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Η ΕΠΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩ2ΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
‘Ο Δημοσθένης έως από τής έποχής αύτοΰ άνεκηρύχθη δ κορυφαίος τών
ρητόρων, καί τοιοϋτος άνεγνωρίσθη παρ’ όλων δσοι μέχρι τής σήμερον ήσχολήθησαν είς τήν ρητορικήν, είτε ώς έπικριτα’ι εί'τε ώς συντάκται ^ητορικών

λόγων, μιμηταί ή έφάμιλλοι τοϋ ’Αθηναίου ρήτορος. 'Ο Δημοσθένης είναι ό
τέλεως καί άνυπέρβλητος ρήτωρ κατά τήν κρίσιν τοϋ Άλικαρνασέως, τοϋ
Διβανίου, τοϋ Κυντιλιανοϋ, τοϋ Κικέρωνος, τοΰ Φενελώνος, τοϋ Δαγγεσώ, τοϋ

Λαάρπου, τοϋ Βιλλεμαίνου, τοΰ Βλαίρου, τοΰ Σεριδάνου, τοΰ Βρούμου (Broug

ham). Νεότεροι πολιτικοί και ιστοριογράφοι άκριβολογήσαντες άπαθώς τάς
περιστάσεις τής εποχής τοΰ Δημοσθένους, ό "Ηρενος (Heeren), ό Νηβοΰρος, ό

Τρωτής (Grote), ό Βέκερος, ό Σαίφερος, ό Βουλλαϊος (Beulli-e), άπέδωκαν δι
καιοσύνην εις τήν ακεραιότητα καί τον άδολον πατριωτισμόν τοΰ προμάχου
τής ελληνικής ελευθερίας κατά τής δυναστείας τών Μακέδόνων. Άλλά μία
σελίς τής βιογραφίας τοΰ μεγάλου ρήτορος και τοΰ άδαμάστου πολιτικοΰ, τήν

όποιαν πολλοί τών άρχαίων καί δλοι σχεδόν οί νεώτεροι άντιγράφουσιν έκ
τοΰ Πλουτάρχου, φαίνεται ώς μελανή κηλίς τής πολιτείας τοΰ Δημοσθένους,

εις τά έσχατα τοΰ βίου διαψεύδουσα τάς κρίσεις τών θαυμαστών τοΰ τελευ
ταίου πολιτικοΰ τών ’Αθηνών. ’Αληθώς

οί φίλοι τούτου άνευρίσκουσιν έν τφ

Παυσανία (3, 33, 4), μίαν ισοδύναμον μαρτυρίαν πρός άπάλειψιν τής τοΰ
Πλουτάρχου. Άλλ’ αί μαθηματικά! μέθοδοι δέν έφαρμόζονται είς τήν ιστορίαν
έπίσης, αί δέ αντιφατικά! φήμαι τάς ύποίας άναγράφουσιν άφ’ ενός δ Πλού

ταρχος, άφ’ ετέρου δ Παυσανίας, είς τόν νοΰν τοΰ αναγνώστου άφίνουσιν ώς

υπόλοιπον τό ί'σως να'ι, ίσως οχι" δπερ είς τήν κρίσιν περί τοΰ χαρακτήρος
τοϋ άνδρός δέν είναι ίσον τφ μηδενί. Καθιστίγ τοΰτον ύποπτον ούχί άθώον.

Ή άθωότης τοΰ ’Αθηναίου ρήτορος καί πολιτικοΰ έναργώς άποδεικνύεται ύπό
τών νεωτέρων βιογράφων Βεκέρου, Σαιφέρου, Βουλλαίου κλ. διά τής άντιπαρα-

Τ0Μ03 Α'.
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θέσεως τίίς τε άκεραιότητος αύτοΰ άπέναντι τών πειρασμών καί των μηχα

παταδιωχθέντων $ έξ αιτίας αύτοΰ καταδικασθέντων. Έκ τούτου δυνάμεθα

νημάτων τοΰ Φιλίππου καί τοΰ ’Αλεξάνδρου, καί τοΰ γενναίου θανάτου αύτοΰ

καί νά έννοησωμεν. όποια η δύναμις καί ύπεροχη τοΰ Δημοσθένους παρά τώ

άπέναντι τών υποσχέσεων καί τών προσφορών τοϋ ’Αντιπάτρου. Μολαταύτα

δημφ τών Αθηναίων, συνάμα δέ δποία τεχνική, έπίμονος, ασυνείδητος ερ
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οί βιογράφοι ουτοι τοΰ Δημοσθένους έπαναλαμβάνουσι τάς λεπτομέρειας ττ;ς

γασία έν τω κρύπτω κατεβάλλετο πρός διάσεισιν τίίς κολοσσαίας τοΰ Δημο

διηγησεως τοΰ Πλουτάρχου άποδίδοντες εις αυτήν αξίαν ιστορικήν οποίαν

σθένους πίστεως διά μ,υρίων σκευωριών, συκοφαντιών, κατηγοριών ! Δεν ητο

δεν έχει πραγματικώς. Ύπό την έ'ποψιν ταύτην νομίζω ούχί άσκοπον νά έπα-

δυσχερές έ'ργον η συλλογή αυτών, άλλ’ ούδέ άνέφικτος η έξέλεγξις τοΰ ψεύ

ναλάβω την μελέτην τ^ς σελίδος ταύτης τοΰ βίου τοΰ μεγάλου άνδρός, έξε-

δους εις ιστοριογράφον οΐος ό Πλούταρχος. Ουτω κατηγορεί τόν Δημοσθένην

τάζων ύπό τε την ιστορικήν καί την δικανικην έ'ποψιν την καταδίωξιν αύτοΰ.

ώς κρυφίως ύπερασπίζοντα κατά την μεταξύ Φορμίωνος καί ’Απολλοδώρου

Πολλαί αμφισβητήσεις ήγέρθησαν περί της αξιοπιστίας τοϋ Πλουτάρχου

δίκην άμφοτέρους τούς άντιδίκους σκαί άτεχνώς καθάπερ έξ ενός μαχαιροπω-

ώς πηγίίς της ρωμαϊκές καί της ελληνικής ιστορίας. Βεβαίως δ ιατροφιλό

λείου τά κατ’ άλληλων έγχειρίδια πωλοΰντα τοϊς άντιδίκοις». Είναι δεινή

σοφος ούδαμοΰ δε ικνύει την κρίσιν, την γνώσιν της ιστορίας, την πολιτικήν

τοιαύτη κατηγορία κατά μεγάλου ρητορος, καί προτοΰ έκφερει αύτην δ Χαι-

περίνοιαν, την απάθειαν τοΰ Πολυβίου. 'Ως βιογράφος συνέλεξεν δσα εύρηκε

ρωνεύς ωφειλε καί ηδύνατο νά βεβαιωθ·/; περί της άληθείας, διότι οί λόγοι

γεγραμμένα ιδίως κατά τοΰ Δημοσθένους ύπο ,τοϋ Θεοπόμπου τοΰ κακολογώ -

τοΰ Δημοσθένους, τούς όποιους άναφέρει δ Πλούταρχος, ευτυχώς έσώθησαν

τάτου, ώς άποκαλεϊ αύτδν ό Κοονηλιος

Νέπως (maledicentissimus Άλκιβ.

μέχρις ημών. ’Ήδη η φράσις τούτου περιέχόυσα σαρκαστικόν ύπαινιγμόν εις

11. 1.) τοΰ κακολογωτάτου απάντων ανθρώπων, καί ρητορος άποτυχόντος,

την βιομηχανίαν τοΰ πατρός τοΰ ρητορος, ύποδεικνύει την χολήν τοϋ βιογρά

άνευ ελέγχου τίίς αλήθειας, καί χωρίς ούδόλως ν’ άκριβολογηση περί της

φου. Άλλ’ άν ρίψωμεν βλέμμα μόνον εις τούς λόγους τοΰ Δημοσθένους υπέρ

πίστεως της πηγνίς έξ ·})ς ηντλει τάς πληροφορίας αύτοΰ. Συνέλεξε τουλά

Φορμίωνος καί κατά Στεφάνου, άμέσως έξελέγχομεν τό ψεΰδος τοϋ Πλου

χιστον την ύλην αύτοΰ άμεροληπτως καί απαθώς; ’Εκ της άναγνώσεως τών

τάρχου. Εις τόν πρώτον ό Φορμίων ενάγεται κατά τοΰ ’Απολλοδώρου πρός

παραλλήλων βίων έμόρφωσα την πεποίθησιν δτι δ Πλούταρχος έν αύτοϊς προέ-

άπόδοσιν κεφαλαίων τίίς τραπέζης τοΰ πατρός τούτου Πασίωνος, την όποιαν

θετο νά κολακεύσν) τούς μαθητάς καί θαυμαστάς και προστάτας αύτοΰ μάλλον

διεχειρίζετο ό Φορμίων. Κατά τνίς άγωγίίς άντιτάσσεται η έ'νστασις (παρα

η νά έπαινέσγ) τούς δμοεθνεϊς. Ιδίως εις την βιογραφίαν τοΰ Δημοσθένους δ

γραφή κατά τούς άρχαίους) τοΰ Φορμίωνος δ'τι έγένετο συμβιβασμός δι’ άπο-

Πλούταρχος φαίνεται ούχί μόνον άκρίτως αποδεχόμενος καί μετά τίνος κρυ-

φάσεως διαιτητών. Κατά τό δικονομικόν σύστημα τών Αθηναίων η παρα

©ίας εύχαριστησεως έπαναλαμβάνων δσα οί εχθροί τοΰ μεγάλου Έλληνος

γραφή είσηγετο πρός συζητησιν καί έκδίκασιν ώς δίκη χωριστή τίίς άγωγης

διέδιδον κατ’αύτοΰ ζώντος, αλλά καί δολίως έν αύτοϊς μόνοις ζητών τά

Πρός ύποστηριξιν δέ τνίς περί τοΰ άπαραδέκτου ένστάσεως συνετάχθη δ παρα-

στοιχεία της συγκρίσεως τοΰ "Ελληνος πρός τόν'Ρωμαϊον πολιτικόν. ’Ίσως ό.

γραφικός λόγος τοΰ Δημοσθένους υπέρ Φορμίωνος. Ή παραγραφή τούτου έγέ

Χαιρωνεύς γράφων τόν βίον τοΰ "Ελληνος, καί αν ήθελε, δεν κατόρθωνε νά

νετο δέκτη καί διεγράφη τοΰ ’Απολλοδώρου η άγωγη. Βοαδύτερον δ’Απολ

λησμονησγ) πρός στιγμήν τούς καυστικούς λόγους τοΰ ρητορος οί άταΐσθητοι

λόδωρος ηγειρεν άγωγην άλλην κατά τοΰ Στεφάνου ώς ψευδός μαρτυρησαντος

Θηβαίοι, καί την κατασκαφην τών Θηβών ώς συνέπειαν τίίς πολίτικης τοϋ

έπί της παραγραφής τοϋ Φορμίωνος δ'τι τό παρά τούτου ένώπιον τών διαι

Δημοσθένους. ’Αλλά τοΰτο δεν δικαιολογεί την έμπάθειαν καί την άκρισίαν

τητών προσαχθέν έ'γγραφον ήτον η διαθηκη τοΰ Πασίωνος' δ δέ λόγος δ

τοϋ ιστοριογράφου, πολύ δ’ όλιγώτερον την πρός τούτον πίστιν τών νεωτέρων,

συνταχθείς πρός ύποστηριξιν της άγωγης κατά τόν Στέφανον άποδίδεται εις

άκολουθούντων άνεξετάστως ώς μόνην πηγην της ιστορίας τοΰ Δημοσθένους

τόν Δημοσθένην. ’Έστω. Άλλ’ούτε εις την πρώτην δίκην παρίστατο ώς διά

τόν Πλούταρχον. Είναι άληθώξ παράδοξον πώς καί παρ’ ήμϊν έγένοντο άνε

δικος μετά τοΰ Φορμίωνος ό Στέφανος, ούτε εις την δευτέραν δ Φορμίων ώς

ξετάστως δεκταί ώς άρθρα πίστεως έκ της άναγνώσεως τών ΙΙαοαλληλων

άντίδικος τοΰ Απολλοδώρου, ούτε κατ’ άμφοτέρας τάς δίκας πρόκειται περί

Βίων, αί κατά τοΰ άπαραμίλλου ρητορος καί πολιτικοΰ άνδρός συκοφαντίαι

τοΰ αύτοΰ πράγματος, ούτε καν έκ τνίς έκβάσεως της πρώτης δίκης έξηρ-

τών έχθρών αύτοΰ !

τηται ή της δευτέρας. Είναι λοιπόν αυτόχρημα ψεΰδος η φράσις τοϋ Πλου

Έκληρονομησαμεν, βεβαίως ούχί δλας, άλλά τάς πλείστας τών άρετών

τάρχου δ'τι δ Δημοσθένης έπώλησεν έγχειρίδια συγχρόνως εις δύο άντιδίκους.

καί τών έλλείψεων τών ένδοξων προγόνων, καί δυνάμεθα νά φαντασθώμεν

Ύπό άλλην δ’ έ'ποψιν η διαγωγή τοΰ ρητορος έπί τοΰ προκειμένου είναι άνω-

πόσους είχε κεκηρυγμένους η κρυφίους εχθρούς ό Δημοσθένης έκ τών συνα

τερα πάσης μομφτ,ς. Έμισθώθη παρά τοΰ Φορμίωνος ΐνα γράψγ) λόγον έπί της

δέλφων αύτοΰ ένεκα ζηλοτυπίας η φθόνου η καί χρηματικοΰ συμφέροντος, έκ
τών αντιπολιτευόμενων αύτφ, έκ τών συγγενών καί φίλων τών παρ’ αύτοΰ

1 "Ωρα τα παρ’ Ιιχοΰ γραοέντα ΐπί τοδ αττικοί δικαίου 1ν τοΐς Δικαστικοΐς Χρονικοΐς
Αδγοΰστου ε, ε. άρ. 22.
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ένστάσεως περί άπαραδέκτου τής αγωγής τοΰ ’Απολλοδώρου, καί συνέταξεν

δέν είναι βεβαίως έγκλημα ή μετ’ αύτήν έγκατάλειψις τοΰ δ'πλου. Άλλ’ ώς

αυτόν έπ'ι τι) βάσει τών πληροφοριών τοΰ διαδίκου ό'τι πρός τοϊς άλλοις ενώ

πρός τήν έπί δειλία κατηγορίαν μετά τήν καταδίωξιν τοΰ Δημοσθένους' έπί

πιον τών διαιτητών ό ’Απολλόδωρος δέν ήμφισβήτησε τήν προσαχθεϊσαν δια

τών Άρπαλείων ήδύνατό τις νά έρωτήση διατί Sv ό Δημοσθένης έγενετο

θήκην τοΰ Πασίωνος. Ό Δημοσθένης δέν έπρότεινεν ώς μάρτυρα τούτου τόν

άληθώς ένοχος λιποταξίας ή δειλίας (τοΰ ρίψαι τήν ασπίδα) δ Πυθέας, δ
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Στέφανον, ούδέ είς τούτον ύπηγόρευσε την μαρτυρίαν αύτοΰ, ούδέ παρίστατο

Δείναρχος, εις έκ. τών τόσων φανερώς άντιπολιτευόμένων καί προσωπικών

κατά την κατάθεσιν αύτου ενώπιον τών διαιτητών. ’Άν ψευδώς κατέθεσεν

εχθρών τοΰ Δημοσθένους, δέν κατεδίωξεν αυτόν, ένω είχεν έκ τοΰ νόμου δ

ό μάρτυς ήτον άρα ύπόχρεως νά ύπερασπισθ'η αυτόν ό Δημοσθένης,διότι είχενείς

βουλόμενος τών ’Αθηναίων τό δικαίωμα τής γραφής κατά τοΰ δειλοΰ καί τοΰ

άλλην δίκην ύπερασπισθή τόν διάδικον ύπέρ ού ψευδώς έμαρτυρησεν ό νυν

λιποτάκτου ; "Οτε μετά τήν έν Χαιρωνείι
:
*

εναγόμενος εις άποζημίωσιν ένεκα της ψευδούς αύτοΰ καταθέσεως ; 'Ο εύλα-

λίαι καί ή πολιτική τοΰ Δημοσθένους, δ δήμος ήθύμ.ησε καί οί φιλιππίζοντες

βέστατος τών δικηγόρων οΐαςδήποτε άλλης εποχής η χώρας δέν ή'θελεν άρ-

έφαίνοντο οί σωτήρες τής Ελλάδος. "Οτε ό Δημοσθένης έπαρουσιάσθη δίδων

νηθή τήν ύπεράσπισιν αύτοΰ είς τόν ’Απολλόδωρον έπί μόνω τφ λόγφ τής

νέας έλπίδας καί θάρρος είς τούς ’Αθηναίους, δτε είς τούς συμπολίτας αύτοΰ

προηγηθείσης ύπερασπίσεως τοΰ Φορμίωνος.

έλεγε μήν άθυμεΐτε ή ήττα ημών είναι έργον τής τύχης, άλλά συγχρόνως ή

Μάλλον δ Χαιρωνεύς ένασμενίζει είς την έπί. δειλία: κατηγορίαν τοΰ

ήτταν διεψεύσθησαν αί έπάγγε-

δόξα τής πόλεως, οί στρατιώται δλοι έπραξαν τό καθήκον αύτών, δλοι οί

Δημοσθένους, έπισωρεύων κατ’αύτοΰ ύβρεις διότι «ώχετο την τάξιν άποδράς

μετασχόντες τής έν Χαιρωνεία μάχης είναι άξιοι τής εύγνωμοσύνης τής Ελ

Βαΐ'σχιστα, καί τά δ'πλα ρίψας, ούδέ την επιγραφήν της ,άσπίδος, ώς έλεγε

λάδος καί τών έπαίνων τής πόλεως—τότε ήτον ή στιγμή νά φωνάξη δ

»Πυθεας, αίσχυνθείς έπιγεγραμμένης γράμμασι χρυσοϊς άγαθτ) τύ^ι>. Ή

Πυθέας—Σύ Δημόσθενες είσαι ό αί'τιος τής συμφοράς τών Ελλήνων, διότι

δειλία τοΰ Δημοσθένους κατέστη άδιαφιλονείκητος καί παροιμιώδης είς τούς

Σύ έλιποτάκτησας, διότι σύ έδωκες τό παράδειγμα τής φυγής. Άλλ’ δ Δη

μεταγενεστέρους1 έπ'ι τή πίστει τοΰ Πλουτάρχου. Πόσον όμως είναι άξιος

μοσθένης άμέσως μετά τήν μάχην έχει τό θάρρος νά συγκαλέση τόν δήμον

πίστεως ό Πυθέας τόν όποιον επικαλείται ώς μάρτυρα καί πηγήν της κατη

έν έκκλησίορ, δημηγορεί, οι έχθροί του σιωπώσι, καί ό δήμος είς τόν Δημο

γορίας, μανθάνομεν έκ τής επιστολές Γ' τοΰ Δημοσθένους.

σθένην άναθέτει τό έγκώμιον τών έν Χαιρωνείιγ πεσόντών, τήν πρεσβείαν

«Καί μην ούδέ τόν Πυθέαν παραλείψω............ τίς γάρ ούκ οίδε τοΰτον, δ'τε

»μέν την ύπέρ υμών τάξιν έ'χων είς τό πολιτεύεσθαι παρηει, ώς δοΰλον έλαυ«νόμενον καί γραφήν ξενίας φεύγοντα, καί μικροΰ πραθέντα υπό τούτων, οΐς
»νΰν υπηρετών τούς κατ’ έμοΰ λόγους έγραφε; κτλ.» Ό Πυθέας λοιπόν ήτον

έκ τών άντιζήλων, έκ τών άντιπολιτευόμένων, έκ τών προσωπικών εχθρών,
καί τάς κατηγορίας αύτοΰ μετά την ήτταν καί την φυγήν

τοΰ Δημοσθένους

λαμβάνει ό Πλούταρχος ώς πηγην της ιστορίας αύτοΰ. Ούδείς δόναται σή
μερον νά έξακριβώση την διαγωγήν τοΰ Δημοσθένους έπί της έν Χαιρωνεία:
μάχης. Βέβαιον είναι ό'τι παρευρέθη κατά την μάχην, καίτοι δυνάμενος νά

μενν) έν Άθήναις ώς πολιτευόμενος, καί ότι έφυγε μετά την ήτταν τών Ελ
λήνων. Άλλ’ ήτο Λιποτάκτης ; Βεβαίως οχι άφοϋ πάρευρέθη είς την μάχην.
Έτράπη όμως είς φυγήν ! ’Άν τοΰτο ήτο διά τόν Δημοσθένην έγκλημα πόσοι

μάλλον αύτοΰ έπρεπε νά κατακριθώσι στρατηγοί τών άρχαίων καί τών νέων
χρόνων, πόσοι στρατάρχαι τοΰ Α' Ναπολέοντος καί τοΰ Γ' μη έξαιρουμένου
τοΰ νΰν ένδοξου προέδρου της Γαλλικές δημοκρατίας; ’Έρριψε την ασπίδα!
Δέν ήξευρω άν διά τόν στρατιώτην δστις εμπιστεύεται είς τούς πόδας την

σωτηρίαν της κεφαλές καί τής έλευθερίας αύτοΰ, είναι άμάρτημα η απαλ
λαγή από τοΰ βάρους τών οπλών. Ίσως , είναι άμάρτημα ή φυγή, άν δμως
αύτη δικαιολογείται έκ της ροπής τής νίκης καί τής τροπής τοΰ στρατοΰ,

1 "Ορα Beullee εκδ, Β' σελ. 297.

πρός τόν Φίλιππον, καί τάς έλπίδας τής έν τω μέλλοντι σωτηρίας αύτοΰ. Ό
θρίαμβος τοΰ ρήτορος παρά τω δήμφ τών Αθηναίων άμέσως μετά τήν μάχην

δέν άποδεικνύει άνυπόστατον τήν έπί δειλία καί

λιποταξία κατ’ αύτοΰ

κατηγορίαν, έκφερομένην τυχαίως καί παρέργως, δέκα έτη μετά τήν μάχην

ύπό τών διωκτών αύτοΰ ήττηθέντός καί φεύγοντος μακράν τών Αθηνών ;
Καί δ'μως ή κατηγορία έπαναλαμβανομένη παρά

τοϋ Πλουτάρχου, ευρε

τοσαύτην πίστιν είς τούς μεταγενεστέρους ώστε πολλοί ώς ομολογίαν τής
δειλίας τοΰ Δημοσθένους εξήγησαν τό δίστιχον τής

έπιγραφής τοΰ χαλκοΰ

αύτοΰ άνδριάντος'
Είπίρ ίσην γνώμη ρώμην, Δημόσθενες, είχες,

Ούποτ’&ν Ελλήνων ήρξεν Άρης μακεδών.

Ό BeuIMe ούτως ήρμήνευσεν αύτό είς τήν πρώτην του έκδοσιν,

καί είς

τήν δευτέραν (σελ. 312) γεμίζει έξ σελίδας τυπογραφικάς συμβουλευόμενος

πλείστους έλληνιστάς δπως άνευρη τί εννοείται ώρα έν τφ πρώτφ στίχω—Sv
δ Δημοσθένης είχε τόσην άνδρίαν, γενναιότητα, ή Sv είχε τόσην ίσχύν δ'σην

θέλησιν;—ώς αν ήτο λογικόν καί δυνατόν νά στηθή άνδριάς είς τήν άνανδρίαν!

Ίνα προκαταλάβη τήν πίστΙν τοϋ άναγνώστου περί τής ενοχής τοΰ Δήμοσθένους έπί τών Άρπαλείων, ό Πλούταρχος ώς εισαγωγήν είς τήν διήγησιν

τής καταδιώξεως τοΰ ρήτορος, προτάσσει τόν τοσοΰτον κοινώς πιστευθέντά

μϋθον τής άργυρκγχης. Δεν διευκρινεΐ Sv καί-τοΰτον παρά τοΰ Θεοπόμπου
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ήρανίσατο" άλλ’ ό αποδεχόμενος δέν φαίνεται όλιγώτερον άκριτος η ό πλάσας

πάλου άγορεύσαντες) ό Δημοσθένης όμόσε χωρών, είσήνεγκε ψήφισμα τήν έξ

την κακοήθη συκοφαντίαν. "Οτε ό διοικητής Βαβυλώνος Άρπαλος άποδράς

Άρείου Πάγου βουλήν έξετάσαι τό πράγμα, καί τούς έκείνν) δόξαντας: άδι-

μετά βαρυτίμων θυσαυρών έζήτησεν άσυλον παρά τοϊς Άθηναίοις, ό Δημο

κεϊν δούναι δίκην».
Έντεΰθεν άρχεται ή άληθής ιστορία της καταδιώξεως τοΰ Δημοσθένους.

^6

σθένης μόνος έκ τών ρητόρων έγνωμοδότησεν ό'τι ώφειλον οί ’Αθηναίοι, ΐνα
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μη περτέλθωσιν αδίκως είς διενέξεις μετά τοϋ ’Αλεξάνδρου, ν’ άποπέμψωσι

Διά της νίκης κατά τόν άγώνα περί τοΰ στεφάνου ό ρήτωρ έφθασεν είς τό

τόν Άρπαλον κα'ι νά κατάσχωσι τόν ύπεξαιρεθέντα Θησαυρόν όπως άποδό-

άκρον σημεΐον της δόξης αύτοΰ, καί τοΰ φθόνου τών άντιζήλων καί τών

σωσιν εις τόν ’Αλέξανδρον. Ό δήμος ή'κουσε τάς συμβουλάς τοΰ Δημοσθένους;

έχθρών αύτοΰ. Άλλ’ είς τούτους προστίθενται πλέον και οί μέχρι τοΰδε

και είς τούτον άνέθηκε την κατάσχεσιν. Κατά την έξέτασιν τών πραγμάτων

προσποιούμενοι τόν φίλον. ‘Ο Ύπερίδης καί άλλοι ρήτορες συμπολιτευόμενοι

ό Δημοσθένης έθαύμασε χρυσήν τινα κύλικα,

μετά τοΰ Δημοσθένους,είχον άγορεύσει θερμώς ύπέρ τοΰ Άρπάλου, ό Δημάδής,

ό Άρπαλος ένόησε την επιθυ

μίαν αύτοΰ, και γενομένης τάχιστα νυκτός, έπεμψεν αύτφ την κύλικα μετά

ό ’Αριστογείτων, κύριος όίδε πόσοι άλλοι, βεβαίως είχον δωροδοκηθή. Διά

τών εΐ'κοσι ταλάντων της ολκής αύτής. Μέχρι τούτου ή διήγησις φαίνεται

τοΰ ψηφίσματος τό όποιον ό Δημοσθένη; έγραψε νά ζητηθώσι καί καταδιω-

απίθανος' διότι ό Δημοσθένης εξηκοντούτης ηδη, έπολιτεύετο. έπί τριάκοντα

χθώσιν οί λαβόντες παρά τοΰ Άρπάλου δώρα,ό'λοι οί ύποπτοι και οί πραγμα-

έτη, δυνάμενος νά θησαύριση χρήματα και δώρα, άλλ’ όμολογουμένως έζησε

τικώς δωροδοκηθέντες έγένοντο πολέμιοι τοΰ Δημοσθένους, καί ένούμενοι μετά

βίον λιτόν ολιγαρκή καί σώφρόνα, έκ της ιδιωτικής του έργασίας πορισθείς

τών παλαιοτέρων έχθρών αύτοΰ ήναγκάζοντο πρός ιδίαν σωτηρίαν νά στρέ-

μετρίαν περιουσίαν, και περιφρόνησές τάς προσφοράς τοϋ Φιλίππου και τοϋ

ψωσι κατ’ αύτοΰ τήν άνάκρισιν. Κατήγγειλαν λοιπόν καί αύτόν ώς δωροδο-

’Αλεξάνδρου' διότι άν είχε την διάθεσιν νά ώφεληθη έκ τών κλοπιμαίων τοϋ

κηθέντα παρά τοΰ Άρπάλου, καί ό Δημοσθένης έν τή συναισθήσει τής άθωό-

Άρπάλου δέν ήθελε προτείνει όριστικώς είς τόν δήμ.ον την αποπομπήν, αύτοΰ,

τητος αύτοΰ έζήτησε νά έξετάση καί περί αύτοΰ ή Βουλή τοΰ Άρείου Πάγου,

την κατάσχεσιν κα'ι την είς τόν ’Αλέξανδρον άπόδοσιν τών κλοπιμαίων',διότι

έπρότεινε δέ άν άποδειχθίί ένοχος, τίμημα (ποινήν) θανάτου. 'Η άνάκρισις

μετά την περί τούτων άπόφασιν τοΰ δήμου ό Άρπαλος δέν ήτο πλέον κύριος

τοΰ Άρείου Πάγου διήρκεσεν έξ μήνας, διεξαχθεϊσα έν άκρα μυστικότητι.

τών πραγμάτων, ουδέ είχε την διαχείρισή αύτών, ούδέ ό Δημοσθένης είχεν

’Έλαβον άρκετόν καιρόν οί εχθροί τοΰ Δημοσθένους ΐνα έργασθώσι παρά τοϊς

άνάγκην της δωρεάς τοϋ 'Αρπάλου άν ήθελε νά καταχρασθη τών είς την

Άρεοπαγίταις καί βεβαίως έκ τούτων πολλούς είχον φίλους. 'Η Βουλή άπε-

φύλαξιν αύτοΰ έμπιστευθέντων’ διότι τέλος είς τούς σωζομένους λόγους τών

φάνθη περί τής είς δίκην εισαγωγής μετά όκτώ άλλων (Δημάδου, Κςφισο-

κατηγόρων τοΰ Δημοσθένους δέν άναφέρεταί τι περί κύλικος η περί της όλκης

φών-τος, Πολυεύκτου, Άγνωμίδου, Άριστονίκου, Αριστογείτωνος, Φιλοκλέόυς,

αύτης. ’Αλλά τά επόμενα τής διηγήσεως είναι τό γελοϊον η μάλλον τό

Χαρμιλέους). καί τοϋ Δημοσθένους, καί άνέθηκε τήν ύποστήριξιν της κατηγο

κατάπτυστον μέρος αύτής. Την έπιοΰσαν της δωροδοκίας ό Δημοσθένης «εύ

ρίας είς δέκα ρήτορας, τόν 'Υπερίδην, τόν Στρατοκλέα, τόν Δείναρχον, τόν

»καί καλώς έρίοις και ταινίαις κατά τοΰ τράχηλου κατελιξάμενος είς την

Πυθέαν κλ. τούς άποφανθέντας ύπέρ τής αποδοχής

«έκκλησίαν προήλθε. Καί κελευόντων άνίστασθαι καί λέγειν, διένευεν ώς

Άρπάλου.
Ό Δημοσθένης ήτον αθώος, καί τής άθωότητος αύτοΰ παρέχει πλήρη καί

ϊάποκεκομμένης αύτφ της φωνής, οί δέ εύφυεϊς χλευάζοντες ούχ ύπό συνάγ»χης έφραζον, άλλ’ ύπ’άργυράγχης είλήφθαι νύκτωρ τόν δημαγωγόν». Υπο

ϊ

τών

αιτήσεων

τοΰ

τελευταίαν άπόδειξιν ό διασωθείς λόγος τοΰ Δεινάρχου πρός ύποστήριξιν τής

τιθέμενης άληθοΰς τής δωροδοκίας, ούχί ό εξηκοντούτης μέγας πολιτικός καί

κατηγορίας. Ό Δείναρχος ήτον έκ τών διακεκριμένων ρητόρων τής έποχής

ρητωρ, άλλ’ ό μάλλον αφυής ’Αθηναίος θέλων ν’ άποφύγη την συζητησιν έν

καί πολεμίων τοΰ Δημοσθένους *
,

τγί έκκλησία τοΰ δήμου καί προσποιούμενος τόν άσθενή, ήθελε μείνει κατ’

Δημ-οσθένους έκ 32 σελίδων έντύπων είς 80'1 μέγα, έ'χομεν δέ καί δύο λόγους

συνέταξε δέ τόν λόγον αύτοΰ κατά τοΰ

οίκον, δι’ αύτόν τοϋτον άκριβώς τόν λόγον τής άσθενείας. ’Οχι μόνον τό τύλιγμα τοΰ λαιμοΰ καί η άποκοπή της φωνής είναι κωμωδία άναξία πολίτικου

άνδρός, αλλά μόνον βλάξ άνθρωπος ό'πως πιστοποιησν) τήν άσθένειαν αύτοΰ,

ήθελε παρασταθή εΐς τήν έκκλησίαν «ευ καί καλώς έρΐοις καί ταινίαις κατά
τοΰ τραχήλου κατελιξάμενος». Ή λύσις τών 'Αρπαλείων συμπληοοϊ τήν άπό-

δειξιν της άφυ'ίας τοΰ μυθολόγου. Οί ’Αθηναίοι άπέπεμψαν έκ της πόλεως
τόν Άρπαλον, κατά δέ τήν έκκλησίαν τοΰ δήμου γενομένου λόγου περί τών

χρημάτων, «ών διηρπάκεσαν οί ρήτορες (βεβαίως οί εύνοϊκώς ύπέρ τοϋ Άρ-

1 Ό Beullee εν σέλ. 262 της Ιστορίας τοϋ Δημοσθένους γράφει’ «Dinarque demagogue
de bas etage qu’il ne faut confondre avec 1’ orateur justement celebre de meme ηοω.Άλλά
φαίνεται ότι δεν άνέγνωσε τόν λόγον τοϋ Δεινάρχου, ούτε τήν βιογραφίαν αύτοΰ ύπό Διο
νυσίου τοϋ Άλικαρνασέως. Είναι παράδοξον ότι ό γάλλος συγγραφεύς, κάτοχος τής έλληνι
κής, ancien magistral γράφων τόν β'ον τοΰ Δημοσθόνους περιπίπτει ε’ις τοσαϋτα λάθη και
τηλικαϋτα ώς λ. χ. σελ. 232 Escbine s’etait pourvu devant l’assemblee du peuple, appelee par les Grecs le Graphe Parahomon. Γραφή παρανόμων ήτον ήΐζκλησία τοϋ λαοϋ!!!
σελ. 26! Ia Decasterie, Tribunal d’ Athenes, uu des plus consid6rables apres Γ Arto
page κτλ.
Ιν

’
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τοΰ αύτοΰ ρητορος κατ’ άλλων δυο έκ τών διά την αυτήν ύπόθεσιν κατηγο

χρήματα· τοΰ Άρπάλου όπως διευκολύνη τήν φυγήν αύτοΰ έξ’Αθηνών. Άλλά .

ρουμένων κατά τοΰ Άριστογείτονος καί κατά τοΰ Φιλοκλέους1,. προς δέ τού

πρό τής ύποτιθεμένης δωροδοκίας ό δήμος είχεν άποφασίσει τήν αποπομπήν

τοι; προ ολίγων ετών εύρέθησαν καί τεμάχια λόγου τοΰ Ύπερίδου κατά τοΰ

τοΰ Άρπάλου, ούδέποτε λόγος έγένετο περί συλλήψεως ή κρατήσεως αύτοΰ,

Δημοσθένους. Εις τον λόγον του Δεινάρχου, οστις είναι πλήρης χολής, μετά

ουδέ ό Δημ.οσθένης ήτον Αρχή άρμοδία πρός έκτέλεσιν τοιούτου μέτρου. Ό

πικρίας καί πάθους γεγραμμένος, δεν εύρίσκομεν άπόδειξίν τινα της ενοχής

Ψευδοπλούταρχος άναφέρει ώς αφορμήν τών ύπονοιών καί τής καταδιώξεως

τοΰ κατηγορουμένου. ’Αληθώς είναι δευτερολογία, άλλ’ ό κατήγορος προλαμ

έπί δωροδοκία ότι ό "Αρπαλος έπί τή προσκλήσες τοϋ Δημοσθένους έδήλωσεν

«ήμϊν τοΐς λοιποις συγγνώμην έ'χειν, άν τών αυτών

ότι έ’φερεν 720 τάλαντα, καί μετά τήν φυγήν αύτοΰ εύρέθησαν μόνον 350.

ένίοις περιπίπτωμεν, ού γάρ ΐνα ένοχλώμεν υμάς, άλλ’ ΐνα όργίζησθε μάλλον

Άλλ’ ό Δημοσθένης δέν κατηγορήθη έπί ύπεξαιρέσει’ οτι δήθεν παοαγγελθείς

παροξυνόμενοι, δίς περί τών αύτών έροΰμεν».”Αν λοιπόν ό Στρατοκλής εις την

νά φυλάττγι ή παραλαβών .τόν θησαυρόν τοϋ Άρπάλου, κατεκράτησε μέρος.

πρωτολογίαν άνέφερεν, άν ύπήρχον άποδείξεις της ενοχής τοϋ Δημοσθένους

Ή δ’ έλάττωσις αύτοΰ ένω δέν παρέχει αφορμήν καταδιώξεως ούδ’ έ'νδειξιν

ήθελεν έν συντόμφ τάς έπαναλάβει ό Δείναρχος. Συνήθως ή δευτερολογία

ένοχης έπί δωροδοκίγ τοΰ Δημοσθένους, διότι δ "Αρπαλος ήδύνατο νά έκτι-

ήτον ή άνακεφαλαίωσις τών επιχειρημάτων τής πρωτολογίάς, καί εις την

μήσγι κακώς ή νά παραστήσγ ψευδώς τήν αξίαν τοΰ θησαυροΰ ώς άνωτέραν

προκειμένην ύπόθεσιν ό δευτερολογών δεν άπαφεύγει την έπανάληψιν τών

τής πραγματικής, άφ’ ετέρου δέν συμβιβάζεται μετά τής κατηγορίας έπί

βάνει τούς δικαστάς

αύτών επιχειρημάτων, ΐνα παροξύνη τούς δικαστάς. ’Αλλά τό μόνον επιχεί

δωροδοκίγ’ διότι άν ό Δημοσθένης ήτον ό φύλαξ τοΰ θησαυροΰ, καί συγχρό

ρημα τής κατηγορίας είναι τό φιλοδίκαιον τής Βουλής τοϋ Άρείου Πάγου,,

νως εύκόλυνε τήν άπόδρασιν τοΰ Άρπάλου, δέν είχεν ανάγκην νά δωροδοκηθώ

καί άφοΰ ή Βουλή παρέπεμψε τόν Δημοσθένην εις δίκην, πρέπει νά ήναι

παρά τούτου, δυνάμενος καί άνευ τής συμ.πράξεως τούτου νά ύπεξαιρέσν) έκ

ένοχος. Τό επιχείρημα ούχί μόνον νομικώς έξεταζόμενον δέν παρέχει έ'νδειξιν

τών έπί τής άκροπόλεως φυλαττομένων πλείονα τών δοθέντων αύτώ δώρων.

ενοχής, άλλά και πραγματικώς εις την προκειμ.ένην ύπόθεσιν εξελέγχεται

Έπιβεβαιοϊ δέ του Δημοσθένους τήν αθωότητα καί τήν παρά τοΐς Άρεο-

ρητορικόν σόφισμα, διότι ούδαμοΰ άναφέρονται ενδείξεις ή λόγοι έφ’ ών έστη-

παγίταις ραδιουργίαν τών εχθρών αύτοΰ, τό γεγονός δπερ έκ τής ιδίας επι

διότι αύτός ό Δείναρχος δίδει ώς

στολής πληροφορούμεθα οτι μίαν πρώτην τής Βουλής άπόφανσιν, ώς άδικάιο-

λόγον τής άποφάνσεως τόν φόβον τών ’Αρεοπαγιτών μήπως ή άπόλυσις τών

λόγητον άπέκρουσεν ή ’Εκκλησία «τό γάρ οίς άν ή Βουλή φήση τούς όμω-

κατηγορουμένων υπό τής Βουλής άποδοθή εις αδυναμίαν αυτής έπηρεασθείσης

«μοκότας δικαστάς προστίθεσθαι μηδεμιας άποδείξεως ρηθείσης, τής πολι-

έκ τής τών κατηγορουμένων ισχύος έν τφ λέγειν καί πράττειν (Δείναρχος

»τείας παραχωρεϊν ήν’ έπειδή δέ καλώς ποιοΰντες ή'σθησθε τήν δυναστείαν

β' 2)’ διότι ουδέ καν έγένοντο γνωσται εις τό κοινόν αί διά τής άνακρίσεως

Βή'ν τινες τών έν τή .Βουλή κατεσκευάζοντο έαυτοΐς, καί πρός τάς άποδείξεις

συλλεγεϊσαι πληροφορίας και κατά την φράσιν τοϋ Δημοσθένους (’Επιστολή

Βτούς αγώνας κρίνετε, τά δ’ άπόρρητα τούτων έπιτιμήσεως άξια εύρήκατε,

ρίζετο ή άπόφανσις τοΰ Άρείου Πάγου’

Β') ή καταδίωξις αύτοΰ έστηρίζέτο είς τά άπόρρηϊα τής Βουλής
*

διότι καί

Βοιμαι δεΐν.... τής όμοιας τυχεϊν σωτηρίας τοΐς τών όμοιων αιτιών τετυ-

αύτός ό Αριστογείτων, καί όσοι άλλοι έκ τών ύπό τής Βουλής παραπεμ-

«χηκόσι (1467)» καί παρακατιών «έπειδή δέ καλώς ποιοΰσα ή δικαία τύχη

φθέντων έκρίθησαν ύπό τοϋ δικαστηρίου άπελύθησαν. Τό σπουδαιότερον όμως

».τής αδίκου κρατήσασα δίς περί τών αύτών άπέδωκεν ύμϊν βουλεύσασθαι τφ

είναι ότι ούδαμοΰ εύρίσκομεν ώρισμένας τάς περιστάσεις τής εις τόν Δήμο-

«μηδέν άνήκεστον έψηφίσθαι περί έμοΰ, σώσατε με, ώ άνδρες Αθηναίοι, καί

σθένην άποδιδομένης δωροδοκίας. Ό Δείναρχος λέγει ότι έξήλέγξεν ή Βουλή

«ψηφίσασθε καί ύμών αύτών άξια καί έμοΰ».

τόν Δημοσθένην έ'χοντα εί'κοσι τάλαντα, παρά τίνος, διά τίνος, έπί τίνι, καί

Έκ τών γραφομένων τοΰ. Δημοσθένους φεύγοντος ήδη έν Καλαυρία εξά

πότε λαβόντα; ούδέν ώρισμένον άπανταται. Ποιος τέλος πάντων ό λόγος ήά

γεται ότι δέν έδικάσθη, ούδέ κατεδικάσθη, τούλάχιστον δέν άπελογήθη κατά

σκοπός τής δωροδοκίας; Ώς πρός τοΰτο είναι άντιφατικαί αί πληροφορία! τών

τήν έπί δωροδοκία κατ’αύτοΰ δίκην. Ό Πλούταρχος γράφει: «Έν δέ πρώ-

μεταγενεστέρων Έλλήνωχ ιστορικών, οΐτινες άναφέρουσι τά ύπό τών συγ

»τοις αύτοΰ τής Βουλής έκείνης καταψηφισαμένης εΐσήλθε μέν εις τό δικα-

χρόνων τοΰ Δημοσθένους ίστορηθέντα ή θρυληθέντα. Κατά τινας έδέχθή

Βστήριον, δφλων δέ πεντήκοντα ταλάντων δίκην, καί παραδοθείς είς τό δε-

1 Γνωστόν δτι κατα την δικονομίαν τιΰν ’Αθηναίων ε’σηγετο χωριστή κατηγορία δι’ενα
έκαστον κατηγορούμενον πρός εύστοχωτέραν διεξαγωγήν και έκδίκασιν της κατηγορίας. Και
κατα τας νεωτέρας νομοθεσίας δεν Οά ύπαρχε λόγος "να ύνωθή ή σοξήτησις τής κατηγορίας
κατα τοο Δημοσθόνους μειά τής κατα τοϋ Άριστογείτονος, μή αποδιδόμενης εις αδτοος
«ωστάσεως, Άλλά και άνεν τούτον κατά τό αττικόν δίκαιον ’έπρεπε νά δικασθή εις έκαστος
χωριστά. Εΐσήχθη δέ πρώτη ή κατά το5 Δημοσθένους κατηγορία πρός έκδίκασιν.

Βσμωτήρων αίσχύνγ τής αιτίας, φασί, καί δι’ ασθένειαν τοΰ σώματος, ού
»δυναμένου φέρειν τόν είργμόν, άπέδρα, τούς μέν λαθών τών δέ λαθεΐν έξου-

«σίαν δόντων» καί τήν .παράδοσιν ταύτην ήκολούθησαν πάντες οί νεώτεροι
βιογράφοι τοΰ Δημοσθένους. Άλλ’ υπάρχει καί άντίθετος παράδοσις τήν όποιαν

διέσωσαν, ό Ψευδοπλούταρχος ένβίφ τών Δέκα 'Ρητόρων «άλούς έ'φυγε πεντα-

IW
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πλασίονα άποτίσαι μή δυνάμενος (είχε δ’ αιτίαν τριάκοντα τάλαντα λαβεΐν)

σθαι». To πνίγομαι δέν σημαίνει συζητώ κατηγορίαν, άλλ’απλώς καταδιώ

ή ώς ένιοι ούχ ύπομείνας την κρίσιν», καί'δ μάλλον τοΰ Πλουτάρχου άξιόπι-

κομαι ενώπιον δικαστοΰ. Έν δέ τφ τεμαχίφ τουτφ δ Δημοσθένης γράφει

ρασί, τόν ΆΟη-

μόνον δ'τι ούδεμία δύναται νά προσαχθή ένδειξις δ'τι αύτός έπραξέ τι ύπέρ

ϊναΐον ούδ’ ύποστήναι την έαυτοϋ δίκην, άλλά πρό τοϋ άγώνος φυγεϊν». Καί

τοϋ Άρπάλου, χωρίς δέ νά πράξη αδίκημά τι, έπέσυρεν έπ’ αύτοΰ τήν κατά

έκ πολλών τεκμηρίων, έξ ών σημειώ τά

τών λοιπών καταδιωκομένων οργήν τής πόλεως διότι ή κατ’ αύτοΰ κατηγορία

στος Άππιανός1 (ρωμ. έμφυλίων 2, 15). «Καί Δημοσθένη,
l·,

αύτη μοί φαίνεται αληθέστερα
κυριώτερα.

είσήχθη πρώτη. Έξ δ'σων δέ ό Δημοσθένης ώς ρήτωρ είπε καί έπραξεν, έσώ-

Είναι γνωστόν ότι οί ρήτορες Αθηναίοι έγραφον τούς λόγους αυτών, και
δή τούτου ένεκα έγένοντο θαυμαστοί ρήτορες.

