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ΚΛΙ ΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Προς τους Γυμνασιάρχας

Ο ένταΰθα βΦιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρός άλλαις κοινωφελέσιν 
έργασιαις αύτοΰ υπέρ τής ένισχύσεως τής εθνικές παιδεύσεως καί τής τών 

γραμμάτων προαγωγής καί διαδόσεως, ήρξατο από ενός ήδη έτους έκδίδων 
και αξιον λογου μηνιαϊον περιοδικόν φιλολογικόν καί έν γένει έπιστημονικόν 

συγγραρ,μα υπο το όνομα Παρνασσός. Έκ τών άχρι τοϋδε έκδοθέντων 

τευχών αυτοϋ καί εκ τών ύστερων καταδεικνύεται ή χρησιμότης του. Έπι- 
θυμοΰντες να παρασχωμεν την δυνατήν ήμιν ύποστήριξιν είς τό προκείμενον 

κοινωφελές εργον, συνις-ώμεν ύμϊν τε και τοΐς παρ’ ύμ.ϊν κκ. καθηγηταϊς αύτό, 
ϊνα γενωνται οσοι ών προαιρώνται συνδρομ.ητα'ι αύτοΰ, δπως διά τούτου ένι- 
σχυθνί ή έκδοσις αύτοΰ.,

Έν Άβήναις, τη 8 ’Οκτωβρίου 1877

'0 Υπουργός (Τ. Σ.)
Θ. Π. ΔΗΛ1ΓΙΛΝΜ1Σ

’Λ.Ιίςανΰρος Β Λόχος
♦

Τής εκδοσεως τοϋ περιοδικού επιστατεί επιτροπή συγκείμενη έκ τών κκ. 

Ειρ. Ασωπιου, Έμμ. Δ. 'Ρο’ιδη, I. Άραβαντινοϋ, Π. I. Φέρμπου και ποοε™ 

δρευομενη υπο τοΰ προέδρου τοΰ Συλλόγου κ. Θρ, Άγγελοπούλου ’Αθανάτου.

' ΔΗΜΩΙΟΥΣ ΜΙΣΤΒΜΣ
ΣΕΙΡΑ Β' *
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Κατά τήν πρώτην σειράν τών μικρών τούτων διατριβών είδομέν δτι ή 

ήμετέρα ψυγή είναι μία, ταυτούσιος, αύτενεργός καί έλλογος, νοούσα έαυτήν 

καί τά έκτος αύτής δι' ών έχει ελλόγων δυνάμεων, έξ ών προκύπτει ή γνώ- 

σις τοϋ άλήθοΰς και ή ποίησις τοϋ καλ.οΰ” καί εΐ'πομεν έν τελεί τοΰ τελευ

ταίου άρθρου δτι, ώς έκ τούτου ή ψυχή είναι προωρισρ,ένη εις γνώσιν τοΰ 
■ άΛηθους και ποίησιν τοΰ χα.Ιοΰ. ’Ίσως τινές τών αναγνωστών ήπόρησαν δια. 

τό συμπέρασμα τοΰτο καί είπον δτι ουτος είναι μόνον τών έπιστημόνων καί 
τών καλλιτεχνών ό προορισμός, καί ούχ'ι παντός ανθρώπου, άλλ’ «πατώνται 

διότι πας άνθρωπος όφεΙΛεί νά πράττη τό αγαθόν, ενώ και μεθ’ ού, ώς θε- 

λομεν ί'δει έν τή τρίτη σειργ, τό αληθές κα'ι τό καλόν ταυτίζονται, ώστε ή 

θεωρία τής πράξεως αντιστοιχεί καθ’δλα πρός τήν θεωρίαν τής νοησεως. Ή 

πραξις είναι αύτή ή νόησις έν ένεργεία. 'Ο ένάρετος είναι καί επιστήμων καί 

καλλιτέχνης, και απέναντι τοΰ ήθικοΰ νόμου είναι άμφοτερων τιμιωτερος, 
καθ’ δσον ουτοι μέν θεωρητικώς μόνον σχετίζονται πρός τό άλ.ηθές και τό 
καλόν, έκεϊνος δέ πράττων τό αγαθόν πραγματοποιεί «μφότερα διά τής ίδιας 

ένεργείας, δίά πόνων καί μόχθων καί ενίοτε διά τής θυσίας αυτής τής ζωής 

του. ‘Ο ένάρετος λώει διά τοΰ βίου του τό ΰψιστον τών έπιστημονικών προ

βλημάτων, καί ποιεί τό κάλλιστον τών 

λάβωμεν περί ήθικοΰ νόμου καί περί τής 
διά τής πραγματοποιήσεως τοΰ άγαθοΰ, 
θεωρίαν τής νοησεως’ καί εΐ'πομεν ήδη δτι ή 

καί δέν δυνάμεθα νά κατέλθωμεν ασφαλώς είς τήν θεωρίαν τής πράξεως,

* eH Α’ Σειρά Περί ψυΧ.ή$ εδημοσιεύθη ?ν τη 'Εσνιφ (άρ. 81 κέξ ).
ΤΟΜΟΣ Β', 1. — ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΣ 1878.

ανθρωπίνων έργων, άλλά πρίν δια- 

ύποχρεωτικής αύτοΰ έκπληρωσεως 
όφείλομέν νά συμπληρώσωμεν τήν 

ή θεωρία αυτή δέν είναι πλήρης, 
.'.τ'....

'ν>

I



6 '7

4

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ .

πριν ίδωμεν ποιος είναι ό Ανώτατος ορος τής νοήσεως, τό ύψιστον αύτής 

τικείμενον.

Τό άντικείμενον τοϋτο ευκόλως Αναγνωρίζεται, καί Υφ’ έαυτοΰ τρόπον τινά 

παρίσταται είς τό πνεΰμα, άμα ένθυμηθώμεν δ'σα είπομεν περί νοήσεως. — 

Είπομεν οτι ή ήμετέρα νόησις, κατά διαφοράν τής των άλλων ζώων, είναι 
έλλογος, διότι τό προσόν τοΰ λόγου μάς διακρίνει των κτηνών, καί δ λόγος, 

ώς ανώτερα καί νομοθετική δύναμις, συμπληροΐ και ρυθμίζει τήν ενέργειαν 

πασών των άλλων. Ή άντίληψις, ή προσοχή, ή σύζευξις, ή μνήμη και άνά- 
μνησις, ή Αφαίρεσις καί γενίκευσις, ή φαντασία, πασαι αί ένέργειαι αυται 
συμπληροϋνται, διευθύνονται, συναρμόζονται καί τελεσφοροϋσιν δδηγούμεναι 
και φωτιζόμεναι ύπό τοΰ λόγου, ό'Θεν εΛ.Ιογος γνωσις των ςίντων είναι, καθ’ 

& είπομεν, τό αληθές, καί ή τείειάίης της έΛ.Ιόγου τάζεώς είναι τό ιδα

νικόν, τό κυριώτατον ταυ καλαϋ στοιχεϊον. ’Εάν λοιπόν ό λόγος είναι ή φω~ 
τοβόλος κσφυφή τοΰ πνεύματος, εξ ανάγκης τό υψιστον Αντικείμενον τής 

νοήσεως δι’ αύτοΰ αποκαλύπτεται, καί ούδέν έτερον δύναται νά ήναι είμή 

τό πρώτον στοιχεϊον αύτοΰ τοϋ λόγου.
Τί είναι ό λόγος; Ώς απ’ Αρχής είπομεν, είναι δύναμις δι’ ής ζητοΰμεν τό 

πώς, τό πόθεν; και τό διατί των δυτών, δηλ. τήν φύσιν, τό αί'τιον και τό 

τέλος αυτών' καί εΐ'πομεν ότι ζητοΰμεν τά τρία ταθτα, διότι πιστεύομεν 

οτι ύπάρχουσιν, ώστε δ λόγος περιέχει τριπλήν τινα πιστιν αναλυομένην εις 

τάς τρεις Αοχάς, τής ταυτότητος,. τής-αίτιότητος και τής τελεότητος, ας 

έχομεν έν ήμϊν έκ των προτέρών και παραδεχόμεθα ώς βεβαίας και εναρ

γείς, αΐτινες ούτε Υποδεικνύονται ούτε επιδέχονται Απόδειξιν, καί δι’ών 
πάντα τά άλλα Υποδεικνύονται. — Τώρα μεταξύ των τριών στοιχείων τοΰ 

λόγου ποϊον είναι τό πρώτον; Πρώτον πρέπει νά ήναι εκείνο, τό οποίον ύπο- 
θέτουσι καί προαπαιτοΰσι τά δυο άλλα, καί φανερόν ότι μεταξύ αιτίου, φύ- 

σεως καί τέλους, τό τέλος προϋποθέτει τήν φύσιν, και αμφότερα προΰποθέ- 

τουσι τό αί'τιον, διότι τό τέλος, δηλ. δ προς θν ορος καί ό προορισμός οντος 

τίνος, ύποθέτει την φύσιν τοϋ ό'ντος τούτου, σχετίζεται προς αύτήν, απορ
ρέει έξ αυτής, διαγινώσκεται καί ορίζεται δι’ αυτής. Άλλ’ ή σχέσις αυτή 

μεταξύ φύσεως καί τέλους καί ή ύπαρξις Αμφοτέρων προϋποθέτόυσι τό αί
τιον, δεν είναι είμή ή πραγματοποίησις, τό Αποτέλεσμα τοΰ αιτίου, ώστε 

έκ των τριών στοιχείων τοΰ λόγου πρώτον άναντίρρήτως είναι τό αί'τιον. ’Άρα 

ή έν τώ λόγω , τριπλή πίστις ανάγεται εις μίαν μόνην πίστιν, ήτις είναι πί- 

στις είς τι αί’τιον. Άλλ’ εις ποιον αί’τιον; τί σημαίνει ή λέξις αί'τιον;
Τό αί'τιον είναι δ πρώτος δ'ρος πάσης ύπάρξεως’ ούδεμ.ία υπαρξις άνευ αι

τίου. Μεταξύ αιτίου καί αίτιατοΰ δεν ύπάρχει μόνον σχέσις προτερότητος 
καί διαδοχής, Υλλά σχέσις γνώσεως. Αί'τιον δεν είναι τό απλώς ηγούμενον, 

καί αίτιατήν τό άπλώς επόμενον, άλλ’ αί'τιον είναι τό ηγούμενον οπερ γενν^ 

τό επόμενον, οπερ τώ παρέχει τό είναι και την ύπαρξιν, και είναι διά

ι>

2··“·, άποδει- 

, άλλ’ ϊνα αναγνώριση τό πρώτον ώς 
:, απαιτεί νά γνωρίση άλλην ένδοτέ-
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τούτο ό πρώτος ορος τής ύπάρξεως αύτοΰ. Τοιαύτη είναι ή έννοια τοΰ αι
τίου, οΐαν έχει πας έ'λλογος νοΰς, πας άνθρωπος. Κατά την έννοιαν ταύ- 

. την τό αίτιον είναι κυρίως ποιητικόν τοϋ αίτιατοϋ. Ούδείς πιστεύει δτι ή 

απλή διαδοχή μεταξύ δύο γεγονότων, δ'σφ σταθερά καί Αν ήναι, 

κνύει σχέσιν αίτιότητος μεταξύ αυτών, 

αί'τιον, η,αι τό δεύτερον ώς αποτέλεσμα.
ραν σχέσιν μεταξύ αυτών, την σχέσιν τής γενέσεως, δυνάμει τής δποίας 

ή ένέργεια τοϋ πρώτου παράγει την ύπαρξιν τοϋ δευτέρου. —’Εξέρχομαι 

τής οικίας καθ’ έκάστην, την αύτήν ώραν, καί αμέσως μετ’έμέ έξέρχετα 

εις τών γειτόνων μου, καί τοϋτο γίνεται κατά πάσαν ημέραν τοϋ έτους 
καί έπί. πολλά έτη' δεν δύναμαι διά τοϋτο νά πιστεύσω δ'τι ή πράξίς μου 

είναι τό αί'τιον τής πράξεως τοΰ γείτονός μου, παρεκτός έάν μοι αποδειχθή 

οτί ουτος είναι νευρόσπαστον κινούμενου υπό τής θελήσεως καί- ένεργείας μου. 
’Από καταβολής κόσμου ή ημέρα διαδέχεται τήν νύκτα’ ούδείς πιστεύει δτι- 

ή ημέρα είναι τό αίτιον τής νυκτός ή τό άνάπαλιν. — Πόσας..πλάνας ήθε- 

λεν άποφύγει ή έπιστήμη, έάν τήν έννοιαν τοΰ αίτιου, οϊα ύπάρχει έν παντί 
πνεύματι ύγιεΐ, δεν είχον έπισκοτίσει οί φιλόσοφοι. Οί. μή γινώ.σκοντες τήν 

ιστορίαν τών φιλοσοφικών συστημάτων δεν δύνανται νά φαντασθώσι πόσαι 
ψευδείς καί όλέθριαι θεωρίαι προήλθον έκ τής παρανοήσεως τοΰ πρώτου 

τούτου στοιχείου τοϋ λόγου. Καί τοϋτο ή το πολύ φυσικόν, διότι τό στοι- 

χεΐον τοϋτο είναι ή βά’σις τοΰ ολου επιστημονικού οικοδομήματος καί. πάσα 

έκτροπη έν τώ θεμελίφ, έστω καί έλαχίστη κατ’ Αρχάς, γίνεται μεγαλη- 
τέρα, καθ’ δ'σον άνυψοΰ.ται τό κτίριον, βλάπτουσα Υθεραπεύτως τήν στερεό

τητα αύτοΰ.
Έάν τό αί'τιον είναι δ πρώτος δ'ρος τής ύπάρξεως παντός ό'ντος, φανερόν 

δ'τι τά αίτια είναι πολλά, δ'σα είναι τά όντα έν τή φύσει και τά στοιχεία 

αύτών.

ά αίτια είναι πολλά, δ'σα είναι τά ό'ντα έν τή φύσει και τά στοιχεία 
. Ούδέν υπάρχει άνευ αιτίου. Τό έλάχιστον μόριον τής ύλης καί ή 

ελάχιστη κίνησις τοΰ μορίου τούτου έ'χουσιν αί'τιον έξ ου παράγονται. Καί 

επειδή πάντα οσα ύπάρχουσιν έν τφ κόσμφ τούτω συνδέονται πρός άλληλα 
κατά τε την έν τόπφ συνύπαρξιν καί την έν χρόνφ διαδοχήν, καί άλλα· έξ 

.άλλων παράγονται, ίπέται δτι καί τά αίτια αυτών συνδέονται έπίσης προς 

άλληλα, καί άλλα έξ άλλων έξάρτώνται. "Αμα δέ εύρομεν τό αί'τιον. γεγο
νότος τινός εις έτερον γεγονός έξ ου εκείνο παράγεται, ζητοΰμεν καί τούτου 
τό αί'τιον εις έτερον γεγονός, καί δ'σφ προβαίνομεν κατά τήν ζήτησιν ταύ- 
την, κατά τοσοϋτον πειθόμεθα δ'τι έκαστον αί'τιον-είναι Αποτέλεσμα ετέρου 

αιτίου, καί τοϋτο πάλιν έτερου, καί δ'τι πάντα τά έν τω κόσμφ ταυτφ 
αίτια εί.αι νπάΙΛηΛα, ώς τά γένη καί τά είδη έν τή έλλόγφ κατατάξει 

(Πρβλ. Θ' τής Α' Σειρ.), καί πρός μέν τά κατώτερα' αυτών είναι αί'τια, 
πρός δέ τά ανώτερα είναι αποτελέσματα, καί ή πρόοδος τής έπιστήμης 

ουδήν έτερον είναι ή διηνεκής άνοδος από των γεγονότων εις τά αίτια ζν-
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τών, και άπό τών κατώτερων αιτίων εις τά ανώτερα, κα'ι άπό τούτων εις 
τά ανώτατα. Τώρα, η άλυσις αύτη τών αίτιων έχει άρα αρχήν;, καί πόθεν 

άρχεται;

Έάν δέν είχεν αρχήν, δέν θά ύπνίρχεν οία υπάρχει, διότι ό κόσμος ούτος 

καθώς υπάρχει, είναι διηνεκής πρόοδος άπό τίνος άτελοΰς καταστάσεως είς 

άλλην τελειοτέραν, ώστε πρό έκάστης φάσεως της ύπάρξεως εύρίσκομεν 

άλλην άτελεστέραν, μέχρις ου φθάσωμεν είς την πρώτην και νεφοειδη ύλην, 
έξ ης έμορφώθη καί η γνί αύτη έφ’ ·ης εύρισκόμεθα, καί πάντα τά ουράνια 

σώματα ζζ ών συγκροτείται τά σύστημα τοϋ παντός. Τοΰτο έννοοΰσιν οί 

λέγοντες ότι ό κόσμος είναι είς διηνεκη άνάπτ,υξιν και πρόοδον και βαθμι- 

αίαν τελειοποίησιν, και τοΰτο λέγουσιν ού μόνον οί’πνευματισταί, άλλά καί 

αυτοί οί τολμηρότατοι τών ύλιστών. Έάν δέ ύπάρχει πρόοδος, αύτη ύποθέ- 
τει προ πάντων ένα όρον άφ’ ού άρχεται, ώς η αριθμητική πρόοδος υποθέτει 
ώς πρώτην άρχην την μονάδα.’Αλλ’ έάν άντί αύξούσης σειράς διακεκριμένων 

ποσών, ην ημείς ύποθέτομεν, λάβωμεν ύπ’ δψιν σειράν διακεκριμένων ενεργειών, 
ών έκαστη είναι άποτέλεσμα της προ αύτ·ης, καί αίτιον τίίς μετ’ αύτην, 

έάν δηλ. λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν έκείνην την άλυσιν τών αιτίων καί τών άποτε- 

λεσμάτων περίάίς έλέγομεν πρό μικρού, εξίς συνίσταται ό κόσμος, και ην 

μελετά η έπιστημη, θέλομεν κατανοήσει οτι άρχη τ^ς σειράς ταύτης δέν 
δύναται νά ?jvai τό μηδέν, άλλά πρώτη τις ενέργεια, έξ $ς αί άλλαι πά- 

σαι. Άλλ’ η πρώτη αύτη ενέργεια δύναται νά έχη άλλην πρό αύτ-ης; βε
βαίως όχι, διότι τότε δέν θά ητο πρώτη. Τί είναι λοιπόν η πρώτη αύτη 

ενέργεια; είναι αίτιον πρώτον, § πρό αύτοϋ δέν έχει έτερον, καί είς τό πρώ

τον τοΰτο αίτιον φθάνομεν έξ άνάγκης, διότι άνευ αύτοϋ η σειρά τών αι
τίων, θά η'ρχετο έκ του μηδενδς, δπερ άδύνατον, διότι τό μηδέν καί τό ου 

αποκλείονται άμοιβαίως. "Εκαστον ον έρχεται έξ άλλου ό'ντος, καί τοΰτο 
πάλιν έξ άλλου, και έάν δέν ύπηρχεν αίτιον πρώτον, έξ ού τά πάντα, τά 

πρώτον δν θά ηρχετο έκ τοΰ μηδενός. Αυτός ό λόγος λοιπόν μάς άναγκάζει 
νά πιστεύσωμεν εις την ύπαρξιν πρώτου αιτίου καί άληθώς αιτίου, διότι 
πάντα τά άλλα δέν είναι αΐ'τια είμη σχετικώς πρός τά κατώτερα, άλλ’ ώς 

πρός τά άνώτερα είναι αποτελέσματα, ώστε κυρίως αίτια δέν είναι, κυρίως 
δέ καί καθ’ αύτό αίτιον είναι μόνον τό πρώτον,, καί έάν ό λόγος είναι πίστις 

είς τι αίτιον, ώς έλέγομεν άνωτέρω, πρέπει νά συμπληρώσωμεν την έ'κφρα- 
σιν ταύτην, καί νά είπωμεν, δτι ό λόγος είναι πίστις εις έν αίτιον πρώτον. 

Καί τί σημαίνει αίτιον πρώτον; Σημαίνει δ'τι άφ’ έαυτοΰ ύπάρχει, ότι πάν

τοτε ύπαρχε καί θέλει ύπάρχει, οτι έξ ούδενός έξαρτάται, οτι δέν είναι 

σχετικόν ώς τά άλλα, άλλ’ απόλυτον, ο έστι κατά πάσαν έννοιαν άπειρον.: 
’Άνευ τοϋ άπειρου τούτου αιτίου ό πρώτος κρίκος της άλύσεως τών σχετικών 

αιτίων θά ητο άνευ αιτίου, θά ηρχετο έκ τοΰ μηδενός, οπερ ό λόγος όέν 
ανέχεται. Έάν δέ τις άντιτείνη οτι ούτε τό πρώτον καί αυθύπαρκτου τοΰτο

.αίτιον ανέχεται ό λόγος, διότι δέν δύναται 

ότι ναί μέν δύναται νά τό καταλάβη, 

ται, καθό ύπί
. νά τό νόησγ, και μάλιστα ούδέν δύναται

νά τό καταλάβγ, άπαντώμεν,
.__ διότι τό άπειρον δέν καταλαμβάνε-

ιεοβαϊνον τά δρικ πάσης καταληψεως, άλλ’ούχ ηττον δύναται 
ι νά νόηση άνευ αύτοϋ, διότι αλη

θώς άνευ πρώτου αιτίου ούδέν αίτιον ύπάρχει, ώς είπεν ό Αριστοτέλης *,  

ώστε, ά^τό έπαναλάβωμεν, λέγοντες ότι ό λόγος ούσιωδώς ούδέν έτερον εί

ναι είμη πίστις είς τι αίτιον, τοΰτο έννοοΰμεν, οτι είναι πίστις εις τό αίτιον 

πρώτον, δηλ. πίστις εις τόν Θεόν.

Β'

ίπηρχέν έν τώ κόσμφί 

πρέπει νά έ'χγ αίτιόν,-δδυνάμεθα νά είπωμεν’ έάν τό ον τοΰτο ύπάρχει,
ι > και ε1

τοΰ Θεοϋ ύπαρξις είναι 

ώς είδομεν,· 

πάσα

Έάν.λοιπόν μάς έρωτηση τις τίνι τρόπφ άποδεικνύομεν την ύπαρξιν τοϋ 

. Θεοΰ, δυνάμεθα ν’ άπαντησωμεν ότι ό θεός είναι άνώτερος πάσης άποδείξεως, 

είναι αυταπόδεικτος, δέν άποδεικνύεται, άλλά πιστεύεται, καί ότι η εις 
αυτόν πίστις ούδέν έτερον είναι η αυτός ό λόγος. Δυνάμει τοϋ λόγου πιστέύο- 

μεν ότι πάν τό ύπάρχον έ'χει αίτιον, καί δ'τι ύπάρχει αίτιον πρώτον, διότι 

άνευ τούτου τό πρώτον ύπάρχον θά ηρχετο έκ τοϋ μηδενός, δπερ είναι άντι- 

φατικόν καί επομένως αδύνατον. Καί έάν έν μόνον ον ύπν._ 

άδυνάμεθα νά είπωμεν’ έάν τό ον τοΰτο ύπάρχει, πρ-' 
καί επειδή τό δν τοΰτο είναι μ,όνον, τδ αίτιον αύτοϋ είναι τό αίτιον πρώτον.’ 

Έάν δέ ό Λόγος δέν είναι είμη ή είς Θεόν πίστις, ή 
η πρώτη αλήθεια,, δι’ης πάσας τάς άλλας γινώσκομεν, διότι, 

εΛΛ,ογος είναι πΚσα. νόησις, καί διά της έλλογου νοησεως μορφοΰται 
έπιστημη. Πάσα ύπαρξις λοιπόν καί πάσα νόησις είναι άπόδειξις τοϋ. Θεοϋ, 

διότι άμα είπομεν δτι ύπάρχει τι, λέγομεν δι’ αύτοϋ τούτου, οτι Θεός υπάρ
χει, καί άμα νοησωμέν τι. ώς ύπαρχον, νοουμεν αυτόν τόν Θεόν. Λέγοντες 
δέ δτι ό θεός δέν άποδεικνύεται έννοοΰμεν την συλλογιστικήν άπόδειξιν; 

ητις γίνεται διά τοΰ έξαγωγικοΰ συλλογισμού·. Καί τφόντι ό συλλογισμός 
ουτος, καθ’ α ηδη ήξεύρομεν, προϋποθέτει την είς γένη καί είδη κατάταξιν 

τών γενικών έννοιών καί την σχετικήν τούτων περιεκτικότητα, δυνάμει της 

έ'κ τινων προκέιμένων εξάγει τό έν αύτοϊς περιεχόμενον συμπέρασμα, 

οϋ θεοΰ έ'ννοια δέν είναι γενική, δέν μορφοΰται διά της άφαιρέσεως 
δέν κατατάσσεται μεταξύ τών γενών καί ειδών, καί έξ 

έννοιας ' δύναται νά έξέλθη ώς συμπέρασμα, άλλ’ίστα-

οποίας γ
Άλλ’ η
καί γενικεύσεων
ούδεμιδά, _______ ,
ται άναφαίρετος άπό τοΰ πνεύματος επ’ αύτοϋ τοϋ'πρώτου γένους, τοΰ ον ■'

1 ΕΙπερ μ ηδέν έστ ι τό πρώτον, όλως αίτιον οδδέν Τστι. (Μεταφ. Α. το 
ελάτι. δ'.)

2 Είναι γνωστόν ότι τινές τών ’δανιστών, ώς ό Κάντιο; και ο Χάμιλτων, ε’ς τοΰτο ?ρεί- 
δονται ίνα ΐσχυριαθώσιν ότι ό Θεός δεν άποδεικνύεται, και ώς εκ τούτον οί σκεπτικοί λΐ- 
Ϋοοσιν, αρα δεν ύπάρχει.

ς γενικές
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Τφόντι, τί είναι ή άλήθεια ; '............

Καί πώς ανακαλύπτεται καί άποδεικνυεται ή άλήθεια 
διά τ

τος, τά πάντα τά γένη καί είδη περιλαμβάνοντας, ώς αίτιον 
έάν δέν άποδεικνυεται, πάντα ό'μως δι’ αυτής άποδεικνύονται, διότι έξ αϊ 

της τό ό'ν’ έκ δέ της άρχής της αιτιότητας, ητις την πρώτην 

νοιαν περιέχει, έξαρτάται καί ή άρχή τής.ταύτότητος, 

παν δν, καί -ή'τις έν παντϊ συλλογισμφ ύπονοεΐται, και η άρχη της τελεό- 

τητος αχώριστος αύτής, διότι τό τέλος ύποθέτει τό αίτιον καί η ταύτόΐης 
είναι τό μέσον δι’ ού τό αίτιον πραγματοποιεί τό τέλος' ώστε έκ της άρχής 

τής αίτώτητος έξαρτάται πάσα ή εΛΛογος τάζις τών αιτίων, μέσων καί 
τελών, ή'τις δέν θά ύπήρχεν άνευ πρώτου αιτίου, καί ητις τήν έ'ννοιαν αύτοΰ 

περιέχει και εξαγγέλλει. Έάν λοιπόν ή θεία φύσις δέν άποδεικνυεται, τοΰτο 

συμβαίνει, ούχ'ι διότι είναι κατωτέρα, άλλά διότι, είναι άνωτέρα, ώς έλέ- 

γομεν,πάσης άποδείξεως, διότι υπερβαίνει τά όρια εντός τών όποιων περι
στρέφεται πάσα άπόδειξις, είναι άνευ όρων καθό άπειρος, καί θέτει πάντας 

τούς ορούς τών ό'ντων καί τών έννοιών αυτών, και ή εις αυτήν πίστις, καθό 

πρώτον στοιχεΐον τοϋ .Ιόγου, τήν άλήθειαν πασών τών έννοιών, έγγυάται.

Ή ^Ι.Ιογος γκωαις τΆν ό’ντων, ώς είδομεν. 

; Τό είδομεν επίσης' 
της Μπόγου κατατάζεως εις γένη καί είδη, καί διά τοϋ επαγωγικού 

συλλογισμοΰ καί τοϋ έξαγωγικοϋ, οΐτινες τήν τάξιν ταυτην προϋποθέτουσι. 
Καί πότε άληθεύει ή κατάταξι; αυτή καί είναι τωόντι έλλογος, καί γενά 
έν τφ πνευματι τήν άλήθειαν διά τοϋ' συλλογισμού ; "Οτε άντιστοιχεΐ πρός 

τήν έν τη φύσει ύπάρχουσαν δηλ. πρός τήν τάξιν τοϋ κόσμου. Κα'ι τίς έγ- 

γυάται τήν τάξιν ταυτην τοΰ κόσμου είμή αυτός ό Θεός; ’Άνευ τής τάξεώς 
ταύτης, ήν άναπαριστ^ έν τφ πνευματι ή επιστήμη, ούτε άπόδειξις γίνε- 

: ται τής άληθείας διά τοΰ έξαγωγικοϋ συλλογισμού, ούτε άνακάλυψις αύτής 
διά τοΰ έπαγωγικοΰ έπειδή καί ή έπαγωγή διά τοΰ έξαγωγικοϋ συ),λογισμού,, 

ώς είδομεν συμπληροΰται και άποδεικνυεται. 'Ώστε άνευ τής πίστεως ό'τι 

Θεός υπάρχει, ούδεμία άλήθεια υπάρχει, ούτε άνακαλύπτεται, ούτε άποδει- 
κνύεται*  ή πίστις αύτη είναι ό κρίκος, έξ ού ή άλυσις πασών τών αλη

θειών έξαρτάται.

Ή περί ύπάρξεως Θεού άπόδειξις αυτή δέν είναι ή όντολογική λεγομένη 

καί προκύπτουσα έκ τής έν ήμΐν ύπάρξεως τής έννοιας τοϋ απείρου. ΊΙμεϊς 
δέν λέγομεν” έ'χομεν έν ήμΐν τήν έ'ννοιαν τοΰ απείρου, άρα τό άπειρον υπάρ

χει, άλλά λεγομεν*  έ'χομεν έν τφ λόγφ τήν πίστιν ότι ύπάρχει αίτιον πρώ
τον δηλ. άπειρον, και έάν δέν πιστεύομεν τοΰτο ούδέν; πΐστεύομεν. Δύναταί 

τις νά όνομάσν) καί τήν άπόδειξιν ταυτην όντολογικήν, ή άλλως πως, νά 

τήν άποδώσν) εις τόν Καρτέσιον, ή εις τόν’Άνσελμον τής Κανταρβερίας, ή 
δικαιότερου είς τόν Άριστοτέλην, νά τήν ί'δγ έν τφ βάθει τής διαλεκτικής 

τοϋ Πλάτωνος καί έν αύτγ τγ μαιευτική μεθόδω τοϋ Σωκράτους, άλλά τό 

βέβαιον είναι οτι είναι ή μόνη δυνατή καί επαρκής, είς ήν ανάγονται αί άλλα’,

αύτοΰ, ώσΐ?- 

, αύ- 
ταύτην έν- 

είς ήν ύπόκειται
* r

πάσαι, καί ήν πάσαι προϋποθέτουσι” προέρχεται δέ έκ τής άναλύσεως τοΰ κυ-’ 

ριωτάτου προσόντος τοΰ ήμετέρου .πνεύματος, δι’ ού διακρινόμεθα τών άλλων 
.ζώων, δι’ ού πάντα νοοϋμεν όσα νοοΰμεν, καί ού άνευ ούτε έπιστήμη, ούτε 

τέχνη, καί, ώς θέλομεν ίδει έν καιρφ, ούτε ήθικότης. Λέγομεν δέ ό'τι είς 

τήν άπόδέιξιν ταυτην άνάγονται πάσαι αί άλλαι. Καί τφόντι αί τής ύπάρ

ξεως τοΰ Θεοΰ άποδείξεις λαμβάνονται συνήθως έκ τής τάξεως τοϋ κόσμου, 
είτε κατά τήν ύλην,- είτε κατά τό πνεϋμα. Έκ τής υλικής τάξεως, δηλαδή 

έκ τής κινητικής τής ύλης δυνάμεως εξάγεται άπόδειξις, καθ’ ό'σον, έάν 

υπάρχει κίνησις, πρέπει νά ύπάρχγ πρώτόν τι άκίνητον καί κινούν τά άλλα, 

καί τό πρώτον τοΰτο δέν δυναται νά ήναι είμή αύτός ό Θεός. Έκ τής νοε
ρής καί ηθικής τάξεως έπίσης εξάγεται άλλη άπόδειξις, διότι έάν υπάρχει 
νοερά τάξις, πρέπει νά ύπάρχγ νοΰς πρώτος συνδιατάξας καί διακοσμήσας 

τό παν, καί έάν ύπάρχει ηθική τάξις, ηθικός νόμος, πρέπει νά ύπάρχη ήθι- 

.; κός νομοθέτης. Παρομοίως ή όντολογική άπόδειξις, περί ής έλέγομεν πρό μι
κρού, έξάγεται έκ τής έν ήμΐν ύπάρξεως τής έννοιας τοϋ άπειρου, διότι, έάν 
ύπάρχει ή έννοια, πρέπει νά ύπάρχη τό αντικείμενου, τής έννοιας, καί επειδή 

ημείς δέν είμεθα άπειροι, πρέπει νά ύπάρχγ ον τφόντι άπειρον, δπερ ένετυ- 
πωσεν αυτήν έν ήμΐν, καί τό ον τοΰτο είναι ό Θεός- Πάσαι αί αποδείξεις, αύ- 

ται, όντολογικαί, τελεολογικαι, φυσικαί, μεταφυσικαί, ήθικαί, καί δσαι άλ
λαι έπινοηθώσι, και δπως δήποτε όνομασθώσι, πάσαι αί δυναταί αποδείξεις 

. τοϋ θεοΰ έκ. μιάς μόνης άπορόέουσιν, έν μι^ περιλαμβάνονται, καί δέν είναι 

. είμή ποικίλαι έφαρμογαί αυτής καί τρόπον τινά υποδιαιρέσεις αυτής, καθ’- 

ό'σον έκάστη αύτών εφαρμόζει τήν αρχήν τής αίτιότητος, καϊ ζητεί τό αί

τιον πρώτον μιας τίνος τάξεως φαινομένων, έν φ ή αληθής άπόδειξις γίνεται 

διά τής ένδείξεως τοΰ πρώτου αιτίου όλων τών φαινομένων όλων τών οντων. 
Ώστε ή άπόδειξις αύτη είναι ή έγγΰησϊς πασών τών άλλων, είναι ή μόνη 
πλήρης καί άναντίρρητος, διότι ταυτίζεται μέ τήν ύπαρξιν τοϋ έν ήμΐν λό
γου, έξ ού καί δ? ού πάντα άποδεικνύονται καϊ μέ τήν ύπαρξιν ο'ίου δή

ποτε οντος, διότι άμα υπάρχει έν μόνον ον, υπάρχει τό όντως δν, αυτός ό "Ωκ 
(Έξόδ. Γ', 13), καί δσφ πολλαπλασιασθώσι τά όντα, είτε κατά τήν συνυ- 
παρξιν αύτών έν τόπφ, είτε κατά τήν διαδοχήν αύτών έν χρόνφ, ούδέν αύτών 

δυναται ν’άναπληρώσγ τό ό'ντως δν, διότι πάντα, είτε έν, είτε πολλά, είτε 

αναρίθμητα, είναι πεπερασμένα, καί τό αίτιον πρώτον πρέπει νά ήναι άπειρον, 
άλλως δέν είναι πρώτον, καϊ έάν δέν ύπάρχει αίτιον πρώτον, ούδέν ύπάρχει.

Δέν ήξεύοομεν έάν άπατώμεθα, άλλά νομίζομ.εν οτι ή ύψίστη αύτη τών
., αληθειών είναι καί ή σαφέστατη, είναι αύτό τό φώς δ φωτίζει πάντα άν

θρωπον ερχόμενον εις τόν κόσμον, καί δέν γνωρίζομεν φυσικήν ή μαθηματι
κήν αλήθειαν έ'χουσαν τοιαύτην καί τοσαΰτην βεβαιότητα. -— Καί τών μέν y

υλικών ό'ντων τήν φύσιν γινώσκομεν εμμέσως, διά τών εντυπώσεων, αΐτινες 

μεταβάλλονται είς αισθήσεις καί άντιλήψε,ις. 'Η ενδότατη φυσις αυτών μάς
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είναι άγνωστος, έξωτερικεύεται κκ1 τρ(5πον τ,νά έκφράζεται πρός &ας 

των εντυπώσεων, καί αδτάι. μεταφράζονται, ού'τως είπεϊν, είς «ίσθάσεις, 
ώστε κατα διπλουν λόγον ·« γνώσις τ^ς δλης είναι έμμεσος· πάντα είς τά 
βχ η της ύλης είναι σκοτεινά, πάντα είναι διαυγή είς τά ύ'ψη της διανοίας.

αισίησις είναι άφορμά νοήσεως καί ούδέν έτερον, μάς ειδοποιεί δτι ύπάα- 
χει τί εκτός ημών,~ Αλλά τί είναι τούτο Αγνοοϋμεν διά της αίσθάσεως μό

νον γινωσκομεν πως έξ αύτοΰ παθαινόμεθα, και έάν θέλωμεν νά μάθωμέν 
τι περισσότερον περί της φύσεως αύτοΰ, Αναγκαζόμεθα νά προστρέξωαεν 

εις την έλλογον νόησιν δι’ αύτης διορθοΰμεν τάς σχεδόν πάντοτε Ανακριβείς 

αισθήσεις καί κρίνομεν καί διακρίνομεν μεταξύ αύτών, ηαί διαγινώσκουεν 

την φυσιν τών έντός, καί έξακριβοΰμεν τάς μεταξύ αύτών ομοιότητας καί 
διαφοράς, καί, Ανακαλύπτομεν τούς νόμους αύτών, καί πάντα ταΰτα διά 

.οϋ έν ημιν,λογου άρα τά έν τώ λόγω είναι σαφέστερα καί βεβαιότερα τών 

εν τη αισθησει, καί αί λογικαί Αληθειαι είναι αί καθ’ έαυτάς άληθειαι, καί 

πρώτη των αληθειών είναι η έν τώ λόγω πρώτη.—Τών δέ μαθηματικών άλη- 
θειώζέπίσης γινόμεθα κάτοχοι ούχί διά της αίσθησεως, Αλλά' διά τοϋ λό

γου, οςτις ώς έκ τούτου είναι Ανώτερος αύτών. Έσκέφθησάν ποτέ τά θετι
κά καί ^ισχυρά λεγόμενα πνεύματα, ά'τινά καυχώνται δτι πιστεύουσι μόνον' 

είς την δλικ^ν Αλήθειαν μαθηματικώς αποδεδειγμένην, ποϊον είναι τό άντι- 
κείμενον της μαθηματικές, καί πόθεν έρχεται τό κϋρος τών μαθηματικών 
αποδείξεων; Τό άντικείμενον της σαφεστάτης καί βεβαιοτάτης έπιστημης 

ταυτης ούδέν έχει ύλικόν, ώς εί'πομεν (Άρθ. Δ', Σειρ. Α'.), καί τό δργανον 

αύτης, η Αλάνθαστος μέθοδος δι’ κατασκευάζεται καί άποδεικνύεται, εί

ναι Λογική μέθοδος, καί διά τοϋτο είναι αλάνθαστος, είναι ό συλλογισμός/ 

οςτις ύποθέτει τόν λόγον, την έν αύτώ Αρχήν της ταύτότητος,. δι’ $ς πας 

συλλογισμός γίνεται, καί ητις άδιαρρηκτως συνάπτεται μέ την αρχήν της 
αιτιότητος δηλ. μέ τό αί'τιον πρώτον καί έξ αύτης έξαρτάται. Ώς έκ τού

του ή περί Θεού Αλήθεια είναι άνωτέρα πασών τών φυσικών καί μαθημα

τικών αληθειών, και αυτοί οι αρνουμενοι τόν Θεόν εις αυτόν' πιστεύουσιν.’Άρα 
η υπαρξις τοϋ Θεοΰ πανταχόθεν αποκαλύπτεται καί πανταχοϋ διαλάυ.πει, 

εν τω ελαχιστω μοριω της ύλης, εν τώβάθει τ·ης ημετέρας συνειδησεως, έν 
παντι έργφ καί λόγω, έν πάση υπάρξει καί νοήσει, έν τώ κόσμφ της ύ'λης, 
έν τφ κόσμφ τοϋ πνεύματος, έν παντι τόπφ, έν παντί χρόνφ, ένπάση κοι- 

νωνιφ, έν παση ίσΆρί^. Καί έάν έπετρέπετο νά διέλθωμεν ένταδθα τών φι
λοσοφικών καί θρησκευτικών δογμάτων την ιστορίαν, ευκόλως -ηθέλομεν απο
δείξει δτι καί δτε ό άνθρωπος δέν ανεγνώρισε τόν ένα καί αληθη Θεόν, η 

έθεοποίησεν εαυτόν λ, ^θεοποίησε την φύσιν. ’Άνθρωπός άθεος ού'τε ύπηρξεν 
ούτε δυναται νά ύπάρξη, διότι δέν δύναται νά ύπάρξη άνθρωπος άλογος.
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Ή λογική καί θρησκευτική φύσις τοΰ Ανθρώπου αποκαλύπτεται σαφέστατα 
διά της ιστορίας. ’Εάν Αληθεύει δ'τι δ άνθρωπος καθό έλλογος Αναγνωρίζει 

έξ ανάγκης αί'τιον πρώτον καί πιστεύει είς αύτό, πρέπει νά εδρωμεν την 
Απόδειξιν της πίστεως ταύτης έν τη ιστορία. Καί την Απόδειξιν ταύτην 

παρέχει έναργώς ή ιστορία καταδεικνύουσα πανταχοϋ θρησκευτικά μνημεία 

μαρτυροΰντα τό πρός τόν Θεόν σέβας της Ανθρωπότητας.,,Έπεκράτησεν είς 
τινας κριτικάς λεγομένας σχολάς της εποχής ταύτης η Αλλόκοτος ίδεα -ότι 

η θρησκεία είναι νοσώδης κατάστασις τοϋ έγκεφάλου, είδός τι παραισθη- 

σεως (hallucination), δι’ίς πιστεύομεν ώς ύπάρχοντα ,τά πλάσματα της 
φαντασίας καί τάς έφέσεις της καρδίας ημών, δτι έπομενως πασα θρησκεία 
είναι κατά μέγα μέρος ψεύδος, Απάτη καί άγυρτεία, δτι δ νοΰς διά νά $ναι 

υγιής, δέον ν’ Απαλλαγή πάσης δεισιδαιμονίας, καί δτι τότε θέλει προκόψει 

η ανθρωπότης κατά την γνώσιν τοΰ αληθούς καί την κοινωνικήν ^ευημε
ρίαν, δ'ταν εγκατάλειψη διά παντός πάσαν περί πρώτου αιτίου έρευναν, 
εί'τε διά της θρησκευτικής εί'τε διά της φιλοσοφικής όδοϋ, καί περιοριαθη 

είς την θετικήν λεγομένην επιστήμην. Καί όπως συμπληρώσωσι την, θεωρίαν 
ταύτην, τινές τών είς τάς σχολάς ταύτας ύπαγομένων, άνέλαβον την μελέ

την τοϋ ιδιαιτέρου τούτου φαινομένου τοϋ Ανθρωπίνου πνεύματος δια τίνος 

* έπιστημης, ώς λέγουσι, των θρησκευμάτων, νίτοι κριτικής αύτών ιστορίας, 
$ν βεβαίως δέν άποδοκιμάζομεν έάν μη ύποθέση αύθαιρέτως έκ των προ- 
τέρων οτι πάσα θρησκεία είναι ψευδής και έάν συνδυασθη μέ τας ψυχο- 

λογικάς καί μεταφυσικάς μελέτας, καί τότε, νομίζομεν, θελ« φθασει, εις 

τό συμπέρασμα, δτι ναι μέν ύπάρχουσι ψευδείς θρησκεΐαι, άλλ δ'τι πρεπει 
νά ύπάρχη καί μία άληθης. Τοϋτο όμως δέν είναι έπί τοϋ παρόντος τό ζή

τημα. ΤΙ είς τό πρώτον αί'τιον πίστις βεβαίως δέν είναι αποκύημα νοσουσης 
διανοίας, είναι αυτός ό λόγος, καί την μαρτυρίαν της ιστορίας μόνον έπικα- 
λούμεθα ΐνα έκδηλώσωμεν την έν παντί χρόνφ καί τόπφ δπαρξιν της πί- 

στεως ταύτης. -■
λ Λαός άνευ θρησκεύματος ούδαμοΰ εύρέθη, ούδέποτε ύπηρξεν, άστε, σπάνιά 
καί Ατομική έξαίρεσις καί Αληθώς νόσος τοΰ έγκεφάλου είναι ή Απιστία, 

ούχί ή έίς Θεόν'πίστις. Έάν δέ η κριτικά σχολά τά θετικά γεγονότα πρδ 
πάντων έπιζητεΐ καί έπ’ αυτών έρείδεται, τό γεγονός τοϋτο δέν πρέπει νά 

παράβλεψη καί οφείλει νά έξηγηση. "Οτε γεγονός τι είναι σταθερόν καί 
γενικόν, η αληθης έπιστημη Αναγνωρίζει έν αύτφ νόμον της φύσεως, ,και 

έπί τοΰ προκειμ.ένοΰ η διηνεκής και καθολική μαρτυρία τάς ισ.ορ.ας °'-’·® 
δεικνύει ότι η είς θεόν πίστις είναι νόμος τοΰ πνεύματός. ’Αδιάφορου έαν 

την φύσιν τοΰ Θεοΰ παραγνώρισαν λαοί 'νινεί^ SKY υςιεθεσαν πλειονας θεούς



1514 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

άντί τοΰ ενός δν επιβάλλει ό ο^Οός λόγος, εάν έθεοποίήσαν τάς δυνάμεις 
τής φύσεως άντί τοΰ πρώτου αύτών αιτίου, έάν άντί τοϋ Θεοϋ έλάτρευσαν 
τόν άνθρωπον ή τά ζώα. Αί άποπλανήσεις αυται ούδέν έτερον άποδεικνύου- 
σιν ή τήν αδυναμίαν τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, δέν καθαιροΰσιν δμως τάν 
λογικήν αύτοϋ φύσιν, άλλά τάν καθιστώσι καταφάνεστέρχν άποδεικνύουσαι 
δτι τδ αίτιον πρώτον είναι τό ύψιστον τοϋ λόγου άντικείμενον, δ πρός δν 
όρος αύτοϋ, πρός δν τείνει άείποτε καί δν διά παντός μέσου προσπαθεί ν’ά- 
νακαλύψν;, διότι εις αύτόν πιστεύει και επαναπαύεται. Καί τοιαύτη μέν 
είναι ά έκ της ιστορίας πρώτη περί θεοϋ μαρτυρία. — 'II δέ δεύτερα είναι 
δτι τό στοιχεΐον τοΰτο τοϋ λόγου ού μόνον πανταχοΰ καί πάντοτε ύπάρχει, 
άλλ’ είναι τφόντι τό πρώτον καί υψιστον, διότι, κατ’ αύτό ρυθμίζονται πάντα 
τά άλλα. Καί αύτοί οί έπιχειρίσαντες την ιστορίαν τών θρησκευμάτων μετά 
δυσμενοϋς πρός αύτά διαθέσεως, όμολογοϋσιν δτι κατά την περί Θεοϋ έν
νοιαν ρυθμίζονται πάσαι σχεδόν άί άλλα’., ιδίως δέ αί ήθικα'ι, δτι κατά 
τάς ήθικάς έννοιας ρυθμίζεται ή ατομική ενέργεια, η οικογενειακή ζωή, 
ό κοινωνικός οργανισμός, ά πολιτεία, δτι οί νόμοι κατά μέγα μέρος έκ τής 
θρησκείας άπορρέουσιν, δτι τό θρήσκευμα εμπνέει την ποίησιν, ζωογονεί τάς 
καλάς τέχνας, επενεργεί έπί της επιστήμης καί διά πάντων τούτων παρέ
χει εις έκάστην κοινωνίαν τόν έκφανέστερον αύτής χαρακτήρα, ασφαλίζει 
η παραβλάπτει την εύημερίαν της, συντείνει τά μ-έγιστα είς την εύγενή 
αύτής άνάπτυξιν, ή επιφέρει την έξαχρείωσιν καί παρακμήν αύτης. Κατά 
τό θρήσκευμα πάντα διατυποϋνται καί κατ’ αύτό καί δι’ αύτοϋ πάντα 
άκμάζόυσιν ή πάντα διαφθείρονται. Ή μεγάλη αυτή έπιρροή τοΰ θρησκεύ
ματος πανταχοΰ αληθεύει’ παρά πάσι τοΐς άνατολικοΐς λαοΐς καί ιδίως 
παρ’ Έβραίοις, παρ’ 'Έλλησι, παρά 'Ρωμαίοις, παρά τισι τών νεωτέρων λαών, 

. έν τφ μεσαιώνι καί έν τή παρουσγ έποχν;. Καί παράδοξον έπ’ άληθείας θά 
ήτο έάν τοιαύτην καί τοσαύτην επιρροήν είχεν έπί τών ανθρωπίνων πραγ
μάτων στοιχεΐον ό'λως φαντασιώδες, δνειρον μεταφυσικόν είς δ έξ άμαθείας 
ή έξ αδυναμίας πιστεύομεν. Κατά την ασθενή μας γνώμην τοΰτο άπ’ εναν
τίας Υποδεικνύει δτι οσφ παραμεμορφωμένον καί άν ήναι καί άναμεμιγμέ- 
νον μέ στοιχεία άλλότρια καί πρός την αληθή φύσιν αύτοϋ άντιμαχόμενα,' 
τό θρήσκευμα είναι πάντοτε μοχλός απαραίτητος καί χαλινός σωτήριος. 
Ήξεύρομεν τί δύναται νά πράξη λαός πρεσβεύων τό δείνα ή δείνα θρή
σκευμα, έ'στω καί διεφθαρμένον, άλλ’ ίνα ίδωμεν ποϋ καταντά καί τί άπο- 
βαίνει λαός άθρησκος, αρκεί νά στρέψωμεν τό βλέμμα πρός έκείνας τάς α
παίσιας έποχάς έν.αίς ή αναρχία τών πνευμάτων έπιφέρει τήν κοινωνικήν 
άναρχίαν, ή θηριωδία τών παθών καταπνίγει παν αίσθημα δικαιοσύνης 
καί άγάπης, και επί τών ερειπίων τής κοινωνίας εγείρεται ή, τρομοκρατία 
τοΰ εγκλήματος. Ό χαλινός τοϋ λόγου slysii ό χαλινός τοϋ Θεοΰ, άμα εκλεί- 
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ψγΐ, δέν άπομένουσιν είμή τά συμφέροντα καί τά πάθη, καί. τά δύο ταΰτα 
έλατήρια φέρουσιν είς τήν άλληλομαχίαν καί άλληλοκτονίαν.

