτοΰ πλειο-

προσόντα 
δέν προβαίνουσι 

ήθελε νομίσει· διότι ή πνευματική ισχύς 
τοΐς άρχαίοις, μάλιστα είς τήν φιλοκαλίαν, ί 
τελειότητα ύπό τών πλειοτέρων παραγομένην γνώσεων, 

είς τήν σύγζρισίν τής ηλικίας τοϋ κόσμου πρός · 
λέγων ότι, έάν ό κόσμο* *...... ~

_Γ_., τό πνεύμα -* 2 
ίσχύν, ορμήν καί ενθουσιασμόν. Ή δέ διαφορά αύτη 

ζοιητάς, ρήτορας καί ιστορικούς πρό
τέραν ίσχύν, ορμήν ζαί ένθουσιασμόν. Ή δέ διαφορά αΰτη μάλιστα χα
ρακτηρίζει τούς αρχαίους ποιητάς, ρήτορας ζαί ιστορικούς πρός τούς νεωτέ- 
ρους παραβαλλόμενους. Παρ’ έζείνοις μέν εύρίσζομεν μείζονα άντίληψιν, άληθε-
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στέραν απλότητα ζαΐ' 9υσιζωτέραν φαντασίαν παρά δέ τοΐς νεω“έροις με- 
γαλειτέραν μέν τέχνην ζαΐ ακρίβειαν, άλλά πολύ μεγαλειτέραν αδυναμίαν. 
Η» γενικής ταύτης παρατγ·ρ·ήσεως δύνανται νά ύπάρξωσι καϊ εξαιρέσεις 
τινες· οιοτι είς τήν ποιητικήν έξαρσιν ζαΐ τό ιδιοφυές τοΰ πνεύματος ό 
Μιλτων ζαΐ Σακκεσπεΐρος ούδενός τών γνωστών ποιητών -υποδεέστεροι κρί- 
νονται.

Εύκαιρον δέ εΐνε νά παρατηρήσωμεν δτι οί αρχαίοι χρόνοι έπαρουσί- 
ασαν εύνοϊχάς τινας περιστάσεις είς τήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος. Ή 
οιοασκαλια ήτο τότε σπανιωτέρα ζαΐ δυσχολώτερον προσεκτάτο ή σήμερον. 
II οε δυσκολία αύτη συνετέλει είς βραδυτέραν, άλλ’ άκριβεστέραν μόρ- 

φωσιν. Μετά πολυχρόνιον άκρόασιν ό μαθητής μόλις προήρχετο ιδίαν έκ- 
φερων γνώμην. ΊΙ οίκειότης ζαΐ τό σέβας πρός τε τόν διδάσκοντα και 
τήν διδασκαλίαν ήσαν απεριόριστα. ’Επειδή δέ ζαΐ ή δημοσίευσις τών ιδεών 
ήτο ούσζολος πριν δημοσιευθή τι είς πολλάς ύπεβάλλετο διορθώσεις. ’Εν
τεύθεν ή μεγίστη ακρίβεια ζαΐ τέχνη τών άρχαίων περί τε τήν λέξιν 
και τας έννοιας. Αέγουσιν δτι μετά τόν θάνατον τοΰ Πλάτωνος εύρέθη ή 
δέλτος έχουσα μεταπεποιημένην τήν άρχήν τής πολιτείας. ’Εντεύθεν δια- 
ζρινονται τά έργα τών συγγραφέων δσα έπεξεργάσθησαν τών άλλων διό
τι τά έργα αυτών ήσαν προωρισμένα είς διηνεκή άνάγαοσιν, άλλ’ 
ούχί εφήμερα διαγωνίσματα. Είς τοΰτο έκαστος συγγραφεύς άπέβλεπεν, δ
σον ήν αύτω δυνατόν. ΙΙρός τοιαύτην δέ επιμέλειαν ζαΐ σπουδήν άνάλο- 
γον ζαΐ τό δημόσιον άπέδιδεν είς τόν συγγραφέα τιμήν καί ύπόληψιν. 
Ίά έργα τοΰ 'Ηροδότου άπεζάλεσαν Μούσας ζαΐ γενναίως τόν συγγραφέα 
οι ’Αθηναίοι άντήμειψαν. Τούτ’ αύτό βλέπομεν πρός άλλους πραττόμενον. 
Εις μνήμην τής Μούσης τοΰ Εύριπίδου οί έχθροΐ έχαοίσθησαν τοΐς Ά- 
Οηναίοις πολιορζουμένοις, ζαΐ είς τούς αιχμαλώτους αύτών άπέδωσαν ελευ
θερίαν οι Συραζοΰσιοι χάριν τών ωδών αύτού τούτου. Διά τήν τελειότη
τα ήν έπεδίωζον οί ποιηταΐ ζαΐ συγγραφείς έτυγχανον ζαΐ τοΰ προσήκον
τος παρά τών συγχρόνων επαίνου. ’.Αλλά παρ’ ήμΐν πώς έχει τό πράγμα 
νΰν; Ή τέχνη τοΰ γράφειν θεωρείται ώς δώρον κοινόν χαΐ ζατά τόν 
ποιητήν.

Όλοι σοφοί ζαΐ άσοφοι συγγράφομε-; βιβλία. (Όράτ. Β. έπις-. ά, 11 7.)

Διά δέ τήν ταχύτητα ζαΐ ευκολίαν άμελέστερον παρ’ εκείνους γράφομεν, 
ζαΐ άποφεύγομεν νά στενεχωρηθώμεν είς οέ τήν τελειότητα έλαχίστην ά- 
ποοίδομεν σπουδαιότητα. Παρ’ ήμΐν οί άναγνώσται τών καλών βιβλίων εΐ- 
νε όλιγιστοι οί πάντες δέ μετ’ εύχαριστήσεως άναγίνώσζουσιν εφήμερα τι- 
να ζαΐ ταΰτα ευτράπελα. Δοξάζοντες δέ ή μάλλον προφασιζόμενοι δτι τά 
γράμματα, ή άνάγνωσις ζαΐ τών ώφελίμων ιδεών ή άπόχτησις εινε μό
νον διά τούς ολίγους τούς περί ταΰτα ιδία άσχολουμέ-.ους, ού μόνον ή
μεΐς άποφεύγομεν, άλλά ζαΐ τοίς παισΐν ήμών τήν αύτήν μεταδίδομε·; 
κλίσιν ζαΐ διάθεσιν. Ένεκα δέ τών ολίγων αναγνωστών ζαΐ τής φαινο- 
μένης άποστρορής πρός τήν άνάγνωσιν τών πλείστων, όλίγιστα καί τά 

ζαλά συγγράμματα· διότι ούδεμία τών κόπων τών συγγραφέων αμοιβή- ή 
διότι, ώς συνήθως λέγομεν, ή έργασία ού μόνον τιμήν έλαχίστην απονέμει, άλλ’ 
ούδέ τρέφει τον ζοπιώντα. Οί πλεΐστοι γράφοντες παρ’ ήμΐν είναι ή μετά- 
ορασταΐ επιτυχείς ή ανεπιτυχείς μυθιστοριών μηδ’ αύτών τών αισχρότατων 
εξαιρούμενων, ή βιβλιοπώλαι ζαΐ προσήκοντες τή τέχνη τούτοις, οΐτινες έ- 
πλημμύρισαν τό έθνος ήμών γραμματικών ζαΐ άλλων μικρών βιβλιαρίων δΓ 
ών ζαταγεμίζουσι τούς σάζκους τών μικρών παίδων,' έζκενοΰντες τά ούχί 
πλούσια τών ενδεών γονέων βαλάντια. ’Αλλά πλήν τούτου έξετάσωμεν τό 
πραγμα γενικώτερον. Ή τυπογραφία έπολλαπλασίασε τά βιβλία ζαΐ κα
τέστησε τοίς πάσι κοινά ούδέν δέ κώλυμα παρουσιάζεται είς τάς σπουδάς 
ήμών. ’Εντεύθεν πλεΐστοι ζαΐ τών μέτριων άποπειρώνται μέγιστα, άλλ’ 
ελάχιστοι δύνανται νά ύψωθώσιν ύπεράνω τοΰ πλήθους. Τά γράμματα ζαΐ 
αί έπιστήμαι δέν λογίζεται ζλίσις είς ήν οί ευ πρός αύτά πεφυκότες επιδίδονται, 
ά'/.λ’ επάγγελμα ζαΐ πορισμός τό πλεΐστον. Τήν πληθύν τών βιβλίων ζαΐ 
τών άλλων μέσων ίσως ούχί άδίκως θεωρεί τών νεωτέρων τις ώς αιτίαν 
τής ζαταπτώσεως, τοΰ νεωτέρου πνεύματος ζαΐ συντελούσαν είς έξασθέ- 
νησιν μάλλον ή είς ένίσχυσιν τών πνευματικών προϊόντων, α Είναι πολύ 
πιθανόν, λέγει, δτι όλιγώτερον έκ τούτου ζερδίζομεν ή στεοούμεθα- διότι 
τό πνεύμα άζολουθούν τά ίχνη τών άλλων έξασθενεΐ. Όλιγώτεραι γνώσεις 
άνήκουσίν ήμΐν, διότι εύχαριστούμεθα είς τάς τών προγενεστέρων. Ούτως 
ό μεταφραστής ούδέποτε γίνεται ποιητής, ώσπερ οί μεριμνώντες περί τώυ 
άλλων μάλλον ή περί τού ίδιου εαυτών έργου μένουσι πτωχοί. Τίς Οά 
μοί είπη, (προσθέτει ό αύτός' ότι ή σπουδή δέν σβύει τό εφευρετικόν πνεύ
μα άνδρός εύφυώς έχοντας πρός τοΰτο· ή δτι τό βάρος και ό αριθμός 
τοσούτων ιδεών ζαΐ ξένων γνώσεων δέν καταπνίγει έν ήμΐν τήν δύναμιν 
τοΰ σκέπτεσθαι, δπως ύπό σωρόν ξύλων εκλείπει ό σπινθήρ δστις έμελλε νά 
παράγη ζωηράν φλόγα ; Μάλλον τής γυμναστικής ή Οερμότης ή τών ένδυ- 
μάτων δίδει ίσχύν είς τό πνεύμα δπως ζαΐ είς τό σώμα. Συνεχώς μάλι
στα ή υπερβολική Οερμότης πολύ μεγάλην λαμβάνουσα έντασιν έκνευροΐ 
ζαί τήν ίσχυράν σωματικήν ευεξίαν. »

Οίαδήποτε άν εινε ή αιτία, πάντοτε εΐνε βέβαιον ότι μόνον παρά τοΐς 
άρχαίοις εύρίσκομεν τά καλλίτερα υποδείγματα είς πάντα τοΰ λόγου τά 
είδη. Καί περιέχουσι μέν ζαΐ οί νεώτεροι είς τινα μέρη τής φιλοσοφίας 
άκριβεστέρας γνώσεις και εύρυτέρας θεωρίας και δύνανται ωσαύτως είς τι- 
να είδη χαλλιλογιχών έργων νά χρησιμεύσωσιν ήμΐν υπόδειγμα τοΰ χαθα- 
ρώς καί ακριβώς γράφειν άλλά τό πρωτότυπον, ή δύναμις ζαΐ τό θάρρος 
είς τήν έκπλήρωσιν, ίδέαι μεγάλαι καί εύφυεΐς, παρά μόνοις τοΐς άρχαίοις 
ανευρίσκονται: Έν τή επική ποιήσει π. χ. ό Όμηρος ζαΐ δ Βιργίλιος εΐ
νε πολύ ανώτεροι τών ανταγωνιστών των, ζαΐ δέν έχομεν ρήτορας οΐος 
ό Δημοσθένης ζαΐ ό Κικέρων έν δέ τή ιστορία πλήν τινών ελαττωμάτων 
δεν διστάζω νά είπω ότι ούδεμία ιστορία νεωτέρα εινε τοσοΰτον χάρίεσσα 
ζαΐ σζηνογραφική, τοσοΰτον παθητική ζαΐ πλήρης ενδιαφέροντος, δσον ή τοΰ 
'Ηροδότου, θουκυδϊδου, Ξενοφώντος,, Τίτου Αιβίου, Ταζίτου ζαΐ Σαλλουστι-
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ου. Τά δράματα τών νεωτέρων προάγουσι κάλλιον παρά τά αοχαΐα, άλλ’ 
είς τήν ποίησιν καί τά συναισθήματα ούδέν έχομεν δμοίον τοϋ Σοφοζλέους 
καί Εύριπίδου. Είς ούδεμίαν τών κωμωδιών ήμών ό διάλογος είνε ακριβέστερος, 
έπιχαριτώτερος καί χαριεστέρας απλότητας ή έν τώ Ταρεντίω. Δέν έχομεν 
έλεγείας άξίας νά συγζρίΟώσι πρδς τάς τοϋ Τιβούλου ούδέ βουκολικήν 
ποίησιν πρός τήν τοϋ Θεόκριτου. Είς δέ τήν λυρικήν ποίησιν ό Όράτιος 
είναι απαράμιλλος.