θησαν οί μετ’ αύτόν είσαχθέντες εις δίκην, διότι διά τών μέτρων, τά όποια

’Εκ τούτου καταπίπτει τό

δ Δημοσθένης έσυμβούλευσε, προελήφθη πάσα ζημία καί πάς κίνδυνος τής

εναντίον έπιχείρημα δπερ ήδύνατό τις νά έξαγάγν) έκ τών λόγων τοΰ Δει-

πόλεως, ώστε δέν ύπήρχεν άφορμή καταδίκης τών έπί τοΐςΆρπαλείοις κατα-

νάρχου καί τών τεμαχίων τοϋ Ύπερίδου. Ό Δείναρχος έγραψε τούς λόγους
αύτοΰ έπί τή υποθέσει τής συζητήσεως τής κατά τοϋ Δημοσθένους κατηγο

διωκομένων.
Δέν άντίκειται πρός τήν είς ημάς γνωστήν νομολογίαν τών Αθηναίων δ'τι

ρίας καί της καταδίκης αύτοΰ. Άλλ’αύτοί καθ’εαυτούς δέν παρέχουσιν άπότ

ό Δημοσθένης φευγων τόν άγώνα κατεδικάσθη έρήμην, διότι είς τούς άττι-

δειξιν δ'τι ό Δείναρχος άπήγγειλεν αυτούς ό'πως έγράφησαν καί όπως σώ

κούς ρήτορας άπαντώμεν τοιαύτας έρήμ-ην τοΰ καταδιωκομένου καταδίκας

ζονται μέχρις ημών. Άφ’ ετέρου ήτο δυνατόν δ Δημ-οσθένης αύτός κατηγο

χωρίς νά φαίνηται καν δ'τι οί έρήμην δικασθέντες ύπδ τών Ήλιαστών είχον

Άλλ’ ι'χνος

τό δικαίωμα τής άνακοπής, τό δποϊον δ νόμος έπέτρεπε κατά τών έρήμ.ην

ρούμενος νά μην έτοιμάστ)

τόν λόγον τής ιδίας ύπερασπίσεως;

τοιούτου λόγου ούτε σώζεται, ούτε παρά τών Ιστορικών μνημονεύεται, ούτε

άποφάσεων τών διαιτητών έπί δικών ιδίων (Θουκ. VI, 61. Λυκούργου κατά

παρά τοϋ Δημοσθένους άναφέρεται.

Λεωκρ. λα' 6)1. Άλλ’ εγείρονται σπουδαίοι δισταγμοί καί περί τούτου, άν

Ό Schaefer άκολουθών τόν Πλούταρχον, έκ τής έπιστολής τοϋ Δημοσθέ

έπήλθεν έρήμην συζήτησις καί καταδίκη τοΰ Δημοσθένους, δ'πως δυνάμ-εθα

νους λαμ.βάνει την φράσιν «ούκ έφυγαν τόν άγώνα» παραλείπων τό λοιπόν

νά παραδεχθώμεν ύποθέτοντες τόν κατά Άριστογείτονος λόγον τοΰ Δεινάρ-

μέρος τής προτάσεως έξ ης εξάγεται ή έναντία έννοια.

ΤΙ δ'λη πρότασις

χου άπαγγελθέντα ενώπιον τών δικαστών, όποιος παρά τοΰ ρήτορος συντα

(1472 έν τελεί) είναι τοιαυτη: «Καί γάρ έμαυτοΰ κυρίους έποίησα, καί ούκ
«έφυγον τόν άγώνα 'ίνα μήτε προδώ την αλήθειαν (άρνούμενος δηλονότι διά

χθείς έσώθη μέχρι? ημών.
'*
‘Ο ΙΙλούταρχος δρίζει πεντήκοντα καί δ Ψευδοπλουταρχος εκατόν πεντή-

»τής άντωμοσίας τήν ένοχήν μου) μήτ’ άκυρος υμών έμοΰ μηδείς γένηται

κοντα τάλαντα τήν ποινήν είς ήν κατεδικάσθη ό Δημοσθένης, άλλά τοιαυτη

»(δ'πως στερήσω τινά έξ υμών τοΰ δικαιώματος τής κρίσεως), άλλ’ δ'τι βοώ -

ποινή δέν συμβιβάζεται μέ τήν δωροδοκίαν εί'κοσι ταλάντων. Κατά τούς

Μλοεσθε τουτφ χρήσασθε». Κατ’ εμέ τό άρνητικόν άναφέρεται ούχί είς τα

νόμ.ους τούς όποιους επικαλείται ό Δείναρχος, ή ποινή τής δωροδοκίας ήτο

έ’φυγον τόν άγώνα άλλ’ εις τήν έπομένην αιτιολογίαν τής φυγής. Δηλαδή’

θάνατος, ή λόγω έλαφρυντικών περιστάσεων (κατά τήν γλώσσαν τών νεω-

έφυγον τόν άγώνα ούχί δ'πως άποφύγω άπολογίαν ψευδή, ή περιφρονήσω τήν

τέρων) τό δεκαπλάσιον τοΰ λήμματος. ’Ή λοιπόν πρέπει νά έρμηνεύσωμεν

έξουσίαν ύμ.ών, ά.Ι.ΐ i'ra σάς άφήσω κυρίους νά πράξητε δ,τι βουληθήτε. Ό

τήν φράσιν τοΰ Δεινάρχου δ'τι ό Δημοσθένης

έναντιωματικός ά2.ΐ era δεν άφίνει άμφιβολίαν οτι τό ούκ άναφέρεται εις

εχωτ είκοσι τάΐαντα, ώς σημαίνουσαν ούχί δ'τι τόσα έλαβε παρά τοΰ Άρ

τό προηγούμενον I'ra μη πμοδώ. Διά τούτου λοιπόν δικαιολογεί δ Δημοσθένης

πάλου δώρον, άλλά τόσα εύρέθησαν παρ’ αύτφ, έξηλέγχθη δέ λαβών μόνον

διατί έφυγε τόν άγώνα. Δεν άντίκειται δέ τό χωρίον τής αυτής έπιστολής

δύο και ή'μισυ τάλαντα, καί τότε καταπίπτει ή διήγησις τής χρυσής κύλικος

«ού'τε γάρ έγωγε τών Άρπάλου φίλων φανήσομαι γεγονώς, τών τε γραφέντων

καί τών έν αύτή δέκα ταλάντων’ ή ή χρηματική ποινή τοΰ Δημοσθένους

«περί Άρπάλου μόνα τά έμοί πεπραγμένα ανέγκλητου πεποίηκε τήν πόλιν"

δέν είναι συνέπεια καταδίκης δικαστικής έπί δωροδοκί^. 'Ο Δείναρχος έιϊι-

»έξ ών πάντων δήλόν έστιν δ'τι καιρώ τινι ληφθείς, και ούκ άδικήματι, τή

βεβαιοΐ δτι δ Δημοσθένης ώρισεν έαυτφ τίμημα, έάν άποδειχθή ένοχος, θα

»πρός άπαντας τούς έν ταΐς αϊτίαις οργή περιπέπτωκα αδίκως, τω πρώτον

νάτου, καί θεωρεί ώς άναμφισβητήτως τοιαύτην ποινήν έπιβλητέαν είς τόν

Μείσιέναι. Έπεί τι τών δικαίων ούκ είπον εγώ τών σεσωκότων τούς ύστερον

*
κατηγορούμενον

«κρινομένους; ή τίνα έλεγχον εΐπεν ή Βουλή κατ’,έμοΰ; ή τίνα νϋν άν ειπεϊν

ό κατηγορούμενος ώρισε τίμημα τοΰ άγώνος.

έξηλέγχθη παρά τής Βουλής

τό μέν διότι αύτη έκ τοΰ νόμου ώρίζετο, τό δέ διότι ταύτην
Είναι λοιπόν άσυμ.βί'βαστος

»έχοι; ού γάρ έστιν ούδείς, τά γάρ μή γενόμενα ούκ έστι ποιήσαι γεγενή-

1 Ό’Αππιανός ήτον τής ’Αλεξάνδρειάς και δικηγόρος' συνάμα δε ιστοριογράφος δεικνύων
πλειοτέραν τοϋ Πλουτάρχου άκρίδειαν και κρίσιν.
Ιχ

1 Ό Αλκιβιάδης μετά τήν ερήμην καταδίκην αϋτοΰ ίπανελθών ε’ς ’Αθήνας άπελογήθη
Ινώπιον τοΰ δήμου καί τής Βουλής καί άπελύθη τής καταδιώξεως άνευ άνακοπής καί νιας
δίκης ενώπιον τών δικαστών (Ξινοφ. Έλλ, Ίστορ. Α', δ' 20).

1

-
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πρός ταϋτα ή καταδίκη τοϋ Δημοσθένους μετά την συζήτησα τής κατηγο-

τοΰτο ίδιάζον ό'ττ ό καταγγείλας την πράξιν δέν ύπέκειτο είς κανένα κίνδυ

ρίας είς χρηματικήν ποινήν πεντήκοντα ταλάντων.

νον έν περιπτώσει αποτυχίας τής καταδιώξεως, ή προανάκρισις διεξήγετο
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I!

...

'Η άπόδρασις του Δημοσθένους έκ της ειρκτής μοί φαίνεται άλλος μύθος,

ούχί παρά τοΰ ’Άρχοντας, δυνάμει τής τακτικής αύτοΰ δικαιοδοσίας, άλλά

τόν όποιον άκρίτως παρεδέχθη ό Πλούταρχος, καί άβασανίστως ήκολούθησαν

παρά τής Αρχής είς ήν ένετείλατο τήν ζήτησα (άνάκρισιν) ή Βουλή ή ό

οί νεώτεροι. ’’Αν ό Δημοσθένης έφυλακίζετο, βεβαίως οί εχθροί του δέν ήθελον

δήμος, καί μετά τήν προανάκρισιν ή ή Βουλή έπέβαλε χρηματικήν ποινήν

επιτρέψει τοσοϋτον εύκόλως καί ταχέως την άπόδρασιν αύτοΰ, Ό Πλούταρχος

μέχρι 500 δραχμών ή είσήγετο δίκη ποινική είς τό δικαστήριον, τήν Η

ί

δέν εξηγεί την μετατροπήν τής χοηματικής ποινές είς ειρκτήν. Ό δέ Schae-

λιαίαν

ί

fer εξηγεί αυτήν ώς προσωπικήν κράτησιν μη δυναμένου τοΰ Δημοσθένους νά

τελευταία ταύτη ύποθέσει, έξαιρετικώς

! f

πλήρωσή την χρηματικήν ποινήν. Άλλ’ έν τή έπιστολή πρός την Βουλήν καί

ί

ί

τόν δήμον ό Δημοσθένης έλέγχει έπί άχαριστίγ τούς ’Αθηναίους διότι έζήτησε
την άδειαν νά έπανελθη-είς Αθήνας «ΐνα είσπράξας τά (πρός αυτόν) όφει-

'

συγκειμένην

έκ χιλίων πεντακοσίων δικαστών καί ενός. Έπί δέ τή
κατά τήν έπί εισαγγελίας διαδι

κασίαν, ό είς δίκην είσαγόμϊενος προεφυλακίζετο. ΤΙ προανάκρισις τής Βουλής

του Άρείου Πάγου παρετάθη έπί έξ μήνας, κατ’αυτήν δέ φαίνεται δ Δημο
σθένης δυσπιστών είς τήν ενέργειαν τών Αρεοπαγιτών καί προκαλών αύτούς

«λόμενα καί τούς φίλους έρανίσας τά προς ύμ,άς (τούς ’Αθηναίους) διοικήσω,..

εις τήν έξακρίβωσιν τών περιστάσεων τής άποδιδομένης αύτφ δωροδοκίας

»καί μόνον αίτοΰντος άδειαν οσονπερ χρόνον την εκτισιν δεδώκατε, ταΰτα

(Δεινάρχου λόγος κατά Δημ.οσθ.). ’Αλλά μετά τούς έξ μ.ήνας ή Βουλή άπε-

»μέν ού συγχωρεϊτε, έρωτάτε δέ τίς ουν αύτόν κωλύει παρεϊναι καί ταΰτα

φήνατο (έξέδοτο βούλευμα, διότι τοΰτο μόνον ένταΰθα σημαίνει τό ή Βουλή

»πράττεινχ; Τό «τά πρός ύμάς διοικήσω» άν δέν άπατώμαι, σημαίνει νά

κατεψηφίσατο)1 περί τής είς δίκην παραπομπής του Δημ.οσθένους, διώρισε

οικονομήσω τό ποσόν περί του οποίου εί'μεθα είς διένεξιν, η διαφοράν τοϋ

δέκα ρήτορας όπως ύποστηρίξωσι τήν κατηγορίαν καί δέν άπελείπετο είμή

άστικοΰ δικαίου! ’). Οίαδήποτε ό'μως ύποτεθή αιτία τής οφειλής, είς τον

ή προφυλάκισες τοϋ Δημοσθένους ό'πως είσαχθνί πρός συζήτησα ή δίκη.

Δημοσθένην έχορηγήθη προθεσμία πρός έκτισα. Διαρκούσης λοιπόν αύτης δέν

Ό Δημοσθένης έν τή έπιστολή αύτοΰ δέν δικαιολογείται ώς άποδράς έκ

ηδύνατο νά φυλακισθή ώς υπερήμερος. Έάν δέ ό Δημοσθένης παρανόμως

τής φυλακής. Αί φράσεις του έξηγοΰσι τήν έ'ννοιαν ό'τι άπεφυγε τήν προφυ

άπέδρα της ειρκτής, ούδ’αύτός ηδύνατο νά ζητη άδειαν έπανόδου, ούδ’ οί

λάκισα καί τόν αγώνα ούχί άπελπιζόμενος διά τήν έ'κβασιν τής δίκης, αλλά

’Αθηναίοι ήδύναντο ν’ άπαντώσι «και τίς τόν έμ,ποδίζει νά έπανέλθη, ϊνα

μή ύποφέρων τό ό'νειδος τής ειρκτής καί τήν κακοπάθειαν τοΰ σώματος. «Καί

είσπραξη τά όφειλόμενα προς αυτόν»; ΙΙώς λοιπόν εξηγείται η φυγή τοϋ

»μ.ήν τό άπελθεΐν ούκ άν εικότως οργήν πρός με ποιήσειεν’ ού γάρ άπεγνω-

Δημοσθένους καί ή κατ’ αύτοΰ άπαίτησις τοΰ δήμου;

»κώς υμάς ούδ’ έτέρωσε βλέπων ούδαμ-οϊ μετέστην, άλλά πρώτον μέν του-

Έκ τών λόγων τοΰ Δεινάρχου έπιβεβαιοΰται οτι έν τή έκκλησίγ έγένετο

»νειδος τής ειρκτής χαλεπώς τώ λογισμω φέρών, ειτα διά τήν ηλικίαν ούκ.

καταγγελία πρός τόν δήμον περί δωροδοκιών τοΰ Άρπάλου πρός ρήτορας καί

»αν οΐος τ’ ών τώ σώματι τήν κακοπάθειαν ύπενεγκεϊν" έτι δ’ ούδ’ υμάς ένό-

έπί τί) προτάσει τοΰ Δημοσθένους άπεφασίσθη νά ένεργηθή δικαστική άνά-

»μ,ιζον άβουλεϊν έξω με προπηλακίσμοΰ γενέσθαι, ας ούδέν υμάς ωφελών έμέ

κρισις, άνατεθεϊσα είς την Βουλήν τοΰ Άρείου Πάγου. Οί προσβεβλημένοι έκ

»άπώλλυεν». Κατά τούς νόμους τών ’Αθηναίων ό κατηγορούμενος είχε τό

τοΰ ψηφίσματος άντενεκάλεσαν τόν Δημοσθένην προς·τόν δήμον, έπί τη αύτη

δικαίωμα πρό τής απαγγελίας τής άποφάσεως καί μετά τήν πρώτην άγο-

πράξει, καί κατά πρότασιν τοΰ Δημοσθένους διετάχθη καί κατά τούτου δι

ρευσιν πρός υπεράσπισα αύτοΰ νά φύγη. Διά τούτου ή πολιτεία έθεωρεϊτο

καστική άνάκρισις. Ή καταδίωξις αύτοΰ λοιπόν έγένετο κατ’ εισαγγελίαν.

ίκανοποιουμένη καί ή καταδίωξις έ'παυεν, έπανελαμβάνετο δέ ό'ταν ό κατη

Ή εισαγγελία ήτο παρά τοϊς Άθηναίοις έν
* έκ τών διαφόρων ειδών τής

γορούμενος έπανήρχετο μή τυχών άμνηστείας παρά τοΰ δήμου. Τοΰτο συνέβη

καταδιώξεως, τά όποια διέφερον άπ’ άλλήλων κατά τε την άφορμήν τής

έπί τών Άρπαλείων είς τόν Φιλοκλέα, δστις κατεδιωκετο έπίσης έπί δωρο-

καταδιώξεως καί κατά την προανάκρισιν (ώς λέγομεν σήμερον). ΤΙ γραφή

δοκίγ, έ'φυγεν, άφοΰ δέ ειδεν άθωωθέντας τούς άλλους έκ τών καταδιωκο-

λ, χ. -ήταν η καταδίωξις την οποίαν ό ιδιώτης ’Αθηναίος, έ'χων πλήρη τήν

μένων έπανήλθεν, έδικάσθη, κατηγοροϋντος τοΰ Δεινάρχου, καί ήθωώθη. 'Ότι

ένάσκησιν τών τοϋ πολίτου δικαιωμάτων,

διά τής φυγής τοΰ Δημοσθένους έπαυσεν ή καταδίωξις πριν ή τό δικαστήριον

έπεχείρει κατά τοΰ παραβάτου

. τοΰ. νόμΛυ πρός τό συμφέρον τής πολιτείας, άναδεχόμενος τούς κινδύνους τής

άποφανθή γράφει παρακατιών ό Δημοσθένης

«επειδή δέ καλώς ποιοΰσα ή

καταδιώξεως. ΤΙ εισαγγελία ήτον η παοά της Βουλής ή τοϋ δήμου διατασσομένη καταδίωξις διά πράξιν ποοσβάλλουσαν αμέσως την πολιτείαν. Είχε δέ

1
τήν σημασίαν τοΰ όρου πρ ός τιν α ε’ς άντίδεσιν τοΰ κα τά τι νος εν τή διατριβή
μου περί τοϋ άττικοϋ δικαίου iy Δικαστικοί? Χρονικοί; φύλλον 19 σελ. 150.
"Ορχ

1 Ο Beullee εκλαμβάνει ώ; έμφανισΟέντα τόν Δημοσθένην Ινώπιον τοΰ Άρείου Πάγου καί
δικασθέντα παρά τή; Βουλής. L’bistoire n’a conserve aucune trace de l’attitude que De
mosthenes tint en presence del’Areopage. Le Discous qu’il ρΐ’οηοηςο κτλ. Declare coupable fut condamne κτλ. (σελ. 2.63). "Ολα μύθος.

Μ ΕΠΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΤΟΓ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΓΣ

Π ΕΠΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΤΟΓ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΓΣ

δικαία τύχη της άδικου κρατησασα, δίς περί τών αύτών άπέδωκεν ύμΐν-

αύτφ προθεσμίας πληρώσν) τδ ποσόν είς τό όποιον ούχί παρά τίίς Ηλιαίας

βουλεύσασθαι, τω μηιϊεν άνήκεστον έψηφίσθαι περί έριον, σώσατε με, ώ άν-

άλλά παρά της ’Εκκλησίας κατεδικάσθη. Προκατειλημ,μένοι έκ της έπικρα-

Διατί λοιπόν δ Δημοσθένης διαμαρτυρόμενος περί τίίς

τούσης έναντίας γνώμης οί ξένοι έρμηνευταΐ τοΰ Δημοσθένους, κατ’ αύτην

άθωότητος αύτοΰ δέν επανέρχεται είς τάς ’Αθήνας ; ΙΙοία είναι η δεύτερα

άνυπόπτως μεταφράζουσι, καί ώς άπόδειξίν της ύπό τοΰ δικαστηρίου κατα
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βούλευσις, κρίσις τών ’Αθηναίων, καί τί παρ’ αύτών ζητεί; Ό Δημοσθένης

δίκης τοϋ Δημοσθένους επικαλούνται

ητο κύριος νά έπανέλθγ, άλλ’ έπρεπε νά προφυλακισθίί καί νά δικασθγί καί

.«Άφθονων δ’ό'ντων, άπορώ τί πρώτον όδύρωμαι τών παρόντων κακών, πό-

την προφυλάκισιν νίθελε ν’ άποφύγγ. Άφοΰ διά της φυγίίς έματαιώθη η δίκη

τερον την ηλικίαν . . . · ϊη την αισχύνην έφ’ γ κατ’ ούδένα έλεγχον ούδ’ άπό-

ενώπιον τών 'Ηλιαστών, πολύ πιθανώς η ύπόθεσις τών Άρπαλείων κατέστη

δειξιν άλούς άπόλωλα»; Ό Beull^e μεταχειρίζεται την γαλλικήν μετάφρασιν

την

φράσιν τίίς επιστολές αύτοΰ:

άντικείμενον πολίτικης συζητησεως της Βουλής καί τοΰ δήμου όπως έξευρεθ·ρ

«Parlerai-je de mon Age avancZ·. . .? Parlerai-je de la hoiite dont me couvre

ό τρόπος τίίς άποδόσεως τών ύπεξαιρεθέντων εις τόν Αλέξανδρον, δπως

line sentence qui n’a όΐό prononcee sur aucune preuve solide?» Άλλά έκτος

ληφθί) μέτρον. περί τών φυγάδων κτλ. Είς την περίστασιν ταύτην δ Δημο

ό'τι παρά τοΐς Άθηναίοις η φυγή ήταν ισοδύναμος πρός καταδίκην, τό ά2ους

σθένης γράφει έκλιπαρών χάριν, άμνηστείαν, παρά τοΰ δήμου καί της Βουλής

σημαίνει ούχί καταδικασθείς άλλ’ ηττηθείς. Καί άληθώς ό Δημοσθένης ηδύ-

πρός άποφυγην της αδίκου καταδιώξεως. Ή πρώτη λοιπδν ψηφισις έγένετο

νατο νά θεωργ εαυτόν ηττηθέντα καί άνευ καταδικαστικης άποφάσεως, άφοΰ

δταν ό δήμος άπέκρουσε τάς προτάσεις της έν Άρείφ Πάγω Βουλής, καθώς

έφευγε τόν άγώνα, καί από είσαγγελέως καί κατηγόρου εύρίσκετο αύτός

γράφει δ Δημοσθένης έν άρχη της επιστολής «έως μέν έώρων υμάς, ούδεμίάς

κατηγορούμενος καί φυγάς. ’Έπειτα «κατ’ ούδένα έλεγχον άλούς» αποτελεί

«άποδείξεως φανεράς ούδ’ ελέγχου γιγνομένου παρά τίίς Βουλής, προς. τά

μίαν δ'λην άρνητικην φράσιν, δύναται δέ νά έρμηνευθγΐ είτε «άλούς άνευ ελέγ

«ταύτης άπόρρητα καταψηφιζομένους.. . . στέργειν ηγούμην». ΤΙ δεύτερα

χου», εί'τε «μη μετ’ έλέγχου άλούς». 'Η μία vj η άλλη ερμηνεία θά δοθγ έκ

εΐναι καθ’ ην δ Δημοσθένης ζητεί παρά τηε Βουλές καί τοΰ δήμου την απαλ

τών περιστάσεων, γνωστών είς τόν γράφοντα καί τούς πρός ούς άποτείνεται.

λαγήν αύτοΰ από της περαιτέρω καταδιώξεως.

Τό κατ’ εμέ λοιπόν θεωρώ ψευδή την διηγηστν τοΰ Πλουτάρχου περί τίίς

’Εκ της επομένης επιστολής δύναταί τις νά είκάση οτι κατά την δευτέοαν

δίκης, της καταδίκης καί της άποδράσεως τοΰ Δημοσθένους, καθώς φαίνοντ'αι

ταύτην διάσκεψιν της Βουλής καί τοΰ δήμου τών Αθηναίων έπεβληθη είς

άτεχνος κακολογία αί άραί καί ύβρεις κατά τοΰ δήμου, τάς όποιας ό Πλού

τόν Δημοσθένην η εντός ρητης προθεσμίας άπόδοσις χρηματικοΰ τίνος ποσοΰ

ταρχος άποδίδει είς τόν Δημοσθένην φεύγοντα έξ Αθηνών. Καθώς είς όλους

είς άναπληρωσιν τοΰ ελλείμματος τοΰ Άρπαλείου θησαυροΰ. Ό Δημοσθένης

τούς λόγους καί είς τάς πράξεις του έπί τριακονταετίαν πολιτευόμενος, ούτω

έζητησε παρά τοϋ δήμου την άδειαν νά έπανέλθη ελεύθερος μέχρι της προ

καί είς τάς έπιστολάς έκ της εξορίας αύτοΰ φαίνεται δ'σον όξύχολος, επιθε

θεσμίας ταυτης,ΐνα έκ τών όφειλομένων αύτφ καί τών έράνων τών φίλων του

τικός καί δριμύς κατά τών κολάκων καί κατά τών προδοτών, τοσοΰτον συμ

συμπληρώσγ τό ποσόν δπερ έζητεϊτο παρ’ αύτοΰ, καί διά τούτου απαλλαγή

της καταδιώξεως. Ούτω δ’ εξηγείται τό ανωτέρω παρατεθέν χωρίον τίίς Γ'

i

παθής πρός τόν δήμον, άφοσιωμένος πρός την πατρίδα, καί εύσεβης πρός την

πολιτείαν. Ό πόθος της πατρίδος καί η στοργή της πολιτείας ούδέποτε ύπη-

έπιστολης «ούθ’ ύμάς αύτούς αίσχύνεσθε έφ’ οΐς Άριστογείτονα άφηκατε,

γόρευσαν έκφράσεις μάλλον αληθείς καί παθητικάς -η τάς τοΰ έν. Καλαυρία

»έπΐ τούτοις Δημοσθένην έκβεβληκότες, κα'ι ά τοΐς τολμώσι μηδέν υμών

φυγάδος. Ούδείς Έλλην δύναται ν’ άναγνώση τάς έπιστολάς αύτοΰ σήμερον

«φροντίζειν μη λαβοΰσι παρ’υμών έξεστιν έχειν, ταΰτα ού διδόντες έμοί,

χωρίς νά δακρύση άναλογιζόμενος οποίους εί'χομεν προγόνους. *
0

»ϊνα άν οΐός τε ώ, τά τε όφειλόμενα είσπράξας καί τούς φίλους έρανίσας τά

άνευ προκαταληψεως κρινόμενος, καί άναλόγως τών περιστάσεων της έποχης

«πρός ύμάς διοικήσω, καί μη γίίρας καί φυγήν επίχειρα τών ύπέρ υμών πε-

αύτοΰ, δέν όίθελε φανη κατώτερος τοΰΆριστείδου κατά την άρετην, ούδέ τοΰ

»πονημένων έχων, κοινόν ό'νειδος τών άδικησάντων, έπί ξένης περιιών όρώμαι’

Θεμιστοκλέους κατά την πολιτικήν περίνοιαν, ούδέ τοΰ Περικλέους κατά την

«βουλομένου δέ................. καί μόνον αίτοΰντος άδειαν δσον περ χρόνον

την

κυβερνητικήν ικανότητα1. Ύπ·ηρξεν άτυχης είς τάς περιστάσεις τοΰ βίου του,

«έκτισιν δεδώκατε, ταΰτα μέν ού συγχωρεΐτε, έρωτάτε δέ, τίς ουν αύτόν

άλλ' έπί πάσιν έσχε τό άτύχημα νά διατηρησγ ό Πλούταρχος άκμαΐα παρά

«κωλύει παρεΐναι καί ταΰτα πράττειν»; Οί ’Αθηναίοι άποφεύγοντες νά παρα-

1 Τήν Ιπιοΰσαν τη; ήμέρα; καθ’ήν ειχον γράψει τάς φράσεις ταύτα; κα' τελειώσει τήν
μελέτην μου, τυχαίω; άνοιξα; τόν Λουκιανόν άπήντησα τήν αύτήν κρίσιν’ «Τούτον (τόν Δη«μοσθένην) οό λαθεϊν ίστίν ού φενακίσαι, ού πριασθαι 3’ ού μάλλον, ή τόν Άριστ;’.3ην ίκεΐνον
»ο Περσών βασιλεύ; έπρίατο . . . . δ γάρ ’Αθηναίοι; τοΐς πάλαι Θεμιστοκλή; καί Περικλή;
«εγένετο, τοΟτο τοΐ; νδν ό Δημοσθένης, εφάμιλλο; Θεμιστοκλή μεν τήν σύνεσιν, Περικλεΐ
»δέ τό φρόνημα».

δεχθώσι την αί'τησιν τοΰ Δημοσθένους άπηντησαν, καί τίς τόν έαποδίζει νά
έπανέλθ·ρ; έ'χει έκ τοΰ νόμου τό δικαίωμα.Άλλ’ δ Δημοσθένης έζητει καί είς

την τελευταίαν περίστασιν την απαλλαγήν από της προφυλακίσεως, μενούσης εκκρεμούς τίίς καταδιώξεως καί καταργουμένης, εάν εντός της ταχθείσης

Δημοσθένης
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τοϊς μεταγενεστέροις τα

θρυλήματα τών άντιζηλων καί τών έχθρών τοΰ

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

πολιτικοΰ καί τοΰ ρήτορος, δπως ούδείς άχρι τοΰδε τολμηση νά θαυμάση τόν

Δημοσθένην είς δλον τό μεγαλεΐον της αρετές αύτοΰ.
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παρά τίρ Φωτίω καί «Παρθένοι; οί .γεννώμενοι παρθένφ πρό τοΰ γημασθαι
*

ύπό δέ ’Αθηναίων Έρεχθέως θυγατέρες» (σελ. 397, 3). Άλλ’ ούτε κατά
ταύτην τ^ν άνάγνωσιν έχει η ρ^σις ύγιώς ού'τε κατά την παρά τω Σου'ίδα

I. Α. ΤΓΠΔΛΔΟΣ δικηγόρος.

φερομένην «Παρθένιοι: οί γενόμενοι κτέ.».

Φαίνεται δ’ δτι σύγχυσις δύο

παρατηρήσεων εγένετο, «Παρθένιοι: οί γεννώμενοι παρθένφ πρό τοϋ γημα
σθαι» καί «Παρθένοι·, ύπό ’Αθηναίων αί Έρεχθέως θυγατέρες», κατ’εξο
χήν δηλονότι. Πρβ. Φώτ. σελ. 397, 7 και Ήσύχ. λ. παρθένοι.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ήσύχ. «Παρθένιοι:-—καί οί έξ άνεκδότου λάθριη γεννώμενοι παιδες από

rno

τοΰ δοκεϊν έτι παρθένους είναι τάς γεννησαμένας αύτούς» και «Σκότιος: δ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ!" Σ. ΚΟΝΤΟΤ

λάθρη γεννηθείς τών γονέων της κόρης" τούς γάρ μη έκ φανεράς, λαθραίας
δέ μίξεως γεγονότας σκοτίους έκάλουν, ένιοι παρθενίους, άλλοι κοριναίους,

§ 4.

καθάπερ Μαρσύας έν τη α'». Πρβ. κα'ι Σχολ. Εύριπ. Άλκ, 988 «Καί θεών
σκότιοι: — οί λαθραίοι παιδες κα'ι έξ άδαδουχητων γάμων γενόμενοι —

Παρθενίαι—Παρθένιοι.

Τούτους οί 'Ρόδιοι μ,ατροξένους καλοΰσι» (’Ίδε "Αλβέρτον Ήσυχ. Τόμ. Β',
σελ. 549). '

Τό έπίθετον παρθένιος σημαίνον τόν γεννηθέντα έκ παρθένου η'τοι έκ γυ·
ναικός άγαμου έ'τι ού'σης καί παρθένου νομιζομένης εύρίσκεται παρ’ Όρ.ηρφ
λέγοντι Ίλ. Π, 180 ;

ΙΙολυδεύκ. Γ', 21 «Παρθενίας δέ δν τις έκ της δοκούσης είναι παρθένου

ού νόμω συνοικησας έποιησατο’ και σκότιος δν έγέννησέ τις λαθών η έτεκέ

τις λαθοΰσα. Ευβουλος δέ δ κωμικός τό λαθρίδιον γέννημα προανάσυρμα

τ$ίς δ’ έτέρης Ιϊύ'δωρος άρηίος ηγεμόνευε

παρθένου καταγελάστως ώνόμασεν».,

xap^moc, τόν έ'τικτε χορω καλή Πολύζηλη.
φέρεται δέ καί παρά Πινδάρφ Όλυμπ. Τ', 31:

Δέν νομίζομεν δ’ δλως ανοίκειον νά παρατεθη ένταΰθα καί τό οπό τοΰ

Ούάρρωνος περί τών έν Ιλλυρία παρθένων ίστορούμενον «Quas vir fines ibi

κρύψε δέ παρθενίαν ώδινα κόλποις.

appellant, nonnunquam annorum XX, quibus mos eorum non denegavit ante

Σχολ. Ίλ. Π, 180 «“Ότι παρθένιος λέγεται δ έξ έτι παρθένου νομιζομέ-

νης γεννώμενος, σκότιος δέ δ κατά λαθραίαν μΐξιν και ούκ από νομίμου γά-

nuptias ut succumberent quibus vellent et incomitatis ut vagari liceret et
liberos habere» (de re rust. II, 10, 9).

μου». Ζ, 24 «"Οτι τούς μη έκ φανερές συνουσίας, λαθραίας δέ μίξεως γε
γονότα? σκοτίους καλεϊ, τούς δέ αύτούς καί παρθενίου?». Πρβ. κα'ι Δ, 499.

’Απόλλων. Σοφις·. Λεξ. Όμηρ. σελ. 128, 8 «Παρθένιος: δ έξ ανεκδότου·
λαθραίως γενόμενος από τοΰ δοκεϊν έτι παρθένον είναι την γεγεννηκυϊαναύτόν».

.'.■■■··

Εύστάθ. σελ. 1053, 39 «Παρθένιος δέ τίς έστιν αύτός δ ποιητης δηλοΐ
διδάξας παρθένιον είναι τη μητρί παϊδα, ού γεννηθέντος λάθρη έν παρθενίας
καιρώ, εΐτα την γεννησαμένην άνηρ έτερος ηγάγετο πρός δώματα, δπερ ανα

φανδόν όπυίειν πρό ολίγων έφη ό ποιητης».

Πρβ. καί σελ. 502, 29 και,

σελ. 622, 41.
Σχολ. Πινδάρ. σελ. 137 «Παρθένιοι γάρ λέγονται παιδες οί λάθρφ τικτο-

μενοι παρά τών έτι νομιζομένων είναι παρθένων».
Φώτ. Λεξ. σελ. 397, 1

γεννώμενος». σελ. 630, 11

«Παρθένιος: δ έκ παρθένου έ'τι δοκούσης είναι
«Ύπό σκότω δέ γεγονώς: σκότιος,

δπερ έστί

λαθραίος" παρθένιος (δέ) δ ύπό (Γρ. ά.πό) παρθένου δοκούσης γεγονώς». Πρβ.

και Σου’ίδ. Τόμ. Β', β',

σελ. 125 , και 1373, Παρατηρητέον δ’δ'τι κεϊται

Τόν τύπον παρθενίας, ού ποιείται μνείαν δ Πολυδεύκης, παρ’ ούδενί τών

παλαιών ευρομεν. Άλλ’ οί γεννηθέντες έκ τών έν Σπάρτη παρθένων κατά
τόν πρώτον Μεσσηνιακόν πόλεμον, οί μεταναστάντες ύστερον εις ’Ιταλίαν
καί οίκίσαντες τόν Τάραντα, ωνομάζοντο ύπό τών Ελλήνων ΙΙαρθενίαι,

σπανιώτατα δέ η ούδέποτε Παρθένιοι. Πρβ. εϊησίαι (άνεμοι)—εΤησιος, κτλ.,
περί ών άλλαχοΰ.

Άριστοτέλ. Πολιτ. Ε', ζ', 2

«Οιον έν Λακεδαίμονι οί λεγόμενοι Παρθε-

νίαι (έκ τών δμοίων γάρ ησαν), ους ©ωράσαντες έπιβουλεύσαντας άπέστειλαν Τάραντος οίκιστάς».

Στράβ. σελ. 278 έκ τοΰ Άντιόχου «Τοΰ Μεσσηνιακοΰ πολέμου γενηθέντος, οί μ.η μετασχόντες Λακεδαιμονίων της στρατείας έκρίθησαν δοΰλοι καί
ώνομάσθησαν Είλωτες" όσοι δέ κατά την στρατείαν παϊδες έγένοντο Παρ

θενίας ΙχχΚοοΊ και άτιμους έκριναν» καί σελ. 279

«ΤΗζον ούν σύν Φα-

λάνθω οί Παρθενίαι καί έδέξαντο αύτούς οί τε βάρβαροι καί οί Κρητες οί

προκατασχόντες τόν τόπον», σελ. 279 και 280 έκ τοΰ ’Εφόρου «Οί δ’ άμα

ΤΟΜΟΣ Λ'.
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καί τόν όρκον φυλάττοντες κα'ι τόν των γυναικών λόγον έν νώ θέμενοι πίμ,·
*

τ$ίς έπωνυμίας αιτίαν». Έν τοϊς άντιγράφοις φέρεται Παρθένας, Παρθένους

πούσι της στρατιάς τούς εύρωστοτάτους άμα και νεωτάτους, οΰς γδεσαν ού

καί Παρθενίους (Πρβ, καί Σνειδεβϊνον Ήρα,Άείό. σελ. 95 καί Κ. Μυλλη-

μετασχόντας τών όρκων διά τό παΐδζς έτι όντας συνεξελθεΐν τοϊς έν ηλικία’

ρον Άποσπ. Ίστορ. Τόμ. Β', σελ. 220).

738

προσέταξαν δέ συγγίγνεσθαι ταϊς παρθένοι; άπάσαις άπαντα; ηγούμενοι πολυτεκνησειν μάλλον’ γενομένων δέ τούτων, οΐ μέν

Παρά Δίωνι τφ Χρυσοστόμφ Τόμ. Α',

739

σελ. 273 άναγινώσκεται

«Άλλ’

παϊδες ώνομάσθησαν

ΐ'σως γε ούδέν ηττον έ'μελλον έν έκείνη τί) πόλει παϊδας προσδοκάν έσομέ-

Παρθενίαι— Την μέν ουν Μεσσηνίαν κατενείμαντο, έπανελθόντες δ’οι'καδε

νους, οΐον ‘Όμηρος εί'ρηκεν Εύδωρον, υιόν Έρμου καί Πολύδωρας, ύποκοριζό-

τούς Παρθενίας ούχ ομοίως τοϊς άλλοι; έτίμων ώς ούκ έκ γάμου γεγονό

μενος αύτόν οίμαι κατά την γένεσιν,

τα;». Πρβ, κα'ι Εύστάθ. είς Διον. Περιηγ. 376 «’Εκαλούντο δέ Παρθενίαι
οί έκ τών παρθένων έκείνων γενόμενοι» και «’Άλλοι δέ ίστοροΰσιν ότι άτι

παρθένιος, τόν έ'τικτε χορώ καλή Πολύδωρη.
Σχεδόν δέ καί παρά Αακεδαιμ.ονίοις έτυχόν τινες ταύτη; της έπωνυμίας τών

μοι κριθέντες οί Παρθενίαι ώς άπό πορνείας φύντες καί μη άνασχόμενοι της

ούτω γενομένων, Ζ7αρ$ί'/ιοι κληθέντες συχνοί». Ό Κόβητος δ’όμως δια

ατιμίας έπεβούλευσαν όμ.όφρονες οντες πάντες». ’Ίδε καί Βερνάρδον έν τ$Γ

τείνεται ότι ούχί ούτως αλλά ΠαρθενίΑΐ έκαλοΰντο (Μνηροσ, 1877, σελ.

έκδόσει Διονυσίου τοΰ περιηγητοϋ σελ. 899.
,
Διονύσ. Άλικαρν. 'Ρωμ. Άρχ. 1©', 1 «‘Ότε Λακεδαιμόνιοι Μεσσήνην έπο-

έχομεν νά καταλέξωμεν. Άλλ’ έν τώ παρόντι άρκούμεθα σημειούμενοι ότι

λέμουν -—έπέμποντό τινες άεί νέοι παραλλάξ άπό τοϋ στρατοπέδου της μί

παρ’ Όρειβασίφ Τόμ. Α', σελ. 200 αντί τοϋ κορρΜΑΙ τάντίγραφα παρέ-

ξεως τών γυναικών ένεκα και συνγεσαν αΐς έπιτύχοιεν. ’Εκ τούτων γίνονται

χουσι κορρΜΟΐ.

64). Παραδείγματα τ·ης τών καταλήξεων ΑΙ καί ΟΙ συγχύσεως πάμπολλα

τών άδιακρίτων έπιμιξιών παϊδες, ους άνδρωθέντας οί Λακεδαιμόνιοι προε-

Έν τώ κώδικι τοϋ‘Ησυχίου κεϊται «Ένεύνακτοι: οί ΠαρθενίΑΐ^ καί

πηλάκιζον, τά τε άλλα καί Παρθενίας προσηγόρευον. Στάσεως’ δέ γενομέ-

νΠαρθένιΟΙ: οί κατά τόν Μεσσηνιακόν αύτοΐς πόλεμον γενόμενοι έκ τών

θεών καί οί έξ ανεκδότου λάθρα γεννώμενοι παϊδες». ’Αντί τοΰ θεών ό μέν

νης, ήττηθέντες οί Παρθενίαι άναχωροΰσιν έκόντες έκ της πόλεως».
Διόδ. Σικελ. ΙΕ', 66 «Τούτον δέ τόν πόλεμον είσοσαετη φασι γενέσθαι,'
κατομοσαμένων τών Λακεδαιμονίων μη άνακάμψειν

είς την Σπάρτην, έάν

Μουσοΰρος έγραψε θεραπαινων, ό δέ Σίμσων παρθένων.

Παράδοξος ημϊν φαίνεται η γνώμη $jv ό πολύς Γρώτης προηνέγκατο έν

μη Μεσσήνην έλωσι. Τότε δέ συνέβη τούς Παρθενίας όνομασθέντας γεννη-

τ-ΐ) Ίστορίγ της Ελλάδος γράφων «The statement of Hesychius (v. ΙΙαρθε-

θηναι καί κτίσαι την τών Ταραντίνων πόλιν».

νεϊαι) seems on the whole somewhat more intelligible than that given by

Πολύαιν. Στρατηγ. Β', 14 «Οί έφοροι πυδόμενοι τοϊς Παρθενίαις σημεϊον

Strabo —■ Οί κατά τόν Μεσσηνιακόν πόλεμον αύτοΐς γενόμενοι έκ τών θερα-

άρχεσθαι της έπαναστάσεως, έκ μέσης τ·ης!

παίνων’ και οί έξ ανεκδότου λάθρα γεννώμενοι παϊδες. Justin translates Par-

συγκείμενον, όταν μέλλωσιν

theniae, Spurtin (Τόμ. Γ', σελ. 520 έκδ. δ'). Ούδέν περί τοΰ Παρθενείαι

αγοράς πϊλον άνασχεΐν, προσέταξαν τω κηρυκι κτέ.».

Μάξιμ. Τύρ. Λόγ. Τ', 8 «Καί Κινάδων τοϊς βασιλέϋσιν έπιβόυλεύέι καί
Φάλανθος τοϊς έφόροις καί Παρθενίαι Σπαρτιάταις».
.

«οί κατά τόν

Μεσσηνιακόν αύτοΐς πόλεμον γενόμενοι έκ τών θεραπαινων» σημαίνεται προ

Σκύμν. Χϊ. 330 :

’

αντί τοϋ Παρθενίαι η Παρθένιοι καί τοΰ θεραπαίνων αντί τοΰ θεραπαίνων

λέγοντες παρατηροΰμεν ότι κατά την τοΰ Μουσούρου γραφήν

είτεν μεγίστη τών έν Ίταλίφ Τάρας,

φανώς ότι οί Λακεδαιμόνιοι θεραπαίνας παρ’ έαυτοΐς κατά την στρατείαν

άπό τίνος ηρωος Τάραντο’ς λεγομένη,

έ'χοντες έπαιδοποιοΰντο έξ αύτών, οπερ λίαν άπίθανον. Άλλ’ ίσως ό Γρώτης

Λακεδαιμ.ονίων άποικος, εύδαίμων πόλις
*

άπειρότερος της Ελληνικές γλώσσης ών έξέλαβε τό πλημμελώς προενηνεγ-,

οί Παρθενίαι ταύτην γάρ έκτισαν προτού

μένον θεραπαίνων αρσενικόν αντί τοΰ θεραπόντων και ένόμισεν ότι κατά

εύκαιρον, όχυράν, φυσικόν ευτύχημά τι.

την τοΰ ‘Ησυχίου παράδοσή οί Παρθενίαι έγεννηθησαν έκ τών έν τΰ) Λακε-

Καί παρ’ Ήρακλείδη έξέδωκεν ό Κοραης «'Ότε Λακεδαιμόνιοι Μεσσηνίοις

δαίμονι θεραπόντων ήτοι δούλων μιγνυμένων ταΐς γυναιξί

καί ταΐς θυγα-

έπολέμουν, άί γυναίκες, άπόντων τούτων, παϊδάς τινας έγεννησαν, οΰς έν

τράσί τών πολύν χρόνον άπόντων δεσποτών. "Ομοιόν τι συνέβη καί έν τρ

ύποψίαις είχον οί πατέρες ώς ούκ όντας αύτών καί Παρθενίας έκάλουν
*

Σκυθίιρ κατά την μακράν αποδημίαν τών άνδρών, ώς διηγείται ό Ηρόδοτος

όί

δ’ ήγανάκτουν» σημειούμενος {Προδρ. σελ. 352) «Άνθυπέβαλον τώ Παοθε-

έν βιβλίω Δ' λέγων «Τούς δέ Σκύθας άποδημησαντας όκτώ καί είκοσι έτεα

(παρά την ονομαστικήν ό

καί διά χρόνου τοσούτου κατιόντας ές την σφετέρην έξεδέξατο ούκ έλάσσων

Ιουστίνος

πόνος τοΰ Μηδικοΰ’ ευρον γάρ άντιουμένην σφίσι στρατιην ούκ όλίγην. Αί

νίους τό Παρθενίας’ ούτω γάρ αύτούς καλοΰσι

Παρθενίας) Αριστοτέλης (Πολιτ. Ε, ζ), Στράβων (ς, σελ. 278),

(III, 4), καί άλλοι, οΐ καί της παρά τώ ΊΙρακλείδν] έτέραν

άποδεδώκασι

j 1 "Ιβε ’Αρτίων π. Δια λ. Δ ω ρ. σελ, 92 και Σμώίτιον Ή σ υ χ. Τόμ. Β', σελ. 96.
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γάρ των Σκυθέων γυναίκες, ώς σφι οί άνδρες άπησαν χρόνον πολλόν, έφοίτεον παρά τούς δούλους — Έκ τούτων δη ών σφι των δούλων καί των γυ
ναικών έπετράφη νεότης, οί, έπείτε έ'μαθον την σφετέρην γένεσιν; ηντιοϋντο

744

Κολοσσαεϊς Γ', 22 οφθαλμούουλεία. Ό Δινδόρφιος μετέβαλε μέν έν τ·η έκ-

δόσει του Κλημεντος Τόρι. Β', σελ. 354 τό όφθαλμοδουλείαις εις το οφθαλμοδουλίαις, αλλά παρ’ Εύσεβίφ Προπαρ. Εύαγγ. Τόρι. Α', σελ. 294 έτηρησε

τό ήμιδουλείαν (Πρβ. σελ. 292, 6: ήμίϋουλονγ. Τοϋ τύπου δουλία έκ τοϋ

αύτοϊσι κατιοϋσι έκ των Μηδων».