Έάν δέ παρά τήν ιστορίαν τών λαών μελετήσωμεν ιδίως τήν ιστορίαν 
τών μεγάλων πνευμάτων, άτινα ένεβάθυναν εις τό πρόβλημα τοϋ παντός, 
καί διά τών υψηλών αύτών θεωριών έπροσπάθησαν νά τό λύσωσι, καί ουτω 
παρήγαγον πάσαν μάθησιν καί πάσαν επιστήμην καί αύτάς έκείνας τάς 
θετικάς γνώσεις, άς λίαν άγνωμόνως καί άκρίτως τινές τών καθ’ ημάς άν- 
τιτάττουσι κατά τής μεταφυσικής έπιστήμης, έξ ής άλλοτε παρήχθησαν 
καί πάντοτε έξαρτώνται, πάλιν πειθόμεθα δτι ούδέν έξ αύτών παρεγνώρισε 
τήν δύναμιν του λόγου καί τό πρώτον αύτοϋ στοιχεΐον. —'Ο πρώτος θεμε
λιωτής καί αυτουργός τής φιλοσοφίας ό Σωκράτης, έκ τοϋ σκοποϋ τών 
ό'ντων, ον διά τής άκαταμαχήτου διαλεκτικής του πανταχοΰ άνεζήτει καί 
άπεδείκνυεν, άνήλθεν είς τό πρώτον αίτιον τών δντων, καί έν μέσφ τής 
πολυθε'ίας τόν· ένα καί μόνον Θεόν ώμολόγησε, καί τόν θειον νόμον τοΰ ά- 
γαθοϋ, καί τήν όλοσχερή άφοσίωσιν είς τόν νόμον τοΰτον δι’ δλου τοΰ βίου 
αύτοϋ έδίδαξε καί διά τοΰ ΐδίου αίματος έπεσφράγισε. Δέν ήτο ό Σωκρά
της έξ έκείνων τών ηθικών φιλοσόφων, οΐτινες τήν έν τώ λόγω άδιάρρηκτον 
ενότητα τής ηθικής καί μεταφυσικής διασχίζουσι, καί παραδεχόμενοι τον 
νόμον άπαρνοϋνται τόν νομοθέτην. Ούδείς δέ μάλλον τοϋ άμεσου αύτοϋ μα- 
θηταϋ άνεγνώρισε τό τέλειον άγαθόν ώς ύψιστον άντικείμενον τής νοήσεως 
ένταυτφ καί τής πράξεως. Ό Πλάτων τήν διαλεκτικήν τοϋ νοός συνεταύ- 

1 τισε μέ τήν διαλεκτικήν τής καρδίας άποδείξας δτι είς καί μόνος πρέπει νά 
ί ήναι ό πρός δν ορος άμφοτέρων, αύτό τό ώ'ϊως or, αύτός ό λόγος τοΰ παν

τός είς §ν άνέρχεται ό νους διά τών έν τφ κόσμφ τούτφ ομοιωμάτων αύτοϋ 
j... . καί πρός βν άτενίζει καί σπεύδει διά τής σοφίας καί αρετής πάσα ψυχή,
μ έλλογος. Καί έάν πρώτον αί'τιον δέν ύπάρχει, ούδέν αί'τιον ύπάρχει, είπεν ό
; ’Αριστοτέλης, καί τό πρώτον τοΰτο αί'τιον τό xirour πρω-cor καί τό ου

έλεπα τοΰ παντός έλκει πρός εαυτό τά πάντα, ώστε καί ό’Αριστοτέλης 
ι μετά τά φυσικά έβεο.1όγησε^ ώς λέγει ό Άμμώνιος. Πλήν δέ τών ’Επι

κούρειων, οίτινες τά πάντα άνάγουσιν εις τήν αίσθησιν καί τήν ηδονήν, καί 
τών Σκεπτικών, οίτινες. τά πάντα άρνοϋνται καί ούδέν πιστεύουσιν, ούδεμία 
τών σχολών τής άρχαίας φιλοσοφίας παρεΐδε τό πρώτον τοΰτο στοιχεΐον τοϋ 
λόγου, καί τινες μετ’ αύτοϋ συνεταύτισαν τά πάντα, είτε διά. τοΰ άπολύτου 
ίδανισμ.οΰ, ώς οί Έλεάται, εί'τε. διά. τοϋ πανθε’ίσμοΰ, ώς οί Σ.τωικοί καί ο 
’Αλεξανδρινοί. Κατά δέ τήν νέαν φιλοσοφίαν τήν άπό τής έμφανίσεως τοΰί 
Χριστιανισμοϋ- μέχρι τής σήμερον διήκουσαν καί παντοΐα συστήματα παρα- 
γαγοϋσαν, τήν ύπαρξιν τοΰ πρώτου στοιχείου τοΰ λόγου καί τήν έξ αύτοϋ 
έξάρτησιν πάσης νοήσεως, πάσης έπιστήμης, πάσης ήθικότητος, πάντες οί 
υψηλότεροι νόες άνεγνώρισαν καί ώμολόγησαν, εί'τε είς τάς φιλοσοφικάς με
λετάς περιορισθέντες, εί'τε είς τήν μ.ελέτην τής ύλικής φύσεως καί τών νό-
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μων αύτης ένδιατρίψαντες. Βεβαίως τόν Θεάν δέν ήρνήθησαν ούτε οί άνατο- 

λικοί πατέρες οί περί τό Θειον δόγμα εμβριθώς φιλοσοφήσαντές, ούτε οί δύο 

φωστήρες της δυσεως έν τφ μεσαιώνι, ό 'Ιερός Αυγουστίνος και Θωμάς δ 

Άκινάτης, ό μέν μετά τής πλατωνικές φιλοσοφίας. ό δέ μετά τής άριστο- 

τελικής συναρμόσαντες την χριστιανικήν αλήθειαν’ ουδέ άθεοι ήσαν οί σο
φότεροι καί θετικότεροι τών σχολαστικών, ουδέ δ άνακαινίσας ' τήν φιλοσο

φίαν Καρτέσιος, ουδέ ό Μαλεβράγχης καί ό Σπινόζας, ουδέ ό χριστιανικό- 

τατος Πασχάλ, ουδέ ό μέγας Λεϊβνίτιος, ουδέ ό πρώτος τών φυσικών Νεύ- 
των, ούδέ οί κορυφαίοι τών αστρονόμων Κεπλέρος καί Κοπέρνικος, ούδέ ό 

πατήρ τής νέας Γερμανικής φιλοσοφίας Κάντιος. Κα'ι οί άπ’ αύτοϋ ίδανι- 

σταί καί πανΟεΐσταΙ την ζήτησιν του άπολύτου καί της πρός τόν κόσμον 
σχέσεως αύιοΰ εθέντο ώς σκοπόν πάσης φιλοσοφίας καί πάσης επιστήμης. 

Έν ’Αγγλία καί Γαλλίφ επίσης οί διασημότεροι τών φιλοσόφων καί επι
στημόνων όμολογοΰσι τό αί'τιον πρώτον, τό αί'τιον άπειρον, έξ ου τά δεύτερα 
καί πεπερασμένα, καί ό'που δήποτε καί ό'πως δήποτε άνακαλύψωσι νόμον 

της ύλης ή νόμον τοϋ πνεύματος, άναγνωρίζουσι τόν θειον νομοθέτην. Παν- 

ταχοϋ καί πάντοτε άντηχεΐ ό χορός ούτος τών δαιμόνιων πνευμ.άτων ό άδων 
τά μεγαλεία τοϋ Θεοϋ. 'Ο έν τφ κόσμφ λόγος, δν ούδείς άρνεΐται, άνυψοϊ 

καί άκοντας τούς οφθαλμούς τών φιλοσόφων είς την θεωρίαν τοϋ θείου λό
γου, ώστε και πάλιν δέον νά κατέλθωμεν είς τά σκοτεινά καταγώγια τοϋ 

σκεπτισμοΰ καί ύλισμοδ ίνα εύρωμεν την άγνοιαν ή την παραγνόρισιν της 
θείας άρχής τοϋ παντός, διότι ό μέν σκεπτικός έκουσίως τυφλόττει καί ού
δέν πιστεύει, ό δέ ύλιστής πιστεύει μόνον την αΐ'σθησιν καί την άναγκαίαν 

τών αισθήσεων διαδοχήν, καί χωρίς νά καταλάβη οτι η αί'σθησις δέν είναι 

είμη υλικόν σημεϊον αοράτου δυνάμεως, αύθαιρέτως δογματίζει ότι έπέκείνα 
τής αίσθήσεως ούδέν ύπάρχει, ούδέν γινόσκομεν, καί κολοβώνει την νόησιν 

ή'τις κάθό έλλογος ύπό τήν αΐ'σθησιν βλέπει τήν δύναμιν, ύπό τό φαινόμενον 
βέβαιοί τό νοούμενον, καί τοϋ φαινομένου πιστεύει τήν ταύτότητα, καί ζη

τεί τόν αληθή νόμον ή'τοι τό αί'τιον καί τό τέλος, καί αποδίδει τδ τέλος είς 

τό αί'τιον, καί ύπέρ πάντα τά αί'τια δέν δύναται νά μή αναγνώρισή αί'τιον 
πρώτον. Ό δέ έπί τών ημερών μας άναγεννηθείς υλισμός, καθ’ δν έ'λαβε λο

γικότερου τύπον διά τοΰ Herbert Spencer, ούτε άρνεΐται ούτε βέβαιοί τήν 
ύπαρξιν τοΰ Θεοΰ, άλλά λέγει δτι ό Θεός δέν δύναται νά γείνν) γνωστός, άν 

καί ή ιδέα τοΰ άπειρου καί τοΰ άπολύτου δέν δύναται νά έξαλειφθή τοΰ άν

θρωπίνου πνεύματος, καί οτι τοΰτο ουδέ έν βήμα δύναται νά προβή χωρίς 
νά ύποθέση διδόμενα τινα (data), λ. χ. τήν ενότητα τής δυνάμεως, τό άπει

ρον τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου κλπ. Άλλά τά διδόμενα ταΰτα καί αυτή ή ά- 
νεξάντλητος τοΰ πνεύματος έννοια του άπειρου καί τοΰ άπολύτου προφανώς' 
ούδέν έτερον είναι ή αύτά τά στοιχεία τοΰ λόγου’ καί έάν χωρίς τών στοι

χείων τούτων ούδεμ,ία επιστήμη είνοιι δυνατή, τοΰτο δηλοϊ δτι τά στοιχεία 

τάϋτα’δέν είναι ύποθέσεις αύθαίρετοι καί απλά έπινοήματα, άλλά στοιχειά 

πραγματικώς ύπάρχοντα καί άδιαρρήκτως συνεχόμενα μεθ’ ύλης τής λοι
πής πραγματικότητος, ήτις διά τοΰτο ούτε νοείται ού'τε έξηγεΐται άνευ αύ- 

τών. Καί έάν τοϋ άποΛύτον ό'ντος έ'χομεν αόριστον συνείδησιν, tjr ονδεριία. 
γνερΐί προσπάθεια δύναται νά καταργήσω (no mental effort can suppress), 

δέν έπεται έκ τούτου οτι αιωνίως απαγορεύεται ήμΐν ή σύ.ΙΛηψις και χαώ- 
ύις τοΰ άποίύτου τούτου δντος (we are eternally debarred fron knowing 
or conceiving absolute Being), άλλ’ άπ’ εναντίας, δτι είς τήν συνείδησιν ταυ? , 

την καί εί{ τά αχώριστα πάσης νοήσεως άλλα διδόμενα έ'χομεν άρκ’ετά 

μέσα ούχί βεβαίως ινα καταλάβωμεν εντελώς τό άπειρον, επειδή τοΰτο ή'θε- 

λεν είσθαι αντιφατικόν καί αδύνατόν, άλλ’ ίνα .άποκτήσωμεν επαρκή γνώ- 
stv αύτοϋ, έφαρμόζοντες είς τήν έν ήμίν άνεξάλειπτον έννοιαν αύτοϋ τήν αυ

τήν λογικήν μέθοδον, ήν είς πάσαν φυσικήν καί μαθηματικήν έ'ννοιαν έφαρ- 

μόζομεν καί δι’ ής τάς βεβαιοτέοας καί θετικωτέρας τών επιστημών κατα- 

σκευάζομεν.

Εΐ'δομεν μέχρι τοΰδε δτι διά τής ψυχολογικής άναλυσεως έύρίσκομεν έν 

τφ λόγφ ώς ουσιώδες αύτοϋ στοιχεΐον τήν είς Θεόν πίστιν, καί οτι την έν 
τφ ήμετέρφ πνεύματι ύπαρξιν τής πίστεως ταύτης έπιβεβαιοΐ ή ιστορία 

τών λαών καί τών έξοχωτέρων πνευμάτων. 'Ο Θεός λοιπόν άποκαλυπτεται 
8ιά τοΰ λόγου καί διά τής ιστορίας. Άλλ’. ούχήττόν σαφώς άποκαλόπτετάι'. 
διά τής δημιουργίας. 'Η έκ τής τάξεως τοΰ κόσμου άπόδειξις είναι, ώς έλέ

γομεν, μία τών πολλών αποδείξεων καθ’ άς έφαρμόζομεν τήν αρχήν τής αί- 

τιότητος, καί ώς έκ τής φύσεως αύτής πλήττει ύπέρ πάσαν άλλην τό πνεΰμα 
καί τών μάλλον άπιστων" διά τοΰτο καί πολλάκις επαναλαμβάνεται καί 

μετά θαυμαστής εύγλωττίας ύπό τε τών φιλοσόφων καί τών Θεολόγων ά- 
ναπτύσσεται *.  Άλλά παρά τήν διά τοΰ κόσμου, διά τοΰ λόγου καί διά τής 

ιστορίας άποκάλυψιν, έγένετο άρα καί. έτέρα σαφέστερα καί πληρέστερα άπσ· 
κάλυψις τοΰ Θεοϋ διά τοΰ Μωσαΐκοΰ· νόμου καί διά τής ένανθρωπίσεως τοϋ 

θείου Αόγου ; 'Η είς τό ζήτημα τοΰτο καταφατική άπάντησις είναι ή βάσις 
. τής Χριστιανικής πίστεως. Δεν προτιθέμεθα ενταύθα*  νά έπανπλάβωμεν τήν 

άπόδειςιν τής χριστιανικής άληθείας, περί ής παραπέμπομεν είς τά άλλοτε 

ύφ’ ημών δημοσιεύθέντα Ένταΰθα προεθέμεθα έπιστημ-ονικώς μόνον ν’ά- 
ποδείξωμεν τήν ύπαρξιν τής ψυχής, τήν ύπαρξιν τοΰ Θεοΰ καί τήν διά τοϋ 

ηθικού νόμου σχέσιν αύτών δηλ, έκεΐνον τόν πνευματικόν κόσμον έξ ου ό κό

σμος τής ύλης έξαρτάται, καί ου άνευ ούτε νοείται ούτε εξηγείται" προεθέ-

1 "Op. Kersot Essai sur la Providence χεφ. ς', έπιγραφόρ,ενον Providence visible dans 
Γ ordre de la nature.

. 2 Φιλοσοφικα'ι μελέται περί Χριστιανισμού.

ΤΟΜΟΣ 1.— UNOUHOX 1878. £ 
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μέθα ν’ άποδείξωμεν οτι έν τώ κόσμφ τούτφ δεν υπάρχει μόνον ύΐη καί 

άνάγκη, άλλά προσέτι πνεύμα καί έλευθερία, δτι παν άνθρώπινον πνεΰμα 

είναι έλλογον, και δτι ό λόγος ούσιωδώς ούδέν έτερον είναι είμη ή εις Θεόν 

πίστις. Ή πίστις. αύτη είναι η έγγύησις πάσης αλήθειας καί η βοεσες πάσης 
έπιστηυ.ης. Θέλομεν ί'δει βραδύτερον δτι είναι επίσης η πηρι και η έγγύη- 

. σις πάσης ηθικότητας.

Άλλ’ εάν μετ’ επιστημονικές ακρίβειας Υποδεικνύεται η ύπαρξις τοϋ Θεοϋ, 
δυνάμεθα άρα μετά της αυτής ακρίβειας νά μορφώσωμεν πληρη έννοιαν τές 

φύσεως αύτοΰ; Τούτο είναι αδύνατον, διότι, καθ’ ά πολλάκις *έί'πομεν,  τό 
πεπερασμένον ουδέποτε έξισοΰται πρός τό άπειρον. Δυνάμεθα νά νοησωμεν 

την φύσιν τοΰ απείρου μέχρι τινός, δεν δυνάμεθα εντελώς νά την καταλά- 
βωμεν. Έάν καί αύτών των πεπερασμένων η γνώσις, δσφ καί άν προβη 

κατά την έκτασιν, την σαφήνειαν καί την βεβαιότητα, φθάνει αναπόφευ

κτος εις τό μυστήριον, πολλώ μάλλον η γνώσις τοϋ άπειρου. Μέχρι τίνος 
δέ προβαίνει η επιστημονική γνώσις του απείρου, πώς μορφοΰται, πώς άνα- 

πτύσσεται, πώς βεβαιοΰται, τοΰτο είναι τό ζητημα εις ο νϋν όφείλομεν νά 

έπιστησωμεν την προσοχήν.

Ό Θεός, εί'πομεν, είναι αί'τιον πρώτον, και επομένως αίτιον άπειρον. Ή- 
ξεύρομεν ·ηδη δτι φύσις τοϋ αιτίου είναι νά παράγτ) τό αίτιατόν, νά δίδρ 

αύτώ τό είναι, καί επειδή τά έν τώ κόσμφ τούτφ αί'τια, έν φ άφ’ ενός 
παρέχουσι την ύπαρξιν εις τά αίτιατά, άφ’ ετέρου λαμβάνουσιν αυτήν παρ’ 

άλλων αιτίων, και διά τοΰτο κυρίως και απολύτως αί'τια δεν είναι,' άλλά 

καταχρηστικός θεωρούνται αί'τια καί σχετικώς ένεργοϋσιν, εί'πομεν δτι ό λό

γος πιστεύων εις τι αίτιον πιστεύει έξ άνάγκης εις τό αίτιον πρώτον. Καί 

έάν τό αί'τιον πρώτον είναι άπειρον,, κατά πάσαν έννοιαν είναι άπειρον, κα

θώς τά πεπερασμένα είναι κατά πάσαν έννοιαν πεπερασμένα. Είναι καί 

τοΰτο πόρισμα τών προεκτεθεισών αρχών.’Εάν τό πεπερασμένον ητο κατά τι 

τών προσόντων αύτοΰ άπειρον, θά ύπηρχεν έν τγ φύσει αύτοΰ άντίφασις ά- 
συμβίβαστος, και παν άντιφατικόν είναι άδύνατον. Τό αύτό ρητέον περί του 
άπειρου" δεν θά ητο άπειρον, έάν κατά τι περίωρίζετο η φύσις αύτοΰ :η έμ- 

ποδίζετο ·η ένέργειά του.

Τά πεπερασμένα περατοΰνται κατά τόπον καί χρόνον. Εί'πομεν δτι οσφ 

και άν ύποθέσωμεν αυτά εκτεινόμενα κατά τόν όγκον η παρατεινόμενα κατά 
την διάρκειαν, καί δσφ και άν τά πολλαπλασιάσωμεν διά της φαντασίας, 

επέκεινα αύτών θά ηναι πάντοτε τόπος και χρόνος, οίτινες είναι δύο δροι 

ους προϋποθέτει πάσα ύπαρξις, δύο δροι καί λογικώς καί πραγματικώς προη

γούμενοι πάσης ύπάρξεως" άμα νοησωμεν οΐαν. δήποτε υπαρξιν, νοοϋμεν δι’ 

αύτοΰ τούτου δτι είναι έν τόπφ καί χρόνφ, νοοϋμεν τούς δύο τούτους δρους, 
Ούτοι δέ είναι έξ άνάγκης καί ώς έκ της λογικής αύτών φύσεως άπειροι 

καί προαγγέλλουσι καί προϋποθέτουσιν αίτιον όντως άπειρον, εκείνο τό αΐ- 

«Τιον τό όποιον αυτός δ λόγος άπαιτεϊ" ώστε υπάρχει άπειρος τόπος καί χρό
νος, διότι υπάρχει Θεός άπειρος. Βεβαίως ουδέποτε θέλομεν καταλάβει ποια 

πχέσις υπάρχει μεταξύ Θεοϋ καί τόπου καί χρόνου, άλλ’άμα νοησωμεν τι 
ώς ύπαρχον, δέν δυνάμεθα είμη νά τό νοησωμεν έν τόπφ καί χρόνφ" τά 

στοιχεία τοΰ λόγου δέν άντιφάσκουσι πρός άλληλα, άλλά θαυμασίως συναρτ 

μολογοϋνται. Υπάρχει έν τφ λόγφ η έννοια τοϋ άπειρου τόπου καί η τοϋ 
άπειρου χρόνου, διότι συνυπάρχει μετ’ αύτών η έννοια τοϋ απείρου αιτίου, 

καί τό άπειρον τούτο αίτιον αποκαλύπτεται κατά πρώτον διά τ·ης άπειρου 

κατά τοπόν καί χρόνον δυνατότητας πεπερασμένων οντων. Τοΰτο έννοοΰμεν 

ότε λέγομεν οτι ό τόπος καί ό χρόνος είναι άπειροι. "Απειρον έκτασιν καί 
άπειρον διάρκειαν ούδαμ.οϋ βλέπομεν, διότι πάντα έν τώ κόσμφ τούτφ είναι 
πεπερασμένα, καί ούχ ηττον πιστεύομεν ό'τι τά πεπερασμένα ταΰτα δύ- 

νανται νά πολλαπλασιασθώσιν έπ’ άπειρον καί η δυνατότης αύτη υποθέτει 

ί>ν ό'ντως άπειρον.
Μόνον έν τώ πρώτφ αίτίφ υπάρχει άπειρος διάρκεια καί άπειρος διάρ

κεια καί άπειρος ενέργεια. Ό Θεός είναι λοιπόν ά'ίδιος και άπέραντος’ καθό 
«ίδιος πάντοτε ύπηρξε καί πάντοτε θέλει ύπάρχει, καθό άπέραντος έχει δύ- 

ναμιν ην ούδέν περιορίζει. Αεγομεν δτι ούδέν περιορίζει την δύναμ-ΐν, ούχί 

την έκτασιν του Θεοΰ, διότι η έκτασις είναι προσόν της ύλης, καί πάσα ύλη 
είναι πεπερασμένη. ’Άρα ό Θεός δέν είναι ύλη. Τά έν τ-xj ύλη αί'τια είναι 
πάντα πεπερασμένα, καί έάν τό αίτιον πρώτον είναι άπειρον, είναι δι’ αύτό 

τοΰτο καί άϋλον. Πνεΰμα, είναι λοιπόν ό Θεός, καί την εικόνα αύτοΰ, κάθ’ 

δσον τό πεπερασμένον δύναται νά είκονίση τό άπειρον, έχομεν μόνον έν η- 
μϊν. Πνεύμα άίδιον κατά την υπαρξιν καί άπέραντον κατά την δύναμιν, 

τοιαϋτα είναι τά πρώτα στοιχεία άτινα προκύπτουσιν έκ τ^ς έπιστημονικ·ης 
άναλύσεως της έννοιας τοΰ πρώτου αιτίου, εις § δυνάμει τοϋ λόγου πιστεύο· 

μεν. Άγνοοΰμεν έάν ηύτυχησαμεν νά έκθέσωμεν την άνάλυσιν ταύτην μέ 

την σαφήνειαν ίίς είναι έπιδεκτικη, άλλά νομίζομεν ότι αί μέχρι τοΰδε έκ- 

τεθεϊσαι θεωρίαι άποτελοΰσι σειράν άδιάρρηκτον καί άκαταμάχητον.

'Η ένότης, η ταύτότης, η αυτενέργεια της ψυχής, ή λογική φύσις αυτής, 
τά τέσσαρα ταΰτα προσόντα είναι άλληλένδετα καί γνωρίζονται διά της 

συνειδησεως. Τά τρία στοιχεία τοϋ λόγου, αί τρεις άρχαί έξ ών συνίσταται 

αποκαλύπτονται έπίσης διά της συνειδησεως καί είναι ωσαύτως άναπόσπα- 
στοι άλληλων καί άναντίρρητος είναι η μ,εταξύ αύτών σχέσις, δυνάμει της 

όποιας αί τρεις άνάγονται εις μίαν,· δηλ. αί δύο τελευταϊαι εις την πρώ- 

την, 
στιν εις τό αίτιον πρώτον.

τιον, 

εις την αρχήν της αιτιότητας. Αύτη δέ περιέχει έξ άνάγκης την πί- 

ι, διότι τοΰτο μόνον είναι κυρίως καί αληθώς αί'- 
καΐ καθό πρώτον είναι άπειρον, καθό άπειρον, είναι άϋλον, ά’ίδιον, άπέ- 

ραντον. Αί έννοιαι αυται ένυπάρχουσιν έν παντί πνεύματι. Ή έπιστημη δεν 

τάς επινοεί, άλλά διά της εσωτερικής παρατηρησεως, δια της σκέψεως κκ-
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θιστ^ αύτάς σαφεστέρας, ορίζει και διακρίνει αύτάς, άνακαλυΛτει τήν 

τάξιν καθ’ συνυπάρχουσι σχετιζόμεναι πρός άλλήλας καί άναλύει αύτάς 

εις τά συστατικά αυτών στοιχεία. Τό υψιστον στοιχείου τοΰ λόγου εις § 
ήδη έφθάσαμεν είναι το αί'τιον πρώτον, καί τοϋτο άναλυόμενον παρέχει τά 

πρώτα προσόντα περί ών διελάβομεν. Μόνη ή παρατήρησις ώδήγησεν ημάς 

εις την γνώσιν τών προσόντων τής ψυχής, καί τής υπάρξεως τοΰ λόγου, καί 
η άνάλυσις τοΰ λόγου κατέδειξε και τά στοιχεία έξ ών συνίσταται, καί 

ποιον τό πρώτον τών στοιχείων τούτων, καί ποία η φύσις αύτοϋ. Την φύ
ση» ταύτην δεν δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν είμή διά της άναλύσεως, δεν δυ

νάμεθα νά την δρίσωμεν ώς όρίζομεν τά πεπερασμένα. Προκειμένου περί 
τοϋ πρώτου αιτίου ό Λογικές ορισμός δέν έγχωρεϊ, καθώς δέν έγχωρεϊ, ώς 
εΐδομεν, η λογική άπόδειξις. Ό ορισμός γίνεται έκ γένους καί διαφοράς,δηλ. 
έκ της ένδείξεως του προσεχεστέρου γένους εις 8 ανήκει τό όριζόμενον και 

της ειδικής διαφοράς δι’ ής διακρίνεται τών ομογενών του. "Αρα υποθέτει 

εκείνην την εις γένη καί εί'δη κατάταξιν τών εννοιών, περί ής διελάβομεν 

εν τφ πρώτφ μέρει τών μελετών τούτων. ’Εάν θέλωμεν ν’ άποδώσωμεν τόν 
ορισμόν λ. χ. τοΰ ανθρώπου, δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι είναι ζώον έλλογον, 

διότι υπάγεται. είς τό γένος τοΰ έμψυχου ήτοι ζώου, καί διακρίνεται τών 

άλλων ζώων διά τοϋ λόγου. ’Αλλά τό ον, οπερ είναι τό πρώτον γένος δέν 
ορίζεται κατά τόν αυτόν τρόπον, διότι δέν υπάγεται εις έτερον γένος καί δέν 
έχει ομογενή, άφ’ ών νά διακρίνηται δι’ειδικών διαφορών. Καθώς άμα φθά·? 

σωμεν είς τόν κατώτατον βαθμόν τής κατατάξεως, τουτέστιν είς τι άτομον 
ενικόν και μονοειδές, δ λογικός ορισμός δέν ισχύει πλέον νά κατάδειξη δλην 

την φύσιν αύτοϋ, παρομοίως δέν έγχωρεϊ έπί’τοϋ πρώτου γένους, δπερ είς 

ούδέν εύρΰτερον γένος ύπάγεται και είς δ πάντα τά άλλα ύπάγονται. "Ετι 

δέ όλιγώτερον ισχύει έπί τοϋ πρώτου αιτίου, δ'περ έπί τοΰ πρώτου γένους 

ϊσταται, και ώς έκ τούτου δέν δύναται νά συμπεριληφθγί είς τάς κατατά

ξεις άφηρημένων και γενικών εννοιών, διότι άφηρημένη και γενική έννοια 

δέν είναι, άλλα συγκεκριμένη ύπέρ πάσαν άλλην, καθ’ δσον είναι ή έ'ννοια 

τής μεγίστης καί απολύτου πραγματικότητος έξ ής πάσα άλλη προήλθε 
καί έξαρτάται. Έπί τών τοιούτων έγχωρεϊ μόνον ό ουσιώδης λεγόμενος ορι
σμός, τουτέστιν ή δήλωσις τών ουσιωδών συστατικών τής έννοιας, καί ταΰτα 
γνωρίζονται διά τής άναλύσεως. Ή άνάλυσις τοΰ πρώτου αιτίου παρέσχεν 

ήμϊν τά εξής στοιχεία’δτι είναι πνεύμα ά’ίδιον κατά τήν ύπαρξιν καί άπέ- 

ραντον κατά τήν δύναμιν. ’Αλλά τά στοιχεία ταΰτα δέν είναι τά μόνα αύ- 

τοΰ στοιχεία και περί τούτων άλλοτε.

Π. ΒΡΑΙΑΑ2 ΑΡΜΕΝΗΣ.

ΟΛΙΓΑ. TINA

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΙ ΙΑΙΩΣ

ΠΕΡΙ ΜΑΚΩΑΑΙΥ *

Οί πλεϊστοι έξ ύμών άνεγνώσατε βεβαίως τό τοΰ Αουκιανοΰ «πώς δεϊ 

ιστορίαν συγγράφειν»’ ούκ ολίγοι δέ πιθανώς διεξήλθετε τας περί τοΰ αύτοϋ 
άντικειμένου δοξασίας τοΰ Thiers έν τώ δωδεκάτφ τόμω τοϋ περί Χπα- 

τείας’καί Αυτοκρατορίας ίστορικοΰ αύτοϋ έ'ργου.
Ό άντιπαραβάλλων τάς δύο ταύτας πραγματείας άπορεϊ τή αληθείς πό

σον ολίγον ήλλοιώθησαν οι κανόνες τής καλής εκείνης επιστήμης και τέ
χνης, από τών άρχαίων χρόνων μέχρι τών νεωτέρων. "Οσω διαφόρως και αν 
ύποτυπώσι τούς άφορισμ-ούς κα'ιτά παραγγέλματα αυτών οί δυο διδασααλοι, 

κατ’ ουσίαν συμφωνοΰσιν ώς έπΐ τό πλεϊστον πρός άλληλους. Κατα τόν Σα-.. 
μ.οσατέα, ό κατερχόμενος είς τό στάδιαν τής ιστορίας, δυο ταΰτα κορυφαίό*  

τατα δέον νά έχη οί’κοθεν, σύνεσίν τε πολιτικήν καί δύναμιν ερμηνευτικήν*  
κατά δέ 'τόν Γαλάτην, τό κυριώτατον τοΰ ίστορικοΰ προτέρημα, έν ω άξιοι 

δτι περιέχονται πάντα τά λοιπά, και αυτή ή ερμηνευτική δύναμις, είνάι τό 

αντιληπτικόν, ήτοι, ΐνα μεταχειρισθώ τόν τής γλώσσης αύτοϋ δ'ρον, 1’ intel
ligence. Τά δύο ταΰτα θεωρήματα φαίνονται κατά πρώτον μηδέν κοινόν 

πρός άλληλα έ'χοντα. Ή πολιτική σύνεσις τοΰ Αουκιανοΰ έ'χει σημασίαν ευ- 
ρυτέοαν τής τοΰ άντιληπτικοΰ, δπως κοινώς έννοοΰμεν τοϋτο, διότι περιλαμ

βάνει ου μόνον τήν εύχερή τών πραγμάτων άντίληψιν, άλλά και την ακριοή 
αύτών διάγνωσιν, και τήν άσφαλή περί αύτών κρ,ίσιν” πλήν δέ τούτων πάν

των, ό Σαμοσατεύς άπαιτεϊ καί τήν ερμηνευτικήν δύναμιν. ’Επειδή ό'μως 

κατά τόν Thiers, τό άντιληπτικόν είναι ή έξαίρετος έκείνη δύναμις, ήτις δι

δάσκει ημάς νά διακρίνωμεν τό αληθές άπό τοΰ ψευδοΰς, νά είκονίζωμεν τούς 

ανθρώπους άκριβώς, νά διαφωτίζωμεν τά μυστήρια τής πολιτικής καί τοΰ 

πολέμου, ν’ άφηγώμεθα τά πράγματα μετά γλαφυροΰ ρυθμοΰ καί νά ήμεθα 

περί τάς κρίσεις επιεικείς, έπεται δτι οί δύο ίστορίολόγοι, καίπερ μετεχειρί- 

σθησαν δύο διαφόρους ορούς, τήν αυτήν όμως άμφότεροι προηρέθησαν νά έκ- 

δηλώσωσιν έ'ννοιαν’ παρεκτός μόνον δτι δ ελληνικός δρός είναι ίσως προσφυέ

στερος τοΰ γαλλικοΰ. Τό εύχερώς κατανοεϊν, τοϋτο δέ έστι κυρίως τό άντι- 

λήπτικόν, είναι άναμφιβόλως άπαραίτητον είς πάσαν εύδόκιμον εργασίαν*

* ’ΑπηγγέλΟη ?ν τοΰ Σνλλόγω την εσπέραν της 13 Ί«νονρίου 1878.
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&W επιτρέπεται νά Αμφιβάλτ) τις έάν καθ’ εαυτό την θαυματουργικ^ν 
δύναμ.ιν τοΰ zpivetv καί ερμηνεύει? τά πράγματα. Αντιληπτικόν έ'χουσε 
καί παϊδες, έ'χουσι καί έργάται' ούδείς δμως θέλει ίσχυρισθίί δτι παϊς δύ- 
ναται νά κρίννι απταίστως ίϊ δτι απλούς έργάτης ,δύναται νά γράψ·ρ την 
λαμπράν ιστορίαν της Ύπατείας καί της Αυτοκρατορίας. Τούτου ένεκα ό 
Thiers, Αφοΰ επανειλημμένος έβεβαίωσεν ότι τό αντιληπτικόν συνεπάγεται 
πάσας τάς άλλας τοΰ ιστορικού άρετάς (c’ est cette quality, appliquie aux 
grands objets de Γ histoire, qui, A mon avis, est la quality essentielle da 
narrateur et qui, lorsqu’ elle exists, amene A sa suite toutes les autres), -p- 
σθάνθη την ανάγκην νά περιστείλν) τόν πρώτον αύτοΰ δρισμόν, έπιλέγων*  
Κατανοεΐν είναι σχεδόν τό πάν, καί όμως δ,έν είναι τό πάν' απαιτείται 
προσέτι έπιτηδειότης περί την σύνθεσιν, περί την ζωγραφιάν, περί την οι
κονομίαν των χρωμάτων, περί την διάθεσιν τοΰ φωτός, καί επί πασιν, η 
περί τό γράφειν δεξιότης, ένί λόγω Ανάγκη εις τό αντιληπτικόν νά' προσθέ- 
σωμεν την πείραν καί την τέχνην. ’Έπειτα όμως πάλιν επανερχόμενος εις 
την αρχικήν αύτοΰ πρότασιν, Αναφωνεί' "Αμα κατανοείτε τά Ανθρώπινα 
πράγματα, έχετε σύναμα καί δ,τι Απαιτείται ΐνα τά παραστησητε μετά 
σαφήνειας, ποικιλίας, βαθυνοίας, τάξεως καί δικαιοσύνης. Ό παρακολουθώ? 
την αγωνίαν μεθ’ ης ό Thiers προσπαθεί νά έκθειάστι ούτως είπεϊν τό Αν
τιληπτικόν, καταντα νά ύποπτεύγι οτι ούτος προιρρέθη ιδίως νά εγκωμιάσω 
τό κορυφαιότατον των ιδίων προτερημάτων' διότι βεβαίως ύπηρξεν Ανδρών 
άντιληπτικώτατος, δπερ δμως δεν κατέστησε την κρίσιν αύτοΰ αείποτε &- 
σφαλνϊ, ούτε έν τφ ίστορικφ, ούτε έν τω πολιτικιό' βίφ.

Άναλύοντες δέ τά κατ’ αυτούς κορυφαιότατα εκείνα τοΰ ιστορικού προτε
ρήματα, οι δύο τεχνολόγοι μια φωνγ άπαιτοϋσι παρ’ αύτοΰ νά άνακρίνη μέν 
φΛοπόνως καί ταλαιπώρως τά πράγματα, νά λέγη δέ μετά παρρησίας την 
ούτως Ανευρεθεΐσαν αλήθειαν, καί νά έρμηνεύγι τά γεγονότα διά λόγου σα
φούς καί έπιμεμελημένου μέν Αλλ’ ανεπιτήδευτου. Μεθ’ δ Αμφότεροι, φιλο- 
τίμούμενοι νά παραστησωσιν αίσθητότερον τά παραγγέλματα αυτών ταΰτα, 
μεταχειρίζονται την έν παντί περί 'Ιστορίας λόγω κλασικήν γενομένην ει
κόνα τοϋ κατόπτρου, έκαστος κατ’ ΐ'διον τρόπον. Ό μέν Αουκιανός άποφαί- 
νεται δτι τοΰ ιστορικού τό πνεΰμα δέον νά όμοιάζη πρός κάτοπτρον άθολον, 
στιλπνόν, Ακριβές τό κέντρον καί νά δεικνύ·ρ τάς μορφάς των έργων όποιας 
έδέξατο αύτάς, διάστροφον δέ, $ παράχρουν, ·η έτερόσχημον, μηδέν. 'Ο δέ 
Thiers, ό τοΰ Απέριττου λόγου θιασώτης, ίνα δηλώση τό άκρόταταν ταϋ 
προτερήματος τούτου έν τι) ίστορίοι, επικαλείται τά εξαίσια διά τό μέγεθος 
καί την διαύγειαν αυτών κάτοπτρα τ·ης νεωτέρας βιομηχανίας, τά Αναρτη- 
θεντα τότε εις την έν Παρισίοις παγκόσμιον έκθεσιν. ’Εκ πρώτης δψεως οί 
θεαταί, μη διακρίνοντες τόν ύαλον, καί ύπολαμβανοντες τά έν αύτφ έκτυ- 
πουμενα Αντικείμενα ώς συνέχειαν των αιθουσών δι’ ών διηρχοντο, καί μή
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καθορώντες ,είμη τό λαμπρόν των κατόπτρων εκείνων περίζωμα, ηρώτων 
άποροΰντες, τί ζητεί έκεϊ τό περίζωμα τοΰτο. Μόλις δέ έξαχθέντες της 
πλάνης, άπεθαύμαζον τό άσπιλον καί ούτως είπεϊν αίθριον τοΰ γεγανωμένου 
κρυστάλλου. Τωόντι άμα διακρίνεις τό κάτοπρον, άπόδειξις οτι έχει έλάτ- 
τωμά τι, διότι τό προτέρημα αύτοΰ είναι ή Απόλυτος διαφάνεια. Τοιοΰτον 
καί τό ύφος έν τγ ίστορίςμ "Αμα κατανόησές την τέχνην τοΰ λόγου, οστις 
σκοπόν άλλον δεν έχει είμη νά απεικονίστ; τά πράγματα, άπόδειξις. οτι τό 
ύφος είναι πλημμελές.