Το όνομα τοϋ Όρατίου δέν εινε δυνατόν νά λεχΟή άνευ επαίνων. ΊΙ 
περίεργος εύτυχία, κατά τήν επιτυχή τοϋ ΙΙετρωνίου έχφρασιν, ή 
γλυζύτης, ή χάρις, τό έν ταϊς ώδαϊς αύτοϋ ένδεικνύμενον πνεΰμα, ή βα- 
Οεΐα τοϋ κόσμου γνώσις, αί θαυμάσια». ΐδέαι, καί ή ευχέρεια ζαί φυσικό- 
της ή χαράκτηρίζουσα τάς σατύρας ζαί έπιστολάς του, πά.τα ταΰτα συντε- 
λοϋσίν ΐνα τόν καταχάξωσιν έν τοϊς δλίγοις συγγραφεΰσιν, ούς ούδέποτέ 
τις άποζάμνει άναγινώσκων. Καί άν τά συγγράμματα τών συγχρόνων του 
έξέλιπον, μόνος αύτός ήθελεν έξαρζέσει νά μας έμποιήση μεγάλην ύπό- 
ληψιν περί τής φιλοκαλίας καί τοϋ πνεύματος τοϋ μεγάλου αίώνος τοϋ 
Αύγούστου. Έπιτραπήτω μοι λοιπόν νά συστήσω θερμώς τήν σπουδήν τών 
αρχαίων Ελλήνων ζαί 'Ρωμαίων πρδς πάντας όσοιΟέλουσι νά μσρφώσωσι 
τήν φιλοκαλίαν ζαί νά Ορέψωσι τδ πνεΰμα αύτών.

Έ/.λήνων τά πρωτότυπα νυχθημερόν μελέτα.
Ό μή είδώς καλώς τούς αρχαίους δέν δύναται νά όνομασθή πεπαιδευ

μένος· όιοτι στερείται τών πολυτιμότερων πηγών δσαι προσφείοονται είς 
τδ λέγειν ζαί γράφειν.

Καί δύναται τις νά Οεωοήση άφιλόζαλον εκείνον δστις δέν θέλγεται ά- 
ναγινώσζων ούς δλοι οί αιώνες ζαί οί λαοί έθαύμασαν ζαΐ μάλιστα πέπει- 
σμαι δτι δύναται τις νά κρίνη περί τής ακμής ή παρακμής τής φιλοκα
λίας ζαί του πνεύματος έθνους τινός άπό τοϋ θαυμασμού ή τή; περιφρο
νήσεων πρός τά αριστουργήματα τής άρχαιότητος· διό ι, μόνον αμαθείς ζαί 
επιπόλαιοι άνθρωποι δέν δύνανται νά έζτιμήσωσι τήν άξίαν αύτών.

ΙΙροσεκτέον πάλιν μήπως αποδίδοντας δίκαιον πρός τήν άρχαιότητα θαυμα
σμόν, άποκτήσωμεν γελοίαν μέν πρός πάντα τά τών νεωτέρων περίφρό- 
νησιν, τυφλόν δέ σεβασμόν πρός πάν Ελληνιστί ή Λατινιστί γεγραμμένον. 
Μόνον σχολαστικότης δύναται νά παραφέρη τινά είς τοιαύτην ύπερβολήν.

Πρός δέ τούτοις παρατηρητέον δτι άπας ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός έπί 
τών αρχαίων παραδόσεων τεθεμελίωται καί παρ’ αύτοϋ τρέιοεται, ώς διά
φοροι ρύαζες άπό μιας καί τής αύτής πηγής· καί προσεγγίζουσι τά διάφορα 
Ευρωπαϊκά έθνη πλεΐστον ζαί έζησαν συγγενικόν βίον, δσον ζαί άν έπο- 
λέμησαν, δσον καί άν άπ’ άλλήλων διέστησαν. Τόν βίον αύτών ζαί πάσας 
ςάς ιδέας συνενώνει ό αύτός κορμός, δστις δέν τούς άφίνει νά άποχω- 
ρισΟώσι· διό καί έναμίλλως πρός τον πολιτισμόν βαίνουσι ζαί κοινόν τό καλόν 
παρά πασι νομίζεται. Συνείθισαν λοιπόν θεωρούντο καί θεωροΰσι τόν άο- 
χαϊον ‘Ελληνικόν ζαί ‘Ρωμαϊκόν πολιτισμόν ώς ίδιον ζαί πρός αύτόν πλησιέ-

σ’τερον μέν οντα προ άγονται, άπωτέρω δέ άποπλανώνται 
Τούτο μαρτυρεί ή ιστορία τής Εύοωπαϊκής οικογένειας, 
σοοοί άνδρες δλων τών έθνών. Ματαία φιλοτιμία 
πολλάκις συγγραφείς πολλούς νά ζατεξαναστώσι 
τών άρχαίων γλωσσών καί νά πολεμήσωσιν αύτήν 
όν άφόρητον· άλλά τά πράγματα έμαρτύρησαν τό 
άνδρες έζ τών αύτών έθνών άπέδειξαν τό εναντίον, 
αντιπάλους. 'Π είς τον μηχανισμόν καί τόν υλισμόν 
αιώνα ήμών Εύρώπη έδειξέ πως, ΰφεσίν τινα :

τών άρχαίων 'Ελληνικών καί Λατινικών. Άπό τής άρ- 
• χρόνον τών σπουδών ζαί νά γίνωνται ταχύ- 
άνθρωποι, ήθέλησαν νά έλαττώσωσι ή καί νά 

αύτών, μάλιστα τών Ελληνικών. Άλλ’ 
τής ώφελείας τούτων. ΊΙ σπουδή τών

. ήμών Εύρώπη έδειξέ πω 
ήν σπουδήν τ 

f τοϋ νά συντέμνωσι τόν 
τερον παραγωγικότεροι οί 
παραλείψωσι παντελώς τήν σπουδήν 
ήπατήθησαν, κακώς κρίνοντες περί

εις
χί

καί μαραίνονται. 
,, τούτο όμολογοϋσι 
καί φιλαυτία ώθησε 
κατά τής σπουδής 

ώς βάρος καί κλοι- 
έναντίον, καί άλλοι 
καταφιμώσαντες τούς 
άποδοθεϊσα κατά τόν 

ζαί όλιγωτέραν προθυμίαν 
« —..... ----- ’ I 2.

* ·»* — , ·—»  ■ I’  ’ --------- — ------- ι ’
άοχαίων γλωσσών δέν έχει σκοπόν νά προετοιμάση εμπειρικούς ζαί μηχα-
νιζούς, άλλά νά διαπλάση ήθος καί νά μόρφωση χαρακτήρα, ρυθμίζουσα 
τό πνεύμα προς δ,τι καλόν ζαί τέλειον. Δύναται τις έντός ολίγου χρόνου 
νά μάθη πρακτικός γνώσεις τινας, ζαί νά έφαρμώση αύτάς άμέσως έξελ- 
θών είς τήν κοινωνίαν. ’Αλλ’ ή τοιαύτη παίδευσι; δέν εινε μόρφωσις ά- 
ληθής- δ τοιοϋτος μηχανικός, ή ιατρός, ή βιομήχανος ούδέν άλλο είνε ή 
απλώς μηχανή ώρισμένην τινα έζτελοϋσα υπηρεσίαν, πρός ούδέν δ’ έτερον 
χρησιμεύουσα. ΊΙ αληθής παίδευσις κταται διά τής σπουδής τών άρχαίων 
γλωσσών- έν αύταϊς διαπλάσσεται, ούτως ειπεΐν, ή πνευματική αριστοκρα
τία, καί έν αύταϊς τό πνεύμα ίκανώς πρός τάς άρχάς τοϋ καλού ίθυνό- 
μενον δύναται καί νά ήγήται καί νά έπηται· δύναται πάσας τάς έν τώ βίω 
οδούς ραδίως νά όδεύη, προνοοϋν έζάστοτε τά ζρείσσω. ΊΙ έζτίμησις λοιπόν 
τοϋ παρελθόντος 'Ελληνικού ζαί 'Ρωμαϊκού κόσμου είνε ή γνώσις τής όδοΰ, 
ήν ό πολιτισμός ον άζολουθοϋμεν κατά πρώτον διεχάραξεν· είνε τό συνέ- 
χον τό νήμα τής ατομικής καί εθνικής ήμών ζωής, ένώ ζαί δί 
αγόμεθα. Τό παρελθόν τοϋ άνθρώπου είνε θελκτικόν ζαι τούτο 
αύτόν προς τά πρόσω. 'II αληθής έζτίμησις τής άξίας τών 
έργων είνε μέγιστον μάθημα ζαί αληθής τοϋ μέλλοντος οδηγό 
τών προγόνων είνε βιος ίδιος ζαί 
λον ή τά ίδια εαυτού έργα ζαί δι’ 
μέλλον, έν δσω δέν διαστρέφεται ή 
τερών εθνών 
τερον νοΰν ν’ 
ελλείπει άπ’ 
παρ’ Όμήρω 
Ουμητή ζαί 
νεωτέρων. Φαίνεται ό 
κτιζήν πείραν ζαί 
έπεοόθη. ’Αλλ’ αί

ου προ- 
παρωθεϊ 

παρελθόντωντής _ άξίας · 
τού μέλλοντος 

έκαστος τέρπεται έξυμνών αύ 
αύτού διαπλάσσεται έν τώ πι 
άλήθεια. ΊΙ δέ πρεσβυτιζή τ 

ηλικία δύναται γνώσεις καί πείραν, 
άναδείξη. Καί τιμητέα μέν είνε ή 

αύτής ή νεανική ισχύς ζαί χάρις, 
είνε άνεζτή, ά/.λ’ ή σφριγγώσα ■ 
ζηλευτή εϊς πάντα. Τοιοϋτος ζαί