δούλος έποιησατο χρησιν ό Πίνδαρος Πυθ. Α', 75. Έν τοϊς εϊς Σοφοκλέα
Σχολίοις Τόρι. Β', σελ. 342 λέγεται «Τό δουλίαν διά τον τοϋ μέτρου κα

§ 5.

νόνα ίωτογραφεϊται καί έ'στιν ’Ιωνικής διαλέκτου, ώς καί τό προμηθίαν καί

άληθίαν καί τά τοιζΰτα. Οί δέ διά διφθόγγου αυτό γράφοντες καί έ'τι οί

'Εφορεία — εφορία.

δούλειον λέγοντες ού καλώς γράφουσιν». ’Αλλά τό περί ου ό λόγος δουλίαν

Το έκ τοϋ έφορος έσχηματισμένον όνομα εφορία ητο άγνωστον τοϊς άρχαίοις
Έλλησιν, έγίνετο δ’ ΰπ’ αύτών χρ·ησις μόνου τοϋ έκ του εφορεύω παρηγμένου

και διά διφθόγγου γεγραμμένου εφορεία. Ξενοφ. Λακεδ. Πολ. Η', 3 «την της

εφορείας δύναμιν». Πολυδεύκ. Β', 55 «και της εφορείας, ώς Λυσίας». Άριστοτέλ. Πολιτ, Β', 6 «την μέν εφορείαν είναι τυραννίδα». Β', 9 «καί τά
περί την εφορείαν έχει φαύλως» καί «ό δέ δήμος διά την εφορείαν» καί

«τοϋτο δέ τη εφορεία μέγα λίαν τό δώρον», κτλ. Ούδέν δέ Θαυμαστόν άν

Εύστάθ. σελ. 415, 19 «καί, ώς οί ύστερόν φασιν, εφορεύει, παρ’ οΐς καί

θηλυκόν η εφορεία». Φώτ. Λες. «'Εφορεία'. έπισκοπη». Σου'ίδ. «.'Εφορεία'.

ται μη έχοντα άντιπαρακείμένον ρήμα διά τοϋ ΕΥΩ διά τό δοΰλος δουλεύω
δουλεία, μοιχός μοιχεύω μοιχεία’ ταϋτα γάρ καί τά όμοια αύτοϊς διά της

ΕΙ διφθόγγου γράφονται» (Πρβ. καί Χοιροβ. Όρθογρ. σελ. 171, 18). Ψευ-

δηρωδ. Έπιμ. σελ. 221

«Μοιχεύω μοιχεία η πορνεία, μοιχία δέ η Α

μάγος—μαγεύω —μαγεία. ’Εσφαλμένος εΐνε ό τύπος μαγία.

ηνίοχος — ήνιοχεύω — ήνιοχεία. Λέγεται καί ήνιόγηαις έκ τοϋ ήνιοχω^.
επίτροπος — επιτροπεύω—επιτροπεία. Έν τοϊς κώδιξιν εύρίσκεται γ'ε-

ή έποψία, ή έπίσκεψις».

Ούκ ολίγα δ’ έν τη 'Ελληνική γλώσση τη τε παλαιό: καί τη μ.εταγενεστέργ εΰρίσκονται κατά τον αυτόν έσχηματισμένα τρόπον τω έφορος — έφο
*

γραμμένον καί έπιτροπία. Πλάτ. Νόμ. σελ. 928 «δίκην λαχεϊν έπιτροπίας».

Όρθώς έν Φαίδρφ σελ. 239 άναγινώσκεται «η τοϋ έρώντος ομιλία τε καί
επιτροπεία» (Πρβ. καί Πολιτ. σελ. 554’· έπί τάς τών ορφανών έπιτροπεύσεις).

ρεύω — εφορεία, οιον

πτωχός——πτωχεύω— πτωχεία (Ίων. πτωχη'ί'η. Tip. Γ',

14). ’Αλλά

φιλόπτωχος— φιλοπτωχία. Θεόγνωστ. Καν. σελ. 104, 20 «'Ομοίως φιλό

πτωχος φιλοπτωχία, ευχάριστος εύχαριστία». Κακώς γράφεται φιλοπτωτω Χυσοστόμφ Τόμ. Α', σελ. 920 καί παρά Γρηγορίω

τω Νύσσης Τόμ. Α', σελ. 831. Τοϋ έν τη Παλατίνη ’Ανθολογία ΙΕ', 34,

στί·χ, 9 φιλοπτωχίης μηκύνεται διά τό μέτρον η παραλήγουσα (Τδε τά έν

§ 2 γεγραμμένα, σελ. 657). Ήδύνατο δέ καί τό έν στίχ. 5 εύεργείης να

«της έπιτροπίας έκχωροΰσι», δπερ ευ

ποιων μετετύπωσεν ό Δινδόρφιος εϊς τό επιτροπείας. Έν τη 'Ρωμαϊκή ’Αρ

χαιολογία Διονυσίου τοϋ 'Αλικαρνασσέως σελ. 724 έ'σωσαν δυο κώδικες τό
ορθόν «την μέν επιτροπείαν ύμών έ'λαβον». Έν τω περί Ίσαίου ύπομ.νηματισμώ § 8 παράκειται προοίρ-ίον τοϋ Αυσίου, έν ώ φέρεται «όσα πράγματά
διά την έπιτροπίαν ζγωππν», δπερ έπαναλαμβανόμενον μετ’ολίγα §9 γρά
φεται «δσα πράγματα διά την επιτροπήν έ'χουσιν». Άλλ’ έ'ν τινι τών κωδίκων
πάντα σχεδόν τάντίγραφα παρέχουσι τό διφθογγογραφούμενον «την επιτρο

νόθος — νοθεύω — νοθεία (Πρβ, καί νόθευσιςJ.
δούλος —+ δουλεύω— δουλεία (Ίων. δουλη'ί'η. Tip. 7"', 12. Παλατ. Άνθ.
«Σημειωτέον καί ταΰτα" δουλεύω

δουλεία δίφθογγον, έθελοδουλία δέ καί άειδουλία διά τοϋ ιώτα».

Καί παρά Πολυβίφ ΙΕ', 31 έ'κειτο

αντί τοϋ επιτροπήν κεϊται επιτροπείαν. Παρ’ Άριστοτέλει Πολιτ. Β', 10

γραφνί διά τοϋ I (Πρβ. Μεινέκιον Βουκολ. Ποιητ. σελ. 418 έκδ. γ').

1Γ', 4). Ψευδηρωδιαν. Έπιμ. σελ. 221

κάπηλος — καπηλεύω — καπηλεία.
μοιχός—μοιχεύω—μοιχεία, ©εόγνωστ. Καν. σελ. 104, 31 «Πρόσκει-

φροδίτη».

έν τοϊς άντιγράφοις φέρηται καί γραφή διά τοϋ I.

χεία παρ’ ’Ιωάννη

εινε θηλυκόν έπίθετον άναφερόμενον εϊς. τό τροφήν (Αϊ'. 499).

Πλημ-

μελώς έ'χουσι τά παρά Πολυδεύκει Γ', 80 κείμενα έθελοδουλεία, πολυδου-

λεία, άειδουλεία. Έν τω Συμποσίω τοϋ Πλάτωνος σελ. 184 φέρουσι τάντίγραφα καί την όρθην γραφήν έθελοδουλία. Πρβ. καί άδουλία, κακοδουλία,
μιοθοδουλία ("Ιδε Δινδόρφιον Λουκιαν. Τόρι. Α', σελ. XVI). Έν τ·η πρός

Έφεσίους Επιστολή Τ', 6 άναγινώσκεται οφθαλμούουλείαν καί έν τη πρός

πείαν τοϋ Χαρίλλου», παρά δέ Κλημεντι τω Άλεξανδρεϊ σελ. 402 εύρί-

σκεται τό πλημμελώς έ'χον «έπί μεν την έπιτροπίαν την Λυκούργου». Πρβ.
σελ. 346 τερθρίαν καί τουναντίον σελ. 546 καί 547 λειτουργείας.
προαγωγός—προαγωγεύω — προαγωγεία. Κακώς ένίοτ’ έν τοϊς άντιγρά-

φοις άναγινώσκεται προαγωγία.

1 Καί ή πόλις γράφεται διά διφθόγγου, ΊΙνιογ’εία, παρά Στεφάνφ τώ Βυζαντίω σελ.
302,11. ’Αλλά παρά Στράδωνι σελ. 496 πάντα σχεδόν τάντίγραφα φίρουσιν Ένιοχίαν.
Πρ6. καί Εδστάθ. Διον. Περιηγ. 680. "13ε Αίντζιον ΊΙρωδ. Τόμ. Α', σελ. 291.
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μαστροπός — μαστροπεύω —μαστροπεία. Πρβ. Χοιροβ. Όρθογρ. σελ. 181;

<ται· άατά ,τ^ν Βεκ,κηρειον έκδοσιν.ούχί νωθρεία. i’k'kk ,νώθεια Γ', 122, ώς

22 «'ΙΙνιοχεία διά της ΕΙ διφθόγγου έκ τοϋ ήνιογεύς, έσπερείκ έκ τοϋ έσπε-

και Λ', 159, .και νωθεία Θ', 137. Παρατήρητέον δ’ όμως δ'τι τδ έκ τοϋ

ρευς, γιασεγ>οπε«ι ομοίως». Μαστροπεύς καί εσπερεύς ούδαμοϋ άπαντώσι.
Γίνεται δε τδ μαστροπεία έκ τοϋ μαστροπεύω, ώς τδ ήγιοχεΐα έκ τοϋ φ-το-

επιθέτου νωθής παρηγμένον όνομα οφείλει νά τονίζηται άειποτ’ επι της προ-

χεύω, ούχί εκ τοϋ ήηοχεύς. Τδ εσπερεία εΐνε παντελώς ημΐν άγνωστον,

πει τις παρά Πλουτάρχφ Ήθικ. σελ. 1137, 24 Διδ. και παρ’ Αρισ.τειδτι

γινωσκομεν δε τδ εφεσπερεία έκ τοϋ εφεσπερεύω — ιφεσπερεύομαι. Πρβ»

Τόμ. Α', σελ. 570 και Τόμ. Β', σελ. 185 Δινδ. (Πρβ. καί Τόμ. Γ', σελ.

παραληγούσης νώθεια. και νώθειαν. Τδν εσφαλμένου τονισμόν ,νωθειαν βλε-

,

489 και 490). Έν τφ λεςικω τοϋ σοφιστοϋ Τιμαίου σελ. 60 φέρεται «Βλαξ:

κομψός— κομψεύω (κομψεύομαι)—κομψεία. Χοιροβ. Όρθογρ. σελ. 234, 5

δ διά νωθρίαν άμαρτηκώς», έν δέ τω τοϋ 'Ησυχίου «Βλάξ: ό δια νωθειαν

νυκτερεία έκ τοϋ νυκτερεύω.

·:■
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« Κομψέ ία και κρυπτεία: ΕΙ δίφθογγος’ κομψεύω γάρ καί κρυπτεύω ».

άμαρηκδς έν τοΐς προδηλοις». Εΐνε δε τδ άμαρτηκώς

Ορθώς δ Σιντενις έξέδωκε παρά Πλουτάρχφ Λυκ. 28 κρυπτεία και κρυπτείας

μελεΐς αναγνώσεις τοϋ άμαρτητικός,

άντι τοϋ κρυπτία καί κρυπτίας.

εύεπίφορος ών εις τδ άμαρτάνειν. Ό διά τοϋ I προενηνεγμενος τύπος ευρι-ι

Λαγνεία. Χοιροβ. Όρθογρ. σελ. 237, 32 «Λαγνεία'
τά γάρ εις

Λάγνος—Λαγγεύω

αμαρηκός πλημ
*

τουτέστιν ό είωθως αμάρτανειν η ο

σκεται καί παρά Σωρανώ π. Γυν. Παθ. σελ. 88 «βαρύτητες καί δυσαρεστη-

δεϊ γινωσκειν ά'τι τδ Λαγνεία διά της ΕΙ διφθόγγου γράφεται
*

σεις και νωθρΐαι» και παρ’ άλλοις. Άπαντφ δέ κα'ι έν τοΐς 'Ιπποκρατείοις

ΗΣ ε'χοντα άντιπαρακείμενον ρήμα διά τοϋ ΕΥΩ τδ θηλυκόν διά της ΕΙ

Τόμ. Α', σελ. 28 καί 61 «έπΐ κωφώσι και νωθρίη».

διφθόγγου γράφεται ’, οΐον Χτίστης ληστεύω Χρστεία, ικέτης ικετεύω ίκε-

άγγαρος—αγγαρεύω—αγγαρεία. Βεκκ. Άν. σελ. 209, 24 «’ΛγγαρβΙατ

τεια, πολίτης ποΧιτεύω πολιτεία, Λάγνης Λαγγεύω Λαγνείαν. Παρατηρητέου

δουλεία» καί σελ.
*
325, 2 «Άγγαρος: ε’ργάτης, υπηρέτης, άχθοφόρος
*

δ’ οτι δ τόπος ΛάγνΟΣ άποδοκιμάζεται ύπδ των ’Αττικιστών. ’Αλλά περί

αγγαρείαν λέγομεν ανάγκην άκούσιον και την έκ βίας γινομένην ύπηρεσίαν».

τούτου ακριβώς έν άλλφ καιρω.

δθεν

τιθασός—τιθασεύω—τιθασεία [(Πρβ. κα'ι τιθάσευσις). Ημαρτημένη εΐνε

— όμηρεύω—-δμηρεία. XotpoS. Όρθογρ. σεΧ. 246, 23 «.'Ομηρεία".

η διά. διττού Σ γραφή τιθαΣΣός, κτλ.

ΕΙ παρα τδ όμηρεύω». Πρβ. και Άττ. Έπιγρ. έν Άθην. Τόμ. Ε', σεΧ. 514,

ιατρός — ιατρεύω — ιατρεία (Πρβ. κα'ι ίάτρευσις). Κραμ. Άν. Όξ. Τόμ.

33 δμερεας, τουτέστιν δμηρείας. Έν τοΐς άντιγράφοις φέρεται ενίοτε και ά

ΒΛ, σελ. 300, 25 «Τά άπδ τών εις ΟΣ ονομάτων ε'χοντα ρίμα άντιπαρα-

πλημμελής τύπος δμηρία.

κείμενον διά τοϋ ΕΥΩ, εί μέν ώσιν άπλα, διά της ΕΙ διφθόγγου γράφονται,

άριστος -— αριστεύω — αριστεία.

οΐον πόρος πορεύω πορεία, δοΰλος δουλευω δουλειά, ιατρός ιατρεύω ιατρεία».

αγνός — άγνεύω — αγνεία (Πρβ. και προάγνευσιςJ. Ψευδηρφδ. Έπιμ.

Παρά Γαληνώ Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 666 εύρίσκετ,αι γεγραμμένον καί τδ όρθδν

σεΧ. 221 «Εί δέ δισύλλαβα ώσι τά εις ΟΣ ονόματα, διφθογγίζονται τά διά

ίητρείην καί τδ πλημμελέςΛητρίηνϊατρίαν. Πρβ, Τόμ. ΙΗ', ά, σελ. 417.:

τοϋ ΕΙΑ, οΐον πόρνος πορνεύω πορνεία, λίχνος λιγνεύω λιχνεία,άχκώ? άχχεύω

μεγάλης ίητρείης. σελ. 419: η άλλη ίητρείη. σελ. 441: ίητρείη δέ. βρατ

(Πρβ. και Συλβούργιον ’Ετυμ. Μεγ. σελ. 702, 5)s

χεΐα. Τδ ίητρίην εΐνε δμοιον τω έν Τόμ. ΙΕ', σελ. 739 άπαντώντι πορίης

ΆΧΧά τδ έκ τοϋ αναγνος παράγωγον οφείλει νά γράφηται ιιναγνία, ούχί

άντι τοϋ πορείης. Τουναντίον έν Τόμ. ΙΑ', σελ. 241 κεΐται μαΛακείας και

άναγνεία. Έν τφ κώδικι τοϋ 'Ησυχίου κεΐται «Αιχνεύειν: Χιμβεύεσθαι» καί

έν Τόμ.. ΙΕ', σελ. 572 κενεαγγείας καί σελ. 592 κενεαγγείης άντίτοΰ^α-

«ζ/ι^χια: Λιμβία, άπληστία» αντί τοϋ Λιχνεία και Λιμβεία. Πρβ. Χοιροβ.

Λακίας καί κενεαγγίας—ίης.

αγνεία καί τά όμοια»

Όρθογρ. σεΧ. 238, 33 «Λιμβεία : παρά τδ Χιμβεύω» και Ψευδηρφδ. Έπιμ.

σεΧ. 77 «Αιμβεύω Λιμβεία».

■- .

έφηβος — έφηβεύω — εφηβεία. Άνθολ. Παλ. Ζ', 467 «ές εφηβείαν $λ^
δες». Διογ. Λαέρτ. I',

εριθος — έριθεύομαι — έριθεία. Ημαρτημένος εΐνε ό τονισμός ερίθεια, ου

4 «έν τω περί Επικούρου εφηβείας». .Έν νρ κατά

τον Έρχηρον έκδόσει των Άρτεμιδώρου ’Ονειροκριτικών φέρεται σελ; 51, 1$

»

εφηβείας καί σελ. .51, 21 εφηβεία. Μεταβλητέον δέ και. τδ έν σελ. 1-5, 22

νωθρός—νωθρεύω (νωθρεύαμαι)—νωθρεία. Ό τύπος νωθρεία μνημονεύει

εφηβίας εις εφηβείας. Σουϊδ. «Εφηβεία : νεότης, η άκμη . της ηλικίας» (Πρβ.

ται έν τώ λεξικώ τοϋ Σουΐδα. Έζεδόθη δέ κα’ι παρά Κλημεντι τώ Αλε

καί Φώτ. Λεξ. σελ. 42, 1). Έν τφ λεξικώ τοϋ 'Ησυχίου άναγινώσκεται

ευρίσκει τις και παρά τώ Kopa-jj ΙΙΛουτ. Μέρ. Γ', σεΧ. 431.

ξάνδρες σεΧ. 850 ύπδ τοϋ ΙίΧωτζίου νωθρείαν αντί τοϋ νωθρίαν. Παρά Θε··

«Έφηβίαν: νεωτέραν» άντϊ τοϋ νεότητα. Πρβ. τδ μετά την λεξιν έφόζεται.

μιστιφ κεΐται σελ. 201, 6 νωθρεία, δπερ τρεπτέον ί’σως εις τδ νώθεια, καί

κείμενον «Έφηβία: νεότης».

σεΧ. 308, 30 νωθειας. Έν τφ Όνομαστικφ τοϋ ΠοΧυδεύκους άναγινώσκε-

.

1 Ό λόγος Οά είχεν άμήιπτως, άν έγράφετο «ΤΩΝ γάρ ε’ς ΠΣ εχόντΩΝ κτε,
.
*

.

-

περισσός — περισσεύω -— περίσσεια (Πρβ. καί περίσσευσις').

επίσταθμος — έπισταθμεύω

έπισταθμεία. Πλημμελώς έ'χει η διά τοϋ
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1 γραφή επισταθμία. Δήλοι δ’ η λεξις, έπισταθμεία το τουρκιστί λεγόμ-ενοΚί

άπό τών είς ΟΣ συνθέτων διά τό πρόεδρος προεδρεύω προεδρία, φιλάνθρωπος

κονάκι. Κορα·ης ΠΛουτ. Μέρ. Δ', σελ. 330 «Τών έπισταθμιών. Της άνάγκης

φιλανθρωπεύω φιλανθρωπία” ταϋτα γάρ καί τά όμοια διά τοϋ I γράφονται»,

τοϋ οί'κησιν καί τροφήν παρέχει τοϊς στρατιώτας. Τοΰτο γάρ έσημαινον as

σελ. 104, 17 «Τά διά τοΰ ΙΑ άπό τών είς ΟΣ διά τοΰ I γράφεται, εί καί

745

Έπισταθμίαι, 8 παρά τοϊς Τούρκοις τά καλούμενα Κονάκια». Πρβ. Πολύβ.

έχοι άντιπαρακείμενον ρήμα διά τοΰ ΕΥΩ, οιον σύνεδρος συνεδρεύω συνεδρία'

ΙΕ', 24 «αφρούρητους, αφορολογήτους, άνεπισταθμεύτονς», τουτέστιν άπηλ-

ού γάρ τό συνεδρεύω νΰν χώραν έ'χει εις την διά τ.·ης ΕΙ διφθόγγου γραφήν».

·'

λαγμενους τών επισταθμειών. Οί επίσζαθμοι έκαλοΰντο καί έπΐσκηνοι (’Ίδε

Χοιροβ. Όρθογρ. σελ. 181, 18 «Χωρίς τών άπό τών είς ΟΣ συνθέτων διά τοϋ

■»

Κοραην Π.Ιουτ. Μέρ. Δ', σελ. 335 καί Κοβητον Παρατηρ. είς^ιόμ.'^Λιχ^

ΙΑ παραγομένων θηλυκών-” καν γάρ έ’χωσιν άντιπαρακείμενον ρήμα διά τοϋ

σελ. 183).

ΕΥΩ, διά τοΰ I γράφεται, οιον πρόεδρος προεδρεύω προεδρία, συνεδρία,

.
rt:i;

.

>j;
!1

μάγειρος—μαγειρεύω—μαγειρεία. Ψευδηρφδ. Έπιμ. σελ. 19 «Δαι-

φιλανθρωπία, άσωτία, έμπορία, παρθενία, συνοδία». π. Ποσότ. σελ. 300,28

τρευω δαιτοεία η μαγειρεία». Εύρίσκεται δ’ η λέξις μαγειρεία έν τω έσχάτω

«Εί δέ ώσι. σύνθετα η άπό τών είς ΜΩΝ οξύτονων, διά τοΰ I γράφοντας

έλληνισμω.

οιον φιλάνθρωπος φιλανθρωπεύω φιλανθρωπία, παρθένος παρθενεύω παρθενία·,

κύριος — κυριεύω — κυριεία. Τοϋ πονηρού κόμματος εινε τό τε κυριεία
καί τό κυρΐευσις. Περί τοϋ κυρία — κυρεΐα θά διαλάβωμεν άλλαχοΰ.

ι

»·.·· ..

ι

|[

μονεύω κηδεμονία». Τό συνεδρία εύρίσκεται παρά τε τφ Αίσχύλω Προμ.

κίθδη.Ιος— κιβδηλεύω—κιβδηΛεία. Πολυδεύκ. Γ', 86 «άφ’ ού κα'ι τό

492: συνεδρίαι καί παρ’ άλλοις. ’Εν τη Διδωτείφ έκδόσει τοϋ Άριστοτέλους

πρκγμα κιβδηΛεία». Πλατ. Νόμ. σελ. 916 αι^δη^είαν καί σελ. 920 κι-

κεΐται Τόμ. Β', σελ. 221, 36 «καί ώς οί μάντεις τάς συνεδρείας καί διε-

δδηΛείας. ’Αλλά παρ’ Άριστοφάνει ’Όρν. 158 κεΐται:

δρείας λέγουσιν» καί Τόμ. Γ', σελ. 172, 43 «"Οθεν καί τάς διεδρίας καί

.

πολλην γ’ άφεϊλες τοΰ βίου κιδδηΛίαν.

<j

σύνεδρος συνεδρεύω συνεδρία, ηγεμών ηγεμονεύω ηγεμονία, κηδεμών κηδε

τάς συνεδρίας οί μάντεις λαμβάνουσι,

δίεδρα μέν τά πολέμια τιθέντες,

σύνεδρα δέ τά είρηνοΰντα πρός άλληλα». Παρά Πολυβίω ΙΗΖ, 37 έκδίδοται

και εν τοϊς 'Ιπποκρατείοις Τόμ. Γζ, σελ. 149 «οστις μη έπιθυμέει δημοειδέος κι^ηΛ'ης». Πρβ. καί Πολυδεύκ. Δ', 38. Άριστείδ. Τόμ. Α', σελ. 759

μέν «η μετά τών φίλων συνεδρεία», τοϋ Κασαυβώνος ύφηγησαμένου, άλλ’

κα'ι Δί. Κάσσ. ΝΒΖ, 35.

έν τοϊς άντιγράφοις φέρεται συνεδρία. Τόν διφθογγογρ αφούμενον τύπον βλέπει

παρθένος—παρθενεύω (παρθενεύομαι)—παρθενεία (Πρβ. καί παρθ ένεύσις).

τις καί παρά Δίωνι τφ Κασσίφ ΝΕΖ, 3 καί ΝΗΖ, 1 0 καί παρά Ψευδιγνατίφ

Λεγεται δ’ δμως καί παρθενία, δπερ καί συχνότερου. Ψευδηρφδ. Έπιμ. σελ.

πρός Φιλαδελφ. 8 καί παρ’ άλλοις. Άπαντφ δέ καί έν τη Συλλογή τών

221 «Πλην τών άπό τών εις ΟΣ άρσενικών όνομάτων ύπέρ δύο συλλαβάς

‘Ελληνικών ’Επιγραφών άριθμ. 3832, 7 καί 3833, 1 1 «παρά πάντα τόν της

οντων, οιον άσωτος άσωτεύω άσωτία” άσωτεϊα δέ τά καπηλεία δίφθογγον”

συνεδρείας χρόνον»
.
*

φιλάνθρωπος φιλανθρωπεύω φιλανθρωπία,

παρθένος παρθενεύω παρθενία,'

παρθενεϊα δέ τά μοναστήρια δίφθογγον».

Τφ προεδρία καί συνεδρία έμφερη εινε τό παρεδρία

καί τό παρά Γρηγορίω τφ Ναζιανζηνφ ευρισκόμενον ΰγεδρία. Πρβ. καί Σου'ίδ.

«Ύφεδρία'. η κατωτέρω καθέδρα».

εφεδρος —έφεδρεύω —εφεδρεία. 'Όμοιου τω εφεδρεία εινε τό ένεδρεία

ί

μνημ.ονευομενον εν τοϊς Βεκκηρου Άνεκδότοις σελ. 65, 27 «Ένεδρεία- άντΐ

‘Η πλημμελής γραφή εφορία άπαντα. παρά τφ Κλημεντι σελ. 798 «άθεος

τοΰ ένέδρα. ’Επίχαρμος Όδυσσεϊ αύτομόλφ» καί τό προσεδρεία, άνθ’ ού παρ’

γάρ ηδε εφορία», όπερ δύναται νά νομισθη παραφθορά τοϋ ή θεωρία, καί έν

Εύριπίδη Όρέστ. 93 κεΐται προσεδρία (Πρβ. καί στίχ. 304). Σχολ. «Τό

τοϊς 'Ρητορσι τοΰ Ούαλζίου Τόμ. Βζ, σελ. 452, 30 «οί μϋθοι τφ Ποσειδώνι

προσεδρία ’Ιωνικόν διά τό μέτρον” τό γάρ ΔΡΙ δίφθογγον γράφεται». Άλ.λ’

(την) περί τ*ης

θαλάσσης εφορίαν άνατιθέασι». Άναγινώσκεται δέ κα'ι έν ταΐς

λ

αείποτε παρα τοϊς παλαιοΐς προεδρία καί ’Ιωνικώς προεδρίη προύφέρετο έκ

νίέζεσι μεθ' Ιστοριών ταΐς ύπό τοϋ Σακκελίωνος έκδοθείσαις έν τφ Δελτίφ

(

τοϋ πρόεδρος, ούδέποτε δέ προεδρεία έκ τοϋ προεδρεύω. Κακώς έν τη Δίδω
*

της Ελληνικής ’Αλληλογραφίας «.'Εφορία·, η τών έφόρων παρά Λακεδαιμο-

τειφ εκδοσει τοϋ Αίσχίνου σελ. 35, 29 είνε γεγραμμένον προεδρείας. ’’Απο
ρον δε φαίνεται πώς ό Ουλσχιος δέν άποκατέστησε παρά Πολυβίφ σελ. 167,

νίοις άρχη» (1877, σελ. 153).
Υπάρχει έν τη Ελληνική γλώσση καί λέξις εφορία,

άΤΧ εινε θηλυκόν

)(ι

18 την ορθήν γραφήν. Παρά Θεμιστίφ άναγινώσκεται νυν σελ. 301, 6 τό

έπίθετον όμ.οίως έσχηματισμένον τφ μεθόρια έκ τοΰ μεθόριος. Πολυδεύκ.

;«

υγιώς εχον. Σοϋιδ. Προεδρία', διά τοΰ I — προσεδρεΐα δέ διά διφθόγγου

Θ’, 8

«εφορία άγορά»

καί «στηλη εφορία».

Δημοσθέν. σελ.

632, 39

απο του προσεδρευω». Ζωναρ. «Προεδρία'. η προτίμησις, η πρωτοκαθεδρία
*

«Έγραψεν έάν τις τόν άνδροφόνον κτείνη άπεχόμενον, φησίν, άγορας εφορίας.

< .

προσεδρεΐα δέ η έπίμονος καί διηνεκής ασχολία δίφθογγον» (Πρβ. καί Σχολ.

f

Ευρ. Τόμ. Β', σελ. 58, 6). Θεόγν. Καν. σελ. 104, 11 «Πρόσκειται μη όντα

1 Αινδόρφιος Θησ. Στεφ. Τόμ. Ζ’, σελ. 1286 «Αρ. Philodem. VoU, Hercul. part. Ι,ρ.
18 fin. Oxon.:. ΠΙ ΣΓΝΕΑΡΕΙΑ scriptum videtur pro ?πί σννεδρεία».
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Τί τοΰτο λέγων; Τών δρίών της χώρας" έντκΰθα γάρ, ώς γ’έμοί δοκεϊ, τάρ>

πεποίηκέ σε ό Θεός, ό κηδεμών Απάντων.

χαϊον συνγσαν οί πρόσχωροι παρά τε ημών καί τών άστυγειτόνων' δθεν ώνό->

μακεν αγοράν εφορίαν^. ’Εν ταϊς είς Όμηρον Παρεκβολαϊς τοΰ Εύσταθίου

Νω καί φρονήσει ακριβεϊ καί λίαν έχεφρόνως
15

χορείο] άν το στάδιον τό τοϋ παρόντος βίου,

σελ. 363 κεϊται «έναις ’Απόλλων τιμΑται διαφερόντως καί μάλιστα κατά

έμμένων άμετάτρεπτος τοϊς άγαθοϊς οις έχεις

την εφορείαν τών Κυζικηνών». Άλλ’ όρθώς παρά τφ - Στράβων, αναγινώ-

καί προστιθείς άλλ’ αγαθά έπί τοϊς προλαβοϋσι.

σκεται σελ. 551 «έν οέ ταύταις τον ’Απόλλωνα τιμκσθαι διαφερόντ.ως καί

Σι>ν νω οίκησειάς αεί, συν νφ γε καί διώξεις,

μάλιστα κατά την ήρομΖαχ τών Κυζικηνών», Πρβ. σελ. 338 : ρεϊ ποταμός

έν τη λεχθείσγ μεθόρια. σελ. 342:
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μέχρι της τών Μεσσηνίων μεθόριας,

Νω ναίης.

δποι περ άν συ πορευθγς, ύπάρχων έστεμμένος
20

σελ. 376: κατά την μεθορίαν της Άργείας και της Λακωνικές. σελ. 440:

ταϊς χάρισι, ταϊς δωρεαϊς καί ταϊς εύεργεσίαις,
άίς καθ’έκάστην κέχρησαι, εύεργετών τούς πάντας. Σιωννηα.

εν τ9) αύτίί μεθόρια κειμένην. σελ. 587: έν δέ τη μεθορίμ. τ?ς Κυζικηνης

"Ως τινα νήα Αρετάς όχουμενος, εντεύθεν,

και της Πριαπην^ς.

πρός την Σιων άνάδραμε την άνω, την έν πόλω.

Σ αίνων ρ·

Σαίνων περιποιούμενος τούς άπαντας υπάρζει
25

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΑΙΩΝΙ

ό ’Ιωάννης ό κλεινός τών εύγενών η δόξα.

Αίνων γς.

’Αεί επαίνων καί τιμών, ταϊς άγαθοεργίαις,

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

υπάρχεις Αξιούμενος, ώς τά έπαίνου πράττων.

Ναών ίς μ.

Υιός τε χαριτόκομος, υιός της εύσεβείας,.

ΝΤΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚΛΥΟΜΕΝΑ *
Υπό

ΜΑΝΟΥΗΛ I.

δύναμις πάντως πέφνκε ναών τών σεβασμίων.

ΓΕΔΕΩΝ

30

’Άνω πορείαν την στενήν, Ισην Απαραβώτως

τρέχεις άδεώς, έμμελώς^ τάς έντολάς φυλάττων.

"Ισην νάω.

"Ισην, δικαίαν την οδόν τοΰ βίου οιατρεχων

Δ'

fcrpi καί την πρός ουρανόν, φησίν, έγώ άνέλθω.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥίΟΓΟΝΟΥ

"Ισην ώαν.

Αικαΐαν vEyrtti την ζωήν την κάτω κεκτημένος

35

ΤΡΑΠΕΖΟΓΝΤ1ΟΥ

δικαίως πρός ούράνιον λειμώνα κατοικήσεις.

"Ασων ηνί,

Ιδού κάγώ, σύν άπασιν, όρων τάς εύποιίας
ΠΑΙΓΝΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

αίνέσων προτέθύμημαι τδν μέγαν Ίωάννην

α’ Εις τον άρχοντα Καμαράσην Ίωάννην,

καί έν νηί προσέρχεται ΐδεϊν καί επαινέσαι.

Αέχου, Πανένδοξε άνδρών, Σκαρλάτε ’Ιωάννη,
40

άρχιταμία φίλτατε, καί κηδεστά οικείε

τόνδε Θεός έξέπεμψε τών εύγενών τό κλέος"

τόδε το πονημάτιον, Αναγραμματισμόν μοι

Καί ην καί έσται έσαεί πληρης τοϋ θείου ζήλου,
πανευλαβης, πανευσεβης, ώς Ίωνας ό θείος.

"ΙΕ άνω φς°

Α ! ωνησιν.

Βαβαί! μεγίστην ωνησιν πολλών πτωχών καί δούλων

τοΰ σοφωτάτου, κραταιοΰ αύθέντου, Νικολάου,

τοΰ σου σεμνού ονόματος, εις μνημην αίωνίαν.

-Ασων νηί'.

Πας τις ένωτιζόμενος τάς πράξεις τάς ένθέους,

Άίων rfjp.

>Ακούων σύ τών έντολών, φωνών τε τών πενητων,

"ΙΕ άνω ίς παρά Θεοΰ τιμαϊς τε καί άξίαις,

I

ϊνα τερφθγς έν ούρανφ όμοϋ μετά δικαίων.

■ ·'

45

έκ τηςδε πολυκύμονος θαλάσσης τ^ς. τοϋ βίου.

'Υπό Θεοΰ τετίμησαι καί δόξης απολαύεις

καί απολαύσεις έσαεί άπείρονας εις χρόνους.

10

πίεύσεις καλώς καί εύσ^αλώς εις ούρανοΰ λιμένα,

Τά Ισα δικαιώματα νηων τών τοΰ Κυρίου

Σην ναίω,

Σην ναίω χάριν, ένδοξε, καί δαψιλώς λαμβάνω

ές σην ψυχήν συνηθροισας πολλή τγ δαψιλείς.

τάς χάριτας έκάστοτε συν πλείστοις όμοϋ άλλοις.

Άκούων έκαστος την σην μεγίστην προστασίαν

Χαριτοβρύτην, χαριστην καί μέγαν ζωοδότην

1 Τδε Οόεδηρον Λημοσθ. x « τ’ Ά ρ ι στ ο κ ρ. σελ, 199.
* Τδε σελ. 525.
:

1

50

καί δαψιλή τον έλεον, προσέρχεται προθύμως.
"Ανω ύπάρχων τγ τιμί), άνω καί τ-zj αξία,

ανώτατος καί δύναμις τοϊς έργοις εγεγύνεις.

Ά'ίων σήν.

"Ανω ίς ήν.
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7α, τά κατορθώματα, πανεύοσμα τυγχάνει
νήσων κα'ι χέρσου καί παντδς του περίγειου κόσμου,

55

Άνθ’ οτου καί έξύμνηται άνδράσι τοϊς πανσόφοις.

Ίάσαν

/Jr.

’/άσαν παναλκέστατος, ό νοητός καί θείος
Αΐητην τδν πολέμιον όλέσας κατά κράτος.

7ωζ jc ar.

$c.

Επτά δέ ΐά μυστήρια τελοϋσιν ’Εκκλησίας,
Επτάκις της ημέρας τε αίνοϋμεν τδν Δεσπότην

Νάαν ίης.

Ταΐς παναρίστοις πράξεσιν, οίκήσαν άπε.Ιεύση,

15

Καί λύσιν έξαιτούμεθα ημών άμπλακημάτων.
Τοιούτου τοίνυν τετευχώς ονόματος τιμίου

"Λν αίνης.

Υπάρχων εύμενέστατος, πραότατος, ήδύς τε,

Καί αίθερίοις πράξεσιν υπάρχων εστεμμένος,
'Ως ό'ρνις ούρανόθρεπτος, πέλεια χρυσοπτέρυξ,.

αίνέσειας, φιλησειας τούς σοί οίκειωθέντας.

70

αί στάσεις τών ρητόρων.

Επτά δ’ αυ στύίοις ηδραστάι ό της Σοφίας οίκος,

Nalar

'Ως άριστος, ώς δίκαιος, οίκήσαις άν είρηνη

μετά τδ βίου στάδιον, εις ούρανοϋ παστάδα.

10

'Επτά καί τά χαρίσματα τοϋ Πνεύματος τελοϋσιν,

έφησεν άν πανευμενώς, οποί περ άν άπίης,

τοΐς πάσιν άγαπώμενος, άπόβλεπτος τοϊς πάσι.

Επτά καί τα φωνήεντα τυγχάνει τών γραμμάτων,

Καί όίς επτά

“Έκαστος, έκκηλούμενος ταΐς άγαθοεργίαις,

65

'Επτά τά αισθητήρια τυγχάνουσιν ανθρώπου,

Επτά δέ καί τά μόρια έπίτασιν δηλοΰντα,

σαζων, φυλάττων, εύποιών, άόκνως περισκέπων.

κάγά συν σοι πορεύσομαι, κράτιστε εύεργέτα.

5

7?.πΐά δέ καθεστηκασι καί πάσαι αί κινήσεις,

Σάων ήνί.

Ιδού τελεθείς αγαθός τοΐς πλείστοις ευεργέτης,

60

7?πεά γάρ καθεστηκασι τοϋ ούρανοϋ πΐανήται,
‘Τίπεά δέ κΐίμασιν η γη διγρηται έντέχνως,

Των ίων εύοσμότερος καί πάντων των άνθέων

ταΐς αιθερίαις πράξεσι τυγχάνεις παραδόξως.

Τ49
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Γενναίως άναπτησειας εις ούρανοϋ λειμώνα,

Εύχαΐς, καί πίστει εύσέβεΐ, καί πράξεσιν ένθέοις,

20

Μετά βαθύ καί λιπαρόν πανεύδαιμον τό γήρας.

6>r«rai εύμαρέστατα Star την ούρανίαν.

Μεγίστην την εύλάβειαν προσφέρει Θαυμασίως

γ’ Κανών μετενεχθείς

έν τφ raS> τω τοϋ ΣινΐΙ, ώς οντι έν τ<5 δρει,

εν ω Θεός έτέλεσε παράδοξα Θαυμάτων.

75

Σιάν dr ή.

Star dr ώνομάζοιτο ψυχή ή τρισολβία

τοΰδε τοϋ τρισευδαίμονος Σκαρλάτου Ίωάννου,

ώς ουσα οΐκητηριον Θεοΰ τοϋ παμμεγίστου.

Ναός γάρ πέλεται. ©εοΰ ό αρετή συζησας.

άπό του κανόνος της λαριπροφόροο ’Αναστάσιος
isl τήν λαμπροτάτην στεφηφορίαν και λαμπροχιτωνοφορίαν τοΰ ήγεμόνός
©ύγκροβλαχίας
ΙΩ. ΝΙΚΟΑΑΟΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΪΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΒΒ.

ti/ri/jc

ar.

Της λύπης δέ γενόμενος, θανάτω της συνεύνου,

80

ωδη Α' ήχος α'

χαράς άπειρου εμπλεως μετέπειτα γενηση

Άναπαύσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί1 θεία Κυρίου χάρις' έν γάρ εΐρηνη

εί, τούς άνΐης τ·ης πίκρας τη τύχη γεγονότας

διαρκεΐ εύζωία τε λαμπρή Χριστός ό θεός-ήμάς διετηρησεν, επινίκιον ψίδοντάς.

χαροποιών, καί κυβερνών, εί ταύτης καθαιοέτης.

Καθαρθώμεν αδικίας καί όψόμεθα, δικαιοσύνης φωτί καί άναπαύσεως ημάς

Τάς άθυμίας τάς πικράς, ελλείμματα, καί τύχας
ήμων «ίση, ένδοξε, συχναΐς εύεργεσίαις.
85

Μόνος άν ής άνάπλεως παντοδαπών χαρίτων,
ώς μόνος τά τής χάριτος αεί τε-lar έκθύμως.

έξαςράπτοντα καί χαίρετε φάσκοντα, Νικόλαον πάνσοφον, ηγεμόνα θαυμάσιον.'
’/ar dr ής.

Ούρανοί μέν έπαξίως εύφραινέσθωσαν, γη δέ άγαλλιάσθω, έορταζέτω δέ κό

σμος, ορατός τε άπας καί αόρατος αύθέντης γάρ δίκαιος έν Βλαχία καθέζεται.
ωδη Γ'

Δεΰτε πόμα πίωμεν καινόν, ούκ έκ κρηνης βουούσης ύ'δωρ φθειρόμενον,
β' Εις τον αυτόν.
nP δς τούτοις επταγράμματον τδ ό'νομα τυγχάνει

Σοϋ τοϋ ενδόξου καί κλεινού, ώς πάσι καθοράται.

Μυστηριώδης αριθμός ό τοϋ επτά τυγχάνει,

άλλ’ εύνομίας πηγην, κοιράνου όμβρησαντος Χριστοΰ, έν ώ καί λυτρούμεθα.

Νΰν πάσα πεπληρωται χαράς, η Δακία ταί χαίρει τοΐς κατορθώμασιν'
έορταζέτω γοΰν καί κροτείτω, ώς έχουσα χρηστόν αύθέντην καί δίκαιον,
Χθές έβυθιζόμην τοΐς κακοϊς, άνεγείρομαι σήμερον ύψουμένφ σοι' Ούγκροβλαχία βο^' αύτός με νΰν κούφισαν κακών έν τη . αύθεντείη σου.

750

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΑΙΩΝ!
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Ώς ό'ντως ευσεβής καί φιλόθεος ούτος ό σωτήριος δούξ καί λαμπραυγής,

ώδή Δ'

’Επί τής Θείας φυλακής των θεηγόρων εντολών ίσταται ό δούξ καί δείκνυε·,

πολιτείαν άριστον" διαπρυσίως λέγει γάρ : σήμερον

σωτηρία ενταύθα δτι

τής λαμπροφόρου ημέρας τής άφέσεως, ών αύτοδίδακτος" έν ώ λαμπρότάτον

φως, ένδίκως καί εύσεβώς, πκσιν έξέλαμψεν.

υπάρχω αύθέντης θεοδώρητος.

ώδή Η'

Μαυροκορδάτων εύγενών ό εύθαλέστατος βλαστός, κοίρανος πιστών, μέγα

Αυτή ή κλητή και δικαία ημέρα, ή μία τών Σαββάτων, ή βασιλίς καί κυ

κλέος ευθύς πρ.οσηγόρευται’ άμωμος δέ ώς άγευστος κηλϊδος της ,αίσχράς αδι

ρία" έορτών έορτή καί πανήγυρις έστί πανηγύρεων" έν

κίας, και ως ποιμήν αληθής τέλειος λέλεκται.

εις τούς αιώνας.:

εύλογοϋμεν Χριστόν

Ούγκροβλαχίας ή χαρά εύφημούμενος ήμϊν νίκη τοΰ λαοϋ χριστωνύμου,

Δεϋτε οί πιστοί έν Δακίφ θεάσθε τήν θείαν ευφροσύνην έν τφ λαμπρώ τα-

ύπέρ πάντων κήδεται, φαύλων τό καθαρτήριον" και αυθις έν τφ θρόνφ ωραίος,

νϋν θρόνφ καθημένην σεμνώς καί κραυγάζουσαν τοΐς πάσι καί λέγουσαν, ιδού

ευθυδικίας ήμϊν έλαμψεν ήλιος.

ή σοφία συνήλθε τρ δυνάμει.

,

Ό Θεοπάτωρ μέν Δαβίδ προ τής σκιώδους κιβωτού ήλατο σκιρτών" ό

?Αρον κύκλφ τούς οφθαλμούς σου σεπτή Δακία" ιδού γάρ ήγεμών σοι λαμ-

λαός δέ τοΰ Θεοΰ< ό άγιος, τής αδικίας άφεσιν όρώντες εύφρανθώμεν ένθέως’

προφεγγής έληλύθει" έκ δυσμών καί βορρά καί θαλάσσης καί έφας τά .τέκνα

δτι έπέμ.φθη θεόθεν άπολύτρωσις.