Κάλλισται εικόνες’ αί εικόνες δμως αύται, καθώς συνήθως συμβαίνει είς 
τάς παρομοιώσεις, τέρπουσι μάλλον την φαντασίαν η διδάσκουσι τόν νοϋν. 
Ευτυχώς ό Σαμοσατεύς Αναγράφει ήμϊν τό θετικωτερον παράγγελμα, οτι δ 
ιστορικός οφείλει νά παραθέη μέν τά μικρά καί διττόν Αναγκαία, νά λέγνι 
δέ ίκανώς τά μεγάλα' μάλλον δέ καί νά παραλείπη πολλά. Τό παράγγελμα 
'τοΰτο είναι ού μόνον θετικόν Αλλά καί σωτήριον' διότι Αν η ιστορία, είχε την 
άξίωσιν νά άντικαταστησφ έπί της γης την παντοδυναμίαν τοΰ θεοΰ τοΰ ού- 
ρανόθεν βλέποντος, δικαίους καί Αδίκους καί έν βίβλοις άπάσ.ας αυτών τάς 
πράξεις άναγραφομένου, ή λειτουργία της επιστήμης ταύτης ηθελεν άποβη 
Ανέφικτος. ’Αλλά τίνα τά μεγάλα καί τίνα τά μικρά τοΰ Αουκιανοΰ ·, Περί 
τούτου ούδ’ αυτός ούδ’ οί άλλοι τεχνολόγοι ηδυνηθησαν νά διαγράψωσι κα
νόνας, άφοϋ καί οί κράτιστοι τών Ιστορικών ζατεκρίθησαν ότι περί πολλά 
μέν επεισόδια ένδιέτριψαν πέραν τοΰ μέτριου, πολλά δέ γεγονότα έχοντα α
ξίαν μάλλον η λαμπρότητα, βραχείας τινός μνείας αξίωσαν, "Όθεν οί διδά
σκαλοι κατέφυγον πάλιν είς παρομοιώσεις καί εικόνας.

Κατά τόν Αουκιανόν, ό ιστορίαν συγγράφων, ομοιάζει τόν Φειδίαν, η τόν 
Πραξιτέλην, $ τόν Άλκαμένην. Οί τεχνϊται ούτοι δέν έποίουν τόν χρυσόν, 
η τόν άργυρον, η την άλλην ύλην έξ ης ζατεσκεύαζον τά αριστουργήματα 
αυτών. ‘Η ύλη αύτη προϋπηρχεν, οί δέ έ'πλαττον μόνον καί έπριον τόν έλέ- 
φαντα, καί έ'ξεον καί έκόλλων καί έρρύθμιζον καί έπηνθιζον τώ χρυσώ’ καί 
τοΰτο η το η τέχνη αυτών, τό οίκονομησαι είς δέον την ύλην, Τοιοΰτο δέ 
καί τό τοΰ συγγραφέως εργον’ νά διαθέση δ,τι κάλλιστα τά πεπραγμένα 
καί νά έπιδείξτ) αυτά εναργέστατα. Καί όταν ό Ακροώμενος νομίση ό’τι βλέ
πει τά λεγόμενα, τότε δη τότε απηκρίβωται τό εργον τοϋ της ιστορίας Φει- 
δίου. Καί ταΰτα μέν ό Λουκιανός. Ό δέ Μακώλαιυ, έν τη πραγματεία ,δι’ ης 
έκρινε τφ 1835 την υπό τοΰ sir Jacob Mackintosh φιλοτεχνηθεΐσαν ιστο
ρίαν της Αγγλικές έπαναστάσεως τόΰ 1688, παρατηρείοτι ό sir Jacob δέν 
είχε μέν την Αχανή τοΰ ποιητοΰ φανταστικήν δύναμιν, έκέκτητο δμως άπλε- 
τον την μετριωτέραν έκείνην φαντασίαν δεϊται ό ιστορικός, "Εργον τοΰ 
ίστορικοΰ δέν είναι τό δημιουργεΐν νέους κόσμους, καί τό κατοικίζει? αυτούς 
διά νέου εί'δους δντων' άλλ’ έχει ούτος πρός τόν "Ομηρον καί τόν Σεκσπηρον, 
πρός τόν Δάντην καί τόν Μίλτωνα, θν λόγον ό ζωγράφος η ό γλύπτης δ εί- 
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κονίζων ώρισμένα πρόσωπα, πρός τόν ζωγράφον ή τόν γλύπτην τόν είκονί- 
ζοντα πρόσωπα ιδανικά. Τό άντικείμενον τό όποιον διαμορφοϊ δέν κεϊται έν 

αύτφ, άλλ’ έξωθεν αύτφ παρέχεται.. Δεν είναι ανειρον κάλλους καί μεγα
λείου, αισθητού εις μόνον τόν οφθαλμόν τοΰ ίδιου αύτοΰ πνεύματος, είναι 
τόπος πραγματικός, δν ουτος ούτε κατεσκεύασεν ούτε δύναται νά μεταβάλιρ. 

Ούδέν ηττον έργον αύτοΰ δέν είναι ή άπλή μηχανική άπομίμησις. Ό θρίαμ

βος τ^ς τέχνες αύτοΰ ε?ς τοΰτο συ^ίσταται, νά προτι^ίση τά μέρτ) τά έπι- 

τηδειότερα νά παραστήσωσι τό ολον, νά κατάδειξη έναργώς άπαντας τούς 

ιδιάζοντας χαρακτήρας, καί νά διάθεση τό φώς και την σκιάν εις τρόπον 

ώστε νά κα.ταστηση την έντύπωσιν ίσχυροτάτην. Την αύτην δέ παρομοίω- 

σιν ύπετύπωσε, μετά εί'κοσιν έ'τη, ό Thiers, είπών, δτι ή ιστορία είναι αί 
τεχνήεσσαι προσωπογραφίαι τοϋ 'Ραφαήλ, όπως αί ιδεώδεις αύτοΰ Παρθέ

νοι είναι ή ποίησις. Καθώς βλέπετε, και αυται αί εικόνες είναι χαριέσταταε, 
άλλ’ οί έξ αύτών συναγόμενοι κανόνες είναι πάλιν άόριστοΓ ή δέ Λυδία λί

θος της αξίας τοΰ ίστορικοΰ έργου είναι, ώς άριστα είπεν ό Λουκιανός, η έν- 

τύπωσις ην προξενεί εις τόν αναγνώστην.

Όμολογητέον έν τούτοις οτι η έντύπωσις αυτή έξαρτάται πολύ έκ τής 
ύποθέσεως ην ό ιστορικός έξελέξατο. «Ιστορίαν γράφοντες, λέγει ό 

Thiers, μη φροντίζετε είμη νά ήσθε απλώς άληθής, διότι τοΰτο προαιρού

μενοι θέλετε άποβή δ,τι είναι αυτά τά πράγματα, επαγωγός, συγκινητικός, 
ποικίλος, διδακτικός, δπως καί οσον αύτά ταΰτα». ’Άριστος ό κανών' διότι 

τφόντι άμα τά πράγματα είναι επαγωγά, συγκινητικά, ποικίλα, διδακτικά, 
δ ιστορικός δέν έχει είμη νά παραστηση αύτά οίά είσιν, ϊνα παράσχη >τφ 

αναγνώστη τέρψιν άμα και μάθησιν. ’Αλλά μετ’ ολίγον ό διδάσκαλος προσ- 

τίθησΓ «Λάβετε ,οίανδήποτε ιστορίαν, $ οίονδηποτε ιστορίας μέρος, άφη- 

γήθητε τά γεγονότα αυτής ακριβώς, κατά τόν φυσικόν αύτών ειρμόν, άνευ 
ψευδοτεχνίας, καί θέλετε άποβη θελκτικός και ζωγραφικός (el vous serez 

attachant, j’ ajouterai pittoresque). Πώς φαίνεται οτι ό Thiers δέν έ'γραψεν 

είμη την ιστορίαν της Γαλλικής έπαναστάσεως, την ιστορίαν τής Ύπατείας 

καί της Αύτοκρατοοίας, δ έστι την ιστορίαν δραματικωτάτων περιόδων τοΰ 
βίου της άνθρωπότητος. Δυστυχώς ύπήρξαν και ΰπάρχουσιν έ'τι έ'θνη τά όποια 
ουδόλως μέν ούδαμώς σϋνετέλεσαν, έ'στω καί κατά μικρόν, εις την ηθικήν 

ή την υλικήν έπίδοσιν τοϋ κόσμου τούτου, ούδέν δέ άλλο παρέστησαν επί 

αιώνας ό'λους είμη σειράν άτελεΰτητον σφαγών καί κακουργιών. Δέν θέλο
μεν βεβαίως εί'πει περί τών εθνών τούτων τό ρηθέν υπό Διονυσίου τοΰ Άλι- 
καρνασσέως περί τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου «δς. μάλιστα μέν ώφειλε μη 

γενέσθαι' εί δέ μη, σιωπή καί ληθη παραδοθεΐς, ύπό τών έπιγιγνομένων 

ήγνοήσθαι». Καί άν· τό άπαράμιλλον τοϋ Θουκυδίδου έργον δέν έμαρτύρει 
δτι έξελέξατο ύπόθεσιν έχουσαν τάς καλλίστας της ιστορικής παραστάσεως 

άρετάς, τό καθ’ ημάς ηθέλομεν ίσχυρισθή δτι ή άνθρωπότης έχει χρείκν νά

γηθητε τα γεγονότα αυτής ακριβώς, κατά τον φυσικόν αύτών ειρμόν, άνευ
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γνωρίση άπαντα τοΰ βίου αυτής τά μέρη, άγαθά ή πονηρά,; γόνιμα ή άίγονα, 

γενναία ή άγεννή, διότι τότε μόνον θέλει πορισθή πληρη έκ τοΰ παρελθόν

τος πείραν. Άξιοΰμεν ό'μως ό'τι ή δύναμκς της εύφυΐας, τής τέχνης, τής έπι- · 
στημης έ'χουσι τά όρια αύτών έν παντί κλάδφ της άνθρωπίνης γνώσεως, καί 

δέν πιστεύομεν δτι αυτοί οί Φειδίαι, αύτοί οί 'Ραφαήλ της ιστορίας ή'θέλον 

άποβη θελκτικοί καί ζωγραφικοί, έάν κατεδικάζοντο ύπό της τύχης εις τό 

έ'ργον, μάλλον δ’ είπεϊν εις τό κάτεργον τοΰ ταλαιπώρου Χάμμερ, δστις,άφοΰ 
έ'γραψεν εξήκοντα δλα βιβλία σκηνών άποτροπαίων, ανακράζει έν τφ προ- 

οιμίφ τοΰ εξηκοστού πρώτου' «Τελευταΐον δύναται δ συγγραφεύς -καί ό αν
αγνώστης τής Όσμανικής ιστορίας ν’ άναπνεύση όπωσοΰν έξερχόμενος άπό 

τοΰ πνιγηρού άτμ,οΰ τών αίμ.άτων καί τών βασανιστηρίων!»
'Οπωσδήποτε έκ τών προειρημένων συνάγεται δτι καθ’ δλου είπεϊν οί κα- 

νόνες. τής ιστοριογραφίας έμειναν σχεδόν άμετάβλητοι από τών άρχαίων-χρό

νων μέχρι της σήμερον. "Επεται άρά γε έκ τούτου ότι η τέχνη αυτή τεχνών 
ουδόλως έτελειώθη από τοΰ 'Ηροδότου μέχρι τοΰ Μακώλαιυ; Άλλά τότε 

διατί ό ένεστώς αιών έπεκλήθη αιών τής ιστορίας; Έρρέθή δτι οί καθ’ ημάς 
χρόνοι έγένοντο γόνιμ.οι συμβάντων άξιομ.νημονεύτων καί εξαίσιων θεαμά

των, τά μάλιστα έπιτηδείων νά άρπάσωσι την άνθρωπίνην φαντασίαν καί 
διά τής καταπληκτικής όράσεως τοΰ παρόντος, νά προαγάγωσι την άκριβε- 

στέραν τοϋ παρφχημένου άντίληψιν. Είναι άληθέστατον οτι τό ένεστώς δι

δάσκει τό παρελθόν τουλάχιστον οσον τό παρελθόν διδάσκει τό ένεστώς. 

, Κατά τοΰτο πας νεότερος αιών διαφωτίζει πλειότερον τούς προηγηθέντάς*  

άλλά δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι, δσφ έξαίσια καί άν ώσι τά έν 

τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις γενόμενα καί γινόμενα, σϋνετέλεσαν εις τό νά εύρυ- 

νωσι τό στάδιον τής ανθρώπινης διανοίας πλειότερον τών χρόνων καθ’ούς ά- 
νεγεννηθησαν έν Ευρώπη τά γράμματα καί αί τέχναι, και παρηχθησαν τά 

αριστουργήματα τοΰ Δάντου, τοΰ 'Ραφαήλ καί τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου, καί 

διά τής άνακαλύψεως τής Αμερικής συνεπληρώθη ή περί τοΰ πλανήτου ή- 

μών γνώσις, καί εύρέθη ή τυπογραφική τέχνη, καί έπετελέσθη ή μεγάλη 

θρησκευτική μεταρρύθμισις, καί έκρατύνθησαν οί ελεύθεροι τοϋ άγγλικοΰ πο
λιτεύματος θεσμοί, 'ίνα περιορισθώμεν εις τά-κυριώτατα τών άμέσώς προη
γουμένων εκατονταετηρίδων, παραλίπωμεν δέ τάς αρχαίας, ών ούκ ολίγα 

γεγονότα: κατεφώτισαν τάς διαφόρους φάσεις τοΰ βίου τής άνθρωπότητος 
ούδέν ηττον ή τά μεταγενέστερα καί τά παρόντα, οίον ό αιών τοΰ Περί- 
κλέους, ό αιών τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου/ό αιών τής ρωμαϊκής κυριαρχίας. 
Άλλά δεδόσθω οτι τά θαυμάσια, ών διετελέσαμεν καί διατελοΰμεν μάρτυρες 

δύνανται νά λογισθώσι κρισιμώτερα τών προγεγενημένων’ ίνα τούτφ τώ λόγφ 

άπονείμωμεν εις τόν παρόντα αιώνα τόν ίδιάζοντα τής ιστορίας στέφανον, 
δέον νά ύποτεθή δτι δέν προσδοκώμεν από τών έπελευσομένων έ'τι μείζόνα 

πολιτικήν, κοινωνικήν καί διανοητικήν έπίδοσιν, δυναμένην νά δίαφωτί-

ι



26 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

στί καί τροπολογήσή έ'τι μάλλον τάς περί τοϋ παρελθόντος δοξασίας ημών.

Καί δμως ό ένεστώς αιών δικαιούται τωόντι νά έπονομασθή αιών τής 
ιστορίας. Έάν δέν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν δτι κατέστησε την ζρίσιν ημών 

άμετάθετον περί τών παρωχημένων χρόνων, όφείλομεν νά όμ-ολογήσωμεν δτι 
άνέδειξε τήν ιστορίαν εύρυτέραν καί όλοσχερεστέραν, τοσοϋτον εύρεΐαν καί 

τοσοϋτον ολοσχερή, ώστε, έφ’ δσον επιτρέπεται εις άνθρωπον νά κρίνγ περί 
τοΰ μέλλοντος, είμποροΰμεν νά εί'πωμεν δτι νϋν συνεπληρώθη δ άρτιος καί 

οριστικός τής τέχνης ταύτης τύπος. 'Η ιστορία μέχρι χθες δέν διέτριβεν είμή 

περί τάς πολιτικά; καί πολεμικά; περιπέτειας. Βεβαίως αί περιπέτειαι αύ- 

ται άποτελοΰσι τά κυριώτατα κεφάλαια τοΰ έθνικοΰ βίου' διότι δι’ αύτών 
κυρίως άκμάζουσι καί πίπτουσι τά κράτη. ’Αλλά καθώς ό βίος τών λεγομέ" 

νων μεγάλων άνδρών δέν σύγκειται έκ μόνης τή; δημοσίας αύτών πολι
τείας- καθώς έχουσι καί ούτοι τον ίδιον, τον εσωτερικόν ούτως είπεϊν βίον, 

και πολλάκις μάλιστα αί δοξασίαι, αί πεποιθήσεις, ή δίαιτα, αί οίκιακαί 
περιστάσεις, ή διανοητική έπίδοσις έπιδρώσιν ισχυρότατα είς τό ιστορικόν 
αύτών στάδιον, τό αύτό συμβαίνει κα'ι είς τά έθνη. ,Ούδέ δυνάμεθα νά εί'

πωμεν δτι έχομεν πλήρη έθνους τίνος εικόνα, καί οτι έ'γνωμεν άπάσας τάς 
αιτίας, και ίσως τάς άληθεστέρας, τής προόδου αύτοϋ ή τής καταστροφής 

έάν περιορισθώμεν είς τήν μελέτην τών πολεμικών καί πολιτικών αύτοϋ 

πραγμάτων, δλως παραλείποντες τάς κοινωνικά;, τάς πνευματικά;, τάς ή- 
θικάς αύτοϋ ιδιότητας. Ταύτην τήν άλήθειαν δι’ ής άπηρτίσθη ή τής ιστο

ρία; έ'ννοια, έκύρωσεν ό ένεστώς αιών- τούτου' δέ ένεκα μάλιστα δικαίως 

έπωνομάσθη αιών τής ιστορίας. Ύπεφαίνοντο μέν και πρότερόν που καί που 

ί'χνη τινά ειδήσεων έπιτηδείων νά ύποδείξωσι τούς χαρακτήρας, τάς διαθέ

σεις καί τάς οικονομικής περιστάσεις τών εθνών, άλλ’ αί ειδήσεις αυτα,ι ήσαν 
σπάνιαι, καί άτελεΐς καί άσαφεΐς, είς σύστημα δέ ακριβέστατης έρεύνης δέν 
άνήχθη ό ιστοριογραφικό; ουτο; νόμος είμή έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοι;. Δέν 

λέγομεν οτι πάντα τά νεώτερα ιστορικά έργα κατά τόν νεώτερον τούτον νό

μον συνεπληρώθησαν- καί άπόδειξις τοΰ εναντίου λαμπρά είναι αύτό τής 
γραφίδας τοΰ Thiers τδ κολοσσιαϊον ζωγράφημα, έν φ μάτην ήθελε ζητήσει 

τις τί διενοεΐτο, τί ήσθάνετο, πώς είργάζετο, πώς διγτάτο τδ γαλλικόν έθνος 

κατά τούς μακρούς έκείνους χρόνους καθ’ οΰς ό δαιμόνιος αύτοϋ ήγεμών πε- 

ριήγε τούς νικηφόρους τής αύτοκρατορίας άετούς άπό Λισσαβώνος μέχρι Μό

σχας. Άλλ’ έάν ή καινή αυτή τής ιστορίας διαθήκη ύπό πολλών έτι παρα
γνωρίζεται, ούκ ολίγους δμως εσχε τού; οπαδούς'κάλλιστον δέ καί κατ’εμέ 

τελειότατον αύτής προϊόν ύπήοξεν ή τοΰ Μακώλαιυ ιστορία τή; Αγγλίας 
άπό τής είς τόν θρόνον άναρρήσεω; τοΰ ’Ιακώβου Β' μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ 
Γουλιέλμου.

Ό Θωμάς Βάβιγκτων Μακώλαιυ εΐλκε μέν τδ γένος έκ Σκωτίας, έγεννήθη 
δέ τί) 25 όκτωβρίου 1800 έν τίί. κυρίως Άγγλίγ. ΙΙερί αύτοϋ μάλιστα ήδύ- 
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νατό νά εΐπη τι; δτι έγεννήθη ιστορικός άμα καί ποιητή;- διότι εί; ήλι- 

κίαν μέν 12 έτών έπαραλλήλιζεν ώ; στρατηγούς τόν πρίγκιπα Εύγενιον. 

τής Σαβοΐας .καί τόν δοϋκα τοΰ Μαλβορούγ, οχι δπως πράττουσι πολλοί 

παϊδες και ούκ ολίγοι τών ενηλίκων, μή είδότες περί τίνος όμιλοΰσιν, άλλ’ 
έν γνώσει πλείστων οσα περί τών άνδρών έκείνων έγράφησαν" τρισκαιδεκαέ.- 

της δέ συνέταξε ποιημάτιόν τι είς Γουλιέλμον Πίττ, τοσούτου λόγου άξιον, 
ώστε ό περιφανή; Mignet δέν άπηξίωσε νά παραθέσ-ρ ολόκληρον τοΰ παιδί; 

τδ έ'ργον έν τφ έγκωμίφ τοϋ άνδρό; δπερ απήγγειλε τί) 13 ίουνίου 1863 

ενώπιον τής Γαλλικής Ακαδημίας τών ήθικών καί πολιτικών επιστημών, 
Άλλά παρεκτό; τών δύο έκείνων τοΰ πνεύματος καί τή; ψυχή; δυνάμεων, 
είχε καί δύο άλλα;- άπαράμιλλον μέν περί τδ λέγειν δημοσί^ τε καί ίδίςρ 

εύκολίαν, χάριν καί δεινότητα, νοΰν δέ πρακτικώτατον- έξ ών ή πρώτη, φυ

σικόν άπαύγασμα τοΰ ιστορικού πνεύματος, δέν φαίνεται πάντοτε άναπό- . 
σπαστό; αύτοϋ’ δορυφόρος, ή δέ δευτέρα λογίζεται δλως πρός τήν έ'ξαρσιν 

τής φαντασίας τοΰ ποιητοΰ Ασυμβίβαστος.
Τοιαΰτα ύπό τής φύσεως λαβών έφόδια, ό νέο; Μακώλαιυ . κατεκόσμ,ησε 

καί κατωχύρωσεν αύτά διά κλασικών σπουδών άτρύτων καί δι’ έντριβοϋς 
περί τούς άγγλικού; νόμους μελέτης. Κατήλθε δέ είς τδ στάδιον ώς δι

κηγόρος*  άλλ’ ό άνθρωπος δστις μετ’ ού πολύ έ'μελλε νά άναδειχθί) νομοθέ- 

τη; τοϋ έν τή ’Ινδική άχανοΰς τής ’Αγγλίας κράτους καί διά τή; άκαταγω- 

νίστου αύτοϋ εύγλωττία; νά άναγκάζν) τήν Βουλήν τών άντιπροσώπων είς 

, άναίρεσιν δίς έψηφισμένων ήδη νόμων, ούτε πλουσίους, ευρε τότε . πελάτας, 

ούτε δίκας πολύκροτους. Μία κλοπή ορνίθων ύπήρξεν ή μόνη άνατεθεΐσα 

, αύτφ ύπόθεσις. "Οθεν έτέραν αμέσως έτράπη οδόν πρός έκπόρθησιν τοΰ όφει- 
λόμένου αύτφ κλέους' καί ήρξατο άπό τή; ηλικίας έτών 25 τήν έν τή Έ~ 

πιθεωρήσει τοϋ ’Εδιμβούργου δημοσίευσιν τών καλλίστων έκείνων ιστορικών 
καί φιλολογικών πραγματειών, δι’ ών μετά έπιστήμ,η; εύρεία; άμα καί ά- 
πηκριβωμένης, μετά κρίσεως λεπτή; άμα καί άσφαλοΰς, μετά έμβριθεία; 

άμα καί χάριτος, μετά τέχνη; άμα καί άφελείας, έξεικόνισε τού; , χρόνου; 
καί τούς πρωταγωνιστάς τής Αγγλίας άπό τής βασιλίδος’Ελισάβετ μέχρι 

τοΰ βασιλέως Γεωργίου Γ'. Οι Άγγλοι όνομάζουσι τδ είδος τοΰτο τής μικρά; 
ιστοριογραφίας essay, λέξεως συγγενούς τής γαλλικής essai, ή'τις σημαίνει 
παρά τοΐς Γάλλοι; τό παρ’ ήμΐν λεγόμενον δοκίμιον, άλλά άπέχει νά έκδητ 

λοΐ τήν έ'ννοιαν τοϋ άγγλιζοΰ δρου, τοΰ έμφαίνοντος πραγματείαν περί βρα- 
χεϊαν μέν τινα ύπόθεσιν ένδιατρίβουσαν,· ώς άριστα δμως καθ’ έαυτήν έξειρ- 

γασμένην. Τούτου δέ τοΰ εί'δους τών λόγων ήγεμών άνηγορεύθη έκ πρώτη; 

άφετηρία; ό Μακώλαιυ έν τή πατρίδι αύτοϋ.
Οί ’Άγγλοι δέν νομίζουσι τήν έπιστήμην καί τήν καλλιέπειαν Ασυμβι

βάστους πρός τήν τών δημοσίων πραγμάτων διεξαγωγήν. Μικρόν μετά τήν 

έπιτυχίαν αύτοϋ εκείνην δ Μακώλαιυ, έξελέγη βουλευτής. Οί καιροί ήσαν
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κρίσιμοι. ’ΊΙκμαζε μέν τότε ή Αγγλία εί'περ ποτέ χάρις εις τήν εύρυθμον 

καί προαιώνιον λειτουργίαν τών συνταγματικών αύτής θεσμών, άλλα οί θε
σμοί οδτοι, δι’αύτό τοΰτο ότι ήσαν προαιώνιοι, διετέλουν έν πολλοϊς άλλό- 

τριοι τών αναγκών τοΰ παρόντος χρόνου καί τών αισθημάτων τών νεωτέρων 

γενεών, Οί καθολικοί ’Ιρλανδοί είς ούκ ολίγα εκατομμύρια συμποσούμενοι 

έστεροΰντο, άτε καθολικοί, της τοϋ τελειοπολίτου ίδιότητος, άποκλειόμενοι 
τών πυλών τοϋ έθνικοΰ βουλευτηρίου’ πολλαί δέ και έτεραι τοιαΰται άδι- 

κίαι έκυροϋντο έ'τι ύπό τών άγγλικών νόμων, Ή σκανδαλωδεστάτη τούτων 

fab δ'τι 107 κώμαι, ών τά δύο τρίτα δέν είχον ούδέ 2000 κατοίκους, έπεμ

παν είς την βουλήν τών κοινοτήτων 213 βουλευτάς, ένφ εί'κοσι καί επτά πό
λεις, ών πολλαί ήρίθμουν ύπέρ τάς 100,000 κατοίκων, ούδένα είχον έν τή 

βουλγί άντιπρόσωπον.’Άλλα έ'θνη ή'θελον επιχειρήσει την θεραπείαν τών ατο
πημάτων τούτων δι’ έπαναστάσεων' ή ’Αγγλία έ'σχε την φρόνησιν νά άναζη- 

τήσ·ρ έν αύτφ τφ πολιτεύματι την διόρθωσιν τών άτελειών αύτοϋ. Είχε δέ 

ή'δη ψηφισθή ή τών καθολικών ίσοπολιτεία δτε δ Μακώλαιυ είσήλθε τφ 1830 

έν τή βουλή τών κοινοτήτων. Άλλ’ ύπελείποντο έτι αί άλλαι έκεΐναι άνω- 
μαλίαι, καί μετ’ ού πολύ οί Ού'ίγοι, περιελθόντες είς τά πράγματα, ύπέβαλον 

τόν περίφημον περί έκλογικής μεταρρυθμίσεως νόμον. Είς ημάς τούς κτησα- 
μένους όπωςοΰν προχείρως την καθολικήν ψηφοφορίαν, ίσως φανή παράδοξον 
πώς τοιαΰται εύλογοι άξιώσεις δέν έψηφίσθησαν διαμιάς*  άλλ’ έν ’Αγγλία 

$ προταθεϊσα κατάλυσις τών προνομίων έμελλε, νά προσβάλγι τά συμφέροντα 
καί τάς δοξασίας ισχυρότατης άριστοκρατίας, της άριστοκρατίας έκείνης 

ή'τις έκυβέονη.σε καί έκλεισε την χώραν έπί αιώνας όλους’ τινές δέ καί τών 

Ούί’γων αύτών, άνδρες έπιφανεΐς, οϊος ό ιστορικός Χάλλαμ, προσέβλεπον μετά 

τίνος ανησυχίας πρός την έπικειμένην άνατροπήν καταστάσεως πραγμάτων, 
ύπό τό κράτος τΫ5ς οποίας.τοσοϋτον ηύδαιμόνησε καί έκρατύνθη η πατρίς. 

Άλλ’ ό Μακώλαιυ ούτε άνησύχησεν, ούτε έδίστασεν. ’Εν τή πανηγυρική 

εκείνη καί μακοή συζητήσει ή'τις διήρκεσε δύο έτη, άπήγγειλε πέντε δη

μηγορίας, δι’ών έν ριπή όφθαλμοΰ μετεωρίσθη είς τήν τάξιν τών μεγάλων 

πολιτικών ρητόρων. Αί δημηγορίαι αυται, αί μεμελετημέναι βεβαίως, έφαί- 

νοντο ώσεί έξ ύπογυίου έκφωνούμεναΓ ώστε είχον άμα μέν. τήν άκρίβειαν 

τοΰ έσκεμμένως πεπονημένου έργου, άμα δέ τήν ζωηρότητα τοΰ αύτοσχε- 
διάσματος. "Οτε ήγόρευε, φίλοι καί άντίπαλοι, Ούίγοι καί Τόρεις, έσπευ

δαν νά καταλάβωσι τάς θέσεις αύτών ίνα άκροασθώσι τοΰ άνδρός. Οί σύγ

χρονοι παρέβαλλαν αύτόν πρός τόν Burke, ό δέ πρόεδρος τής τότε βουλ,ής καί 
ό δημαγωγός Όκόνελλ μια φωνή άπεφήναντό ποτέ ότι ουδέποτε ήκουσαν 

τοσοϋτον λαμπράν καλλιέπειαν. Άλλά καί οί μεταγενέστεροι τέρπονται άχρι 
τοΰδε άναγινώσκοντες τούς πολιτικούς εκείνους λόγους, ούς ή τέχνη διε- 

σκεύασεν είς έργα φιλολογικά άείμνηστα, ώς άποφαίνεται ό Mignet, περί οδ 
δυνάμεθα νά εί'πωμεν ότι άπέβη κανών .καί στάθρ.η άκριβής τών τοιουτων.
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Μή νομίσετε έν τούτοις δ'τι έλάλησε.μόνον περί τοΰ μεγάλου ζητήμα

τος τής εκλογικής μεταρρυθμίσεως’ έπί πολλών καί άλλων σπουδαίων υπο

θέσεων άντήχησεν ή φωνή αύτοϋ. Μάλιστα δέ φημίζεται ό λόγος δν άπήγ- 
γειλε περί τής καταστάσεως τής κυβερνήσεως καί τής νομοθεσίας τής’Ινδι

κής. Αί πρακτικαί γνώσεις καί τά γενναία φρονήματα τοΰ ρήτορος τοσαύτην 

έπροξένησαν έντύπωσιν έντός καί εκτός τής βουλής, ώστε ή κυβέρνησις ένό- 

μισε καθήκον αύτής νά προχειρίση αύτόν τφ 1834 σύνεδρον τοΰ πενταμε

λούς συμβουλίου, είς δ επετράπη τότε ή ύπερτάτη διοίκησις τής άχανοΰς 
χερσονήσου. Καί δ μέν μισθός του ώρίσθη είς φράγκα 375,000 κατ’ έτος, 
ειδικήν δέ έντολήν έλαβε νά σύνταξη νέον ποινικόν νόμον τών έν τή ’Ινδική 

άγγλικών κτήσεων. Μέχρι τής έποχής ταύτης ή ποινική δικαιοσύνη διείπετο 
αύτόθι ύπό. δυςμόρφου τίνος κράματος ήμιβαρβάρων μωαμεθανικών καί Ινδι

κών νόμων, καί νόμων άγγλικών ούκ ολίγα φερόντων έτι δρακόντεια τοϋ μέ

σου αϊώνος στίγματα. Περί δέ τήν σύνταξιν τοΰ νέου κώδικος ό Μακώλαιυ 
καθώδηγήθη ύπό τοΰ πνεύματος τών νεωτέρων χρόνων, μή παριδών τάς 

ίδιαζούσας τοΰ τόπου περιστάσεις' καί μηδέ τέσσαρα ό'λα έτη διατρίψας έν 

Άσία, κατέλιπεν έν αύτή μνημεϊον ά'ίδιόν τής έπιστήμης, τής συνέσεως καί 

τής φιλανθρωπίας αύτοϋ.
Έπιστρέψας είς τήν Εύρώπην έξηκολούθησε τάς έν τή Επιθεωρήσει τον 

Εδιμβούργου ίστορικάς καί πολιτικής αύτοϋ .μελετάς, γράψας πρός .τοΐς 
άλλοις δυο άληθή αριστουργήματα, τούς βίους τοΰ λόρδου Robert Clive καί 
-τοΰ Warren Hastings, τών ιδρυτών τής έν τή ’Ινδική άγγλικής κυριαρχίας. 
Άλλ’ έν τώ μεταξύ δέν έλησμόνει καί τήν μούσαν τής ποιήσεως, θεράπεύων 

αυτήν άδιακόπως καί δημοσιεύων άνωνύμως πολιτικά ιδίως ,ποιημάτια νο- 

στιμώτατά. Έν μια τών ημερών προεγευμάτιζε παρά τφ ποιητή Rogers 
' μετά πολλών συνδαιτυμόνων στωμύλων καί αίμ.ύλων, τινών δέ καί περιω

νύμων. Εις τών τελευταίων τούτων, άπήγγειλε στίχους τινάς χαρίεστάτου 
;■ ποιηματίου δημοσιευθέντος -είς τούς Καιρούς, καί αποτεινόμενος πρός τόν

Θωμάν Μούρ, τόν είπε’ «πρέπει νά ήξεύργς τούς στίχους τούτους», μέ τρόπον 
1 ύποδεικνύοντα ότι αύτόν ένόμιζε τόν ποιήσαντα.— «Δεν τούς έγραψα έγώ»,

γ άπηντησεν δ Μούρ. —- «Καί όμως όλοι σέ τούς άποδίδουν». — «Σε βεβαιώ
ό'τι δέν τούς έγραψα», έπανέλαβεν ό Μούρ. Τότε ό Μακώλαιυ, λύσας τήν 

σιωπήν ήν σπανίως έτήρει είς τοιαύτας δμηγύρεις, «είναι ίδικοί μου», είπε, 
καί κατ’ αί'τησιν τών. παρέστώτων άπήγγειλεν αύτούς. Αμέσως έπειτα δ 

ί Μούρ ώμίλησε περί ετέρου ποιηματίου άσϋγκρίτως κατ’ αύτόν ανώτερου καί

δπωσοΰν δηκτικού, τοϋ οποίου είς μάτην ωσαύτως άνεζήτησε τόν συγγρα
φέα.— «Καί τοΰτο ίδικόν μου είναι», ύπέλαβεν δ Μακώλαιυ. Ταΰτα διη

γείται ό Μούρ έν τοΐς εαυτού άπομνημονεύμασιν, έπιλέγων’ «Ούτως άνεκα- 

λύψαμεν δ'τι δ Μακώλαιυ, παρεκτός ποικίλων άλλων προτερημάτων, είχε 
και τήν καλλίστην εκείνην τής καρδίας καί τοΰ νοός δύναμιν». Άλλ’ έκε-
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δίς δέ έν τώ διαστήματι 

φίζων πάντοτε υπέρ παντός 

θερίαν και την πολιτείαν, 
δι’ αυτό τοΰτο έπί τέλους

κτητο προσέτι τά δώρον της έπαγωγοτάτης καί ζωηρότατης δμιλίας, ιδίως 
εύδοκιμών περί τάς ανεξάντλητους καί χαριτωμένα; αύτοΰ διηγήσεις. tfO- 

τε έπανήλθεν έξ ’Ινδικής είχε κατ’ άρχάς άναδειχθή σωφρονέστερος περί 

τούς λόγους*  διά ό αστείος Σίδνε’ύ Σμ,ίθ είπε*  «Παρετήρησα είς τον Μακώ- 

λαιυ, μετά την επιστροφήν του, άστραπάς τινας σιωπής». ’Αλλά αί διαλεί
ψεις αύται ήσαν τφόντι άστραπαΐαι. Γευματίζων κατ’ εκείνο τοΰ χρόνου είς 

Bowood παρά τφ μαρκίωνι του Lansdowne μετά πολλών λογάδων καί άξιε- 

ράστων άνδοών, έν οΐς κατελέγοντο δ Rogers, δ Μούρ και δ λόρδος John 

Russel], ό Μακώλαιυ δι’ δλης της εσπέρας τοσοΰτον κατεγοήτευσε τούς 

άκροατάς πάντας, ώστε δ Μούρ άπεφήνατο οτι ΐνα άπομνημονεύσγ τις δ'σα 

εΐπεν, έπρεπε νά εχγ) την θαυμαστήν αύτοΰ μνήμην, επιστήμην, ρύμ,ην καί 

εύφυ'ίαν.

Δεν έμελλεν δμως επί πολύν χρόνον νά διαγάγ-ρ τδν βίον τοΰτον τής κομ.- 
ψης άπραγμοσύνης. Έ πόλις τοΰ Εδιμβούργου, έπαιρομένη έπί τή φήμη δι’ 

ης περιέβαλε τδ σκωτικόν έκεϊνο όνομα δ άνήρ, άνέδειξεν αυτόν βουλευτήν 

τώ 1839*  καί έκτοτε έπί οκτώ έτη εδρευσεν έν τφ έθνικψ τούτφ συνεδρίω, 

’ ί τούτφ προεχειρίσθη υπουργός, άγορεύων καί ψη- 

δ',τι ένόμιζεν επιτήδειον νά κρατύνη την έλευ- 

εΐ'τε Ούί’γοι τδ προέτειναν, εί'τε Τόρεις. ’Αλλά 

περιεσττι εις ρτ]ζιν προς τους ιοιους εντολεις. Ο 
σΐρ Robert Peel καθυπέβαλε νόμον δι’ ού έπροικοδοτεϊτο ή καθολική εκκλη

σιαστική σχολή τοΰ Maynooth*  πρώτην δέ ταύτην φοράν προέκειτο η πο
λιτεία νά έ'λθη είς συνδρομήν καθολικού ιδρύματος. Ό Μακώλαιυ άφ’ ενός 

,μέν έφρόνει έν συνειδήσει δτι ;ή πρότασις ήτο λυσιτελεστάτη πρός την 
πλήρη συνδιαλλαγήν των δύο θρησκευμάτων, άφ’ ετέρου δέ κάλλιστα έγίνω- 

σκεν δ'τι ή προτεσταντική μισαλλοδοξία, ής οί κράτιστοι οπαδοί έδρευον έν 
Έδιμβούργω, άπετροπιάζετο τδ πράγμα καί οτι αν ψηφίσγι ύπέρ, θέλει ά- 

ποδοκιμασθή ύπδ των εκλογέων αύτοΰ. ’Εννοείται δτι ουδέ έπί στιγμήν έδί- 

στασε μεταξύ των πεποιθήσεων αύτοΰ καί τοΰ συμφέροντος. Ού μόνον έψή- 

φισεν ύπέρ της προτάσεως, αλλά καί ήγόρευσεν ύπέρ αύτης λαμπρώς, διαρ
ρήδην έπειπών, δτι δέν καταδέχεται νά διατήρηση τό βουλευτικόν αξίωμα 
δι’ έπονειδίστου άονησιδοξίας καί δτι δέν ήδΰνατο βεβαίως νά τδ άπολέσγι 
διά λόγον έντιμότερον.

"Ο,τι προεΐδε καί προεϊπε συνέβη. ’Επί τών γενικών έκλογών τοΰ 1847 
άπέτυχεν έν Έδιμβούργω. ‘Ο Μακώλαιυ άπεφάσισεν άμέσως πώς έπρεπε νά 

τιμωρηση την αγνωμοσύνην τών συμπολιτών’ άπεφάσισε νά έγείρη εις δόξαν 
εαυτού καί της πατρίδος μεγαλούργημα τδ όποιον έμελλε νά ταπεινώσει 
τούς μωρούς εκείνους αντιπάλους καί νά καταναγκάση αύτούς νά ζητησωσι 

συγγνώμην. Την δ’ εσπέραν αύτης εκείνης τής ημέρας καθ’ ήν άπεδοκιμά- 

ίκ

σθη, προανήγγειλε την έπιβολην δι’ ενός τών ύψίστων καί κατανυκτικωτά- 

των αύτοΰ ποιημάτων.
«Ή ημέρα, είπε, τοΰ θορύβου, τοϋ άγώνος, της ή'ττης, παρήλθε. Παρήλθε 

μετά τών ταλαιπωριών αυτής, τών έρίδων, τών ύβρεων, τών άηδιών. Έ- 

κοιμήθην, καί κατ’ ό'ναρ είδαν τδ δωμάτιον οικίας γηραιάς, δπερ πρδ καιρού 
δέν είχον έπισκεφθή». Ενταύθα δέ άφηγεϊται πώς, έν τώ δωματίφ έκείνφ, 

κατά την 'ημέραν τής γεννήσεώς-του, παρέστησαν, παρά τδ λίκνον τού παι- 
δδς, μία κατόπιν τής άλλης, αί θεαί αί νύμφαι, αί προφητικήν κεκτημέναι 

δύναμιν. Ή νύμφη τοΰ κέρδους ήφανίσθη νωχελώς, ούδέ βλέμμα έπ’αύτοΰ 
ρίψασα’ η νύμφη τοΰ συρμ-οΰ ψυχράν μ.όνον έπεδείξατο περιφρόνησιν*  ή νύμφη 
τής ηδονής μόλις έρρανεν αυτόν δι’ ενός ροδίνου φύλλου*  η νύμφη της εξου

σίας διηλθεν αγέρωχος, λιθοκόλλητου φέρουσα έπί της κεφαλής στέμμα. Τε

λευταία έπεφάνη η πασών ισχυρότατη καί άγαθωτάτη νύμφη.
«Ή περιφανής δέσποινα, ή φωταυγεϊς έχουσα ,τούς οφθαλμούς καί τδ εύ- 

γενές μέτωπον διά δάφνης κεκοσμημένον, διενυκτέρευσε παρά τδ λίκνον, 

δουσα διά Φωνής ένθέου τά γλυκύτατα ταΰτα ^σματα*
«Ναι, παιδίον μου αγαπητόν, άφες αύτάς ν’ άπέλθωσιν, άφες τδ Κέρδος, 

τδν Συρμόν, την Ηδονήν, την Εξουσίαν, όλα τά πολυπράγμονα αυτά πνεύ

ματα, τά κυλιόμενα είς τάς κάτω τού βίου σφαίρας. Έμός έστιν ό τής 
διανοίας κόσμος’ έμδς ό τής φαντασίας*  έμδν τδ παρελθόν, έμδν τό μέλ

λον. Ή τύχη ή έν ταϊς περιπετείαις αύτής- ρίπτουσα χαμαί τδν ισχυρόν, ή 

ηλικία ή μεταβάλλουσα είς λύπας τάς ήδονάς τής νεότητος, καταλείπουσιν 

άναλλοίωτα τά έμά δώρα, τδ αί'σθημα τοΰ καλού καί την αγάπην τοϋ άλη- 
θούς. Έγώ παρεκάθησα πλησίον τοϋ Βάκωνος ότε, έν τή ημέργ ’τής αισχύ

νης αύτοΰ, παρέστη ενώπιον δικαστών αδυσώπητων*  έγώ, έπί τής όδυνηράς 

τοΰ Κλάρενδων εξορίας, έποάϋνα τάς άύπνους αυτού νύκτας’ έγώ έπλήρωσα 

συνέσεως καί θάρρους τδν Walter Raleigh έν τή έρημίκ τού δεσμωτηρίου αύ

τοΰ*  έγώ έφώτισα τά σκότη τοΰ άομμάτου Μίλτωνος διά τής φλογδς τής 

κατελθούσης άπό τοΰ θρόνου τοΰ Ύψίστου.
« Καί σύ λοιπόν, δτε οί φίλοι επανέρχονται ωχροί, ότε οί προδόται λιπο- 

τακτοΰσιν, δτε τδ πανταχόθεν, καταπαλεμούμενον πνεύμα σου, δικαίως έπαι- 

ρόμενΟν διότι ήγάπησε την αλήθειαν, την άρετήν, την ειρήνην, την εύσπλαγ- 
χνίαν, κατεξεγείρεται κατά τής άμειλίχου έκείνης Εκκλησίας καί κατά τού 

μωρού δχλου*
« Ένθυμήσου εμέ, καί, μειδιών ύπέρόπτα, άφες νά παρέλθωσι τά τε α

γενή τού κόσμου τούτου πράγματα, τόν φθόνον, τδ μίσος, τήν άφροσύνην, 

καί τά έπίκαιρα αγαθά, τδν πλούτον, τά παίγνια, τήν κολακείαν’ άφες νά 

παρέλθωσι, διότι θέλουσι παρέλθει, καί ατένισαν τδν οφθαλμόν πρός τήν 

άρετήν καί πρός εμέ. »
Τοιαΰτα δ’ έπαγγειλάμενος δ Μακώλαιυ έπεδόθη εκτοτε είς τδ νά διδά- 
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ξγΐ τούς συμπολίτας όποϊοί τινες έγένοντο οί προπάτορες αύτών, καί διά 

τίνων άθλων, καί άγώνων, έκτησαντο τά αγαθά άπερ έκληρονόμησαν εις 
τάς παρούσας γενεάς καί τίνας αί γενεαί αυται φέρουσιν εύθυνας πρός συντη

ρήσω καί αύξησιν της έθνικης έκείνης περιουσίας' διότι τοΰτο έπι τέλους 

είναι παντού καί πάντοτε η ιστορία, η δέ φιλοτιμία τοϋ έθνους τοϋ νά μη 

φαν?) άνάξων τοϋ ίδιου παρελθόντος είναι ή ύψίστη τών δημοσίων άρετών. 