ό νεώτερος πολιτισμός ζεκτημένος ού μακράν προ
γνώσεις ζαί είς τόν πρακτικόν βίον μάλλον ή άλλοτε 
πειραματικοί έπιστήμαι καί ό υλισμός δέν μαρτυροϋσιν

: Ό ·3·:.ος 
ίτον μάλ- 
αρόντι τό 
τών νεω- 

άλλ’ ούχί ζαί περισσό - 
σύνεσις, άλλ’ 
τοϋ Νέστορος 

Άχιλλέως ισχύς έπι- 
ί ό βίος τών αρχαίων ζαί 

ού μακράν πρα-

πρεσβυτιζή
ΊΙ σύνεσις 

τοϋ
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άρα καί καθ’ δλου καί έν μέρει παρακμήν καί γήρα; ; έάν δέ ούτως ά- 
φεθή ο νεότερος πολιτισμός μόνας τάς ιδίας κλίσεις ζαί ορέξεις έπιδιώχων 
δέν εΐνε φόβος μή έν τελεί παρακμάση, ώσπερ κλάδος δένδρου άπό τοΰ 
στελέχους άποχωρισθείς ;

Ημεΐς έν τω παρόντι ζώντες αιών, καί έν τώ νεωτέρω πολιτισμού δέν εΐνε 
ουνατον ν άποξενωθώμεν αύτοΰ, ούδέ νά ένδυθώμεν παντελώς άοχαΐον έν
δυμα- άλλ’ ούδέ συμφέρει νά εΐμεθα έν άγνοια όλων τών άγαθών δσα ό 
πολιτισμός καί ή πείρα τών αιώνων δεδοκιμασμένα έχουσιτ άλλά πάλιν 
φυλαχθώμεν μή εΐς ταΰτα μόνα παραοοΟέντες άπομαλακισθώμεν καί παραι- 
τηθώμεν πάσης στερράς καί νεανικής τροφής δυναμένης νά παράσχη ίσχύν 
καί τόλμην πρός πάσαν ύψηλήν διανοητικήν έπιχείρησιν. Είς "ήμάς ή 
σπουδή τών γλωσσών καί του βίου τών άρχαίων άναγκαιοτάτη επιβάλλεται, 
ού μόνον διότι στενή μάς συνδέει συγγένεια, άλλά καί διότι εύκολύνει 
πάσαν άλλην σπουδήν γλωσσών ζαί έπιστημών. Τό έτερον λοιπόν διά 
τοΰ ετέρου ζαί δι’ έζατέρων άμφότερα, τοΰτο εΐνε τό ήμέτερον δσελος- ή δέ 
έπί τών άρχαίων γλωσσών τοΰ νεωτέρου πολιτισμού έδραίωσ·.; τοΰτο εί
τε ό ^ασφαλέστερος ζαί ταχύτερος του τε ιδιωτικού καί εθνικού ήμών βί
ου οδηγός.
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Έκ ιζ; Γε;'»αν. [Λεταφίίϊεω; ύπό Γ. Δ.’

(Συνέχεια.

Ό ρωμαϊκός 
τήν Οέσιν τών 
νά έξετάση ύπό 
ίσχυρότερον τοΰ 
δέ θεωρείται ό 
πός τείνει 
οικογένεια, 
οοΰς, όπερ 
έπ£?’ ώ; ,
αίσθημα εΐνε λίαν 
παρθενίαν ώς τον 
γνωστέ αν 
ρατήρητον, 
'Ρωμαίων

είχε κάμει σπουδαίας προόδους άναφοριζώς πρός 
Γήν εγκράτειαν ώ; αρετήν δύναται τις όρθώς 

ς. Έν χώραι;, ένθα τό πολιτικόν πνεύμα εΐνε
— r / _ . - . _

Κ. Ε.

παλιτισμδς
γυναικών.
δύο επόψεις. Έν χώραι;, ένθα
θρησκευτικού, υπερισχύουσι λόγοι χρησιμότητο;· έν αύτοϊς 
..λ λ - τή; πο/^τείας, ό πρώτιστος δέσζο-Λ ·

νά προάξη
Ό μυστικισμός, 

ούσει1

γάμο; ώ; άπεικόνισμα
τήν εύτυχίαν, τήν αγνότητα καί τήν ασφάλειαν τής 

, δστις στηρίζεται έπί τοΰ αισθήματος τής αί- 
εινε συνδεδεμένον μετά τής σωματικής άπολαύσεως ζαί 

ή ιστορία, κατεξοχήν έκεϊ επικρατεί, όπου τό πολιτικόν 
ασθενές, τό δέ θρησκευτικόν λίαν ισχυρόν, θεωρεί τήν 
ύψηλότερον τύπον αύτοΰ, τόν ξέ γάμον απλώς ώς συγ- 

άπό τή; ιδανικής άγνότητος. Εΐνε γεγονός άξιοπα- 
κορυφής τοΰ θρησκευτικού συστήματος τών 

•άςει; ιερέων, οΐτινες φαίνονται ότι άντιπροσω- 
ταύτας ιδέας. Οί ilaniines τοΰ Διός καί αί Έστιάδε; 

ιάξεις ιερέων έν 'Ρώμη. Αί λειτουργία', έκα·- 
τήν εύημερίαν τής πολιτείας, έκατέρα δέ 

ηόύνατο νά ένεργή. Διέφερον δέ ούσιωδώ; άπ’ άλ- 
τύπος τή; παρθενίας, ή δέ άγνότης αύτής έφυλάτ- 

Ό flamei) ήτο τό σύμβολον τοΰ γάμου έν τή 
η καί καθαρότατη αύτοΰ μορφή. Ουτος έπρεπε νά ήνε έγγαμος, 

μόνον διά τοΰ Οανά- 
έπρεπε ν’ άποθέση τό 

υψηλότερον τύπον αύτοΰ, 
παρεκτροπήν άπό τής ιδανικής άγνότητος. Εΐνε γεγονός 

ώς νομίζω, οτι έπί κορυφής τοΰ θρησκευτικού συστήματο 
_______ ευοίσζομεν δύο ■* * Λ ·
πεύουσι συμβολίζω; τάς δυο 
παρθένοι ήσαν αί άγιώταται 
τέρα; έθεωροΰντο ούσιώδεις διά 
μόνον έντός τής 'Ρώμης 
λήλων. Ή Έστιάς ήτο ό 
τετο · διά τρομερών ποινών, 
αύστηροτάτη 
ό γάμος αύτοΰ 
του νά λυΟή.

του. 
ών δύο 

ρωμαϊκής 
τό ηθικόν

έπανηγυρίζετο λαμπρώς, ήδύνατο 
’Εάν άπέθνησζεν

οε
ή σύζυγός ου,

αξίωμά
Έζ

τής
ζαί 
κής θρησκείας, 
τόν γάμον μετά 
χρήσει αύστηρώς 
-ρύπος τοΰ —

ήτο ό τώντούτων τάξεων, 
κοινωνίας. 'Ώςπερ 
καί οικογενειακόν ήσαν 
οιά τοΰτο κύριος
πάσης δυνατής τιμής ζαί τελετής, 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, ότι 

γάμου έν Εύρώπη τοΰτο εΐνε ευεργεσία 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΛ. Θ'.)

fl.imincj ή πιστότατη είκών 
τό φυσικόν καί πολιτικόν στοιχεΐον, ούτω 
■■—ι τά κυριώδη συστατικά τής ρωμαϊ- 
σκοπός τής νομοθεσίας ήτο νά περιβάλη 

Ή μονογαμία ήτο έν 
δέ έγένετο ό συνήθης 
πρόελθε-ΰσα άπό τή;

69
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έξαπλωσεως τής ρωμαϊκής εξουσίας. Έν ταΐς παοαδόσεσι τής αρχαιότατης 
'Ρώμης έχομεν ίσχυράν άπόδειξιν περί τε τής υψηλής ηθικής ύπολήψεως 
τής γυναικός, ζαϊ περί τής σημασίας αύτής έν τώ ρωμαϊκώ βίω. Τό τρα
γικόν τέλος τής Λουκρητίας καί τό τής Βιργινίας αναπτύσσομαι τρυφερόν 
τι αίσθημα τιμής ζαί έντελεστάτην ιδέαν άμολύντου άγνότητος, ήν* ούδείς 
χριστιανικός λαός ήδυνήθη νά υπερβή. 'Β περί τών Σαβίννων γυναικών, 
αίτινες έρρίφθησαν μεταξύ τών πατέρων καί συζύγων των καί ούτως έ
σωσαν τήν νεαράν δημοκρατίαν, ζαί ή περί τής μητρός καί τής συζύγου- 
τοϋ Κορισλανου, αίτινες διά τών παρακλήσεων των άπέτρεψαν τόν άπει- 
λοϋντα τήν πατρίδα κίνδυνον, παράδοσις έπέτρεπεν εις τάς γυναίκας νά 
λαμβάνωσι μέρος εις τά πατριωτικά κατορθώματα τής 'Ρώμης. Διό άνη- 
γέρΟησαν καί ναοί πρός άνάμνησιν τών πράξεών των. Ναός τις τής Venus 
calva διηώνισε τήν μετ’ αύταπαρνήσεως συνδεδεμένην άφοσίωσιν τών ρω
μαίων γυναικών, αίτινες έν ώρα κινδύνου έκοψαν τούς μαζρούς πλοκάμους 
των, ίνα κατασκευάσωσιν έξ αύτών χορδάς διά τά τόξα τών στρατιωτών. 
'Έτερός τις ναός (Piclas) διεφύλαξεν εις τούς μεταγενεστέρους τήν μνήμην 
λεχωίοος τίνος, ήτις λαβοϋσα τήν άδειαν νά έπισζέπτηται τήν εις τόν διά 
λιμού θάνατον ζαταδικασΟεϊσαν μητέρα της είς τήν φυλακήν, συνελήφΟη 
τρέφουσα αύτήν διά τού γάλακτος τών μαστών της. (I’lin. hist. nat. Vll 36).