σου έν σοί συναθροίζει Χριστόν ύπερυψοΰντα.

ώδή F/

Πάτερ παντοκράτορ, καί λόγε, καί πνεύμα, τρισίν ένιζομένη

Όρθρίσωμεν δρθρου βαθέως, και άντί μύρου τον αίνον προσοίσωμεν Νικολάφ" καί Χριστφ βοήσωμεν' δικαιοσύνης ήλιε, πάσι χαράν ήμϊν δέδωκας.

τες, προς χαράν έπείγεσθε τανΰν, άγαλλομένφ ποδί, λύσιν κρατούντες αιώνιον.

Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι τφ ύψωθέντι λαμπρώς έν τφ θρόνφ τφ τής
Βλαχίας’ και συνεορτάσωμεν ταϊς φιλεόρτοις τάξεσι, στέφοντες τόνδε τοΐς

χίας τον προστάτην. ........

ώδή

.

.

φδή θ'

■

Φωτίζου, άγάλλου Ούγκροβλαχίας ό λαός" ή γάρ δόξα Κυρίου έπι σέ άνέ-

τειλε" χόρευε νυν καί εύφραίνου λαμπρώς
*

σύ δέ λαμ.πρέ κοίρανε

άγάλλου

:'·χ

δικαιοσύνης τό άγαλμα.

Ώ πράας, ώ φίλης,

^σμασιν.

έν ύποστά-

σεσι φύσις ύπερούσιε καί ύπέρθεε" φυλάξαις άκλόνητον, έν τοΐς ήγεμόσι, Βλα

Τήν.άμετρον κηδεμονίαν οι ταϊς των φαύλων σειραΐς συνεχόμενοι δεδορκό-

ώ γλυκυτάτης σου φωνής" τών κακών

καθαιρετης

έπηγγείλω έσεσθαι, μέχρι τερμάτων αίώνος του σου" ήν οί πιστοί άγκυραν

Άνήλθες έν τοΐς άνωτάτοις βαθμοϊς και συνέτριψας ζυγούς βαρυτάτους κα

τόχους πεπεδημένων σφοδρώς καί λαμπρότατος, ώς άστήρ άειλαμπής, έπΐ
θρόνου καθέζτι.

έλπίδος κατέχοντες άγαλλόμεθα.
Ώ "Υψιστε κράντορ, ώ.παμφαέστατε Χριστέ, ώ σοφία καί λόγε τοΰ Θεού

καί δύναμις" δίδουήμΐν ύγιέστατον καί άστεμφή τόν καθηγεμόνα, τον μέγαν

Φυλάξας τά δίκαια πάντα καλώς, άνυψώθης έν θρόνφ, ό τάς κλεΐς τής
κακίας έκλυμφνάμενος έν τφ θώκφ σου- καί άνέφξας ήμϊν ευνομίας τάς

πύλας.

■;·λΙ·
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.

Ο

τόνδε Νικόλαον.

Ε'.

, ,

Σώτερ τό’Ορθοδόξων καύχημα" ηγεμόνα Θαυμαστόν άσινή περιέποις, άντικειμένων τε πάντων άνώτερον, παγγενή, σύν παισί, πολυχρόνιον μέγα.

' : W

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ

ωδή 2/

Ό παϊδας έκ καμίνου ρυσάμενος καί Βλάχους διέσωσε πάθους χαλεπού

τής αδικίας πανσθενώς, ευφροσύνης τ’ ενδύει εύπρέπειαν, ό μόνος ευλογητός

τών πατέρων Θεός καί υπερένδοξος.
Γυναίκες μετ’ ανερων χορεύσατε,. καί χαίρετε σήμερον" ον γάρ ώς σεπτόν
επεποθοϋμεν αύθεντην άπελεύσαμεν, κοίρανον ζώντος Θεοΰ, εύγνώμονα μη

νυτήν, 8ν, ώς Χρίστου λατρευται, εύαγγελίσασθε.
Κακίας έορτάζομεν νέκρωσιν, βάρους τήν καθαίρεσιν, άλλης βιοτής δικαιο

σύνης απαρχήν καί σκιρτώντες υμνοϋμεν τον αίτιον, τον μόνον ευλογητόν

τών πατέρων Θεόν καί υπερένδοξον.

Στίχοι, ('σάτνρα) χαζά, των τίτωσεων.
*

Βιάζομαι δεν ήμπορώ καί πώς νά σιωπήσω,

II

Άφέστε με ’στήν πίστιν σας, θά σκάσ’ άν δέν λαλήτω.

Δέν ήμπορώ νά θεωρώ ταϊς ταραχαΐς ταϊς τόσαις
Όπου στόν κόσμον φέρουσιν αύταί at πίντε ζΐτωσες.
Συγχίζεται τό πνεΰμά μου, μοΰ έ'ρχεται νά φρίξω.

5

’Άς νά τανε ’στό χέρι μου ήθελα νά τ^ς πνίξω.

Διά νά κάμω ’να μισθόν καί νά έλευθερώσω
Δασκάλους τε καί μαθητάς όλους νά τούς γλυτώτώ

£

_

.

- ;™.

Νά μή συγχίζουσι τον νουν καί τούς παραζαλίζουν

10

Κάτι Ανακατώνεσαι καί μας παραζαλίζεις;

ι

Και τούς ταράττουσι τον νουν καί τούς τον έσκοτίζουν.

>

-

Καί μάλιστα εσύ τό ώς ποτέ δέν ησυχάζεις,

Αύταί αί πτώσεις έ'ρριψαν εις πτώσιν διδασκάλους

15

50

Δείχνει κ’ αύτό την μούρη του σάν κάβουρας προβαίνει

Ilota νά πρωτοδιηγηθώ κα'ι ποία νά άφησω

Χωρίς νά τό χρειάζουνται πηδ^ στην μέση μπαίνει.

Καί ποίας τά καμώματα πρώτον νά ιστορήσω.

Ταίς πρόθεσες ταίς πονηραίς άχ καί νά ημποροϋσα

Της γενικής τά σκάνδαλα πρώτα Θά ζωγραφησω,

Σ’ ένα καλάθι νάβαζα δλαις, ταίς άπετουσα

55

7Ω γενιχη παγκάκιστη, άνίσως κα'ι δεν σφάλλω,
Λέγω πώς είσαι κυκεών, είσαι δεν αμφιβάλλω'

Δαιμόνου άπαρέμφατον’ τί είν αυτά ποΰ κάνεις ;

’Ήθελα μηδέν νά είπώ, άλλά νά σιωπήσω,

Ζαλίσματα, μ.αλώματα εις τούς δασκάλους βάνεις;

Τό ρήμα το θεόργιστον νά μην τό Θεατρίσω’

’Εκείνοι ποΰ δέν θέλουσι ρήμα δΐά νά σέ λέσι

60

Λέγουν δέν έχεις πρόσωπον, ούτ’ αριθμός μετρεϊσαι,

Διπρόσωπον τόν κόλακα λέγ ουν και τόν μισοϋσι;

Καλλίτερου νά χάνουσουν, τελείως νά μην είσαι.

Αύτό πούναι τριπρόσωπον τάχα τί τ’άγαποϋσι;

"Οσοι πάλιν σέ θέλουσι ρίμα νά σέ κυρώσουν

Έτσι τό λέγουσιν άλλά δεν εΐν’ πολλά μεγάλο

Σοΰ δίδουσι συντακτικήν δ’ά νά σέ βεβαιώσουν,

65

'Ωσάν τόν χαμαιλέοντα άλλάζει την μορφήν του,

Καί λέγουν πώς συντάσσεσαι σάν ρίμα μέ πλαγίαν

Καί μόλον τοΰτο Απορούν πάλιν, τ·ρ Αληθείς.

’Αλλάζει καί τό είδος του κα'ι την διάΟεσίν του
*

Καϋμένη ύνομαστική' πώς νά μή σέ ’παινέσω;

Εις συζυγίας δεκατρείς καί εις πέντε εγκλίσεις

’Άχ καί νά είχες κεφαλήν, κορώνα νά σοϋ θέσω!

Πηδ^ σάν τράγος φέρεται' βλέπε καί μην λαλησιρςι

ΤΩ γενική παγκάκιστος' άνίσως καί δέν σφάλλω,
70

Οί Αριθμοί του είναι τρεις, οί πειρασμοί του πλεϊστοι

35

Άλλά σέ θέλουν Ανομα, καθώς καί τούς άρέσει,

"Ας την είπώ, δεν ημπορώ, μόνη της μέ βιάζει.

Μικρό, μάνε σαν δαίμονας, άνίσως καί δέν σφάλλω.

30

Εις τόν γιαλόν, γΐά νά χαθούν ’ςτ’ άνάθεμα νά πασι

”Αχ νά ταίς πάρ’ ό δαίμονας, γλίγωρα νά προφθάση.

Μά πάλιν η αλήθεια πολλά μέ αναγκάζει'

25

Μέ τόσα σημαινόμενπ πάντα σκάνδαλα βάζεις'

Νά γράφωσι γραμματικά; και νά ζαλίζουν άλλους.

Εις τόν γαϊδονροσύνδεσμον τέλος Θά καταντήσω.

20
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Λέγω πώς είσαι κυκεών, είσαι δέν αμφιβάλλω.

Μιας λογης δέν στέκεται, αύτό δέν έχει πίστιν.

’Αμάν κυράτζα δοτική, τό θειον δώσοι ψώρα

’Στ’ άνάθεμα, άν δύνομουν, ήθελα νά τό στείλω

Νά κόψη τούς ρεμματικούς καθώς σέ ’κάμαν τώρα.

Τοϋ τσάκιζα, την κεφαλήν μ’ ένα κομμάτι ζύλο.

Ποιος σέ φωνάζ’ οργανικήν, ποιος αιτιολογούσαν,

Κάτι κ’ ό ψωροσύνδεσμος, μούρχεται νά γελάσω.

Μηδέ τί πράγμα νάσουνα τόσα δέν σοϋ κολλούσαν

Σάν χόρχορος ’στα λάχανα μπαίνει' πώς νά μη σκάσω.
Βάνει κ’ αυτός την όψιν του ’στοϋ λόγου τάλλα μέρη, .

76
.

Ποιος πάλιν, περιποΐησιν τό πώς σημαίνεις μόνον,

Ποιο; .γροηιχζ/κ, ποιος τροπικήν, ποιος τόν κακόν του χρόνον.

Καί τδνομα ό σύνδεσμος, χωρίς νά ην τό ’φερει.

Κ’ άν δέν πιστεύγς ακούε νά σοϋ τό φανερώσω
40

r

E

Ιδού καί συλλογιστικώς νά σοϋ τό φανερώσω.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΥΡΕΩΝ
Περί τοΰ αιτίου τοΰ των Λατίνων σχίσματος άρχήΟεν, καί περί τών πεντε
διαφορών αύτών προς τούς Γραικούς έν κανόνος σχηματι.

Σύνδεσμος είν’ καί λέγεται εκείνος όπου δένει

Δυο Ιό πλείω πράγματακαί πάντα τ”............ 1

Κ’ αυτός πολλάκις διιστ^, χωρίς ποσώς νά δένγι
Καί άλλοτε παραπληροΐ, ισα ποτέ δέν βαίνει.
45

Λοιπόν δέν είναι σύνδεσμος, τί είναι δέν ήξεύρω
*
Νάμουν προφήτης τοΰ Διός μπορούσα νά τό ευρώ.

Τετράποδον έπΐρρημα, κάτι καί σύ σκαλίζεις;
I ΈφΟ«ρρ.έν«ι αί λέξεις τοϋ χργ®.

Α' "Ηχος π.Ιάγ. δ' Ύγράν δ ιοδενσας ωσει ζηράν.

■

ΤΟ· σχίσμα Λατίνων έσχεν αρχήν,

αύτοΐς,

καί δεινής όφρύος'

σίλειος.

ΤΟΜΟΣ Δ”.

έκ κενοδοξίας,

τής συνήθους πάλαι

ήν Θαυμάζει ό Οεοφάντωρ, καί [ό] μέγας Βα

48
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ΤΟ σκηπτρον 'Ρωμαίων μετατεδέν, πάλαι από 'Ρώμης, προς 'Βυζάντιοί
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του Πατρός, άλλ’ έκ της ύποστάσεως’ εΐ'η γάρ άν οδτως, έξ εαυτού 1 προβεβλημενον, καί γάρ πέλει Πάτοι όμοούσιον.

νουνεχώς. ύπό τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου, τούς ’Ιταλούς ού μετρίως έτάραξεν.

ΟΥΔΑΜΩΣ ή ουσία ώς και ούτοι βούλονται, καί η ύπόστασις, έχει ταυ-

ΟΤΙ1 •καί τω 'Ρώμης άρχιερεΐ, τοΐς ί'σοις πρεσβείοις ό της Βύζαντος τι

τόν2 θεΐναι3, ώς Αδύνατον ολως, καί άτοπον
*

μηθείς, καί την Κωνσταντίνου, Νέαν 'Ρώμην άποκαλεΐσθαι δικαίως ηξίωσεν.

τό γάρ έκποοεύειν, καί τό

γεννάν, καί τό γεννΑσθαι, ύποστάσεσιν πέλει ένέργεια.

ΤΟΥΤΟ τοΐς Αατίνοις μέγα δεινόν, καί ύπεροψία, άλαζόσιν ούσι σαφώς,
έδοξε καί φθόνω κινηθέντες, πρός άλλοτρίας οδούς έξετράπησαν-

’Ωδή

Τ'

ΈΙάσθητί μοι.

ΤΟ Πνεύμα έκ τοΰ Πατρός, μόνου φασιν έκπορεύεσθαι, τά τοΰ Σωτηρος

’Ωδη Γ' Οίρανίας άρ-ίδος.
ΤΟΝ έν 'Ρώμη προστάτην, ύπερυψών έγνωσαν, καί της έκκλησίας απά-

ρητά, καί ούτω διδάσκουσιν, άριδηλως φάσκοντες, πάντες οί Πατέρες, τούς

σης, ώς αύτοκράτορα, Θεΐναι έτόλμησαν, τυραννικώς οί Λατίνοι, τών Χρί

Λατίνους έκτρεπόμενοι.

στου προρρήσεων καταφρονησαντες.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ άπάσης, οί ’Ιταλοί έστησαν, μίαν κεφαλήν τερατώδη, τον

φώς, κατά την αί'διον, Θείαν τε καί ένδοξον πρόϊσιν 4> ην πάντες τώ Πατρί

σφών επίσκοπον, ώς από τρίποδος, καί μαντικής έκ μαινάδος, τά λοξά προσ

μόνφ προσνέμ.ουσιν.

ΤΟ Πνεύμα έκ τοΰ Υίοΰ, ούδείς φησιν έκπορεύεσθαι, τών διδασκάλων σα

ΑΛΛ’ οί Λατίνοι ταΐς σφών, διδασκαλίαις προσέθεντο, ότι καί έξ Υίοϋ,

τάγματα Αποδεχόμενοι.
ΚΕΦΑΛΗ τερατώδης, ώς αληθώς πέφυκεν, νυν τ·ης ’Εκκλησίας ό Πάπας,

καί γάρ τοϋ σώματος, νοητού πέλοντος, και νοητης δει γε2 κάρας, τοϋ

λαμβάνει[ν]

την υπαρξιν τό Πνεύμα τό Άγιον, ώς αδυνατοΰντος,

μόνου, προς έκπόρευσιν.5

ΕΙ αρκεί δ Πατήρ, προς την τοιαύτην,

Χρίστου ώς έφημεν, Παύλος ό ένδοξος.

ΑΙΣΘΗΤΟΣ δ’ ών ό Πάπας, τοΰ νοητού σώματος, της καθολικής ’Εκκλη

σίας, κάρα ού δύναται έπονομάζεσθαι, τοϋ νοημένου γάρ ό'λου, αισθητόν τι

ματαία η τοϋ Υίοΰ,

ην Λατίνοι

λέγουσιν, κακώς προτιθέμενοι, καί γάρ έκ τών δύο τούτο ειπον έκπορεύεσθαι.

ΑΛΑ’ ώς άρχ-ης έκ μιας,6 τών δύο φαΟιν προέρχεσθαι, της μέν μι^ς προσε

χούς, της δ άλλης πορρωτερον, τη θεολογία δέ, έτεροδοζοΰντες, ξένον δόγμα

λέγεσθαι μέρος αδύνατον

παρεισάγουσιν.

'Ωδη Κ Είσακήχοα, Κύριε.

Korraxior, ·ηχος πλάγ. A' Tor τάφον σου Σωτήρ.

ΟΙ Λατίνοι θεμέλιον, έπί ψάμμου θέμενοι ύπερηφανον, την τοϋ Πχπχ κυ

ΟΥΔΕΙΣ τών ιερών, διδασκάλων τοιαύταις,

ριότητα, ’Εκκλησίαν πασαν διετάραξαν.
ΚΑΙ τον Πέτρον ψευδόμενοι, φασίν, ότι έ'λαβε την Αντίστασιν, καί φρον

θείας ορθοδοξίας, κακοδαίμονος καί σφαλερας διανοίας, κενά έφευρέιχατα.

’Ωδή Ί1 ΙΙαΐδες Εβραίων εν καμίνω.

ΕΚΚΛΙ1ΣΙΑΣ θεμέλιον, Πέτρον τον ’Απόστολον μόνον λέγουσιν, έναντία

ΠΑΙΔΕΣ Λατίνων έν καμίνω, παραπέμπονται τη τοΰ καθαρτηρίου, συνω-

δογματίζοντες, Παυλω τώ μεγάλφ Οεοκηρυκι.

ΚΑΙ τον 'Ρώμης άντίσκοπον, δλως μη σφαληναι ποτέ διδάσκουσιν ώς τοϋ

■ -ΜΙΑ καί αυτή γάρ υπάρχει τών ατόπων εφευρέσεων Αατίνοις, προς χρη

"Ira· τι με άπώσω.

ΤΑΥΤΑ μάτην φρονοϋντες, όρους τούς της πίστεως παρασαλεύουσι, ταΐς

καινοτομίας 3 είσηγησεσιν, μόνον επόμενον,, ταΐς της διανοίας, καί προς την

συγχέουσι τρανώς διδάσκοντες, έξ Υίοϋ

καί -καρυκείαν.

...

-

άγραφων φωνών, άνηφθη καί ώς σκότος, μετά καπνού έκάλυψε τάς εκεί
νων ανοίας.

λαμβάνειν τό πανάγιον Πνεύμα την ύπαρξιν, βαβελλιωθέντες' τόν γάρ Υιόν
αίτιατόν τε καί τοϋ Πνεύματος αί'τιον λέγουσιν.

ΟΥ δυνάμεθα λέγειν, ότι έκπορεύεται Πνεύμα τό "Άγιον, από της ούσίάς

1 ’Αντί τοΰ Ιν τώ χειρογράφω: '0.
2 ’Αντί τον έν το> χειρογρ: δεΐξαι.
3 ’Αντί τοΰ έν τω χμφογρ: καινοτομίας.

μάτων έσμόν συμβάλλουσα7 τφ Πάπα προς έξοδον μαγειρικήν, καί ζωμόν,

ΠΡΟΔΗΛΟΝ οτι τοΐς Αατίνοις, καί αύτό τό πΰρ τό τοϋ καθαρτηρίου, έξ

γνώμην την ιδίαν, διασπώσι γραφής τά νοήματα.
ΤΗΣ τοιάδος τά τρία πρόσωπα,

θοϋντος αυτούς τοϋ Πάπα αντί τούτου, άν μη αφθόνως χρήματα, τούτφ δώ-

σωσιν ώς λύτρον.

Πέτρου χρηματίζοντα, της διδασκαλίας μόνον μέτοχον.

Ε'

έχρησατο ποτέ διαιρέσεσιν

ουτω, το γένος δε τό παντολμον τών Λατίνων έφεύρατο, κατά πίστεως, καί

τίδα την τών δώδεκα, παρ’ ου καί ό Πάπας ταύτην εί'ληφεν.

’Ωδή

Πατρός

-

1 ’Αντί του εν τω χειο. αδτου,
2 ΆντΙ τοΰ εν τω χεφ. ταΰτα.
3 Άντι τοΰ εν τω χειρ. εισΟηναι.
4 ’Αντί: πρβεισιν.
5 ’Αντί: προεκπόρευσιν.
6 ’Αντί: Άλλ’ ώς έκ μιας άρχήο.
7 Άν τ: τοΰ έν τω χεφογρ. συμβρύλλουσα»

"
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ΟΥΤΕ η πάλαι, ούθ’ η νέα, διαθηκη, ού διδάσκαλος των πάλαι, έφαντά-

σθη τδ πυρ τδ του καθαρτηρίου, ού χρονικήν τε κόλασιν, είμη μόνος Ωριγένης.
’Ωόή Η7 Tor er όρει άγίω ϋοζ.

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ *

,

ΤΩΝ αγίων τά πνεύματα Λατίνοι, μετά πάτριον εύθέως άπολαύειν, έν

Τί χρυσοί ώραΐοι χρόνοι! Τί ώρα'α ?ποχ>{!
Είσ ίλιύδερος να γράφης ό τι σ’ ΆΟ’ε’ς τδ κεφάλι.
Α. ΒΛΑΧΟΣ.

ούρανοϊς τδ τέλειον διδάσκουσιν, δίχα τών σωμάτων; και οι άμαρτωντες
την κόλασιν ομοίως.
ΠΑΡΙΔΟΝ'ΓΕΣ τάς ρήσεις των αγίων, και τοϋ Παύλου τρανώς άναβοών-

τος, μετά ψυχής καί σώματος άντάμειψιν, πάντων των πρακτέων, λαμβάνειν έν τη κρίσει, ζώντας και τεθνεώτας.

Κύριοι,

Προ έξ περίπου μηνών βαρύτατη έπερρίφθη άπδ τοϋ βήματος τούτου κατά

ΤΩΝ αγίων ψυχάς έν σωφροσύνη), καί έν τόπω φωτεινοτάτφ πέλειν, καί

τοϋ είσηγητοΰ τοΰ ημετέρου δραματικού άγώνος κατηγορία, ό'τι παραγνωρί-

σχεϊν ελπίδα άμετάπτωτον, της’Επαγγελίας, τυγχάνειν έν τγ κρίσει, φα-

ζων την άνατεθεΐσαν αύτω εντολήν καί καταχρώμενος την ύμετέραν έμπι-

σίν οί θεολόγοι.
ΚΑΙ έν τόπφ ζοφωδεστάτφ αυθις, καί έν λύπη, καί στεναγμώ ύπάρχειν,

στατησας κατά των αναλλοίωτων νόμων της επιστήμης καί τοΰ κύρους πάν

τούς αμετανόητους άμαρτησαντας, καί προσδοκωμένης 1 κολάσεως μετόχους,

των ανεξαιρέτως.των κριτικών, μικρών τε καί μεγάλων. Τοιαότη ούσα έπε-

γενέσθαι αιωνίου.

βάρυνε καί τρεις άλλους άγωνοδίκας, ο'ίτινες συνυπογράψαντες την εκθεσιν

στοσύνην, κατέστησε την εκθεσιν αυτοΰ δοχεΐον πάσης πρωτοτυπίας, έπανα-

’Ωόή &'Έζέστη επι τοντφ <5 ουρανός.
ΤΟ φως τδ άπαστράψαν έν τω Θαβώρ, οί Λατίνοι κτιστδν δογματίζουσι,:

εκείνην έκηρύττοντο συνένοχοι επαναστατικού κινήματος, δ'λως ανάρμοστου

καί γάρ φασίν, άκτιστου ένέργειαν του Θεοΰ, σωματικοΐς ού πέφυκεν δμμασιν όρασθαι είλικρινώς, καθάπερ τότε, είδον οί τρεις των ’Αποστόλων, Χρί

επιστήμη καί τρ κοινωνίη. Ή ανασκευή λοιπόν της κατηγορίας έπεβάλλετο
ημϊν άναποδράστως καί ύπέρ των άνδρών τούτων, καί ύπέρ τοΰ είσηγητοΰ

στον ώς ήλιον άστράψαντα.

καί ύπέρ αύτης ακόμη της άξιοπρεπείας τοϋ Συλλόγου, τοϋ τιμησαντος διά

ΚΑΙ ταυ τα οί εκείνων σχολαστικοί, ούς καί μάλλον χόλώδεις εύρίσκομεν,

είς τδ ·ηθος, την ηλικίαν καί την επίσημον Θέσιν, ην κατέχουσιν έν τε τη

της ψήφου του. τούς άγωνοδίκας. ’Αλλά τδ κατηγορητηρίου μόλις έκοινο-

καί γάρ χολής, τοϋτον έκ Γομόρας η σταφυλή, η κλιματίς καί άμπελος, βό-

ποιηθη ημΐν ληγοντος τοΰ Μαιου διά τοΰ Παρνασσού^, ότε δέ προσηλθομεν

τρυν της πικρίας άπογεννά, θυμόν δέ της άσπίδος, έρεύγεται τδ στόμα, δη

ν’ άπολογηθώμεν, εύρομεν κεκλεισμένας η'δη ένεκα τ·ης θερινής ώρας τοϋ

λητηρίου εναργέστερου.
ΑΡΧΑΙΩΝ δέ Πατέρων η διδαχή, όρθοδόξως ημϊν έδογμάτισαν, την έκ

ύποβάλωμεν εις την κρίσιν τοΰ κοινοΰ. Άλλ’ αρμοδίους αύτου δικαστάς έθεώ-

Θαβώρ, άκτιστον ένέργειαν τοΰ Θεού, καί έ'νδοξον λαμπρότητα, θείαν όρα-

,ρησεν ό είσηγητης μόνους ύμάς, τούς έπιφορτίσαντας την εντολήν καί άκοό-

Συλλόγου τάς θύρας, ’Αληθές είναι δ'τι την απολογίαν ημών ηδυνάμεθα νά

Οηναι τοΐς μαθηταϊς, ώς μη ύπάρχειν δλως, κτιστόν τι κατ’ ούσίαν, έν τη

σαντας την κατ’ αύτοΰ επί καταχρησει ταύτης καταγγελίαν. Δίκαιον δέ

άκτίστω ίδιότητι.

άλλως καί ελληνοπρεπές νομίζομεν, άν όντως ηδικηθησαν ύπό τοΰ κατηγό

Ιδού σοι τάς Λατίνων διαφοράς, έξεθέμην έν σχηματι ^σματος .......

ρου οί άγωνοδίκαι καί ή αλήθεια, έν αύτω τούτφ τώ περιβόλω, δ'που διε-

πράχθη τό αδίκημα, νά τελεσθη σήμερον καί η άγνιστηριος τούτου Θυσία.
Τό μεταξύ της παρούσης καί της έν τω Παρνασσω ομιλίας τοΰ κατηγορησαντος κ. Α. Βλάχου μεσολάβησαν μακρδν διάστημα χρόνου,

άναγκάζει

ημάς νά ένθυμίσωμεν τό θέμα της συζητησεως διά βραχύτατων, άλλ’ αύ-

τολεξεί πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων. Έν τη έκθέσει ημών τοΰ δραματι
κού άγώνος® περιείχοντο αί άκόλουθοι δυο περικοπαί: β’Αφίνοντες κατά μέρος

«πάσαν δογματικήν προκατάληψήν καί είς μόνα τά εμπειρικά διδάγματα
«περιοριζόμενοι της ιστορίας, βλέπομεν ό'τι πανταχοΰ οί ποιηταί ούδέν άλλο

«υπήρξαν η κάτοπτρα πιστώς άντανακλώντα τάς ιδέας καί τά αισθήματα

«τών συγχρόνων»’ Καί άφοΰ έπειράθημεν ν’ άποδείξωμεν τοΰτο διά παρα-

1 ’Αντί τοΰ ίν τώ χεφογ. προσδοκωμίνους.

I Άπηγγέλθη έν τώ Σνλλόγω τη 22’0κτωβρίον. 1877.—2 Τδε σελ. 321.— 3 Ύδ. σ.218
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δειγμάτων, προσεθέτομεν: «Αδύνατον φαίνεται ήμίν ποιητής νά γεννηθώ
»καί νά ύπάρξγ έκτός μιας οϊας δήποτε ποιητικής άτμοσφαίρας’ τοιαύτην
«δέ σήμερον δεν έχομεν έν Έλλάδι,

ά.φοΰ τά μέν πάτρια ήθη άπηρνήθη-

«μεν, του δέ διανοητικού βίου των εθνών τής Δύσεως δεν μετέχομεν είσέτι,
«ούδέ τήν έμπνέουσαν τούς έσπερίους ποιητάς νόσον τόϋ αίώνος νοσοϋμέν».

789

περιέχόν πυρήναΧ λεμονιού. Μενών εντός, του προκειμένου έ'πρεπε νά εξετάσ·^

ούχί τήν άνάγκην έμπνεύσεως, ήτις

πρώτην φοράν παρίσταται χργζουσα.

άποδείξεως, αλλ’ αν ό ποιητικός ούτο; σπόρος έ'χει απαραίτητον χρείαν πρός
ανάπτυξιν αύτοΰ ιδιαιτέρων τινών εξωτερικών περιστάσεων, δπως θέλομεν

ημείς, ή δύναται, ώς θέλει έκεϊνος, δ'που δήποτε πεσών νά βλαστήσγ. Κατά

Κατά των ανωτέρω θεωρημάτων έξηγέρθη ό επικριτής ημών διά των έξης,

τήν γνώμην ημών, ώς τοϋ φυτοΰ ό σπόρος έλαβε παρά Θεοϋ τήν ιδιότητα

παραθετομένων καί τούτων, αύτολεξεί: «Ούδέπότε ήχησεν άπό τών αρχαίων

νά έκμυζφ και ν’ άφομοιοί έαυτώ τούς χυμούς τοϋ εδάφους, δπου είναι φυ~

«μέχρι των νεωτάτων φΛοσόφων έπαναστατικωτέρα κατά των αναλλοίωτων

τευμένον, μεταποιών άνόργανον ύλην εις άνθη και καρπούς, ούτω και ό ποιη

»νόσ.ων τής αισθητικής επιστήμης αρχή η τό παράδοξον τοϋτο,οτιμήτηρ/τοϋ

τής οίκειοποιεΐται και διά τής ένούσης αύτφ δυνάμεως μ,εταβάλλει τά αι

ένω είναι εγγενές τη ψυχή τοϋ

σθήματα καί τάς ιδέας, τής έποχής του εις ινδάλματα ποιητικά. Καί ώς.ό

«ποιητοϋ το ποιητικόν τάλαντου καί μάτην ήθελε ’ μοχθήσει άντλών έξωθεν

φυτικός σπόρος ή ουδόλως βλαστάνει ή αποδίδει βλάστημα θνησιγενές, άν

«ποιητικάς εμπνεύσεις ό έ'χων πεζήν την διάνοιαν καί χαμαιπετή την φαν-

έλλείπν; από τοϋ εδάφους ή γονιμότης, ούτω καί τοϋ ποιητοϋ ή έ'μπνευσις

«τασίαν. Παρορμήσεως ανάγκην δεν έχουσιν οί άληθεΐς ποιηται, ή δέ έπί-

ή μένει στείρα ή έξαμβλώματα μόνον γενν^, άν πέριξ αύτής σιγγ τό αί

«δρασις τής έξωθεν κοινωνίας, τής χαμαιζήλου συνήθως καί χαμαιπετους,

σθημα καί δέν εργάζεται ό νοϋς. Κατά τον έπικριτήν ημών άπ’ έναντίας ή

«άπέβη πρός βλάβην τής αληθούς ποιήσεως, και έλαττωμ,ατα μάλλον η

έπίδρασις τής κοινωνίας είναι πράγμά τι έπουσιώδες, «μόνον τήν έζωτερι
*

«άρετάς έποοίκισε τούς ποιητάς. Τοϋτο άνεκήρυξαν πάντεςοί νεώτεροι αίσθη-

nxtfr εκδήόίωσιν τής ποιησεως έπηρεάζον και έΛαττώματα συνήθως παρέ^ον

«τικοί φιλόσοφοι, ό Hegel, ό Fischer, ό Fichte, ό Lev6que. καί εΐτις άλλος».

ποιητή, δστις άρυύιιενος έζ ά.'ί.Ιου νπερτε'ρου κόσμου τάς εμπνεύσεις

«ποιητοϋ είναι ποιητική τις ατμόσφαιρα,

Πάντα ταϋτα θέλόιαεν εξετάσει εύθύς κατωτέρω. Προ τούτου όμως ζη-

ϊ>του δύναται ν’ άκμάση και εν κοινωνία πεζοτάτη». Έν άλλοι; λόγοι; τήν

καθ’§ οσά

δύναμιν τοϋ. σπόρου θέλει τοιαύτην ό κ. Βλάχος, ώστε δι’ αύτής μόνης δύναν-

κις δυο ίππόται έμονομάχουν πρός άλλήλους, έχαράσσετο πέ.ριξ αυτών κύ

ται νά φυτρώσωσι καί φοίνικες έν Σιβηρίγ καί ποιηται .έν τή σήμερον Έλτ

τοϋμεν την άδειαν νά ένθυμίσωμεν ύμΐν τό μεσαιωνικόν εΟιμον

κλος, εντός τοϋ οποίου έπρεπεν ό αγών νά λάβγ πέρας. Καί ό μέν εν τφ
περιβόλφ τούτφ νικώμενος έχανε μόνην την πανοπλίαν, ό ό'πως δήποτε δμως

τα; τούς κριτικούς άρχαίους τε καί νέους, μικρούς τε καί μεγάλους.
Τό ανυπόστατου τής ανωτέρω γνώμης εύ'κολον ήτο ν’ άποδειχθή έκ του

χαράσσεται υπό τής λογικής και περ'ι τού; διά τοϋ λόγου συζητοϋντας, όφεί-

προχείρου διά συντομωτάτης λογικής συζητήσεως, άνευ καταφυγής εις επι

λοντα; νά μή έξέρχωνται του προκειμένου. Άλλ’ ά ήμέτερος επικριτής εύθυς

κλήσεις μαρτύρων καί χωρίων, παραθέσεις. °Όσον επίπονο; καί γριφώδης εί

τούτου κύκλου, λέγων δτι ή θεωρία ημών

ναι ή καλλιλογία, δταν φιλοσοφή άφγρημένως περί καλοΰ, τόσον άφ’ ετέρου

περί τής ανάγκης ποιητικής τίνος άτμοσφαίρας πρός μόρφώσίν ποιητοϋ είναι

-καθίσταται εύπρόσιτος καί βατή, οσάκις καταλείπουσα τά μεταφυσικά ύψη

λανθασμένη, διότι απαραίτητον αύτοΰ προσόν είναι ή έ'μπνευσις, δώρον ουσα

καταβαίνει εί.ς εξέτασιν . πραγματικών ζητημάτων, πρός τά όποια αρκεί κοι

τοϋ Θεοΰ, ό δέ στερούμενος αύτής και χαμαιπετή έ'χων τήν φαντασίαν μά

νός, νοϋς καί αί συνήθεις εις τον τυχόντα ελευθερίου αγωγής γνώσεις. ’Αλλά

την ήθελε κοπιάσει νά έμπνευσθή έκ τοϋ έξωθεν κόσμου. Άλλα τήν ανάγκην

παρ’ ήμίν άλλος έπικρα.τεϊ τρόπος τοϋ συζητεΐν. Ό σήμερον "Ελλην έχει το-

παρά τφ ποιητή έμπνεύσεως και φαντασίας ούτε ημείς ούτε άλλος τις, καθ’

σαύτην πρός τάς γνώσεις καί τήν κρίσιν του δυσπιστίαν, ώστε περί παντός

Τό ανωτέρω έπιχείρημα εί

πράγματος, έστω και ύποπίπτοντος εις τήν κοινήν πείραν, προτιμά τής λο>

ναι ώ; εί έλέγομεν ημείς δτι πρός εύδοκίμησιν τής λεμονέας απαιτείται εύ·-

γικής συζητήσεως τήν θεολογικήν, ζητών ονόματα καί αύθεντίας .αντί πρα

κρατος ζώνη και άρδευσις έν ώργ θέρους καθημερινή,/δ δέ κ. Βλάχος ένί
*

γμάτων. Καί αύτοί οί παρ’ ήμίν ιατροί φιλονεικοΰαι περί του βάρους τών

όσον γνωρίζομεν, έ'τυχέ ποτέ ν’άμφισβητήσγ.’

στατο λέγων δτι τό αξίωμα τοϋτο είναι ψευδές, διότι πρός παραγωγήν αύ

σφαιριδίων τοϋ αίματος έπιρρίπτοντες κατ’ άλλων αντί ζυγίσεων περικοπάς

τής είναι άπαραιτήτως αναγκαίος λεμονόσπορος, καί μ άτην ήθελε κοπιάσει

τοϋ Κλαυδίου Βερνάρδου, ώς οί μεσαιωνικοί καλόγηροι, ορίζοντες περί διπλής

ό γεωργός ν’ άποκτήσγ τοιοϋτο δένδρου σκαπτών καί .ποτίζων χώμα μή

έκπορεύσεως τοϋ Άγ. Πνεύματος, έδάφια τοϋ Αγίου Βερνάρδου. Εις τον συρ

μόν τοΰτον ύποτασσόμενοι καί ημείς πρέπει νά έξετάσωμεν ούχί άν ή άνω-

1 Μόνος ό Αμερικανός ποιητής Edgar Poe, παραδοξολογών μάλλον ή σπουδάζων, ισχυρίσθη οτι ή Ιπιμέλτια ζα' ό κόπος δόνανται ν’ αντικαταστήσωσι τήν έμπνευσιν.

Ά

.λάδι. Τοϋτο δίς καί τρις έπαναλαμβάνει καί όμόφρονας αύτοΰ κηρύττει πάν

έξελθών αύτοΰ έ'χανεν άνεπιστρεπτε'ι κα'ι τήν τιμήν. Τοιοϋτός τις κύκλος

έξ άρχής έκπηδγ τοϋ λογικού

Τ

τέρω θεωρία είναι όρθή ή εσφαλμένη, άλλα μόνον άν έ'χει ή δέν έχει ύπέρ

αυτής τήν ψήφον τών κριτικών. Δίκαιον δέ φαίνεται ήμίν ν’ άρχίσωμεν τήν

■ Ήγ’
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άνάκρισιν, έζβτάζοντες πρώτους τούς υπό τοϋ έπικριτοΟ ημών ονομαστί άνα
**

κ’άίτοι μη θεωροϋντες τούς ποιητάς ώς πράγματι ένθεους,

φερομένους.

ζομεν δτι υπέρ τό μέτρον τούς έξηυτέλισεν ό Πλάτων, θέλων αύτούς άπλοΰς

‘Η προσέλευσις ώς μαρτύρων του Πλάτωνος καί Άριστοτέλους, των γιγάν

άφ’ ετέρου νομί

υπάλληλους τοϋ κράτους, μόνον έ'ργον έχοντας ν’ άνυμνώσι τά φαινόμενα δί

των τής φιέίοοοφίας, των δύο πόΛων τοϋ άζονος περί ονς περιστρέφεται

καια καί νόμ,ιμα εις τόν. κατά καιρούς έπιμελητην της παιδείας, ·ητοι επί

ή επιστήμη κτλ., άγγέλλεται βροντοφώνως μετά στόμφου καί πατάγου, αρ

Πλάτωνος έπιμελητοΰ, την κοινότητα τών γυναικών, τούς παιδικούς έρωτας,

μόζοντας μάλλον εις βυζαντινούς δεσπότας η άνδρας, ων τό όνομα δεν χρ-^-'

την δουλείαν. "Αλλ’ δπως δήποτε καί άν έχωσι ταϋτα, σχέσιν αύτών πρός

Αλλά τί είχον:όί γίγαν

τό προκείμενον ζητημα της έπιδράσεως η μη της κοινωνίας επί τοϋ ποιητοΰ

τες ούτοι νά εί'πωσι περί του προκειμένου ; Τον μέν ’Αριστοτέλη μόνον αναγ

δεν βλέπομεν καμμίαν, ούδέ πιστεύομεν δτι ηδύνατο νά ευρεθη σχετικώτε-

γέλλει ώς μάρτυρα ό κ. Βλάχος, έπειτα δέ λησμόνησα?, φαίνεται, .την άγτ

ρόν.τι.παρ’ άρχαίοις. Κατά τόν'Έγελον: «Ή έπιστημη τοϋ καλοΰ αδύνατον

γελίαν, περιορίζεται νά εΐπγ δτι ώνόμασέ που ένθεους τούς .ποιητάς. Έκ.' δέ

))ητο νά σχηματισθγ κατά τούς εύδκίμονας χρόνους, δτε τοϋτο ηρκει αυτό

τοϋ Πλάτωνος παρατίθεται ημϊν οτι μάτην κοπιάζει ν’ άναδειχθγ ποιητής

«καθ’εαυτό πρός πληρωσιν πάσης

ό στερούμενος της εύνοιας τών Μουσών, πραγμα άναμφισβητητον, άλλα και

«μέναι Θεωρίαι τοϋ Πλάτωνος,

ζει τοιαύτης ασιατικής παρατάξεως επιθέτων

πασίγνωστον
ποιηταί

πρό

πολλοΰ, καί έπειτα

το χωρίον τοϋ Φαιδρόν,: έν ώ 01

παρίσταντάι εως ούχ οντοί είσιν οΐ τά ποιήματα Τέγοντες,.άΐ^’

»ό Θεός έ'στιν ό Λέγων και διά των ποιητών φθέγγεται πρδς ήμας». Άλλ
ούδ’ έκ τούτου μανδάνομεν τι νέον’ καθότι ολίγοι, νομίζομεν, είσίν οί άννοοϋντες οτι έν πάσι τοϊς άρχαίοις ποιημασι και πλείστοις

τών νεωτέρων

έπετ

κράτησεν η έθιμοταξία νά παρίσταται ό Θεός η η Μοϋσα,.- λαλοϋντες άντι
τοϋ ποιητοΰ. Έκ τούτου

τά Μήνιν άειδε Θεά, Musa mihi causas me-

tnora, Musa non 'tu cM di caducchi alori, Sing heavenly Muse,
τά δμοια τουτοις στερεότυπα. Τί δμως έκ τούτου σχετικόν προς το

καί

θέμα

θελει νά έξαγάγν) δ ημέτερος. έπικριτης, άδυνατοϋμ,ε.ν νά μαντεύσωμεν, έκτος

πνευματικής άπαιτησεως. Αί άφγρη-

άρμόζουσαι εις την νεάζουσάν περίοδον τνίς

«φιλοσοφίας είναι. σήμερον ανεπαρκείς πρός ημάς, άπαιτοΰντας ιδέαν τοϋ

»καλοϋ

μάλλον συγκεκριμένην. Ό δέ’Αριστοτέλης καί

»χουσι μέν χρησιμότατα

ό Όράτιος περιέ-

περί τά καθέκαστα παραγγέλματα, άλλ’ ού'τε

»τά νεώτερα ού'τε τών ανατολικών έθνών τά έργα. γνωρίζοντες
«χθησαν επί βάσεως λίαν περιωρισμένης, αί

έστηρί-

δέ θεωρίαι αύτών είναι ούτω

Βγενικαί, ώστε άποβαίνουσιν ανεπίδεκτοι έφαρμογης πρός λύσιν οΐου δη-

»ποτε

ζητήματος»,

Τοιαύτη περίπου

είναι . καί η γνώμη

τοϋ . Κουζί-

νου, τοϋ Έρβάρτου, τοϋ FouilMe, τοϋ Lev^que καί τών άλλων κριτικών,

ο'ίτινες άποκαλύπτουσι μέν την κεφαλήν μετά σεβασμού

πρδ

της ένδοξου

-τών Ελλήνων φιλοσοφικής δυάδος, συγχρόνως δμως εργάζονται εις προαγω

άν εζηγών κατά γράμ.μα το χωρίον τοϋ Πλάτωνος πιστεύει τίρ δντι . τον

γήν της επιστήμης. Καί άληθές μέν είναι δτι έκτοτε ούδέ βήμα έπί τά πρόσω

Θεόν ύπαγορεύοντα τούς στίχους εϊς τούς ποιητάς, ώς τά αποφθέγματα εις

έκαμεν η μεταφυσική, η κατά τον Γαίτην κατάδικος νά περιστρέφεται αιω

την όνον τοϋ Βαλαάμ. 'Όπως δήποτε δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν αυτόν

νίως έντος τοϋ αύτοΰ έλαττωματικοΰ κύκλου, ώς γαλή παίζουσα μέ .την ου

μετά πασης θετικοτητος οτι ό Πλάτων ούτε τοιοϋτόν τι έπίστευεν ού'τε ώς

ράν της, άλλ’ η καλλιλογία, καθ’ δσον δέν συνέχεται μετ’ αύτης, άλλ’ άσχο-

θεόπνευστα δνταέθεώρει τούς ποιητάς, άφοΰ δ ίδιος, ούχί παίζων έν τφ Φαί

λεϊται εις. πρακτικάς έρευνας, ποοώδευσε καί προοδεύει καθεκάστην.

δρα, νέΐ'ι.ίλ σπουδάζων έν τοϊς Νόμοις, άποφαίνεται περί αυτών ώς ακολού

ζητημα της σχέσεως τοϋ ποιητοΰ πρός τόν κύκλω κόσμον μόνον έσχάτως

τά αγαθά

ή'ρξατο άπασχολοϋν σπουδαίως τούς τεχνοκρίτας, ένώ οί αρχαίοι, κατά τόν

ΐίκαί τά μή. Θωμεν ούν και τούτον περί Μουσών νόμον' τόν ποιητήν παρά

πολύν Schopenhauer, «ούδεμίαν είχον σαφή ιδέαν περί της σχέσεως τοϋ ίδα-

θως : «.Τδ. των ποιητών γένος

ον παν ικανόν έστι γιγνώσκειν

Τό δέ

»τά τής πόΛεως νόμιμα και δίκαια μηδέν ποιεΐν &22ο. Τά δέ ποιηθέντα

»νικοϋ πρός την πραγματικότητα». Ουδόλως λοιπόν μεμφόμεθα τόν κ. Βλά-

»μή έζείναι μηδενι των Ιδιωτων^πρότερον δεικνύναι, πριν άν τοΐς νομοπ

χον, ούδέν εόρόντα παρ’ άρχαίοις σχετικόν χωρίον, παρατηροϋμεν δέ μόνον

τ>φύ2αζι και τω τής παιδείας επιμελητή δειχθή και άμεση b). Κατά τόν κ.