Τό έργον τοϋ Μακώλαιυ έκρίθη πολλάκις, ενίοτε δέ καί κατεκρίθη. Οί μέν 

ηξίωσαν ό'τι δέν ύπηρξεν έν παντί Αμερόληπτος και απροσωπόληπτος’ οί δέ 

ύπέδειξάν τινα σφάλματα διαφυγόντα την συνηθη της επιστήμης αύτοΰ 

άκριβολογίαν’ οί δέ έπανέλαβον τό και περί Θουκυδίδου ρηθέν, ό'τι πολλά 

τις Αν εύροι παρ’ αύτφ « η της άκρας εξεργασίας τετυχηκότα, η ραθύμως 
έπιτετροχασμένα. » Ούδείς όμως ηρνηθη ό'τι η θαυματουργός εκείνη χειρ 

άνεδημιούργησεν ούτως είπεϊν κόσμον έκλιπόντά, Ή ιστορία αύτη δέν είναι 
άπλ$ί άφηγησις, δέν είναι ζωγραφία, δέν είναι δράματος παράστασις, άλλά 

μάλλον άνάστασις παρωχημένων χρόνων. ’Έχοντες αύτόν άνά χεΐρας πολ
λάκις λησμονείτε ό'τι άναγινώσκετε καί νομίζετε δτι βλέπετε τάς γενεάς 
.της έπτακαιδεκάτης έκατονταετηρίδος, προκυπτούσας από τών τάφων καί 

ζώσας και δρώσας ενώπιον υμών, μετά τών διανοημάτων αύτών, τών αι

σθημάτων, τών συμφερόντων, τών ηθών. Και ού μόνον τούς πρωταγωνιστάς 
τώς εποχής εκείνης, τούς βασιλείς, τούς υπουργούς, τούς ρήτορας, τούς στρα

τηγούς, τούς ναυάρχους, άλλά πάσας τάς κόινωνικάς τάξεις’ αύλικούς, κλ·η- 
ρον, εύπατρίδας, κυρίας, γεωργούς, έργάτας, πένητας, επιστήμονας, φιλολό

γους, και πάσαν την χώραν, μετά της γεωργίας αυτής, τών μεταλλωρυχείων, 
τών δημοσίων και ιδιωτικών προσόδων, τών λεωφόρων, τνίς δημοσίας ασφα

λείας, τών ξενοδοχείων, τών πόλεων, τών καφενείων αύτών, τοΰ φωτισμ.οϋ, 

της Αστυνομίας.
Ό Μακώλαιυ είχεν άλλοτε είπεϊ δτι η ιστορία της πατρίδος του, έάν 

έγράφετό ποτέ μετ’ άκριβείας μέν και περινοίας, διά λόγου δέ ζωηρού 

και Ανθηρού, ηθελεν άποβη τό έπαγωγότατον της Αγγλικής φιλολογίας 

βιβλίον. Τό είπε και τό έκαμεν. ’Εντός έξ μηνών Από της δημοσιευσεως της 
ιστορίας του, πέντε έγένοντο έν Αονδίνφ Αλλεπάλληλοι αύτης έκδόσεις, έπω- 

ληθησαν δέ 18,000 και επέκεινα αντίτυπα. ’Εν Αμερική ανετυπώθη πλει- 

στάκις και εις μόνην την Φιλαδέλφειαν έξεδόθη τρις έντός ολίγων ημερών, 

καθ’ Ας ηγοράσθησαν 25000 Αντιτύπων. Άλλά καί εις άλλας γλώσσας μετε- 
φράσθη. Άνεγνώσθη δέ και έθαυμάσθη άπανταχοΰ γης. "Οτε έξεδόθησαν 

οί δυο πρώτοι τόμοι, η πόλις τοΰ Εδιμβούργου ηρυθρίασεν έπι τη προγεγε- 
νημένη πρός τόν άνδρα άδικίρρ καί έπεσεν εις τούς πόδας τοΰ Απαράμιλλου 
ίστορικοΰ. Έπι τών γενικών έκλογών τοΰ 1852 ό Μακώλαιυ άνεδείχθη έν 
αύτη βουλευτής πανδημως, μήτε ζητησας’ τοΰτο όπωσδηποτε, μήτε οβολόν 

δαπανησας. Άφοϋ δέ έδημοσιεύθησαν οί δύο έτεροι .τόμοι, δ πρωθυπουργός 

ΙΙάλμερστων έν όνόματι της Άνάσσης καί εύφημοΰντος τοΰ έθνους παντός, 
προηγαγε τόν άνδρα εις τό ύπατον τοΰ λόρδου Αξίωμα. Πάσαι αί τιμαι καί 

πάσαι αί άμοιβα'ι δι’ ών δύναται νά κοσμηθη η μεγαλοφυΐα, έπεδαψιλεύ- 

θησαν αύτφ Αφειδώς.
Άλλά πρό έτών ηδη πολλών, τό έκλεκτόν τοΰτο σκεΰος έταλαιπωρεΐτο 

ύπό παθήματος καρδιακοΰ Αδυσώπητου. "Οτε Απήγγειλε τον τελευταΐον 

αύτοΰ έν τη βουλ·η τών κοινοτήτων λόγον, ό Μακώλαιυ κατέπεσεν Απει- 

ρηκώς. Έ δψις αύτοΰ ητο ηλλοιωμένη" ή κεφαλή του έκλινε πρός τό στή

θος κα'ι έν τφ σφοδρφ δονισμφ ύπό τοΰ οποίου έκλονίσθη, έφαίνετο Αναί

σθητος εις τόν πανταχόθεν έκραγέντα περί αύτόν θαυμασμόν της εύγλωτ- 

τίας εκείνης. Ή κρίσις αυτή παρηλθε’ πολλάκις δμως έκτοτε έπαναληφθεΐσα, 
κατέβαλε τελευταΐον αύτόν την νύκτα τ^ς 28 δεκεμ-βρίου 1859.

Άπέθανεν, άλλά κατέλιπε κτ^μα εις Αεί καί ό'νομα Αθάνατον’ έκηδεύθη 
δέ δημοτελώς εις Westminster abbaye, έν τφ Πανθέφ ξκείνφ, έν φ τό αγγλι
κόν έθνος ητοίιιασε τόπον άναπαύσεως εις' άπαντας ό'σοι όπωςδηπότε έκλέϊσαν 

την πατρίδα1 ρήτορας, ύπουργούς, στρατηγούς, ναυάρχους, ποιητάς, ίςωρικούς, 
φιλολόγους. 'Ομίλησα ένταΰθα ού μόνον περί τοΰ κυριωτάτου έργου τοΰ Ανδρός, - 

άλλά καί περί τών ποικίλων τοΰ βίου αύτοΰ περιστάσεων καί περί τών διαφό
ρων ιδιοτήτων τοΰ χαρακτϋρος. Μία τών μάλλον άξιομνημονεύτων ιδιοτήτων 

τούτων ύπηρξεν, δτι, όπως ό Θουκυδίδης, είχε πληρεστάτην. πεποίθησιν εις 

τό ΐ'διον Αριστοτέχνημα. Εί'δομεν δτι, διά τοϋ ποιήματος δπερ έγραψε την 

εσπέραν της έν Έδιμβουργφ Αποτυχίας, προανήγγειλε πανηγυρικώς την επι
βολήν ην ή φυσις αύτη τφ ύπηγόρευσεν. Εί'δομεν τόν άνδρα άξιοΰντα ό'τι, 

•η ιστορία της πατρίδος αύτοΰ, έάν γραφή δπως αύτός ένόει, θέλει άποβη τό 

έπαγωγότατον της Αγγλικές φιλολογίας βιβλίον. Σάς είπον πρό μικροΰ ό'τι 

έτάφη έν τφ Πανθέφ τ^ς Αγγλίας. Αί', λοιπόν, τοσαύτην είχε την βεβαιό

τητα οτι έκεΐ θέλει ταφή ώστε ώρισεν αύτός τόν χώρον έν φ έπόθει νά κατα
τεθώ πλησίον τοΰ Άδδισώνος. Ούδέ εις ταΰτα -ήρκέσθη’ άλλ’ ένώ ό Thiers 

έπρέσβευσεν δτι η μεγάλη ποίησις είναι τό ύπατον τών προϊόντων της 
άνθρωπίνης διανοίας, αύτός, ώςεί ύπερμαχών ύπέρ της δάφνης ητις έμελλε 

νά κόσμηση την εύγενη αύτοΰ κεφαλήν άπεφηνατο, δτι ό στέφανος της ίστο 

ρίας είναι τό κάλλιστον τών επάθλων τοΰ νοεροΰ κόσμου.

Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΟΜΟΣ Β', 1, —ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1878.
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§11*.

Κεχαρεσμένος κεχαρεσμενωτερος—■ κεχαρεσμενωτατος, άνεεμένος ·.—■ 
άνεερεενώτερος, πεπερασμέκος — πεπερασμενώτερος, εκτεταμένος—εκτετα- 

μεκωτερος, συνεσταΛμέκος — σνκεστα.Ιμεκωτερος, ήγαπημέκος— ήγαπημε- 

κύτερος.
'Ερρωμέκος — ίρρωμεκέστεροςέρρύμεκέστάτδςμ είΰοπεποιημένος—- 

εεδοπεποεημεκέστερος.
Όλίγισται μετοχαί της Ελληνικές γλώσσης έκφέρονται έν τοΐς παραθε

τικοί; διά τύπων άπλών, εΐνε δ’ αυται πάσαι χρόνου παρακειμένου. Καί της 

μέν μετοχές κεχαρεσμέκος σχηματίζονται όμαλώς τά παραθετικά, οΐον κε- 
χαρεσμεκ-Ω~τερος και κεχαρεσρεεκ-Ω-τατος, της δέ έρρωμέκος άνωμάλως, 
οΐον έρρωμεκ-ΕΣ-τερος καί έρρωμεκ-ΕΣ-τατος. Εΐνε δέ τά παραθετικά του 

κεχαρεσμέκος πολλω σπανιότερα τών τοΰ έρρωμέκος. Κατά τό κεχαρεσμε- 

κώτερος έπλάσθησαν έν τώ παρηκμακότι έλληνισμφ τό άκειμεκώτερος και 
τό πεπερασμεκώτερος και τό έκτεταμενώτερος καί τό συκεσταΛμεκώτερος 
και τό ήγαπημεκώτερος., κατά δέ τό έρρωμεκέστερος τό εεόοπεποεημεκέ- 

οτερος. Φέρεται δέ και έν τη ιδιωτική ημών φωνή προκομμεκέστερος καί 

προκομμεκέστατος έκ τοϋ προκομμένος.

Τοϋ συγκριτικού τοϋ κεχαρεσμέκος έποιησατο χρησιν ό Αίλιανός π. Ζφ. 
IB', 7 «αί δέ πρός την εσπέραν άνεφγμέναι κεχαρεσμεκωτέρακ αύτοϊς την 

δίαιταν άποφαίνουσιν», τοΰ δ’ υπερθετικού αύτοϋ ό Άλκίφρων Έπιστ. Γ', 

ξε', 3 «έστι δέ καί όφθηναι κεχαρεσμενώτατος» καί ό Εενοφών Ίππαρχ. 
A', 1 «άφ’ ών θεοΐς μ.έν κεχαρεσμεκώτατα άρξειας άν, σαυτώ δέ καί φίλοις 

καί τη πόλει προσφιλέστατα καί ευκλεέστατα καί πολυωφελέστατα» και 

Γ', 2 «τάς μέν ούν πομπάς οΐμαι άν καί τοΐς θεοΐς κεχαρεσμεκωτάτας καί 
τοΐς θεαταΐς είναι». Άλλ’ έν τοΐς Άπομνημονεύμασιν Α', γ', 3 λέγεται κατά 

περίφρασιν «ούτε γάρ τοΐς θεοΐς έφη καλώς έχειν, εί ταϊς μεγάλατς θυσίαις 

μάλλον η ταϊς μικραΐς έχαιρον" πολλάκις γάρ άν αύτοϊς τά παρά τών πο
νηρών μαΛΛοκ η τά παρά τών χρηστών είναι κεχαρεσμένα' ούτ’ άν τοΐς άν- 
θοώποις άξιον είναι ζην, εί. τά παρά τών πονηρών μαΐ.ΐοκ ην κεχαρεσμένα 

τοΐςθεοΐς $ τά παρά τών χρηστών». Πρβ. καί Ίσοκράτ. Έπιστ. ΖΖ, 2 ν-μ&ΛΛοκ 
•fy έπί πάντων κεχαρεσμέκον αύτοϊς έστι τό παρά λόγον συμβαΐνον άγαθόν

* Σονίγμια εζ τον Λ' τόμον. .

τών εικότως καί προσήκοντος γιγνομένων» καί Άθην. σελ. 674, ε' «ώς 

εύανθέστερον γάρ καί κεχαρεσμέκοκ μαΕΙοκ τοΐς θεοΐς παραγγελλει στεφα-, 

νοΰσθαι τούς θύοντας» και Φίλων. Τόμ. Ε', σελ. 11 «ώς ούκ. άμεινον καί 
θεω κεχαρισμέκον μαΕΙον της παραβάσεως τών ό'ρκων τό μηδέν άδικεΐν» 

καί Όρειβάσ. Τόμ. Β', σελ. 317 «μείζους τε γάρ είσι καί εύωδέστεροι καί 

θάττον πεπαίνονται καί τίί γεύσει μα,ΙέΙόν είσι κεχαρεσμένοεν καί Διονύσ. 

Άλικαρν. πρός Γναΐον Πομπ. Γ', σελ. 208 «τελευτήν ποιησασθαι τ·ης ιστο

ρίας την θαυμασιωτάτην και μ&Λιστα τοΐς άκούουσι κεχαρεσμένηκΤ>. Τό 

εναντίον τοϋ μα,.ΙΛοκ κεχαρεσμέκος εΐνε ήττοκ κεχαρεσμέκος καί Ίωνικώς 
εσσοκ κεχαρεσμέκος ('Ηρόδ. Γ', 119).

Τό συγκριτικόν τοϋ άκεεμέκος εύρίσκεται παρ’ Ίαμβλίχφ περί τοΰ Πυ- 
θαγορ. βίου 67 «εί καί άκεεμενωτέρακ μηχανώμ,ενοι», τό δέ τοΰ ,πεπερα~ 

σμένος παρ’ Άλεξάνδρω τφ Άφροδισιεΐ είς Άριστοτ. τά μετά τά Φυσ. σελ. 

641,25 Βον. «η γάρ γνώσις τών ,έλαττόνων μάλλον έστι καί πεπερασμε- 
χωπεμωπ», τό δέ τοϋ έκτεταμέκος και τοΰ συνεσταλμένος πάρά Τρίχα Συνόψ. 

ι τών Θ' μέτρων σελ. 5 Έρμ. «οί τό μέν πρώτον άπό τοΰ καρποΰ όστοΰν έκ·
τεταμενώτεροκ καί μακρότερον έχουσι, τά δέ έφεξνίς δύο βραχύτερα καί 

συκεσταλμενώτερα’Λ, τό δέ τοΰ ήγαπημέκος παρά Συντίπη σελ. 16 Βοισσ. · 

«ώστε μη νομίζειν άλλο τι τών έν κόσμω ήγαπημεκώτεροκ $ γλυκύτερο?».
Τών παραθετικών τοΰ έρρωμέκος πολλά δΰναταί τις νά προενέγκη μαρ

τύρια έκ τοϋ Εενοφώντος καί τοϋ Πλάτωνος, οΐον Εενοφ. Άναβ. Γ', α', 42 

«δπότεροι άν σύν τοΐς θεοΐς τάς ψυχάς έρρωμεκέστεροε ί'ωσιν έπί τούς πο

λεμίους». Κύρ. Παιδ. Γ', γ', 18 «βελτίοσι καί έρρωμενεστέραες ταϊς ψυχαΐς 
τών στρατιωτών χρησόμεθα». Γ', γ', 31 «αίίριον έξίασι ποθώ έρρωμεκεστέ- 
ραις ταϊς γνώμαις». Λακεδ. Πολ. Α', 4 «νομίζων έξ άμφοτέρων ισχυρών 

καί τά έ'κγονα έρρωμεκέστερα γίγνεσθαι» (Πρβ. καί Α', 5). Άπόμν. Γ', θ', 
1 «ούτω καί ψυχήν ψυχής έρρωμεκεστέρακ πρός τά δεινά γίγνεσθαι». Δ', 

? α', 4 «έρρωμεκεστάτους τε ταϊς ψυχαΐς όντας καί έξεργαστικωτάτους ών άν

έγχειρώσι». Έλλην. Τ', β',· 24 «οί μέν έν τ·ρ πόλει έρρωμεκέστεροε έχνεσ·»· 

το». Ζ', β', 20 «ημείς οί ίππης καί τών οπλιτών οί έρρωμεκέστατοε». Πλάτ. 

Συμπ. σελ. 181, γ' «τό φύσει έρρωμεκέστεροκ καί νοΰν μάλλον έχον άγα- _ 
t πώντες». Πολιτ. σελ. 491, δ' «δσφ άν έρρωμεκέστεροκ η». Γοργ. σελ.

483, γ' «έκφοβοΰντες τούς έρρωμεκεστέρονς τών άνθρώπων». σελ. 483, &' 
«τούς βέλτιστους καί έρρωμεκ.εστάτους ημών αύτών έκ νέων λαμ.βάνοντες». 

Νόμ. σελ, 894, γ' «πασών έρρωμεκεστάτηκ τε είναι καί πρακτικήν διαφε- 

ρόντως». Φαίδ. σελ. 100, α' «ον άν κρίνω' έρρωμεκέστατοκ είναι», κτλ. 
Άπαντφ δέ καί παρά Ψευδανδοκίδη κατ’ Άλκιβ. 37 «άλλ’ού διά τών 

ερρωμεκεστάτωκ καί λέγειν καί πράττειν». Έκ τών μεταγενεστέρων κρίνο- 
μεν περιττόν νά καταλέξωμεν παραδείγματα, παρατηροΰμεν δέ μόνον δτι ό 

μέν Ούάλζιος ούδαμώς ύπώπτευσε τόν έν τοΐς ΙΙρογυμνάσμασι Νικολάου 
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τοΰ σοφιστοΰ Τόμ. Α', σελ. 332, 14 βαρβαρότατου τόπον «και θέρους αυθις 

ρωμενέστερον» άντϊ τοΰ έρρωμενέστερον, ό δέ Κόβητος μετετύπωσε (Far. 
Leet. σελ. 152 και Μνημοσ. 1873, σε?. 133)τόέν τφ Περικλεϊ τοϋ Πλου

τάρχου κεφ. 10 «διό καϊ δοκεϊ Περικλής έρρωμενεστάτην μάχην εκείνην ά- 

γωνίσασθαι» εις τό «ίρρωμενέστατα την μάχην εκείνην άγωνίσασθαι» δια- 

τεινόμενος δτι συχνότατου ρκέν εΐνε τό έρρωμένως μάχεσθαι καϊ αγωνίζε
σαι, 8ev "λέγετχι δέ μάχη έρρωμένη άλλα μάχη καρτερά. Πλην άλλ’δμως 

παρ’'Ηροδότφ φέρεται Θ', 70 «προσελθόντων δέ των Λακεδαιμονίων, κα- 

τεστηκεέ σφι τειχομαχίη έρρωμενεστέρη». Περί της άνευ του άρθρου εκφο

ράς έρρωμενεσζάτην μάχην εκείνην άγωνίσασθαι, ην πλημμελή ύπέλαβεν 
ό Κόβητος, θά γράψωμεν τά δέοντα άλλαχοΰ. Τοϋ επιρρήματος έρρωμενε- 
στέρως παρέχει ημϊν παραδείγματα ό ’Ισοκράτης λέγων Πανηγ. 163 «άν 

μέν ό βάρβαρος έρρωμενεστέρως ν,χτάσ^γ τάς πόλεις» και 172 «τοσούτω 
τούς άλλους έρρωμενεστέρως δει σκοπεϊν» καϊ π. Άντιδόσ,‘278 «δσφ περ 

άν τις έρρωμενεστέρως επιθυμώ πείθειν τούς ακούοντας». "Αξιόν δέ σημ,ειώ- 
σεως εΐνε δτι έν μέν τφ πρός Νικοκλέα λόγφ § 14 κεΐται «ό'σφ γάρ άν έρ

ρωμενεστέρως την των άλλων άγνοιαν άτιμάσγς, τοσούτφ μάλλον την σαυ- 
τοϋ διάνοιαν ασκήσεις», έν δέ τφ περί Άντιδόσεως § 72 άναγινώσκεται 

«δσφ περ άν έρρωμενέστερον την. των άλλων άγνοιαν άτιμάσγ, τοσούτφ 
μάλλον την, αύτοΰ διάνοιαν ασκήσει». Χρησις τοϋ έρρωμενεστέρως έγένετο 

καϊ υπό του Εενοφώντος έν τοϊς ΈλληνικοΐςΓ', ε', 14 «έρρωμενεστέρως 
ύμ,ϊν συμμαχεΐν ημάς». Άλλ’ έν βιβλ. Ζ', δ', 26 φέρεται «έρρωμενέστερον 
έφρούρουν». Πρβ. και Κυρ. ΪΙαιδ. Ε', δ', 46 «πολύ αν έρρωμενέστερον συμ- 

μιγνύοιεν τών παριόντων» καϊ Πλάτ. Τππ. Μείζ. σελ. 287, χ αίν’ έρρωμε- 

νέστερον μάθω». Τοϋ υπερθετικού ίρρωμενέστατα επιρρηματικός ειλημμέ
νου μνημονεύομεν παράδειγμα τό παρά Πλάτωνι Πολιτ. σελ. 401, δ' «καϊ 

έρρωμενέστατα άπτεται αΰτης». Καλόν δ’ εϊνε νά μη άγνοώσιν οί νεότεροι 

δτι γίνεται ενίοτε και περίφρασις τοϋ έρρωμενέστερος, οΐον Λυσ. υπέρ τοϋ 
Άδυν. 7 «μηδέ ά νεωτέρφ και μα-ΙΛον έρρωμένω δντι έ'δοτε πρεσβύτερον 

καϊ άσθενέστερον γιγνόμενον άφέλησθε». Φίλων Τόμ. Ε', σε?. 165 «'ίνα μη 

περιττή δυνάμει τοϋ έρρωμένου μαά.Ιον τό άσθενέστερον άμιλλάσθαι βια- 

σθεν άπείπη και προκάμγ1 καίτοι το μέν έρρωμενέστερον δ ταύρος έν τη 
τάξει των καθαρών ζφων άναγράφεται,- τό δ’ άσθενέστερον ό ό'νος έν τγ των 

μη καθαρών». Πρβ. και Διοσκορ. Τόμ. Α', σελ. 757.

Τό συγκριτικόν τοϋ είόοπεποιημενος βλέπει τις παρ’ Άλεξάνδρφ τφ Α
φροδίσιε? εις Άριστοτ. τά μετά τά Φυσ. σελ. 526, 4 «είδοηεποιημενέ- 

στερός έστι χυμός η χολή τοϋ φλέγματος».

Τοϋ καθωμιλημένου προκομμενέστερος έπύιησατο χρησιν ό Κορα·ης λέγων 

ΤΙάουτ. Μέρ. Β', σελ. ι' «αυτοί και άλλοι δώδεκα μαθηται τ·ης δεχομένης 

πόλεως οί ζιροκομμενέστεροι», Έν τφ ύπό Σκαρλάτου Δ. τοϋ Βυζαντίου 

--

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ST
συντεταγμένο) Λεξικφ τνίς καθ’ ημάς Ελληνικές διαλέκτου λ. αχρείος (σελ. 

46 έκδ. β') άναγινώσκεται «Ό παρατράγφδος σχηματισμός τοϋ παραθετι- 

'κοϋ αύτΤίς της λέξεως εις την γλώσσάν μας εις -έσπερος και -έστατος, μ’ 

δλον δτι φαίνεται χαλκευμένος εις τό έργαστηριον της ημιμαθείας, καθώς 

και τό Προκομμενέστατος καϊ άλλα πολλά1 παρατηροϋντες δμως και των 
άρχαίων τό Έρρωμ.ενέστατος και Άφθονέστατος καϊ Όψοφαγίστατος καϊ 

Διακονέστατος κτλ., ημποροΰμεν καϊ ’να δικαιολογησωμεν την φαινομενην 
ταύτην παράβασιν τών κανόνων, άποδίδοντες την αιτίαν εις άλλους τύπους 

αρχαίους, των οποίων ’δεν διεσώθησαν τά πρωτότυπα». Τό όό-ογαγίστατος 

xxy.S>i κατελέχθη έν τοϊς εις έστατος 'Κτςρωίαι. Περί τών εις έστερος και 
έοτατος παραθετικών τών έσχηματισμένων έξ άπολύτων εις ος θά διαλά- 

βωμεν άκριβέστατ’ άλλαχοΰ.

§ 12

Είκός ί'είκώςρ—είκότερον, άραρός (άραρώς)—άραρότερον.

Έχει δ’ η Έλληνικη γλώσσα και συγκριτικά έξ ένεργητικών μετοχών 

έσχηματισμένα, τό παρά τφ Άντιφώντι καϊ τφ Γαληνώ κείμενον είκότερον 

καί τό παρά τφ Θεμιστίφ άραρότερον.
Άντιφ. Τετραλ. Α', β', 3 «πριν έργάσασθαι είκότερον ην κτέ.». 8 «είκό

τερον την ασφάλειαν τϋς έπιβουλης τηροΰντα φυλάξασθαι» (Πρβ. καϊ 

Α', δ', 4 και Γ', γ', 2). Γαλήν. Τόμ. Τ', σελ. 804 «είκότερον ουν ού'τε 

κεφαλήν ούτε νεύρα βλάπτουσιν». Τόμ. ΙΓ', σελ. 692 «είκότερον ουν ώς 
έπουλωτικά τά δώδεκα ταΰτα έφεξνϊς άλληλων έ'γραψε φάρμακα».

Θεμίστ. Λόγ. ΚΒ', σελ. 270, γ' «τό δέ τοΰ Όμηρου πολύ άν άραρότερον 

εΐ'η έπι τών φίλων λέγειν η τών λαφύρων».

’Αλλά συχνότερον εόρίσκεται τό κατά περίφρασιν έκφερόμενον μαΛΛον 

είκός η είκός μαΛΛον, μα.Ι.Ιον είκότα, ρια.ΙΛοΊ εικότως ?1 εικότως μαΛΛον. 
Λέγεται δέ και μΐί.Ι.Ιον έοικνΐα.

Άριστοτ. "Ρητορ. Β', κε', 11 «τοδτ’ έ'στιν είκός μαέΙΛογ». Πολιτ. Η', 
ς·', 8 «ού μην άλλά μάΛΛον είκός δτι πρός την διάνοιαν ούθέν έστιν η παι
δεία της αύλησεως». Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 80, δ' «ούκοΰν μ&.Ι.Ιον είκός 

έστιν κτέ.». Εύσέβ. ΙΙροπ. Εύαγγ. I', η', 18 «δπερ καϊ μαΛ.Ιον είκός», 
κτλ. Έν τ$ 'Ρωμαϊκή Άρχαιολογίφ Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως άπαντφ 

καϊ τό μαΛΛον έοικός η έοικός μαΛΛον, τουτέστιν έμφερεστερον, οΐον σελ. 
200 «οί μέν έπϊ τό μυθωδέστερον, οί δ’ έπι τό τγ άληθείφ έοικός μαΛΛον»*,  

σελ, 383 «έ'τι δέ τούτου θαυμασιώτερόν έστι κα’ι μύθφ μαόΙ,Ιον έοικός»^ 

Αλλά σελ. 301 «δ καϊ μ&Λ^ον είκός», ηγουν πιθανότερου.
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Ηενοφ. Έλλην. Τ', 9 «άλλ’ ίσως καί αα,ΛΛον εϊκότα συ ποιείς $ έγδ
έ'πραττον».

Δημοσθέν. σελ. 302, 223 αμα,ΙΛον εικότως ί\ ’τά^ έδίωκε». Πρβ. 
και Τπποκράτ. Τόμ. Β', σελ. 12.

Διοσκορίδ. Τόμ. Α', σελ. 375 «λευκότερα τοίς φόλλοις έστί και ρια,ΛΛοΤ 
έοιχυΐα ύσσώπφ».

Παρατηρητέον δ’ δτι ού μόνον συγκριτικός τύπος έκ. τ’ίίς μετοχές είχός 

έσχηματίσθη άλλα καί σύνθεσις αυτής μετά τοϋ ρήματος Ιεγειν έγένετο, 
έξ ης προήλθε τό είχοτο.Ιογεϊν καί είχοτοΛογΙα. ΤΙσύχ. «ΕΙχοτο.ίογησαι : 

έστοχασμένως είπεΐν». Πρβ. Κόβητον Μκηιιοσ. 187 6, σελ. 198.
Υπάρχει καί γνώμη, καθ’ ην τό συγκριτικόν άραρότερον άναφέρεται εις 

τό έπίθετον άραρός γενόμενον έκ της μετοχής άραρώς ώς τό γεγωνός έκ τίίς 
γεγωνως και τό εγρήγορος έκ της εγρηγοράς. Άλλ’ ημείς ούδαμώς την 
γνώμην ταύτην άποδεχόμεθα νομίζοντες ότι τό έπίθετον άραρός εινε δλως 
πλασματώδες καί παντελώς ανυπόστατου (Πρβ. και Αοβέκκιον ΦηυτΙρρ. σελ. 
120 καί Παρα.ϊειπ. σελ. 48 καί 'Ρ^/ιατ. σελ. 277). Παρ’ 'Πσυχίφ αντί 
τοϋ «’jfpapor: ττάγ^Ί, βέβαιον, κατάρατου» άναγνωστέον «Άραρός·. πά
γιον, βέβαιον» και «Άρατόν. κατάρατου». Σφάλλεται ό Ματθίάς έν τ$ 
Διεξοδικό) αΰτοϋ Γραμματική § 225, σελ. 540 έκδ. γ'. Περί τών έπιθέτων 
γεγωνός-γεγωνόν κα'ι εγρήγορος·εγρ>ήγοροτ θά διαλάβωμεν έν άλλφ τόπω.

Έν τφ ζώδικι τοϋ Ησυχίου φέρεσαι καί «Παρεργάτατα : χατερρογόταταν, 

άνθ’ ου όρθώς μετ’ ολίγα άναγινώσκεται «Παρερρωγότα : χατερρωγότα». 
Κειτάι δ’ έν αύτώ καί «Πεποιθόταΐε. προσφιλεστατε φίλε», δπερ πλημ
μελές ύπολαμβάνβτάι.

Παρά Γαληνω εδρομεν κακώς γεγράμμένον περιεστηχότερα άντ'ι τοϋ πε- 

ριεστιχωτερα, ώς καί περιεστηχότα, αντί τοϋ περιεστιχά καί περιεστηχότων 

αντί τοϋ περιεστιχων καί περιεστηχός άντΐ τοϋ περιεστιχόν. Τόμ. ΙΗ', β', 
σελ. 192 ατά δε απλώς θανατώδη καί πάλιν απλώς περιεστηχότα λεγά
μενα μέσης έστί τάξεως άμφότερα κατά την εαυτών φύσιν' έφ’ έκάτερα δέ 
τούτων δσα παραβλητικώς είπεν νίτοι θανατωδέστερα η περιεστηχότερα $ 

τό μαλλόν τε και &ττον έκατέροις προσέθηκεν.». σελ. 193 «μιχθέντων δ’ 
άλληλοις ολέθριων τε καί περιεστηχόνων ν.·τε.ι>. σελ. 284 «από τοϋ μη 
θανατώδες είναι τό νόσημα' κέκληκε δέ ηδη περιεστηκός ούκ όλιγάκις τό 
τοιοΰτον». σελ. 297 «η θανατώδες εΐπών η θανατωδέστερον η όλέθριον 
κάρτα καί που προσθείς τό ηδη κάπί τών αγαθών πάλιν ομοίως η σωτή
ριόν η περιεοτηχός απλώς μεγάλην δύναμιν έ'χον η καί μετά τοϋ κάρτα». 
Τόμ. ΙΘ', σελ. 390 «ΤΙεριεστηχός νόσημά έστιν δπερ ούδέποτε άναιρετικόν 
γίνεται δσον έφ’εαυτό (Γρ. εφ εαντω),. έπειδη πολλάκις δι’ αμάρτημα κιν
δυνώδες’γίνεται». Αδιάφθορος έ'μεινεν η γραφή έν Τόμ. ΙΕ', σελ. 315 
«καί τά περιεστιχά) ού μην άνευ κινδυνωδών συμπτωμάτων, ολέθρια γίνε-
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«Γάι». Τό παρ’ Έρωτιανφ σελ. 1.05, 5 «.Περιεκτικόν·, σωτήριον» έπηνώρ- 
θωσεν ό Έρίγγας (Παρατ. Κριτ. σελ. 9) μεταγράψας περιεστικόν. Πρβ, 
Ίπποκρατ. Τόμ. Α', σελ. 136 «ην—άλλο Tt τών περιεστικων πρός τού- 
τοισι τοϊσι σημείοισι ΰποδεικνύν)». σελ. 141 «.χεριεστικίττ καί κάρτα ώφε- 
λέει». σελ. 146 «ύπηρετέηται δέ περιεστικως ύπό τών λοιπών πάντων, 
τών περιεστικΰκ σημείων», σελ. 152 «περιεστικως διακειμένου τοϋ άνθρώ- 
που» (Πρβ. καί Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 272 καί 275). σελ. 183 «τί 
τούτων οξύ καί θανατώδες η περιεστικόΐ καί τί μακρόν καί θανατώδες $ 
περαστικόν».

Παρηχθη δέ τό έπίθετον περαστικός έκ τοϋ ρήματος περιεΐνα,ι. Πρβ. 
συνεστε'ον (συζεσ-τέον), έστω (έσ-τώ), άπεστώ (άπεστός), εύεστώ (=εύηπε- 
λία), καχεστώ (=κακηπελία), άειεστώ. Εις τό δεύτερον των. έκ τών -Ίππο» 
κρατείων άρτίως παρατεθέντων παραδειγμάτων εινε γεγραμμένον σχόλιου 
εχον ούτως' «’Ήγουν τοϋ περιέσεσθαι τόν κάμ.νοντα σημαντικόν». Πρβ. καί 
Αοβέκκιον ΠαραΛειπ. σελ. 441.
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’Εκ τ·?ίς καταστροφής τών δντων άλλα πάλιν δντα γεννώνται ί έκ τοϋ 
θανάτου γεννάται η ζωη' ουτω διαιωνίζεται καί σχεδόν άποθεοΰται η ύλη.

Τό φαινόμενου τοϋτο άπαντά καί εις τόν ηθικόν κόσμον. — «Τά γράμ- 
Βματα—έ'γραφε διάσημός τις Ιστοριογράφος—-τρέφονται έκ τών πραγματι
κών γεγονότων" έλλειπούσης της έλευθερίας τοϋ διηγεϊσθαι καί σχολιάζειν, 
«έλλείπει η τροφή, τό αίμα, η ζωη τών γραμμάτων». Υποστηρίζει δέ την 
γνώμην ταύτην τό άναμφισβητητον ·?)δη γεγονός δτι ή λατινική φιλολογία 
παρηκμασε άμα τγί θεμελιώσει της αυτοκρατορίας, η έλληνικη μετά την 
ύπό τών 'Ρωμαίων ύποδούλωσιν της 'Ελλάδος, η ιταλική μ.ετά την πτώσιν 
τών μεσαιωνικών δημοκρατιών. Ένφ δμως η ρητορική καί η πόίησις— εί'τε 
δραματική, εί'τε λυρική, εί'τε επική—ζώσιν, ούτως είπεϊν, έντελώς έκ της 
έλευθερίας, η σάτυρα γεννάται καί προάγεται μόνον δταν η έλευθερία μέλλγι 
νά έκλίπν) η έξέλιπεν ηδη"—ζ'ρ δηλαδη έκ τοϋ θανάτου τών άλλων ειδών 
της φιλολογίας.

Τών δύο ειδών τνίς σατύρας, της κοινωνικής καί της πολιτικές, προηγεί
ται πάντοτε ή πρώτη. Ουτω ό Όράτιος προηγείται τοϋ Περσίού καί τοϋ 
Ίουβεναλίου, ό Βουαλώ τοϋ Βερανζέρου, ό Παρίνης τοϋ Giusti,ό ‘Ρίζος Νερου-

* Άνεγνώσθηίν τφ Σνλλόγω τη 23 Λεκερβρίον,
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λδς τοΰ Σούτσου. Οΰτ® δυνατόν νά συμ.βαίνη άλλως, επειδή ή διαφθορά των' 
ήθών ε?νε άναμφιβόλως σημεΐον έγγιζούσης τυραννίδος.

'Η σάτυρα ή κοινωνική εινε τό νεκρώσιμον ι^σμα, ή θρηνφδία τής θνη- 
σκούσης έλευθερίας, ή δέ πολιτική σάτυρα είνε τό επικήδειου αύτής, τό 
εκδικητικόν αύτής έλεγεϊον. Ενίοτε ή δεύτερα συνδυάζεται μετά τής πρώ

της, ώς παρά τφ Περσίφ καί τφ Ίουβεναλίφ, καί, έκ των ήμετέρων, παρά 
τφ Σούτσφ, — επειδή ό ποιητής αισθάνεται οτι ή τυραννΐς προέρχεται έκ 

των κατωτέρων μάλλον ή έκ των άνωτέρων τάξεων της κοινωνίας, καί ότι 

οί άνθρωποι, άν δεν ήσαν έκνενευρισμένοι ύπό των παθών, ή'θελον άποτινά- 
ξει τον ζυγόν. Τότε δέ μαστίζει άνηλεώς την διαφθοράν διά της μάστιγος 

τοΰ γελοίου καί ό έμπαιγμός του δάκνει και σχίζει, καί ό γέλως του δύνα- 
ται νά κινήση εις δάκρυα μανίας.

Ή πολιτική σάτυρα — εί'τε κεκαλυμμένη ύπό τόν πέπλον τής αλληγο
ρίας, ώς είς τούς μύθους του ίνδοϋ Pancha-Tantra καί εί'ς τινας τοΰ Αισώ

που, εί'τε άναφαινομένη έπί της σκηνής, ώς παρά τφ Άριστοφάνει καί τφ 
Μενάνδρφ, εί'τε ίδιάν ένδεδυμένη έσθήτα, — είνε πάντοτε θυγάτηρ της τυ- 

ραννίδος' εινε όμως ό δφις ον ή τυραννΐς τρέφει εις τούς κόλπους της, δ 

σάραξ ό'στις καταβιβρώσκει άφανώς τόν θρόνον τοΰ τυράννου, ή τρομερά 

φωνή τής πιεζομένης καί έξυβριζομένης άρετής, ή προκαλέσασα και έπι- 
σπεύδουσα τής έκδικήσεως την ήμ.έραν. Ό ’Ιούλιος Καϊσαρ, πρώτος έν τοΐς 

ποώτοις σφαγιασταϊς τής ελευθερίας, έλαβε πείραν ενωρίς τής πίκρας μά

στιγος τής σατύρας ό'τε, ύποδουλώσας τάς Γαλλίας, είσήλθε θριαμβευων εις 
τήν 'Ρώμην. ’Επειδή δέ κατά τάς ημέρας τοΰ θριάμβου παρεχωρεϊτο τφ 

λαφ πλήρης ελευθερία τοΰ λόγου, πολλοί, ένθυμίζοντες τά κατά τόν Καί- 

. σαρα καϊ τόν Νικομήδην, έ'λεγον"

Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem ;
Ecce Caesar nunc iriumphat qui subegit Gallias, 
Nicomedes non triumphat qui subegit Caesarem !

Όποιαν άρα αίσθησιν ένεποίησαν επί τήν ψυχήν του θριαμβεύοντας νικητοΰ 
οΐ δηκτικοί ούται λόγοι! Παραλείπω δ’ αυτών τήν μετάφρασιν, επειδή 

πράγματά τινα λέγονται μόνον λατινιστί. Ό Περσιος δεν εΐχεν ακόμη γεν- 

νηθή, άλλ’ οί σατυρικοί ούτοι στίχοι θά ήσαν άξιοι τής πικρίας αύτοΰ.

Καί τφ o'vTt, άν τά γράμματα δέον νά έξυπηρετώσι σκοπόν τινα, αγνοώ 
ποιον α/.λο είδος φιλολογίας δύναται νά παραβληθή κατά τό ωφέλιμον καί 
τό σπουδαΐον προς τήν σάτυραν. Αί γλυκεΐαι εμπνεύσεις των ποιητών μας 

■— καί παρά τήν γνώμην τοΰ κ. 'Ροί'δου ό'τι ή 'Ελλάς στερείται ποιητών — 

αί γλυκεΐαι εμπνεύσεις των ποιητών μας δύνανται νά εύφραίνωσι καί νά 
■καταστήσωσι θέλκτικωτέρας τάς εύτυχεΐς ημέρας τής ελευθερίας, άλλ’ ό 

σαρκασμός του Σούτσου καί ή μάστιξ τοΰ Giusti ήσαν ή άκόνη ήτ-ις, όξά- 
νουσα τήν ψυχήν προς γενναίαν οργήν, έσυντρόφευέ παρήγορος τήν δυστυ
χίαν ημερών δουλείας καί προητοίμαζε τήν ελευθερίαν ταύτην.