Έν τούτοις νομιζώς ή Οέσις τής γυναικός έν 'Ρώμη ήτο έπί πολύν 
χρόνον ταπεινωτάτη. Ή ρωμαϊκή οικογένεια ήτο 'ιδρυμένη έπί τής άοχής, 
καθ’ ήν ή ζεραλή αύτής, ό άνήρ, είχε δύναμιν απεριόριστον, έχων τήν 
εξουσίαν νά διαθέση κατά τό δοκοϋν περί τής ζωής ή τοΰ θανάτου τής 
γυναικός ζαί τών τέκνων, νά άποδιώξη δ’ αύτήν οπόταν ήθελε. Εις τήν 
άρχαίοτάτην έποχήν φαίνεται ότι ούτε τό έθιμον τοΰ δίδειν δώρα τω πατρί 
τής νύμφης ύπήρχεν ούτε τό τής προίζός, άλλ’ απλώς ό πατήρ άπεριο- 
ρίστως διέθετε τήν χεΐρα τής Ουγατρός, ενίοτε μάλιστα είχε τήν δύναμιν 
νά διάλυση πάλιν τετελεσμένους ήδη γάμους. Βραδύτεοον όμως διά τής 
καΟιερώσεως τριών ειδών γάμου (aut comfai realione, aut cocmiione, aut usu) 
μετέβη ή απεριόριστος έξουσία είς τάς χεϊρας τοΰ άνδρός, έχοντος είς τινας 
περιστάσεις τό δικαίωμα νά φονεύση τήν σύζυγόν του. Ό νόμος ζαί ή 
κοινή γνώμη συνετέλουν συνάμα είς τό νά ζαταστήσωσι τήν συζυγικήν 
πίστιν αύστηρόν κανόνα, λέγουσι δέ ότι έπί πεντακόσια έτη ούδέν διαζύ- 
γιον έλαβε χώραν έν'Ρώμη, καί μάλιστα δταν μία τις τοιαύτη περίπτωσις 
συνέβη, ό γάμος δμως έθεωρήθη έπί πολύν έτι χρόνον ώς αδιάλυτος. Τά 
ήθη ήσαν. τόσον αύστηρά, ώστε γερουσιαστής τις έπέσυρε τήν μομφήν ένεκα 
προσβολής κατά τής σεμνότητος, διότι ήσπάσατο τήν σύζυγον ενώπιον τών 
θυγατέρων του. ΈΟεωρεΐτο δέ ώς παράβασις καθήκοντος καί μέγα αίσχος, 
έάν μήτηρ τις παρελάμβανε Οηλάστριαν διά τό βρέφος της. Νόμοι κατά 
τής πολυτελείας έκανόνίζον μετά αύστηροτάτης άκριβείας δλας τάς λε
πτομέρειας τής οικιακής οικονομίας. Ή τών εταιρών τάξις, καίπερ πιθανώς 
πολυάριθμος καί βεβαίως μή έπαγρυπνουμένη, έθεωρεΐτο μετά πολλής πε
ριφρονήσεων, τό δέ αίσχος τοϋ νά ζηρύξη τις έαυτήν δημοσία ώς τοιαύ-
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την, έθεωρεΐτο άρκοϋσα ποινή. Παλαιός τις νόμος, όστις πιθανώς έσζόπει 
νά οιοάξη συμβολικώς τά καθήκοντα τοϋ γάμου, άπηγόρευεν είς αύτάς τό 
νά έγγίσωσι τον βωμόν τής Ήρας. Έπιστεύετο δέ ότι πασα ή φύσις δίδει 
δείγματα τής άγιότητος τής γυναικείας αγνότητας, διότι τά άγριώτατα 
τών ζώων έπί 
σζουσιν, 
ζαί δτι 
γυναικών έπί τοΰ στήθους,

γυναικός μέρη καί μετά θάνατον (παρά 
’*------- -V .. . --------'------ -■

'ς αί.λοις 
δούλας,

τής άγιότητος τής γυναικείας αγνότητας, διότι
έπί τή θέα παρθένου δαμάζονται, δτι διάφορα ζωύφια άποθνή- 

έάν γυνή γυμνή διέρχηται αγρόν τινα (Plinliisl nalur. XXVII!. 23), 
οί μέν νεκροί τών άνδρών πλέουσιν έπί τών νώτων, 

ώς εΐ ήθελεν ή φύσις νά κρύψη 
τής γυναικός μέρη καί μετά θάνατον (παρά τώ ίδίω VII. 18).

Ό ’Αριστοτέλης παρετήρησεν, ότι ή υπεροχή τών Ελλήνων 
βαρβάρους έξεδηλοΰτο πρός τοΐς άλλοις καί είς 
δέν έΟεώρουν τάς γυναίκας ώς 
ρίζοντο αύτάς ώς συντρόφους 
φεύς άνέ.ερε καθόλου ’
τριωτών του 
ελληνικόν, · 
τέρα τής οικία 
χωσι συμποσίων, 
είμή 
τήν ■ 
τήν 
ήσαν 
χώραν μεγάλη 
Ναι μέν θεά τ 
ρωμαίων 
τινα καί 
ταμένης 
δημοκρατία.-, 
νόν, ετ: 
τιμον όνομα, 
αύτοκρατορίας, δστις έκήρυττε 
θείων ζαί ανθρωπίνων δικαίων, 
νήμα, ζαί οτι ή γυναικεία 
σαν θέσιν έν ταΐς περιγραφαϊς

Εξέθεσα ήδη τάς : / 
ήθιζότητος, ήτις ήρχισε βραχύ μετά 
τέλεσε πολύ είς τήν 
φώνα έπί 
ραδείγματα μεταβολής τοιαύτης, ήτις ί 
κύκλους τοϋ θρησκευτικού, κοινωνικού 
ζός σκεπτικισμός κατέστρεφε τάς παλαιάς 
κής πολιτελείας 
πλοϊκά έθιμα, οί εμφύλιοι πόλεμοι ζαί ή αύτοκρατορία διέφθειρον τον χα·

οί δέ τών 
τά κρύφια

τό ότι οί
-------,, ώςπεο άλλοι λαοί, άλλ’ 

τοΰ βίου καί βοηθούς. 'Ρωμαίος τις 
καθόλου τόν μεταχειρίσμον τών γυναικών παρά 

ώς άπόδειξιν τής ύπεροχής τοϋ ρωμαϊκού πολ'.τι 
παρατηρεί δέ δτι ένώ οί Έλληνες έζλειον αύτάς εί- 
.‘..ίας, έν τώ γυναΐζωνίτη, καί δέν έπέτρεπον αύταϊς 

είμή έν συγγενικοΐς ζύκλοις, ούδέ νά βλέπωσίν 
‘Ρωμαίος ι" 

παραχιορήση
Έάν καθ’ 

τό κράτος 
οέν δύναται

υπέρ τούς 
Έλληνες 
έμεταχει- 

ουγγρα
πα
τόν 

. ένδό- 
υ.ετέ-* άνορα

τών 
σμοΰ έπί 

ς τά
νά

τών
ύπεροχής τού ρωμαϊκού πολί” 

ένώ οί "Ελληνες έζλειον αύτά

έν συγγενικοί 
έπί παρουσία συγγενών, ούδείς '.

γυναίκα του είς έορτάς, ή νά 
πρώτην θέσιν παρά τήν τράπεζαν. 

ι υποκείμενα'. καθ’ ολοκληρίαν είς 
'Λ ’ οικιακή πίεσις, τοΰτο 

ις Viviplaca έλατρεύετο ώς 
γυναικών έπί τοϋ Παλατίνου, 
άπίθανον, άν μή άδύνατον ιστορίαν περί τ 
τινός συνομωσίας τών ρωμαίων γυναικών κατά τον χρόνον τής 

νά δηλητηριάσωσι τούς άνδρας των, έν τούτοις είναι πιθα- 
δτι Natrona (==έγγαμος γυνή) άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ήτο έν- 

δτι ή ώραία έκφρασις νομομαθούς τίνος τών χρόνων τής 
δστις έκήρυττε τον γάμον ώς ισόβιον σύνδεσμον δλων τών 

πιστότατα άπεικόνιζε τό τοϋ λαοΰ φρό- 
άρετή καθ’ δλας τάς έποχάς ζατεΐχεν έξέχου- 
*; τοΰ βίου τών 'Ρωμαίων.

τάς κυρίας αιτίας τής έντελοϋς άπωλείας τής ρωμαϊκής 
τούς καρχηδονικούς πολέμους, συνε- 

πολύ είς τήν παρακμήν τής δημοκρατίας καί έφθασε τόν κο/.ο- 
τών αύτοκοατόρων. Ή ιστορία έχει νά παρουσίαση ολίγα πα- 

είσέδυσεν εντελώς είς πάντας τούς 
ί καί πολιτικού βίου. Ό φιλοσοφι- 

κατέστρεφε τάς παλαιάς θρησκείας, κατακλυσμός άσιατι- 
ζαί ασιατικών ηθών κατέκλυσε τά παλαιό, αύστηρά καί ά-

ούδέ , 
έοίσταζενά συμπαραλαμβάνη 
] τή μητρί τής οικογένειας 

δν χρόνου αί γυναίκες 
τών άνδρών, έλάμβανε 
τανΰν νά έξαζριβωθή. 

διαλάκτρια τών άνδρών υπό τών 
ό οέ Λίβιος διηγείται παράδοξόν 

ής άναζαλύψεως έζ 
κατά τόν χρόνον 

έν τούτοις είναι ι

οι I
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εις
Είς 
ήτις

■·>
δστις είς πάσαν έποχήν είναι επικίνδυνος

το
νά
τήν πολυτέλειαν μέ τάς κυριώδεις 
μάλιστα αύτάς

ρακτήρα τοΰ λαοϋ, ή 
έχρησίμευε μόνον 
τήν άνηΟικότητα. 
φόρου διαφθοράς, 
Οη ή προσβολή τή 
δούλων, 
μέγας αριθμός αύτών προήρχετο έκ τών λαγνοτέρων επαρχιών 
τους έορταί τινες, καθ’ άς ήγωνίζοντο γυμναί έταϊραι, αί παντομίμα!, αί
τινες διετήρουν τό γόητρό? των κυρίως διά τολμηρών άσχημοσυνών τών 
ύποκριτών, ή συρροή ελληνικών καί ασιατικών εταιρών, αίτινες έδελεάζον- 

άπΰ τά πλούτη τής πρωτευούσης, αί αίσχραί εικόνες, αίτινες ήρχισαυ 
κοσμώσι πάσαν οικίαν, ή άκμή τής πόλεως Βαίας, ήτις ήμιλλάτο είς 

εστίας ασιατικής διαφθοράς, ύπερέβαινε 
κατά τήν ωραιότητα, ή τάσις πρός τάς ήδονάς, ήν έγέννα 

ό αύτοκρατορικός δεσποτισμός διά τής καταστροφής παντός έλευΟέρου πο
λιτικού βίου, πάντα ταΰτα συνετέλεσαν είς τό νά παρασκευάσωσι τά 
ό’ργεια έκεϊνα τής διαφθοράς, άτινα άπεκάλυψαν ήμΐν οί τής αύτοχρατορί- 

συγγραιεΐς. Ό Σουετόνιος καί Λαμπρίδιος παρέχουσι σαφή περιγραφήν 
; τότε κοινωνίας, ό δέ Ίουβε- 

Σατύρα μετά ζωηρών χρωμάτων, καίπερ 
Λ* λ £χτασιν, ήν είχε φΟά-

έπειοή ή Vislilia, γυνή έκ 
καλόν νά έκδώσωσι νόμον, 
νά γίνωνται δημόσιοι γυ- 

Έωμαίων έκώλυε τήν τών ηδονών ά- 
έκεΐνον χαρακτήρα, όστις έν Έλλάδι 

τέχνας, καί έπεριόρισε τήν επιρροήν αύτής, ένώ 
αγώνας τών μονομάχων έφερεν αύτούς

δέ ύπερβολική αύστηρότης τών δημοκρατικών ηθών 
τό νά καταστήση άναπόφευκτον τήν μετάβασιν είς 
τήν ορμητικήν έκρηξιν άχαλινώτου καί σχεδόν παρα

χαρακτηρίζει τήν φαύλην ταύτην έποχήν, προσετέ- 
γυναικείας αρετής. Ό μέγας πολλαπλασιασμός τών 

ε,;- ηθικήν, τό δτι 
τοΰ κρά-

ας < 
περί τού βάθους τής ήΟιχής διαφθοράς τής 
νάλης περιγράφει έν τή έκτη Γ 
ίσως μετά τής ίδιαζούσης σατυρικής 
σει ή τών 
πατρικίων 
άπαγορεύοντα είς τά μέλη εύγενών οικογενειών 
ναΐκ.ες. Τό τραχύ τής φύσεως τών 
πόλαυσιν νά λάβη τόν αισθητικόν 
έγέννησε τάς ώραίας τέχνας, και επεριορισε την επιρροήν αυτής, ένώ ή 
εμπάθεια πρός τούς αγώνας τών μονομάχων έφερεν αύτούς συχνάκις είς 
επαφήν πρός τήν ωμότητα. Έν τή ιστορία υπήρξαν συχνάκις έποχαΐ, καθ’ 
άς < 
χαλινωτοτέρα καί άκρατεστέρα ή κατά τούς χρόνους

Νεαροί αύτοζράτορες, περιστοιχιζόμενοι συνήθως ύπό 
ρασίτων καί μαστρωπών καί πάντοτε 
νιας, έρίπτοντο μετά αφροσύνης καί 
παρά φύσιν ηδονών. Εχεμύθεια, ήτις 
'χαρακτήρισε τήν νέαν 
δέ αναίσχυντος καί ακάλυπτος 
τών μυθιστοριών τοΰ Άπουληΐου 
γραφών απεικόνιζε πιστώς τό

Πρός τούτοις είχεν έπέλβει, 
άφ’ έτέρου, ώς νομίζω, ένεκα 
θεαμάτων έπί τοΰ οικιακού βίου, μεγάλη 
γάμου, ήν ό Αύγουστος διά νόμων κατά

ύπερβολής, 
γυναικών άνηΟικότης έπί Τιβερίου, 
καταγόμενη, έγεινε δημοσία, έκρίθη

Τό τραχύ τής

τών

κοινωνίαν καί 
ακολασία ·

ή αρετή κατέστη σπανία, ίσως δμως ούδεμία, καθ’ ήν ή ακολασία κατέστη ά- 
......... ——λ ---- 1 ·.---- ; . αύτοχρατόρων.