αύτώ, δτι τό· νά ζητγ παρά τοϋ Πλάτωνος καί τοϋ Άριστοτέλουςγ τών γι

Βλάχον πρεπει λοιπόν νά ύποθεσωμεν δτι ό Πλάτων ηθέλησε νά ύποβάλη

γάντων της φιλοσοφίας, μαρτυρίας περί χθες μόλις άνακινηθέντων ζητημάτων,

αύτόν τόν Θεόν, τόν φθεγγόμ.ενον διά τών ποιητών, εις αύστηράν λογοκρι

είναι το αυτό ώς εί έζητει παρά τοϋ Άρχμμηδους, τοϋ γίγαντας τ^ς μηχανι

σίαν. Προς αποφυγήν πάσης παρεξηγησεως σπευδομεν νά προσθέσωμεν δ'τι,

κής, ειδήσεις περί αεροστάτων.

1 Ο Sainte Beuve iv τή μελέτη αδτοΒ »ερ'. λουδοδίκον Κουρριίρου παρατηρεί, ότι ο μρνος άρμόζων εις άργαϊον ή άργ,α'ζοντα ανδρχ έπαινος είναι un mot juste et leger dit C‘B
passant, όπως και vizijaa; άΟλητής έλάμβανεν άπλοΟν κλάδον έλαίας.
1 Πλάτ. Νόμ. "Ε/.δ. Ένγκενίου, τόμ, ς', σελ. 242.
.s
b

Μέχρι τοϋδε εΐμεθα ηναγκασμένοι νά έπώμεθα τω κ. Βλάχιρ εις παντοίας
άσκοπους περιπλανήσεις' άλλ’ ηδη τό έ'ργον ημών καθίσταται εύχερέστερον'

καθότι άν έκ τών αρχαίων παρέθηκε δύο μόνον άσχετα χωρία, έκ τών νεω

τέρων δέν έκρινεν εύλογον νά παραθέσνι ούδέ ψιχίον, άλλα μόνα τά ονόματα
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•γούσης τδν τεχνίτην

πραγματικότητος, ήτοι των τοπικών gal κοινωνικών

ελάχιστης παραπομπές. Ή τοιαύτη μέθοδος επέβαλε μέν ημϊν μακράς ανα

περιστάσεων, ‘ην δ κ. Βλάχος θεωρεί ώς πράγμα έπουσιώδες, άσχετον .'πρδς

γνώσεις, άλλα τούλάχιστον

παρέχει .την ελευθερίαν νά περιορισθώμεν εντός

την έμπνευσιν, μόνον τδ εξωτερικόν ένδυμα της ποιησεως έπηρεάζον καί έλάτ-

τοϋ προκειμένου, έξετάζοντες αντί άσχετων σχετικά χωρία, ίνα πληροφορη-

τώματά συνήθως πζρέχον εις τούς ποιητάς, ονομάζει δ "Εγελος «κινητικήν

θώμεν έκ τούτων, άν τω δντι συμμερίζονται οί άνωτέρω

«δύναμιν καί πρώτην της ζωογονησεως αιτίαν», προσθέτων

κοιτικοι τάς ιδέας

πρδς έπίρρωσιν

εις ιίΛΛον ΰπέρτερον και ιδανικόν

τούτου : «Αδύνατον εινε εις τδν τεχνίτην νά μη ύποκύψη εις την έπιρροην

κόομον μένει ζένος εις τούτον ή εκείνον τον κοινωνικόν σά.Ιον, ουδέ νφΕ

«ταύτην, ητις-δεσπόζει πάσης αύτοΰ έμπνεύσεως. Αδύνατον είναι αύτφ ν’

τοΰ κ. Βλάχου, δτι ό ποιητης άνήκων

'■ σταται την έπίδρασιν της συνήθως χαμαιζή.Ιου και χαμαιπέτονς..κοινωνία.ς,

«άπομονωθγ τοΰ κόσμου έν ω ζγ καί νά δημιουργηση κύκλφ του·· έρημίαν».

περί τούτου γνώμην του ώς

Κα’ι ταΰτα μέν έν τη Εισαγωγή, έν δέ τφ τετάρτω τόμφ της Αισθητικής,

άκολούθως : «Τδ ν’ άποσπάση τις τδν τεχνίτην άπδ τοΰ περί αύτδν κόσμρυ,

έφαρμόζών τάς άρχάς ταύτας πρδς έκτίμησιν τών ποιητών, δ'σοι έπραγμα-

Άρχόμεθα άπδ τοΰ Έγέλου έκφράζο.ντος την

«είναι τδ αύτδ ώς ει άφγρει άγαλμα Θεοϋ άπδ τοΰ ναοΰ, ένθα εινε τοποθε-

«τημένον. Τδ ιδανικόν είναι

άναποσπάστώς συνδεδεμένον πρδς την κύκλω

«πραγματικότητα, την πανταχόθεν εις αύτδ παρεισδύουσαν’ οί . δέ συσφίγ-

«γοντες αύτδ δεσμοί

είναι τοσοϋτοι και ουτω πολύπλοκοι, ώστε αδυνατεί

«σχεδόν ή διάνοια νά τούς περιλάβγ;.

Πρώτον πάντων πρέπει'νά λάβωμεν

»ύπ’ ό'ψιν τ’ άφορώντα την εξωτερικήν φύσιν, την τοπογραφίαν δηλ, καί . τό

.«κλίμα’ έπειτα την κοινωνίαν, έν γ ζγ δ τεχνίτης, καί τάς πρδς αύτην παν«τοίας σχέσεις του. ’Άν δούλος ηναι η δεσπότης’ τίνες. οί :οικογενειακοί αύ-

«τοΰ δεσμοί, τίς δ πολιτικός, άστικός καί στρατιωτικός οργανισμός, ή θρη.«σκευτικη λατρεία καί έν γένει

τά περί αύτδν η'θη καί έθιμα’ καθότι διά

«τούτων πάντων εύρίσκεται τδ ιδανικόν εις άμεσον συνάφειαν πρδς τηνπραγ-

«ματικότητα ι». Έξετώζων έπειτα δ γερμανός φιλόσοφος την άντίθετον γνώ
μην, ήτοι την τών φρονούντων ώς ό κ. Βλάχος, ότι ό ποιητης δεν είναι άπη-χημα τοιούτου. η τοιούτου κοινωνικοΰ σάλου, άλλά μερίς τοϋ θείου πνεύμα

τος, δυναμένη

νά πέσγ) άδιαφόρως οπουδήποτε ώς αερόλιθος, έστω καί εις

■πεζοτάτην κοινωνίαν, προσθέτει τά έξης:

«"Αν έδεχόμεθα την νεφελώδη

«ιδέαν, ην έξέφρασάν τινες έσχάτως περί τοΰ ιδανικού, έπρεπε κατ’ ανάγκην

«νά παραδεχθώμεν δτι η τέχνη πρέπει νά διαρρηξγ πάσαν σ.χέσιν πρδς .τδν

>.»πεπερασμένου κόσμον, έπί τγί προφάσει δ'τι ή κυκλοΰσα ημάς πραγματικό-

τεύθησαν άρχαϊκάς ύποθέσεις., τδν Μίλτωνα, τδν Βόδμερον καί τδν Κλοψτώκ,

«βίβαστόν τινα άντίθεσιν μεταξύ της διανοίας του ποιητοΰ, τών

ίστορου-

«μένων γεγονότων καί τών ηρώων της έποποιίας. Ουτω παρά Μίλτωνι άνευ-

«ρίσκομε,ν τά αισθήματα καί τδν τρόπον τοΰ. σκέπτεσθαι συγχρόνου σχεδόν

«τέρου δέ. παρατίθεται ημϊν

καί ίδέαι έκ της μεταφυσικές

«τοϋ Βολφίου, ή δέ άντίφασις αύτη αναφαίνεται έν.έκάστφ στίχω F«. —Ε
νεκα της τοιαύτης άντιφάσεως Θεωρεί δ τεχνοκρίτης τά άνωτέρω ποιήματα

ώς άποθανόντα καί ταφέντα η μάλλον ούδέποτε ζησαντα, διότι κατ’ αύ
τδν μόνα ζώντα καί αείποτε άκμάζοντα

είναι τά παριστώντα, ώς τά τοΰ

•Όμηρου, την άμιγη καί έμψυχον εικόνα τών λαών παρ’ οίς έποιηθησαν. Ιίαί
ταΰτα μέν λέγει δ Έγελος μετά σαφήνειάς καί θετικότητος ούχ’ι πάντοτε

αύτώ συνήθους, ό δέ κ» Βλάχος είναι βεβαίως κύριος νά νομίζγ τούς ποιητάς

γεννήματα ύπερτέρου κόσμου, ούχί δ'μως, νομίζομεν, καί νά παριστφ τδν Έγελον λέγοντα ακριβώς τά έναντία τών δ'σα λέγει.

;

Τδν Φίχτε καί τδν LevAque θέλομεν άνεύρει κατωτέρω. Περί δέ τοΰ Fi

scher έπέχομεν έπί τοΰ παρόντος,διότι ονόματος ουτω γραφομένου κριτικόν δέν

«ειδησεως, καί στρέφων τδ βλέμμα εις ούρανδν νά νομίζ·/)δτι δικαιούται, νά

«περιφρονγ τά έπίγεια. Τδ πράγμα δ'μως δεν έχει ουτω. Ό άνθρωπος, περί

«δν στρέφεται

τδ ιδανικόν,

είναι

έμψυχον ον, ευρισκόμενος η έδώ η έκεΐ,

«παρών έν ωρισμενφ τόπω καί χρόνω,

·η δέ ζωη συνεπάγει-πάλην πρδς την

Αιοτΐμας' ώστε υποθέτομεν δτι έ τυπογραφικόν λάθος συνέβη

$ άπατη-

θείς έκ τές συγγένειας τοΰ ήχου συνέχυσεν αυτόν δ ημέτερος επικριτής πρός

τδν πασίγνωστρν Θεόδωρον Vischer. Άλλ’ άμφότεροι ουτοι είναι οπαδοί τοΰ
'Εγέλου, δ μέν ορθόδοξος οδέ αιρετικός, καί ολίγον διαφέρουσιν έκείνου κατά

την ούσίαν. Όπως δήποτε, μέχρις ου φωτισθώμεν περί τούτου, καλόν νομί
ζομεν ν’ άνακρίνωμεν καί άλλους τινάς τών μαρτύρων τοΰ κ. Βλάχου,

έκ

«κύκλφ πραγματικότητα καί επομένως άμεσον σχέσιν πρδς αύτην και ένέμ-

τών περιληφθέντων ύπ’ αύτοΰ εις την δπωσοΰν αόριστον κατηγορίαν, ?πάν-

«γειαν έν αύτγ άναπτυσσομένην». Την δέ έπίδρασιν ταύτην-της περισφιγ-

τες οί κριτικοί μικροί τε καί μεγάλοι.»

1 Έγέλου Α’σϋητ. έλδ. Landrange, τόμ. Λ', σ?λ. 240 καί (πόμ.

ψ

απόγευμα της διανοητικής άναπτύξεως τών

«Γερμανών κατά τόν’δέκατον ό'γδοον αιώνα

γνωρίζομεν άλλον πλην τοΰ Kuno Fischer, συγγραφέως της ολίγον γνωστές

■»Ό τεχνίτης έπρεπε τότε ν’ άπομονωθγ έν τω έσωτερικφ κόσμφ τές συν-

υ

«άνδρός καί τάς τότε έν Άγγλίφ κυκλοφορούσας ηθικάς ιδέας’ παρά δέ τώ

«Κλοψτώκ άφ’ ενός μέν βλέπομεν δρώντας πατριάρχας καί αγγέλους, άφ’ έ-

«της εΰρίσκεται.εις άντίθεσιν πρδς τό πνεΰμα καί τδν έσωτερικόν κόσμον. "Αν

«ύψοΰσα ημάς δπεράνω τοΰ καθ’ ημέραν βίου καί της άπ’ αύτοΰ έξαρτησεως.

ι·.

-άποφαίνεται ώς έξης: «’Εν πάσι τοϊς ποιημασι τούτοις παρατηροΰμε.ν άσυμ-

«τοΰτο ηληθευεν, ή τέχνη έπρεπε νά θέωρηθγί

ώς πνευματική τις. δύνάμις

·

1 ΑίσΟ)}τ. τόμ. S', σιλ. 325.

’Αντιμέτωπος τοΰ Έγέλου ΐσταται

-■
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ώς φόρμιγξ ηχοϋσα έκ πνοής άνεμου. Ή μεταξύ τών

έν Γερμανίικ ό πικρός καί άγέλαστος, άλλά μοναδικός κατά την έμβρίθειαν

«τηχουν αυτομάτως,

’Αρθούρος Schopenhauer. Ουτος ούδέν ειδικόν συνέγραψε περί καλλιλογίας,

«τότε κα'ι τών έπειτα ποιητών διαφορά δέν δύναται ν’ άποδοθϋ! εις μόνην

τό κατωτέρω όμως χωρίον έκ της Ηθικής αύτοϋ φαίνεται ημΐν έπιχέον

«την ύπεροχην τινων ατόμων, άφοΰ η φύσις τά σπέρματα της μεγαλοφυΐας

πολύ φως επί τοϋ ζητήματος της έξαρτησεως η άνεξαρτησίζς τοϋ ποιητοϋ,

«διανέμει πανταχοϋ και πάντοτε μετά τίνος ίσότητος, άλλ’εις ολόκληρον

έχει δέ έν περιληψει ως ακολούθως: «Ούτε μεταφορά ού'τε ύπερβολη είναι

«τό ελληνικόν έ'θνος,

τό αποτελούν έξαίρεσιν έν τη ιστορία καί εύτυχ-ησαν

»άν εί’πωμεν δτι ό άνθρωπος δαοιάζει σφαίραν σφαιριστηρίου, μη δυνάμενος

«νά ζηση έν μέσω όντως μαγικές ατμόσφαιρας». Έκ τούτων βλέπει ό ημέ-

»νά κινηθώ κατ’ ούδεμίαν διεύθυνσιν άνευ εξωτερικές ώθησεως, ήτοι άπο-

τερος έπικριτης, οτι η θεωρία ποιητικής τίνος, άτμοσφαίρας ούτε ϊδικόν μου

»χρώσης αιτίας. 'Ο άνθρωπος, ως παν άλλο υποπίπτον εις την πείραν άντι-

εύρημα είναι, ούτε ό'σον λέγει κατά τών άναλλοιώτων θεσμών της έπιστη-

» κείμενον, είναι άπλοϋν φαινόμενου έν ώρισμένφ τόπφ καί χρόνφ, υποκείμε

μης έπαναστατικη. Πρός τά ανωτέρω φαίνεται συμφωνών πληρέστατα καί

νος εις τον διέποντα πάντα, τά φαινόμενα νόμον της αίτιότητος, ώς πέιθό-

δ Σλέγελος, καθ’ ον ποιητικά μεν σπέρματα ύπάρχουσι πανταχοϋ, ούχί ό'μως

«μεθα έκ τ·ης καθ’ έκάστην πείρας καί της άναλογίας πρός την έπίλοιπον

έκ τούτου και ποιηταί. Γνωστή δέ είναι καί η γνώμη αύτοϋ περί Εύριπίδου,

«φύσιν. Περ'ι των ηθικών όμως φαινομένων ύποπίπτομεν πολόλάκις εις άπά-

θν θεωρεί ούχί μέγαν καθ’ εαυτόν, αλλά άπλοϋν μέτοχον τοϋ μεγαλείου της

«την, ητις πηγάζει έκ τούτου’ οτι καθ’ όσον τά ό'ντα ΰψουνται εις άνωτέ-

έποχης, καθ’ ην ηύτύχησε νά γεννηθη. Τόν δέ Σαιξπεΐρον κατ’ ούδένα τρό

«ραν της φυσικές κλίμακας βαθμίδα και καθίστανται μαλλων πολύπλοκα,

πον στέογει νά θεώρηση ώς μεγαλοφυή έξαίρεσιν έν μέσφ βαρβάρου αίώνος,

«κατά τοσοΰτον συνανυψοϋται και τό ποιόν τών κινούντωυ αύτά. έλατηρίων,

όσα δέ περί της ύποχρε-ώσεως αύτοϋ νά υποτάσσεται εις τάς ορέξεις τοϋ

«τά όποια από μηχανικών, χημικών καί ηλεκτρικών καταντώσιν ηθικά,

πλήθους, και της άμαθείας τών συγχρόνων ακροατών του διηγηθη ημΐν δ κ.

«ανέφικτα δηλ. εις τάς αισθήσεις και προσιτά εις μ-όνην την διάνοιαν, ητις

Βλάχος, ονομάζει και άποδεικνύει ό γερμανός τεχνοκρίτης παραμύθια, ζετο-

«προϋποθέτει αύτά μετ’ αδιάσειστου πεποιθησεως καί πάντοτε, τά άνευρί-

δόχων, άτινα πανταχόθεν άσπλάγχνως έκδιωχθέντα ύπό της νεωτέρας κρι

«σκει, αρκεί μόνον νά καταβάλη τον άπαιτούμενον πρός τούτο κόπον.» Μετά
τινα δέ άλλα όμοιας φύσεως φιλοσοφήματα καταλήγει εις τό έξης συμπέ

τικής, εύρον τελευταίου άσυλον την αίθουσαν του ημετέρου συλλόγου.

ρασμα:

«Τό πνεύμα συμμεταβάλλεται μετά των περικυκλούντων ήμας αν

Άλλ’ϊνα μη περιοριζώμεθα εις μόνους τούς Γερμανούς, άς ί'δωμεν τί φρονοϋσι περί τοϋ άπασχολοϋντος ημιΧς ζητήματος και οί Άγγλοι.

Πρόχειρος

τικειμένων.» Πιθανόν δ'μως δ έπικριτης ημών ν’ άντιτάξη ότι δ πολύς φιλό

ημΐν προσπίπτει δ Herbert Spencer,

σοφος. όμιλεΐ περ'ι της φύσεως τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος έν γένει, και ούχί.

θως:

των ποιητών, οΰς ό κ. Βλάχος θεωρεί θεόπνευστους εξαιρέσεις. Θέλοντες νά

» πάντων τών άλλων φαινομένων της κοινωνίας ητις έγέννησεν αύτόν. Έν τφ

φωτισθώμεν

περ'ι τούτου άνεδιφησαμεν

τον είδικώτερον

Ίωάννην Παύλον

άποφαινόμενος περί τούτου ώς ακολού

«Τόν μεγάλον άνδρα πρέπει νά κατατάξωμεν άνευ δισταγμού μεταξύ

»αύτώ βαθμφ καθ’ ον καί ολη ή γενεά

ης αποτελεί μικρόν μέρος, έν τφ

.’Ρίχτερ, οστις τό αύτό θεώρημα εκφράζει ώς έξης: «Οί πόιηταί δμοιάζουσι

«αύτώ βαθμφ, καθ’ ον ή πολιτεία, ή γλώσσα, η έπιστημη, τά ηθη και αί

»τά όκταπόδια τά λαμβάνοντα τό χρώμα τοϋ φαγητού, διά τοϋ όποιου

«τέχναι, είναι καί δ μέγας άνηρ αποτέλεσμα τών δυνάμεων, αΐτινες παρη-

«τρέφονται», κατωτέρω δέ τούς παρομοιάζει πρός άϊολείους λύρας, μεταβάλ-

»γαγον ταΰτα. Αδύνατον ητο νά γεννηθώ δ Μίλτων μεταξύ τών Άδαμά-

λούσας εις μελωδίαν πάσαν περ'ι αυτούς πνοήν ανέμου, έτι δέ σαφέστερου

»νων, η παρ’ αύτοϊς νά γράψη τά δράματά του δ Σαιξπεϊρος. Το νά εί'πη

άποφάίνεται έν τοϊς έξης: «Μέχρι σήμερον ούδέν υπάρχει παράδειγμα ποιητοϋ

«τις τό έναντίον είναι ώς εί ΐσχυρίζετο δ'τι δύο μαΰροι έρώτριχες δύνανται

«διαζευχθέντος τόν χρόνον καί τόν τόπον, ήτοι την πατρίδα καί την έποχην

«νά γεννησωσι τέκνον Καυκασίας φυλής.»

«του,έν αΐς κατ’ ανάγκην περιέχεται.Έν Έλλάδι ποιητικωτάτη πραγματικόν

Έτι δέ σαφέστερου

άπρφαίνεται περί τούτου δ O’Connell,

έν τη πολυ-

«της περιέρρεε τόν ποιητην. δι’ ατμόσφαιρας φωτός άνευ της έλαχίστης σκιάς..

κρότφ αύτοϋ Νέα 'Ερμηνεία, του Σαιζπεΐρου λέγων:

«Ή αρχαία πολιτεία, ή καταδικάζουσα μόνον τόν δοΰλον εις έργασίαν, έπέ-

»πρό πάντων έν τη ποιήσει καί τη φιλοσοφία, είναι προϊόν γενομένης η'δη

«τρεπε τφ πολίτη ν’ άναπτύσση άπερισπάσ.τως διά της παλαίστρας κα'ι της

»προόδου καί ούχί ό'ργανον γενησομένης. Καί αύτοϋ δέ τοϋ μάλλον νεωτε-

«οίκειότητος πρός τάς Μούσας τό κάλλος τοϋ σώματος καί της ψυχές. Ό

«ρίζοντος ποιητοϋ καί φιλοσόφου η μεγαλοφυία συνίσταται εις τό νά οίκειο-

«Ό μεγαλοφυής άνηρ,

«Πίνδαρος κατ’ ούδέν ητο ανώτερος τών ύπ’ αύτοϋ ύμνουμένων αγωνιστών,

«ποιέται τά έκ της περιφοράς τοϋ πέριξ αύτοϋ γενικού πνεύματος προκύ-

«ό δέ έ'ρως τοϋ καλοΰ υίτο ώς και ό της πατρίδος έ'μφυτος εις πάσας τάς

«πτοντα σπέρματα καί νά μεταβάλλη ταΰτα δ μέν εις άνθη, ό δέ εις καρ-

«τάξεις της κοινωνίας. Ό ποιητης συνεταυτίζετο τφ πολίτη και ό πολίτης

»πόν. Ώς έκ της κατά τόν τρωικόν πόλεμον ζυμώσεως πάντων τών Έλλη-

»τφ ποιητη, Έν πάση τών ’Αθηνών άγυια αί λυρικαι της τέχνης χορδαϊ αν’

«νων έγεννηθη τό ελληνικόν έ'πος καί έ'πειγα τό δρόέμα τοϋ Αισχύλου, ούτω
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»χ«1 έκ τοδ κύκλου τοΰ μέσου αίώνος, του χάους τούτου πολέμων, συγκρού-

εύνοιας παρά τοίς κριτικοί; ή τοΰ γερμανίζοντος Άδόλφου Pictet. Έν ταύτη

»σεως φυλών καί ίπποτικών παραδόσεων προέκυψεν δ Σαιξπεϊρος.» Παραλεί-

σχετικά πρός τό θέμα εΰρίσκομεν'τά εξής: «ΤΙ ψυχή του άνθρώπου είναι κά-

ποντες τά τοϋ άγαθοΰ Βητίου, άποδεικνύοντος- τά σκωτικά άσματα γεννή

«τοπτρον άντανακλών τό καλόν πριν ή τό πραγματοποίηση). Προκειμένου δέ:

ματα τοΰ κλίματος καί των ηθών .τής χώρας εκείνη, καί τά ύπέρ τό μέτρον

«περί ποιήσεως, ή'τις είναι ή γενικωτέρα έκδήλωσις τής δημιουργικής δυνά-

7G7

ί'σως δαρβινίζοντα θεωρήματα τοΰ Bagheot, νομίζθμεν: δ'τι μεϊζον τούτων κΰ-

«μεως τοΰ καλοΰ, πρέπει πρό πάντων νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ημών

ρος έ'χει ή γνώμη τοϋ Βύρωνος γράφοντος τφ Moore; «Τί ήθελόν. είμαι καί

«είς τήν άδιάσπαστον αύτής σχέσιν πρός τον βίον καί τον κοινωνικόν όργανι-

»τί ήθελον ποιήσει, άν είχον γεννηθί) φιλήσυχος έμπορος τοΰ Άστεος ή: πε-

«σμόν τών διαφόρων λαών. . . ΤΙ ποίησις, ή κατοπτρίζουσα τήν εξωτερικήν

«ριωριζόμην νά μείνφ άπλοΰν μέλος της άνω Βουλής ; Ό ποιητής πρέπει νά

«φύσιν, τόν άνθρώπινον βίον καί τήν θρησκείαν, δέν δύναται ν’ άναπτυχθη,

«ταξειδεύση ν’ αναμιγνύεται είς τό πλήθος καί νά:ζγ έναύτώ. Ή ποίησις

«δ'που δέν υπάρχει υπό τάς τρεις ταύτας επόψεις πλούτος πραγματικός καί

«είναι έκφρασις' πάθους διεγερθέντός.» Έν άλλοις λόγοις άν ύποτεθή ήκαρ-

«έπαρκής.

Άλλ’ ή τοιαύτη

ευδαίμων σύμπτωσις σπανιώτατα απαντά-

τοϋ ποιητοϋ ταμεϊον εύφλεκτου ύλης, ό προς ποιητικήν . όμως ' έκρηξιν

»Tat. Ποΰ μέν είναι ή φύσις πτωχή καί μονότονος, ποϋ δέ ή θρησκεία έκμη-

αναγκαίος σπινθήρ πρέπει έξωθεν νά πέσγ επ’-αύτής. Αξιοσημείωτου δε εί

»δενίζει παν άλλο αίσθημα, ή ό έθνικός βίος, στερούμενος ζωτικότηγος καί

ή συμφωνία τοΰ μεγίστου τοΰ αίώνος ποιητοϋ πρός τούς δύο κορυφαίους

»ένεργείας, ύποτάσσει τον άνθρωπον εις μόνας τάς ύλικάς απολαύσεις. Έκ

δία

ναι

τεχνοκρίτας τής Γερμανίας, τον "Εγελον γράφοντα,

«δ ποιητής δεν πρέπει

«τών περιστάσεων τούτων προκύπτουσιν ού μόνον τά διάφορα τής ποιήσεως

«νά ήναι αυτάρκης, αλλά πολλά νά βλέπη, πολλά ν’ άκούτι και πολλά νά

«ει'δη, αλλά καί ή μεταξύ όμοιοειδών διάφορος άζία.» Σημειωτέου δέ δ'τι εις

«ένθυμήται, άποθηκεύων έν τγ καρδία του παν ο,τι ενδιαφέρει τούς περί αύ-

τήν μεταξύ όμοιοειδών ποιήσεων διάφορον αξίαν έγκειται ολόκληρον τό άπα-

«τόν ανθρώπους»,1 καί τον'Ρίχτερ άναφωνοΰντα, «δ έποποιός πρέπει νά πη-

σχολοΰν ημάς ζήτημα, διότι έξ αύτής συμβαίνει άλλαι μέν έποχαί νά παρά-

εις τό πέλαγος τής ζωής, πριν ή λάβγ άνά

γωσι ποιητάς, άλλαι δέ μόνον στιχοπλόκους. Αί γνώμαι περί ποιήσεως τοϋ

«χεϊρας- τήν γραφίδα τήν περιγράφουσαν τό ταξείδιον.?» ’Αλλά πάντα ταΰτα

κορυφαίου τών γάλλων κριτικών Sainte Beuve εύρίσκονται άτάκτως διεσπαρ-

«δαλιουχήσγ τήν λέμβον του

πρός τήν γνώμην τοΰ έπικριτοΰ ήμών,

μέναί έν τοϊς εί'κοσι τόμόις των ΛιαΛεζεων αύτοϋ. Άνοίγοντες τόν. πρόχειρον

καθ’ ήν ό αληθής ποιητής ούδεμίαν έ'χει ανάγκην έξωθεν παρορμήσεως ή

ήμϊν τυχόντα πέμπτον, εύρίσκομεν ώς συμπέρασμα μακράς περί λυρικής ποιή

άλλ’ άντανατέλλει έπ’αυτούς υπερφυσικής τίνος

σεως μελέτης τήν εξής περικοπήν; «Άναντίρρητον φαίνεται μοι δτι παν λυ-

ολίγον φαίνονται ήμϊν συμφωνοΰντα

διδαχής παρ’ ανθρώπων,

άποκαλύψεως τό φέγγος.

«ρικόν, ποίημα μετέχον ζωής, ούδέν άλλο είναι είμή βαρύηχος καί έναρμό-

Άλλ’ ί'δωμεν τίς ιδέα επικρατεί περί τούτου και παρά Γαλάταις. Παρα-

«νιος φωνή ολοκλήρου λαοϋ,

έκδηλοΰντος δι’ αύτοϋ ολόκληρον τήν ψυχήν

λείποντες τά πασίγνωστα τοΰ Βιλλεμαίνου, τοΰ Μαρμιέρου καί τοΰ Κουζίνου,

«του.» Ή ανωτέρω δ'μως γνώμη, δύσκολόν φαίνεται ήμϊν νά" συμβιβασθή; πρός.

αύτοϋ Περί τοϋ άΛη(>οΰς, αγαθού καί

τούς θεωροΰντας δυνατήν τήν ποίησιν καί έν πεζοτάτη κοινωνία. Άλλα και

παραστήσαντος έν τη πραγματεία
κα.Ιοΰ τούς έπί Λουδοβίκου

τοΰ ΙΑ' μεγάλους τεχνίτας καί ποιητάς ώς

ρός είναι νά φθάσωμεν είς τόν τελευταϊον μάρτυρα τοΰ κ. Βλάχου, τον ποτέ

αναγκαία γεννήματα μεγάλου αίώνος, σκοπιμώτερον νομίζομεν νά παραθέ-

μαθητήν τής ένταΰθα Γαλλικής Σχολής Κάρολον Lev^que, τοΰ οποίου ή Έπι-,

σωμεν τήν κατωτέρω περικοπήν τοΰ φιλοσόφου Αιτρέ, ΐνα ί'δωμεν μή τυχόν

στήμη τον ΚαΛον,ζογζ τό μοναδικόν εύτύχημα νά βραβευθη ύπό τών τριών συγ

συμμερίζεται ή σχολή, ήν αντιπροσωπεύει, τήν ιδέαν τοΰ κ. Βλάχου, ότι ό

χρόνως έν Παρισίοις άκαδημιών. Αλλά πολύ μ.άλλον τής τριπλής δάφνης, εν τι

ποιητής αίρεται νπερά,νω τόπον και χρόνον, γέννημα ων τοΰ Θεόν και ονχι

άλλο έθαυμάζομεν άναγινώσκοντες τό βιβλίον τοΰτο, δ'τι, ένω ούδέν έ'χει κοι

της κοινωνίας. «Τό ιδανικόν αναπτύσσεται πάντοτε άναλόγως τής προόδου

νόν πρός τά έ'ργα τών άβατων Γερμανών, άλλ’ είναι προσιτόν είς πάσαν διά·

«τής άνθρωπότητος. Τά

νοιαν καί πρόχειρον έπί πάσης, τραπέζης, εύρέΟη,έν τούτοις δ επικαλούμενος

προϊόντα τής ποιητικής μεγαλοφυίας, πλήν τών

«κοινών παντί χρόνω καί τόπω αισθημάτων, περιέχουσι πρό πάντων τά» τής

τήν μαρτυρίαν του πρός άπόδειξιν,. «δ'τι δ ποιητής άρυόμενος τά πάντα έξ.

«χώρας καί τής εποχής, έν ή είδον τό φώς. Έν Γαλλία, Αγγλία καί Ίτα-

έαυτοΰ ούδεμίαν έ'χει

«λία οί ποιήταί έγεννήθησαν έκ τών σπλάγχνων τής κοινωνίας, καί ή κοι-

τής έποχής καί τής κοινωνίας όλίγην έχουσαν έπιρροήν έπί τοΰ Οεοπνεύστου

«νωνία έλάτρευσε τών σπλάγχνων αυτής τον καοπόν». Μεταξύ τών νεωτά-

άοιδοΰ καί έλάττώματα μ.όναν προικίζουσιν αύτόν». Τοιαΰτα παραπεμπόμε-

των πραγματειών οσαι εζέδοθησαν γαλλιστί περί καλοΰ, μεγίστης έ'τυχεν

νοι ύπό τοΰ κ. Βλάχου νά μάθωμεν παρά τοΰ Leveque εΰρομεν έκεϊ περί τού

.

1. Ποιητικής, τόμος Α', σελ. 35.
Εΐσαγ. εις τήν Πόιητ. Παρά^ρ. δ',

2.

των τά έξης:

ανάγκην

κοινωνικής παρορμ.ήσεως, ή δέ κατάστασις

«"Αν ακριβώς έξετάσωμεν τό πράγμα, πειθόμεθα δ'τι ή μεγα-

«λοφυ'ία τοΰ ποιητοϋ ούδέν δημιουργεί ή άούεται έξ έαυτής, αλλά το ίδανι-
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«κόν ευρίσκει προϋπάρχον 8ις τάς ύψίστας της διανοίας κορυφάς ώς Θργσκείαν

έν αύταΐς τοιαύτη επικρατεί ομόνοια ιδεών καίπολλάκις σύμ,πτωσις φρά

«καί φιλοσοφίαν, αίτινες έτυχον πάντοτε άκμάζουσκι κατά πάσας τάς μ.8-

σεων, ώστε έκ τοϋ παραλληλισμού τών χωρίων εύκολου $το νά συνταχθτί

«γάλας της τέχνης έποχάς. Κατά τάς περιόδους ταύτας ό· μεγαλοφυής άνηρ,

συμφωνία τις,

«αντί νά ψηλαφώ πρός εύρεσιν τοϋ δρόμου του, προβαίνει μετά. βεβαιότητας,

αναγκαίας τίνος προς άνάπτυξιν τοΰ ποιητοϋ κοινωνικές ατμόσφαιρας περίέ-

«ούδ’ έχει ανάγκην ν’ άναζητνί την ύπ’ αύτοϋ άποτυπουμένην ιδέαν' καθότι

χεται κατ’ έ'ννοιαν μέν παρά πάσι τοϊς κριτικοϊς, παρ’ Έγέλφ δέ καί LevA-

«αύτη έμφυσαται αύτφ ύπο τοϋ πνεύματος των συγχρόνων. ’Αντί νά πα-

que, ούς ό επικριτές

»λαίν) ό ποιητης πρός τον αΐώνά του, άγεται και φέρεται ύπ’ αύτοϋ, η δε

κατ’ έ'ννοιαν, άλλά σχεδόν κατά λέξιν. Ούδ’ ^το άλλως δυνατόν, άφοΰ γρά
*
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οΐα ·η τών τεσσάρων Εύαγγελιστών,

Τδ$·

β') δτι. ή θεωρία περί

ημών έπεκαλέσθη μάρτυρας τοΰ έναντίου, ού μόνον

«ένοϋσα αύτφ δημιουργική δύναμις δεκαπλασιάζεται ύπο της - γονιμότητες

φοντες την έκθεσιν ημών τοΰ δραματικού άγώνος, είχομεν πρό πάντων ύπ’

»της άτμ.οσφαίρας, έν -3; άναπνέει. Άλλ’ άμα τό θειον τοΰτο πΰρ σβεσθν) υί

όψιν την /ίίσθητικην τοΰ Έγέλου καί τοΰ LevAque την Κα.Ι.Ιί.Ιογίαν, καί

«καλυφθνί ύπο αιθάλης, εύθύς τά πάντα , μαραίνονται, πρό πάντων δέ ή με-

κατά τάς θεωρίας τούτων έκρίναμεν άν δύναται η όχι νά θρέψή) η σήμερον

«γαλοφυ'ία καί η τέχνη. Ποία η αιτία τ·ης επί Περικλεούς ακμής τών τεχνών

Ελλάς άξιους. τοΰ ονόματος ποιητάς. Ό κ. Βλάχος ^το βεβαίως κύριος νά

«έν Έλλάδι; Ό Φειδίας ό Σοφοκλές και ό ’Ικτίνος εϊχον βεβαίως μεγάλο-

μεμφθέ) ημάς ώς κακώς έφαρμόσαντας τάς θεωρίας ταύτας καί άγνοοΰντας'

«φϋίαν. ’Αλλά τίς έξεκόλαψε

το ώόν τοΰτο καί έπτέρωσε τον νεοσσόν;

τά έν Έλλάδι. ’Αντί τούτου όμως έπετέθη, ούχί κατά της ο'ίας δηποτέ

»Είς μόνον τον Φειδίαν περιορίζοντες την έ'ρευναν παρατηροϋμεν οτι, καθ’ έν

εφαρμογές ημών, άλλά κατ’ αύτές της θεωρίας τές άναγκαίας έξαρτησεως

«ακριβώς εποχήν άνεζητει τον τύπον της ύπερτάτης φρονησεως,

ήτοι της

τοΰ ποιητοϋ έκ τές κυκλούσης αύτόν πραγμ.ατικότητος, -ην όνομ.άζει ψευδέ,

«Άθηνόΐς, έσχετίζετο έν τγ οίκίγ τοϋ Περικλέους προς τόν φιλόσοφον Άνα-

άνυπόστατον, στηριζομένην έν τώ κενώ, πρωτάκουστου καί έπαναστατικην,

«ξαγόραν, η'δη δέ άνέτελλεν έν ’Αθηναις το φως της φιλοσοφίας τοΰ πνεύμ-α-

καί μάρτυρας τοϋ πρωτάκουστου αύτές θέλει ού μόνον πάντας τούς κριτικούς

«τος, τό μεσουράνησαν άνέφελον διά τοϋ Πλάτωνος, καί του Σώκράτους. Ή

μικρούς τε καί μεγάλους, άλλ’ όνομαστί τόν Έγελον καί τόν LevAque, ήτοι

«φιλοσοφία αύτη,

επικούρους έ'χουσα την ελευθερίαν καί τον πατριωτισμόν

«ένέπνευσεν ού μόνον τόν Φειδίαν, άλλά καί άπασαν έκείνην την εύδαίμονα

«της ελληνικής τέχνης εποχήν, ητις συναπέθανε μετ’αύτης ι». Μετά όμοίαν

αυτούς εκείνους, παρ’ ών την άντεγράψαμεν έμεϊς σχεδόν αύτολεξεί. Τού
φαινομένου τούτου δεν έπιχειροΰμεν την έξηγησιν, την δέ έκτίμησιν άφίνο-.

μεν . εις υμάς. Έν δέ μ.όνον παρατηροϋμεν, ό'τι πρό αιώνων διαφωνοΰσιυ οί άν

έξέτοςσιν τ-ης έν τη Δύσει ποιησεως καί τέχνης ό συγγρκφεύς έπιθέτει τέλος

θρωποι περί τοΰ τολμήματος, δ'περ πρέπει νά θεωρηθγ ώς μέγιστον έν τέ ίξΌ-

εις τό βιβλίον του διά τοϋ έξης έπιλόγου: «’’Αν δ ανωτέρω νόμος sivat άλη-

ρίγ. Καί ό μέν Όράτιος ονομάζει άπαράμιλλον τολμητίαν τόν πρώτον παρά-

«θης, τοιοΰτον δέ κηρύττουσιν αύτόν τά γεγονότα, αδύνατον είναι νά ύπάρξν)

δοθέντα επί έλαφράς σανίδος εις την όργ'ην τοϋ ωκεανού' οί Γάλλοι θέλωυσι

«τέχνη, όπου δέν υπάρχει μέγα φρόνημα, έκδηλούμενον έν τ·?ί..καθ’ ημέραν δια-

τοιοΰτον τόν άνελθόντα επί φλεγούσης σφαίρας εις τά νέφη Μογγολφιέρον’

«γωγγ των άτόμων. 'Έκαστος αιών παρέχει, εις τούς ποιητάς την μέν ιδέαν

πολλοί ιστορικοί άπονέμουσι τό· άθλου τές τόλμης εις τόν ύπερπηδησαντα

«διά τών πεποιθήσεων του, την δέ ένδύουσαν αύτην μορφήν διά τών ηθών"

τάς ’Άλπεις ’Αννίβαν, η δέ Νέα Ημέρα τολμηρότερον θέλει τόν ύπερβάτην

«οί δέ ποτηταί άνταποδίδουσ’ν ε’ς τόν αιώνα όσα έλαβον παρ’ αύτοϋ. Προ

τοΰ Αίμου στρατηγόν Γοΰρκσν. Μεταξύ τούτων άπέχομεν ν’ άποφανθώμεν,

«τών οφθαλμών τοϋ τεχνίτου ίσταται διηνεκές πρότυπον, επόμενοναύτφ

άλλ’ όπως δήποτε νομίζομεν ότι έ'ξοχος όφείλεται μεταξύ τών τολμητιών

«πανταχοϋ, καθ’ οδόν, εις τό θέατρου, την αίθουσαν χορού καί την έκκλη-

θέσις καί εις τόν ένώπιον πληθοντος φιλολογικού συλλόγου τολψ.ώντα νά έπι-

«σίαν. Τό πρότυπον τοΰτο εί'μεθα ημείς αύτοί' η δέ διηνεκής αυτή οπτασία,

καλεσθγ ώς όμόφρονας αύτφ περί ώρισμένου θέματος συγγραφείς πασίγνω

«παρακολουθούσα τόν τεχνίτην εις τό σπουδαστηρίου έπιβάλλεται αύτφ ava

στους, λέγοντας άκριβώς τό έναντίον.

il ποδράστως. ”Αν ό τεχνίτης ώς έλεύθερον καί λογικόν ον είναι ύπεύθυνος διά

Άλλ’ άν όσα ανωτέρω παρεθέσαμεν δεν ηρκεσαν νά πείσωσι τόν κ. Βλά

«τά έργα του, τήν εύθύνην ταύτην συμμεριζόμεθα καί ημείς, οί τά πρότυπα

χου ότι ό ποιητης εινε κάτοπτρου άντανακλών την κύκλω πραγματικότητα

«παρέχοντες. Δικαίως λοιπόν αί έπειτα άμερόληπτοι γενεαί, αί κάλλιονημ.ών

καί ολόκληρου της εποχές αύτοϋ τόν πνευματικόν βίου' άναγκαϊον γέννημα

καί ούχί αερόλιθος

δυνάμενος όπου

«διακρίνουσαι τά αί'τια καί τά άποτελέσματα, συγκα.ταδικαζουσι-μετά’τών

τοΰ ποιητικώς ώριμάσαντος έθνους του

«κακοτέχνων έργων καί την γενέτειραν τούτων κοινωνίαν,

δήποτε νά καταπέσν)' άν καί μετά ταΰτα έπιμένγ ακόμη πιστεύων ότι άπη-

ως θαυμάζουσαι,

«τά καλά όνομάζουσι μέγαν τόν παραγαγόντα αύτά αίώνα«.

Έν τνί έπιθεωρησει ταύτν) τών έπιφανεστάτων περί τοϋ άσχολο.ϋντος ημάς"
ζητήματος γνωμοδοτήσεων παρετηρησατε βεβαίως,. Κύριοι, δύο τ,ίνά: ά) ότι

Θανατίσθη 6 Σαιξπεΐρος ώς ποιητης πανζδς α'ι&κος ούδεμίαν ΐ’χων έθπχύ-

τητα, καί ούχί ώς αντιπρόσωπος της ’Αγγλίας, ζώσης ολοκλήρου έντός τών
δραμάτων του, σπεύδομεν τότε νά προσκαλέσωμεν χάριν αύτοϋ ένα τελευΤΟΜΟΣ Α'.
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«τού αραβοσίτου, τής βρώμης ή πής άλόης, ουτω πρέπει νά έρευνώμεν καί

ταπεινώς κα'ι εύσεβάστως τήν κεφαλήν. Ό μάρτυς ουτος άποφαίνεται ώς ά

«την ήθικήν, ΐνα κατανοήσωμεν την γέννησιν οίας δήποτε ποιήσεως η τέ-

κολούθως: «Τόν ποιητήν γέννα τό έθνος του καθ’ ύπερτάτην πλήρωσιν τοϋ

»νης.»1

"Αν τούς άμανίτας άντικαταστήσωμεν διά τοϋ αραβοσίτου, έν τή

ανωτέρω

περικοπή περιέχεται αύτολεξει η παρομοίωσές, ^ν δ επικριτής

«νόμου τής γεννήσεως καί τής φθοράς
*
τόν ποιητήν ζωογονεί αύτός τής έπο-

«χής του δ πνευματικός βίος. Αί ποιήσεις του είναι κάτοπτρου, έν ω άντα-

«νακλάται πιστώς δ κύκλω κόσμος
*

ημών παρέθεσεν ώς παράδειγμα άκρας άτοπίας. Την δέ γνώμην ταύτην,

κιβωτός έγκλείουσα ολόκληρον τής εθνε-

εΐ'τε ορθήν εί'τε έσφαλμένην, τοϋ γάλλου τεχνοκρίτου συμμερίζεται κραταιά

«κής έκείνης περιόδου τόν εθνικόν βίον, τάς θρησκευτικάς ιδέας, τάς ίστο-

καί άκμάζουσπ έν τή Δύσει’φιλοσοφική σχολή, ή εις τάς φάλαγγας αυτής

«ρικάς περιπέτειας, τούς πόθους κα'ι τάς ελπίδας της,. τάς άρετάς και τά

«ελαττώματα αύτής. Ό Σαιξσπεϊρος άνεβίωσε

μέ θαλερώτερον στέμ,μα,

«διότι ή ’Αγγλία δλόκληρος έ'ζη εντός τών δραμάτων του κα'ι αυτός σύνέζη

«μετά τής ’Αγγλίας.»

Θέλετε δέ ήδη νά μάθετε τίς είναι δ μάρτυς ουτος,

ό ούτω πανηγυρικώς άσπαζόμενος την τοσοΰτον έν τή έκθέσει ημών άπαρε-

αριθμούσα τόν Stuart Mill, τόν Spencer, τόν Bagehot, τόν Kirchman, τόν

Littr6 και πάντα άλλον οπαδόν τής έμ.πειρικής μεθόδου. Πρός τούς φιλοσό

φους τούτους είναι βεβαίως κύριος νά κηρύξη πόλεμον δ κ. Βλάχος
*

άλλά νά

έπιρρίπτν) εις εμέ τών ιδεών τούτων την εύθύνην, λέγων οτι ούδείς ποτέ

προ έμοΰ έφαντάσθη πράγματα εγγεγραμμένα πρό εικοσαετίας εις την ήμε-

σασαν τώ κ. Άγγέλω Βλάχω θεωρίαν περί ποιητών γεννημάτων, της κοινω

ρησίαν διάταξιν τής επιστήμης, τοΰτο τό νομίζομεν μεγάλην άδικίαν. Eivat

νίας καί κατόπτων της εποχής των; Ουτος είναι αύτός ό κ. ’Άγγελος Βλά

περίπου τό αύτό ώς εί έ'λεγον έγώ οτι πάντα τά σώματα ύπακούουσιν εις

χος

έν τή δεύτερα σελίδι της 'Ιστορίας

αύτοϋ τών Όμηρίκ&τ έπων,

ήν

τόν νόμον τής παγκοσμίου έ'λξεως,, δ δέ κ. Βλάχος, άλλην έ'χων περί τού

έγραφεν έν έ'τει 1866 έν Άθήναις, έ'χων πιθανώς ενώπιον του βιβλία, ένφ

του γνώμην, ή'λεγχε την ίδικήν μου καί ούχί τοϋ Νεύτωνος την άστρονομι-

η τελευταία αύτοϋ περί νεοελληνικής ποιήσεως διατριβή φαίνεται γραφεΐσα

κήν άτοπίαν.