/■ ; ? - .. ;
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Εις τάς πρώτας αύρας τής ελευθερίας, ένφ παν άλλο είδος ποιήσεως άνα· 
γεννάται, ή πολιτική σάτυρα εκλείπει ολίγον κατ’ ολίγον, μαραίνεται ώς 

φυτόν φυτευόμενον εις ξένην γην, γίνεται ρητορική, καί . . . ό Θεός άς μάς 

φυλάττη!
Τούτων προταχθέντων, πας τις κατανοεί πόσον κατάλληλος εΐνε ή 'Ρώμη 

διά τήν σάτυραν. Δεν εννοώ τήν 'Ρώμην τών αρχαίων' ούτε ταϊς έμαΐς δυ- 

νάμεσιν άνάλογον θέμα ή γενική ιστορία τής σατύρας, ούτε πρωτοφανές, άφ’ 

ου τόσα έγράφησαν, καί τόσον καλώς, ύπό πάντων τών λογίων τής ύφη- 
λίου: άλλα προτίθεμαι νά δμιλήσω περί τής σημερινής 'Ρώμης, περί τής 

‘Ρώμης τών Παπών. Έκεϊ ή σάτυρα δύναται νά έπιφέρη διττήν πληγήν, 

τω πολιτικφ καί τφ θρησκευτικφ δεσποτισμφ. Ή ύπέρμετρος τρυφή τής 

παπικής αύλής, τά προνόμια, αί καταχρήσεις, ή αμάθεια τής ιερατικής κυ- 
βερνήσεως, οί κατάσκοποι, ή άκολασία τοΰ άνωτέρου κλήρου, ό άνηλεής 

διωγμός παντός ελευθέρου φρονήματος, πάντα ταΰτά εϊσιν άντικείμενα άφ’ 
εαυτών παρουσιαζόμενα τφ σατυρικφ ποιητή. Καί τφ ό'ντι έν 'Ρώμη γεν- 
νάταί τις, ούτως είπεΐν, μέ τό σκώμμά επί τών χειλέων. Ό‘Ρωμαίος δεν 

ήξεύρει ί'σως νά άναγνώση, άλλ’ ήξεύρει νά σύνθεση μίαν σάτυραν. ’Ίσως 
τά έρείπια τοΰ παλαιού μεγαλείου συντελοΰσιν εις τό νά καταστήσωσι τόν 

νοϋν του ικανόν εις τήν άνακάλυψιν τοΰ γελοίου καί τής σμικρότητος τών 
συγχρόνων άνθρώπων καί πραγμάτων, καί ή κλίσις αύτη αύξάνει καί δια- 

μορφοΰται διά τοΰ παραδείγματος καί τής οικογενειακής ανατροφής' ί'σως 
δέ καί τό κλίμα έξασκέΐ καί αύτό επιρροήν τινα' άλλ’ ό'πως καί άν έ'χη 

τό πράγμα, έκαστος ρωμαίος εινε—'ίνα μεταχειρισθώ γραφικωτάτην ιταλι

κήν φράσιν — νφασμα κατάΛ.ΙηΛογ προς κατασκενηκ σατυρικόν ποιητοϋ 

(Stoffa adaitata per tagliarci un poeta satirico).
Ή ρωμαϊκή σάτυρα τής σήμερον δέν στερείται τοΰ διαλόγου καί τής δρα

ματικής κινήσεως, καί εινε σχεδόν φαντασμαγορία τής ρωμαϊκής ζωής, 

σειρά τις ρωμαϊκών εθίμων, δτέ μέν ύπό τήν γελοίαν, ότέ δέ ύπό τήν πικράν 
αύτών έ'ποψιν θεωρουμένων. Κατά τούτο δέ διακρίνεται άπό τούς ιάμβους 

τών Ελλήνων, οίτινες έ'χουσιν ολως προσωπικόν χαρακτήρα.
Τά παραδείγματα δέν λείπουσιν. 'Ημέραν τινά γέρων τις, ρίψας τήν επι

στολήν του εις τό γραμματοκιβώτιον τοΰ ταχυδρομείου, έβράδυνέ πως νά 

άπομακρυνθή ένεκα τής βραδύτητος εκείνης ή'τις, κατά τόν Λουκιανόν, εινε 
τό έφόδιον τοΰ γήρατος. Δωδεκαετής παΐς, έ'χων καί αύτός επιστολήν νά 
ρίψη εις τό γραμματοκιβώτιον, άνυπομονήσας διά τήν άργοπορίαν του γέ- 
ροντος, τφ είπε σοβαρώς’ «Μήπως περιμένεις τήν άπάντησιν ;» Άλλ’ ούδέν 

γνωρίζω εύφυέστερον τών λόγων παιδίου βλέπόντος ιατρόν κάτωχρον. «Ί
σως, είπε, διέταξεν ό ίδιος τά φάρμακα του». Ούδέν δέ δηκτικώτέρον τής 

εύστόχου άπαντήσεως κυρίας, ής ή καταπράσινος έσθής παρέσχεν άφορμήν 

εις άγενή νεανίαν διαβαίνοντα νά εί'πη ότι, έάν ό'νος τις έβλεπεν αυτήν, ή-



4342 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΟεΤ,ε την φχγει, εκλαμβκνων αυτήν Αντί χόρτου. «'Ο κίνδυνος παρήλθενΦ 

ειπεν η κυρία, &μχ παρελθόντος τοϋ νεανίου. -
Ενίοτε ή σάτυρα παρεκτρέπεται καί εισέρχεται είς τό ιερόν άσυλον τής 

οικογένειας. Βεβαίως τούτο δεν εινε κα7.όν’ δεν δύναμαι δμως νά παρασιω

πήσω περίεργόν τι παράδειγμα. Δικηγόρος τις ένυμφεύθη νεάνιδα, ής ή δια
γωγή δεν ητο άνωτερα πάσης μομφής. Κατά ιδιοτροπίαν τής τύχης, ό 

μεν ωνομζζετο Καϊσαρ, ή δε 'Ρώμη; Την ημέραν τοϋ γάμου, ό σύζυγος ευ- 

ρεν έπι της θύρας τής οικίας του την έξης συμβουλήν’ «Cave, Caesar, ne 

Roma tua res-publica fiat». (Φυλπχθητι, Καϊσαρ, μή η 'Ρώμη σου γείνη δη

μοκρατία αλλα και δημοσία.) — Εύφυής δέ ών καί αύτός, έγραψε κάτωθεν: 
——ccStuIte ! Caesar imperat I —· (Μωρέ ! ό Καϊσαρ βασιλεύει !) Άλλ’ ό σα- 

τυριστης, μη άρκούμενος, προσέθηκε’ «Imperat? ergo coronatus est» (Βασι
λεύει; .... λοιπόν είναι στεφανοφόρος). Ό δικηγόρος έσιώπησεν.

Άλλ’ η προοωποποίησις της σατύρας εινε ό Πασκουϊνος, τό δημιούργημα 

τοϋτο τοϋ λαοϋ. ’Επί γωνίας τίνος τοϋ μεγάρου Braschi, έν τή Πλατείς 
Navona, εύρίσκεται Ακρωτηριασμένος κορμός αρχαίου αγάλματος, θεωρούμε

νος υπό των καλλιτεχνών ως έν των αρίστων λειψάνων τής Αρχαίας γλυ

πτικές. Έπι πολύ ένομίσθη ότι παριστη μαχητήν ’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγά
λου, τινες δ’ ένόμιζον τό λείψανον τοϋτο Ανήκον εις άγαλμα τοΰ ’Άρεως, 
άλλοι δέ άλλα. 'Ο δέ σοφότατος "Εννιος Κουϊρϊνος Βισκόντης έν τινι σπου- 
δαίφ συγγράμματι,-^ δπερ κέκτητάι καί ό κ. Άσώπιος έν τή πλουσί^ καί 

διά σπανιωτάτων αληθώς συγγραμμάτων κεκοσμημένη βιβλιοθήκη του, — 

παραδέχεται την γνώμην οτι ό περί ου ό λόγος κορμός αποτελεί μέρος Αρ- 

χαιου συμπλέγματος παριστώντος τόν Μενέλαον Ανέγείροντα τό πτώμα τοϋ 
φίλου του Πατρόκλου, ου τίνος πλήρες πρότυπον σώζεται κοσμοΰν τάς Logge 

της Φλωρεντίας.

Δύνασθε, Κύριοι, νά έκλέξητε οίανδήποτε των σοφών τούτων γνωμών, η 
και,να παριδητε πασας, επειδή και άνευ αυτών ή ιστορία ύφίσταται. Κατά 
τό δεύτερον ήμισυ τοϋ δέκατου πέμπτου αϊώνος, ολίγον μακράν τοϋ λειψά

νου τουτου, κατφκει ράπτης ονομαζόμενος Πασκουϊνος, ευφυής καί σαρκα- 
στικωτατος, γνωστός διά τοϋτο τφ ρωμαϊκφ λαφ, δστις, μή μετέχων τών 

σοφών Αρχαιολογικών ερευνών, ωνόμασε τόν κορμόν εκείνον αγαΛμα τοϋ Πα- 
σκονίνου' μετά δε τόν θάνατον τοϋ ράπτου έμεινεν άπλώς είς τό άγαλμα 

το ονομα αυτοϋ, και ό λαός άπεδωκεν αύτώ τάς ευφυολογίας, τά επιγράμ

ματα καί τάς σατύρας αΐτινες έκυκλοφόρουν άνά τήν πόλιν. Ουτω δέ τό 

ηκρωτηριασμενον άγαλμα, διά παραδόξου τινδς μετεμψυχόσεως, έγεινεν 
έμψυχον δν. Έπ’ αύτοΰ εύρίσκεται έκάστοτε πρρσκεκολλημένη πάσα σά- 

τυρα, ης ο ποιητης, εκ φοβου ή άλλου οίουδήποτε λόγου, θέλει νά μ.είνη ά

γνωστος.
.0 Πασκουϊνος λοιπόν δεν κινείται, αλλά ζή’ δεν έχει όφθα7.μούς ουδέ 
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ώτα, Αλλά βλέπει και ακούει τά πάντα. Προσοχή Απο τον σαρκασμόν, του! 

Δύναται νά πληγώση και λατινιστί, επειδή διά τοΰ στόματός του ωμιλη- 
σαν ό Sannazzaro, ό Πολιτιανός, δ Άρίοστος. —ΤΙ ψυχή του όεν εινε πλέον 

ή τοΰ πτωχοϋ ράπτου,· άλλ’ ή ψυχή τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ, τοΰ γνησίου λαοϋ, 
δστις δι’ αύτοΰ εκφράζει τούς πόθους καί τάς ελπίδας, τά μίση καί τάς θλί

ψεις του. Έπι τών χειλέων τοΰ Πασκουίνου αΐ ρυτίδες τοΰ γέλωτος ε'μειναν 

ανεξάλειπτοι. Πολλαί γενεα'ι παρήλθον, ώς ή σκιά τών νεφελών, έπι της 

γης .... άλλ’ ό Πασκουϊνος 'ίσταται πάντοτε έκεϊ, και γελ?, κα'ι εκφω
νεί τό επικήδειου άσμα του διά τούς άποθνήσκοντας και τό γενεθλιον δια 

τούς γεννωμένους. Θρόνοι καί βασιλείς έπεσαν και άνηγερθησαν εναλλαξ ως 

τά ξυλάρια τοΰ σφαιριστηρίου .... άλλά ό Πασκουϊνος ηριθμησε τας 

πτώσεις, και έχλεύασε τόν άπολέσαντα τό παιγνιδιού. Ή ηθικη, αι τεχναι, 
ή φιλολογία, ή επιστήμη ηλλαξαν έκαντοτάκις τούς κανόνας, τά συστή

ματα, τάς κρίσεις των . -. . ■ άλλ’ δ Πασκουϊνος γελφ πάντοτε, γε7<ζ πι- 
κρώς, ώς έγελα προ πεντακοσίων ετών. 'Ο συρμός ένεόυσε και εζεδυσε μυ

ριάκις καί χιλιοτρόπως τά νευρόσπαστα της Ανθρώπινης κωμφδίας .... 

άλλ’ό Πασκουϊνος ένδύεται είσέτι τήν ελληνικήν χλαμύδα . . . καί γελφ 

τόν κολλητικόν εκείνον γέλωτα, δστις διαδίδεται ήλεκτρικώς δια μ.ιόίς λε- 
ξεως, διά μιας κινήσεως, διά νεύματος ένός. Τό στόμα του μειδιά πριν ή 

δμιλήση, καί δμιλεϊ πριν ή κινήση τά χείλη’ διά μιΚς φράσεως, μιας λεξεως, 

ένός επιφωνήματος σχολιάζει τούς ανθρώπους, κατακρίνει τα συμβάντα τής 

ημέρας, σκώπτει τά άξια μομφής. .
Ιδού δ Πασκουϊνος, ή ένσάρκωσις τής ευφυΐας τοΰ ρωμαϊκοΰ λαού, τοΰ 

λαοΰ ούτινος δ νοΰς θαυμάζει παν δ,τι ώραϊον, τοΰ δποίου η καρδια φερεται 

πρός πάν δ,τι εύγενές, τοΰ δποίου ή ψυχή άνυψοΰται πρός παν δ,τι καλόν.

'Η παπική κυβέρνησις φοβείται καί ύποληπτεται τον Πασκουϊνον, ουτινος 
τά βέλη συχνότατα ύπέστη. "Οτε δ Πάπας Σϊςτος άνήγορευσε δουκισσαν 

τήν άδελφήν του, τήν πρώην πλύντριαν, ό Πασκουϊνος πρός τον Μαρφοριον 
έρωτώντα: «Λιατ'ι ησα,ν τόσον ρυπαρά τα ΰΛοχάμισά του,·» —— «.διότι, α- 

πήντησεν, ή πΛύντριά μου εγεινε δούκισσα».

Άλλά τίς δ Μαρφόριος;
Ό Μαρφόριος εινε δ σύντροφος καί συνένοχος τοΰ Πασκουίνου, λείψανον 

καί αυτός άρχαίου Αγάλματος εύρεθέντος έν τφ ΙΙεδίφ τοΰ ’Άρεως ..(Mar

tis foro), δθεν καί έλαβε τό ονομα. Qi δύο φίλοι καθηνται πολύ μακραν, 
ώστε πιθανόν καί νά μή γνωρίζονται, άλλ’ δμως συνδιαλέγονται πάντοτε, 

καί δ Πασκουϊνος άπαντ^ είς πάσας τάς ερωτήσεις, Ας τφ απευθύνει ά 

Μαρφόριος. Κατά τάς ημέρας, τής γαλλικής έπαναστάσεως, δ'τε δ νέος Bo

naparte έγύμνωσε τήν ’Ιταλίας τών Αριστουργημάτων τής τέχνης, δ Μαρφο- 
ριος ήρώτα τόν Πασκουϊνον’ «Τί καιρός εινε;» Ό δε Πασκουϊνος απηντα. 

βΚαιρός διά κλέπτας». Καί δ Μαρφόριος πάλιν’ &Εινε Αληθές ότι οι Γαλ- 
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Άυι εΐνε δλοι κλέπται;» Και ό Πασκουϊνος. ·—’Όχι δλοι άλλά καλόν μέρος 

(bona parte), 'Ότε δέ ό Πάπας Κλημ,ης ό ενδέκατος έστειλεν εις την πα
τρίδα του Urbino μεγάλα ποσά χρημάτων, ό Μαρφόριος ηρώτα’ «Τί κά- 

μνεις, Πασκουΐνε;» —καί ούτος’ «Κυττάζω την 'Ρώμην, μή δπάγη καίαύτη 
εις Urbino».

Οί Πάπαι άπεπειράθησαν νά περιστείλωσι την άθυροστομίαν τού Πα- 
σκουίνου, και διά φοβερών βασάνων έτιμώρησαν τούς ποιησαντας τάς σατύ- 

ρας, αΐτινες άπεδίδοντο εις αυτόν. ’Αλλά τί τό όφελος ; Ό ποιητης έξηρ- 

χετο πολύ ένωρίς την πρωίαν και άπηγγειλε την σάτυράν του εις τον πρώ

τον τυχόντα φίλον, προσποιούμενος δτι ειχεν ευρει που αύτην’ ό δ1 άκούσας 

την έπανελάμβανε εις άλλον τινά, ούτως ώστε μετά είκοσιτέσσαρας ώρας 
η σάτυρα εγένετο πασίγνωστος εις την 'Ρώμην.

"Ότε άπέθανε ΙΙίος ό όγδοος, ό παπεύσας εΐ'κοσι μόνον μ-ηνας, έκυκλοφό- 
ρησε τό έξης δίστιχον.

Εις τάλλ’ αν είν’ άδόνατον αότον να υ.:μηθ7·τε, 
Τουλάχιστον δγλήγορα νά λείψετ' ε’μπορεΐτε!

Άλλ’ ό Πάπας, ό μάλλον παντός άλλου καταστάς σκοπός τών βελών τού 

Πασκουίνου, είνε ό τοσάκις άποθανών Πίας ό ένατος. "Οτ’' έπρόκείτο ν’ άνα- 

γορευθρ Πάπας, έπ'ι της προμ.ετωπίδος τοϋ, Βατικανού άνεγινώσκετο ή 
έξης επιγραφή’ «Orzeiur in diebus nostris virtue et justitia (Θά άνα- 

τείλη κατά τάς ημέρας μ,ας η άρετη κα'ι η δικαιοσύνη)’ νύκτα δέ τινα ά

γνωστός τις προέταξεν έν Μ εις την άρχην τών λέξεων τούτων, καί ό Πά
πας άνέγνω την πρωίαν’ «Morietur κτλ. (θά άποθάν-ρ κτλ.). "Ότε δέ, κατά 

τό 1857, περιηγείτο τά κράτη του, εύρέθη άνηρτημένον επί τοϋ Πασκουίνου 

τετράστιχόν τι σημαίνον. «’Ανεχώρησες ωραίος και λαμπρός ώς ό ήλιος" σοΐ 

εύ'χομαι νά έπιστρέψης παχύς κα'ι ύγιης ώς ή σελήνή, ιξτις επιστρέφει κομ

ματιασμένη». Φθάσας δέ εις Βονωνίαν ό Πάπας έλαβεν άνώνυμον επι

στολήν, ούδέν άλλο περιέχουσαν πλην τοϋ άριθμοϋ 610, δστις, αναγιγνω

σκόμενος κατά ψηφία σημαίνει: «-Εΐααι, /ιηδεπκδ? (Sei uno zero). Αέγουσι 
δέ δτι Ιΐίος ό ένατος, καίτοι είθισμένος εις τά επιγράμματα, έννοησας την 

άκραν φιλοφροσύνην της επιστολές, έμ,όρφασεν ούκ ολίγον.

Οί ποιηταΐ τών σατυρών τούτων, τών άποδιδομένων εις τον Πασζουίνον 
είναι άγνωστοι. Τοΰτο δ’ άποδοτέον έν μέρει εις τον κίνδυνον εις βν θά έξε- 

τίθεντο γινόμενοι γνωστοί, αλλά κα'ι εις την φυσικήν άποστροφην τών 'Ρω
μαίων τοϋ νά καυχώνται διά προτέοημα κοινόν καί έμφυτον αύτοϊς. Έν 

'Ρώμγ, ώς άνω εί'ρηται, η σάτυρα δέν θεωρείται ώς πολυτέλεια, άλλ’ ώς 

δπλον τι εναντίον τοϋ Παπισμού’ δθεν ούδείς έπαίρεται διά τοιοΰτο προτέ

ρημα, δπως ό άνδρείος στρατιώτης δέν καυχάται διά την σπάθην ην φέρει 
και σχεδόν δέν ενθυμείται δτι την φέρει άνηρτημένην παρά τό πλευρόν του.

Ό πολιτικός καί θρησκευτικός δεσποτισμΰς ένόθευσεν έν ‘Ρώμ·/ι την λυρι- 
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ζην καί δραματικήν ποίησιν, τό μυθιστόρημα, την Ιστορίαν καί εί' τι άλλο 

είδος φιλολογίας, άλλά"παρέσχεν άφθονου τροφήν εις την σάτυραν κα'ι κα
τέστησε τον ρωμαϊκόν λαόν τον σατυρικώτατον τοϋ κόσμου, κατά τοσοϋτο 

σατυρικώτερον παντός άλλου λαοϋ, καθ' όσον ό παπισμός εΐνε χείρων πάσης 

άλλης κυβερνησεως. Κα'ι μέχρις ού ή 'Ρώμη δέν άνακτησ-ρ εντελώς την έλευ-·, 
θερίαν της, ·η πολίτικη σάτυρα θά εξακολουθώ άνθοϋσα, επειδή κυβέρνησις 

ώς η τών Παπών θά εύρρ πάντοτε συνειδήσεις άγανακτούσας, αϊτινες,, μη 

δυνάμεναι άλλο τι νά πράττωσιν, εκδικούνται διά τοϋ γελοίου. 'Ο Πασκουΐ- 

νος δέν δύναται νά άποθάν-ρ παρά μετά τοϋ Παπισμού.
Κατά τόν κανόνα τού Άλφρέδου Μυσσέτου, δν εσχάτως μάς ύπενθύμι-· 

σεν ό κ. 'Ρο’ιδης, δύο μόνον προσόντα θεωρούνται 'ικανά προς σωτηρίαν ποιή

ματος τίνος, το νά άρέσκτ) εις τούς πολλούς καί συγχρόνως εις τούς ολίγους, 
ήτοι τούς ειδήμονας. Άμφότερα τά προσόντα ταΰτα κέκτηνται τά ποιή
ματα τού Ίωσηφ ’Ιωακείμ Belli, άτινα άντηχούσιν εις παντός 'Ρωμαίου τό 

στόμα, καί τοι η Παπική κυβέρνησις ούδενός μέσου πρός έξάλειψιν αυτών 

έφείσθη. -
Ό Belli έγεννηθη έν 'Ρώμη κατά τό 1791 έξ εύγενών, αν ούχί πλου

σίων, γονέων. Δεν θά καταχρασθώ της υπομονής τού σεβαστού ακροατηρίου 
ένδιατρίβων διά μακρών εις τά της παιδικής του ηλικίας. Τά πρώτά του 

έτη παρηλθον ώς παρέρχονται συνήθως πάντων τών παίδων τά πρώτα έτη, 
Ουδέ πρόωρος εύφυ’ία προεμηνυε τόν μέλλοντα ποιητην, ούδέ θαύματα την 

μέλλουσαν δόξαν του. ’Αλλά — ώς αυτός γράφει περί εαυτού πρός φίλον—- . 
έφοίτα άτάκτως εις τό σχολεΐον, έρραβδίζετο όμως τακτικώς οσάκις δέν 

άπεστηθιζε ακριβώς τά δίστιχα τού ’Οβιδίου η οτε έζωγράφει δι’ άνθρακος 

επί τών τοίχων, την εικόνα τοϋ διδασκάλου του. Έν νεαρές ήλικί^ άπολέσας 

τόν πατέρα του καί άναγκασθείς νά διακόψη τάς μελέτας του δπως κερδησν) 

τά πρός τό ζγΐν, διετέλεσε έπί τινα καιρόν άντιγραφεύς δικογραφιών, είτα 

γραμματεύς τοϋ πρίγκιπος Rospikgliosi, έπί τέλους δέ διδάσκαλος ιταλικές 

γραμ.ματικΐίς, γεωγραφίας καί αριθμητικής εις μικρά- τινα παιδία. Κατά 

την αύτην σχεδόν έποχην ό Παρίνης, άντιγραφεύς και αυτός, έζη έν έσχάτρ 
πενί,γ καί έγραφε πρός φίλον τινά. παρακαλών αυτόν δπως τφ δανείσ·ρ δέκα 

σκούδα, ’Ολίγον δέ πρότερον δ 'Ρουσώ έζη άντιγράφων μουσικήν. Ή πε
νία δμως, δηλητηριάζουσα καί καταστρέφουσα τούς άσθενεΐς νόας, οξύνει 

καί τελειοποιεί τά έξοχα πνεύματα, ώς ό άνεμος άποσβύνει τό φώς της λυ
χνίας, άλλά ζωογονεί την πυρκαίάν. Εις δέ τόν ημέτερον ποιητην η πικρά 
αύτη μητηρ τών μεγάλων πράξεων ύπηρξεν εύτυχημα, έπειδη, άναγκάσασαν 
αυτόν νά έγκαταλείψν) τό σχολεΐον, μετέτρεψεν έγκαίρως τάς σπουδάς του 

άπό τ$ίς μελέτης τών νεκρών βιβλίων εις την μελέτην τοϋ ζώντος βιβλίου 

τνίς κοινωνίας. Αύτη, προξενούσα μέν αύτφ άρρητους λύπας, ηνοιξε την 

καρδίαν του πρός εύγενώ αισθήματα, συνάπτουσά δ’ αυτόν πρός πάσαν τά-
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ξιν άνθρώπων άνέπτυίςεν έν αύτφ τήν φυσικήν ροπήν προς τήν λεπτομερή ί. 
έρευναν των ανθρώπων καί τών πραγμάτων, ήτις ίδίγ τον διέκρινε. Και 
αληθώς, άν τις μή πάθη πολλά καί μή άναγνώση πολλές σελίδας τοΰ βι
βλίου, δπερ κόσμον καλοΰσι, σπανίως γίνεται μέγας συγγραφεύς, πολύ δέ 
σπανιώτερον μέγας ποιητής. ’Άνευ οδύνης δέν γεννάται ποίημα, ώς άνευ 
ώδίνων δέν γεννάται τέκνον. Κατά τάς ημέρας της νεότητάς του έξετυ- 
λίχθη τά [αέγοε εκείνο δράμα δπερ, άρξάμενον άπδ της γαλλικής έπαναστά- 
σεως τοϋ 1789, έληξε διά τής συνθήκης τοϋ 1815, Τά παράδοξα και 
σπουδαία συμβάντα τής έποχής εκείνης, ή μαγική, ούτως είπεΐν, ταχύτης 
δι’ ής ό φόβος διεδέχετο την ελπίδα καί ή ελπίς τόν φόβον, ή γ,ιγαντιαία ; 
πάλη τών παλαιών προς τάς νέας ιδέας, τό θαυματουργόν και μεγαλεπή- 
βολον πνεύμα τοΰ Πρώτου Ναπολέοντος, πάντα ταΰτα παρήγαγον, ώς ήν 
επόμενον, ζωηράν έντύπωσιν εις την νεανικήν καρδίαν τοϋ ποιητοϋ μας. 
"Οτε είμεθα νέοι, ή καρδία μας πάντοτε πάλλει προς παν τό νέον καί εύ- 
γενές. Πιθανόν νά ήμεθα όνειροπόλοι, φαντασιοκόποι, άεροβάται, φανατικοί, 
ασύνετοι, άλλα όπισθοδρομικοϊ. ουδέποτε. ”Ή προς τάς όπισθοδρομικάς ιδέας :
αγάπη εινε ασθένεια συμπαρομαρτοΰσα τφ γήρατι' άν δέ τις, νέος ών έτι, 
άσπάζέται αύτάς, σημεϊον δτι ή καρδία του έγήρασε προώρως.

Οί τότε έλευθερόφρονες διγροϋντο, ώς καί σήμερον, είς δύο τάξεις, τήν t
τών βραδέως σπευδόντων, καί τήν τών ορμητικών. Οί πρώτοι, κατανοοϋντες 
δτι άδύνατον νά διαπραχθή μέγα τι άνευ τοΰ λαοϋ, παρεσκεύαζον αύτόν ί
πρός τήν ελευθερίαν διά της ήθικοποιήσεως καί τής παιδείας, δημοσιεύοντες j

καλά βιβλία, συνιστώντες εταιρίας άμοιβαίας βοήθειας, καί τά τοιαϋτα. Οί ι
δέ δεύτεροι ήθροίζοντο τήν νύκτα είς τά καφενεία καί, διαιροΰντες τήν Εύ- ΐ 
ρώπην έπί τοΰ χάρτου, ήτοίμαζον επαναστατικά προγράμματα καί φυσέκια, ι-
έξεφώνουν διεγερτικούς λόγους καί προέτεινον μεταρρυθμίσεις καί βελτιώσεις. μ
'Ο Belli ούδέποτε συνηριθμήθη μετ’ αυτών, πεπεισμένος δτι αί συνομωσίαι >
είς. ούδέν ώφελοΰσι, διότι οί μέν πολλοί τάς καταστρέφουσι, οί δέ ολίγοι ϊ
δέν άρκοϋσι. Άλλ’ έφρόντισε τό κατά δύναμιν νά συνεισφέρη καί αυτός τόν 
λίθον του είς τό μέγα οικοδόμημα της ποθητής έλευθερίας, διδάσκων τόν ι
λαόν τήν έννοιαν τών δικαιωμάτων καί καθηκόντων, τών αξιώσεων καί 
ύποχρεώσεών του.. Έννοών δέ δτι ό λαός μόνον διά τοϋ λαοϋ μορφοΰται, άπε- 
φάσισε νά τόν μελετήση καθ’ δλα, τάς τε άρετάς αύτοΰ καί τάς κακίας, 
καί ν’ απεικόνιση τόν χαρακτήρα καί τόν βίον του δπως καταλίπη, ώς αύ- 
τός λέγει, μνημεΐον τοΰ σήμερον λαοϋ τής 'Ρώμης, τοΰ έχοντος είς τήν 
γλώσσαν, τά έθιμα, τάς προλήψεις ίδιάζον τι, διακρίνον αύτόν παντός άλ
λου λαοΰ. Τό έκφράζειν τάς φράσεις ^τοΰ 'Ρωμαίου οΐαι εξέρχονται τοΰ στό
ματός του, άνευ καλλωπισμού καί έν ή αύτός χρήται συντάξεΓ τό δια- 
μορφοΰν, ούτως, είπεΐν, κανόνας άπό τοΰ τυχόντος καί γραμματικήν από της ’.
συνήθειας, ιδού ό σκοπός του. Πρός τοϋτο δέ μετήρχετο μέθοδον ιδιότροπου 
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έσως^ αλλά φυσικήν. Άνεστρέφετο δήλα δή μετά τών κατωτάτων τάξεων 
τοΰ λαοϋ, είσήρχετο είς τά λεωφορεία,τά θέατρα, τά πανδοχεία, τά οινοπω
λεία,πανταχοΰ τέλος ένθα τις ευρίσκει τόν άνθρωπον έκδεδυμένον τόν πλαστόν 
καί ύποκριτικόν χαρακτήρα τόν έπιβαλλόμενον αύτφ ύπό τών κοινωνικών 
σχέσεων καί τοϋ δημοσίου βίου.Έπιστρέφων δέ οΐ'καδε έζωγράφει είς δεκατε·? 
τράστιχα τάς σκηνάς,ών έγένετο αύτόπτης μάρτυς τήν ημέραν,καί τήν επαύ
ριον άνεκόίνου αύτά είς τούς φίλους του. Άδύνατον νά παραστήσω τόν θαυ
μασμόν 8ν οί στίχοι του ένεποίουν' άμα ετίθετο είς κυκλοφορίαν ποίημά τι 
αύτοΰ καί έκαστος προύθυμεϊτο νά τό αποστήθισή. "Οπως τό άντιγράψει, ό 
έμπορος παρήτει τά διπλογραφικά του βιβλία, ό δέ βουλευτής τά νομοσχέ- : 
δια καί δ μαθητής τά λατινικά. ’Εντός ολίγων ημερών, μεθ’ δλην τήν αυ
στηρότητα της Τέρας Συνόδου, έδημοσιευετο χειρόγραφος έκδοσΐς, ήν ή πό
λις έδέχετα ώς αίσιον συμβάν. Καί δικαίως' διότι ούδείς κάλλιαν αύτοΰ κα- 
τώρθου νά συγκεντρώση τόσην χολήν έν μιφ λέξει, νά προσβάλλη τόσον σφο- 
δρώς δι’ ενός στίχου, νά ζωγραφήση τόσον πιστώς δι’ ενός έπιγράμματος. 
θαυμαστής, εί'πέρ τις καί άλλος, τών τριών μ-εγάλων της λατινικές εποχής 
σατυρικών, ούτε τούς άντέγραψεν, ούδέ είς τά σφάλματά των ύπέπεσε. Λέγω 
δέ ffyάλματα, επειδή ό μέν Όράτιος καθίστησι τήν κακίαν άγαπητήν καί 
συχνότατα επαινεί τόν καταστροφέα τής ρωμαϊκής έλευθερίας’ ό δέ Ίουβε- 
νάλης, δπως διορθώση τά ήθη, προσβάλλει ούχί σπανίως τήν ηθικήν, ή'τις 
εινε δ πρώτος φύλαξ τών ηθών' δ δέ Πέρσιος έπί τέλους, ζών είς τήν εποχήν 
τοϋ Νερωνος καί φοβούμενος τήν τυραννίαν του, δέν έσχεν ού'τε τήν φρόνησιν 
νά σιωτίήση ούδέ τό άναγκαιοΰν θάρρος δπως λαλήση σαφώς. *Ως  έκ τούτου 
δ’αποβαίνει ούχί σπανίως σκοτεινός καί ασαφής, ούχί διότι επιθυμεί νά 
γράψη διά βραχέων, αλλά διότι ποθεί νά ζήση ασφαλής. Αλλά τών τοιού- 
των ούδέν εύρίσκεται παρά τφ 7ςοιητή μας" παν δ,τι γράφει,τό γράφει έκ 
πεποιθήσεως καί άγόμενος ύπό τοϋ πόθου νά βελτιώση τήν κοινωνίαν, άπο- 
καλύπτων άφόβως καί άσπλάγχνως τάς πληγάς της. Ή σάτυρα του εινε 
πάντοτε γενική, τήν δέ προσωπικήν άποφεύγει, διότι—λέγει—-περιορίζει 
τόν κύκλον τής τέχνης καί διότι οί κακούργοι δέν εινε άξιοι ούδέ καν άτι
μου δόξης. *Ως  έκ τούτου, ούδέποτε τά ποιήματα του θά χάσωσι καί μικρόν 
τι τής αξίας των, επειδή, άν ήνε αληθές δτι είκών τις τόσφ μάλλον άρέ- 
σκει ό'σφ ομοιάζει τφ πρωτοτύπφ, ή ποίησίς του θά άρέσκη έφ’ δσον τά; 
πρωτότυπα άτινα άπεικονίζει δέν έκλίπωσιν έκ τοΰ κόσμου. "Αν - δέ ποτέ 
χάριν τής τέχνης παρουσιάζη ήμΐν τόν κακόν , άντί τής κακίας, δ Belli μάς 
φέοει θεατάς είς δράμα καί ό'χι άκροατάς είς κήρυγμα, βλέπομεν τόν ή'ρωα 

.τών σατυρών του κινούμενον, άναπνέόντα ζώντα’ ώστε, τολμώ είπεΐν, τά 
ποιήματα του θά άναγινώσκωνται εύχαρίστως καί δταν ή ιταλική γλώσσα, 
ώς ή λατινική, δέν θά λαλήται πλέον.

Άν μή ήτο ιεροσυλία ή μετάφρασις ποιητικών αριστουργημάτων, γινόμενη



I 
48 . . ' Ι1ΑΡΝΑΣΣ0Σ . J

ύπ’ ανθρώπου μή γνωρίζοντος άκριβώς τήν γλώσσαν είς ήν μεταφράζει, ήθε- 

Ίον, εκλεξας τινά τών πολλών τοϋ ποιητοΰ δεκατετράστιχων, παραθέσει 
υμϊν ενταύθα, γλυκύ έπιδόρπιον ανουσίου γεύματος. Μή δυνάμενος δμως ού'τε 

τολμών τοιοΰτόν τι, άρκοΰμαι προσφέρων- ήμϊν έπιτυχεστάτην μετάφρασιν τοϋ 

ποιήματος του II χυβερτηοΊ,ς^ ήν οφείλω είς λογιου φίλου τήν γεγυμ.νασμ.ένην 
γραφίδα.

Ή Κιβί'^νησις

ΜΙ τη φτωχή ζυίίρνησι ο κόσμος όλος τάχει! 
Εκείνη φταίει αν βροντφ, έκείνη άν χιονίζει, 
’Εκείνη φέρνει τη βροχή, εκείνη το συνάχι, .
*Αν βήχωμε, το βήχά μας αύτή δεν Εμποδίζει!
— ’Γέμισε πέτρα τό ψωμί, άκρίδηναν τά ’νοίκια, 
Τά πορτοκάλλία είνε ξυνά, και κούφια τά φιστίκια! 
Τι κάνει ή κυδέρνησι; γιά τό Θεό, τί κάνει; 
Γιατί, τή ίχομεν λοιπόν, αν τό καιρό της χάνει; 
ΔΙν βλέπει τί άδύνατα είναι τ’ αρνιά εφέτο ; 
Τί άθλια τά κάστανα; — Κοιμάται ύποθέτω! 
—’Άφηστέ την νά κοιμηθή, γιατί, άν έξυπνη'ση, 
Καθείς σας περισσότερο, θαρρώ, θά ξεφωνψση.

. Έπιτραπήτω μοι νά προσθέσω άκόμη έν, δπερ εκλέγω έκ τών είς καθα

ρεύουσαν γλώσσαν γεγραμμένων, δι’ ου μαστίζει τήν κενοδοξίαν και τήν α

μάθειαν της ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Επιγράφεται

Il Cavaliere encielopedico

Avviltuppato nella sua guarnacca I
Stravasi il cavalier nella poltrona |
A ricercar nel calepin se A n cona >
Si scrivesse coll’ acca o senza 1’ acca. |

Cio fatto, prende in man la ceralacca, . f
Stampa ilsuggel coll arma e la corona,
Manda il servo alia posta, e s’ abbandona f
Sbuffando a riposar la mente srracca I

Prende poscia a parlar di pipe e d’ armi
Del modo di ben cuocer la frittata,
Del Turco, e della casa.di risparmi. i

Poi guarda la finestra spalancata " >.
E conclude.: —«Non faccio per vantarmi, 
«Ma oggi e una bellissima giornata!—

Είς δυο χιλιάδας σχεδόν άριθμοΰνται τά ύπό τοΰ Belli γραφέντα δεκα

τετράστιχα, έξ άν τά δύο τρίτα εινε κοινωνικά, τά δέ λοιπά πολιτικά. 

Καί τά μέν πρώτα άπεικονίζουσιν άριστοτεχνικώς τήν εσωτερικήν, ούτως 
είπεΐν, ζωήν τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ, τοΰ άποκαλοΰντος I, έτους τούς μή γεννη- 
θέντας πικρά τόν ναόν τοΰ ‘Αγίου Ιΐέτρου; καί μισοΰντος πάντα ξένον τολ-

Ϊ1ΕΡΙ ΣΑΤΥΡΑΣ ΕΝ ΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ

μώντα νά κατηγορήίη τόν Πάπαν,. 8ν αύτδς δ ίδιος ούτε σέβεται ούτε φο

βείται" τοΰ λαοϋ τοΰ βλασφημοΰντος μέν φρικωδέστατα, άλλ’ δμως τακτικώς 
φοιτώντος είς τήν εκκλησίαν*  τοϋ άμ.φιβάλλοντος ένίοτε περί τής ύπάοξεως 

,τοΰ ©εοΰ, άλλ’ δμως πιστεύοντας άκλονήτως είς τον διάβολον, είς τάς μα- 

γίσσας, είς τά φάσματα καί τήν λοιπήν συνοδίαν. Τά δέ πολιτικά δεκατε

τράστιχα, έκτος δτι, δπως καί τά άλλα, είσίν αριστουργήματα ποιητικά, 

εινε συγχρόνως τρανωτάτη έ'κφρασις τών ιταλικών ιδεών και πόθων καί, ως 

έκ τούτου, πολύτιμος πηγή διά τήν ιστορίαν τής συγχρόνου εποχής. ’Εκείνα 
μ.έν ώφελοΰσι τον ηθογράφον, ταΰτα δέ τόν ιστορικόν. ’Αλλά πάντα έ'χουσι 
μεγίστην σπουδαιότητα ώς έμπερικλείοντα τά στοιχεία ολοκλήρου διαλέ

κτου, φερούσης τά πρώτα μετά τήν διάλεκτον εκείνην ή'τις ήξιώθη τής με

γίστης τιμής νά γείνη κοινή ιταλική γλώσσα.
Ταΰτα ένόμκσα άναγκαΐον νά εκθέσω καί περί τοΰ Belli καί περί τής έν 

τή νέα ‘Ρώμη σατύρας, περί ήν καί άλλοτε θά άσχοληθώ, επειδή πεπεισμαι 

δτι τότε μ.όνον δύναται νά ύπάρξη άκριβής ιστορία φιλολογίας τινδς όταν 
περί έκάστης έποχής, περί έκάστου συγγραφέως προϋπάρχη μονογραφία τοι- 
αύτη, ώστε νά εί'πη τήν τελευταίαν λέξιν καί λύση πάντα τά ζητήματα. 

Τό έ'ργον τής σήμερον δέν εινε ή ιστορία, άλλ’ αΐ μονογραφίαι,. αί παρά 

Γάλλοις ονομαζόμενα: etudes. Αυποΰμαι δέ πολύ δτι τόσον όλίγαι έγράφησαν 
παρ’ ήμΐν είδικαί μελέται. ‘Ημείς, ’Ιταλοί τε καί "Ελληνες, έ'χομεν ιδέας ; 

μεγαλειτέρας τών δυνάμεων μας, καί άναλαμβάνομεν μετά πλείονος εύχαρι- 

στήσεως έ'ργα γιγαντιαϊα ή έργα καλώς ώρισμένα καί άνάλογα πρός τάς 
δυνάμεις ημών. Ούδέν έγράφη τέλειον περί ούδενός τών συγγραφέων μας, 

άλλά πολλάς έ'χομεν τάς ιστορίας τής φιλολογίας, άγνοοΰντες δτι ή ιστορία, 
εινε επακολούθημα τών κατά μέρος εκείνων εργασιών, καί δτι δέν εινε ή 

•βάσις άλλά τό κορύφωμα τοΰ έ'ργου.
Έγώ δέν κολακεύομαι δτι ειπον ή δ'τι θά εΐπω τήν τελευταίαν λεξιν περί 

τής σημερινής σατύρας" μοί άρκεϊ δ’ δτι είπα τήν πρώτην καί ί'σως γείνω ά- 

φορμή δπως. άλλος εύδαιμονέστερος μελετήση τό θέμα τοϋτο.

Καί νΰν, περαίνοντι τήν μελέτην ταύτην, έπιτραπήτω μοι νά σδίς άπο- 

χαιρετίσω διά τών λόγων ούς περί τοϋ Belli έ'λεγε διάσημος τις συγγρα- 

φεύς, ό Frassi, είς εποχήν κατά πολλά όμοίαν τή σημερινή.
«ΤΩμεν ένάρετοι ώς αυτός, επειδή ή πατρίς έ'χει άνάγκην ενάρετων μάλ- 

»λον ή έξοχων άνδρών" άγαπώμεν ώς αύτός, επειδή ό άγαπών εινε μεγας, 
»είνε ισχυρός, εινε εύτυχής" έλπίζωμεν ώς αύτός, επειδή ό Θεός, δστις δεν 

αλησμονεί τόν μύρμηκα, δέν θά εγκατάλειψη λαόν άφεντα τα επιφανέστατα 
«ί'χνη έν τή ιστορία τοΰ κόσμου. ’Άν δέ ή φύσις δέν έπροίκισεν έξ ί'σου 

δπάντας ήμας διά τής εύφυί'ας τοϋ Belli, πάντες δμως δυνάμεθα καί πρεπει 

»νά φανώμεν ωφέλιμοι τή πατρίδν διά τής καρδίας. ΤΩμεν πάντοτε ήνωμε- 
»νοι, καί ηνωμένοι έπιζητήσωμεν τήν έλευθερίαν τής πατρίδος, φεροντες
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»μέ.ν εις τούς πόδας άλύσεις, άλλά καί πλούτον ελπίδων έν τγ! ζαρδί,γ. Ό 

«άγων μας εινε δίκαιος και ο θεός θά τον εύλογησγ, έπειδη δ ύπερασπίζων- 

»ττ}ν στέγην του, τά τέκνα καί τά μνημεία των φιλτάτων του, δ όπερα-■ 
«σπίζων το έδαφος, δπερ έλαβεν. ώς παρακαταθήκην παρά τοΰ θεοϋ, έχει 

«πάντοτε δίκαιον. Η Ευρώπη, *ην  ποτέ έξεπολιτίσαμ.εν καί ητις μάς είχε 

«λησμονήσει, κατανοεί νυν δτι καί ημείς ζώμεν καί στρέφει προς ημάς 

«τα βλέμματα. Μαχώμεθα λοιπόν ώς έμάχοντο οί πρόγονοί μας, οτε ησαν 

«πτωχοί μεν αλλα μεγάλοι" μαχόμεθα διά των οπλών, διά της όμονοίας, 

•της αρετές, τ^ς αγάπης" δταν δέ δ τελευταίος εχθρός έγκαταλίπη την πα
τρίδα μας, θά εύλογησωμεν τούς ίδρωτας καί τούς μ.όχθους δι’ ών ά'πεκτη- 

σαμεν την ελευθερίαν !» 1

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΒΑΣΙΑΗΣ.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΤΠΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κατά φυσικόν τρόπον δέον οί παΐδες νά διδάσκωνται. Εις τούτο δέ πάν- 
τές συμφωνουσιν. Ίδωμεν όμως τίνι τρόπφ δύναται νά εύοδωθγ τοΰτο άνευ 

της συνεργίας τ^ς τέχνης.