’ αγέλης όλης πα- 
ζώντες έν φόβω άπό τής δολοφο- 
πυρετώδους έξάύεως είς πάν είδος 

πάντοτε χατά τό μάλλον χαι ήττον 
τούς συγγραφείς, ήτο άγνωστος, ή 

τών έπιγραμμάτων τοϋ Mariialif, 
χαί ΙΙετρονίου καί τινων τοΰ Λουκιανού συγ- 
πνεύμ,α 

άφ’ 
τής 

οΰ λαού 
ενός ένεκα 
έπιβλαβοΰς

τοΰ καιρού έκείνου,
τής διαφθοράς τών ήΟών, 
έπενεργείας τών δημοσίων 

χαΐ γενική αποστροφή χατά τοΰ 
τής άγαμίας χαί διά παραχω-
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ρήσεως πολλών δικαιωμάτων είς τούς πατέρας τριών τέκνων μάτην προσ- 
επάΟησε ν’ άναχαιτίση

Έχομεν περίεργόν τινα λόγον, δν έξεφώνησεν ό Μέτελλος Νουμιδίας 
βραχύ' πρός τής απώλειας τής δημοκρατίας, ίνα, εί δυνατόν, πολεμήση 
τήν άποστροφήν ταύτην «Ρωμαίοι, έλεγεν, έάν ήδυνάμεΟα νά ζήσωμεν ά
νευ γυναικών, όλοι ήθέλομεν απέχει άπό τής πηγής ταύτης τών ταλαι
πωριών έπειδή δμως ή φύσις έπροόρισεν ούτε μετά τών γυναικών νά μή 
ήμεΟα έντελώς ευτυχείς, άνευ αύτών δμως νά μή δυνάμεθα νά ζήσωμεν, 
διά τοΰτο πρέπει νά φροντίσωμεν μάλλον περί τής διαιωνίσεως τοΰ γέ
νους μας ή περί τινων έφημέρων απολαύσεων».

Έν τω μέσω τοΰ κατακλυσμού τούτου τής τών ηθών διαφθοράς συνέ- 
βαινε μεταβολή τις έν τή νομική θέσει τών ρωμαίων γυναικών. Κατ’ 
άρχάς ύποκείμενα- είς τήν απόλυτον έξουσίαν τών συγγενών των έφΟασαν 
κατά τούς χρόνους τής αυτοκρατορίας βαθμόν τινα ελευθερίας καί άξίας, 
δ/ έπειτα άπώλεσαν, ούδέποτε δέ πλέον έφΟασαν. Οί 'Ρωμαίοι ειχον τρία 
είδη γάμου τήν confnrealia, δστις έλάμβανε χώραν έν τω οίκω τού άν
δρός έπί παρουσία τού ανώτατου ίερέως καί δέκα άλλων μαρτύρων καί 
με:ά διαφόρων πανηγυρικών τελετών, καί όστις ήτο αδιάλυτος καί περιω- 
ρίζετο μετά τίνος ζηλοτυπίας έπί τών πατρικίων. Oeinplio είδος τι πολιτι
κού γάμου, δστις, δπως ό προηγούμενος, παρείχε τώ άνδρί πάσαν δύνα- 
μιν έπί τής γυναικός καί τής παρουσίας αύτής, καί τρίτον Hsu.', 
έάν ή γυνή διέμεινεν έν έτος άδιαχόπως έν τώ οίκω τοΰ άνορός. Τό 
τελευταίου τοΰτο είδος τοΰ γάμου είχε καταντήσει γενικόν είς τήν έποχήν 
τής αύτοκρατορίας, κατ’ αύτό δέ ή γυνή ύπέκειτο είς τό κράτος τών γο
νέων ή τού κηδεμένος, ούχί οέ είς τό τοϋ άνδρός. Άλλ’ ή παλαιά pallia 
polcslas έντελώς παρήλΟε· το πρακτικόν δέ αποτέλεσμα τής γενικής πα
ραδοχής τού είδους τούτου τοΰ γάμου ήτο ή έντελής καί ύπό τοΰ νόμου 
άναγνωριζομένη ανεξαρτησία τής γυναικός. Εξαιρέσει τής προικός, ήτις 
μετέβαινεν είς τάς χεΐρας τοΰ άνδρός, ή γυνή ήδύνατο έλευθέρως νά δια- 
Οέση τήν περιουσίαν της καί ο,τι έκληρονόμει βραδύτερον παρά τού πατρός. 
Ούτω δέ μέγα μέρος τοΰ ρωμαϊκού πλούτου μετέβη είς τήν απεριόριστον 
κατοχήν τών γυναικών. Ό άνήρ, ώς ιδιωτικός οιευΟυντής τών ύποΟέσεων 
τής γυναικός, ήτο αγαπητόν αντικείμενου τών κωμικών ποιητών, ή δέ τυ
ραννία, ήν έξήσκουν γυναίκες πλούσια*. έπί τών άνδρών των, ζλέγουσιν οτι 
έδάνειζον ένίοτε αύτοΐς χρήματα έπί ύπερόγκω τόκω), ήτο παντοτεινόν 
θέμα τών σατυρικών.

Τοιουτοτρόπως ή κυβέρνησις τής οικογένειας είχεν ύποστή εντελή άνα- 
τοοπήν, διότι άντί νά στηρίζωνται έπί τής απεριορίστου έξουσίας τού άν
δρός, ίδρύΟη έπί τής έξουσίας τής γυναικός. ΊΙ νομική Οέσις τής γυναί
κες είχε καταντήσει πάντη ανεξάρτητος, ένώ ή κοινωνική αύτής Οέσις ή
το λίαν σεβαστή. Πνεύματα συντηρητικώτερα άνησύχουν διά τήν μεταβο
λήν ταύτην, καί έδράξαντο δύο μέσων, ΐνα άναχαιτίσωσιν αυτήν. Ο νό
μος lex Op|)ia οιηυύύνετο κατά τής πολυτε'.- ις των γυναικών, μ οΑας
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ν__ ί

τάς γυναίκας τό διορίζει·/ 
πλούτου δι’ ου αί γυναίκες 

έπέτρεπεν όμως αύταΐς νά

τάς προσπάθειας · 
ή lex Voconia, ήτις 
μους, ΐνα ζωλύση μίαν πηγήν τοΰ 
των παρεσύροντο 
δώρο·/, έάν αύτό δέν 
Ή κοινή γνώμη όμως 
του, 
φαρμογήυ

Άλλη 
μορφής τοΰ γάμου, 
λαιον, συναχθέν · 
τατο άπό τής αμοιβαίας όμονοία 
αρέσκειαν νά διαλύση αύτόν, τό 
νά συνάψωσι πάλιν τον γάμον, έάν 
τά συζυγικά καθήκοντα έξετελοΰντο μετά πολλής έλαφρότητος, 
οόλως ζήτημα. Ό Κικέρων άπέβαλε τήν σύζυγόν του . 
έζήτει νέαν προίκα, ό Αύγουστος ήνάγκασε τόν σύζυγον 
ου ήδη ούσης, 
ρήσε τήν γυναίκα του, τή συγκαταθέσει τοΰ πατρός αύτής, τω φι/.ω του 
Όρτενσίω, μεθ’ ού τόν θάνατον παρέλαβεν αύτήν πάλιν. Ό Μαικήνας 
λασσε συνεχώς τάς γυναίκας του, c II. Αιμίλιος άπέβαλε τήν έαυτοΰ άνευ 
λόγου, δικαιολογούμενος ότι « τά υποδήματά μου εΐνε καινουργή και ώοαΐα, 
άλλ’ ούδείς ήξεύρει ποϋ με Ολίβουσιν ». Αί γυναίκες άπέβαλλον τούς άνδρας 
των μετά τής αύτής εύκολίας. Ό Σενέκας χατέζρινε τό κακόν τοΰτο λί
αν σφοδρώς ζαί ήρώτα « δύναται πλέον γυνή τις νά αισχύνηται διά τό 
διαζύγιό·/ της, άφοΰ πολλαί εύγενεΐς κυρία'. άριΟμώσι τά έτη των ούχί 
κατά τόν αριθμόν τών ύπατων, άλλά ζατά τον τών άνδρών των, καί δίαζεϋ- 
γνύονται μέν ΐνα νυμφευθώσι, νυμφεύονται δέ ΐνα διαζευχθώοι; » Χριστια
νοί καί έΟνικοί έπανελάμβανον ταύτά παράπονα. Ό Τερτουλλιανοςκαλει τό δια
ζύγιο·/ τον πρώτον καρπόν τοΰ γάμου.
ναικος, ...........
περί τίνος, 
καί Οετικο'ιτατον παράδειγμα άναφέρ 
'Ρώμη γυνή τις 
άνδρός τούτου ή

Ταΰτα εΐνε βεβαίως 
τοΰ γάμου ήσαν άσθενε' r ’ ι Λ · \ *- —■> το ο::·; -........ —

καταστάσεω 
συνεπειών νά έ: 

διαζύγιο·/. Τοΰ 
έκέκτητο, ώς 
χρήσις. Οί πί

άπηγόρευεν εΐς ζληρονό- 
ποό πάν- 

κάμνωσι 
τό ήμισυ τής καταλειπομένης περιουσίας, 

τού- 
ήν έ-

εΐς τήν άσωτίαν, 
ύπερέβαινε ' 

δέν έπανεπαύετο δλω; διόλου έπί τοΰ νόμου 
ή δέ σοφιστική λεπτολογία τών νομικών ήξευρε νά άποφεύγη τ 

τοϋ νόμου.
τις καί ουσιωδέστερα συνέπεια προήλθε·/ έκ

. Έπειδή αύτός έθεωρείτο απλώς 
συναχθέν πρός τό καλόν έχατέρου, διά

. Έκάτερον 
διαζύγιο·/ δέ 

ήθελον.