έν Αλεξάνδρειά, άφοϋ έκαυσεν ό Όμάρ την βιβλιοθήκην.

Άλλ’ ούδ’ εις τά έπίθετα

καρυκευτοϋ

;

.

Μεταβαίνοντες,.είς άλλου ζητήματος τήν έξέτασιν πρέπει νά δμολογήσω-

εύφυολογίας, αύτάρκους^ κενολό-

μεν ότι όντως πονηρός δαίμων έδίωκεν ημάς κατά τήν σύνταξιν τής δυστυ

γου κα'ι έπαναστάτου κατά τών αναλλοίωτων νόμων της επιστήμης ήρκέσθη

χούς έκείνης έκθέσεως τοϋ ποιητικού άγώνος, καθότι καί τοί συμβουλευόμε-'

καθ’ ημών ό συγγραφεύς της διατριβής ταύτης, άλλά θέλων έτι σαφέστε

νοι άκαμάτως παντοίους συγγραφείς, έκ φόβου μή φύγη ημάς οΐα δήποτε

ρου νά διατυπώσντ την ιδέαν του δέν άπηξίωσε νά καταφύγν). κάκεΐνος εις

τις πρωτοτυπία, ούδέν άλλο έν τούτοις κατωρθώσαμεν κατά τόν έπικριτήν

εύφυολογίαν, την έξης: ΰ-Ούδεις ποτέ κριτικός εφαντάσθη οτι γεννωτται όΐ

ημών νά έκστομίσωμεν, είμή μόνον πράγματα παράδοξα, πρωτάκουστα καί

χπςιηται ώς οί άμανΐται είς τούς καοτανε&νας μετά τάς βροχας τοϋ φθι-τ

επαναστατικά. Μεταξύ δέ τών άλλων, ότι δ καθ’ημάς αιών μαστίζεται υπό

γοπώρον.ιι

Κατά παράδοξον

δι’ ης

πνευματικής τίνος άνησυχίας, έξ ής καθ’έκάστην κατεδαφίζει καί ανεγείρει

έσκόπευεν ό έπικριτης ημών νά καταστήση καταφανές τό μέγεθος τής ,ήμε-

παντοϊα φιλοσοφικά οικοδομήματα, τήν δέ ποίησιν τής Δύσεως, πιστήν τοϋ

τέρας απάτης, έτυχεν ουσα, έν πληρεστάτ·/) βεβαίως άγνοί^.του, ή μόνη έν

πνευματικού τούτου σάλου ηχώ, χαρακτηρίζει ή ού'τω λεγομένη νόσος τοϋ

όμως σύμπτωσιν ή εύφυολογία αδτη,

τή μακρ^ αύτοϋ διατριβή σύμφωνος πρός την καθ’ ημάς επιστήμην φράσις.

αίώνος, ήτοι ή ίλλειψις καί δίψα πίστεως
,ς καί ιδανικού. Κατά τών πρωτά

Παραλείποντες τά τοϋ Schelling, άπαιτοΰντος παρά τοϋ κριτικού νά έξετάζν)

κουστων τούτων θεωρημάτων
'
άνιστάμενος ό κ. Βλάχος άνακράζει: «Δέν βλέπω

τά προϊόντα της. διανοίας ώς ά βοτανικός τά της φύσεως, κα'ι τά παρ’Έγέλφ

»τόν βασανίζοντα τά άλλα έθνη πνευματικόν σάλον, δέν εννοώ πώς έκ νό-

περ'ι τών Ινδικών επών, άτινα θεωρεί'«.πνευματικά τον εδάφους φυτά», άρ-

»σου οίας δήποτε δύναται νά π;φοκύψν) ποίησις αξία λόγου, ούδ’ήκουσά ποτέ

κοϋντα πρός άπόδειξιν τούτου νομίζομεν τά κατωτέρω τοϋ Taine: «ΤΙ καλ-

»ώς νόσον την δίψαν κα'ι έ'λλειψιν ιδανικού». Δέν ένθυμούμεθα ένώπιον τίνος

«λιλογία, ακολουθούσα την γενικήν τάσιν τού αίώνος, προσπαθοΰντος νά προ-

σοφιστοϋ, άρνουμένου την υπαρξιν της κινήσέως, ό μετ’ αύτοϋ σοζητών άντί

«σεγγίση τάς ήθικάς έπιστήμας πρός τάς φυσικάς,. κατέστη είδος τι βοτα-

πάσης άλλης άπαντήσεως ηρχισε να περιπατ^.,Ιϊρό τοϋ ίσχυριζομένου οτι
ούδέποτε ήκουσε σύγχρονον -οίησιν εικονίζουσαν την δίψαν κα'ι έ'λλειψιν πί-

«νικής έφηρμοσμένης εις τά προϊόντα τοϋ ανθρωπίνου νοϋ. Ή συνεπάγουσα
«την βλάστησιν τοϋ δεινός η δεινός φυτοϋ κλιματική ζώνη, ούδέν άλλο ει-

«ναι είμή ή έπικράτησις ιδιαιτέρων ,τννών περιστάσεων θερμ.ότητος κα'ι ύγρα«σίας,

κατά πάντα ανάλογος πρός την περιγραφεϊσαν ύφ’ ημών ανωτέρω

«υπό τό όνομα γενικής καταστάσεως τού πνεύματος και τών ηθών. Ώς λοί-

«πον έξετάζομεν την φυσικήν άτμοσφαϊραν πρός έξήγησιν της έμφανίσεως

στεως καί ιδανικού, ή μόνη κατάλλ,ηλος άπάντησις φαίνεται ήμ
μ.ΐν ν’ άρχίσνι
τις ν’ άναγινώσκν). Άνοίγοντες τόν πρόχειρον τυχόντα Μυσσέτον εύρίσκομεν
έν άρχή τοϋ 'ΡολΙά, τούς άκολούθους στίχους:

«Χριστέ μου, δέν είμαι έξ
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«εκείνων, οΐτινες προσέρχονται μετά τρόμου νά γονατίσωσιν υπό τούς θό·-

δίψαν και. έλλειψιν πίστεως καί ιδανικού, πρέπει τότε νά θραύσώμεν τόν κά

«λους τοϋ ναοΰ, ούδέ τούς καθγμαγμένους πόδας σου άσπάζομαι τύπτων τό

λαμον ημών, δμολογοΰντες δτι εί'μεθα ηλίθιοι. Συντρόφους δμως έν ηλίθιό-

«στήθος. Έγεννηθην φευ! άργά εις γέροντα κόσμον, άπομαθόντα νά έλπίζη

τητι θέλομεν έχει πολλούς. ”Αν ό έπικριτης ημών δεν πείθεται τοΐς ποιη-

«καί νά φοβηται. Ή δοξάσου άπέθανε, Χριστέ’ οί ijXot τοϋ Γολγοθά μ.όλις

ταϊς, πρόχειροι ύπάρχουσιν οί φιλόσοφοι καί κριτικοί, παρ’ ών δυνάμεθα νά

»σέ ύποστηρίζουσι καί τό σώμα σου πίπτει εις θρύμματα έπί τοϋ μαύρου

μάθωμεν άν ίδικη μ.ου οπτασία είναι δ νοσηρός ούτος σάλος, 8ν ό κ. Βλάχος
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«■ταυροΰ. Άλλά καί ούτως, άφες τό άπιστότερον τέκνον τοϋ απίστου τού-

μεθ’ ύπερηφάνου αυταρέσκειας ταπεινώς έξομολογεΐται δτι δεν βλέπει. Πρό

« του αίώνος ν’ άσπασθίί την κόνιν ταύτην καί νά Ορηνηση έπί την γην, ητις

πάντων δμως πρέπει νά παρατηρησωμεν δτι, άφοΰ ούδείς αιών ύπηρξεν άπηλ-

«έζη έκ τοϋ θανάτου σου καί θέλει άποθάνει άνευ σοΰ. Τίς πλέον θέλει έμ-

λαγμένος ίδιάζοντος αύτφ πνευματικοΰ σάλου, δ σήμερον υπάρχων πρέπει

«φυσήσει εις αυτήν πνεύμα ζωής; Προς άνακαίνισιν της γης ταύτης έχυσες

νά άποδειχθη όντως έξαιρετικός και ολως διάφορος των προηγηθέντων, ϊνα

«τό καθαρώτερόν σου αιμα. Χριστέ δ,τι σύ έκαμες τίς άλλος θά το κάμ?);

δικαιώστ)· ημάς θεωροϋντας αυτόν ώς την πρωτίστην πηγην της συγχρόνου

«Τίς άλλος θέλει δωρησει νεότητα εις ημάς τούς χθέςγεννηθέντας πρεσβύ-

ποιησεως. Άλλά καί τοιοΰτος παρά πάντων δμολογεΐται. Ό κατά τόν ις7

«τας; *
0

αιώνα άναφανείς, έξ ού προηλθεν η μεταρρύθμισις, άνεστάτωσε μέν την εκ

σήμερον αιών κεϊται έν τω τάφφ παγερότερος τοϋ Λαζάρου’ άλλά

«ποΰ είναι ό σωτηρ δ μέλλων

ν’ άποκυλίσ-ρ την πέτραν; ’Επί πίνας πόδας

κλησίαν καί τό κράτος, πλημμυρίσας δι’ αίματος την Δύσιν, άλλά κατ’ ου

«πίπτει τό μύρον της Μαγδαληνης καί ποΰ ακούεται φωνή ηχηρότερα τ·ης

σίαν έπηνεγκεν, έν άρχη τούλάχιστόν, έπίτασιν μάλλον η μείωσιν εύσεβείας.

«άνθρωπίνης; Τίς έξ ημών, τίς πλέον θέλει γίνει Θεός; Άλλ’ ϊνα ύψωθγ τις

Αί έπί Λουδοβίκου τοϋ Μεγάλου έριδες περί Χάριτος καί έλευθέρας αίρέσεως

«εις ούρανόν απαιτούνται πτερά’ κα'ι ό μέν πόθος έμεινεν, η πίστις δμως

ολίγους έκώλυον .νά μεταβαίνωσιν εύσεβώς τό πρωΐ- είς την λειτουργίαν καί

«λείπει».

νά χειροκροτώσι τό εσπέρας την Φαίδραν και την 'Ερμιόνην, ούδεμιάς ύπαρ-

Ούτως έπί μακράν ακόμη εξακολουθεί θρήνων δ ποιητης ύπά τούς πόδας

χούσης τότε σχέσεως μεταξύ ποιησεως καί θεολογίας. Ό σάλος δμως, ον δ

τοϋ Σταυρού’ καί μετ’ αύτοΰ συνεθρήνει ολόκληρος η Γαλλία, καί τά έκ δί-

θνησκων δέκατος δγδοος αιών έκληροδότησεν εις τόν παρόντα, έκλόνησεν αύ-

ψης πίστεως ταΰτα δάκρυα τοϋ άπιστοτέρου τέκνου τοϋ αΐώνος θεωρούνται

,τάς τάς βάσεις, έφ’ ών στηρίζονται αί παρηγοροι των άνθρώπων ελπίδες.· ΤΙ

ώς οί στιλπνότατοι της νεωτέρας ποιησεως μαργαρίτας. Άλλ’ ϊνα μη τις νό-

επιστήμη, άντί νά λαλγ ώς πρότερον νεκράν γλώσσαν μεταξύ τεσσάρων ακα

μίση δτι μόνας τάς άνωτέρας τάξεις ένέμετο η μεταφυσική-αυτή δίψα, κατα-

δημαϊκών τοίχων,

άγορεύει σήμερον έν ύπαίθρφ διά γλώσσης εις πάντας

βαίνομεν απνευστί ολόκληρον την κλίμακα μέχρι τοϋ κατωτάτου πυθμένος,

καταληπτές. Τό ογκώδες λατινικόν εις φύλλον άντικατέστησεν η.εύληπτος

δπου κυλίονται έν δεσμοϊς καί βορβόρω τά έκβράσματα της κοινωνίας. ''Οπως

καί εύωνος φυλλάς, έν πάση- δέ συζητήσει οί ολίγοι θελουσι κριτάς τούς πολ

αί άριστοκρατικαί αί'θουσαι, οΰτω καί τά καταγώγια της Γαλλίας εϊχον τον

λούς. Δυστυχώς δμως η ουτω δημοκοπόΰσα έπιστημη σπανίως έτυχεν έχουσα

Βίκτωρα Ουγον από τοϋ σπουδαστηρίου

νά μεταδώστι παρηγόρα άγγέλματα εις τό πλήθος. Γνωστόν είναι διά τίνων

δημοκοποΰντα, άλλά γνήσιον τέκνον τοϋ κατέργου, πλαστογράφον, κλέπτην

βαθμιδών ή μέν γερμανική θεολογία κατηλθεν άπό της ερμηνείας εις την άρ-

καί δολοφόνον, τον Λακεναϊρον, γράφοντα την παραμονήν της καρατομ.ησεως

νη&ιν πάσης άποκαλυψεως, η δέ φιλοσοφία άπό τοϋ οπωσδήποτε κατασκη-

αύτοΰ τούς κατωτέρω στίχους: «Γνωρίζεις, Θεέ μου, -πόσον πάσχω διστάζων.

νοΰντος έν τη ύλη θεοΰ τοϋ Έγέλου εις τάς άκρας θεωρίας των νεοεγελεια-

«Κατάβα σύ εις την καρδίαν μου, άφοΰ δεν δύναμαι νά ύψωθώ μέχρι Σοΰ.

νών, καθ’ οΰς ή ιδέα τοϋ θείου ούδέν άλλο είναι, είμη άπλη άντανάκλασις

«Δεν είμαι έκ των δειλών έκείνων, οϊτινες καταφεύγουσιν εις τό δόγμα της

τοϋ έν πχσγ άνθρωπίνρ καρδίιγ πόθου άνεφίκτου τινός εύδαιμονίας, πρό της.

«μετά θάνατον ανυπαρξίας, ϊνα άποφύγωσι τ·ης διαγωγής των την ευθύνην.

δποίας γονυπετοΰμεν, έκλαμβάνοντες την ήμετέραν έν κατόπτρφ εικόνα ώς

«Μυριάκις προτιμώ τό αιώνιον πΰρ τοϋ αιωνίου ύπνου καί στέργω πάσαν βά-

δν αύθύπαρκτον καί πραγματικόν. Άλλ’ ούδ’ έκεϊ ηδυνηθη νά σταματησγ) η

»σανόν, άρκεϊ μόνον νά σέ γνωρίσω. Είσάκουσον, ‘Ύψιστε, την δέησίν μου/

άκατάσχετος τοϋ αΐώνος προς κατεδάφισιν ροπή. 'Η άπλη αύτη άντανάκλα-

«Τόξευσον εις τά στηθη μου μίαν πίστεως ακτίνα, διότι αίσ,χύνομαι νά γμαι

σις έφάνη κάκείνη δεισιδαιμονία, τό κάτοπτρον έθραύσθη καί τούς μεταφυσι

«μόνον ύλη, καί έν τούτοις δεν πιστεύω».*

κούς διεδέχθησαν οί φυσικοί, θεμελιοΰντες την νέαν φιλοσοφίαν έπί τών έξης

ποιητην αύτών. Ούχί Σύην τινά

Άν τφ δντι ηπατηθημεν θεωρησαντες έν τοϊς ανωτέρω στίχοις σαφώς εϊ-

δυο αξιωμάτων: «'βς Jsr -ύπάρχει ν^η arsv όννάμεως, ούτως ovShSvra-

κονιζομένην την βασανίζουσαν τον αιώνα καί έμπνέουσαν τούς ποίητάς αύτοΰ

»ιιις ανευ νΛης». (Moleschott). «'// σχει/τις εΐγα,ί έκκρισις τοϋ έγκεφάΛου ως

1 Οί στίχοι ούτοι περιέχονται ίν τη δίκη τον Λακενα'ρου, Βλ, τήν συλλογήν'τον Foulquier, τόμ. α'.
ύ,

μυθίας της έπιστημ,ης άπεκρίθη ή ’Εκκλησία, παράσυρομένη ύπό τοϋ πνεύ

«τό οϋμοκ των νε^ξ>ωνΊι. (Vogt.). Εις τάς θρασυτητας ταύτας καί άκριτο-
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ματος της άντιδράσεως, St’ άλλων.υπερβολών, άντιτάσσουσχ εις τούς ύλι-
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Φημερον έν πεποιθησει: «Αεν βΛύπω tor ταράττοντα τά έθνη της Ρύσεως

στάς της Γερμανίας καί τούς έμ.πειριζ.ούς της Γαλλίας τόν Σύλλαβον, τά

^πνευματικόν σάίονί), 'Η τοιαύτη άποξένωσις από τοΰ κύκλω διεφθαρμένου

τάς προσκυνήσεις, τά σύγχρονα θαύματα καί τό

αιώνος πρός μόνην την τοΰ Στυλίτου δύναταινά παραβληθ·?]· ΐνα δε μη νο

κληρικά πανεπιστήμια,

δόγμα δευτερας άχράντου συλληψεως, εξ ών προέκυψε το σχίσμα των πα-

λαιοκαθολικών καί τι πνευματική άναστάτωσις της Γερμανίας. Άλλα πολύ
μ.αλλον τνίς. εκκλησιαστικές άντιδράσεως ενδιαφέρει ημάς ό εν παστι εύαισθητω καρδί<£ έγερθείς έκ των νέων φιλοσοφημάτων ψυχολογικός σάλος. Τό
άρχαΐον μάννα τ-ης πίστεως, έξ ού από δεκαοκτώ αιώνων άπέζη η άνθρωπό
*

της, καίτοι μυρίας ύποστάν παρά των ιερέων νοθεύσεις, φαίνεται έν τούτοις

μίσετε δτι μεγαλοποιοΰμεν τό κατόρθωμα, έστωσαν υμΐν ως άποδειξις της
σφοδρότητος τοΰ σάλου τούτου, τά κατωτέρω χωρία δύο έςόχων Γερμανών.

Κατά τόν Φαΰερβάχον: «Πάντα τά από εζακισχιλιών ετών ταραςαντα την
«άνθρωπότητα κακά όνείρατα έδωκαν άλληλοις άπαισιαν και οχληροτατην
«συνέντευξιν έν τη παρούσφ έποχν). 'II σύγχυσις ιδεών είναι μοναδική, ο δε

τοσον γλυκυ, παραβαλλόμενοι προς τόν ξηρόν άρτον της επιστήμης, ώστε

«σάλος τοιοΰτος, ώστε νομίζει τις δτι παρίσταται εις χορόν βρυκολακων».
Καί κατωτέρω: «Σήμερον η άνθρωπότης ύφίσταται τόν βαρύτατον παροξυ-

ολίγοι αισθάνονται τόν στόμαχον αυτών αρκούντως ισχυρόν προς άπότομ.ον

«σμόν τοΰ από δεκαοκτώ αίούνων ταράσσοντος αύτην κακοήθους ύπερφυσικοΰ

μεταβολήν διαίτης. Άλλ’ οί μέν κλείουσι έπιμόνως τούς οφθαλμούς, έλπίζοντες νά παρατείνωσι τό άφιπτάμενον χρυσοϋν οναρ τές αθανασίας’ οί δέ
ζητοϋσιν έναγωνίως συμβιβασμόν τινα μεταξύ πίστεως καί επιστήμης, ένω
άλλοι, θεωροΰντες άνεπιστρεπτεί απολωλός τό αρχαϊον ιδανικόν, αγωνίζον

«πυρετοΰ».1 Ό δέ Hartman της άπαντησεως αύτοΰ εις τό τελευταϊον πο
λύκροτου βιβλίον τοΰ Στράους προτάσσει την ακόλουθον σκεψιν: «Ουδέποτε
«έφάνη γενεά άπιστοτέρα τ·ης παρούσης, άλλ’ούδέ βαθύτερον συνταραχθεϊσα

«υπό τών θρησκευτικών ζητημάτων». 'Ημείς δέ έν πάσφ ταπεινότητι όμο-

ται να τοποθετησωσιν έν οΐον δήποτε άλλο εί’δωλον επί του χηρεύοντος θρό

λογοΰμεν δτι μακαρίζοντες έν τγ έκθέσει τοΰ άγώνος την ‘Ελλαδα ως δια-

νου. Οί Έγελειανοί προτείνουσιν ώς τοιοϋτον τόν Ανθρωπισμόν (Ilumanis-

φυγοΰσαν τό μόλυσμα τοΰ αιώνος, άπεβλέπομεν προ πάντων εις τας τάζεις

mtis), οί εμπειρικοί νέαν ’Αθήναν, ήτοι τό αφγιρημένον σύνολον πασών των

τοΰ έργατικοΰ καί φιλονόμου λαοΰ,

επιστημών, ό 'Ρενάν αόριστόν τι καί άκατάσκευον ιδανικόν, ό Στράους την

πληροφόοούμεθα δτι τά συγχαρητήρια ημών δυνάμεθα νά έπεκτείνωμεν καί

τέχνην, καί έτερος μέγας γερμανός αύτόν τόν Βούδαν. Ό σήμερον αιών παρί-

άλλ’ ηδη μετά πλείστης όσης χαράς

εις την τάξιν τών λογίων.

.

σταται ύπό τό αλλόκοτου σχήμα Διογένους άνάψαντος φανάριον πρόν άναζη-

Ού μ,όνον δέ την υπαρξιν τοΰ σάλου τούτου άρνεϊτάι ό ημετερος έπικριτης,

τησιν Θεοϋ, καί άνερευνώντος πάσας τάς εύρωτιώσας φιλοσοφικάς άποθηκας,

άλλ’ ούδέ δύναται νά έννοησφ απώς εκ νόσον οϊας δήποτε δύναται νά προ·

από του Ζοροάστρου μέχρι τοΰ ΙΙαρακέλσου. Άν δέ πρός κύρωσιν των ανω

κύ'θ'η ποίησις άζΐα Λόγον.» ’Αλλά τότε πρεπει έξ άπαντος η να παραδωσω-

τέρω έφαίνοντο ήμϊν άναγκαϊαι παραπομπαί, έπρεπε νά σημειώσωμεν τοιαύ-

μεν εις τό πυρ ώς άναξίους λόγου τούς καλλίστους στίχους δσοι έγράφησαν

τας εις τά τρία τούλάχιστον τέταρτα της συγχρόνου φιλολογίας’ καθότι

από της άρχης τοΰ παρόντος αιώνος, η νά κηρύξωμεν άνοητους πάντας άνε-

σπανίως . ετυχε νά πέσν) εις χεΐρας ημών είτε ποίημα, είτε μ-υθιστόρημα,

ξαιρέτως τούς κριτικούς, τούς περιγράφοντας διά μακρών την νόσον, ης αί

είτε φιλοσόφημα η καί καθαρώς επιστημονικόν βιβλίον,

όδύναι άπέσπασαν τάς ποιητικωτάτας κραυγάς τοΰ Βύρωνος, τοΰ Μυσσετου,

από τοΰ Βύρωνος

μέχρι τοΰ Βωδελαίρου, από τοΰ Schelling μέχρι τοΰ Moleschott,

έν ω δεν

τοΰ Πόου καί τοΰ Τενυσώνος. Πρώτοι δέ βεβαίως πρέπει νά ριφθώσιν εις την

αντανακλάται ό σάλος ουτος, ’Αλλά πλην τούτων έπρεπε καί εις εγκυκλίους

πυράν οί «Ά//οταΐ» τοΰ Σχιλλέρου, ό "Βι-ρθεροςν τοΰ Γαίτου, ολόκληρος δ

αρχιερέων νά παραπέμψωμεν, καί εις τά πρακτικά της γαλλικής γερουσίας,

Άρνίμ, ό Νοβάλης,

ης ολόκληρον συνεδρίασή άπησχόλησε τό σκάνδαλον της έκ τοΰ πίθηκου

Γερμανίας ό πεζός τε καί έμμετρος ρομαντισμός, άφοΰ κατά μέν τόν γη
*

καταγωγής τοΰ ανθρώπου, καί εις σατυρικάς άκόμη έφημερίδας,αΐτινες άνε-

ράσαντα Γαϊτε «ή έμπνενσις αύτοΰ είναι καθαρώς παθοΛογικίγι, κατά δέ

μ.ιχθησαν κακεϊναι εις την πάλην, δτε διγρει την Γαλλίαν συζητούμ,ενον έν

άκαδημίαις, λέσχαις καί καφενείοις τό ζητημα της αύτομάτου έμφανίσεως

της ζωής. Ενθυμούμενοι δε δτι, καθ’ ην ακριβώς ώραν έμαίνετο άγριωτέρα

ό "Ιμερμαν, η Βεττίνα, ό Βρενταάνος καί σύμπας της

τόν ΆΙίλε «το έπ'ι τής παρειας τον ερύθημα δεν είναι ποριγύρα υγείας,

αΛΛά γΛόζ πνρετον.» Ούτως άποφαίνεται. καί ό Φίχτε λέγων : «ΤΙ έπιθυ-

»μία ίδανικοΰ άνεφίκτου εις τόν άνθρωπον καθιστ^ αύτόν δυστυχή άνευ ού-

η ανεμοζάλη, καί άντηχουν αί δυσοίωνοι ώρυγαί τοΰ Max Slirner, τοΰ Άρ-

«δενός πραγματικού λόγου δυστυχίας καί γεννί£ ούτω την νοσούσαν καλλο-

νόλδου Ruge, του Buchner, τοΰ Wagner, του Vogt καί τών Νεοφικτιανών

«νην.»1 Την αύτην ιδέαν άνέπτυξεν ό 'Έγελος έξηγών διά στιλπνής άλύσου

αι ανταπαντήσεις, ο ημετερος επικριτής εύρίσκετο έν Γερμανία, συγχαιρόμεθα
αυτόν έξ όλης καρδίας κατορθώσαντα νά διατήρησή την άκοην του ούτως

άκαταμαχητων θεωρημάτων την μεταξύ της αρχαίας καί νεωτέρας τέχνης

αμίαντον απο τών απαίσιων εκείνων ακουσμάτων, ώστε νά δύναται νά γράφν? '

I Περί Θανάτου καί ’Αθανασίας σελ. 564.
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διαφοράν, τούς ματαίους ταύτης αγώνας πρός άποτύπωσιν άνωτέρο» τενός
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Ό κ. Βλάχος, δίαιρών αύτογνωμόνως τούς ποιητάς εις αληθείς καί ψευ

εις. μόνους τούς τελευταίους. τούτους συγχωρεΐ ν’ άρμόζωσι την λύραν

των ανθρωπίνων δυνάμεων ιδανικού καί την εντεύθεν απελπισίαν. 'Ως αντί-

δείς,

δοτον κατά τής απελπισίας ταύτης καί τής ύπ’ αύτού καλούμενης άξίας νο

πρός τάς διαθέσεις τοΰ κοινοΰ, ένφ τούς άληθεΐς θέλει αύτάρκεις και όλως

σοκομείου συγχρόνου ποιήσεως είχε στήσει ό Γαΐτε άντικρύ τής κλίνης του
*

άπ’ αύτοϋ ανεξαρτήτους, τόν δέ τοιοΰτον ισχυρισμόν θεωρεί αρκούντως άπο-

γιγαντιαίαν προτομήν τοϋ Διός, πρό τοϋ οπαίου ηυχετο άνατέλλοντος τοϋ

δεδειγμένον διά τοΰ γνωστοΰ

ήλιου, ζητών παρ’αύτοϋ αρχαιοπρεπή γαλήνην ψυχής. Άλλα πλην των φι

μοιάζεται πρός πτηνόν άδον επί κλάδου καί άρκοΰν έ'παθλον νομίζον την έκ

λοσόφων καί φιλολόγων τό ζήτημα άπησχόλησε πλείστους καί επιφανείς πο

τοΰ άσματός του ηδονήν. Άλλα τό τετράστιχον τοϋτο. λεπτομερώς άνέλυσε

λιτικούς άνδρας. Τον Κορμενϊνον, παρομοιάσαντα έν αναλύσει τών έργων τοΰ

καί έσχολίασεν ό ‘Έγελος, άποδείξας ότι έγράφησαν μέν ί'σως ουτω παροδικά

Λαμαρτίνου τήν μέν άρχαίαν ποίησιν προς καλήν παρθένον έστεμμένην διά

,τινα προϊόντα λυρικοΰ ένθουσιασμοΰ, ό κανών όμως ούδόλως εφαρμόζεται εις

ρόδων, την δέ νεωτέραν προς μεμψίμοιρου φάσμα, σειαν τά όστα του έν μέσφ

τήν σπουδαίαν ποίησιν, καί ούτε ό Πίνδαρος ούτε ό Σαιξπεΐρος έστιχούργουν

τον ηγέτην της άν-

όπως τερετίζει τό πτηνόν, άλλ’ έξέφραζον τούς μυχίους πόθους ολοκλήρου

τιπολιτεύσεως Βενιαμΐνον Κωνστάν,^ τόν Γυζώτον καί άλλους όμοτίμους, ων

λαοΰ.1 Καί τά μέν παρ’ Έγέλφ ούδόλως είναι άπορον ν’ αγνοή ό ήυ.έτερος

ή μέριμνα περί τούτου άπαδεικνύει την νοσηράν εμπνευσιν τής συγχρόνου

έπικριτής, άλλ’ άν έλάμ,βανε τούλάχιστον τόν κόπον νά στρέψη ολίγα τινά

μνημείων’ ταν κοινωνιστήν φιλόσοφον Πέτρον Leroux,1

ψζγ.ιχ.πνυ τοΰ Γαΐτε, έν ώ ό ποιητής παρο-

ποιήσεως ουχι ελάττωμα φιλολογικόν, άλλα πληγήν κοινωνικήν άντανακλω-

φύλλα τοΰ περιέχοντος τό ανωτέρω τετράστιχον τόμου τοΰ Γαΐτε, ον είχεν

μ.ενην έν τη ποιήσει. Πάντεςαύτοι ώμολόγησαν ότι η μέν αρχαία ποίησις ήτο

άνά χεΐρας, ήθελεν ευρει εύθύς έντή πρώτη σελίδι τό πρώτον άσμα άρχό-

υγιής, η δέ, χριστιανική η ρωμαντική ανιάτως άρρωστος, προ πάντων δέ κατά

μενον διά τών έξης στίχων: «Οί ποιηταί άγαπώσι νά έπιδεικνύωνται εις το

τον παρόντα αιώνα, τον παραλαβόντα έκ τοΰ χριστιανισμού άνέπαφον τό

«πλήθος καί έ'χουσιν ανάγκην τών επευφημιών αύτοϋ». Έξακολουθών Ι'πεετα

αίσθημα τής ματαιότητος τοϋ κόσμου τούτου, Ουχι όμως καί αμείωταν την

ν’ άνελίσση τον Γαΐτε ήθελεν ευρει έν άλλφ τόμφ την έξης περικοπήν: «'Q

έλπίδ α άλλου καλλίτερου, Άλλ’ έπεται κρα έκ της αρρώστιας ταύτης της

» ποιητής, ούδέποτε ..πρέπει νά παρεκτρέπεται τής όδοΰ, ήν χαράσσουσιν αύτώ

νεωτέρας ποιησεως ότι πρέπει αυτή νά θεωρηθγ άναξία παντός λόγου, ..ότι

?αί διαθέσεις τοΰ, έθνους του, ού'τε ν’ άρκήται εις εαυτόν' διότι έχει άπα-

πεζά ήσαν τά όνειρα τοΰ υπερφυσικοί» πυρετοί» καί άμουσοι αί σήμερον άντη-

«ραίτητον ανάγκην πρός έπιτυχίαν έξωτερικής παρορμήσεως καί κοινοΰ ένδια-

χοΰσαι επί τ$5 άπωλεία τούτων άπηλπισμέναι κραυγαί; Τούτο διστάζομεν νά

»φερομένου εις ό,τι γράφει»Λ Άν δέ πλήν τούτων έλάμβανε τόν κόπον ν’ ά-

παραδεχθώμεν καί νά ρίψωμεν μετά τοϋ κ. Βλάχου τά ανάθεμα έπί τό

ναγνώση τά παρά τίρ 'Ρίχτερ περί τοΰ αύτοϋ ζητήματος,3 τάς έξομολογή-

ημισυ τής ποιησεως τοΰ ανθρωπίνου γένους. Άν δέ ούδόλως άπτονται τής

σεις τοΰ Λοπεδεβέγα4 καί τοΰ 'Ρακίνα,

καοδίας τοΰ ημετέρου έπικριτοΰ τά υγρά βλέμματα τών εκστατικών παρθένων

περί Εύριπίδου, ή'θελεν έξ άπαντος πεισθή ότι καί οί μέγιστοι τών ποιητών,

τοΰ μεσαιώνος- αν άοσμα εδρίσκγ) τά νοσηρά άνθη τοΰ ρωμαντισμοΰ καί ηχή
άμουσον εις την ακοήν του τό, κρούσμα κώδωνος θρηνοΰντος περί δυσμάς

ήλιου την θνησκουσαν ημέραν, έν. έλλείψει άλλης αίσθησεως, άποτεινόμέθα

τότε εις την γεϋσιν αύτοϋ, έλπίζοντες τουλάχιστον νά συμφωνήσει μεθ’ ημών,

ή τούλάχιστον τά παρ’Άσωπίφ.

αντί νά θεωρώσιν ώς τά πτηνά άρκοΰν έ'παθλον την έκ τοΰ ίδίου ησματος ήδο·

νήν, έ'χουσιν απ’ έναντίας απαραίτητον την άνάγκην τοΰ θορύβου τών χειρο
κροτημάτων, 'ίνα στιχουργώσιν, ώς οί ήμίονοι, ΐνα βαδίζωσι,

τοΰ ήχου τών

άναρτωμένων εις τόν τράχηλον αύτών κωδώνων.

ότι τό foie gras είναι κάκεΐνο προϊόν νόσου και κάλλισταν έν τούτοις φαγητόν.

Σημειώσεως δέ άξιον φαίνεται ήμΐν καί τοϋτο, ό'τι έν τη παρούση εποχή

Έν τ·/ί παρούσφ ημών απαντήσει, αναγκαζόμενοι νά συμπιέζωμεν πλήθος

γενικού περί παντός πράγματος δισταγμοΰ, καθ’ ήν αύτοί οί μέγιστοι συγ

σπουδαίων ζητημάτων εντός τών στενών ορίων της ύμετέρας υπομονές, όμοεά··

γραφείς ,άπέχουσι πάσης από τρίποδος άποφάνσεως,

ζομ.εν μαθηματικόν άγωνιζόμενον νά λυσγ) τό άρχαϊον πρόβλημα τοΰ μεγί

τακόρως

στου έν έλαχίστφ. Άλλα φοβούμενοι μη καί ουτω καταχρώμεθα τγί ύμε-

τέρα εύμενείγ, θέλομεν απαντήσει τρέχοντες εις δύο τελευταίους όντως πα
ραδόξους τοΰ ημετέρου έπικριτοΰ χρησμούς.

.

ΙΒλ. Παρατηρήσεις περί τής Σ υ γ χ ρ <5 νο υ π ο ι ήσ ε ως προτάχθείσας τής
γαλλ. μεταφράσεως τοϋ Βερθέρου.
2 Οντος ξποαγματεύθη τό ζήτημα δια τοϋ γνωστόν μυθιστορήματος «Άδόλφοι»·” ,

τά διατακτικά έπιρρήματα Ά,

μεταχειριζόμενοι κα-

ό κ, Βλάχος κατώρθωσε νά γράψη

πολυσέλιδου διατριβήν, μή περιέχουσαν ού'τε έν ίσως, ού'τε έν πιθά,τως, ούδέ.

Γ. Α’σθητ. τόμ. ά, σελ. 99.
2 Συνδιαλέξεις (Gesprache) μετά τοϋ Έχερμάνου, τόμ. Α', σελ. 163.
3 Ε’σαγ. εις την Αισθητικήν τόμ. Α', σελ. 149.
4 Βλ. τό περί αύτοϋ αρθρον εις τήν «Γεν. Βιογραφίαν» τοΰ Michaud.
5 Άναγινώσκοντες τό τελευταΐον πόνημα τοϋ ‘Ρεναν έσημειώσαμεν ?ν αιτώ πλείστας
περιόδους περιεχούσας δύο ή τρία ίσως και ισάριθμα πιθανώς. Καθηγητής δέ τις τοϋ ήμετέρον Πανεπιστημίου άνεκοίνωσεν ήμΐν τήν αότήν πχρατη'ρησιν περί τοϋ Ilaekel,
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τό έλάχιστον αν δεν άπατωμαί. ’Αλλά περί πάντων έτοίμως καί άδιστά-

κάι κατά πόσον ήσεβήσαμεν πρός αυτήν. Τελευτώντες δέ τούτο μόνον προσ-

κτως αποφασίζει. Την μίαν θεωρίαν ονομάζει άποτόμως ψευδή, καί άλλην ά-

θέτομεν, δτι άν όντως έχωσι ποιητικήν άξίαν οί σήμερον κατακλύζοντες ήμ.ας

νηκουσαν εις πασίγνωστον φιλοσοφικήν σχολήν θέλει πρωτάκουστον ίδικην

στίχοι, δίκαιαι είναι τότε αί έν τοϊς προλόγοις τούτων άρα'ι τών ποιητών

μ.ου. Έκφοάζων μίαν οΐαν δήποτε γνώμην του κηρύττει συμφώνους πρός αυτήν

κατά της πεζότητος καί άναλγησίας τοΰ κοινού πρός καλά έργα, καταβαί-

778

779

πάντας ανεξαιρέτως τούς κριτικούς μικρούς τε καί μεγάλους, καί προς βε-

νοντα την έπιοΰσαν της βραβευσεως άγνωστα καί άκλαυστα εις τόν τάφον.

βαίωσιν τούτου παραπέμπει εις τούς είπόντας ακριβώς. το εναντίον. Τούς,

”Αν δέ πάλιν ύποτεθή η περιφρόνησις δίκαια, καί έν τούτοις θεωρηθώσι τά

μακαρίτας αδελφούς Σούτσους θέλει ποιητάς, ούχί δμως τοιΰύτους τόν Κορ-

τοιαΰτα στιχουργήματα, ούχί ώς έξαμβλώματα περιόδου ποιητικής στειρώ-

νηλιον καί τόν'Ρακίναν. Τόν κ. 'Ραγκαβην συγκαταλέγει μετά τοΰ κ. Άχιλ-

σεως, άλλ’ ώς γνήσια καί ώριμα τέκνα τοΰ νεωτέρου Ελληνισμού, τότε πρέπει

λέως Παράσχου μεταξύ των γνησίων 'Ελλήνων, τών δλως ξένων εις τά μαγ
*

έξ άπαντος ν’ άπελπισθώμεν καί νά έλεεινολογησωμεν τόν πατέρα τοιούτων

γανεύματα τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού, τόν δέ παροιμιώδη καταστάντα έν

γόνων. Άλλ’ έγώ, Κύριοι, ούτε ν’ άπέλπισθώ θέλω, ούτε υμάς ν’ άπελπίάω.

Ίταλί^ διά την άρχαϊκην τοϋ υφους εγκράτειαν Λεοπάρδην. συγκατηγορεΐ

Ό μέγιστος τών φιλελλήνων Σατωβριάνδος, έπισκεφθείς την χώραν ημών

μετά τοΰ Μανζόνη ώς διδάξαντα τόν Ζκλακώσταν την στομφολογίαν. Τοι-

κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, άφοΰ λεπτομερώς περιέγραψε την

αύτην θραϋσιν δεν ήθελε κατορθώσει ούτε ό κ, ’Αφεντούλης όμιλών περί

αθλιότητα, την αμάθειαν καί τούς δουλικούς μώλωπας τών τότε Ελλήνων,

Δάντου, ούτε σεισμός εντός εργαστηρίου υαλικών. ΤΙμεϊς δέ άφ’ ενός μέν

άντί ν’ άπελπισθή, έπιλέγει: «.Φρονώ εν τούτοις δ'τι πολλή άκόμη νπάρχεί

τοιαΰτα άναγινώσκοντες, άφ’ ετέρου δέ είλικρινώς έπιθυμοϋντες νά έπιτύ-

τιένΈλλάδι λανθάνονβα, μεγαλοιρνία, καί εκ τών σπλάγχνων αυτής θέλουοι

χωμεν λύσιν τινά τών ανωτέρω αινιγμάτων όπωςδηποτε ευνοϊκήν πρός την

9)·εννηθη και πάλιν οΐ διδάσκαλοι τής Ρύσεως καθ’ ολα». Τοιαύτην τρέ-

έμβρίθειαν καί τάς κριτικάς γνώσεις τοΰ κ. Βλάχου, μόνον μίαν ευρομεν πι

φομεν καί ημείς περί ποιησεως παρήγορον έλπίδα, φρονοΰντες δτι χώρα ήτις

θανήν, την έξης: δτι ώς άλλοτε έκρινε καλόν νά ύπόβάλν) εις τόν βουτσί-

έγέννησεν Όμηρους καί Σοφοκλεΐς, καί είχε χθές ακόμη δημοτικά ρίσματα

ναϊον αγώνα γερμανικόν δράμα ώς πρωτότυπον ίδικόν. του,

καί Σολωμόν, δικαιούται νά περιμένν) τούς έφαμίλλους τή ποιήσει, εις τούτους

ίνα λάβγ την

επιούσαν την ευχαρίστησή νά σκώψν) την αμάθειαν τών άπατηθέντων καθη

έπιφυλάττουσα' παρθένον την. δάφνην καί άμείωτον τό ιερόν όνομα ποιητής.

■

γητών, οΰτω καί ενταύθα άπηγγειλεν ώς. γνώμας τοΰ Έγέλου, τοΰ Φίχτε
καί τοΰ Leveque μ.υρία παρατράγφδα, ίνα γελάσ·/] έπειτα επί τγ εύπιστί^

τοΰ ημετέρου συλλόγου, καταπιόντος ταΰτα, ώς ό Κρόνος έσπαργανωμένους
λίθους αντί παιδιών.

ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΟΪ ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΝ ΡΩΣΙΑ-..

Εις μ.ίαν μόνην υπολείπεται ν’ άπαντησωμεν μομφήν. ’Εν τ·?ί εκθέσει ημών,

άποβλέποντες προ πάντων εις τό ποιόν καί την πλημμύραν τών σήμερον στι

Πλεϊστα δσα έχουσι γραφή περί γενειάδος καί δύναται νά γείνγι συλλογή,

χοπλόκων, άπεφάνθημεν δτι επί του παρόντος η μεταβατική κατάστασις,'

τόμων όλων έξιστορούντων τούς κατά καιρούς συρμούς καί τάς διαφόρους πε

δι’ $ς διερχόμεθα, δεν φαίνεται κατάλληλος πρός άνάπτυξιν ποιησεως αξίας

ριπέτειας αυτής. Τών δέ σπουδαιοτέρων καταδιώξεων , είναι δσας έν Τ?ωσί<£

άποκόψαντες έκ της ανωτέρω

έπί Πέτρου τοΰ μεγάλου καί τών διαδόχων αύτοΰ ύπέστησαν οί φέροντες γέ-

τοΰ ονόματος τούτου. Άλλ’ οι κύριοι ούτοι,

φράσεως τόν χρονικόν περιορισμόν ί’πΐ τον παρόντος, παρέστησαν ημάς ώς

νειον’ ταύτας, καθ’ όσον έχουσι σχέσιν πρός την νομισματικήν, έπιχειρουμεν

μετ’ αύτών συμπεριλαβόντας εις γενικόν άνάθεμα πάσαν την ποίησιν τής

νά έκθέσωμεν, άκολουθοΰντες κατά τό πλεΐστον τό έν τή Revue numismati-

νεωτερας Ελλάδος κα'ι ολόκληρον έθνος καταδικάσαντας εις ποιητικήν άφα-

que(1847) άοθρον τοΰ κυρίου Ε. Cartier.