Τάς πρώτας γνώσεις τοϋ εξωτερικού κόσμου προσκτάται ό άνθρωπος διά 

των αισθήσεων, ών αί πρώται αόριστοι καί νεφελώδεις παθήσεις μυστηριω- 
δώς δι’ επανειλημμένων εντυπώσεων μορφοΰνται καί σαφηνίζονται. 'Ο δέ 

παΐς έκ τοϋ αθροίσματος των εντυπώσεων προσκτάτάι οΐον εικόνα τινά ’ή 
έκτύπωμα, τέλος παγάστασΊΓ, πρός ην η παρούσα έντύπωσις συγκρίνεται. 
Ταχεία δέ διάδοχη διαφόρων εντυπώσεων τέρπει κατά πρώτον, αμβλύνει 

δμως ταχέως την αΐ'σθησιν’ επομένως ούδεμίά σχηματίζεται καθαρά έν τω 
νώ τοϋ παιδός παράστασις. Συμβαίνει δέ εις τόν παΐδα, δ,τι καί ημΐν άτμο-

1 Τα βιβλία έξ ών ήρύσβην τάς άναγκαία; προς τήν διατριβήν μου ταΰτην πληροφορίας 
ι’ισίν: Enn io Quirino Visconti Notizie delie due famose statue di un fiurne e di Pa- 
troclo dette volgarmente di Marforio e di Pasquino Roma MDCCXXXIX, — Morandi 
Luigi Trenta sonnetti di Giuseppe Gioacchino Belli. Roma 1869.— Pasquino e Marforio. 
Istoria satirica dei Papi. Italia 1861. — Versi inediti di C. C. Belli romano. Lucca 1843. 
— Tarn a ssi Pa olo Elogio Storico di G. G. Belli. Roma 1864.—Poesie inedite di G. G. 
Belli romano. Roma tipografia Salviucoi 4 volumi 4865—6. Duecento sonetti in dialetto 
romanesco di G. Q, Belli, con prefazione e note di Luigi Morandi. Firenze, La Barbera. 1870. 

δρομοΰσιν έν σιδηροδρομική αμαξοστοιχία. Μακραί δηλονότι σειραί δμοιόμορ- 

φοι άμέσως άλληλας διαδεχόμενων εντυπώσεων μετά βραχύ κοπιώσιν ημάς 
καί προκαλοΰσιν έν ήμΐν όμοίαν απαρέσκειαν, οίαν ή θέα σειράς σανίδων 

φραγμού, πρό τ^ς οποίας έφ’ άμάξης βιαίως διερχόμεθα. ’Εκ παραστάσεων 
μερικών τινων άντικειμένων μορφοϋται, οίονεί διά διυΛΙσεως τά ούσιώδη 

δμόια χαρακτηριστικά έκ των τυχαίων διαφόρων άφαιρούσης, η έννοια του 

είδους. Ό παΐς , π. χ. βλέπει έπανειλημμένως νήσσας’ έκ των άμυδρών δέ 

εικόνων τών δρωμένων κατά χρώμα καί μέγεθος διαφόρων, κατά σχήμα δμως 

όμοίών δντων σχηματίζει δ παΐς την έννοιαν νήσσα, εάν αύτώ τοιοΰτόν τι 
μερικόν δν, φέρον τό ό'νομα τοΰτο, είχε προηγουμένως δειχθη. Έάν δέ οί γο

νείς την νήσσαν μόνον ώς πτηνόν χαρακτηρίσωσι, τότε δ παϊς, προφερομέ- 

νης της λέξεως πτηνόν, στρέφει τά βλέμματα αύτοϋ καί πρός την δρ- 
νιν. Τά δύω δέ ταϋτα διάφορα ό'ντα (νήσσα καί δ'ρνις) έν τ·ρ άμυδρίρ είκόνις 

τγ άσφαλοϋς ,στερουμένγι ορισμού, συγχωνεύονται έν τγί παιδική συνειδησει, 

Έπί1 πολλά δέ έτη άρκεϊται δ παΐς εις τάς αορίστους καί άβεβαίας ταύτα. 

έννοιας. "Εκαστον είδος δένδρου π. χ. θεωρείται ύπ’ αύτοϋ ώς έν γένει δέν- 

δρον. Άφ’ ης δμως στιγμές παρατηρητή την πίτυν, άρχεται διαστέλλων 

πάντα τά βελονοειδή όνομάζων αύτά κωνοφόρα. Μετ’ ού πολύν δέ χρόνον 
έρωτ^ τούς γονείς αύτοϋ" «ποίου εί'δους πτηνόν εινε τοΰτο;» δέν άρκεϊται 
επομένως πλέον εις τάς μέχρι τοΰδε άμυδράς τών άντικειμένων εικόνας. Ένφ 

δέ ούτως δ παΐς βαθμιαίως έννοιας ειδών τινων δντων προσκτάται, άρχεται 

συγχρόνως παρατηρών δτι παραστάσεις τινές άμέσως άλληλας διαδέχονται 
και εκλαμβάνει ταύτας ώς προαγγέλους εκείνων. Ουτω π. χ. ή θέα τ·ης πα- 
ροψίδος υπενθυμίζει τον παΐδα τό φαγητόν.’Αντιλαμβάνεται δέ δ παΐς τοιαΰτα 

έν σχέσει άντικείμενα μόνον ώς άλληλα διαδεχόμενα" άογότερον δμως καί 

ώς κατ’ άνάγκην, ώς δηλ. μετά τό Α,κατ’ άνάγκην έπεται τό Β. Μόλις περί 

τό τρίτον, τ^ς ηλικίας έτος κατανοεί δ άνθρωπος δ'τι έντυπώσεις τινές δρί- 

ζόϋσιν άλληλας*  διότι ή μία ού μόνον μετά την άλλην, άλλά καί διά τνίς 

άλλης ύφίσταται. "Οθεν άπό τοϋδε δ παΐς έρωτ^ συχνά περί τοϋ διατί καί 

προσκτάται την καθαράν καί σαφ'ί έννοιαν της ά.ΙΙοιώσεως καί της αιτίας.
Έκ ταύτης δέ τ-?5ς πορείας της βαθμιαίας άναπτύξεως τοΰ πνεύματος αύτοϋ 

καταφαίνεται τό πρώτον της άγωγνίς καθήκον' ή ασκησις δηλονότι των αι

σθήσεων, διότι αυταί εϊσι τά πρώτα δργανα, δι’ ών δ άνθρωπος προσκτά- 

ται γνώσεις τοΰ εξωτερικού κόσμου. "Οσον δμως τό καθήκον τοΰτο είνε 

σπουδαΐον εις την κατ’ οίκον άγωγην, τοσοϋτον, ώς μη ώφειλε, παραμελεΐ- 
ται, δν καί έκαστος κ·ηπος και έκαστον δωμάτιον τάς καλλίστας άφοομάς 

παρέχουσι διά την τών αισθήσεων άσκησιν.

ΟΡΑΣΙΣ

Τά κύρια ημών αισθητήρια όργανά είσιν όφθα.Ιρεός και ονς, ΐίίτνίν. μάλίτ
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στα χρηζουσι μορφώσεως. "Αμα λοιπόν δ παϊς κχτορθόνει μετρίως πως νά'' 

ομιλ'/ί, δέον να παρατίθενται προ των οφθαλμών αυτού τά άπλούστατα των 

γεωμετρικών σωμάτων σχήματα' τά δέ ονόματα αυτών, κύβος, σφαίρα,, κύ- 
Λινδρος κλπ. νά διδάσκωνται αύτώ.Έάν δέ τώ παιδί μέγας, καί μικρός, 

λευκός καί ερυθρός κΰβος συγχρόνως παρατίθενται καί πάντες άδιαφόρως 

κύβοι όνομάζωνται, κατανοεί ούτως ευκόλως, δτι τό μέγεθος καί τό χρώμα 

δεν άνεκουσιν εις την έννοιαν τες μορφής αύτοΰ. Διά πρεσβυτέρους δέ παι- 

δας άρμόζόυσιν αί κρυσταλλικά! ,μορφαί πρός κατάλεψιν των περίπλοκων σχε- 

μ,άτων. Έν οίκείφ δέ τόπφ θέλω αναφέρει τινς τρόπφ τεν εποπτικήν άντί- 

λεψιν αργότερου ε άντιγραφε καί ε έκ μνεμες ίχνογράφεσις δύναται νά δια
δεχθώ. Εύκολώτερον δέ παϊς μανθάνει τάς μορφάς ε τά χρώματα των σω

μάτων. Σπανίως επομένως παϊς τριετες διαστέλλει άσφαλώς πάντα τά κύρια 

απλά χρώματα. "Οθεν ε άθυμία τες μετράς επί τ$ ελλείψει ταύτη τές ίκα- 

νότετος παρά τφ φιλτάτφ αυτές εινε άδικαιολόγετος' δ παϊς π. χ. τό μέν 
ρόδον όρθώς ώς ερυθρόν, τεν δέ παιωνίαν έσφαλμένως ώς κιτρίνεν εκλαμβά

νει. Δέον δέ ε μετερ καθ’ έκάστεν ποικιλόχροαφυσικά αντικείμενα δεικνύουσα 

αύτώ, νά έρωτφ τεν ονομασίαν των χρωμάτων αύτών. ’Αφού δέ τά κύρια 
χρώματα άσφαλώς έγχαραχθώσιν εις τεν παιδικήν άντίλεψιν, τότε προχω
ρεί ε μετερ εις τεν διδασκαλίαν των συνθέτων χρωμάτων' οΐον επί τό χρώμα 

τ,ες σταφυλες, κυανοϋν ερυθρόν, τό του ί'ου τού τριχρόου, ίοειδές κλπ. Έάν 
δμως άγνο9| ε μετερ τάς τεχνικάς τών χρωμάτων ονομασίας, σχηματίζει, 
ίδια, χρωμενε πρός τούτο όνόμασι γνωστών όμοιοχρόων φυσικών αντικειμέ

νων. Προβάλλει δέ ε μετερ φύλλα φυτών ποικιλόχροα έμπροσθεν τοΰ φιλ- 

τάτου αύτές καίπαρορμφ αυτό νά χωρίζη πάντα τά δμοιόχροα όμοΰ. Πρε- 
σβύτεροι δέ παϊδες δέον ν’ άσκώνται μικτά νά συνθέτωσι χρώματα' έτι δέ 

πρεσβύτεροι οδηγούνται υπό τες μετράς τόν τόνον τού χρώματος άνθους, 

τίνος ’η νέφους πρώτον ορίζοντες διά χρώματος ν’ άπομιμώνται. ’Ίίδε κατά, 

τό. τρίτον έτος δέον ο οφθαλμός νά ψ τό άλεθες μέτρον προς καταμέτρεσιν 

τού μεγέθους τών όντων, εκ τές ελιθίου παραστάσεως φαντασιώδους μεγέ

θους άποτρεπόμενοι, ως τούτο ού σπανίως συμβαίνει παρά πλείστοις παισίν. 

Ή δέ άδιαφορία προς τό άκριβές μέτρον έξασθενεϊ τεν αί'σθεσιν πρός άκρι- 
βεϊς παρατερεσεις, ί'σως δέ καί τεν άγάπεν τές άλεθείας. Μικροί δέ παϊ
δες ωφέλιμον εινε μικρούς λίθους, φύλλα δένδρων καί καρπούς κατά μεγέθε 

εις στιβάδας νά κατατάττωσιν. Ό τριετες παϊς συγκρίνει εύθύμ.ως τούς θά- 

μνους τού κεπου μέ τό μήκος του σώματος τοΰ πατρός καί τού ίδιου αυτού. 
’Από δέ τοϋ πέμπτου έτους, πειρώνται οί παϊδες ,μικράς μέν άπρστάσεις διά 

σπιθαμών, μείζονα δέ διά βεμάτων νά κάταμετρώσι' πρεσβύτεροι. δέ δέον 

διά τοϋ οφθαλμού ν’ άσκώνται νά καταμετρώσιν αύτάς’ κατά δέ τεν ίχνο- 

γράφετιν το άποτέλεσμα τές καταμετρεσεως ώρισμένως ν’ άποδίδωσιν. Έάν 
δε δ παϊς πειραθν). νά ίχνογραφεση μάχαιράν τινα,. δέον προεγουμένως νά
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όρισε, δτι ή λαβή αύτοΰ είνε π. χ. κατά τό ημισυ μακροτέοα καί κατά τό 
τέταρτον στενοτέρα τοϋ ελάσματος. 'Ως μέτρον ωφέλιμον εινε να λαμβανων- 
ται μέλε τινά τοϋ σώματος τοΰ παιδός" ε μάχαιρα π. χ. δύναται να συγ- 
κρ,ιθη πρός τεν σπιθαμήν ε πρός μ.έρος τι τού δακτύλου κλπ. ’Αργότερου δε 

διδάσκει δ πατερ του παΐδα τεν καταμέτρεσιν τών γωνιών, χρωμενος πρός 
τούτο τφ βραχίονι ώς πρώτφγωνιομέτρφ. «Έάν τις κομίζη παροψίδαπλερε», 

έρωτα ό πάτερ τόν παΐδα, «δ άνω καί δ κάτω βραχιων, τινα γωνιάν σχε- 
ματίζουσιν; όρθεν' έάν δέ άπτεται τού ώτός αυτού; όζέϊαν' εαν δε τεινη τεν 

χεϊρα πρός τινα ; άμβλεϊαν.» Εις τοιαύτας δέ άσκεσεις παρέχουσιν άφορμάς 

τά κεφαλαία γράμματα, αί στέγάι τών οικιών κλπ. Άργότερον δμως μανθά

νει δ παϊς τάς γωνίας κατά μοίρας νά καταμετρά καί μ.άλιστα τας γωνιάς, 
άς οί κορμοί τών δένδρων μετά τών κλάδων αύτώό σχεματίζουσιν;

ΑΚΟΗ

"Αν καί ε πες ακοής λεπτέ μόρφωσες δέν εινε τοσόΰτον άναγκ'αία πρός 

την διδασκαλίαν της φυσικές ιστορίας, δέον δμως δ πατερ κατά τούς περι

πάτους εις τούς μουσικούς έχους καί ψόφους νά έφιστφ. τεν προσοχεν τού 

παιδός, ΐνα ούτος δύναται άσφαλώς αυτούς άπ’ άλλελών νά διακρίνη. Αί 
μετά τεν μετρικέν προσφιλέστατα! φωναί τφ παιδί εισιν αί τών ζωων. Ό 

παϊς άκούων μετά προσοχές δέον νά μ.ιμέτάι καί διαστελλη αυτας εις 
κόκκύσμον, ανριγμοΓ, κεΛάδημα, ^εΛίδόκισμα. Παϊς δεκαετές μεν καλώς 
έσκεμένος δύναται είκοσι τούλάχιστον πτενά εκ τές φωνές αυτών νά διά> 

κρίνη' πρεσβύτερος δέ, τάς στροφάς τού άσματος τες άεδόνος, τεν πένθιμου 

καί χαρμόσυνου αύτές ωδεν νά διαστέλλη' τεν δε γλώσσαν τών πτενών 
μετ’ άγάπες καί ζελου νά έκμανθάνη. Ή έγκαιρος δέ προσοχέ τού παιδός 

επί τών διαφόρων ειδών τών ψόφων, ροίζου κλπ. προφυλάττει τό οδς αυτου 

τοϋ νά εινε θύρα τυφλού φόβου, ώς τούτο συχνά συμβαίνει ’άαρά πλείστοις. 

Ό παϊς διακρίνει έν τφ δάσει ώς έγγιστα τό σεμεϊον, έξ ού άπέρχεται δ 
εχος' προκάλεϊ τόν σχεματισμ.όν εχοΰς' διαστέλλει τόν εχον έκ τού παΐά- 

γου, τοϋ έκ τές πτώσεως βαρέος σώματος έπί τες γές προκύπτοντός*

ΑΦΗ

. "Οτι ε αρή δεϊται πλειοτέρας τίνος μορφώσεως, δεικνύει μόνος δ παϊς διά 

τές άκατασχέτου έπιθυμίας, εν έκδελοϊ, τείνων τάς χεΐράς του, ό'πως ψε- 
λαφεση πάνθ’ ό'σα ΰποπίπτουσιν ύπό τεν αί'σθεσιν τές δράσεως αύτοΰ, ούδ’ 

αυτές τές Σελενες έζαιρουμένες. Οί μέν Συλλογείς παραινοϋσι τους τον 
θεσαυρόν αυτών έπισκεπτομένους λέγοντες' «μέ τούς οφθαλμούς καί ουχι με 

τάς χεϊρας!» Τοϋ παιδός δμως ε άρχε είνε «μέ οφθαλμούς καί με χεϊρας».
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Δέον προς τούτοις ν’ άσκήται ό παΐς έν σκότει άντικείμενά τινα διά μόνης 
της άιρης νχ διακρίνη. «Εΐχον οργανώσει», διηγείται ό συγγραφεύς, «διά 
τά τεκνά μου παιγνίδιόν τι λίαν διδακτικόν τό εξής" εις έξ αυτών, εχων 
δεδεμένους τούς οφθαλμούς παρίστα τόν. έμπορον καί διέκρωε διά των δα
κτύλων την ποιότητα των εμπορευμάτων». Οι παΐδες λίαν άσμένως παί- 
ζόυσι τοιαΰτα παιγνίδια. Παΐδες δέ εξαετείς μετά πλάστιγγος καί σταθμών 
ένασχολοΰνται άσμένως εις σταθμίσεις διαφόρων αντικειμένων, κατά πρώ
τον πειρώμενοι διά τής έπιθέσεως έπί της παλάμης νά όρίζωσι τό βάρος 
αυτών.

ΓΗΥΣΙ2 '

”Αν καί ή αΐ'σθησις τής χεόσεως· ένεκα τών άμυδρών αυτής εντυπώσεων 
δευτερεύουσά τις τυγχάνει αΐ'σθησις ούσα, ούχ ηττον δέον καί αύτη νά μορ- 
φώται διά της άσκήσεως. Προς τοΰτο δέ_ συνιστώνται τερπναί τινες ασκή
σεις" οΐον άνθη έκ της οσμής, φαγητά έκ τής γεύσεως μετά δεδεμένων ο
φθαλμών οί παΐδες πειρώνται νά όνομάζωσιν.

Καθ’ άπάσας δμως τάς των αισθήσεων ασκήσεις δέον τάς εντυπώσεις οί 
παΐδες διά λέξεων ν’ άποδίδωσιν" διότι ούτω μόνον αύται μέν θέλουσιν ά- 
ποβή καθαραί καί διαρκείς, ως δει, ή δέ της φύσεως, 1'ρευνα την πλήρη αυ
τής ωφέλειαν καί ηδονήν παρέχει τφ άνθρώπφ.

Τοιαΰται δέ των αισθητηρίων άσκήσεις είνε ού μόνον προπαρασκευη τών 
εύγενεστάτων τούτων οργάνων διά την μέλλουσαν αυτών ενέργειαν, αλλά 
συγχρόνως παραγωγική τις εργασία. Διότι έκάστη καθαρά έντύπωσις επί 
των αίσθητηρίων παράγει % τελειοποιεί παράστασήν τινα" παραστάσεις δέ 
εΐνε ή τελεία πνευματική ημών περιουσία. Ό άνθρωπος εΐνε τό πλουσιώ- 
τατον ’όν, καθό κάτοχος των πλείστων παραστάσεων, άς ούχί ώς νεκρόν 
τινα κατέχει θησαυρόν, άλλ’ ώς μέλη άδιάσπαστα του οργανισμού των 
ιδεών καί αισθημάτων αύτοϋ.

■ Οί γονείς δέον ν’ άπέχωσι μετά φόβου παντός μέσου συμβάλλοντος πρδς 
πρόωρον άνάπτυξιν τοϋ παιδικού νοός, διότι ταχέως επέρχεται ή πλησμονή· 

Ή φύσις εΐνε διά τόν παΐδα, ό,τι πλουσία τις πινακοθήκη διά τούς ενή
λικας. Έάν θελησγι τις έν αυτή πλείονατοϋ δέοντος έν βραχεί νά ΐ'δφ, ά- 
θυμήσας θέλει άποκτήσει όλιγίστας καθαράς τούτων παραστάσεις. Έάν ό 
πάΐς καθ’ έκαστον περίπατον παρατηοή δύω μόνον άνθη η φυτά, δύναται 
ν’ άντίληφθή αύτών καθαρώς" έάν όμως δέκα άλλεπαλλήλως παρατήρησή, 
ούδέν έξ αύτών θέλει ένθυμ-εΐσθαι. "Ινα δέ παραστασίς τις καταστή τώ 
παιδί κτήμα άναφαίρετον, δέον κατά τακτάς περιόδους νά επαναλαμβά
νεται ύπ’ αύτοϋ, κατά τι ψυχολογικόν αξίωμα" Repetitio mater studioruna 
(έπανάληψις μήτηρ των γνώσεων).

ΚΑΤ 0ΪΚΟΝ ΑϊΑΑϊΚΑΑΙΑ

Ιδιαιτέρας δέ μητρικές υπομονές δεΐται η τών χρωμάτων διδασκαλία’ 
ώς καί η διαστολή της δεξιάς έκτης εύωνυμου χειρός υπό του παιδός' διότι 
•αί τοιαΰται άπλαΐ παραστάσεις ούδέν φέρουσι διαγνωστικόν γνώρισμα. Ει
κόνες αντί φυσικών αντικειμένων μόνον έν άπολότω ανάγκη δύνανται νά 
παρέχωνται τοΐς παισίν. Διότι δ,τι ό δεκαετής παΐς δύναται νά μάθη, ευ
ρίσκει αύτό έν πρωτοτυπώ έν τή περί αυτόν φαιδρή καί ζώση φύσει. Έάν δέ 
παιδίω τινί προτεθή τοπιογραφία τις, τό βλέμμα αύτοϋ ένασχολεϊται μάλ
λον έπί τών μερικών της εΐκόνος εΐκονίων. Αΐ τε εικόνες καί αί πλαγγώνες, 
αί πρός χρήσιν τών παίδων προωρισμέναι δέον κατά τε μορφήν καί χρώμα 
νά ώσιν άκριβέσταται τοϋ φυσικοϋ απομιμήσεις. Έάν δέ οί γονείς καί οί 
παιδαγωγοί έπεθύμουν νά κατανοήσωσι πόσον αί πρώται άντιλήψεις βαθέως 
έπιτυποΟνται, καί πόσον έργώδης ή άπάλειψις σφαλερας τίνος έκ της μνήμη·ς 
τοιαύτης άποβαίνει, βεβαίως ήθελον μείζονα προσοχήν άφιερόνεΐ εις την έκ- 
λογήν εΐκονογραφικών διά τούς παΐδας βιβλίων. Πολύ δέ εύχερέστερον δύ
ναται ό παιδαγωγός ή ή μ.ήτηρ ν’ άποφεύγγ την έπιπόλαιον εΐκόνος τίνος 
άντίληψιν ή φυσικής τοπιογραφίας ώς εξής" ότέ μέν περιορίζει τόν πρός πα- 
ρατήρησιν άριθμόν τών άντικειμένων τών έν τή εΐκόνι, ότέ δέ, μετά τοϋ 
παιδός περί τοΰ δρωμένου διαλεγομένη, έπί τών παροραθέντων δι’ έλαφρας 
τίνος νύξεως την προσοχήν τοϋ παιδός έξεγείρει" ώστε έξερευνώνται τά έπί 
τής εΐκόνος αντικείμενα, οΐον τά έν αΐνίγματι, άσκουμένης τής αύτενεργό- 
τητος τοϋ παιδός. Δέον δέ ό παΐς ν’ άσκήται την προσοχήν αύτοϋ έφ’ ενός 
νά έφιστ^ αντικειμένου’; δέν έννοώ δμως, τοϋτο λέγων, ένί ούσιώδει άντι- 
κειμένφ έκ τών πλείστων περιβαλλόντων αυτόν ν’ άφοσιώται, πολλοϋ γβ 
καί δει. Άφοϋ τά καθ’ έκαστα μέρη εκείνου καθ’ έαυτά καί έν συγκρίσει 
πρός άλλα έρευνήση, καί σαφή καί καθαράν τούτου πορισθή παράστασιν, 
τότε δύναται νά προβή εις έ'ρευναν καί ετέρου τινός. Ή τοιαύτη δέ έρευνα 
εΐνε πολύ δυσχερεστέρα ή όσον έκ πρώτης φαίνεται άφετηρίας. Διότι, έάν 
τινες τών ενηλίκων παρατηρήσαντες καί έρευνήσαντες ρόδον τι, ώς τοΰτα 
συνήθως γίνεται, έρωτηθώσι, τίνα διαγνωστικά γνωρίσματα έπί τούτου άνε- 
κάλυψαν; θέλουσι προθύμως απαντήσει, μετ’ άλαζονείας τό γλίσχρον κέρ
δος τών έρευνών αύτών έπιδεικνύοντες, οσμήν, χρώμα καί άκάνθας' γνω
ρίσματα ολως επουσιώδη" διότι καί έν άλλοις φυτοΐς άπαντώσϊ ταΰτα έν 
όμοί^ σχέσει. Πόσαι δέ άρά γε τών ήμετέρων νηθουσών γυναικών έ'χουσιν 
καθαράν τής ή,Ιακάτης αύτών έ'ννοιαν ! Ή μόρφωσις ύγιών παραστάσεων 
δέν τελείται, ώς ή φωτογραφική εικών έπί τής ύάλου, διά τίνος δηλονότι 
ακαριαίας έπιτυπώσέως ολικής εΐκόνος" δέον ό άνθρωπος μετά κόπου ούχί 
εύκαταφρονήτου, οΐον έν μωσαϊκη εικόνι, έξ ενός έκάστου στοιχείου αύτών 
νά συνθέτη, άναμιμνησκόμενος τό τοϋ Επιχάρμου. ν-Των πόνων πωίοϋσιν 
ήμΐν πάντα τάγάά’ οΐ άτοί». Έχν δέ οί γονείς άμοιρώσι τοΰ πλεονεκτή
ματος τής μετ’ ακρίβειας παρατηρήσεως τών φυσικών άντικειμένων, θέθουσι
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μέΟ’ ίλαρότητΟς καί ευθυμίας κατά τάς άσκησεις' του παιδός κατανόησεί 
την πορείαν, ουτος αύτομάτως ακολουθεί, ΐνα διά της άκριβοΰς ■ παρατη- 
ρησεως ενός έκαστου μέρους φυτοΰ $ άνθους τινός εικόνα άκριβίί τοϋ δντος 
τούτου πορισθί), της ήδονης αύτοϋ έν έπιτυχί,γ έπί μάλλον αύξανούσης καί 
άγνιζομένης. «Πολλαί μητέρες μέ διεβεβαίωσαν», λέγει ό συγγραφεύς, «δτι 
•άφ ης στιγμής τας εμάς ηκολουθησαν οδηγίας, ηρξαντο πραγματικήν τινά 
εικόνα τών θελκτικών μορφών τών φυτών καί άνθέων ποριζόμεναι».

Δραστικόν μέσον πρός διεγερσιν τοϋ ενδιαφέροντος τοΰ παιδός συνιστάται 
τγί μητρί τό έξης. Πρό τοΰ περιπάτου αγγέλλει η άγαθη μητηρ τοϊς φιλ- 
τάτοις αύτ^ς τόν σκοπόν αύτοϋ. «”Ας ί'δωμεν σήμερον», λέγει η μητηρ, 
«αν τα μικρά πράσινα, παιδάκια έκ της μαύρης κλίνης των έσηκώθησαν»*  
εϊτα οδηγεί αυτά εις τούς σιτοφόρους άγοούς. 'Υπό περιεργίας δέ και ένδια- 
φεροντος φλέγόμενοι οί, παΐδες θέλουσι μετά μείζονος προσοχής καί συμπά
θειας παρατηρεί τά μικρά' έκεϊνα φυτά. Μετ’ όλίγας-δέ ημέρας καί αυθις η 

..μητηρ έπισκέπτεται ταΰτα, προαγγέλλουσα φδε*  «”Ας ί'δωμεν τί κάμνουσιν 
άρά γε τόρα τά πράσινα παιδάκια !» Ούτω δέ δίδοται αφορμή τφ παιδί 
ενωρίς την έν τ$ φύσει άλλοίωσιν νά παρατηρη. Δέον δέό παΐς καθ’ έβδο- 
μαδα το αυτό καρποφορον δενδρον, τον αυτόν νεοσσόν νά .έπισκέπτηται, ΐνα 
σαφώς άντιλαμβάνηται τ^ς βαθμιαίας αυτών άλλοιώσεως. Διά δέ της συγ- 
χρίϋεος τνΐζ παρούσας κοετχστχσεως τών όντο>ν αύτών προς τΓκρε^θοΰσάν, 
εζχγεί. ό παΐς πααζων τό ενός τών δυσχερέστατων τ^ς φιλοσοφίας
ζτ)τ7)|Λ(Χτων, εις ου ττιν επιστν)[χονιχ7ΐν θε^εΤ-ίωσιν έτι χαί νυν ενασχο^οΟν— 
ται οι φιΑόσοφοι^ τ?!ς αΛάοιωσεως Ά χχθ’ 'Ηράκλειτον '£>$?). Ενωρίς
δε ο παΐς εννοεί εαυτόν ως άλλοιου^,ενον δν, παραττϊρων ττιν αυζτ)σιν των or 
νυΧωνί τοΟ.ρ,ηκους κχΐ του βάρους τοΰ σώματος αύτου*

Εντυπουνται δε αι παραστάσεις εν τίρ παιδιχφ νώ δι’ επανειλιπιχριένων 
αχριβών αντιλήψεων*  Προς τούτο δε δ δρθΐίς και ύγιους εύρ,οιρ^σας αγωγές 
παΐς δεν έχει χρείαν ένθαρρύνσεως. Δεκάκις ουτος παρατηρεί τό αυτό άνθος, 
δεκάκις ακούει ττιν αυτνιν ιστορίαν προθυρ-ως’ εάν δέ παρατν-ράστ) δτι οί γο~ 
νεΐς αυτου βπι τίνος αντικείμενου επανειλημμενως την προσοχήν αυτών 
προσηλοϋσι, τοσούτφ μάλλον άναπτύσσει προθυμίαν είς νέας αντιλήψεις- 
Δέον όμως οι γονείς τας υπο τών παίδων προσκεκτημένας παραστάσεις δι’ 
επαναλήψεων κατα τε τας διαλεςεις καί διηγήσεις αυτών νά ένισχύσωσι. 
Θελουσι δε παρατηρήσει, οτι εκεΐναι αί . παραστάσεις παραμένουσι ζωηρά!, 
οσαι συνδέονται μετά τοπικών παραστάσεων. ’Ίνα π. χ. η έν Θερμοπύ- 
λ.αις μάχη εν τίί ιστοριιγ ζωηρά έν τη τοϋ παιδός μνημη. παραμένν), δέον νά 
διδαχθη ό παΐς και την τυπογραφικήν αυτής θέσιν. Διδακτικώτατον επομέ
νως είνε τα φυσικά οντα οι γονείς μετά τοπογραφικών προσδιορισμών νά 
συναπτωσιν’ οΐον τον βάτραχον μετά της λίμνης, σχοίνου καί καλαμώνος*

ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

τούς λειχήνας μετά τών βράχων, κορμοϋ δένδρων*  τροχίλον μετά τών 
έξ έλάτης κιγκλίδων.
. ’Εφόσον δέ ό αριθμός τών παραστάσεων καθίσταται μείζων, έπί τοσοΰτον 
μάλλον παρουσιάζεται η άνάγκη έπαισθητοτέρα της λογικής αύτών κατατ 
τάξεως."Οσον δέ άντίστροφον εινε ή διδασκαλία της φυσικής ιστορίας νά 
‘άρχηται άπδ τοΰ επιστημοηχοϋ συστήματος,ως τοΰτο έν πλείστοις τών ημε- 
τέρων συμβαίνει σχολείοις, τόσον άδικον θέλει είναι νά μη υποβοήθηση τις 
τον παΐδα είς την συστηματοποίησιν τών παραστάσεων αύτοϋ. Τοΰτο δέ είς 
πάντα γονέα εινε δυνατόν,καίπερ άδαη συστηματικών έπιστημονικών γνώ
σεων. ’Ήγουν η άγαθη μητηρ βλέπουσα χήνα, νήσσαν καί κύκνον νηχό- 
μενα έπί της λίμνης και τά διαγνωστικά αύτών γνωρίσματα τω παιδί έρ- 
μηνεύουσα, πορίζεται αύτομάτως την αλήθειαν, δτι καί τά τρία εκείνα 
πτηνά είσί κατά τοΰτο ομοια. "Οθεν ευκόλως δύναται αυτή τάϋτα ώς μέλη 
μιάς κλάσεων πτηνών, τών ζο.7ιγιδ//τίζώζ, να θεώρηση, οπερ εκ πρώτης 
ίσως ό'ψεως άνευ συνειδησεως της αλήθειας ό παΐς είχε διανοηθϋ., Καθ ο*  
μοιον τρόπον κατορθοΰται η άμυδρά καί νεφελώδης υπόνοια τοΰ παιδός, οτι. 
ορ/ις, ταως, στοονθίον, η άστήο, ήΛιος, σεΛητη εις ίδιαν κλασιν ανηκόυσιν 
ΰ'ντων, εις καθαράν νά ύψωθίί πεποίθησιν. Έν περιπτώσει όμως, καθ’ ήν ή μη
τηρ άγνοεϊ τά έπιστημονικά τών κλάσεων φυτών και ζωων ονοματα, ονο
μάζει. αύτάς κατ’ άρέσκειαν; τοΰ παιδόςο ύχ ηττον ωφελούμενου, άτε πα
ρασκευαζόμενου, 'ίνα βραδύτερον τοΰ έπιστημονικοΰ άντιληφθη συστήματος. 
'Ως τερπναί καί διδακτικαι πρός τοΰτο άσκησεις έν. δωματίφ συνιστώνται 
&ί έξης*  ό παΐς διαφόρους λίθους, νομίσματα, όσπρια μετά ποικιλόχροων έΐε- 
ρων άναμιγνύων, διαχωρίζει καί ταξινομεί εν θηκαις υπ αυτοΰ παρασκευά- 
σθείσαις.

'Υπολείπεται δέ ημϊν, την έπιρροην τί!ς διδασκαλίας τ5ίς φυσικής ιστορίας 
έπι τον άνθρωπον διασκόποϋσιν, η δυσχερεστάτη αύτης δψις. Ό είδημων 
τοΰ ποιοΰ πάντων, ούτως είπεΐν, τών φυσικών δντων της πατρίδας αύτοϋ $ 
κά'ι πάσης της Γης, καί όρθάς καί άσφαλεΐς τούτων φέρων έν τφ νφ αύτοϋ 
παραστάσεις, ούχ ηττον Μουσείφ παρεμφερής τυγχάνει,νέκρα οστά, και δέρ
ματα περιέχοντι. Διότι, ΐνα ό άνθρωπος καθ’ολοκληρίαν αρχών τ$ίς yvowc 
καταστ^, δέν άρκοΰσι μόναι αί περί τοΰ τρόπου της ύπά^ζεως τώ? φυσίτ 
κών δντων γνώσεις, άλλ’ άπαιτοΰνται καί αί περί ά^.Ιοιωσεως αυτών καί αι
τίας. "Ινα λοιπόν ό ήμέτερος παΐς καταστη ίκανος να σκεπτητα-ι έπ αυ
τών, δέον υπό την οδηγίαν τών γονέων τα φαινόμενα της α^^οίύ)ΰ'£(ύς και 
της ενεργείας τών οντων νά παρατηρώ· Τα δε φαινομ.ενα τνίς ανόργανου φυ- 
,σεως, ης η άπλότης είνε τό μέγιστον αύτης χαρακτηριστικόν, δύνανται νά 
χρησιμ.εύσωσιν ώς αφετηρία της έρεύνης τοΰ αίτιον. Έπί μακρον· αρκεΐται ο 
παΐς είς την άπλ"ην διά τών αισθήσεων τών φυσικών φαινομένων αντιΰ.η- 
ψιν. Παρατηρεί π. χ· δτι ό ύπ’·αύτοϋ ριφθείς λίθος επι τνίς γης καταπίπτει,
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έκ τούτου δε σχηματίζει τόν νόμον, δτι έτερον έν όμοίορ περιπτώσει θέλϊί 
κάμει τό αυτό, χωρίς νά διεγερθή έν αύτφ ή ανάγκη τ$ίς έρεύνης τοϋ αι

τίου. Βεβαίως πολλάκις έρωτ^ ό παϊς, ζητών νά μάθη τόν λόγον, ύφ’ ου 
όρμώμενοι οί γονείς αύτοϋ άπαγορεύουσιν αύτφ τι’ δέν έπιγίνεται όμως έν τφ 
νφ αύτοϋ ή σκέψις, δτι καί ή πτώσις τοϋ λίθου έχει λόγον τινα. ’Αλλά καί 
ή άνθρωπότης επί μάκρους αιώνας ήρκεΐτο εις μόνην την των φαινομένων 
άντίληψιν’ όταν δέ διηγέρθη έν αύτνί τό αίσθημα τΐ!ς άνάγκης νά έρευνήσν) 
τό αίτιον τών φαινομένων, έ'σπευσε διά τί!ς ποιήσεως θεούς άνθρωπομόρφους 
νά πλάση, δι’ ών αί φυσικαί δυνάμεις έξεπροσωποΰντο.

Γονείς, μήπω της φυσικές μεμυημένοι επιστήμης, ήτις δι’ υποθετικών τι- 
νων αίτιων η δυνάμεων τά έν αύτή άπειρα φαινόμενα επιζητεί νά έρμη- 
νεύη, έρωτώμενοι υπό προώρως ωρίμων παίδων περί τοϋ αιτίου φυσικών τι- 
νων αινιγμάτων, δίκαιον καί στοργικόν εινε, όμολογοΰντες είλικρινώς την ά
γνοιαν αύτών, νά παρέχωσιν αύτοϊς την παρηγορον ελπίδα OTt βραδύτερου έν 
τφ Σχολείφ θελουσς μάθει τοϋτο. Έάν όμως τούναντίον έν τ7ι δεσποτική 
αυτών φιλαυτίγ έπιχειρησωσι δι’ άκροσφαλών άπαντήσεων νά κρύψωσι την 
άγνοιαν αυτών, ά.ς ώσι βέβαιοι δτι θελουσι καιρίως παραβλάπτει τά φίλτατα, 
διαστρεβλοΰντες τόν νοΰν αύτών. Διότι κεναί λέξεις καθιστώσι τόν παΐδα 
κοϋφον, αμβλύνονται την 'οξύνοιαν καί τό ερευνητικόν αύτοϋ πνεΰμα.- Περί 
της λυσιτελοϋς μεθόδου, καθ’ ην δ πατήρ δύναται καρποφόρως νά διδάσκν] 
την Φυσικήν, πραγματεύεται · ό συγγραφεύς έν ίδίφ φερωνύμφ κεφαλαίψ. 
Αί παρατηρήσεις δέ, &ς δ συγγραφεύς παρενείρει έν έκάστφ έπομένφ μαθη- 
ματι, σαφηνισουσι τά προειρημένα. Εύελπιστών δέ κάγώ δτι αί μελέται 
αυται θέλουσιν άποβίί ωφέλιμοι και τοΐς φίλοις διδασκάλοις, άρχομαι προσε
χώς άναπτύξεως τοΰ μαθήματος τΐίς Ζωολογίας κατά την πραμνησθεΐ- 
σαν παιδαγωγικήν τοΰ συγγραφέως αρχήν. *

ΕΪΣΤΡ. Α. ΚΕΧΑΓΙΑΣ

παιδαγωγός

1 Ο X. Εύστρ. Α. Κεχαγιάς ix ΙΙρούσης τής μιζοας ’Ασίας, τρόφιμος τού Ιθνιχοΰ ημών 
Πανεπιστημίου, έπι μαζρά δε έτη τά τής ύποδιευθύνσεως ίν τω Έλλ. Έχπαιδευτηρίφ τοΰ 
άειμνήστου Γρ. Γ. ΠαΧΛαδοπούλοι» Ιμπεπιστευμένος. ειτα δέ έπι τρία όλα έ'τη διευΟύνας την 
έν τή νήσφ Πριγχήπω Έλλ. Σχολήν, μετέδη εις Λειψίαν τής Σαξωνίας, ίπιδοΟεις εις τά 
παιδαγωγικά, ού μόνον Αεωρητιζώς διδασκόμενος, άλλά καί πραζτιχώς διδάξας έπΐ πολ- 
λάς εξαμηνίας έν τ<3 άχαδημαϊκιρ προτύπω σχολείφ, κομίζων ήδη μεΟ’ έαυτοδ ένδείξεις τής 
Ιπιτυχοϋς αύτοϋ έν τή παιδαγωγική μορφώσεως παρά τε τοϋ χ. Ziller, καΟηγητοΟ τής φιλο
σοφίας τοδ έν Λειψία Πανεπιστημίου και διευδυντοδ τοΰ έν λόγω σχολείου και τών λοιπών 
καθηγητών. Φιλοτιμούμενος δέ, "να τό Ιφ’ έαυτώ πράξη πρός βελτίωσιν τής χατ’ οϊχον παρ’ 
ήμΤν άγωγής και παιδείας, ήτις άποτελεΐ την κρηπίδα πάσης περαιτέρω παιδεύσεως, προσφέ
ρει τοΐς φιλοκάλοις καί φιλοτέκνοις γονεϋσι τάς παιδαγωγικάς μελότας αύτοϋ έπΐ τή βάσει 
όμοιων γερμανικών, εύελπιστών ότι βίλονσι τύχει εύμενοΰς ύποδοχής.

ΕΣΤΙΑΣ
ΡΩΜΑΪΚΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΙΜΑΤΑ

Ε'* '
ΑΠΑΓΩΓΗ

Περί λύχνων άφάς την υπό τοΰ ’Ιουδαίου ώρισμένην ώραν οί Λιβιτινάμιοί 

οδηγούμενοι υπό τοϋ Ναθαναήλ άφίκοντο εις τά ’Ανάκτορα καί σταθέντες 
προ της βορείου πύλης έ'λαβον πάντα τά χρήσιμα πρός παρασκευήν τών 
πτωμάτων. ’Απελεύθερος δέ τις επίτηδες εκεί ίστάμενος είσηγαγεν αύτούς 
κρύφα εις τά δώματα τών Καισάρων, καί όδηγήσας αύτούς εις δωμάτιον 
κείμενον πλησίον τοϋ άτρίου έΖπεν αύτοϊς δ'τι πορεύεται νά λάβη τάς παραγ
γελίας τοϋ ηγεμόνας καί άπήλθε καταλιπών αύτούς μόνους.

Ό Νερών ειχεν ή'δη άποπέμψει τούς συνδαιτυμόνας, μόναι δ’ έν τφ έστια- 
τορίφ ήσαν μετ’ αύτοϋ ή Άγριππίνα καί η Όκταβία. Έφαίνετο δέ περ'ιφοον- 
τις καί συνεχώς έστρεφε τό βλέμμα πρός την θύραν. Ή μητηρ αύτοϋ καί η 
γυνή ύπ’ άορίστου τινός τρόμου κατεχόμεναι έπόθοΰν νά έξέλθωσιν ό'σον τάχι- 

" στα έκ τοΰ τμικίίνου Νέρων δεν έφαίνετο έ'χων ό'ρεξιν νά δώση αύ-
ταϊς την ποθητήν άδειαν νάποχωρήσωσι. Πρώτη ή Άγριππίνα τολμήσασα 
ήρώτησεν .αυτόν περί τοϋ Βρετανικού, άλλ’ούδεμ.ίαν άπόκρισιν λαβουσα καί. 
βλέπουσα αύξουσαν την θλϊψιν τοΰ υίοΰ αύτ·ης έσιώπησε. Την βαθυτάτην 

ί . σιωπήν έτάραξε δούλος άνεγείρας την αυλαίαν τοΰ τρικΛίνου καί έλθών
παρά την κλίνην τοϋ Νέρωνος, εις θν είπεν ύποκρινόμενος τόν τεθλιμμένου·

— Δέσποτα, —— φεΰ τ^ς τύχης ’ —, άπέθανεν ό Βρετανικός.
Τό αϊφνίδιον τ·ης άγγελίας ταύτης κατέπληξε τήν Όκταβίαν, ήτις άναπε- 

σοϋσα επί τής κλίνης έφ’ ης έκάθητο έλιποθύμησε. Ή δέ Άγριππίνα ύπο- 
πτεύουσα καί αυτή μυσαρόν τι τέχνασμα, άνεφώνησε’

— Κακούργημα διεπράχθη .. . καί τό δηλητηριον ...
— Τό δηλητηριον αί'; άπεκρίθη ό Νέρων βάλλων κατ’ αυτής βλέμμα 

άγριον. Τί δηλητήριου; τί έννοεΐς; Μήπως εγώ έθανάτωσα τόν Κλαύδιον καί 
τόν πρώτόν σου άνδρ,α ;

Ή Άγριππίνα έ'κλιυε την κεφαλήν αίσθανθεϊσα την στιγμήν εκείνην ότι ό 

υιός αυτής άνατραφείς μεταξύ μυσαρών κακουργιών έ'μελλε νά ύπερβή αύτήν 
κατά τό κακουργεΐυ. 'Η δέ Όκταβία συνελθοΰσα καί ύπερνικήσασα τήν φυ
σικήν αυτής, δειλίαν άνεφώνησε δακρύουσα’

—— Ποΰ εινε ό άδελφός μου ; νά τον ί'δω! ί'σως υπάρχει ελπίς καί οί ιατροί.,.
1 ’Ίδε Παρνεσσού τόρ.. Α'σελ, 627, 695, 787, 951.