τής μεταβληθείσης 
ως πολιτικόν συμβό- 

τουτο ή διάρκειά του έξηρ- 
οέ τών μερώ/ ήδύνατο κατ’ 
έδιδε·/ αύτοίς τό δικαίωμα 
Οτι έν τοιαύτη καταστάσει 

, δεν εΐνε ού- 
Τερεντιαν, διότι 

ής Αιβίας έγζύ- 
νά άποπέμψη αύτήν, ΐνα τήν νυμφευθή αύτός. Ό Κάτων παρεχώ- 

' * τω φίλω

ήτις είχεν ήδη διαζευχθή τόν δέκατον 
ήτις

Ό Martials όμιλεΐ 

πέντε έτεσι. Τό 
άγ. Ιερώνυμος : 
και τρίτη·/ φοράν

της

ήλ-

δεσμοί · 
εκτίμηση ύπέρ 
Έπι καθαράς 
σοβαρών 
πρός τό 
ό άνήρ 
έγένετο

οκτώ άνδρας έσχεν
,'®ι

ήτις ένυμφεύθη εικοστήν 
εικοστή καί πρώτη γυνή.

έκτακτοι περιστάσεις 
ιϊς καί εύδιάρρηκτοι

δέον τήν έπιρροήν
— '—>ς τής κοινής 

πιτοέύη είς άμφότερα 
δικαιώματος τής 

εϊοομεν, ούδέποτε ή σπανιώτατα 
ιλεϊστοι έκείνων, οΐτινες διέ'οθειοον

εν 
ό

Ό

περί τίνος γυ- 
ό οέ Juvenalis 
έκτακτον δμως 

καθ’ δν έζη έν 
* -- η το οε του

πολίτας διά συχνών γάμων ήθελον πιθανώς απέχει τοϋ γάμου, έάν ήτο 
αδιάλυτος, ή ήθελον εύχαριστεϊσθαι είς αθεμίτους συνδέσμους, ή έάν ένυμ- 
φεύοντο, ήθελον εύχαριστήσει τήν προς τήν ποικιλίαν τάσι·/ των, γινόμενοι 
άπιστοι είς τάς συζύγους των. Τό κολοσσαΐον ζΰμα τής ήθιζής διαφθο
ράς, όπερ είχε κατακλύσει τήν 'Ρώμην, ήθελεν είσδύσει είς τάς οικογέ
νειας υπό πάντα νόμον. ’Απαγορεύσεις τοΰ διαζυγίου ούδέποτε έξησφάλ'.σαν 
τήν αγνότητα τοϋ έγγάμου βίου έν έποχαΐς μεγάλης διαφθοράς τών η
θών, ούδέ ή μεγάλη έλευΟερία ήτις ύπήρχεν ώς πρός τό διαζύγιο·/ έν τή 
αύτοκρατορική 'Ρώμη έζώλυσε τήν υπαρξιν πολλών έναρέτων γυναικών.

Έν τινί προηγουμένω ζεφαλαίω παρετήρησα, ότι αί ήθικαί αντιθέσεις, αΐ- 
τινες έξεδηλοΰντο έν τώ βίω τών άρχαίων, ύπερέχουσι τάς τών νεωτέρων 
κοινωνικών, παρ’ οις σπανίως εύρίσκομεν συστήματα ήρωϊκών καί περί
φημων άνθρώπω·/, δπως τοιαΰτα γεννώνται παρά λαοϊς, οΐτινες έν γένει 
εΐνε αμαθείς ή λίαν διεφθαρμένοι. Έπειράθην νά έξηγήσω τό γεγονός 
τοΰτο, παραδεχόμενος δτι τά ηθικά έλατήρια τής αρχαιότητας έν γένει 
ήσαν κατα)Ληλότερα· είς τό νά άναπτύξωσι τήν αρετήν ή νά καταθλίψωσι 
τήν κακίαν, καί δτι υψωνον τάς εύγενεΐς φύσεις σχεδόν μέχρι τοΰ άνω- 
τάτου σημείου τής τελειότητος, ένώ άπετύγχανον είς τό νά άναχαιτίσωσι 
ζαί ζωλύσωσι τήν ηθικήν διαφθοράν τών κακών. Αί αντιθέσεις αύται πα
ρουσιάζονται λίαν άνεπτυγμέναι έν τή εποχή τής αύτοκρατορίας έν τώ 
βίω τών γυ/αικών. Άναμφιβόλως ή ζατάπτωσις τοΰ γυναικείου φύλου 
ήτο μεγά’λη—:ίσως μεγαλειτέρα ή έν Γαλλία έπί τής βασιλείας καί έν’Αγ
γλία έπί τής παλινορθώσεως. — Άλλ’ έν τούτοις έν ούδεμία έποχή τής 
ιστορίας έπαρουσιάσθησαν συχνότερα παραδείγματα συζυγικού ήρωϊσμοΰ καί 
πίστεως ή έν αύτή, καθ’ ήν τό μέν διαζύγιο·/ ήτο έλευθερώτατον, ή δέ 
διαφθορά γενική. ΙΙαρά τή σχεδόν άχαλινώτω πολυτελεία υπήρχε μεγάλη 
άπλότης ηθών. Ό Αύγουστος διέταττε τάς θυγατέρας του καί έγγόνους 
νά ύφαίνωσι καί νά κλώθωσι, τά δέ ένδύματά του ήσαν κατά μέγα μέ
ρος κατεσκευασμένα παρά τής γυναιζός του καί τής Ουγατρός του. Ή έ- 
πιτηδειότης τών γυναικών είς οικιακήν οικονομίαν ζαί ιδίως είς τό κλώθει·/, 
άνεφέρετο συχνάκις έπί τών έπιτυμβίων. Διανοητική μόρφωσις ήτο παρ’ 
αύταϊς κοινότατη, εύρίσκομεν δέ πύ.εϊστα λαμπρά παραδείγματα γυναικών, 
αϊτινες συνέδεον μετά μεγάλου καί μεμορφωμένου πνεύματος όλα τά θέλ
γητρα γνησίου γυναικείου ήθους καί τήν άγνοτάτην συζυγικήν πίστιν, τοι
αύτη ήτο Ιίορνηλία, ή χαρίεσσα καί εύπειθής σύζυγος τοΰ ΙΙομπηιου, 
Μαρκία ή φίλη, καί Έλβία ή μήτηρ τοΰ Σενέκα.τον

Δέν πρέπει δέ 
διατάξεων έπι 

τις κάλλισ 
ελευθερίαν τινά ώ 
τής γυναιζός, δτ 
έν τή δημοκρατία 

τούς χρη;τούς

ούχ ηττον εινε βέβαιον ότι οί 
τις νά 
τούτου, 
α άνευ 

ς 
εο ι

- - - . ·-- . ν..
ών νομικών 
γνώμης ήδύνατο 

τά μέρη 
αποπομπής



ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.

Τό ωραίου κλίμα καί ή καθαρά ατμόσφαιρα τών ’Ανατολικών χωρών 
καθιστώσι τόν έζεΐσε ούρανον άντιζείμενον μείζονος θαυμασμού ζαί περι- 

·' - .τ .···.-·. οικουμένης. Οί λαοί τών μερών εκείνων,
ζωής, ήδύναντο ευκόλως νά παρατηρώσι διά 
στερεώματος, δπερ έζειτο, ούτως είπεΐν, ά- 
δ’ απλοϊκοί νόες, ύπό τήν έντύπωσιν τοΰ 

περιέργειας διατελοΰντες, άνεζάλυψάν τινας 
> τών ουρανίων ---- ................ ! - — -·-

συνδεδεμέναι μέ 
συνηνώΟησαν μετά

εργείας ή εις άλλο τι μέρος 
ώς έζ τής ποιμενικής 
νυζτδς το λαμπρόν θέαμα 
πέναντι 
τοιούτου
τών προφανεστέρων μεταβολών τών ουρανίων σωμάτων ζαί έπειδή αί με- 
ταβολαί αύται ήσαν ατενώς συνδεδεμέναι μέ τάς τών ώρών τοΰ 
στοχασμοί πρακτικής ώφελείας συνηνώΟησαν μετά τοΰ πνεύματος 
τηρήσεως. Τά ούοάνια ταϋτα φαινόμενα, σχετιζόμενα οΰτω προ 
λιτιζάς άνάγκας τών κοινωνιών ζαί πρός —·............. --
δον είς έκτενεστέρας ζαί άζριβεστέρας ερεύνα 
τών φύσις έμενεν άγνωστος, οί όέ ·-··-· ·-· 
ακατάληπτοι, ή λατρεία ήτις κατά 
τήν αρχήν της έζ τής θεωρίας 
της αύτών αίτιας, προσλαβοΰσα τόν χαρακτήρα χαμερποϋς δεισιδαιμονίας, 
μετηυέχθη είς αύτά τά ούράνια σώματα, ά 
ματα θρησκευτικού σεβασμού άπό μέρους 
μερίς τού ορατού κόσμου.

Κατ’ άμεσον δέ συσχετισμόν, έλαβε χώραν ζαί ή έ 
ταύτης τών αστέρων πρός τάς πλάνας 
ζαί παρατηρήσεις προέβησαν έπί 
έζείνας τάς καλουμένας κύκλους, 
θέσεις τών πλανητών έπανήρχουτο είς 
τως ή επιθυμία τοΰ νά είσδύωσιν εί 
ρανίων φαινομένων ζαί πρό πάντων 
παιδεύτους νά προσοοκώσι, το'- -1 
καί διάφορα άλλα συμβάντα ·/ 
συνδυασμός 
στρονομίας 
χάς τής 
δότεχνου επιστήμην ·

Αί εμφανίσεις λοιπόν
προγνωστι: ” *
νοοοι τών
πιζρατειών

αύτών 
οΰ 

ής όράσεώς των. Οί 
θαυμασμού καί τής

έτους, 
: τής παοα- 
ς τάς πο- 

τήν γεωργίαν ώοήγησαν βαθμη- 
ς. ’Ενώ λοιπόν ή αληθής α·ύ- 

νόμοι ζαί αί αίτια', τών κινήσεων των 
φυσικόν λόγον ώφειλεν ιδίως νά λάβη 

ούχί τών άποτελεσμάτων αλλά τής πρώ- 
* * 5 ...

άτινα βεβαίως διήγειραν αισθη
τών λαών, όντα ή λαμπρότερα

έφαρμογή τής γνώσεως 
τής ’Αστρολογίας. "Αμα αί άττρονομι 

τοσούτον ώστε νά σημειώσι τάς περιόδους 
καθ’ άς αί ούράνίοι κινήσεις ζαί αί 
τά αύτά σημεία, ίζανοποιήΟη άρζούν- 

ς τό μέλλον. Ή πρόρρησις τών ού- 
τών εκλείψεων προέτρεπε τούς μέν ά 

ιούς δέ σοφούς πο’Λλάζις νά πιστεύωσιν δτι 
ήδύναντο δήθεν νά προρρηθώσι ’Εντεύθεν ό 
άτινα προήγαγον μέν τήν έζ.μάθησιν τή 

αύτήν ιερόν χαρακτήρα κατά τάς 
παρήγαγσν 

τήν ζαλουμένην ’Αστρομαντείαν ή ’Αστρολογίαν.
τ.'.ι τών έκθ,είψεων ζαί τών κομητών έθεωρήΟησαν ώς 

ζά δυστυχημάτων ζαί δημοσίων συμφορών. Αί θέσεις ζαί οί σύ- 
ι πλανητών έθεωρήΟησαν ώς έπενεργοΰσαι είς τάς τύχας τών έ- 

ζα’ι τών ατόμων. Καί ούτως αί κινήσεις αύτών ένησχόλουν τά

διαφόρων αιτίων
καί πεοιέβαλον 

ανθρωπίνου κοινωνίας, άλλά συγχρόνω

ίς ά- 
πρώτας έπο- 
χαί τήν ψευ-
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πνεύματα πρός τήν μελέτην αύτών, έν γένει μέν όπως συντελώσιν είς τήν 
πρόρρησιν τών μελλόντο/ν, ούχ ήττον δέ καί διά νά περιποιώσιν είς τούς 
σπουδάζοντας ύπεροχήν τινα καί εξουσίαν έπί τοΰ λαού. Πιθανόν δμως ό
τι πολλάκις καί αυτοί οί άστρολόγοι μή ουνάμενοι άλλως πως νά έξα- 
ζοΛουθώσι τάς άστρονομικάς των παρατηρήσεις ήναγκάζοντο νά συμμορφών- 
ται μέ τάς προλήψεις τής έποχής των διά νά διανύωσίν άζινδύνως τό στά- 
οιόν των προσελκύοντες συγχρόνως είς εαυτούς τό σέβας απάντων.