σίαν. ΤΙ τοιαύτη τακτική δέν είναι νέα’ άπαραλλάκτως οί ιερείς και ύπουργοί

τούς μόνην την αθλιότητα αυτών ελέγχοντας παριστώσιν ώς άσεβοΰντας πρός

Πέτρος ό μέγας, έπιστρέψας κατά τό 1 698 εις τά κράτη του, μετά δια
μονήν δύο σχεδόν ετών έν'Ολλανδία:, Άγγλίσι

καί Γερμανί^, ηθέλησε νά

τά θεία η τό άνεύθυνον τοΰ βασιλέως. Πρός ταΰτα αδύνατον είναι .ν
* άπαν

έπιχειρηση άναμ.ορφώσεις δι’ ών ένόμιζεν ότι ήθελε δυνηθή νά είσαγάγη εις

τησωμεν σήμερον, ύπέρ τό μέτρον ήδη την ύμετέραν εύμένειαν καταχρα-

την χώραν του

σθεντες. Άλλ’ άν ή κατ’ ανάγκην ξηρότης καί αί παραπομπαί τής ανωτέρω

του' ένόμισε δέ πρέπον νά μεταχειρισθή την απεριόριστον έξουσίαν του μέ

καλλιλογικής άνακρίσεως δέν έξηντλησαν. τό ταμεϊον της υπομονής ύμών,

χρι τοσούτου, ώστε καί ν’ άναγκάσν) τούς 'Ρώσους νά δεχθώσι τάς ξενικάς

τολμώμεν, Κύριοι,

νά ζητήσωμεν την θυσίαν μκας έτι εσπέρας, της τοΰ

προσεχούς Σαββάτου, ίνα έξετάσωμεν τά της νεωτέοας παρ’ ημϊν ποιησεως

πολιτισμόν δμοιον πρός όν είχε γνωρίσει έν τοΐς ταξειδίοις

συνήθειας. Της δέ συνήθειας τοΰ φέρειν μακράν γενειάδα έκλειψάσης παντού

σχεδόν περί τά τέλη τοΰ ΙΖ' αίώνος,

ό μονάρχης τών 'Ρώσων προέγραψε

i-

.1
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την γενειάδα ν.χ\ τούς μύστακας καί έν τώ ίδίω κράτει. Έκαμε τοϋτο ίπλως

κάτωθι τών δύω ^ωσικών λέξεων denghvi

[χονον ινα συνειθίσν) τούς υπηκόους του εις τυφλήν ύποταγην καί νά κατα-

κλου έκ σφαιριδίων,. έπί δέ τοϋ όπισθεν μέρους, έντός όμοιου κυκλου, έν τώ

στησγ ούτως ευκολωτερας όίλλάς σπουδαιοτερας αναμορφώσεις τάς οποίας

πεδίώ, είς δύο γραμμάς μέ ρωσικούς χαρακτήρας ή χρονολογία

είχε κατά νοϋν. Γνωρίζων όμως την τοϋ έθνους στοργήν πρός τάς παλαιάς

7207, ητις άνταποκρίνεται πρός τό 1699 έτος τοΰ καθ’ ημάς ημερολογίου.1

αύτοϋ συνήθειας περιέμενεν άντίστασιν’ καί πράγματι έσχ.ε > τοιαύτην, δι’ δ

vsiati (χρήμα ληφθέν) έντός κύ

αύτη: έτος

Τό νόμισμα τοϋτο κατά τό.ύπό τοΰ de Chaudoir δημοσιευθέν σχεδίασμα

καί ηναγκάσθη νά προστρέξ-/) είς έκτακτα μέσα. Διά νά νικηση εύκολώτε-

είναι τέχνης πολύ Αμελημένης, δυνατόν δέ νά άνεγνωσθη καί ηρμηνευθη κα

ρον τά εμπόδια τά αντικείμενα εις την έκτέλεσιν των διαταγών του, % διά

κώς, νά άναφέρηται δέ πράγματι είς έτος μεταγενέστερον τοϋ 1699. Άλλ’

νά άποφέρ·/] χρηματικήν ωφέλειαν έκ της έπιμονης, μεθ’ ης ηθελοννά δια-

όμως έπειδη την χρονολογίαν ταύτην άνέγνωσεν ό de Chaudoir καί επειδή

τηρησωσι την γενειάδα, ό αύτοκράτωρ έξγρεσε τοϋ προρρηθέντος μέτρου τούς

έν τγ ίστορί^

πληρόνοντας ί'διον έπ'ι τούτφ φόρον, άνάλογον πρδς την κοινωνικήν έκαστον

παραδεχθώμεν ότι η αλλόκοτος αύτη άναμόρφωσις ηρχισεν εύθυς μετά

τάςιν. Ούτως οί έμποροι ώφειλον νά πληρόνωσι 100 ρούβλια, ομοίως δέ οί

την είς τό κράτος έπιστροφην τοΰ μεγάλου άνδρός, όφειλομεν να την παρα

άνηκοντες

άνθρωποι

σιών
σαν

εις τάς

τάξεις

της αύλης καί της υπαλληλίας’ οί αστοί, οί

τών βογιάρων, οί άμαξηλάται, οί εις την ύπηρεσίαν

προσκεκολλημένοι,

έκτος

τών ιερέων και διακόνων

60 ρούβλια, πάντες δέ οί λοιποί κάτοικοι της Μόσχας

ταξεως 30 ρούβλια. Οί γενειοφόροι χωρικοί

τών έκκλη-

έφορολογηθηο'ίας δ'ηποτε

ώφειλον νά πληρόνωσι μόνον

Πέτρου τοϋ μεγάλου ούδέν εύρίσκεται άντιτεϊνον είς τό νά

δεχθώμεν.
Τό κοινότερον τών νομισμάτων τούτων, καίπερ δν καί τοϋτο σπάνιον καί

έν αύτγ

ττί 'Ρωσία,

είναι τό ένταΰθα είκονιζόμενον, τό φερον δηλ. την

χρονολογίαν 1705. Είναι δέ γεγραμμέναι έκ τοΰ ενός μέρους, ώς έπί τοΰ

προηγουμένου νομίσματος, αί δύω ρωσικαί

λέξεις αί'σημαίνουσατ ότι έπλη-

πόλεως, εισερχόμενοι η έξερχόμε-

ρώθη ό φόρος άνωθεν είκόνος παριστώσης ρίνα, στόμα, μυστακα καί γενειον,

νοι, δυω δέγγους, χάλκινου νόμισμα άξίζον τό _ημισυ. τοΰ .κοπεκίόυ η τό ει

τά πάντα δ’ έντός στεφάνης έκ φύλλων. Είς τό όπισθεν δε παρίσταται ο

κοστόν τοϋ ρουβλίου.

έστεμμένος δικέφαλος ρωσικός άετός, μέ την χρονολογίαν

όσακις διηρχοντο διά τοϋ περιβόλου τ*ης

Ό υποκείμενος εις τόν της γενειάδος φόρον έλάμβανεν είδος τι νομίσμα

τος Α σήματος, τό όποιον ώφειλε

είς ρωσικούς χα

ρακτήρας, δμοίως έντός στεφάνης έκ φύλλων.

νά φέργ πάντοτε έπάνω του, ΐνα βέ

βαιόν?) τό δικαίωμά του είς τούς έπιτετραμμένους την έκτέλεσιν τών διατα
γών τοΰ αύτοκράτορος. Πάντες οί κατώτεροι αξιωματικοί τοϋ στρατού ειχον

λάβει ξυράφια όπως κόπτωσι τό γένείον τών απειθών καί ΐσχϋρογνωμόνων
καί πρό πάντων τών άνηκόντων είς την αΐρεσιν τών ρασκολνίκων.
Αί διατάξεις

αύτατ δυσηρέστησαν τά μέγιστα τόν ρωσικόν, λαόν καί η

δυσαρέσκειά του αύτη ηύξηθη έπί τοσοΰτον, ώστε πολλάκις έπαρουσιάσθη.

ανάγκη μεγίστης έπαγρυπνήσεως διά νά προληφθώσι στάσεις.

,

Ούχ Αττον ό νόμος κατά τό 1714 έπεξετάθη. καί μέχρι Πετρουπόλεως
*

ήτις έως.τότε έξγρεϊτο της κατά του γενείου προγραφής’ κατά δέ τό 1722..

εζεδόθη ούκάζιον άναγκάζον όλους τούς διατηροΰντας την γενειάδα νά παραδεχθώσιν ί'διον φόρεμα καί νά πληρόνωσι 50 ρούβλια κατ’ έτος. 'Όσοι μη
δυνάμενοι νά πληρόνωσιν έπέμενον νά μη ξυρισθώσι κατεδικάζοντο είς βα

ρέα δεσμά. Τό μέτρον τόΰτο έπεβληθη καί είς τάςήέπαρχίας, αλλά κατά τό

Τά νομίσματα ταϋτα Ασαν μέν ώς έπί τό πλεϊστον χάλκινα, άλλ’ ύπαρ

χον καί άργυρά μέ τόν αυτόν τύπον, σπανιώτερα άκόμη, προωρισμένα άναμ-

©ιβόλως διά τά έπίσημα πρόσωπα η χάριν τών περιέργων. Βεβαιοΰται μάλι
στα ότι έκόπησαν καί χρυσά.
Πολλά τών νομισμάτων τούτων

τών φερόντων την χρονολογίαν

1705

φέρουσι μικρόν έπίσημον (contremarqua) στρογγύλον μέ τόν άετόν δμοιον τώ
τοΰ τύπου. Είναι άναντίρρητον ότι τό έπίσημον τοϋτο έτέθη κατ’ άνανέωσίν

1723 οί χωρικοί οί .φέροντες τά έδώδιμα είς τάς πόλεις άπηλλάγησαν .όλο-

τινα της πληρωμές τοΰ φόρου.
’Αλλά κατά τό 1724, ό Πέτρος έπικυρών τάς προρρηθείσας διατάξεις,

τελώς τοΰ φόρου τούτου.

ηθέλησε νά δίδεται νέον τι μεταλλικόν σημεϊον κατ’ έτος ώς άπόδειξις

Άνάγουσι συνήθως είς τό έτος 17 05 τό πρώτον ούκάζιον Πέτρου τοϋ με

γάλου τό άναφέρον περί γενειάδος' άλλ’ όμως ό de Chaudoir αναφέρει έν τών.
εν λόγφ νομισμάτων ύπό χρονολογίαν άναλογοΰσαν πρός. τό έτος 1 699. Έπί

τουτου δε παρίσταται έξ ενός μέν μέρους στόμα μέ μύστακα καί γενειάδα.

είς

Γ Τό 7207 ήτοι τό 1699 υπήρξε τό πρώτον έτος καθ’ ό ε’σήχΟη παρά τοΤς 'Ρώσοις τη
ε’σηγήσει τοϋ μεγάλου Πέτρου ή από Χρίστου χρονολογία’ μέχρις ίκείνου τοΟ έτους έποιοδντο χρήσιν της καί παρά βυζαντίνοις συνήθους χρονολογίας από κτίσεως κόσμου, ταύτης
ύπολογιζομένης 5508 ί'τη πρό τής Χρίστου γεννήσεως.

ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΟΥ ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΝ ΡΩφψ
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τους πληρωσαντας τόν <ράρον· Διεταζεν επομένως την κατασκευήν τετραγώ

μόσιον τάμεΐον, ή δέ άπείθεια ίτο πράγματι επικερδέστερα τυφλής ύπακοης.

783

νου πλακός ίνα την φέοητις έμφανώς καί εύκολύνηται

783

τοιουτοτρόπως ·ή

Τά γενειοφόρα λοιπόν ταΰτα σήματα είναι άληθη ιστορικά νομίσματα,,

έκτέλεσις τοΰ νόμου. Δεέταξεν επίσης κατ’ αύτην την εποχήν νά πληρόνωσιν

άφ’ου άντεπροσώπευον τά ποσά τών 30, 50, 60 η 100 ρουβλίων. Ή σπα-

οί ρασκολνΐκοι διπλάσιου φόρον. ’Ίσως δέ δι’ εκείνους έγένετο η επίνοια τών

νιότης των δέ δίδει αύτοΐς άξίαν έν ταϊ; συλλογαϊ;"

χρυσών εκείνων πλακών, ων είναι γνωσταί πολλαί καί διάφοροι μέ την χρο

εί'πομεν καί έν αύτΐ) τν) 'Ρωσσίικ, της έμφυτου άποστροφη; τοϋ ρωσσικοΰ λαοϋ

νολογίαν 1724 καί 1725.

πρό; τά σήματα ταΰτα συντεινάσης άναμφιλέκτως είς την καταστροφήν καί

·ησαν δέ σπάνια ώς

Ή πλάξ αυτή κατά την περιγραφήν τοΰ de Chaudoir είναι ρομβοειδής

έξαφάνισιν αυτών, εύθύς ώς έπαυσαν νά -^ναι άναγκαϊα. Κατέχουσι δέ νϋν

έ'χουσα όπάς κατά τό άνω και κάτω άκρον. Έν τώ πεδίφ κάτωθι της δι’

άξίαν λόγου Θέσιν έν ταϊς νόμισματικαΐς συλλογαϊς, άναμιμνησκοντατάς ύπό

άραβικών χαρακτήρων γεγραμμένης χρονολογίας 1725 αί τρεις ρωσσικαί Χέ-

Πέτρου τοΰ μεγάλου έπιχειρισθείσας καί ύπό τών διαδόχων αύτοΰ άσπαστάς

ζεις: Sborodi pochlina vsiata^d οιά τό γένειον φόρος είσεπράγθιγ καί

γενομένας αναμορφώσεις, τά μέσα τά όποια μετεχειρίσθησαν διά νά φθά-

ταϋτα εντός τετραγώνου περιχειλώματος φύλλων αρκετά καλά έξειργασμέ-

σωσιν είς τέλος τι άμφίβολον καί την άντίστασιν μέρους τινός τοΰ έθνους είς

νου. Τό ό'πισθεν φέρει τό αυτό περιχείλωμα άλλά τό πεδίον είναι κενόν καί

τάς θελήσεις ηγεμόνων οΐοι οί τσάροι.

Δ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

επί της περιφερείας μόνον άναγινώσκόνται αί έξτίς ρωσσικαί λέξεις: Boroda
lichnal’a tiagola = ή γενειάς eirat άνωφε.Ιες βάρος. Ή ρωσσικη κυβέρνησες
διατηρεί ακόμη τάς σφραγίδας τών τελευταίων τούτων σημάτων.
Μετά τόν θάνατον Πέτρου του Λ' κατά τό 1725 όλα τά εις.την γενειάδα

άναφερόμενα διατάγματα έπεκυρώθησαν υπό Αικατερίνης τ·ης Α' έν- ούκαζίφ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΑΑΙΙΝΙΛ-.
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φέροντι χρονολογίαν 4 Αύγούστου 1726.

Κατά τό 1728,

Πέτρος ό Β' εξέδωκ εν εγκύκλιον συγχωρούσαν εις τούς
A

χωρικού; καί άγρότας νά φέρωσι τό γένειον, άλλ’ έκ νέου απαιτούσαν την
πληρωμήν τοΰ φόρου τών 5 0 ρουβλίων παρά παντός άλλου, έπί ποινή δεσμών.

‘Η αύτοκράτειρα ’Άννα κατά τό 1731 έξέδωκεν ούκάζιον. καθ’ δ πας τις

μη γεωργός, ό'στις έφερε γενειάδα, κατεγράφετο ώς ρασκολνϊκος καί ύπεχρεοΰτο

νά πληρόνη διπλούς πάντας τούς φόρους, συνάμα δέ καί τά πεντηκοντα ρού
βλια διά την γενειάδα.

Κατά τό 1743 η αύτοκράτειρα ’Ελισάβετ έπεκύρωσεν έν ό'λν] αύτών τ·?|
αύστηρότητι τάς προρρηθείσας διατάξεες.

Πέτρος δ Γ' άναβάς τόν Θρόνον κατά τό 1762 έβουλεύετο νά διατηρηση

■

Λαιιοϊέτσα (τά). Παρά τόν Ταφιόν τ·ης Πάλης.

ζ/ασκα^ειδ. Νησίς, εξάρτημα της Κεφαλληνίας, καλούμενου ούτω τανϋν

ένεκα τοΰ έκεϊ παιδαγωγικού όιο ασχα.Ιείου έπί τών'Ρωμαίων αύτοκράτόρων,
παρ’ άρχαίοι; δέ ’Αστερία καί Άστερίς καί δύο λιμένας έχουσα καί πόλιν

'ΛΙαΛχοριενάς.

"Εστι δέ τις νήσος μίσση αλί πετρήεσσαν.
Άστερίς ού μεγάλη’ λ ι μ έ ν ε ς δ’ίτι ναύλοχοι αύτη
«μφίδομοι. . . . .1

τούς νόμους τών πρό αύτοΰ αύτοκοατόρων καί νά τούς συμπληρώση δι’ αύστη-

Ή νησίς κεϊται μεταξύ Κεφαλληνίας καί ’Ιθάκης. Έπί Στράβωνος2 έκ φυ

ροτέρων άρθρων, εΐχε δέ πρός τούτο προετοιμάσει ί'διον ούκάζιον' άλλ’όμως ό

σικών φαίνεται αιτιών ή νήσος ηλλακται διότι λιμένα ούδένα είχε. Παραδόξως

αιφνίδιος αύτοΰ θάνατος εμπόδισε την έκδοσιν τούτου. *Η χήρα αύτοΰ Αικα

έν x'p'EOrtxrj ’Επιθεωρήσει τών Παρισίων (Δ. 48. 190) ύποθέτει δ γράψα; ότι

τερίνη β' μόλις ένθρονισθεϊσα (1762) κατηργησε πάντας τούς εμποδίζοντας

σήμερον καλείται Έρησσος, ενώ δέν δέχεται τόν ά ,π .1 ο ΰ ν βράχον τοΰ ζ/α-

την γενειοφορίαν νόμου;' οί δέ ρασκολνϊκοι οΐτινε; ειχον φύγει την πατρίδα

σχα.Ιειοϋ ώς λείψανα τ·η; άλλοτε κατοικηθείσης νήσου γ)ν θεωρεί βυθισθεϊσαν

ΐνα άπαλλαχθώσι τών κατ’αυτών διατάξεων προσεκληθησαν νά έπανέλθωσι

δ δέ Gell θεωρεί πιθανόν ότι η Άστερίς

καί έλαβον γαίας ΐνα άποκαταστηθώσι.

δν άλλοτε άπονησωμένον (ιδ. Gosdies 154).

εινε τό νΰν άκρωτηριοιον Μίτικας,

Κατά ταΰτα η της γενειάδος καταδρομή διηρκεσε πλέον τών εξήκοντα

Λα,φνονόί τό άκρότατον πρός Λευκάδα άκρωτηριον, παρά τό Γουϊσκάρδον.

ετών καί έγέννησεν αιρετικούς, ίσως δέ καί μάρτυρας. Έπρεπε νά ηναί τις

Λεριατορά ήτχή. Έλληνικωτάτη ή λέξις έκ τοΰ δέμω=κτίζω’ χωρίον έν

πλούσιο; διά νά φέρ·ρ γένειον’ πεντηκοντα ρούβλια η 20Ό φράγκα κατ’ έτος
η το φόρος ούχί εύκαταφρόνητος' και άν τό αύτοκρατορικόν κύρος δέν κατόρ
θωσε την έζαφάνισιν της γενειάδας, εισηγε τουλάχιστον χρήματα είς τό δη

* Ίδε σελ. 681.
1 'Ομ: Όδ. Δ. 844.
2 Στράβ, 6. I. σελ. 99.
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Άνωγή της Πάλης, άντικού περίπου ζ,αΐ αντίζηλου πρός τό μιχφόν χωρίου

καί ποικιλομόρφους σταλακτίτας,ίείς τάς δύτικάςίάκτάς τής ϊϊάλής έν άπο-

'Ρίφι όθεν καί τό νόστιμου ρητόν'

κρήμνφ καί κινδυνώδει κατωφερείς. Τοιαΰτα σπήλαια δρακοσπη^αΐς ή ά,οα-

Τ8Ι

κοντοαπη^αϊς ή δρακοντόσπη^α, λεγάμενα εϊνέ τινα εις άπότομα καί, άγονα

"Αν σμίξουν τά Δεματορά
με τό καϋμένο Ρίφι
Τότες θενά συγκάνουνε 4 '
ή πενθερά καί νύφη.

μέρη, ύπάρχει μάλιστα η πράληψις δ'τι εινε ένδιαίτηματα πονηρών πνευμάτων,

ίδίς δέ δρακόντων^.

' ~
(

;

ΑηΜνΰζα, η Αει.Ιινατα, και 'ΑδειΛινατα και ό κάτοικος’κ/δίΐ.έώ’τ/σ. Κω-

μόπολις μεγάλη, πρωτεύουσα τοϋ ομώνυμου δήμου έ'χουσα ύπέρ τάς’ 2000

αρχαίοι τάφοι, τοιοΰτοι μάλιστα σώζονται πολλοί καθ’ ολην εκείνην την το
ποθεσίαν μέχρι τής αρχαίας πόλεως, δέν εινε δέ άπίθανον νά ήτο έκεϊ τό

κοιμητηρίου αύτης.
Αραπανήτικα, θέσις έντεΰθεν τοϋ ποταμίου τών Βάτσων (ί'δ. έπ. λέξ.),

κατοίκων εύφυών και φίλεργων. Τό ύπερηφανον αύτών δύνατάί νά δείξγ πως
.

ΑραποσπηΛ%ά,^εγετχι έπίσηζ βράχος τις έπί της εις

Άνωγήν άγούσης όδοΰ παρά τ-η άρχαίς Πάλη, όπου είσί λελαξευμένοι τρεις

Αενϊρινες. θέσις έν Λειβαθοΐ παράτά Σβορωνάτα.

και τό επί 'Ενετών λεγόμενον

Τ83

/

. 'Όλο φράγκος προδβεδοΰρος 2
καί ποτ’ ?νας Άδειλίνης;

ί'σως έκ τοΰ σχήματός της κληθεΐσα ούτως.

Αράπανος, τοποθεσία αντίκρυ τής πόλεως τοΰ ’Αργοστολιού όπου η μονή
τής- Θεοτόκου καί τό δημοτικόν νεκροταφείου, κληθεΐσα καί αύτη (ί'δ. προηγ.

λέξ.) έκ του σχήματος 2.

Α ημίατρες' παρά τά Χαυδόίτα της Πάλης.

:

Αίας (ό)’ νησίδριον απότομον παρά τήν νοτιοδυτικήν άκτήν της Κράνης,

κτιτών (ύδρο-γγαράτη).

δεξι<£ τφ εΐσπλέοντι τόν κόλπον, έφ’ου σήμερον μικρά μονή της Θεοτόκου.

Πιθανώς ήν τό πάλαι εκεί βωμός τοϋ Διός, περί τουτου όμως μαρτυρίαν δέν

Αρογγαράτη, θέσις έ'χουσα πολλάς πηγάς. έν Σάμη καί σπήλαια σταλα-

ΑρυριοΙ, δασώδης παραλία κάτω τοΰ Άθέρος, ό'που ή μονή τοΰ 'Αγίου Άνδρέου. Έλληνικωτάτη ή λέξις.

έ'χομεν ή την παοάδοσιν, τό σωζόμενον όνομα καί τινας αμφιβόλου ιστορίας

ΑουΛΐχα^ όρμος πρός’Ιθάκην, λείψανου τής άρχαίας ονομασίας ΑονΛΙχιον

πέτρας άς έ'λεγον έρείπια τοΰ ίεροΰ' άλλως τε δέν εινε καί ό'λως άπίθανον άφοΰ

περι οδ μεγάλη ύπάρχεί άμφισβήτησις μεταξύ τών άρχαιολογούντων, ών οί

κεΐται κάτωθεν τοϋ Αίνου όπου ώ; γνωστόν ήν ιερόν τφ Διί. Ό λαός σήμερον

μεν αυτήν την Κεφαλληνίαν ούτω καλουμένην ποτέ λέγουσιν,οί δέ την Πάλην,

κατά την φράσιν τοΰ κ. Μαυρογιάννη 3 τάς δύο

καί άλλοι νησίδα τινά τών. πρός την ’Ιθάκην, ή νήσον μεγάλην ένωθεϊσαν έκ

Θρησκείας, άποκαλεΐ την έκεϊ μονήν α'ΙΙ παναγία τοΰ ΑιόςΤ). Ή «Κυρά άφ

προσχώσεων μετά τής Στερεάς, άλλοι δέ τό νότιον τής Κεφαλληνίας μέρος

τό Δία», έν αις φράσεσι τηρείται ακριβής καί η τοΰ ονόματος κλίσις. Την

τα-νΰν "Ερυσον άπό τής'Αγίας Ευφημίας καί πέραν, δπερ λέγουσιν άλλοτε άπο-

συνδυάσας, ούτως είπεϊν,

κομψοτάτην μικράν εκκλησίαν έζωγράφισεν ό πολύς Καντούνης έκ Ζακύνθου,

νησωμένον. Έκ τών συνδυασμών διαφόρων μαρτυριών προκύπτει τό πιθανώ-

περιώνυμος άγιογράφος, τυγχάνων εκεί επί τίνα χρόνον εξόριστος.

,τατον ότι τό αρχαίου Αον.ΙΙχιον ήν μοϊοά τις τής Κεφαλληνίας, ούχί όμως

ΑιγαΛέττο' μικρόν χωρίον παρά τό Πυργί. Διά τό φιλοτάραχον καί ανυπό

βεβαίως ή Πάλη, καθ’ ά Φερεκύδης παρά Παυσανίφ (Ήλιακ. ρ. c. 1 5) λέγει,

τακτου τών κατοίκων, επί Ενετών εκαλείτο JOiavoletto, ό'θεν έκ παρα

αλλά πιθανώτατα τό πρός τά βόρεια τής Σάμης μέρος ό'που καί έτηρήθη

φθοράς γίνεται η λέξις.

ή λέξις 3. Ώνομάσθη παρ’ άρχαίοις ούτω άπό Δολιχίου υΐοΰ Τριπτολέμου.

ΑιχαΛές' παρά τά Σβορωνάτα της Λειβαθοΰςι Έλλ. η λέξις έκ τοΰ δίχα.

Θέσις ΑιχαΑι] εινε καί παρά τά Καμιναράτα της Πάλης 4.
Αιχαύ.Ιακας (ό)' δύσβατος φαραγξ παρά τά Καμιναράτα, κληθεΐσα ούτως
ώς έκ τοΰ έκεΐ διχαζόμενου αύ'λακος.

Αρακατα' χωρίον της Πυλάρου.

Αρακιές' πρός τά δυτικά της Πάλης.
ΑρακοσπηΛ.ηά. Σπηλαίου άξιοθαύμαστον όντως .διά τούς έν αύτφ μεγάλους

1 Συγκάνω=συμπράττω, δμοφωνώ.
Προββεδοϋρος Ίταλ. proweditore δ έπί Ενετών ε’ς έκάστην νήσον στελλόμενος
διοικητικό; αρχών, προβλεπτής.
’
3 Ποιήσεις. Ό Ναύτη; τοϋ Ίονίου, σημειώσει.
4 Έκτοϋ δίχα πολλά; ϊχη ή νήσος λέξεις λ.χ. διχοΰλι, διχάλα, διχαλωτός Λ.
2

έν

1 Περί δρακόντων, Ιί μύθοι; καί ασμασι πολλά σώζονται, κρατεί δέ ’δία ότι ε’σί
«νεύματα κακά, ό'ντά τερατώδη καί αιμοχαρή. Ό λαό; νομίζει αύτούς ύπεργήρους καίδυσθα·
νεϊ;, διό καί τού; τοιούτους ανθρώπου; άποκαλεΐ δράκοντα; καί γέρο δράκοντα;.
Συνήθως αρρενας δέχεται αύτού;, ένίοτε όμως καί θήλεις, δρακόντισσε; καλουμένας,
σπανιότατα δέ καί παιδία δ ρακόν τάπουλα. Νομίζουσιν ΐτι, ότι διαιτώνται ώ; καί έν
γίνει τά κακά πνεύματα (βρυκό λάκες, καλικάντζαροι, φαντάσματα, άνεράγδες,
στρύγγλες) εις δυσβάτους καί άπορρώγας θέσεις, τοιαΰται δέ ε’σί κατά την τοϋ λαοϋ δόξαν
ό Χάρακας, δ Σκαυδολίτης, ή Σκίζα, τά Όρτολίθια, τά κακά λαγγάδια κλ.
όλα φοβερά την βίαν. .
2 Έκτου δρεπανοειδούς σχήματος έκλήθη ποτέ καί ή Κέρκυρα Δρεπάνη, καί τό Σικε
λικόν Δρέπανον (ϊδ. Servius Sch. Aen. Ill c. 1 καί Κέρκυραϊκά; άρχαιότητα; έν Μόσχα
1804, 336. .
_
3 ΈπιΟ. ΙονΆνθολ. Δ. σ.,764. 806 —Ε'. σ. 51 σ. 57 όπου έν έκτάσει τά περί τούτου.
’Επίσης
*-Ζερβού
?Αρχ. Λειψ. Κεφ. σελ. 11,
ΤΟΜΟΣ Α’

50
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ΛύσχοΛο, θέσις πετρώδης έν ©ηναίγ, διά τό όύσχο.Ιον της άρόσεώς κλη-

/
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Έΐΐβς. 'Ωράιότάτη περιοχή της Κράνης πρός τά νοτιοδυτικά. ’Ίσως έκ

τοϋ έάαία - εΛηός διά τό πυκνόν της έλαιοφυτείας.1 Ό Ραγκαβ^ς 2 γράφει

θεΐσα ούτως ί'σως.
Λώόεχα, νησιά, σκόπελοι έρημοι παρά τά Όρτολίθια,

Λέων, ούχί όρθώς.
'Ε.ΙΙηνιχά'έν Σάμη. Λατομεϊον ώραίων λίθων έξ ης θέσεως έξηχθησαν καί
οί λίθοι τών άρχαίων τί$ς Σάμης τειχών3 ών έρείπια πλεΐστα έκεΐ σώζονται

Ε

καί μάλιστα κυκλώπειων τειχών. —Καί έτέρα θέσις έν Άνωγ^ της Πάλης

ΕιχοσιμΙα' περιοχή έν Κράνη έχουσα 7 χωρία. Ό 'Ραγζαβης λέγει 2Γο-

έτέρα θέσις έν Κραναία δπου αρχαίοι τάφοι (ί'δε x.oci μνημαΐαβ.

σιμιά Λ τών δεκαοκτώ θεμάτων της Κεφαλληνίας.1

,ΕΛάχου βουνά’ ούτως ονομάζει ό λαός ενίοτε τόν Αίνον, συνηθέστερον δέ
Μεγάΐο βουνό 'λ άπλώς κατ’ εξοχήν Βουνό.? ΙΙαρά τισιν εΰρηται ”ΕΛατο,
Μαϋρα, βουνά και Μαυροβουνιβ αί τελευταΐαι δμως όνομασίαι ούδέποτε

σχεδόν λέγονται. Τό όρος τοϋτο δπερ ό Στράβων άποκαλεΐ μέγιστονβ ύψοΰται υπέρ την θάλασσαν 1620 ώς έγγιστα μέτρα, η δέ περίμετρος της άκρο

τώτης αύτοϋ κορυφής εινε ώσει 60 ποδών. Ό άγγλος Goodisson λέγει δτι
ό ’Όλυμπος μόνον εινε υψηλότερος αύτοϋ.5 Έ.έάτου

καλείται ούτω διά τά έκεΐ εύρεθέντα μ.νηματα η άγγεϊα πιθανώς —’Επίσης

λέγεται ώς έκ

.Ερημιάς (ό)’ έν Κατώγι εύ'φορος πεδιάς. ’Ίσως έκ τοϋ δτι $το ίρημός

χωρίων η οί'κων.
’Ερμνός' θέσις λοφώδης έν Κατώγι" η άρχ. λέξις ερυμνός ητις σημαίνει

στερεός, συμπαγής και ητις άπαντ^ καί έπί όρέων παρ’ άρχαίοις.·1

’Έρυσος (η) και ούχί Έρισσόςβ καί δ κάτοικος 'Ρυσιανος^ περιοχή πρός
τά άρκτοανατολικά της νήσου τό πλεΐστον πετρώδης και άγονος. ’Εκ τοϋ

έρνμνός (?δ. προηγ. λεξ.). '

■

.

τών έπ’ αύτοϋ ελατών,6 ών μέγα μέρος έκάη πρό τινων ετών, σώζονται δέ

Έφταμμουόιά’ έν Άνωγνί.

έτι είς μεγάλην έκτασιν άπηνθρακωμένα τά γιγάντια στελέχη κινοΰντα τόν

Εϋγερως’ ό'ρος. Τοϋτο άγνοώ, άναφέρει δμως δ κ. Σταματέλος έν τφ Γλωσ
*

οίκτον. Ό κωνοειδής καρπός της έλάτης έχαράσσετό ποτέ καί έπί νομισμά

σαρίω της Λευκάδος.

*

των, ώς έμβλημα, ούτως είπεΐν της νήσου, καθ’ ά δηλοϋται έπί τινων νομι

ΗΑΙΔ2 ΤΣΙΤΣΕΑΗΣ.

σμάτων τών Πρώνων, έφ’ ών ό ρηθεις κώνος.7 Παρ' άρχαίοις τό. δρος έλέ-

ΕΣΤΙΑΣ

γετο Λίνος δθεν και Αίνησιος ό Ζεύς, ού ιερόν ην έπί της άκροτάτης κορυ

φές8 καί ουτινος λείψανά είσι λίθοι τινές μεγάλοι και πολλά έκεΐ ημίκαυστα

οστά τών θυσιαζομένων ζώων. Ή από της κορυφής τοϋ .όρους άπσψις εινε μα-

ΡΩΜΑΪΚΑ ΪΚΗΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Γ' *

γικώτατον θέαμα, τό Ίόνιον πέλαγος καί δ Κορινθιακός κόλπος, αί νήσοι άπό

Ζακύνθου μέχρι Κέρκυρας, πόλεις τινές της Στερεάς και της Πελοπόννησου εί-

ίΥΜΡΟίΙΟΝ ΝΕΡΩΝΟί

σίν ύπό τά ομ.ματα τοϋ θεατοϋ, τινές μάλιστα διατείνονται δτι έν άκρφ

εύδία έπιφαίνεταΛ και ή Αί'τνα της Σικελίας (ΐ'δ. ’Εθνικήν Έπεθεωρ. Παρισίων τόμ. Δ'τεϋχ. 48).

Τέσάαρες δοΰλοι ρωμαλέοι φέροντες to φορεΐον έν ώ ητο ό Μετέλλος, κα
τέβαιναν δρομαίοι τόν Παλατϊνον λόφον άδιαλείπτως προτρεπόμενοί υπό τοϋ

1 'Ελληνικών Τομ. Γ. σελ. 727.
2 Οΰτω καί άλλαχοΰ, έν Ληξουρίω λ. χ. Βουνό κατ’ εξοχήν καλείται τό δπερ τά Δαμουλιαννάτα ό'ρος, ώς καΥ Βράχος κατ’ Ιξοχήν ό παρά τά Κουρουκλάτα, όπου μονδΰριον
τοΰ άγιου Σπυρίδωνος.
3 Mannert 5. 1 σελ. 90. "Ισως δεν εινε και άσχετος τό Μαΰρα βουνά κλ» πρός τό
Μέλαινα τών αρχαίων,ώς έκαλεϊτο κατά τινας ή νήσος.
4 Στρ. 6. 10 σ. 356.
5 Crusius Turcograecia τ. 3 κ. 12 σελ. 438.
6 Αί έπι τοΰ Αίνου όλάται μίχρι τίνος Ιπιστεύετο ότι άποτελοΰσιν έν; τη βοτανική:’Ιδιον ■
είδος abies cephalonica καλούμενον. *0 καθηγητής Όρφανίδης όμως γράψας τινα περί τών
ΙπΥ τών νομισμάτων τών Ίονίων νήσων φυτών (εν τώ ύπό τοϋ σπουδαίου νομισματογνώμονος κ. Ποστολάκα έκδοθέντι καταλόγω της συλλογής τοΰ έγκριτου νομισματολόγου κ. Π.
Λάμπρου) άποκρούει την γνώμην ταύτην Επόμενος τώ ΐταλφ καθηγ. Parlatore κατα.τάσσοντι
τάς ίν Έλλάδι έλάτας εις ί'ν είδος (ίν σελ. 121).
7 Ποστολάκα ένθα άνωτέρω, 97.
8 Σχολ. Άπολλ. Ροδ. 2 297. Στραβ. 1 10 456. 'Ησιόδου Fragm. 24 κλ._

άνυπομονοϋντος δεσπότου αυτών. Διελθόντες δέ την θριαμβικήν όδόν είσγ)λθον εις την πρώτην

όδόν τοϋ Καιλίου λόφου, καί μετ’ ολίγον

έ'στησαν πρό

οικίας, μεγαλοπρεποϋς. Οί θεράποντες της οικίας ταύτης άνέφξαν παρευθύς τάς

θύρας ϊνα είσέλθφ τό φορεΐον τοΰ Μετελλου, πρός θν έφέροντο ώς πρός οίκεΐον.

Κατέβη δέ δ Μέτελλος έν τφ άτρίω καί ούδέ λέξιν εΐπών κατηυθύνθη έσπευσμένως είς τό ίαβΛΐνον ήτοι τό άρχεϊον καί άνεγέίρας τό καταπέτασμα τό

1 ΠολλαΥ πόλεις Ικλήθησαν άπό τών έλαιών των, ώς ή Α’ιολική πόλις ’Ελαία· ή μεταξύ
Τόρου και Σιδώνος έν Φοινίκη, ’Ελαία δέ καί τι προάστειον τής Κωνσταντινουπόλεως.
2 'Ελληνικών Γ' 727.
3 Ζερβός. ενθ’ άνωτέρ. σελ. 50.
4 ’Απολλώνιος 2 514.—Ξενοφ. Άπομνημ. 3, 5, 25 κλ,
5 'Ραγκαβ ής 'Ελλην. Γ. 727.
* Ίδε σελ. 627 καί 695.
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κλεΐον την δύραν είσήλδεν’ άλλά παρευθύς ώπισθοχώρησεν ίδών πολλούς π<Χ-
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ρακαθημένους και ούχί πάντας γνωρίμους. Άλλ’ ό οικοδεσπότης έγερθείς έτεινε

Εστίας, έγώ εξηκολούθουν συνεννοούμενος μετ’αυτής καί κατά την εντολήν

φιλοφρόνως την δεξιάν πρός τον Μέτελλον δστις λαβών αύτην είπε'

789

σου ενισχύων αύτην έν τγ πίστει. Έποίουν δ’ έγώ τοΰτο μετά πολλής προ-

—Ούαλέριε Πούδη, χαϊρε.

φυλάξεως, άλλ’, ώς φαίνεται, μάς άνεκάλυψαν, διότι δ Μέτελλος φαίνεται οτι

—Χαϊρε καί σύ,Άύρηλιε Μέτελλε, ύπέλαβεν δ συγκλητικός ,άσπαζόμε-

ύπωπτευσε τι. Μάλιστα δέ σήμερον τό πρωί ή άδελφη του προσηχθη είς τό

δικαστηρίου τών άρχιερέων προεδρεύοντος αύτοΰ τοΰ Νέρωνος ώς άκρου άρχιε-

νος τον νεον κατά τά μεταξύ φίλων τότε έδιζόμενα. Κάδησε, Μετελλε.

Έν τ·?ί αιθούση παρεκάθηντο έπί γλυπτών ξύλινων εδρών η Κλαυδία, σύ

ρεως καί λέγεται δ'τι την έτιμώρησαν αύστηρώς, διότι ήρνηθη νά συντηρηατι

ζυγος τοΰ Πούδου καί η θυγάτηρ αυτών Ούαλερία, ό Λίνος καί τέταρτός τις

τό ιερόν πυρ. Τοΰτο μαδών δ Μέτελλος φαίνεται δ’τι έμέ θεωρεί υπεύθυνον

έχων ύπόλευκον την γενειάδα και την κόμην, άνηρ σεβάσμιος.

'Ο Μέτελλος

διά τόν τρόπον, τής Καικιλίας.

έχαιρέτισε μετά σεβασμού την Κλαυδίαν, έλθών δέ πλησίον της Ούαλερίας

^φερε την χεϊρα έπί τ^ς καρδίας, προσεϊδεν

Έξετελεσας τό καθήκόν σου, τέκνον μου, τά δέ λοιπά δ Θεός θά τά

αγρίως τον Λίνον και διήλθεν

οίκονομησγ, εϊπεν δ Σίμων Πέτρος. Καί έάν δ Μέτελλος ήλθεν ενταύθα ένεκα

ύπεροπτικώς προ του άγνωστου γέροντος, Έν ώ δέ δ Πούδης έπέμενε προσκα-

τουτου, δ Πούδης θά σοί το άναγγείλτ) βεβαίως, καί βλέπετε τότε πλέον τί

λών τον Μέτελλον νά καθηση πλησίον του, δ νέος δέν ηθέλησεν, άλλά μετά

ποιητεον. Άλλά φρόντισον δμως, τέκνον μου, νά λάβγς τά κατάλληλα μέ

φωνής τεταραγμένης ειπεν’

τρα. Έγώ δέ παρευθύς πρέπει νά άπέλθω έξω τής πόλεως εις τάς Κατακόμ-

— Ούαλέριε Πούδη, επιθυμώ νά σοι ε’πω τι κατ’ιδίαν.

βας είς την συνάθοοισιν τών πιστών οπού δ Κλημης συνηγαγε δούλους νεο

—’Ασμένως, άπεκρίθη ό συγκλητικός, καί παραλαβών τόν Μέτελλον εί-

φώτιστους πρό ολίγων ημερών προσελθόντας είς την άληθη τοΰ Χρίστου πί-

εις παρακειμένην αίθουσαν έν ·ρ ύπαρχον αί. εικόνες τών προγόνων.

στιν, καί πρέπει νά υπάγω νά εύλογησω καί νά παραμυθησω τούς δύσμοιρους

σήλθεν

Άμα έξελθόντων τούτων ή δέσποινα Κλαυδία ηρώτησε τούς παρακαθη-

τούτους άδελφούς..

Καί ταΰτα λεγων δ Πέτρος ηγέρθη χωρίς νά τολμησγ τις νά τον έμπο-

μένους.

— Τί νά θέλγι ό Μέτελλος; Φαίνεται είς άκρον τεταραγμένος, τό πρόσωπόν του είνε ηλλοιωμένον. Μήπως έπαθε τί ποτέ ;

δίσγ, διότι οί πάντες έγίνωσκον πόσην γσθάνετο δ Απόστολος συμπάθειαν

πρός τά άπόκληρα τέκνα τοΰ κόσμου τούτου. Ού μόνον λόγφ άλλά καί έ'ργω

■

Καί ταΰτα ειπεν ή δέσποινα μετά πολλής συμπάθειας. ¥Ητο δέ η Κλαυ

έξετελει δ μακάριος τάς θείας έντολάς τοΰ Διδασκάλου του.

δία γυνή εύμορφος καί άνδηρά καί τοι προσηγγιζεν είς τό τεσσσαρακοστόν

τής ηλικίας έτος. Άλλά δέν μετεχειρίζετο δ'μως τάς τέχνας δι’ών πάσαι αί

Πάντες άνηγέρθησαν μετά τοΰ Αποστόλου, δστις ύψώσας τάς χεΐρας καί

τά δμμα.τα πρός τόν ούρανόν είπε’

της 'Ρώμης γυναίκες προσεπάθουν νά διορθώσωσι τάς προσβολάς τών ετών,

— Δεηθώμεν τέκνα μου, υπέρ της άδελφής ημών Καικιλίας.

τάς ύπό του χρόνου χαραχθείσας ρυτίδας, καί τά έξαλειφθέντα άνδηρά της

Καί τό πρόσωπόν του ηκτινοβόλει περιλαμπόμενον ύπό θείας λάμψεως.

νεότητος χρώματα. Ούδ’ έκόσμουν την κεφαλήν τόν τράχηλον καί τούς βρα-

Καί μόνον βλέπων'τις αύτόν γσθάνετο δ'τι μεγάλην είχεν

χίονας αύτής τά συνηθη πολύτιμα κοσμήματα, δι’ ών αί δέσποιναι έπέδεί-

σεβάσμιος άνηρ, πολλφ μείζονα καί αύτών τών Καισάρων.

κνυον τά πλούτη των. Έφόοει δέ απλώς μακράν ποδηρη έσθήτα και πέπλον.
.. Εις την,έρώτησιν τής Κλαυδίας άπεκρίθη δ Λίνος’

-

'

ίσχύν έπί γής ό

Μετά την δέησιν ησπάσθησαν εύλαβώς την ίεράν .χεϊρα τοΰ Αποστόλου

ο Αίνος η Κλαυδία και η Ουαλερια. 'Η θυγάτηρ τοΰ Πούδου κατεχομένη ύπό

— Νομίζω δτι έμάντευσα την αιτίαν τής έπισκέψεώς τοΰΜετέλλου, Πρό

ακατάβλητου συγκινησεως δέν ήδυνηθη νά κράτηση τά δάκρυα, καί έν ω δ

κειται περί της άδελφής του, περί έμοϋ, περί τών έν 'Ρώμη χριστιανών ίσως.

Απόστολος την ηύλόγει λυγμός ήκούσθη έκ τοΰ συντετοιμαένου στήθους της.

Καί έπιστραφείς μετά σεβασμού πρός τόν γηραιόν, οστις ηκροατο. μετά

Ένδεδυμένη ώς η μητηρ τής μετά πολλής άπλότητος έξηστραπτεν η κόρη

πολλής προσοχής, ειπεν’ ·
—’Απόστολε του Χρίστου, ήγγικεν ή ημέρα τών δοκιμασιών καί πρέπει

ύπό παρθενικοΰ κάλλους.

νά προσέχωμεν.

■

— Τέκνον μου, δ Κύριος, ώς ύπέσχετο θά υποστήριξή τούς εις αύτόν πιστεύοντας, άπεκρίθη δ γηραιός μετά φωνής γλυκείας. Άλλά τί νέον έμαθες;

Ό Απόστολος κλίνας έλαφρώς πρός την νεάνιδα ειπεν είς τό ους αύτής.

Θάρρει, κόρη μου, έσο γενναία καί θά τύχης τοΰ ποθουμένου.

<. Καί ταΰτα είπών έχαιρέτισε πάντας νεύσας είς αύτούς
πέμψωσι.

νά μη τον προ-

——Σίμων Πέτρε, άπεκρίθη δ Αίνος, ,άφ’ δ'του πρό ενός, έτους άρπάγεΐσα

; Άπελθόντος τοΰ Αποστόλου έκάθηντο σιωπηλοί οί έν τ^ αιθούση. 'Ο δέ

από τοΰ πατρικού οί'κου της ή Καικιλία είνε κεκλεισμένη έν τφ ναφ της

Αϊνος μετ’, ανησυχίας παρετηρέι την κλεψύδραν, την μηχανην ητις διά τοΰ

υδατος εδεικνυε την ώραν είς τούς 'Ρωμαίους. Συνεχώς δ’ έστρεφε τό βλέμμα

'J ■
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πρός την θύραν του δωματίου έν ω η το δ Πούδης μετά τοΰ Μετέλλου. Καί

επειδή η ώρα παρηρχετο ό Λίνος ειπεν δτι θάπέλθη.
— Διατί δέν προσμένης νά έξέλθη ά Πούδης ; ηρώτησεν η Κλαυδία.
—-- Πρέπει νά ύπάγω είς την οικίαν μου δώτι θά έλθη δ Αρβογάστ, δστις

'

μέ παρεκάλεσε. νά τον προσμείνω καί τφ υπεσχέθην. Καί πάλιν έρχομ.αι άφ’
ου άναχωρηση ό ’Αρβογάστ.
.

—Εννοείς τόν Σοέμαν;
— Βεβαιότατα.

—— Τφ οντι επίφοβος εινε ουτος o’άνθρωπος, ειπεν ό πατρίκιος κλίνων την
κεφαλήν μετά λύπης.
Έν ώ δ’δ Πούδης έμελλε νά έξακολουθηση τόν λόγον, διεκόπη ύπό τίνος
είσελθόντος είς την αίθουσαν. Ό είσελθών $το δ γνωστός ήμϊν Αρβογάστ, δ

επιστάτης τοΰ Σαβίνου.