ΕΣΤΙΑΣ 61
60 · ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

— Έγώ εΐξεύρω τί θά χ.ίμ.ώ, άπεκρίθή διά φωνής τραχείας ό Νερών, -καί 
κατ.αβάς της κείνης έκέλευσεν αγρίως τήν μητέρα καί την γυναίκα χύτου 
νά άποχωρήσωσιν είς τά εαυτών δώματα. Καί αί μέν γυναίκες άπεχώρησαν 
περίλυποι, δ δέ Νέρων μείνας μόνος μετά τοϋ άπελευθέρου ήρώτησεν αυτόν.

— Που εΐνε οί ,Ιιΰιτίκάοιοι, ;
-— Δέσποτα, περιμένουσι τάς προσταγάς σου.
— Εισαγάγετε τους είς την αίθουσαν όπου εΐνε ό νεκρός καί δσον τάχι- 

. στα νά έκτελέσωσι τό έργον των.
Καί ταΰτα λεγων ό Νέρων έπαρεύθη μετά τοϋ άπελευθέρου εις την αίθου

σαν, έν ή έκειτο τό πτώμα τοϋ δυσμοίρου Βρετανικού έπί χθαμαλής ςφωμνής 
καί αί χέΐρες αύτοϋ έκρέμβέντο ψαύουσαι τό έδαφος. Ό Νέρων είσελθών έστη 
σύννους πρό τοΰ νεκοοΰ αότοΰ θετοϋ άδελφοΰ, έπειτα δέ έπί τοΰ προσώπου 
αύτοϋ έλαμψε χαρά Ανεκλάλητος καί έψιθύρισε’

— Τέλος έμεινα κύριος του Κράτους. Τουλάχιστον έάν ύπάρχωσιν είσέτι 
άλλοι άντιπαραγγέλλοντες, τώρα είξεύρω έγώ πώς νά τους διορθώσω' δέν 
είμαι πλέον πρωτόπειρος.

Παρά τή κεφαλή της νεκρικής κλίνης ΐσταντο δυο δούλοι, αύτοί έκεϊνοι 
οί άπόκομίσαντες έξω τοϋ εστιατορίου νεκρόν τόν Βρετανικόν. Ό Καϊσαρ δεί- 
ξας είς αύτούς κηλίδας τινάς ίοχρόους έπί τοΰ προσώπου τοΰ νεκρού είπε*

—- Μη λησμονήσητε νά εί'πητε είς τούς Λιβιτιταρϊους νά έξαλείψωσι τά 
σημεία ταΰτα.

Ό απελεύθερος άποσταλείς νά καλέση τούς θεράποντας τής Λιβιτίνης *,  
επανήλθε μετ’ού πολύ άκολουθούμενος υπό έξ άνδρών ών ηγείτο δ Ναθαναήλ. 
Έφερον δ’ ούτοι ύδωρ θερμόν, μϋρα, άχνην και σπόγγους. Διελθόντες πρό τοΰ 
Νέρωνος προσεκύνησάν αύτώ έδαφιαίως, έκεϊνος δέ καλέσάς κατά μέρος τόό 
απελεύθερου ειπεν είς αύτόν δ τι καί είς τούς δούλους, νά φροντίση δηλον 
δτι περί τής τελείας έξαλείψεως τών κηλίδων τοΰ προσώπου τοΰ Βρετάνικοΰ 
αίτινες έμαρτύρουν δτι δ νεανίας άπέθανε δηλητηριασθείς. Μετέβη δ’ έπειτα 
είς τά δώματα αυτού, ένθα ευρε τόν "Οθωνα τόν Σενεκίωνα καί πολλούς άλ
λους ασώτους νέους, μεθ’ ών διηλθε τό πλεϊστον της νυκτός τρώγων καί πί
νων καί παντοίας άσωτείας διαπράττων, άνευ κόκκου αίδόΰς, διότι ήδη ή 
καρδία αυτού ήτο άπεσκληρωμένη καί ό νούς πεπωρωμένος.

Έν ω δ’δ Νέρων κραιπαλών διήρχετο τήν φονικήν έκείνην νύκτα, οί κτε- 
ρισται έζετέλουν τό πένθιμον αύτών έ'ργον. Έκδυσαντες τό πτώμα τοϋ Βρε
τανικού έλουσαν αύτό διά θερμού υδατος καί έμύρισαν δι’άμώμου, σμύρ
νας καί κασίας, ειτα δέ ηλειψαν τό πρόσω’πον' διά ' σκευάσίας έξ άχνης 
Αλεύρου ίνα έξαλειφθώσι τά επάρατα έκεΐνα στίγματα. Έτο δέ αναγκαία ή 
έξάλειψις τών στιγμάτων, διότι οί Αρχαίοι 'Ρωμαίοι είχον Ασκεπή τά πρό-

1 Αιδιτίνη ε’ίιε ’Επιτύμβια ’Αφροδίτη προστάτις των κηδειών εχουσα καί ναόν εν'Ρώμη. 
Διο καί οί κτερισται εκαλούντο ίπό τών 'Ρωμαίων λ ιδίτινάριοι.

β,ωπα τών νεκρών,” ίνα ουτω γίνηται φανερόν. δτι ό θαπτόμενος άληθώς απί
θανε’ τούτου δ’ ενεκα πρό της ταφής έγίνετο έκθεσις τοϋ νεκρού. Ένδύσαντες 
δέ τόν Βρετανικόν διά τών ένδυμάτων ά καί ζών έφόρει, παρέλαβον αύτόν, 
οί δύο δούλοι παρακολουθούμενοι ύπό τοΰ Ναθαναήλ καί τών σύν αύτώ, καί 
κομίσαντες εύς εύρυτάτην παρακειμένην αίθουσαν άπέθηκαν έπί ύψηλής κλί
νης κεκοσμημένης δι’ ελέφαντες καί έπεστρωμένης. διά βαρυτίμων ύ,φασμά- 
των. Παραλαβόντες δ’ έπειτα την κλίνην προέθηκάν αυτήν έν τώ μέσω τοΰ 
άτρίου τών ’Ανακτόρων ούτως ώστε οί πόδες τοΰ νεκρού νά είνς έστραμμέ- 
νρι πρός την οδόν. Ταύτοχρόνως δέ οί κτεοισταί έκρέμασαν Από τ·7,ς με
σημβρινής τών ’Ανακτόρων πύλης μελανά παραπετάσματα καί ίδρυσαν έν τ<^ 
προδόμφ μικρόν βωμόν έφ’ ού έκαιον μϋρα.

- Τό λείψανου έπρεπε κατά τά νενομισμένα νά μείνη προτεθειμένον πολλάς,. 
ημέρας είς την θέαν τοΰ κοινού. Άλλ’ ό Νέρων λαβών καί την γνώμην των 
φίλων χυτού, έκέλευσεν 'ίνα η κηδεία τελεσθή την επιούσαν πρωίαν.. Πρός 
δικαιολογίαν δέ τής καινοτομίας ταύτης, έξεδωκε διάταγμα δι ού έπετρέ- 
πετο παλαιόν Tt έθιμον συγχωρούν την ταχεϊαν ταφήν τών νεκρών, οσάκις 
ούτοι ήσαν νέοι, ίνα μη παρατείνηται ή έκ της θέας αύτών λύπη τών οί-, 
κείων.

Τούτων γινομένων ό ’Ιακώβ έλθών είς τόν ναόν της Εστίας καί ευρών την 
μ’εγάλην Έστιάδα Βιβιδίαν έλαβε παρ’ αύτής ύπόσχεσιν οτι προθύμω.ς. θά 
συντελέση είς τήν έκ.τέλεσιν τών σχεδίων τοϋ Σοεμάν (τούτο ήτο τό Αληθές 
τοΰ ’Ιουδαίου ονομα, οπερ τίς οΐδε διά τίνα πονηρόν λόγον στρεβλώσαζ,εϊχε 
μετατρέψει είς Σοέμας. Τοϋ λοιπού καί ημείς θαποκαλώμεν αύτόν Σοεμαν). 
Προσέτι δέ δ ’Ιακώβ έπειδη ήτο καί υπάλληλος της μυστικές Αστυνομίας, 
έφρόντισεν ίνα τά μέν πέριξ τοΰ ναού της Εστίας μέρη, εΐνε έρημα ανθρώ
πων, οί δέ βιγΙΛες ήτοι οί νυκτοφύλακες τού τμήματος τούτου έκλεχθώσιν 
έκ τών φίλων τοϋ’Ιουδαίου.

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς την Καικιλίαν ίνα Ιδωμεν τί γίνεται η αγνή, 
αυτή νύμφη τοΰ Χριστού. Ή Καικιλία μετά την άνάκρισιν έπανελθοΰσα είς τό. 
κελλίον αύτης, έκλείσθη έν αύτώ μετά τής γηρα.ιάς δούλης ’Αρσινόης μέχρι 
τής εσπέρας. Ή Αδελφή τοΰ Μετέλλου μόνη μετά τής Αιγύπτιας έδ.έετο τοΰ 
Ιησού ίνα ενίσχυση αυτήν ίνα μέχρι τέλους ύπομείνη μετά καρτερίας τό .φο
βερόν μαρτύριον.,Μετά τό τέλος τής προσευχής καθήσασα έπί τής κλίνης 
έκάλεσε τήν Άρσινόην νά καθήση καί αυτή. Είπε δέ στενάζρυσα'

—- Πόσον έπόθαυν νά ΐ'δω τόν Αίνον! Έχω χρείαν μεγίστην τών συμβου
λών αύτοϋ κατά τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν. Δέν λυπούμαι, άγαπητή 
μοι φίλη, διά τόν κίνδυνον τής ζωής μου, ώ, όχι! Είμαι χριστιανή καί γινώ” 
σκω δτι ώς αντάλλαγμα τής επιγείου ταύτης ζωής θά τύχω έτέρας ζωής 
άπείρως λαμπροτέρας καί μακαριωτέρας. Αλλά θλίβομαι διότι είμαι ήναγ- 
κασμένη νάποκρύψω τήν πίστιν μου. "Ω, έάν ήδυνάμην ενώπιον τοΰ τυράννου,
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ενώπιον τής 'Ρώμης δλης νά δμολογήσω τί πιστεύω. ’Αλλ’ ό Λίνος νομίζει' 

οτι εινε φρονιμώτερον νά σιγήσω, και πρέπει νά υπακούσω εις αυτόν. ’Ήθε- 

λον ό'μως νά τον ί'δω σήμερον καί νά τον συμβουλευθώ.
— ’Ίσως έλθγι άπόψε, είπεν η" Αίγυπτία, κλίνασα πρός τήν δέσποιναν 

αύτης ϊν’ άκούνι εύκόλως. Καθώς νυκτώσν; θά προσέχω είς τήν πύλην τοϋ 

άλσους της Εστίας και έάν φαν ή θά σοί το άναγγείλω, ώς πάντοτε, ’Αλλά 

θάρρει, ΚαικΛία, ή χάρις τοϋ Ύψίστου θά- σε έπισκιάσνι και θά νικησης.
— Τοιαύτην έχω καί εγώ πεποίθησιν. 'Ο Χριστός είς 8ν πιστεύω θά με 

προστατεύση καί έν τοΐς Άνακτόροις τοϋ Νέρωνος, ώς έν τφ περιβόλφ τούτφ 

τφ άφιερωμένφ είς τήν λατρείαν τών ειδώλων.

. Καί τάς λέξεις ταύτας άπήγγειλεν ή νεανις μετά τοιαύτης πίστεως καί 
θάρρους, ώστε ή ’Αρσινόη εις άκρον συγκινηθεϊσα ήτένισεν αύτήν θαυμάζου- 

σα. Τό πρόσωπον της νεαράς 'Ρωμαίας έξήστραπτεν ύπό μεγαλείου όποιον 
εί'δομεν αύτην έχουσαν κατά την ώραν της άνακρίσεως ένώπιον τοϋ αύτο- 
κράτορος. Τό έν τή ψυχή αύτής έμφωλεΰον πΰρ άντανακλώμενον έπί τής 
μορφής περιέβαλλεν αύτην κάλλος υπερφυές την ώραν έκείνην. Πρέπει δέ 

νά εΐπωμεν ό'τι ούκ ολίγον συνετέλεσε καί η γηραιά ’Αρσινόη είς τήν.με- 

ταμόρφωσιν ταύτην της Καικιλίας, διότι αύτή ήτο τό δργανον τής προσε- 
λεύσεως τής νεώνιδος είς τόν χριστιανισμ.όν. Εί'κόσιν δλα έτη ύπηρέτει έν τγί 
οίκίςρ τοΰ Μετέλλου ούδ’ έπί στιγμήν λείψασα από πλησίον της αδελφής τοϋ 

πατρικίου. Γεννηθεϊσα έν Αίγύπτω ύπό γονέων εύγενών κατήντησεν είς Νεά- 

πολιν, ένθα έτυχεν αγωγής άρίστης. Δεκαοκτώ ετών ηλικίαν είχεν δ'τε ήγο- 
ράσθη ύπό τοΰ πατρός τής έστιάδος καί διετέλεσε ζώσα-μετ’ αύτής έν εύ- 
πορία καί εύδαιμ,ονία. Είτε δέ ένθυμ,ουμένη την εύγενή καταγωγήν αύτής 
εί'τε προτιμώσα νά μείνγ έλευθέρα, δέν έστερξε νά λάβη άνδρα δοΰλον 

τοι προέτρεπεν αύτην η μητηρ της Καικιλίας. 'Η δέσποινα συγκινηθεϊσα διά 

την άγάπην ην άείποτε έπεδείκνυεν η ’Αρσινόη πρός τούς κυρίους αύτης, 

έπέμεινε βιάζουσα αύτην νά ύπανδρευθή, και άποθνήσκουσα άνεθηκεν 

αύτην την έπιτήρησιν τής νέκρας Καικιλίας.

Ή Αίγυπτία γενομένη χριστιανη έπί τών πρώτων ήδη έτών της βασιλείας 
τοϋ Κλαυδίου, έδίδαξε καί την εύγενη αύτής δέσποιναν την νέαν θρησκείαν. 
Βραδύτερον δέ δτε ή Άγριππίνα ζηλοτυπήσασα κατέταξε την νεάνιδα είς 

τάς 'Εστιάδας, ή ’Αρσινόη έτυχε της άδείας νά παρακολούθηση τήν νέαν Kat- 
κιλίαν καί νά διαμείνγ μετ’αύτής έν τφ ναφ τής 'Εστίας, καί συνέζων 

παραμυθοΰσαι άλλήλας αί δύο αύται μ.άρτυρες τής άληθινής θρησκείας, τής 

τοσοΰτον αγρίως τότε καταπολεμουμένης. Έκ νεότήτος ή ’Αρσινόη ουσα έγ- 
κρατής καί κοσμία κατά πάντα, ήτο ακμαιότατη καί άνδηρά, σώζουσα έν 

τή πρεσβυτική ηλικία τά θέλγητρα τής νεότήτος. Έάν έβλεπες αύτην με*  
γαλοπρεπή, σεμνήν καί κοσμίως ένδεδυμένήν, έχουσαν τήν κόμην μελανήν 

καί

δέν
εις
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καί τό πρόσωπον σιτόχρουν ύπό τοϋ ήλιου τής Αίγύπτου, θά ένόμιζες δτι βλέ

πεις ένωπιόν σου χάλκινον άγαλμα έργον καλλιτέχνου μεγαλοφυοΰς.
’Ότε ή ’Αρσινόη προσέβλεψεν είς τήν Καικιλίαν μετά θαυμασμοϋ διά τούς 

λόγους ούς εΖπεν ή νεαρά χριστιανη, αύτη κύψασα πρός τήν Άρσινόην καί 
περιβάλλουσα αύτήν διά τών βραχιόνων άνεφώνησε’

— Τί σκέπτεσαι, άγαπητή μου ;
— Κόρη μου, σκέπτομαι πόσην χαράν θά προξένησες είς τήν Εκκλη

σίαν. Οί ιεροί ημών διδάσκαλοι μετά ύπερηφανίας θά προφέρωσι τό δνομά σου.

..— Οί’μοι, είπε στενάζουσα ή νεαρά Έστιάς καί έκλινε τήν χαρίεσσαν 
κεφαλήν πρός τόν ώμον τής γηραιάς δούλης. Οί'μοι, ό αγών δέν έπεράνθη, 

καί γινώσκεις, καλή μου ’Αρσινόη, δτι μόνον ή τελευταία μάχη αποφασίζει 

τίς θά λάβη τής νίκης τόν στέφανον. -
Ή ’Αρσινόη ήτοιμάζετο νάποκριθή, άλλ’ αίφνης άνοιγείσης τής θύρας τοϋ 

κελλίου ένεφανίσθη δούλη τής μεγάλης Έστιάδος καί είπε’

— Ή Βιβιδία προσκαλεϊ τήν Άρσινόην παρευθύς.
Καί ταϋτα είποϋσα ή δούλη άπήλθε ρίψασα βλέμμα έταστικόν έπί τών 

δύο γυναικών.

.·.— "Ύπαγε, μήτέρ μου, καί μή βραδύνης νά έπανέλθγς, είπεν ή Καικίλία 

θλίβουσα τήν Άρσινόην έπί τής καρδίας.
‘Η ’Αρσινόη ύπακούσασα άπήλθε παρευθύς, ή δέ Καικίλία έμεινε μόνη έν 

τώ κελλίφ.
Πολλή ώρα παρήλθε καί δμως ή ’Αρσινόη δέν έφαίνετο. ΤΗλθε καί ή ώρα 

τοΰ δείπνου. Ή δέ Έστιάς ανησυχούσα διά τήν παράτασιν τής απουσίας τής 

πιστής δούλης, έμελλε νά έξέλθη ΐνα έρωτήση τί συμβαίνει. Άλλά πριν ή 
έκτελέστ) τήν άπόφασιν ταύτην, εμφανίζεται έκ δευτέρου ή δούλη τής Βι- 

βιδίας καί λέγει' -
— Καικίλία, έστρώθη ή τράπεζα καί αί Έστιάδες μεταβαίνουσιν είς τά 

έστίατόριον.
— ’Εγώ έδφ θά φάγω, είπεν ή Έστιάς.

—- Έχει καλώς, είπεν ή δούλη, γυνή μεσήλιξ δόλιον έ'χουσα τό βλέμμα 

καί άμφίβολον τό μειδίαμα. Έν φ δ’ ήτοιμάζετο νά άπέλθγ, ειπεν είς αύτήν 

ή Καικίλία.
— Δέν μ.οι λέγεις, Φελιβία, διατί ή Αρσινόη δέν επανέρχεται;
— Ή Βιβιδία άνέθηκεν είς αύτήν εργασίας τινάς, αιτινες είσέτι δέν έτε- 

λείωσαν βεβαίως.
— Καί τί κάμνει; είξευρεις σύ; ήρώτησεν έπιμένουσα ή Καικίλία.
'Η δέ δούλη χωρίς νάποκριθή άπεχώρησε διαφεύγουσα νέα; έρωτήσεις. 

’Επανήλθε δέ μετ’ ού πολύ κομίζουσα έπί άργυοοΰ πινακίου τό φαγητόν τής 

έστιάδος. Έρωτηθεΐσα δέ καί αύθις περί τής ’Αρσινόης άπεκρίθη λακωνικώς*  

■ — Υπομονή καί δέν θά βραδύνγ. Αί αόριστοι αύται καί. μυστηριώδεις 
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άποκρίσεις έδιπλασίασαν τούς φόβους κ,οοΐ, τήν άπόρίαν τής Έστιάδος. Μόλις : 

ήγγισεν εις τά χείλη τό φαγητόν’ άλλά τέλος οί τής ψυχής θόρυβοι κατε- 
στάλησαν εύθύς ώς ήλθεν είς τον νοΰν αύτης δτι ή Θεία Πρόνοια ήγρύπνει 

έπ’αύτών.
Ή εσπέρα προύχώρει και βαθμηδόν έσκοτίζετο το κελλίον τής έστιάδος. 

Άλλ’ ή ’Αρσινόη δεν έφαίνετο, Άπεφάσισε λοιπόν ή Καικιλία νά πορευθή 

αύτή καί νά έρευνήση τί γίνεται ή πίστη δούλη. Καταλιποΰσα άψοφητί τό 

κελλίον, έπορεύθη διά τής κυκλικής, στοάς είς την. είσοδον τοϋ ίεροϋ άλσους 
καί ευρε την πύλην παρά τό σύνηθες ανοικτήν έτι. Έβυθισε τό βλέμμα. μετά 
προσοχής πρός τάς μακράς έκ δρυών δενδροστοιχίας και δεν είδε ψυχήν, 

Έπορεύθη έπειτα είς τό δωμάτιον έν ώ ή Βιβιδία συνήθως διέτριβε μετά τό 

δεϊπνον, συνήντησε δ’ αύτήν έν τή προ τοϋ δωματίου μικρά αυλή ένθα 'ίστατο 
έν τφ μέσω άγαλμα τής θεάς 'Εστίας. Έλθοΰσα πλησίον ήΚαικιλία ήρώ- 

τησε την Βιβιδίαν ποϋ εινε. ή Αρσινόη.
——Έχει εργασίαν, άπεκρίθη ή Βιβιδία μετ’αύστηοότητος.

. —Άλλά ...
— Δεν ε·/ει αλλά' υπχγε παρευθύς είς τό κελλίον σου.
'Η τάλαινα Καικιλία ένόησεν δτι ήτο μάταιον νά έπιμείνγ έρωτώσα περί 

τής ’Αρσινόης, καί αϊτήσασα συγγνώμην διά την απερισκεψίαν έπανήρχετο 

περίλυπος είς τό πενιχρόν αυτής κελλίον.. Προ δυο ή'δη ωρών ήτο νύξ και αΐ 

έστιάδες έκοιμώντο πάσαι, πλήν τής Βιβιδίας, τής Καικιλία; και τής έστιά

δος τής έπιτετραμμένης την τήρησιν τοϋ άσβεστου πυρές τήν νύκτα εκείνην. 
'Η’Αρσινόη ΐστατο πλησίον τής τελευταίας ταύτης έτοιμη, νά. έκτελέσ-ρ οΐαν 

δήποτε προσταγήν αύτης,. Άλλά τοΰτο.. δμως ήτα άφορμή απλή, ΐνα μ.ή ευ- 

ρίσκηται ή Αρσινόη τήν νύκτα εκείνην παρά τή Καικιλίικ.
Έπανελθοΰσα ή Καικιλία είς τό κελλίον έγονυπέτησε παρά τή κλίνη 

αυτής, καί έδέετο διαπύρως, Μικρά λυχνία κειμένη έπί μαρμάρινου τραπεζίου 

έπέχεεν έπί τοϋ καταπεπονημένου προσώπου τής παρθένου φως ώχοόν καί 
ύποτρέμον. Αίφνης ή θύρα τοϋ κελλίου άνοίγεται καί πριν ή. προφθάσ-ρ ή νεώ- 
νΐζ νά ρήξγ κραυγήν, δύο άνδρες ή'ρπασαν αύτήν καί φωνή ύπόκωφος έψιθύ- 

ρισεν είς τό ούς αύτης.
— Ό άδελφός σου μάς στέλλει. Σιωπή, εάν δεν θέλής νά καταστρέψγς 

τον Μετελλον.
. Καί πάραυτα παρέλαβον τήν παρθένον και κομίσαντες είς τό ιερόν άλσος 

ημιθανή καί τρέμουσαν ύπό φόβου, κατέθηκαν αυτήν έν φορείφ φρασσρμένφ 

διά πυκνών παραπετασμάτων. Τέσσαρες δέ φορεαφόροι άναλαβόντες έπί τών 
στιβαρών ώμων τό φορεϊον, δρομαίως έξήλθον του ίεροϋ άλσους παρακολουθού- 

μενοι ύπό τών δύο άνδρών, ών δ έτερος — ό ’Ιουδαίος ’Ιακώβ —— πριν ή έξέλ- 

θωσι τοΰ άλσους έσύριξε παρατεταμένως. Ώς δ’ ενθυμούνται οί άναγνώσται 
ό συριγμός ουτος ήτο τό σημεϊον δ'περ άμ’ άκου,σας ό έκεϊ που μετά τινων 
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δούλων παραφυλάττων Πολύβιος κατά παραγγελίαν τοϋ Σοεμάν έμελλε νά 

δράμγ είς τήν είσοδον τοϋ άλσους.

Οί φορεαφόροι έξηκολούθουν τρέχοντες’ δτε δέ έμελλον νά διαβώσι τήν πυ-, 
λην τοΰ δρυμώνος, συνηντήθησαν μετά δύο άνδρών, ών ό έτερος έστάθη καί 

μετ’ άπορίας παρετήρησε τό φορεϊον. ΤΗσαν δ’ούτοι ό Λϊνος καί δ Σκαΰρος. ■ 

Άφ’ ού δέ τό φορεϊον άπεμακρύνθη, ό Σκαΰρος είπε χαμηλή τή φωνή είς τόν 

σύντροφον αύτοϋ’
— Νομίζω οτι ήκουσα στεναγμόν έςε’ρχόμενον έκ τοΰ φορείου. Τίς οΐδε 

μήπως έγενόμεθα μάρτυρες μυστηριώδους κακουργήματος, φοβοΰμαι μήπως ή 

Καικιλία τρέχει κίνδυνον μέγαν. Καί ταϋτα λέγων έσυρε τόν Αίνον πρός τό 

μέρος τοϋ τρέχοντος φορείου.
Οί δέ άπάγοντες τήν Καικιλίαν έίσήρχοντο ήδη είς τήν πλάτεϊαν τής 

Αγοράς, άλλ’ έκεϊ τρεις άνδρες παρακολουθούμενοι μακρόθεν ύπό δεκάδος 
δούλων έπεχείρησαν νά φράζωσι τήν όδόν. Οί φορεαφόροι ηγουμένου τοΰ ’Ια

κώβ καί κρατοΰντος δήδα άνημμένην, κατώρθωσάν νά διαφύγωσι πριν ή οί 

έ.νεδρεύοντες προφθάσωσι νά έμποδίσωσιν αύτούς. ’Έπειτα δ ’Ιακώβ έβράδυνε 
τό βήμα έπίτηδες, έως ου ήλθον .πλησίον αύτοϋ δ Λίνος καί δ Σκαΰρος, οΐτινες 

μ.ακρόθεν παρηκολούθουν έ'τι τό φορεϊον. Λαβών δέ,τήν χεΐρα τοΰ Σκαύρου 

καί σείσας αύτήν βιαίως εΐπεν είς αύτόν’

—■ Άπάγόρσι τήν Έστιάδα Καικιλίαν’ άν θέλετε νά την σώσετε μή*χά-  : 

νετε στιγμήν.

Καί δείξας διά τής χειρός τήν διεύθυνόιν τοϋ φορείου προσεκάλεσεν αύτούς
νά καταδιώζωσι μετ’αύτοϋ τούς κακούργους.

Τό φορεϊον έστάθη κατά τήν παραγγελίαν τοΰ Σοεμάν παρά τόν βωμόν 
τής Ζυγίας ’Ήρας έπίτηδες ΐνα προφθάσωσιν αυτό δ ’Ιακώβ δ Σκαΰρος καί δ 

Λϊνος.
Οί δέ τρεις άνδρες ούς εί'δομεν άνωτέρω ενεδρεύοντας μετά τών δούλων, 

άπομακρυνθέντος τοΰ φορείου συνήλθον έκ τής ταραχής καί εις αυτών, δ Έλ- 

λην Πολύβιος άνεφώνησε’

-— Δέσποτα, ή άδελφή σου εινε κεκλεισμένη έν τώ φορέίφ, είμαι βέ

βαιος. Μετελλε καί σύ Σαβΐνε σπεύσατε.-Άς την άποσπάσωμεν άπό τών 

χειρών τών κακούργων, οΐτινες παρεβίασαν τήν κατοικίαν τών παρθένων

Εστι > »ων.
Καί παρευθύς δ Πολύβιος έ'δραμε παρακολουθούντων τοϋ Μετέλλου του 

Σάβίνου καί τών δούλων. ’Έφθασαν δέ τό φορεϊον καθ’ ήν στιγμήν έ'φθανον 

δ Αίνος καί δ Σκαϋρος. Άλλ’ δ Σκαΰρος ίδών τούς έπερχομένους καί φοβη
θείς μή συλληφθή, διέφυγεν είσελθών είς στενωπόν τινα καί καταλιπών τόν 

άθφον Αίνον είς γεϊρας τοΰ Μετέλλου καί τοΰ Σαβίνου.
Ό αδελφός τής Καικιλίας άναγνωρίσας. έν τώ σκότει τον Αίνον άνεφώ- 

νησε μετά λύσαης’
ΤΟΜΟΣ Β', 1.— ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1878 δ

1/
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. — Δεν με ήπάτησαν λοιπόν, άθλιε! άλλα δέν θά με διαφύγγς.
Ό Αίνος έ'κθαμβος, αδυνατών νά έννοήση τί έσήμαινον οί άπειλητικοί οδ- 

το ι λόγοι, έπεχείρησε νά λαλήσγ ζητών διασαφήσεις. Άλλ’ έν τφ μεταξύ 
οί φέροντες τό φορεϊον, οΐτινες εΐχον άποθέσει αύτό κατά γ^ς, άναλαβόντες 
αύτό έ'φυγον δρομαίοι είσδύσαντες αριστερά εις σκοτεινήν καί άμβλεϊαν οδόν. 
Ό δέ Μετελλος τόν νοϋν έ'χων είς μόνην την αδελφήν αύτοϋ, έσπευσεν ακο
λουθών τό φορεϊον καϊ άκολουθούμενος ύπό τοΰ Σαβίνου και τών δούλων. 
Έκ της συγχύσεως δέ ταύτης ωφεληθείς καί ό 'Ελλην Πολύβιος εΐχεν ήδη 
γείνει άφαντος. "Ωστε δ Λϊνος άπέμεινε μόνος.

. Οί φορεαφόροι, άνθρωποι έξησκημένοι είς μακράς καί επιπόνους πορείας, 
εγένοντο μετ’ ολίγον άφαντοι φθάσαντες είς τάς ό'χθας τοΰ Τιβέρεως καί 
καταλιπόντες πολύ όπίσω τούς διώκοντας, ο'ίτινες πλανηθέντες δέν είξευρον 
όποιαν τινά διεύθυνσιν νά λά.βωσ.ι.^ό_φ^Χον_0.δηγούμεγο.ν^Άπό_τοΰ ’Ιακώβ 
διέβη τόν Παλατϊνον λόφον καί έστάθη παρά τόν τάφον τοΰ Νουμά. Μετ’ 
άνάπαυσιν ενός τετάρτου ή συνοδεία έπανέλαβε τήν πορείαν, καί διελθοΰσα 
τό δάσος τών Καισάρων, άνέβη τάς κλιτύας τοΰ Ίανίκλου καί ήλθεν είς 
την οικίαν τοΰ Σοεμάν, καθ’ ήν ώραν πας θόρυβος τής κοιμωμένης πόλεως 
είχε παυσει, καί ή σελήνη άνατέλλουσα έχρωμάτιζεν άμυδρώς τά τείχη 
τοΰ φρουρίου.

Πριν η κρούση δ ’Ιακώβ την θύραν άνεφχθη αυτή, διότι ό Σοεμάν και δ 
Σιμών άγρυπνοΰντες και προσέχοντες ήκουσαν εγκαίρως τά βήματα τών ερ
χομένων. Είσαχθέντος τοΰ φορείου εις τό a-tpwr. καί κατατεθεντος κατά γής, 
ό Σοεμαν άπέπεμψε τόν ’Ιακώβ καί τούς σύν αυτω έγχειρί.σας αύτοϊς βα- 

,λάντιον πλήρες χρυσίου. "Επειτα άνοίξας τό φορεϊον καί προσεγγίσας δαδα 
είς τό πρόσωπον τής Έστιάδος, είπε μετά φωνής, ήν προσεπάθει νά κατα- 
στηση συμπαθητικήν.
, — Καίκιλία, έζεπλήρωσα τούς πόθους τοΰ άδελφοΰ σου άποσπάσαςσε 
άπό τών χειρών τών εχθρών σου, Ό Μετελλος καί έγώ μαθόντές οτι ό Νέ
ρων είχε προστάζει νά σ’ άπαγάγωσιν αύριον είς τάνάκτορα, συνεφωνήσαμεν 
νά σε σώσωμεν άπό τής ατιμίας.

— Ποϋ εΐνε δ αδελφός μου;
— Έδείπ.νησεν εις τοΰ Νερωνος, άπεκρίθή ό Σοεμάν άποφεύγων νάπο- 

κριθή είς την έρώτησιν της νεάνιδος.
— Πότε θά τον ίδω ;
—> Δεν είξεύρω. Άλλ’ η απαγωγή σου αυτή θά καταταράξη την 'Ρώ

μην και φυσικά πρώτον θά ύποπτεύσωσι τόν Μέτελλον. Πρέπει λοιπόν φρο- 
νίμως φερόμενος νά μη έ'λθη ενταύθα έπί τινα χρόνον.

Καί ταΰτα λέγων έτεινε την χεΐρα πρός την Έστιάδα, 'ίνα την βοηθηση νά 
έξέλθρ τοΰ φορείου, ’Εκείνη δέ μετά δυσαρέσκειας στηριχθεϊσα έπί τοϋ βρα-
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χίονος τοΰ Ιουδαίου κατέβη. Τότε δέ μ.όνον ιδοΰσα αί'φνης τόν Σίμωνκ καί 
την Σεφώραν ηρώτησε" ( .

•—’Αλλά'ποϋ είμαι; , , -
— Πλησίον φίλων άφωσιωμένων, οΐτινες θά σε προσέχωσιν ώς κόρην ό- 

Φθαλμοΰ των, άπεκρίθή δ Σοεμαν.
Άλλ’ έπειδή ή νεάνις έδείκνυε δυσπιστίαν τινά, δ Σοεμαν προσέθηκε’
—- Ή γυνή αυτή ήν τώρα πρώτον βλέπεις, εΐνε αδελφή μ.ου καί δ άνηρ . 

ουτος εΐνε γαμβρός μου, Κατοικοζίσιν ενταύθα και ελπίζω ότι ή συναναστροφή 
των δέν θά σε δυσαρεστηση.

Ό μάγος καί ή Δεβώρα προσέκλιναν έπικυροΰντες τούς λόγους τοΰ Σοε- 
μάν. Ή δέ άδελφη αύταΰ μεταχειριζομένη πάσαν αύτης- την γλυκύτητα, 
ένηγκαλίσθη τήν Καικιλίαν περιβαλοϋσα διά τοΰ βραχίονος τήν όσφύν τής 
νεάνιδος καί ώδηγησεν αυτήν είς τόν γυναικωνίτην.

Έν ω δέ χρόνφ οί άπαγωγεϊς έξετέλουν τό έ’ργον μετ’ επιτυχίας,’δ Μέ- 
τελλος και ό Σαβϊνος άνηρεύνων τάς περί την Αγοράν συνοικίας, άλλ’ ούδέν 
ήδύναντο νά κατορθώσωσιν. Άπελπισθέντες τέλος έπορεύθησαν πρός τόν άρ · 
χηγόν τών φυλάκων, τόν άστυνόμον της νυκτός καί κατήγγειλαν αύτφ την 
παραβίασιν τοΰ λαοΰ της 'Εστίας, ύποδείξαντες ώς εργάτην τοΰ κακουργήμα
τος τούτου τόν Λίνον. Ό άστυνόμος συνέστησεν είς τούς καταγγείλαντας 
άκραν σιωπήν καϊ έχεμυθίαν, ύποσχεθεϊ; δ'τι άμα τή ημέρ,γ θά αναγγείλν) 
τό πράγμα έίς τόν Αύτοκράτορα. Μετά δέ ταΰτα δ Μετελλος καί δ Σαβϊνος 
άπηλπισμένοι έπανήλθον έκαστος, είς τά ί'δια, συμφωνησαντες νά πορευθώσι 
την έπιοϋσαν είς τάνάκτορα καϊ νά ίκετεύσωσι τόν Νέρωνα νά συντελέστ; 
καί αύτός είς άνεύρεσιν της Καικιλίας. Καί τώ ό'ντι την πρωίαν έπορεύθη
σαν είς τάνάκτορα, άλλα έλθόντες είς την μεσημβρινήν-πύλην ηπόρησαν 
ίδόντες αυτήν έ'χουσαν παραπετάσματα πένθιμα. Έρωτησαντες δέ μετ’ άτ- 
νησυχίας έ'μαθον παρά τίνος δούλου οτι προπαρεσκευάζοντο τά τής κηδείας 
τοΰ Βοετανικοΰ.

Ή αγγελία τοΰ θανάτου τοϋ υίοΰ τοΰ Κλαυδίου κατέπληξε τούς δύο'φί
λους, οΐτινες ουδόλως έδίστασαν νά παραδεχθώσιν οτι έγκλημα φρικαλέου 
έξετελέσθη, καί ότι ή λιποθυμία τοΰ’ Βρετανικού έν τφ χθεσινφ συμποσίφ 
προήλθε βεβαίως έκ δηλητηριάσεως. Προσεϊδον αλλήλους μετά φρίκης ά- 
γνοοΰντες έάν ώφειλον νά είσέλθωσιν, άλλ’ ό απελεύθερος Πάρις. πλησίάσας 
έκάλεσεν αύτούς κατ’ έντολην τόϋ αύτοκρκτορος νά είσέλθωσιν,έπειπών μετά 
υποκρισίας άπαισίας'

— Ή παρουσία σας θά παραμυθήσν) τόν ηγεμόνα διά τήν άπρόοπτον 
ταύτην συμφοράν, ήτις έπεσε κατά της κεφαλής του.

Οί δυο φίλοι σκεφθέντες δ'τι έ'πρεπε νά περιποιηθώσι τόν δολοφόνον χάριν . 
ετέρου θύματος, της Καικιλίας,'είσήλθον σιωπώντες καί κατηυθύνθησάν είς 
τό atpior ένθα έ'κει,το τό λείψανον.
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"ίίδη δέ κήρυκες περιερχόμενοι τάς οδούς τής 'Ρώμης, τάς πλατείας καί 
τάς τριόδους άνήγγελλον τόν θάνατον άνακράζοντες’

— Ό Βρετανικός άπέθανε !
Μετ’ ού πολύ τό ατριον έπληρώθη ανθρώπων. Μισθωτή δέ θρηνήτρια 

προμηθευθεΐσα ύπό τών Λιβιτιταρΐωτ, άπήγγειλεν ύπό λύραν και αυλούς [/.ο
ρολογία εις έπαινον τοΰ τεθνεώτος. Μετά δέ τό πέρας τών φσμάτων ύπάλ^ 
ληλός τις επιτετραμμένος τά της εκφοράς τοϋ λειψάνου έδωκε τό σημεΐον 
τής εκφοράς κατά παραγγελίαν τοϋ Νέρωνος, όστις μόνον τήν τελευταίαν. 
ταύτην στιγμήν ήλθε νά ϊδτ) νεκρόν τόν άδελφόν τής γυναικός αύτοϋ.

Τεσσαρες φίλοι τής οικογένειας τοϋ Βρετανικού,: περιβεβλημένοι τήβεννον 
μέλαιναν καί ζεκαλυμμένοι τήν κεφαλήν,ελαβον τήν νεκρικήν θήκην έπί τών 
ώμων αύτών καί ή συνοδεία έξεκίνησεν αύθωρεί προπορευομένων λαμπάδων 
άνημμένων καί δάδων. Τής κηδείας προηγείτο δ διακοσμητής μετά μελα- 
νειμονούντων ραβδούχων, είπετο δέ σώμα πολυάριθμον σαλπιγκτών πλη- 
ρούντων τόν αέρα διά πενθιμωτάτης αρμονίας, είτα δέ χοροί σατύρων χο- 
ρευόντων χορόν τινα κωμικόν, καί οί απελεύθεροι τοϋ Βρετανικοΰ κεκαλυμ- 
μένην έχοντες τήν κεφαλήν διά τοϋ πίλου τής ελευθερίας. Μετά τούτους 
έζομίζετο δ νεκρός ηγουμένων τών εικόνων τών προγόνων και άκολουθούν- 
των τών ^ίλων μελανειμονούντων καί άνευ δακτυλίων, δπερ ήτο μέγιστον 
δείγμα τοΰ πένθους παρά 'Ρωμαίοις. Μετά τών άκολόυθούντων ήσαν καί δ 
Μέτελλος καί ό Σαβϊνος, πλησίον δέ τοϋ Μετέλλου έβάδιζεν δ Σοεμάν, Τε- 
λευταϊαι είποντο αί γυναίκες. ’Άτακτα έχουσαι τά ενδύματα καί τήν κόμην 
διεσκορπισμένην έ'χεον άφθονα δάκρυα καί έξέβάλλον οξείας κραυγάς άπελ- 
πισμοΰ. Κατά τά, νενομισμένα ή Άγριππίνα και ή Όκταβία έπρεπε νά 
προηγώνται τών γυναικών τούτων' κατά ποικίλους δέ τρόπους έσχολιάσθη 
ή απουσία αύτών, πάντες δέ κατά τό μάλλον καί ήττον έψεγαν αύτάς. Έν 
$ δετούς επισήμους νεκρούς άπέθετον εις τήν’Αγοράν και άπό τοϋ βήμα
τος άπήγγέλλετο δ πανηγυρικός τοϋ κηδευομένου, κατά τήν κηδείαν, τοϋ 
Βρετανικού ούδέν τοιοϋτον έγένετο, άλλ’ ή συνοδία διελθοΰσα τήν ’Αγοράν 
έξηκολούθησε τήν πορείαν αύτής και κατηυθόνθη πρός τό Πεδίον τοϋ "Αρεως.

Μόλις δέ ή συνοδία έξήλθε τών Ανακτόρων δ ουρανός έκαλύφθη ύπό 
πυκνοτάτων νεφελών' πριν δ έ έλθωσιν είς τό Πεδίον τοϋ "Αρεως ένθα ήσαν 
οί τών Καισάρων τάφοι, άστραπαί συχναί διέσχισαν τάς νεφέλας καί βρον
τά! πυκναί άντήχησαν καί βροχή ραγδαιοτάτη κατέκλυσε τάς οδούς. Ό 
λαός πτοηθεΐς άνέκραξεν δτι οί θεοί διά τών αστραπών τούτων καί τών 
βροντών έξεδήλουν τήν εαυτών οργήν διά τό φρικαλέον κατά τοϋ Βρετανικού 
έγκλημα. Ή βροχή έξέπλυνε τό μ,ϊγμα δι’ ού είχανέπαλείψει τό πρόσωπον 
τοΰ νεκροΰ, καί οί πάντες ήδυνήθησαν νά ί'δωσι τάς προφανείς, κηλϊδας τοΰ 
δηλητηρίου.

Μετ’ ού, πολύ ήλθον είς τό Μαυσωλείο? έν φ άνεπαύετο ή κόνις τοϋ Αύ· 
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γούστου και τών διαδόχων αύτοϋ. Τό Μαυσωλείου ήτομέγας πύργος στρογ
γυλός έπί τετραγωνικής βάσεως στηριζόμενρς. Διγρεϊτο δέ εις τρεις ,όρόφάς 
ομοκέντρους, ών αί διάμετροι βαθμηδόν έσμικρύνοντο. Τά τείχη ήσαν έκ 
μαρμάρου λευκοϋ και τήν τελευταίαν οροφήν έκόσμει χαλκοΰς άνδριάς τοϋ 
Αύγούστου. Έσωτερικώς ό τάφος περιείχε πέντε καί τεσσαράκοντα κυκλο
τερή δωμάτια πεντεκαίδεκα καθ’ έκάστην οροφήν. Κλϊμαξ έλικοέιδής κομ.· 
ψοτάτη έν τφ κέντρφ τοΰ μνημείου συνέδεε τάς όροφάς καί έ'ληγεν είς τήν 
τελευταίαν έχουσαν σχήμα στρογγύλου ναΐσκου. Έν τφ μέσφ δέ τοϋ ναΐσκου 
τούτουΆστατο στήλη κολοβή, έφ’ής άνεπαύετο έν ύδρί<γ ή κόνις τοϋ ίδρυτοϋ 
τοϋ'Ρωμαϊκού κράτους.