Έν τή αρχαία ιστορία παντός έθνους τής ’Ανατολής αναφαίνεται ή ’Α
στρολογία. Οί Σΐναι έτίμων αύτήν ώς τήν ’Ιατρικήν ζαί τήν Γεωργίαν. Οί 
Χαλδαΐοι τήν έζαλλιέογουν έπιμελώς. Οί ’Ινδοί έκανόνίζον τάς άξιολογω- 
τέρας πράξεις τοΰ βίου των διά τών αστέρων. Μεταξύ τών Αιγυπτίων ενυ
πήρχε·/ έξ άμυημονεύτωυ χρόνων. Οί Εβραίοι έπί τής αιχμαλωσίας των 
φαίνονται διδαχθέντες τήν τέχνην ταύτην καί σπουδαίως έκτοτε είς αύτήν 
μεμυημένοι. Οί πλεΐστοι τών ένδοξοτέρων συγγραφέων τής αστρολογίας έπί 
τής ήγεμονίας τών Καλιφών ήσαν Εβραίοι· ήτοι ό Μεσσαχάλ, ό Μωσής Μαϊ- 
μών καί έτεροι.

Έν Έλλάδι τούλάχιστον κατά τούς κλασσικούς αυτής αιώνας, ούδεμίαν 
ή ’Αστρολογία εύρεν υποδοχήν, άλλ’ ούδέ ίχνη αύτής άνευρίσζομεν παρά 
τοΐς άρχαίοις Έλλησιν άστρονόμοις. Τό άστρολογιζόν άρα σύστημα δέν 
συυεβιβάζετο μετά τής έπικρατούσης άλληγορικής μυθολογίας· τά μαντεία 
ζαί οί χρησμοί έπήρζουν είς τό νά ίζανοποιώσι τήν πρός τά τερατώδη 
κλίσιν τοΰ λαοΰ. Άλλά παρά Τωμαίοις ή ’Αστρολογία έζαλλιεογήθη έ
πιμόνως μετά τήν χατάζτησιν τής Αΐγύπτου. Ό Ηλίνιος αναφέρει οτι υ
πήρχαν τινες μεταξύ αύτών τοσούτω δεισιδαίμονες, ώστε καί είς τάς παρα
μικρός ύποθέσεις των κατέφευγον είς τήν αστρολογίαν. Ό Σουετόνιος, ό 
Γάζιτος ζαί άλλοι διηγούνται ότι, έάν αί προρρήσεις τών άστρολόγων άπέβαι- 
νον ψευδείς, ούτοι ζατεδιζάζοντο είς θάνατον, άν δ’ άληθεΐς 
νον πλούσιας άνταμοιβάς καί μεγάλας τιμάς.

Τον δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα ή ’Αστρολογία έπεκράτει 
σμω, ζαί αύτός δ’ ό Πτολεμαίος έπλανήθη ύπ’ αύτής. 
μά τι καλούμενου Τετρά βίβλος, είς αύτόν τον 
νον καί περιγράρον τά τής άστρολογίας. Καίτοι 
— s γντ,σιότητσς τοΰ συγγραφέως, απλώς 

ούδόλως άρκεΐ όπως τον άθωώση.
’Ισπανία άποκατάστασις 

ή μάλλον προήγαγον τήν 
τών βαρβάρων οΐτινες 

’Ακολούθως όμως ή ’Αστρολογία 
βαίουν ότι οί αστέρες μή έχοντες 
δείκνυαν —1 - -
Οέλησιν 
ριπτώσει

άπελάμβα-

περί τής 
τοΰτο

ΊΙ έν
γαγον 
άπογόνοις

τών Μαύρων 
έξάσκησιν τής

έν τώ κό- 
σύγγραμ- 

άποδιοόυ.ε-*
,ής, υπάρχει 
αστρονόμον

τινες άμφιβάλ/,ουσι 
είναι άστρολογιζόν,

Λ / οε 
διότι

ζαί αί 
τέχνης 

ειχον καταστρέψει τό 
ύπέστη τροποποίησίν 

; ίσχύν είς τό νά έπιβάλλωσι τήν βίαν έ- 
άπλώς τήν τάσιν αύτών ή γνώμη δ’ αΰτη, άφίνουσα οΰτω τήν 

έλευθέραν, ήτο ή προσφορωτέρα καταφυγή τών άστρολόγων έν πε- 
σποτυχίας τών ποόρήσεών των. Έγνω-ζοδότουν λοιπόν οτι, ή 

(0ΜΗ1Ό1: ΨΪΛ. Θ'.) ' ‘ 70

σταυροφορίαι είσή- 
ταύτης παρά τοΐς 
'Ρωμαϊκόν Κράτος, 
τινα καθ’ ήν έβε-
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αστρολογία τότε μόνον τελεσφορεί, 
λεται έν τώ μεταξύ αντενεργούσα.

Οί χριστιανοί τής τε ’Ανατολής 
κατά τούς πρώτους αιώνας εις 
οί 
Προλεγομένοις αύτοϋ εις τάς 
’Αποστόλου Παύλου Σελ: 8. λέγων: 
» ποτέ καί κανένας λαοπλάνος,
» ι
» επιχειρήσεις,

Άλλ’ ή εκκλησία κατώρΟωσεν εγκαίρως καί έπισήμως 
Αστρολογίαν, ώς ψευδή δοξασίαν τών τοΰ

Περαίνοντες τήν σύντομον 
φέρομεν πρός συμπλήρωσιν 
οϊτινες κατά διαφόρους f 
τών βασιλέων τής Εύρώπης.

Τόν ΙΕ', αιώνα περίφημος τις μαθηματικός ζαί άστρολόγος Στόφφλερ ζα ■ 
λούμενος, προεφήτευσε παγκόσμιον κατακλυσμόν συμβησόμενον περί τόν 
μήνα Φεβρουάριον τοϋ 152 1, διότι τότε οί τρεις πλανήται, Κρόνος, Ζεύς, 
καί Άρης, εύρίσζοντο έν συνόδω είς τό ζώδιον τοΰ Υδροχόου. Μέγας φό
βος καί τρόμος χατέλαβεν άπασαν τήν Εύρώπην. ’Αναφέρουν δ’ οί 
γραφείς τής έποχής εκείνης δτι οί κάτοικοι τών παραλίων μερών 
Γερμανίας πτοηθέντες έσπευσαν νά έζποιήσωσιν έν έλαχίστη τιμή τά 
ματά των εϊς εκείνους οϊτινες ασμένως έπωφελήΟησαν τήν τοιαύτην μω
ρόν εύπιστίαν αύτών. "Εκαστος ό’ έπρομηΟεύΟη πλοιάριόν τι διά κιβωτόν, 

όνόματι Όριόλ, κατεσζεύασε μεγάλην κιβωτόν 
νά σωΟη έν αύτή μετά τής οικογένειας καί τών φίλων του. Τά ου
δέ προφυλαχτικά μέσα έλήφΟησαν καί έν 

έλΟών παρήλθε και ούδέ < 
λέγουσιν, ό Φεβρουάριος

Άλλος διάσημος άστρολόγος, 
ούτος έν Σαίν-'Ρεμι τής Γαλλίας 
νόν ζαί εις μαντικήν φρασεολογίαν 
τ ε: ώ ν 
ένεχεν 
Αυλήν 
ταβή εις 
ροσκόπια 
γος τοΰ 
τοι

όπότε άλλη τις αιτία δέν παρεμβάλ-
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Τον ΙΣΤ'. αιώνα διέπρεψεν ό άγγλος Δόκτωρ καί άστρολόγος ’Ιωάννης 

Δή. "Οτε άνηγορεύθη βασίλισσα τής Αγγλίας ή ’Ελισάβετ, ό ευνοούμενος 
αύτής 'Ροβέρτος Δώδλεϋ, έστάλη ινα λάβη τήν γνώμην τοΰ Δόχτορος 
περί τής Οέσεως τών αστέρων και ούτω νά προσδιορισθή αισίως ή ήμέρα 
τής στέψεως τής βασιλίσσης.

Μετ’ αύτόν ήρξατο τό άστρολογικόν αύτοϋ στάδιον ό Γουλιέλμος Αίλης 
τό 1044 δημοσιεύσας τό Προφητικόν ήμερολόγίον του. Τά δ’άν
τίτυπα αύτοϋ έξηντλήθησαν έν άζ-αρεί υπό τής άπληστίας μεθ’ ής τό δη
μόσιον τής Αγγλίας άπεδέξατο τάς προρρήσεις του.

Έρχεται έπί τέλους και ό τελευταίος τών Γάλλων άστροΊ.όγων Μορέν 
δστις έδαπάνησεν δλην τριακονταετίαν διά τήν «Γαλλικήν Αστρολογίαν 
του». Ούτος δέν έπίστευε προσέτι δτι ή γή κινείται περί τόν Ήλιον. ’Αν
τίπαλος δ’ αύτοϋ υπήρξεν ό φιλόσοφος Γκασσέντης, δστις συνέγραψε κατά 
τής ψευδούς ταύτης έπιστήμης. Πρός άντεχδίκησιν ό ρηΟείς άστρολόγος 
πολλάκις προύλεγε τήν ήμέραν τοΰ θανάτου τοΰ αντιπάλου του, άλλ’ έζάστο- 
τε άπετύγχανε. Προεΐπε δέ καί τόν θάνατον τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου 1Γ'. 
άλλά ζαί εις τοΰτο ώσαύτως άπέτυχε.

ΐΤλεΐστα περιστατικά συνετέλεσαν είς τήν καταστροφήν τής άστρολογι- 
ζής φήμης· Κυρίως δέ μάλιστα τά εξής.

Ή παραδοχή τοΰ άστρονομικοΰ συστήματος τοΰ Κοπερνίχου.
Ή σύστασις τής βασιλικής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου.
Αί καταχρήσεις τών έπαγγελλομένων τήν τέχνην ταύτην καί
Λί πολυάριθμοι κατ’ αύτών δημοσιευΟεΐσαι σιλλογραφίαι.

ΕΜ. ΓΙΑΝΧΧΚΟΠΟΤΛΟΣ.

καί τής ι
άστρολογιχήν πλάνην, ώς

Λύσεως ΰπέκυψαν μέν ένίοτε 
έπίσης ζαί 

ά αναφέρει καί ό Α. Κοραής έν τοΐς 
Τιμόθεον καί Τίτον έπιστολάς τοΰ 

« Άπό τήν αύλήν αυτών δέν έλειπε 
αξίωμα ζαί όνομα φέρων Άστρολόγου, 

όποιον έσυμβουλεύετο ό αύτοχράτωρ εϊς δλας του τάς πράξεις καί 
........ '■---- , άκόμη ζαί είς τάς σωματικός του αρρώστιας.»