Έν φ δέ ό Λίνος ητοιμάζετο νάποχαιρετίση τάς γυναίκας άνηγέρθη το

καταπέτασμα καί έφάνη ό Πούδης.
Έπί τοΰ προσώπου τοΰ συγκλητικού έφαίνετο άποτετυπωμένη ταραχή καί
άγωνίαΛΔιά τοΰ βλέμματος άνεζητησε. τον ’Απόστολον., άλλ’ ό Λίνος ορθως

έτι έν,νοησας τί έζητησεν ό. Πούδης προέλαβεν αυτόν καί ειπεν
*
—Ό ’Απόστολος ηναγκάσθη νά μας έγκαταλίπη. Καθ·ηκον κατεπείγον
τόν έκάλεσεν άλλου. Μήπως <χεις σπαυδαϊόν τι νά τφ άναγγείλγς;

: ·
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— Ναί. ’Αλλά καί σύ δύνασαι νά τα άναγγέίλης έίς αύτόν. Διότι οσα
πρό ολίγου έμαθον άναφέρονται είς σέ μάλλον η εις τόν ’Απόστολον Πέτρον;

— Άπηλθ.εν ό. Μέτελλος; ηρώτησεν ό Λίνος καθημενος είς την Οέσιν του.
— Ναί, διότι έπρεπε νά ύπάγη νά προετοιμασθη διά τό, δεϊπναν τοΰ Καν
σαρος.

Ό Αρβογάστ μεταβάς

είς την οικίαν τοΰ Λίνου, ώς είχον συμφωνήσει,

δέν τον.εδρεν, άλλ’ έμαθε παρά τίνος πιστού θεράποντος δτι ό Λίνος είνε είς
του Πούδου καί διά τοΰτο ήλθε μετά σπουδής.

—· Είρηνη ύμϊν, ειπεν ό Αρβογάστ άμα είσελθών.
Άμην ! άπεκρίθησαν είς τόν χριστιανικόν τοΰτον χαιρετισμόν οί έν τγ
αιθούση και έκάλεσαν τόν έπιστάτην νά καθηση.

— Τί νέα μάς φέρεις; ηρώτησεν ό Λίνος.

-—-Κακά, άπεκρίθη δ έπιστάτης.

— Είπε τίποτε δ κύριός σου ;
-—Μοί ειπεν οτι δ Μέτελλος έξερχόμενος έρριψε βλέμμα οίγριον πρός σέ

καί έφυγε τεταραγμένος. ’Έπειτα δ κύριός μου μοί ειπεν δτι έπεθύμει νά
μάθη εάν έγώ ηδυνάμην νά μαντεύσω την άφορμην τ·ης παραδόξου διαγω

— Δέν είνε άκόμη ώρα. Και έχει πολλά παράπονα εναντίον μου;

—Ίδούτίμοι ειπεν. ’Έμαθεν δτι είσαι χριστιανός καί σέ κατηγορεί, ότι
άπεπλάνησας την. άδελφην του. Πολλάκις σέ είδον άνθρωποι,πορευόμενον είς τό
δάσος τ·ης Εστίας καί ό Μέτελλος έξω φρένων λέγει δτι θά σε καταγγείλη

γής τοΰ φίλου του.
—- Καί τί άπεκρίθης σύ;
— Τό πράγμα η το δύσκολον. Έσκέφθην ολίγον καί άπεφάσισα.νά τφ εί'πω
καθαρά την γνώμην μου. Είπον λοιπόν δτι ύποθέτω οτι δ Μέτελλος ύπώ-

είς τόν Καίσαρα. Προσεπάθησα νά τον πραύ'νω καταδεικνύων αύτώ τό άτο·
*

πτευσέν δτι είσαι χριστιανός καί ότι συμπαρέσυρες καί την Καικιλίαν. Ούχ

πον δπερ έμελλε νά πράξη, διότι βεβαίως μετά σου θά συγζατεστρέφετο καί

$ττον έξεφράσθην μετά πολλής έπιφυλάξεως ώστε νά μη έ.νοχοποιηθ^ τις έκ

η άδελφη του.Άλλ’έκεϊνος δέν έπείθετο. Τελευταϊον. έπεχείρησα νά τφ άπα-

τών λόγων μου, Καί άλλοτε πολλάκις έλαβον άφορμην νά συνδιαλεχθώ μετά

δείξω δτι. ό Χριστιανισμός ού μόνον δέν ταπεινοί τάς ψυχάς, ώς αυτός νομί

τοΰ. κυρίου μου περί Χριστιανισμού καί δ ορθός αύτοΰ νοΰς έδέχετο εύμενώς

ζει, άλλά μάλλον τάς άνυψοϊ, τάς μεταβάλλει, τάς άναγενν,γ. Άλλ’ εκείνος·

τούς λόγους μου. "Ηλπιζον δέ δτι έξηκολούθει

δέν "έθελε νάκαύση καί μάλιστα έθεώρησεν δτι πράττω έγκλημα ύπερασπί-

σεις πρός την θρησκείαν μας. Άλλ’ δμως

ζων δόγματα άτινα αύτός μισεί. Τοσαύτη δ’ητο ή παραφορά του, ώστε ΐνα

η. μητηρ του η Βελλέδα κατώρθωσε νά τον άποτρέψη άπό της ίεράς ημών

τόν καταπραύνω ηναγκάσθην νά έπικαλεσθώ τό όνομα της Ούαλερίας....

θρησκείας.

Καί τφ έδηλωσα σαφέστατα

δ'τι εάν σε. καταγγείλη, σέ τον κοινόν, ημών,

φίλον, οφείλει νά παύση φοιτών είς την οικίαν μου, διότι ουδέποτε θά δώσω

την κόρην μου είς τόν εχθρόν τοΰ Λίνου.

έτι έχων τάς αύτάς διαθέ

έψεύσθησαν αί έλπίδες μου, διότι

—"Ωστε άπέτυχες; ειπεν δ Λίνος ανησυχών.
—— Αμέσως ·ρσθάνθην δ'τι άνοητως έ'πραξα έκφρασθείς όπως έξεφράσθην,

καί προσεπάθησα νά διορθώσω τό πράγμα. Τόν άνέμνησα λοιπόν τί ώφειλεν

— Καί τί άπεκρίθη ; ηρώτησεν ό Λίνος μετά πολλν'ς αταραξίας.

είς την οίκογένειάν σου, έξύμνησα

— Κατεπραΰνθη ολίγον καί πριν η άπέλθη μ.’ ύπεσχέθη οτι πρίν μ’ έπα-

συνεπέρανα δτι θά πράξη έγκλημα έάν θέληση νά συνενωθη μετά τοΰ Με-

νίδη δέν θά ένεργηση τίποτε. "Οθεν έπί τοΰ παρόντος ά κίνδυνος άπεσοβηθη,

τέλλου εναντίον σου. Πλην δέ τούτων τφ άπέδειξα οτι καταδιώκων σέ θά

τόν χαρακτηρά σου,, τάς άρετάς σου καί

—-Φοβούμαι μήπως άπατάσαι.

συν.τελέση προδηλότητα είς την καταδίωξιν καί τνίς Καικιλίας. Τό όνομα

—ΌΜέτελλος θά τηρηση τόν λόγον του' ειπεν ό Πούδης μετά βεβαιότητες,

της άδελφής τοΰ Μετέλλου άκούσας δ Σαβϊνος συνεκινηθη καί με παρεκάλεσε

•— Θά παρεδεχόμην την γνώμην σου, εάν δ Μέτελλος δέν ηκουε τάς συμ

νά τον συμβουλεύσω

βουλές τών άλλων.

τί πρέπει νά κάμη, διότι, ώς είξεύρεις, έχει πρός έμέ
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άκραν εμπιστοσύνην. Τόν παρότρυνα λοιπόν νά πείση τόν Μέτελλον νά-μή

προβγ εις άφρονα τινα πράξιν, καί μ’ ύπεσχέθη δτι θάτο.κάμη.

Δέν ύπολείπε ται λοιπόν άλλο, ει μη η συνδρομή τοΰ Σενέκα κα'ι τοϋ

Βούρου ειπεν δ έπιστάτης.

— Κα'ι είσαι βέβαιος δτι ό κύριός σου θά ,τηρησ’/j τη,ν ίύπόσχεσίν του;
ηρώτησεν δ Πούδης.
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— Άπαγε, άπεκρίθη ό συγκλητικός. Άμφότεροι εινε άνθρωποι φιλοδοξότατοι κα'ι χάριν τοΰ κέρδους πρόθυμοι νά συγχωρησφσι καί τά στυγερότατοι

— Δεν αμφιβάλλω. "Επειτα, διαδίδονται έν τοϊς. άνακτόροϊς άπαίσια Θρυ

τών έγκλημάτων. Καλύπτοντες τό πρόσωπον διά τοΰ προσωπείου τάς άρετάς

λήματα καί εινε δυνατόν άπό στιγμάς εις στιγμήν νά. τελέσθώσιν έν 'Ρώμνί

έξαπατώσι τούς πολλούς, άλλ’ δμως έγώ τούς γινώσκω άκριβώς και ούδε--

μεγάλα πράγματα.

μίαν παρ’ ούδετέρου αυτών προσδοκώ βοήθειαν.

— Τί σκευωρεϊται πάλιν; άρωτησεν ό Αίνος.

—-Τί λοιπόν προτείνεις, κλεινέ Πούδη ; ηρώτησεν ό Άρβογάστ. Νά σταυ-

■— Τό πρωί εϊδον ένα τών θεραπόντων τοϋ Νέρωνος καί μ’ έβεβαίωσεν'
δτι η υπαρξις τοϋ Βρεταννικοΰ κινδυνεύει Χθες εισάλθεν εις τά ’Ανάκτορα ά

ρόσωμεν

τάς χεΐρας καί νά γείνωμεν αδιάφοροι θεατοί τοΰ χαλκευομένου

κακουργήματος ;

γηραιά Αοκούστα κα'ι η παρουσία τάς μυσαρώς ταύτης γυναικός σημαίνει και

— ’Εάν ύπάρχγι έτι καιρός νά προληφθγ τό κακόν η νά άναβληθά, τούτο

Διότι αυτά παρεσζεύασε τό δηλητηρίου δι’ού άπέθανεν ό δύσμοιρος

έξαρτάται κατ’ έμέ μόνον έκ τοΰ Μετέλλου καί τοΰ Σαβίνου, έξ ούδενός άλλου.

πολύ.

Κλαύδιος, ωσαύτως αύτη έδωκεν εις τόν Νέρωνα τό ποτόν, δι’ ου προ τινωίί

μηνών έπεχείρησεν ούτος νά θανατώσνι τόν θετόν άδελφόν του. Άλλ’-έπειδη

δμως τό πείραμα άπέτυχεν, ό Νέρων διέταξε και έφυλάκίσαν την κατάρατον
φαρμακεύτριαν.

Άφ’ ου ’δέ σήμερον την έκάλεσε, βεβαίως την θέλει χάριν

νέου τινός εγκλήματος καί δέν υπάρχει αμφιβολία δτι την φοράν ταύτην θά

έπιτύχη.

:

—Άλλ’ εινε φρικώδες, άνεφώνησεν ό Αίνος. ‘Ο Νεοων μόλις εινε έφηβος
*

δύναταί ποτέ τοσοϋτον τυφερά ψυχή νά δποκρύπτν) τοσαύτην κακουργίαν ;

.

—Άλλα, παρετηρησεν ό Αίνος, ουτοι δέν ΐσχύουσι πολύ παράτφ αύτοκράτορι.
— Σύμφημι. Άλλ’ ό Νέρων έξαιρέτως τιμ^ αύτούς καί άπόδειξις τούτου

εΐνε δ'τι: την εσπέραν ταύτην προσεκάλεσευ αύτούς εις δεϊπνον.
—— Νομίζω δτι διαβλέπω την αιτίαν 'τάς τιμάς τούτης, ειπεν ό έπιστάτης.:

— Καί ποια τις λέγεις δ'τι εινε; ηρώτησεν δ Πούδης.
-—'ΟΝέρών δέν άγνοεϊ δτι δ Μέτελλος καί δ Σαβϊνος τιμώνται πολύ ύπό

τών πολιτών. Έπενόησε λοιπόν έν τ$ σατανική πανουργία του νά καλύψν)

J

διά τάς παρουσίας αυτών τό κακούργημα δπερ μέλλει νά πράξγ. Πιστεύει

— Τά αύτά έπληφορηθην καί έγώ, ειπεν δ Πούδης.

πιθανώς δτι η κοινή γνώμη ούδέν κατ’ αύτοΰ θά εί'πνι, έάν μάθ·ρ δτι έν τώ

Ή Κλαυδία καί η Ούαλερία άκούσασαι τον Πούδην έπικυροΰντα την δ'ιη-

συμποσίφ παρεκάθηντο καί έ'ντιμοι άνδρες.

γησιν τοΰ Άρβογάστ έφρικίασαν. Τό πρόσωπον τοΰ Λίνου ητο κεκαλυμμέ-

■—’Ίσως-έμάντευσας όρθώς, ειπεν δ Πούδης στενάζων. "Οπως δήποτε έγώ;

νον ύπό θλίψεως. Διότι ητο φίλος τοΰ Βρεταννικοΰ καί τον ηγάπα ένεκα τών

λέγω δ'τι πρέπει νά συνεννοηθώμεν μετά τοΰ Μετέλλου καί τοΰ Σαβίνου.

εύγενών του αισθημάτων. ’Ήλπιζε δ’ δτι ό βλαστός ούτος τών Καισάρων άν-

’Ας έ'χωσι τόν νοΰν των εις τόν Βρεταννικόν, εις τούς δούλους οϊτινες θά τον

δρωθείς έμελλε νάποπτύσ-ρ τάς παραδόσεις τάς άσεβοΰς αυτοΰ οικογένειας.

ύπηρετώσι.καί εις αύτόν τόν Καίσαρα.

Τόν έφαντάζετο έπί τοΰ θρόνου Καίσαρα κα'ι προστάτην ένθερμον τοΰ Χριστια-

Άπεφασίσθη λοιπόν νά μεταβί) δ συγκλητικός καί δ έπιστάτης παρευθύς

υισμοΰ. Άλλ’ αί αποκαλύψεις τοΰ Άρβογάστ έξηφάνισαν τάς έλπίδας του καί

εις τοΰ Σαβίνου πρίνά ούτος πορευθη μετά του φίλου του εις τά Ανάκτορα.

κατεσπάραξαν την καρδίαν του. Κα'ι έμνησθη τότε τών λόγων τοΰ Αποστό

Καί δ μέν Λίνος άποχαιρετίσας αύτούς άπάλθεν εύχόμενος αύτοϊς έπιτυχίαν,

λου Πέτρου, δστις συνεχώς έλεγεν αύτφ δτι. ό οίκος τών Καισάρων δέν θά

ό δέ Άρβογάστ μετέβη είς την οικίαν τοΰ κυρίου του, συνοδεύων τόν συγ-"

τυχγ; τάς τιμάς τοϋ νά άνακηρύξγ τόν θρίαμβον της Αλήθειας καί δτι «η

κλητικόν Πούδην. Έν τίί οίκίφ τοΰ Σαβίνου εύρον καί τόν Μέτελλον προ

νίκη έμελλε νά έπέλθγ μετά μάκρους και αιματηρούς αγώνας. Άλλ’ δμως

ολίγης μόνον ώρας έλθόντα. Ό Σαβϊνος συμφώνως πρός τάς παρακλήσεις τοΰ

ό Αίνος έπεθύμει νά σωση τόν Βρεταννικόν καί ειπεν δτι πρέπει πάση δυνάμει

Άρβογάστ είχε παρακαλέσει τόν-φίλον του νά μη καταγγείλγ τόν Αίνον,

νά προληφθίί η έκτέλεσις τοΰ κακουργήματος.

ώστε δ Μέτελλος άκούσας καί την συμβουλήν τοΰ Πούδου ευκόλως έπείσθη

— Άλλα πώς; ηρώτησεν ό Πούδης.

καί ύπεσχέθη δτι δέν θά τον καταγγείλγ. Ίδών δ συγκλητικός δτι τά πράγ

— Δέν εινε δυνατόν νά γείν-ρ τό πράγμα γνωστόν εις την Άγριππίναν;

ματα έβαιναν καλώς, άνεκοίνωσεν εις τούς δύο φίλους τούς συνδαιτυμόνας

προέτεινεν ό Άρβογάστ.

τοΰ Νέρωνος δ τι έγίνωσκε περί τοΰ Βρεταννικοΰ. Ταΰτα δ’άκούσας δ Σαβϊνος-

— Θεός φυλάξοι! άπεκρίθη ό πατρίκιος. 'Η έξωλεστάτη αυτή γυνή διά
τών απειλών κα'ι τών κραυγών της θά έζερεθίση τόν μιαρότατου υιόν της
καί θά συμβίί δλως τουναντίον τοΰ ποθουμένου.

'

-

άνεφώνησεν άγανακτησας.
τΌύδέποτ’ ένώπιόν μου θά πραχθη τοιοΰτον άνοσιούργημα. Καί την ζωήν

μου θά κινδυνεύσω χάριν τοΰ άδικουμ.ένου.
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Καί τχϋτα μεν είπεν ό Σχβίνος, άλλα ζαί ό Μέτελλος δεν ήδυνήθη·νά

καταστείλν) τήν άγανάκτησίν του. Διότι ήγάπα τον Βρεταννικόν καί-έμίσε
*

τον Νέρωνα, ου δ πατήρ είχεν υβρίσει την μ,ητέρα του. Άλλ’ έφοίτα δμως
εις τά ’Ανάκτορα έξ ανάγκης φοβούμενος μ.η παροργίσν) τδν Νέρωνα καί έζε-

ρεθίσγ αύτόν κατά της Καικίλίας. Διά τόΰτο και δ Μέτελλος μιμούμενος τδν

Σαβϊνον ώμοσεν δ'τι θά προσπαθήσν) νά σώσφ τόν Βρεταννικόν.

Προσεγγιζούσης της ώρας τοϋ καισαρικού δείπνου δ μεν Πούδης άπήλθε
πεποιθώς δ'τι οί δύο φίλοι θά πράξωσι παν δ τι ήτο άνθρωπίνως δυνατόν προς

σωτηρίαν τοϋ υίοϋ του Κλαυδίου, δ δέ Σαβΐνος καί δ Μέτελλος. άναβάντες
εις εύρυχωρον καί κομψόν φορεϊον μετέβησαν εις τά ’Ανάκτορα.

Τά ’Ανάκτορα ήσαν έν τφ αύτφ τόπφ ένθα άλλοτε ήτο ή κατοικία τοϋ
’Ιουλίου Καίσαρος έπί τοϋ Παλατίνου λόφου. Οί δούλοι οί φέροντες τό φορεϊον

έβάδιζον την κατά την πλευράν

τοϋ λόφου κεχαραγμένην μεγάλην δδόν,

έπειτα δέ κάμψαντες είσήλθον εις πλαγίαν δδόν άγουσαν κατ’εύθεϊαν εις την

apsar, μ.εγαν πρόδρομον τετράγωνον πρδ της μεσημβρινής προσόψεως έχούσης
μήκος διακοσίων έβδομήκοντα ποδών. Τδ δλον δ’Άνάκτορον ήτο τετράγωνον

περίστυλον οικοδόμημα.

Τό δέ atpior άντί νά ήνε αμέσως μετά τδν πρό

δομον ήτο έν τώ κέντρφ τοϋ οικοδομήματος. Ό. Μέτελλος καί ό Σαβϊνος

κατέβησαν πρδ τής πύλης των ’Ανακτόρων ήν έφρούρουν Πραιτωριανοί στρατιώται. Και πρώτον μέν είσήλθον είς τι των βκλανείων των κειμένων εκα

τέρωθεν τοϋ προδόμου, ϊνα ανοίξνι, ως λέγομεν, ή ορεξίς των. Μετά δέ μίαν
περίπου ώραν λουσθέντες καί μ-υρισθέντες, κατά-τά τότε έθιμα, ένεδύθησκν
τδν λευκόν χιτώνα, ον συνήθως έφόρουν έν τοϊς συμποσίοις, καί ώδηγήθησαν

ύπδ των δούλων είς τό atpior, δπερ περιστοιχιζόμενον υπό διπλών αλλε
παλλήλων στοών ώμ.οίαζε πρδς την βασιλικήν λεγομένην στοάν. Ααδς δλος

θεραπόντων έτρεχεν άνω και κάτω μετά θαυμασίας τάξεως έν τή κατοικί^
τοϋ κοσμοκράτορος. Είσήχθησαν έπειτα είς τδ συλλαλητήριον, αί'θουσαν πο
λυτελέστατα κεκοσμημένην είς ήν μετ’ ολίγον είσήλθεν δ Σενεκίων νέος

διεφθαρμένος καί πρώτος έν άσωτείαις σύντροφος τοϋ Νέρωνος. ΤΗλθεν έπειτα
ό Σενέκας και δ Βοΰρος και μετ’ αύτούς δ Βρεταννικδς, δστις ίδών τδν Μέ-

τελλον έδραμε καί ήσπάσθη αυτόν μετά πολλής οίκειότητος καί άγά.πνίί·
Μετά τοϋ Βρεταννικοϋ είσήλθεν ή αδελφή του Όκταβία ή νεαρά γυνή του

Νέρωνος, ής τό χάριεν πρόσωπον έσκίαζε λύπη.
Παρευθΰς σχεδόν άνηγγέλθη δτι έρχεται δ αύτοκράτωρ. Ό Νέρων έπεφάνη
άγων τήν μητέρα του Άγριππίναν. Τό μέτωπόν του ήκτινοβόλει ύπό χαρας,

τά χείλη του έμειδίων καί διά τοϋ θολοϋ βλέμματός του έχαιρέτιζε τούς

προσκεκλημένους. Καί διήλθε μέν άπαθής καί ψυχρός πρδ τής Όκταβίας
ήτις άκουσίως έφρικίασεν ίδοϋσα τδν άνδρα της τδν άπιστον καί άναίσθητον
είς τδν έρωτά της, άλλ’έθώπευσε τδν Βρεταννικόν. μετά στοργής. Ό νεανί

σκος γινώσκων δ'τι ή αγάπη τοϋ Νέρωνος ήτο επίπλαστος καί ψευδής, ουδόλως
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άπεκρίθη έίς τήν θωπείαν τοϋ γαμβρού του, έμειδίασε δέ μόνον θλιβερώς είς
τήν Άγριππίναν, άποτείνασαν αύτφ εύμενή τινα λόγον. Ό Νέρων προσηγόρευσεν έπειτα τδν Σενέκαν καί τδν Βοΰρον καί έξεδήλωσε τήν χαράν του ίδών
τδν Μέτελλον τδν Σαβϊνον καί τδν Σενεκίωνα. Έπεριποιέϊτο δέ τήν μητέρα

του μετά πολλής προθυμίας, ώστε ή φιλόδοξος Άγριππίνα έπίστευσεν δτι

ήγγικεν ή ώρα νά άναλάβη αύθις τήν δύναμιν ήν είχε ζώντος τοϋ ευήθους

Κλαυδίου. Καί τοι δέ ήτο ηλικίας
τδ μεμαραμένον

οκτώ καί τριάκοντα μόλις ετών, αλλά

όμως πρόσωπόν της άπεκάλυπτε τάς

άσωτείας καί τά

σφοδρά πάθη είς ά ή γυνή αΰτη ήτο παραδεδομένη. Μάτην έκάλει είς βοή
θειαν τάς ποικίλας τέχνας τών καλλωπιστριών. Ούτε τό φϋκος ού'τε ή κίσσηρις οότε τά κοσμητικά, άλλ’ ούτε ή πληθύς τών πολυτίμων κοσμημάτων

δι’ ών έκάλυπτε τό σώμά της ήδυναντο νά έξαλείψωσι τά στίγματα τής

άσωτείας. Καί δμως ή μεγαλοπρέπεια έξεδηλοϋτο έπί τοϋ μακροϋ προσώπου

της καί τδ αίμα τής γενεάς της έκυκλοφόρει μετά σφοδρότητος έντδς τών
φλεβών της. Τδ στενόν μέτωπον, ή μεγάλη καί όξεϊα ρίν, τό γλαφυρώτατον

στόμα, δ προεξέχων πώγων, τδ πϋρ τδ άκτινοβολούμενον έκ τών φλογερών
όμμάτων, τά πάντα καί αύτδ έτι τδ άνάστημά της τό ύψηλόν περιέβαλλον

τήν Άγριππίναν διά φοβεροΰ τίνος μεγαλείου.

. Μόλις είχεν άνταλλάξει ό αύτοκράτωρ λέξεις,τινά.ς μετά τών προσκεκλη
μένων, δ'τε είσελθών δ άρχιτρίκλινος άνήγγειλεν δτι τά πάντα ήσαν έτοιμα

καί οί πάντες μετέβησαν είς τό tplxdirw, δ έστι είς τδ έστιατόριον. Τό tpl-

xJliror ήτο πολυτελέστατα κεκοσμημένον. Ή οροφή αύτοϋ ύπό κιόνων μαρ

μάρινων ύποβασταζομένη ήφο ποικιλωτάτη καί κατάχρυσος ως καί οί τοίχοι.
Έν τώ μέσω ήτο έστρωμένη τράπεζα έκ πολυτίμου ξύλου έπιχρύσου. Κατά

τάς τρεις πλευράς τής τραπέζης έκειντο κλίναι έστρωμέναι διά πορφυρών
καί χρυσών ύφασμάτων καί προσκεφαλαίων μαλακωτάτων, διότι ως γνωστόν

οί 'Ρωμαίοι έτρωγαν κατακεκλιμ,ένοι καί ούχί καθήμενοι. 'Η δέ τετάρτη
πλευρά τής τραπέζης ήτο έλευθέρα χάριν τής ύπηρεσίας.

Πριν ή άναβώσιν

έπί τών κλινών οί προσκεκλημένοι έξέβαλον τά υποδήματά των. Καί ό Νέρων

δέ κάτεκλίθη έπί τής κλίνης ήτις ήτο αντίκρυ τής έλευθέρας πλευράς τής
τραπέζης καί πλησίον αύτοϋ έκάθησαν ή μήτηο του καί ή γυνή του.

Τήν

πρδς αριστερά κλίνην κατέλαβεν δ Βρεταννικδς, δ Σενέκας καί ό· Βοΰρος, τήν
δέ πρδς δεξ ιά ήττον τιμητικήν δ Μέτελλος, δ Σαβϊνος καί δ Σενεκίων, ώστε
οί τρεις ουτοι ήσαν αντίκρυ τοϋ Βρεταννικοϋ. Άλλ’ έπειδή ήσαν κατακεκλι-

μένοι ούτως ώστε ειχον τδ πρόσωπον έστραμμένον πρδς τδν οικοδεσπότην,

τοϊς ήτο δύσκολον νά βλέπωσι τί γίνεται όπισθεν του Βρεταννικοϋ. 'Οπωσδή

ποτε ένεθάρρησαν ολίγον ίδόντες δτι ή Άγριππίνα κεκλιμένη άοιστερά τοϋ
Νέρωνος είχε τό πρόσωπον έστραμμένον πρδς τόν νεανίσκον. :

Εύθύς δέ. προσήλθον νεαροί δοϋλοι φοροΰντες βραχύν χιτώνα καί εύμορφότατοι

καί οί μέν αύτών έχεόν ύδωρ δροσερόν και εύώδες

έπί τών χειρώ.ν
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του Βρεταννικοΰ, άλλά τό ποτηριον ώς έκ θαύματος έξηφανίσθη ώσαύτως δέ

καί τών ποδών τών συνδαιτυμονών οί δέ ένιπτον καί έκαθάριζον αυτούς μετ<£

καί ό κρατηρ ό περιέχων τό ψυχρόν ύδωρ. Ό Βοΰρος καί δ Σενέκας έθεώρουν

θαυμασίας δεξιότητος.. Τούτου γενομένου ό Νερών λαβών ποτηριον οίνου

άλληλους, η δέ ’Οκταβία την δψιν έχουσα ώσπερ σουδαρίου ού'τε νά έρωτηση

έποίησε σπονδήν είς τον Δία, κατά τό έθος, αύλοΰντος τοΰ αύλητοΰ. Διενε-

έτόλμα άλλ’ ούτε νά κινηθη. ‘Η Άγριππίνα μόνον. έπεχείρησε νά έρωτηση,

μηθησαν δ’έπειτα στέφανοι ρόδων, δι’ών έστεψαν οί δαιτυμόνες τάς κεφατ

άλλ’ ό Νέρων άγρίως μειδιάσας άνέμνησεν

αύτην δτι αύτός είνε κύριος καί

λάςτων καί άλλοι στέφανοι μείζονες ούς έκρέμασαν άπό τοΰ τραχήλου είς .

ούδείς έχει την άδειαν νά έξελέγχη τάς πράξεις του. Πάραυτα δ’ έκέλευσε

αποτροπήν τνίς μέθης. ’Όπισθεν έκαστου δαιτυμόνος ΐστατο δοΰλος ΐνα υπη

τούς δούλους νά κομίσωσι φαγητά.

ρέτη αύτόν, οί δ’όπισθεν τοΰ Νέρωνος, τνίς Άγριππίν.ης, τνίς Όκταβίας καί

πλείστης δσης μαγειρικής τέχνης παρεσκευασμένα. Την στιγμήν δ’ εκείνην

τοΰ Βρεταννικοΰ ώφειλον ,νάπογεύωνται πρώτον τά φαγητά πριν η παραθέ·

προσελθών τις δοΰλος ανήγγειλε τφ αύτοκράτορι γεγωνυίη τη φωνή δτι η

Καί έκόμισαν

ποικίλα τοιαΰτα μετά

σωσιν αυτά έπί της τραπέζης. Καί η πρόνοια αυτή δέν ητο περιττή έν τφ

κατάστασις τοϋ Βρεταννικοΰ έβελτιώθη καί δτι μετ’ ού πολύ θά ελθγι νά

οΐ'κω τών Καισάρων.

καταλάβη την έν τφ συμποσίφ Θέσιν του. 'Γην αγγελίαν ταύτην

-ηκουσαν

Μ ετά τά προκαταρκτικά ταΰτα έκομίσθη μύγας άργυροΰς δίσκος καλύψας

μετά πολλής δυσπιστίας η Άγριππίνα, η ’Οκταβία, ό Μέτελλος καί δ Σα-

δλην την τράπεζαν καί περιέχων ορεκτικά τινα ελαφρά φαγητά. Έκ τούτων

βϊνος. Ό δέ Σενέκας καί δ Βοΰρος ύπεκρίθησαν δτι έπίστευσαν, δ δέ Σενε-

φαγοντες οί δαιτυμόνες ένιψαν έπειτα τάς χεΐράς των δι’ ύδατος δπερ αί

κίων έβεβαίωσεν δτι πολλάκις είδε τόν Βρεταννικδν ούτω πως λιποθυμοΰντα

δοΰλοι έχεον από δοχείων στενοτραχηλων- τό δέ ύδωρ κ.ατέρρεεν έν λεκάνη

καί θεραπευόμεναν εύθύς ώς έξετίθετο έν ύπαίθρφ.

$ν έκράτουν διά της άριστερδίς χειρός. Έν φ δ’ ένίπτοντο συνδιελέγοντο μετά

Ό Νέρων προτρέπων τούς φίλους νά φάγώσι καί νά πίωσι προσεπάθησε νά

πολλ’ης εύθυμίας. Άλλ’ αίφνης η φαιδρό της τοΰ -Νέρωνος έξηφανίσθη καί

αναζωογόνηση την διάλεξιν, οπερ καί κατόρθωσε τέλος τη βοηθείφ τοΰ Σέ-

έφαίνετο σκεπτόμενος καί άνησυχών. Πολλάκις δέ τά βλέμματά του έστρέτ

νέκα, τοΰ Βούρου μ.άλιστα δέ τοΰ

φοντο πρός τόν Βρεταννικδν καί τόν όπισθεν αύτοΰ ίστάμενον δοΰλον. Καί ά

εύθύμου. Άλλ’ ούχ -/ίττον τό συμ.πόσιον έληξε ταχύτερον τοΰ συνήθους καί ό

Μετελλος δέ καί ό Σαβΐνος παρηκολούθουν, δσον ηδύναντο, πάσας τάς κινή

Νέρων έσπευσε νά άπολυση τσύς προσκεκλημένους. Ό Βρεταννικός δέν έπα-

σεις τοΰ αύτοκράτ.ορος καί έφύλαττον τόν νεανίσκον. Άφ’ ου δέ πάντες ένί-

νηλθεν είς τό συμπόσιον καί ούτε δ Μέτελλος ούτε δ Σαβΐνος ηδυνηθησαν νά

φθησαν έκομίσθη ποτόν θερμότατον μεμιγμένον μετ’ αρωμάτων. *Ο Μέτελλος

μάθωσί τι περί αύτοΰ πριν ιό άπέλθωσι τών Ανακτόρων.

Σενεκίωνος,

νέου άσωτου,

ζωηροΰ καί

καί ό Σαβΐνος ίδόντες δτι έδοκίμασεν αύτό πρώτον ό όπισθεν τοΰ Νέρωνος

Καθ’ ην δέ στιγμήν οί δύο ούτοι φίλοι άνέβαινον είς τό φορεϊόν των, πιστός

δοΰλος καί παρευθύς ό Νέρων τό ηγγισεν είς τά χείλη του, ούδέν ύπώπτευ-

θεράπων τοΰ Νέρωνος έλθών ειπεν είς αύτούς κατ’ εντολήν τοΰ κυρίου του καί

σαν. Λαβών δέ καί ό Βρεταννικός τό δοχεΐον παρά τοΰ δούλου ηγγισεν αύτό

έπί άπειλη θανάτου νά μη εί'πωσι τίποτε περί τοΰ παθήματος τοΰ Βρε-

εις τα χείλη του,, άλλά παρευθύς τό άπέσυρε βιαίως, είπών οτι τό ποτόν

ταννικοΰ.

εκαιε. Ό δοΰλος αμέσως λαβών κρατήρα πληρη ψυχροΰ ύδατος, έχυσεν ολίγον

εις το ποτηριον τοΰ νεανίσκου ΐνα ψυχρανθη. *
0

δέ Βρεταννικός έρρόφησεν

όλίγον, άλλ’ αί'φνης άνέπεσεν αναίσθητος έπί της κλίνης. Ή Άγριππίνα καί

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

η Οκταβία ώχριάσασαι άπέβλεψαν πρός τόν Νέρωνα οστις άπαθης καί ήσυχος
ειπεν είς αύτάς.

Μη άνησυχεΐτε. Ό Βρεταννικός συχνάκις πάσχει ύπό τοιούτων αιφνί
διων λιποθυμιών. Φέρετέ των είς τά δώματά του καί .φροντίσατε νά. τφ δοθη

πάσα βοήθεια.
Ίους τελευταίους τούτους λόγους άκούσαντες τρεις δοΰλοι οΐτινες έφαίνοντα

οτι επίτηδες ΐσταντο έκεϊ άπό τνίς άρχης τοΰ δείπνου, έπηραν ταχέως τόν

απνουν νεανίσκον καί έξηλθον τοΰ εστιατορίου.
Ο δε Μετελλος καί ό Σαβΐνος παρευθύς έπηδηΟαν κάτω της κλίνης των,'

αλλ ο Νερών διά επιτακτικού νεύματος προσέταξεν αύτούς νά μείνωσιν έν

τω τοπφτων. Πάραυτα δέ απελεύθεροι ένοπλοι προσελθόντες κατέλάβον τάς
θυρας τοΰ τριχΜνου. 'Η Άγριππίνα έντρομος ηθέλησε νά έξετάση τό ποτηριον

Κατά τόν ληξαντα μήνα δύο έγένοντο τακτικαί συνεδριάσεις, έγένετο δέ

καί έναρξις τών άναγνωσμ.άτων.
Ό κ. Έμ. 'Ροίδης έν δυσί συνεδριάσεσιν ώμίλησε περί συγχρόνου έν 'Ε.Ι-

Λάδι κριτικής και περί συγχρόνου ΈΛΛηνικής ποιήσεως.
Τη 27 τοΰ μηνός έτέλεσεν δ Σύλλογος πολιτικόν μνημόσυνον τοΰ ένδοξου
ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη άπαγγείλαντος έλεγεϊον τοΰ κ. Άχιλλέως

Παράσχου.

- Τη 9 τοΰ μηνός έγένοντο έν Πάτραις μετά πλήρους έπιτυχίας αί εξετά
σεις της νεοσύστατου Σχολής τών άπόρων παίδων,
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ. —ΊΙαραθέτομεν σημείωσιν τ·})ς κινησεως τοϋ γαλλικού εμ

τ·ρ βιβλιοθήκη αξίαν λόγου συλλογήν βιβλίων, ό Σύλλογος προτάσει της ’Ε

πορίου κατά τούς οκτώ, πρώτους

φορείας άνέγραψεν ευεργέτην.

τήν έκ της ’Επισήμου ΈφημερΙδος τ·ης Γαλλίας.

Έψηφίσθη ό προϋπολογισμός τοϋ συλλογικού έτους. 1877—78.
Συνηφθησαν σχέσεις πρός τόν έν Τραπεζοϋντι

Σύλλογον; των Φιλομαθών

Ξενόφωνε®,.
Άπεφασίσθη δπως η έζ.δοσις των Νεοελληνικών Άναλεκτων εξακολού

θηση τακτικώς, έξελέχθησαν δέ μέλη της ειδικές επιτροπείας οί κκ. Ίω. Πρω
τόδικος καί Σπ. Λάμπρος είς άντικατάστασιν παραιτηθέντων μελών.
Κοσμ.ητωρ της έν Άθηναις σχολής τών απόρων παίδων έξελέχθη ό κ.Νικ.
Δεικτάκης.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά μέν ενεργά οι κκ. Νικόλαος Δεικτάκης καί

μ^νας τοϋ έτους τούτου λαμβάνοντες αυ

’Από της 1 ’Ιανουάριου μέχρι της 31 Αύγούστου 1877 είσηχθησαν μέν
προϊόντα

αξίας

2,427,003,000 φράγκων,

έξηχθησαν δέ προϊόντα αξίας

2,261,745,000, άναλυόμενα ώς έξης"
Έζ,αγωγή

Προϊόντα τροφής
600,137,000 Τεχνητά προϊόντα
1,189,208,000
Φυσικά προϊόντα και Slat χρή
Φυσικά προϊόντα,προϊόντα τρο
σιμοι τή βιομηχανία;
1,399,431,000 φής καί 3λαι χρήσιμοι τή βιο
Τεχνητά προϊόντα
303,844,000 μηχανία
939,067,000
Άλλα Αντικείμενα
123,591,000 Άλλα Αντικείμενα
132,478,000
”2,427,003,000
2,261,745,000
Κατά παραβολήν πρός τούς Αναλογουντας μήνας τοϋ παρελθόντος έτους

Γεώργιος Δουρούτης. Άντεπιστέλλοντα δ’ έν Μασσαλία; ό κ. Μαρίνος Βεργωτής,

η κίνησις του έμπορίου

έν Σμύρνη ό κ. Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, έν Σάμφ ό κ. Δ. Γεωργιάδης, έν

110 της εισαγωγής είς 68 ’/2 τ·ης έξαγωγης.

εΐνε κατά 178 ’/2

Κωνσταντινουπόλει ό κ. Α. Μόρτδμαν ό νεότερος, έν Πύργω της ’Ηλείας ό κ.

Εύθ. Λεονάρδος. ’Επίτιμα έν Άθηναις ό ,κ. Ιω. ΆλιφονσΚτος Τυπάλδος, έν

εκατομμύρια έλάσσων,

έξ ών

* *

Σεισμοί εν Κεφα-ΕΙηνία,.—’Από 13/25 ’Οκτωβρίου παρελθόντος

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Κωνσταντινουπόλει ό κ. Άνδρέας Μόρτδμαν, έν Κεφαλληνία οί κκ. Ν. Βαλ-

έτους μέχρι 28 τοΰ αύτοϋ, καί από 15/27 ’Ιουνίου έν. έτους μέχρι 20 Ιουλίου.

σαμάκης, Ν. ΧωραφΑς και Ά. Μηλιαρέσης.

’Οκτωβρίου1 13

ωρκ

»

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Οί γενόμενοι έν τε τφ Πανεπιστημίφ καί τΰή Σχολή τών

Τεχνών διαγωνισμοί πρός Αποστολήν υποτρόφων είς την αλλοδαπήν έληξαν

»

»

»

»

24

5)

4

[X. [Λ.

σεισμός ισχυρός.

4 30

»

βοη.

4 35

))

έτέρα δόνησις ισχυρά καί κυματώδης.

»

υπόκωφος διαρκής βοη.

11

»

26

»

5

»

σεισμός δυνατός άνευ στροφών.

»

»

»

6

, ))

σεισμός διαρκής άλλ’ Ανίσχυρος.

»

»

»

11

»

27

»

3

»

28

»

6

»

σεισμός ισχυρός Ανευ Αποτελέσματος.

15

»

4 20

»

σεισμ.ός δυνατός Ανευ στροφών.

»

»

4 25

»

βοη ύπόκωφος.

4 32

»

Ασθενής δόνησες

»

διαρκής άλλ’ Ανίσχυρος.

»

’Ιουνίου

σεισμός διαρκής Ασθενής.

15

σεισμός Ανεπαίσθητος.

ώς έξης.
Κατά μέν τόν διαγωνισμόν του Πανεπιστημίου Αρίστευσαν οί διδάκτορες

»
»

»

»

της Φιλολογίας κκ. Σπυρίδων Βάσης καί Γ. Χατζηδάκης, ών ό μέν πρώτος θά

»

»

»

11

σπουδάση Λατινικήν φιλολογίαν, ό δέ δεύτερος Γλωσσολογίαν.

»

16

»

12 50 π. [Λ. σεισμός ισχυρός μετά στροφών.

Κατά δέ τούς διαγωνισμ.ούς τηςΣχολ'ης τών Τεχνών ηρίστευσαν έν μέν τφ

»

»

»

καλλιτεχνική τμηματι οί κκ. Ί. Ίακωβίδης τελειόφοιτος της Γραφικής Ν. L

»

17

»

Φέρμπος τελειόφοιτος της Χαρακτικής (ξυλογραφίας καί χαλκογραφίας) καί

»

»

Γραφικής, καί Γ. Βιδάλης τελειόφοιτος της Γλυπτικής, ’Εν δέ τώ μηχανικφ

»

τμηματι ό τελειόφοιτος κ. I. Αεονταράκης καί έν τώ άρχιτεκτονικφ ο παρά τφ

»

»

ύπουργείφ τώνΈσωτερικών έργαζόμενος άρχιτέκτων κ. Ί. Κολινιάτης. Τούτων
δέ οί μέν κκ. Ν. I. Φέρμπος καί Ί. Αεονταράκης άποστέλλονται είς Παρι-

σίους οί δέ λοιποί είς Μονάχον πρός τελείωσιν τών σπουδών αύτών επί τε

»

18

τραετίαν.

β

»

40

3 20

»

διαρκής βοη.

9

»

ασθενής δόνησις.

»

σεισμός ισχυρός άλλ’ ούχί διαρκής.

»

9

»

2

10

»

F’ [Λ. τρομερά βοη.
σεισμός διαρκής Ανευ Αποτελέσματος.
9 20

5)

9 22

»

ελαφρά δόνησις.

3)

5 45

»

έλαφρά δόνησις διαρκής.

»

0 43 π. μ. ισχυρός άλλ’ ούχί διαρκής.

11

15

»

βοη.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ: ΔΕΛΤΙΟΧ

800

’Ιουνίου

18

»

»

»

»

fZ
ωρ#

1 30

[Λ. μ. ελαφρός σεισμός.

36

»

δό.νησις έλαφρά διαρκής.

2 36

»

δόνησις έλαφρά.

1

»

»

»

»

2 40

»

βοή ασθενής.

»

28

»

6

»

σεισμδς πολύστροφος ούχί διαρκής.

5 22

»

βοή υπόκωφος βροντώδης.

ΊοΛίου

6

»

»

17

»

»

»

»

»

20

»

12 32 π. μ. ισχυρός άνευ άποτελέσματος.
6

3

5

Έ· μ. βοή ασθενής. .
σεισμός ισχυρός μή διαρκής.
»

ή έφημερίδι Globe άναγινώσκομεν τά έξης. ’Εν τοπο-

— Έν τή

θεσί^ τινί τνίς Μικοάς’Ασίας εύρίσκεται πηγή έχουσα θαυμασίαν θεραπευτι
κήν δύναμιν. ’Ονομάζεται ή πηγή Τάσσ-ΛιΛέκ καί εύρίσκεται ού μακράν
της μεσημβρινής όχθης τοϋ Βοσπόρου. Ή πηγή ή μάλλον αί πηγαί διότι εΐ-

νε δύο, εύρίσκονται πέραν τοϋ διάσημου δάσους Άλέμ-Δάγ, γνωστού διά τό
έν αύτω ώραϊον σουλτανικόν περίπτερον. Τό ύδωρ τρέχει έκ τοΰ βράχου εις
δυο διακεκριμένα άλλήλων ρυάκια,

ών τδ μέν έχει τήν ιδιότητα νά δια

τρυπά ταχύτατα τήν κάτωθεν αύτοϋ μαρμάρίνην. πλάκα, ήν άδιακόπως
άνανεοϋσι, τδ δέ καί τοι ολίγους δακτύλους άπέχον τοϋ πρώτου, πίπτει ήσύ-

χως κα'ι χωρίς νά προξενή τήν παραμικράν βλάβην έπΡ όμοιας μαρμάρινης

πλακός. Α.ί πηγαί δ'μως αύται δέν έχουσι μόνον τοΰτο τδ παράδοξον' ή διατρυπώσα ούτω ταχέως τδ μάρμαρον, έπί τοΰ ανθρωπίνου σώματος επενερ

γεί άλλως πως, θεραπευουσα έν βραχυτάτφ .διαστήματι πάσας τάς άσθενείας

τοΰ δέρματος καί τής σαρκός. "Αν δέ δ ασθενές δέν θεραπευθή διά τοΰ ύδατος
τής μιάς τών'πηγών τούτων, εινε βέβαιον ότι θά θεραπευθή διά τής έτέρας,

καί ό όθωμανδς φόλαξ

τοΰ μέρους τούτου ύποβάλλει αποδεικτικά πλείστων

θεραπειών.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1877 ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ (Ε. Ν.)
Βαρόιιετγον
Μέση θλϊψις 752,54 χμ.
Μεγίστη »
764,00 (τήν 14Τι’·')
Έλαχίςη »
744,54 (τήν 9ϊιν)

: Θερμόμετρον έκ.

Μέση θερμοκρασία 17,77
Μεγίστη
»
25,9 (τήν 3Ί
)
*
’Ελάχιστη »
. 10,2 (τήν 24Υΐν)

Ήμέραι βροχής 17 (ποσδν τοΰ καταπεσόντος ύδατος 161,93 χμ.), άστραπών 8, βροντών 2.

"Ανεμοι έπνευσαν κατά 12 ημέρας NA,

3Β,

14ΒΑ, 2Α.