; ινα χατακρίνή 
ψευδή δοξασίαν τών τοΰ Πρισχιλλιανοΰ αιρέσεων.

_·-------- -αυτήν περί Αστρολογίας πραγματείαν,
> τά ονόματα τινων έζ τών διασημοτέρων άς·ρολόγων, 
έποχάς περιέπαιξαν τήν εύπιστίαν τών λαών χαί

ήν
ί Γραιχορωμαΐοι αύτοζράτορες, καθ’
' ........£----- πρός

Δόκτωρ τις τής Τολόσσης, 
διά · ’ 
τά δέ 
μήν 
πήρςε,

ι Όριόλ,

τδν 
**scc

ν

έπι-

συγ- 
τής 

ζτή-

’Ιταλία. Άλλ’ 
σταγών ΰδατος έφάνη. Τοσούτω 
■ τοΰ έτους εκείνου» 

ήτο 
τώ 1 50 3. Έξέδωκε δέ 

ΤΊ
-.· είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας Ερρίκον, σστι 
τοΰ συγγράψαντος, προσεζάλεσεν αύτόν εϊς τν 
μεγα/.ας ------ -------- -- ’---- r-

έπισχευφθή 
προείπη τήν μέλλουσαν τύχην των. ΊΙ δέ σύζυ- 

ή Αικατερίνη έζ Μεδίχων, καί 
γυνή μεγαλοφυής, έπίστευε μετά τοΰ όχλου τούς παραλογισμούς τών 

άστρολογιζών κρίσεων. Οί ζαΟηγηταί τής ψευδοτέχνης ταύτης άπελάμβα- 
νον τοσαύτην τιμήν έν τή Γ». Αύλή ώστε ζαί αί μηδαμινοί πράξεις ύπε- 
βάλλοντο παρ’ αύτής είς τήν έζζλησιν ζαί άπόφασιν τών αστέρων.

» του, άφιερωΟείσαν εΐ 
τής έξόχσυ φήμης 
του, τώ άπένειμε

Βλουχ διά νά 
αύτών καί νά 

εϊρημένου β

ό άπαίσισς 
άνυδρος ύ-

ό Μιχαήλ ΛοστράδαμΟς. 
εις ύφος σχοτει- 

ή ν «Εκατονταετηρίδα τών II ρ ο φ η
·ί> 
ήν 

τιμάς, καί έπειτα τόν διέταξε νά με- 
τούς βασίλόπαιοας, νά σύνταξη τά ώ

ασιλέως τής Γαλλίας, 
μετά

-»·

ΈγεννήΟη
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΑΥΜίΑίΑ 
ΕΡΝίΔΔΑΝ© 
ΔΑΑΕΧΑΟ

ΙΙΑίΔΑΙΙΟΛΛΙΝΑΡί

ΟΥΜ ΑΚΕΔΟΝΟΣΚ AIN Ε

ΡΑΤΙΑΣΑ1ΙΟΛΑΟΜΔΟΣ

ΑΧΕΡΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΑ

ΟΝΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ 
ΑΟΣΕΒΑΣΤΟΣΚΑΙ

ΡΕΩΝΤΡΛΛΙΑΝΩΝ 
ΓΕΡΟΥΣΙΑΈΚΤΩΝΙΔΙΩΝ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΗΡΠ 
ΤΑΕΚΙΙΡΟΓΟΝΩΝΑΥΤΒΣΤΑ 
ΔΙΚΑΙΑΕΙίηίΕΑΗΘΕΛΤΩΝ 
ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟΥΜΙΝΝΟΥ. ΤΟΥ (?) 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣΑΥΤΗΣΚΑΙΦΙΛ(ΟΥ;) 
ΜΕΝΟϊΕΙΙΑΦΡΑΚΑΙΧΑΡΜΟΣΙΛΌΥ 

ΤΟ ΥΗΡΑΚΛΙΔΟΥΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 
TOY AI ΙΟΛΛΩΝ ΙΟΥΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝαπη ϊ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
ΤΕΙΜΗΣ
. ΗΤΑΝΟ
ΡΟΥΦΟΛ
ΑΤΟΝΧ
ΔΕΚΑΙ
ΡΗΜΕΙΝ
ν--
ΣΜΗΑΟΑΩ

ΔΩΡΟΝ
ΣΤΟΥΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΝΈΜ-ΙΙΕΚΚΕΔ 
ΕΓΕΝΕΤ ΗΕΤ 
ΕΙ1Ι. ΕΤΗΙΝ

ΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΚΟΝΟΥ

ΝΈΡΥΑ
ΡΡ . .
ESIMYS
ARYMCE 
DARIAMC 
LLIANORV 

RNATAMAI) 
VOBVS

(?)ΜΑΙΑΝΔΡΙΑΙΕΡΩΦΩΝΤΟΣ
ΓΥΝΗΔΕΕΠΑΙΝΕΤΟΥ
ΑΠΟΛΑΩΝΙΟΣΑΡΕΜΙΔΩΡΟΥ
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ΤΟΚΡΑΤΟΡ1ΝΕΡ 

ΠΑΤΡΙΠΑΤΡΙΔΙ

ΧΡΗΣΙΜΟΣΑΠΕ

ΤΡΟΠΟΣΟΑΑΤΟΜΙ

ΤΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΛΙΑΝΟΙΣΤΗΙΠΟ 
ΛΙΟΩΝΚΟΣ0Σ

ΟΥΣΕΝΑΥΤΩ

ΚΑΘ1ΕΡΩΣ
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Κ ΑΕΟΝΙΔΗΣΊΤΜ-ΙΘΗΙΚΑ-ΤΑΞΙΩΣΙΙΡΟΝΟΗΣΑΤΩΙ-ΕΠΙΣΤΕΦΑΝ-ΙΦΟΡΟ  
ΥΜ-ΙΝΟΔΩΡΟΥ 

Α1-ΕΝΤΟΙΣΕΝΝΟΜΟΙΣΧΡΟΝΟΙΣΟΠΩΣΠΑΣΙΦΑΝΕΡΟΝ-ΙΙΤΟΙΣΕΥΕΡΓΕΤΕΙ
ΝΙΙΡΟΑΙ.ΡΟΜΕΝΟ1Σ 

1ΔΗΜΟΣΟΣΕΛΕΥΚΕ1ΩΝΕΥΧΑΡ1ΣΤΟΣΩΝΤΙΜΑΙΤΟΥΣΑΥΤΩΝ. ΕΥΕΡΓΕ 
ΤΗΣΑΝΤΑ 

ΩΣ ΑΝ ΑΓΡΑ»!Α1ΔΕΤΟΗΉΦΙΣΜΑΤΟΔΕΕΝΤΗΛΗΑΙΘΗΝΉ1Κ Α1ΣΤΗΣΑ1ΕΝ
ΤΩγ 

ΩΙΌΥΔΙΟΣΕΝΤΩΙΕΪΙΙΦΑΝΕΣΤΑΤΩΙΤΟΠΩίΥΠΟΓΡΛΨΑϊΔΕϊΠΟΤΟΨΗΦΙΣ 
ΜΑΚΑΙ 

II ΑΡΑΊΌΥΒ ΑΣ1ΛΕΩΣΕΠΙΣΤΟΛ ΑΣ ΕΝ ΑΙΣΓΡΛΦΕΙΙΙΡΟΣΤΟΝΔΗΜΟΝ 
ΕΠΙΧΩΡΩΧ 

ΣΟΛΕΩΝΤΔ ΚΑΙΤΗΝΙΙΑΡΑΛΕΩΜΔΟΥ

ΛΓΑΘΗΤΥΧΙΙ

ΚΛΑΥΔΙΟΣ
ΒΑΣΣΟΣ 

ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ

Α ΠΟΑΛΩΜΟΣ
ΔΙΟΔΩΡΟΥ

ΗΡΩΣΧΡΠΟ
ΤΟεΠΑΡΟΔΙ

TAICXAIPIN

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ 
ΕΙΚΩΝΙΧΡΥΣΕΙΗΣ 

ΚΕΚΟΣΜΙΜΑΙΘΕΜΙΣΤΗ 
ΣΩΤΕΡΜΑΡΚΕΑΝΕΣΗΣΑΡΕΤΗ Σ

ΕΝΕΚΑ

Κ AT ΑΤΑ ΔΟΣ ΑΝΤΑΤΠ ΒΟΥΛΗ 
Κ ΑΓΓΩΔΗΜΩΤΗΣΛΑΜΠΡΟ 
ΤΑΤΗΣΚΛ1Σ ΑΡΕΩΝΚ1ΒΥΡΛ 
ΤΩΜΙΟΛΕΩΣΠΣΕΜΝΌΤ ΑΓΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣ! ΑΤΩΝΣΚΥΓΟΒΥΡΣΕ 

ΩΝΤΙΒΕΡΙΟΝΚΛΑΥΔΙΟΝ 
ΠΟΛΕΜΩΝ Α ΑΣΙ ΑΡΧΗΝ III 
ΐΓ1 ΚΟΝΤIΒ ΕΡΙΟ ΥΚ Λ ΑΥΔΙΟ Υ 
IΕΡΩΝΌΣ ΑΣΙ ΑΡΧΘΥΔΙΣΚ AIΑΡ 
ΧΙΕΡΕΩΣΔΙΣΤΟΝΤΙΒΕΡΙΟΥ 
ΚΛ ΑΥΔΙΟ ΥΔΗιΟΤΗΡΙ ΑΝΟΓ 
ΟΥΑΣΙΛΡΧΟ Υ ΑΔΕΛΦΟΝ Μ ΑΓ 
ΚΙΟΥΔΗ.ΟΤΗΡΙΑΝΟΥΛΥΚ 
1 ΑΡΧΟΥΚΑΙΦΛΑΒ1ΟΥΚΡΑΤΕΡ 
Ο Υ ΑΣΙ Α ΡΧΟΥΔΙΣΚ ΑΙ ΑΡΧΙΕΡ Ε 
ΩΣΕΚΓΟΝΟΝΑΝΟΩΝΤΩ
Ν ΔII ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ ΕΤ Λ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
ΙΙΡΟΕΝΟΠΣ ΑΤΟ



ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ.

"Οταν τήν νύχτα άστραπαί βροντοχτυποϋν μέ βία, 
σπείρουνε τρόμο, ταραχή, 
χαι κρυφοτρέμη ή ψυχή 
στήν μάχη τήν άγρια,

μ’ αναγαλλιάζει τ’ Ούρανοϋ ή όψη, όταν χύση 
πρώτην άχτΐνα ή αυγή 
και μέ χαμόγελο στήν γή 
τήν λάμψη της σκορπίση.

λ’αί ή ψυχή μου ξεπετδ στο τόσο μεγαλείο 
ποϋ £χ’ ή νύχτα μέ σωρό 
τών άστρων της τόν λαμπερό 
ςτόν γύροτης τόν θειο.

Τής νέας κόρης ή μορφή ή χαρωπή μ’ εύφραίνει 
κ’ εις τήν ματ^ά της τήν γοργή 
τοΰ Παραδείσου εις τήν γή 
άχτΐνα κατεβαίνει.

ΙΙλήν ξεπερνά όλα αυτά ή μάνα όταν γύοη 
στό πρόσωπο γελοίο γλυκό 
και τό παιδί της τό μικρό 
σκύψη γιά νά φι/.ήση.

Δ. Β.