"Οπισθεν του μαυσωλείου έχλόαζεν ιερόν άλσος, χαριέστατος περίπατος 
τοΰ λαοϋ. Όλίγφ προσωτέρω πρός δεξιάν έκειτο ή μεγάλη κυκλοτερής πλα
τεία τών κηδειών, πεφυτευμένη δι’ αίγείρων καί περικλειόμενη, ύπό σιδηρών 
κιγκλίδων έμπεπηγμένων έπί τοίχου έκ μαρμάρου λευκοϋ. Έν τγ πλατείς 
δέ ταύτγ έ'στη ή κηδεία. Πριν δ’ή έπιθέσωσι τό σώμα τοΰ Βρετανικού έπί 
τής έν τφ μέσφ τής πλατείας πυραμίδος, τής έσχηματισμένης έκ ξύλων 
πρίνου καί σχήμα έχούσης βωμοΰ, προσελθών τις τών φίλων άνέφξε τούς 
όφθαλμούς τοΰ νεκροΰ, έβαλε τούς δακτυλίους είς τούς δακτύλους αύτοϋ καί 
μεταξύ τών όδόντων νόμισμα άργυροϋν, ΐνα πλήρωσή τόν πορθμέα τοΰ Ά- 
δου. "Επειτα δέ άσπασθείς τά ψυχρά αύτοϋ χείλη άπεχαιρέτισεν αύτόν διά 
φωνής, διακοπτομένης ύπό λυγμών’

-— Χαΐρε, χαΐρε, χαΐρε! ανέκραξε, Θά σ’ άκολουθήσωμεν καί ημείς πάν- 
τες κατά τήν τάξιν ήν ή φυσις ώρισεν ήμϊν.

Παρευθύς δέ αί σάλπιγγες άντήχησαν καί τό σώμα άπετεθη έπί τής 
πυραμίδος, καί πλησίον αύτής έθυσίασαν τούς αγαπητούς ίππους καί τούς 
κύνας καί τά πτηνά τοΰ τεθνεώτος. "Εχυσαν κατά γής, ώς σπονδήν, δύο 
μεγάλους άμφορεΐς οίνου, άκρατου, δύο φιάλας άφρώδους γάλακτος καί δύο 
ποτήρια α'ίματος τών θυσιασθέντων ζφων. "Επειτα δέ οί παρόντες περιήλ- 
θον έν τάξει τήν πυράν ρίπτοντες είς αύτήν ποικίλα δώρα. Αί δέ γυναίκες 
άποσπώσαι τήν κόμην έρριπτον αύτήν μετά τών λοιπών δώρων. Μετά δέ 
ταύτα έστησαν οί πάντες κατά γραμμήν καί μετεδόθη τό πϋρ είς τήν πυ
ραμίδα. Μέλας καπνός άνεπήδησε συστρεφόμενος πρός τόν ουρανόν, καί στες 
ναγμ,ο'ι άντήχησαν πανταχόθεν μεμιγμένοι μετά πένθιμων $σμάτων καί τών 
ήχων τών σαλπίγγων.

Άφ’ ου δ’έκ τής πυράς ούδέν άλλο άπέμεινεν ειμή τέφρα καί άνθρακες 
έσβεσμενοι, δυο τών φίλων τοΰ Βρετανικού βαπτίσαντες τάς γεϊρας είς κα
θαρόν ύδωρ ήλθον καί συνέλεξαν τά λείψανα τών καιομένων ,είσέτι λευκών 
οστεων τοΰ νεανίσκου. Περιτυλίξαντες δ’ αύτά διά λινών υφασμάτων βε- 
βρεγμενων δι’οίνου καί γάλακτος, έκλεισαν έν χαλκή κάλπνί μετά ρόδων
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καί αρωμάτων, και πορευθέντες κατέθηκαν τήν κάλπην έν τινι των δωμα

τίων τοϋ τάφου τοϋ Αύγουστου.
Τούτων γενομένων ό επί τής τελετές λαβών κλάδον δάφνης καί ατρε

ίδας αύτόν τρις περί τούς παρόντας έρράντισεν αύτούς διά τοϋ άγιασματος 

καί εϊπεν άπολύων αύτούς’ π— ’Απέλθετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Αί χριστιανικά! έπιγραφα! τής 'Ελλάδος έκδιδόμεναί ποτέ άπασαι όμοϋ θά 

ήσαν έ'ργον χρησιμώτατον και διασαφοΰν έν πολλοΐς την σκοτεινήν ιστορίαν 
των μέσων αιώνων’ άλλ’ εΐνε άμα καί δυσχερές, διότι υπό μεν ξένων "λογιών, 
άς το εΐ'πω. καθαρά, δεν δύναται νά τελεσθή, παρ’ ήμϊν δε δυστυχώς έργα 

τοιαϋτα κόπου πολλοϋ καί δαπάνης ού σμικρας, καί άν ποτέ επιχειρηθώσιν 
υπό τίνος των έπαϊόντων, μένουσι κατ’ άνάγκην ατελή διά τάς περί την δη- 

μοσίευσιν δυσχερείας. Εύκταϊον δέ θά ήτο'νάνετίθετο τοΰτο το. εργον υπό 

τής κυβερνήσεως η τοϋ πανεπιστημίου εις τόν κατάλληλον αντί περιττών η 

άναξίων λόγου διαγωνισμάτων. _
'Ως δ’ απλή τις συμβολή εις μέλλουσαν τοιαύτην εργασίαν θεωρηθητω 

καί ή παρούσα σημείωσις περί δύο επιγραφών ύπερκέιμένων της προς όυσμας 

μεσαίας θύρας της έν Άθήναις εκκλησίας των "Άγιων Θεοδώραν.
‘Η ετέρα των επιγραφών τούτων εΐνε κεχαραγμένη επί λίθου μικροδ καί 

άκανονίστου, μελαντέρου την χρόαν, γράμμασι μεγάλοις καί αναγινωσκεται 

εύχερώς ώ; έξης’ Ί
+ Μ ΟΕΠΤΕΜ 

ΒΡΙΩ IN Γ'*Ε  

TOl’C ,ΤΦΝΗ'

1 Ή επιγραφή αδτη !ξεδόθη τό πρώτον ύπό Πιττάκη !ν τί) ’Αρχαιολογική Έφημεριδι υπ 
άρ. 2448.

2 Έν τη ’Εγκυκλοπαίδεια τιΰν Ersch καί Gruber, τμήμ. Α' τόμ. 85, σ. 115. , ,
3 'Ιστορία τών ’Αθηνών βραβενΟεϊσα έν τώ ΐστορικώ .διαγωνίσματι τοΟ δήμου Αθηναίων. 

Άθήνησι. 1876. σ. 295.

ήτοι’ «μηνί Σεπτεμβρίφ ΊνδικτιώνοςΓ' έτους ,ς-φνη'·» συμπίπτει δέ τό 6558 

έτος από κτίσεως κόσμου μετά τοϋ 1050 μ. X.1 Δήλοι δέ πιθανώς η επι
γραφή αυτή τόν χρόνον τής πρώτης κτίσεως τής εκκλησίας’έσφαλμενως δ’ό 

Γερμανός Hopf, 2 3 συνδέων ταυτην μετά της δεύτερα; επιγραφής, περί ής 

άμέσως κατωτέρω, λέγει, δτι άνεκτίσθη ή εκκλησία τω 1049. Ό δε Γ. Κων- 

σταντινίδης έκλαβών την άπό κτίσεως κόσμου βυζαντιακην χρονολογίαν

■ ■ \
' ; ' ■ -■ ·. '■ ■ ■■
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άν’τί σωτηρίου έτους καί παρεννοησας τδν πρώτον άριθμ-όν, έγραψεν δτι.ό ναός 
τών αγίων Θεοδώρων άνεκαινίσθη επί τουρκοκρατίας, τζ> 1558,

'Η δέ δευτέρα των σωζομένων επιγραφών, γεγραμμένη μέν διά μεγάλων 

γραμμάτων, έχουσα δέ πνεύματα καί τόνους, εΐνε κατατετμημένη εις τρία 

τεμάχια έντετοιχισμένα καί ταϋτα κατά τό ύπέρθυρον της εκκλησίας, έ.ξε- 
δόθη δέ τό πρώτον ομοίως υπό τοϋ Πιττάκη. 1 "Εχει δέ παρ’ αύτφ ούτως*

f άνα]στας ού[ν τό] ίμά[τ]ιον πριν πάλαι. . · ώς πλήνον καθαρόν λίαν 

............... ος [έκ]λογής ό καλό[ς] άνηγέιρε Νικόλαος [Κ]αθαροκανδιδάτος 

δεκ]άτην παιόήθεν με.... δς ευρ£ σε προς [αύτ]όν και πρόμαχον πολλών κινδύνων 

. .. .νω τυχεϊν ,κλήρου. λ[θε]όν καί προσεύρετο την ίφεσιν των εσφαλμένων.

’Αλλά δυστυχώς η επιγραφή αυτή, ώς έξεδόθη, εΐνε κακώς άνεγνωσμένη, 
έτι δέ χείρον συμ.πεπληρωμένη. Τό κυριώτατον δέ λάθος εΐνε ή παραγνώρι- 

σις της ορθής θέσεως των τριών τεμαχίων, δθεν προήλθε σύγχυσις δεινή. 
Καταδείκνυται δ’ έντεΰθεν, οτι,οτε ό Πιττάκης άντέγραφε τήν επιγραφήν,τά 

τρία τεμάχια έ'κειντο ώς καί νυν, διότι άνεγνώσθησαν ύπ’ αύταϋ καθ’ ήν ακο

λουθίαν έχουσι καί σήμερον. ’Αλλά μικρά προσοχή διδάσκει δτι πρέπει νά 

ταχθώσιν άλλως, τοϋ μέν πρώτου τιθέμενου δευτέρου, τοϋ δέ δευτέρου λαμ- 
βάνοντο; τήν πρώτην θέσιν καί τοϋ τρίτου μένοντος κατά χώραν. 'Η δ£ όρθή 

αυτη.τάξις διευκολύνει καί τήν ορθήν άνάγνωσιν καί έκδοσιν των γεγραμμέ- 

νων. Εις τεσσαρα μέρη, εύρίσκομεν κάτω στιγμές χωριζούσας λέξεις. Εΐνε δέ 

τοΰτο σύνηθες έν βυζαντιακαϊς έπιγραφαΐς,άλλά καί έν κώδιξι, σημεϊον δτι τά 
καταλογάδην γεγραμμένα δέν εΐνε πεζός λόγος, άλλά στίχοι. Καί τφ ό'ντι 
δια κακών χωλιάμβων εΐνε γεγραμμένη καί αυτή ή επιγραφή οΰς εύκόλως 

δυνάμεθα νά χωρίσωμεν. Κατά ταϋτα δέ, συμπληρουμένων των άποκεκομμέ- 

νων γραμμάτων, ένθα τοΰτο δυνατόν, καί χωριζομένων τών στίχων, ή επι
γραφή άναγνωστέα ώς έπεται’

f Τον πρίν παλαβόν ό'ν]τα σου ναόν, μάρτ[υς], 
...... ον καί πήλινον καί σαθρόν λίαν 
άνήγειρε Νικόλαο[ς σ]ός οϊκέτης 

ό Κάλο[μαλας σπ]αθαροκανδιδάτος 

§ς ευρεν σε προστάτην παιδόθεν μέγ[αν] 

. .. .όν καί πρόμαχον πολλών κίνδυνων 
ον καί· πρέσβευε τοϋ [ά]νω τυχεϊν κλήρου 
λ[αβόντα τ]ήν άφεσιν τών εσφαλμένων. /

"Αν ή έν τφ πρώτφ στίχφ συμπλήρωσις παΛιιοζ εΐνε όρθή, ή λέξις έχει

1 Έν ’Αρχαιολογική ’Εφημέριός όπ’άρ. 2447.
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ην καϊ σήμερον έννοιαν (παληός). Είς τδ έν τώ 3 στίχφ άκήγείρε προσθε

τέου τδ r ΐν’άποτελεσθη θέσει μακρά η τελευταία συλλαβή. Τδ έν τω 5 
στίχω εΰρεν έγράφη ούτως ύπδ τοΰ λιθοξόου άντί τοϋ όρθοΰ ενρεν. Τδ δ’ άπα- 

κεκομμένον έν τω 4 στίχφ έπώνυμον του σπαθαροκανδιδάτου Νικολάου συνε- 

πλήρωσα είς ΚαΛομα.Ιας διά τδν λόγον δτι δ Hopf (ένθ’ άν.)-λέγει δτι στην 

εκκλησίαν τών 'Αγίων Θεοδώρων άνηγειρε κατά τινα σωζομένην έπιγραφην 

δ σπαθαροκανδιδάτος Νικόλαος Καλομαλάς.» Φαίνεται λοιπόν δτι καθ’ βν 
χρόνον ό μακαρίτης έλθών εις Αθήνας εΐχεν ,ί'δει την επιγραφήν έσώζετο τοΰ 

ονόματος καί τι πλέον, νυν άποκεκομμένον η κρυπτόμενου ύπδ τάσβεστώματα 

δι’ών εΐνε συγκεκολημμένα τά τεμάχη.

Τδ δέ κυριώτατον δ'περ διδάσκει ημάς η επιγραφή εΐνε δτι δ ναδς δέν 
έτιμάτο έπ’ όνόματι τών 'Αγίων Θεοδωρών, άλλ’ ενός μόνου Θεοδώρου, διότι 

ένα μάρτυρα επικαλείται δ άυακτίζων. ’Επειδή δ’ ό άνεγείρώυ τδν ναόν ητο 

στρατιωτικός, δικαιούμεθα νά είκάσωμεν δτι έπ’όνόματι Θεοδώρου τοϋ Στρα

τηλάτου έτιμάτο η εκκλησία. “Ότι δέ κα'ι έν μεταγενεστέροις χρόνοις η έκ- 
κλησία ητο γνωστή ώς ‘Άγιος Θεόδωρος, ένικώς, φαίνεται έκ τοϋ Σπών. '

Ό δέ Καλομαλάς δέν μοε εΐνε άλλοθευ γνωστός, ούδέ δύναμαι νά προσθέ

σω τόν χρόνον καθ’ δυ έζησεν.
Τηυ έπιγραφηυ ταύτηυ είχε μελετήσει έπίσταμένως δ ποτέ πρεσβευτής 

τ$ίς Αγγλίας Wyse,0'o.T^ εΐχεν άγαπητικώτατα πρός την εκκλησίαν ταύτην. 
Άλλ’ άγνοώ άν έγραψέ ποτέ περί αύτης μη δυυηθεΐς υά ΐδω τό σύγγραμμά 

του Impressions of Greece, έκδοθέυ τφ 1871 μετά τδν θάνατόν του.
Ή εκκλησία κατά τούς βυζαντιακούς χρόνους $το πολλφ υψηλότερα $ 

δτι νϋν, τδ δέ σημερινόν έδαφος αύτης κεΐται έν καί ημισυ μέτρου υπέρ τδ 
παλαιόν, ώς μοι εΐπεν δ έν τοϊς έπιτρόποις της έκκλησίας αξιότιμος κ. Δ. Κο- 

νοφάος, παραστάς πρό έτώυ πολλών εις γενομένην άνασκαφην, καθ’ ηυ εΐχον 
εύρεθη καϊ τμημ.ατα στηλών έκ τών παρασπάδων της θύρας φέροντα ανά

γλυφα, άτινα εΐχον παραδοθ^ εις τόν τότε έφορον τών αρχαιοτήτων Πιττά- 

κην. Είχε δέ βλάβη η έκκλησία έπι της έπαναστάσεως, κατά τά λεγόμενα, 

καϊ τότε δύο βόμβαι πεσοϋσαι έπ’ αύτην εΐχον σαλεύσει καϊ τδ ύπερθυρον 

καί καταρρίψει την έπιγραφην, περί ης έφρόντισαν έπειτα οί περίοικοι, νά 
τεθη δπου καϊ νυν. Τότε δέ ΐ'σως της θραυσθείσης έπιγραφης τά τεμάχη έτέ- 

Οησαν κακώς, ώς έχουσι νϋν. Είχε δέ καϊ είς άχυρώνα μεταβληθη η εκκλη
σία κατά τά τελευταία έτη της έπαναστάσεως, εύρυνθείσης τίς θύρας ΐνα 
εΐσέρχωνται εύχερώς τά υποζύγια κτηνη.

’Αν δέ η έκκλησία το κατά τούς μέσους αιώνας αυτοτελής η άνηκεν εις 
παρακειμένην όμ.ώνυμον μονήν, άγνοώ. Βέβαιον δ’ εΐνε δτι ύπηρχεν έν Άθη- 

ναις μοναστηριού τοΰ Αγίου Θεοδώρου, ώς μανθάνομεν έξ έπιστολης τίνος 

' τοΰ πάπα Ίννοκεντίου τοΰ Γ'πρός Βεράρδον, τόν πρώτον Λατίνον άρχιεπισκο-

1 "Επ. Mommsen, Athenae Christianae, σ. 152.
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πον’Αθηνών, γραφείσης τδν Φεβρουάριον τοΰ 1208 *.Ό  δέ μοναχός ταύτης 

τ^ς μονής ώνομάζετο, ώς σύνηθες παρά Βύζαντίνοις, Άγιοθεοδωρίτης 2. 

*Αρα κατά πιθανώτατον λόγον έκ ταύτης της μονής είχε ληφθη ό μητρο
πολίτης - ’Αθηνών Νικόλαος δ έπονομαζόμενος Άγιοθεοδωρίτης, δ'ίτις τφ 

1166 πατριάρχου δντος τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη μετέσχε τ*ης  έν Κωνσταντι- 

νουπόλει συνόδου της άπαγορευσάσης τούς γάμους μεταξύ συγγενών εβδόμου 
βαθμοΰ 3.

Την βραχεϊαν ταύτην σημείωσιν προύκάλεσεν η άνάγκη τ^ς διορθώσεως 

τών έσφαλμένων.

ΣΠ1Τ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ
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Περϊ τά τέλη τοϋ μηνός Δεκεμβρίου τοΰ ληξαντος έτους έτελέσθησαν καϊ 

έν Παρισίοις καϊ έν Γενεύη πειράματα μεγίστης σπουδαιότητος ύπδ έποψιν 

καθαρώς επιστημονικήν. Ό Cailletet έν τν) Ecole Normale τών Παρισίων κα
θώς και δ Pictet έν Γενεύη κατώρθωσαν συγχρόνως διά διαφόρων συσκευών 
νά ρευστοποιησωσι πάντα τά άχρι τοΰδε μη ρευστοποιηθέντα άέρια, οΐον τδ 
όξυγόνον; τό ύδρογόνον, τδ άζωτον κ.τ.λ. καϊ έπι τέλους καί αύτόν τόν άτμο- 

- σφαιρικόν άέρα δστις, ώς γνωστόν, είναι μίγμα ιδίως δύο άερίων οξυγόνου καί

αζώτου.
Πάντα τά σώματα, άτινα είς την συνηθη θερμοκρασίαν έχουσιν άέριον 

μορφήν, έθεωροΰντο ύπδ τών Φυσικών ώς άτμ.οι λίαν άπομεμακρυσμένο.ι τοΰ 
βαθμοΰ της άναζέσεως η'τοι ώς λίαν ύπερθερμανθέντες. ΤΙ Θεωρία αύτη έπε- 

κυροΰτο έκάστοτε διά της ρευστοποιησεω; διαφόρων άερίων, έν τούτοϊς τινά 

τών άερίων, άνθίστατο είς την ρευστοποίησιν καϊ έκληθησαν διά τοΰτο έμ- 

μ.ονα. Τά πρός ρευστοποίησιν μέσα είσϊν άφ’ενός μέν ή ψύξις ’ άφ’ετέρου δέ 
η συμπίεσις πολλάκις δέ συναμφότερα. Ό Faraday έρρευστοποίησε πλεϊστα 

τών άερίων υποβάλλων αύτά ύπδ θλΐψιν 40 μ-έχρι 50 άτμ.οσφαιρών καϊ άπο- 
ψύχων συνάμα αύτά διά ψυκτικών μιγμάτων. Ό Thilorier ώσαύτως κατώρ- 

Οωσε να ρευστοποίηση καϊ στερεοποίηση τό άνθρακικδν όξύ, άέριον παραγό- 

μενον εκ της τελείας τών άνθράκων καύσεως έν περίσσεια οξυγόνου καϊ τδ 
οποίον ενυπάρχει ωσαύτως, είς πολλά αφρώδη ποτά, οΐον είς τδν Καμπα
νίτην οΐνον. Ή ρευστοποίησις άπητει ίσχυράν πίεσιν 50 άτμοσφαιρών, έξ ης

1 "Έπ. Λατινική; Πατρολογία; τοΰ Migne τδν 213 τόμον, σελ. 1561.
2 Έπ. Παρνασσοΰ Λ' 499 ?νθα έσημε'ωσα και άλλα όνόματα ανάλογα 'Αγιοηλίτης,Νεα*  

μονίτη;, Παντοκρατορ’της, Άγιοπαντίτης, Στονδίτη; κτλ.
3 Lequien, Oriens chrstianus II, 173.
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έπήλθεν ύι διάρρηξις τοϋ Αγγείου και ή Αποκοπή Αμφότέρων τών κνημών 

τίνος τών παρισταμένων. Τά ανθρακικόν όξύ έν στερεή καταστήσει παρίστα- 

ται έν εί'δει 'λευκής χιόνος, Αναμιγνύμενον . δέ μετ’ αϊθέρος, όσης εύκολύνει 

την έξάτμισιν αύτοϋ, καταβιβάζει την θερμοκρασίαν τοΰ θερμομέτρου μέχρις 

100 βαθμών ύπό τό μηδενικόν. Ή χιών αύτη τοϋ ανθρακικού όξέως εξατ

μίζεται βραδέως έν τω Αέρει, τιθεμένη δέ έπί της χειρός ούδεμίαν αί'σθησιν 

επιφέρει, διότι τό παραγόμενον αέριον αποχωρίζει αύτην της έπιδερμίδος. 

’’’Αν ό'μως πιέσώμεν τήν χιόνα ταύτην έπί της χειρός, αΐσθανόμεθα τό αύτό 
αΐ'σθημα τό όποιον παράγει η έπαφή έρυθροπυρωθέντος σίδηρου.

’Αλλά τά ανωτέρω μνημονευθέντα αέρια καίτοι ύποβληθέντα ύπό παμμε- 
γίστην πίεσιν μέχρι 800 Ατμοσφαιρών καί ύπό ίσχυράν ψύξιν, δέν έδειξαν πο

σώς σημεία ρευστού. Ιδού δέ πώς κατώρθωσαν τοΰτο άφ’ ενός μέν ό Caille- 
tet άφ’ ετέρου δέ ό Pictet. "Οταν πιέζωμεν έν άέριον βεβαίως συμπλησιάζο- 

μεν τά μόρια αύτοϋ, ή δέ Θερμότης ήτις έτήρει τά μόρια ταϋτα είς άπό- 

στασιν έκλύεται. Διά τοΰτο παρατηρεΐται σπουδαία έκλυ σις θερμαντικού 

κατά την πίεσιν αερίου, ητις καταδείκνυται πειραματικώς ώς έξης. Έάν έν- 

τός παχέος ύαλίνου σωλήνος κεκλεισμένου κατά τό έτερον άκρον είσαγάγωμεν 

βιαίως έμβολον φέρον έσωτερικώς τεμάχιον άγαρικοϋ, τοΰτο Αναφλέγεται έκ 
τής ύπό της συμ.πιέσεως έκλυομένης θερμότητας. Τούναντίον πεπιεσμένου αέ

ριον άπελευθερούμενον Απορροφά έκ τών γειτνιαζόντων σωμάτων θερμότητα 
και άποψύχει αυτά τόσφ μάλλον, έφόσον τό άέριον ήν μάλλον πεπιεσμένον. 

Ό Poisson ύπελόγισεν δτι άέριον πεπιεσμένον μέχρι 500 ατμοσφαιρών δύνα
ται νά καταβιβάση τήν θερμοκρασίαν. θερμομέτρου κατά 300 περίπου βαθ

μούς. ’Άχρι τοϋδε πρός ρευστοποίησιν τών αεριών έπίεζον ταϋτα ισχυρότατα 
καί άπέψυχον συγχρόνως μέχρι 410 βαθμών ύπό τό μηδενικόν, διά μίγμασ 

τος στεοεοϋ Ανθρακικού οξέος καί αϊθέρος. Άλλ’ ή άπόψυξις αύτη είναι πολύ 
μικρά παραβαλομένη πρός τήν ψύξιν τήν παραγομένην διά της έκτάσεως αύ- 

τοΰ τούτου του πεπιεσμένου άεοίου. Τήν άπόψυξιν ταύτην χρησιμοποιησας ό 
Cailletet ήδυνήθη νά ρευστοποίηση τά τέως μ.όνιμα Αέρια. Ή συσκευή δ’ αυ

τού δλως άπλουστάτη σύγκειται έξ ύαλίνου σωλήνος μέ παχυτάτας παρειάς 

κεκλεισμένου Ανωθεν και άπολήγοντος είς άκίδα. Πληροϋται ό σωλήν ούτος 

τοϋ πρός ρευστοποίησιν άερίου ειτα τοποθετείται έν τφ μέσω ό'γκου έκ σφυ

ρήλατου σιδήρου έμπεριέχοντος ύδράργυρον. Ό ύαλινος σωλήν περικλείεται 

πανταχόθεν διά τοϋ σιδήρου, μόνον δέ τό Ανώτερου αύτοϋ Ακρον μενει έκτε- 
θειμένον είς τόν παρατηρητήν. Τό έσωτερικόν τοϋ έκ σιδήρου περιβλήματος 

συγκοινωνεί διά σωληνος μετά ύδραυλικοΰ πιεστηρίου. Ή δι’ αύτοϋ φερομενη 

πίεσις μεταδίδεται διά τοΰ ύδραργύρου είς τό άέριον τό όποιον συμπιέζεται 

υποχωρεί, ούτω δέ ό ύδράργυρος εισέρχεται διά της άκίδος είς τον υκλινον 

σωλήνα και Ανέρχεται σχεδόν μέχρι της κορυφές αύτοϋ. Ό ό'γκος τοϋ Αέριου 
γίνεται 300 περίπου φοράς μικρότερος, ή μάλλον τό άέριον ύποφερει πίεσιν
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300 Ατμοσφαιρών*  Ύπό τήν πίεσιν ταύτην τό. άέριον ούδέν σημεΐον δεικνύει 

ύγροποιήσεως, Ανδμως ή πίεσις βιαίως έλαττωθή, τό Αέριον έκτείνεται ά- 

καριαίως, έξωθεΐ ίσχυρώς τόν ύδράργυρον καί απορροφά συγχρόνως μεγιστην 
ποσότητα θερμαντικού άπό τά γειτνιάζοντα μόρια αύτοϋ τούτου τοΰ. Αερίου. 

Ταϋτα ίσχυρώς αποψυχόμενα συμπλησιάζουσι πρός αλληλα καί ρευστοποιοΰν 
ται, διατηροϋντα έπί τινας στιγμάς τήν ύγράν κατάστασιν. Διά τής μεθόδου 

ταύτης τό δευτεροξείδιον τοΰ Αζώτου, ώς λέγει ό κ. Parville, ρευστοποιεΐται 

τελείως, σταγόνες δέ καταρρέουσιν έκ τών έσωτερικών παρειών τοΰ ύελίνου 

σωληνος καί σχηματίζεται έν όλίγαις στιγμαΐς ύπεράνω τής έπιφανείας τοϋ 

ύδραργύρου στήλη ύγροΰ δευτεροξειδίου τοΰ αζώτου, ύψους πολλών χιλιοστο

μέτρων. Τό όξυγόνον καί τό αζωτον παρέχουσι πυκνόν τι νέφος συγκείμενον 

έκ μικρότατων σταγόνων, τό μέν όξυγόνον ύπό πίεσιν 300 Ατμοσφαιρών, τό 

δέ αζωτον ύπό πίεσιν 200 περίπου.
Είς τήν αύτήν δοκιμασίαν υπεβλήθη καί τό ύδρογόνον τό μάλλον έ’μ.μονον 

τών αερίων, δπερ παρέσχεν ώσαύτως νέφος τι ύποκυάνεον βεβαίαν έ'νδειξιν 

τής ρευστοποιήσεώς του. .
"ίδωμεν ή'δη οποία ή συσκευή τοϋ Pictet δ'στις κατέληξε μέν είς τό αύτό 

αποτέλεσμα άλλ’ ύπό μεγαλητέραν κλίμ.ακα. ‘Η συσκευή τούτου σύγκειται 

I έκ σιδηρού κέρατος τό όποιον ανθίσταται είς τήν πίεσιν 500 Ατμοσφαιρών
καί έντός τοΰ οποίου τίθεται χλωρικόν κάλι, ό'πεο διά τής θερμ.ότητος εύχε- 

|> ρώς παρέχει μεγάλας ποσότητας οξυγόνου, Τό κέρας τοΰτο συγκοινωνεί μετά

, σωλήνος ύαλίνου μήκους 5 μέτρων., ουτινος ή μέν εσωτερική διάμετρος ίσοϋ-
F ται πρός 4 εκατοστά τοϋ μέτρου ή δέ ολική πρός 1 4 ύφεκατόμετρα. Ό σω-
t λήν ουτος φέρει είς το Αντίθετον Ακρον μ.ανόμετρον δι’ ού ανευρίσκεται ή πίε-

* σις τοΰ Αερίου, περιβάλλεται δέ έξωτερικώς διά δύο άλλων συγκεντρικών
σωλήνων, ών δ μέν εσώτερος εμπεριέχει στερεόν Ανθρακικόν οξύ, ό δέ εξώ

τερος ρευστόν θειώδες όξύ.

Τά δύο ταϋτα σώματα εξατμιζόμενα άλληλοδιαδόχως καταβιβάζουσι τήν 

θερμοκρασίαν, τοΰ έν τφ σώλήνι μέχρι 320 ατμοσφαιρών πεπιεσμένου οξυ

γόνου είς 140 βαθμούς κάτωθεν τοΰ μηδενικού. Τέσσαρες άναρροφητικαί καί 
καταθλιπτικαι άεραντλίαι κινούμεναι δι’ Ατμομηχανής 15 ίππων δυνάμεως 

ρευστοποιοΰσί τό Ανθρακικόν όξύ καί τό θειώδες όξύ, μ*ετά  πολύωρον δ’ έργα- 

σίαν παράγεται τέλος ή θερμοκρασία τών 140 βαθμών κάτωθεν τοϋ μηδε
νικού. Τό όξυγόνον καίτοι πιεζόμενον ύπό.320 Ατμοσφαιρών έν.τη κατω- 
τάτη ταύτη θερμοκρασία ούδόλως ρευστοποιεΐται. Άλλ’ Αμα άνοιχθή στρό- 

φιγξ είς τό Ακρον του σωλήνος εύρισκομένη, μέρος τοΰ οξυγόνου διαχέεται 

εις τήν Ατμόσφαιραν, τό δέ ύπόλοιπον ρευστοποιεΐται καί διατηρείται τοίου- 

τον ένεκα τής λίαν χαμηλής τοΰ σωλήνος θερμοκρασίας. Ό Pictet ήδυνήθη 
νά π^ραγάγη διά τής συσκευής του 45 γραμμάρια ρευςΌϋ. οξυγόνου καί Ανευρε 

μάλιστα δτι ή πυκνότη; τοΰ ρευστοΰ οξυγόνου ίσοΰται πρός τήν τοΰ ΰδατος.
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Μετά τά πειράματα ταϋτα ηθέλησεν δ Cailletet νά ^ευστοποιηστ) καί 

αύτόν τόν ώτμοσφαιρικόν άέρα. Έπληρωσε ποός τοΰτο τόν σωλήνα αύτοΰ 
διά ξηροΰ. άέρος εντελώς άμιγοΰς ανθρακικού οξέος, έπίεσεν ίσχυρώς τοΰτον 

κατά την διαστολήν δέ άπηλαυσεν επί τινας στιγμάς ύγρόν άτμοσφίζιρικόν 

αέρα έτοι σταγόνας άέρος.

Αί θαυμάσιαι αύται ανακαλύψεις, ώς όρθώς παρατηρεί ό κ. Parville, πρέ
πει βεβαίως νά θεωρηθώσιν έπί τοΰ παρόντος ώς σπουδαιόταται ύπό καθα- 

ρώς επιστημονικήν έ'ποψιν και ούχί πρακτικήν η βιομηχανικήν. Ένδεχόμε · 
νον βεβαίως έν τώ μέλλοντι και αύταινά ευρωσι τάς έφαρμογάς των. Άλλ’ 

αί άφιλοκερδεΐς αύται άνακαλόψεις ειι μάλλον τιμώσι τούς σοφούς καί κατα-? 
δεικνόουσι τάς άνεξαντλητους πηγάς της τοΰ άνθρώπου μεγαλοφυί'ας.

TIM. Α. ΑΡΓίΡΟΠΟΙΆΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αί δύο έτησιαι συνελεύσεις της άρχαιολογικης εταιρίας έγένοντο και εφέ

τος ή μέν α' τη 15 ’Ιανουάριου, η δέ β' τη 29. Καί έν μέν τη α' ό πρόε
δρος της 'Εταιρίας κ. Φίλιππος Ίωάννου άνέγνω την λογοδοσίαν τών κατά 

τό ληξαν έ'τος πεπραγμένων, δ δέ γραμματεύς κ. Στέφανος Κουμανούδης 

ώμίλησε περί τών άνασκαφών καί άποκτημάτων καί ό ταμίας κ. Π. Γιαν- 
νόπουλος ανέπτυξε την οικονομικήν της εταιρίας κατάστασιν. Έν δέ τη β' 

συνελεύσει μετέ την άνάγνωσιν της έκθέσεως τές εξελεγκτικές επιτροπής, 

οί εταίροι έξελέξαντο τό νέον διοικητικόν συμβούλιον, η'τοι τούς κκ. Φίλιπ

πον Ίωκννου πρόεδρον, Σπ. Φιντικλην άντιπρόεδρον, Στ. Κουμανούδην γραμ- 
μ.ατέα, Π. Παννόπουλον ταμίαν,. I. Εύστρατιάδην, Σ. Σωτηρόπουλον, Λ. 

Καυταντζόγλου, Στ. Δραγουμην, Δ. Κοκκίδην καί Γ. Μαυρογιάννην συμβού

λους. Πάντες οδτοι εΐνε οί αύτοί καί πέρυσι, πλην τοΰ κ. Γ. Μαυρογιάννη 

πρώτον νυν έκλεχθέντος αντί τοϋ κ. I. Μεσηνέζη.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνεδρίασές της 29 δεχεμβρίου 1877.

'Ο κ. Καϊλερ περί της επιγραφής τών Χαάανδρίων έζ ΌΛυμπίας.

'Ο κ. Βόν περί τής’ προόδου των άνασχαφών εν ΌΛυμπία.
Ό κ. Καϊρτε περί τοΰ μαρμάρινου. συμπΛέγματος τοϋ 'Έρμου εν Ό- 

Λυμπία,

i - . ■ ·
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Συνεδρίασις τξς 12 Ίανουαρίου 1878.
Ό κ. Καϊλερ περί τής δημοσιεύσεως τοΰ χαθηγητοΰ ΚαιχουΛε τών πη.ίί- 

νων άγα-Ιματίων τής Τανάγρας.
'Ο αυτός περί τίνος επιγραφής έχ Δωδώνης. 

Ό κ. Αόλιγγ περί τής τοπογραφίας τών Θηβών.

ΕΙΔΗΙΕΙί

Ό έ'φορος τών αρχαιοτήτων κ. Μ. Σταματάκης άνέλαβε νά καθαρίση 

έν Μυκηναις την είσοδον τοΰ θησαυροΰ τοϋ Άτρέως. Κατά τάς τελευταίας 

ειδήσεις μετά τάς γενομένας άνασκαφάς η είσοδος αυτή έφάνη έ'χουσα μήκος" 

τριάκοντα έξ μέτρων γαλλικών καί προαύλιον μήκους τριάκοντα μέτρων "καί 

πλάτος τριάκοντα έπίσης.Άνεκάλύφθησαν δέ διάφορα δέκα τεμάχιά λίθου υ- 

ποπρασίνου.μετά γλυφών’ δύο τεμάχια λίθου πορφυρίτου, ών τό έν σχήματος 
τριγωνικού έχον έγγεγλυμμένα έλικοειδέ κεσμηματα μετά ταινιών, τό δέ 

■ μέρος βάσεως γωνιαίας.Άμφότεραδεικνύουσεν δτι άπετέλουν μέρος πλακδς $

[ πλακών καλυπτουσών την τριγωνικήν θυρίδα την άνωθεν τές θύρας τοϋ οι

κοδομήματος. Ού σμικράν σπουδαιότητα έ'χει τό έξαγόμενον τοΰτο τών άνα- 

ι σκαφών της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας, καθόσον νΰν πρώτον έγνώσθη τό δλον

; μέκος τές εισόδου, προσετέθη δέ εις την γνώσιν τοΰ σχεδίου τοΰ κτιρίου η
1 δπαρξις προαυλίου εύρυτάτου καί ουτω τό θησαυροφυλάκιον του ’Ατρέως
[πλέρες πρόκειται εις την σπουδήν τών άρχζιολογούντων.

— Περί τών άρχαιοτητων τών Μυκηνών πλην τοϋ κ. Kohler ένταΰθα 
έγραψαν έν ’Αγγλία ό κ. Σίμψων έν τφ Fraser Magazine καί ό διευθυντής 

, τών νομισματικών συλλογών τοϋ βρεταννικοϋ μουσείου κ. Πούλ έν τη Con

i'· tenporary Revieu, ούτος δεικνύων την έπιρροην της αιγυπτιακές τέχνης έπί
τούς έργασαμένους τά έν Μυκηναις καί Σπάτα εύρεθέντα. Ούτος δέ ώς καί 

ό Newton γράψαντες έν τη Academy (έν τφ φύλλφ τές 19 Ίανουαρίου έ'νθα 

επικρίνει τό περί Κυπριακών άρχαιοτητων έ'ργον τοΰ Qesnola) θεωροΰσιν ά- 

ναγκαΐον τόν παραλληλισμόν τών έν Μυκηναις εύρεθέντων προς τάς αρχαιό
τητας τές Κύπρου καί τές έν ΊΡόδφ Καμείρου. Καί άλλοι δέ τώνγραψάντων 

περί Μυκηνών μετά την έ'κδοσιν τές συγγραφές τοΰ Cesnola, ίδίως έν Άγ- 

γλίη καί Άμερικ·?) σχετίζουσι τά έν Μυκηναις εύρεθέντα πρός τά τές Κύ

πρου καί καταδεικνύουσιν ώοισμένων τεχνουργημάτων έξ άμφοτέρων τών με

ρών τών αγγείων ομοιότητα.
— Σπουδαίως έζινηθη τό διάφορον τών λογίων ύπ’ άνακαλύψεως γενομενης 

έν τη νοτίω Ίταλίγ. Πλησίον τές πόλεως Μαμ,φρεδονίας κειμένης κατά τάς 

άκτάς τοΰ Άδριατικοΰ πελάγους, περί τά 140 μίλια ΒΔ. τοΰ Βρεντεσίου έν 

τη βαθεία κοιλάδι τ·ρ έκτεινομένη άπό τοΰ όρους Γαργάνου είς την θάλασ
σαν άνεκαλύφθη άλλη τις Πομ.πη'ία, η άρχαία πόλις Σιποϋς. Μέχρι τοΰδε
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έξεσκάφη ναός τις τής Άρτέμιδος και σειρά κιόνων έχουσα μήκος 65' πε

ρίπου και κατά μέρος νεκρόπολις εκτεταμένη. Τινες τών ή'δη άνακαλυφθει- 
σών σπουδαίων επιγραφών και άλλων αντικειμένων κατετέθησαν ήδη έν τω 

Έθνικώ Μουσείφ της Νεαπόλεως, ύ> .3’ ιταλική κυβέρνησις έ'δωκε τάς αναγ
καίας διαταγάς προς έξακολούθησιν εκτενών άνασκαφών. Αιτία τής έξαφα- 

νίσεως τοϋ Σιποϋντος ητο καθίζησις προελθοΰσα έκ συχνών σεισμών, δι’ ής ή 

παλαιά πόλις εύρίσκεται ύπό βάθος 20 ποδών ύπόψτό σημερινόν έδαφος.Μέρος 
της σημερινής Μαμφρεδονίας εΐνε έκτισμένον έπί τών λειψάνων τοΰ άρχαίου 

Σιποϋντος.Ό Σιποϋς ήτο τόκατ’ άρχάς πόλις ελληνική.Οί μ.ΰθοι άπέδιδον την 

κτίσιν αύτης, ώς και άλλων τής Άπουλίας πόλεων, εις τόν Διομήδην. Μετά 
δέ τόν δεύτερον καρχηδονικόν πόλεμον οί''Ρωμαίοι έπανέκτισαν αύτην. Τότε 

δ’ έλαβε πιθανώς τό ό'νομα δπερ έφερε κατά τούς ιστορικούς χρόνους. Τό 

ό'νομα άρχήθεν ητο Sipus ή Sipons, παραληφθέν, ώς φαίνεται έκ τής ση
πίας, ούσης συχνής έν ταϊς γειτονούσαις θαλάσσαις. Τό ό'νομα τοΰτο οι 'Ρω
μαίοι μετέπλασαν εις Sipuntum, ώς τόν Τάραντα εις Tarentum καϊ τόν Ύ- 
δροϋντα εις Hydruntum. Κα'ι δέν ύπήρξε μέν,ποτέ υπερβαλλόντως άκμάζουσ» 

πόλις, άλλ’ ούχ ήττον διετηρηθη ύπέρ άλλας πόλεις ούδ’ ή θέσις εΐνε γνω
στή. Κατά δέ τόν ιγ'αιώνα ήτο ήδη άσημρν ένεκα τής καθιζήσεως καϊ τών 

περιστοιχιζόντων αύτό ελών. Ό δέ Μαμ.φρέδος ό υιός τοϋ αύτοκράτορος Φρει
δερίκου τοϋ Β' τώ 1251 μετέφερε τούς κατοίκους είς νέαν πόλιν έν θέσει 

υψηλότερα και ύγιεινοτέρα, ήτις καϊ ώνομάσθη έξ αύτοϋ. Νϋν δ’ δτε ήρξαντο 

έν τή παλαι^ πόλει άνασκαφαΐ δέν πρέπει μέν νά περιμένωμεν ανακαλύψεις 
οΐαι αί έν Πομπηι’γ κα'ι Ήρκλάνφ γενόμεναι, άλλα δικαιούμεθα δμ.ως νά 

περιμείνωμεν τήν ευρεσιν πολλών άξιων λόγου λείψανων επαρχιακού ρωμαϊ

κού βίου.
— Τό α' φυλλάδιον τοϋ ο' έτους τοϋ δ αίτιον της εΛΛηνικτ\ς άΛΛηΛογρα- 

φίας έκδοθέν τάς ημέρας ταύτας περιέχει τήν έξης ύλην. 1) Άνασκαφα'ι έν 

Δήλφ υπό (9ωαα ’Ομάέ. 2) Τό φρούριον τής έν Ίσαυρί^ι ’Αντιόχειας καί ό 

ήγεμών Βασσίδιος Λαυρίκιος υπό Νερούτσου. Παρατηρήσεις υπό Θ. Όμο'Χ 

3) Σημείωσις έπι μετρικής επιγραφής τής έν Αεύκτροις μάχης ύπό ’fi’j-ήί'ρ. 
Σημειώσεις ΚΛωνος Στεφάνου. 4) Κατάλογος τών άγορανόμων Σμύρνης ύπό 

Α. ΤΙαπα,ϋοπούΛου Κεραρ.έως. 5) ΧριστιανίκαΙ έπιγράφαί ’Αττικής ύπό Κ. 

Βαγα. 6)’Ανέκδοτος σφραγ'ις Ίωάννου Λατίνου ’Επισκόπου "Ανδρου ύπό Π. 

Αάρ,πρου. Ί) ’Απολογισμοί τών Θησαυροφυλακίων τών ιερών χρημάτων ύπό 
77. Φουκάρ. 8) Έπιγραφα'ι Άχα'ίας ύπό I. Μάρτα. 9) Ή δημ.ώδης φιλολο
γία παρά τοϊς Άλβανοΐς ύπό Αύγούστου Αοΐ,όν. 10) Έπιγραφα'ι έξ Όρμήλης 

τής Φρυγίας ύπό Μ. ΚοΛινιόν. 11) Ειδήσεις.
— Έξεδόθη έν Λονδίνο) παρά τω έκδοτη Murray ύπό τοϋ στρατηγού 

di Ccsnola τό σύγγραμμα αύτοϋ : «7/ Κύπρος’ αί άρχαΐαι αύτης πύΛεις, 

τάφοι χαΐ ναοί». Ό Cesnola έχρημάτισε πρόξενος τής ’Αμερικής έν Κύπρω 
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άπό τοΰ 1865 έ'ως τοΰ 1876 καί καθ’ βλον τοΰτον τόν χρόνον έπεχείρησε 

πλείστας άνασκαφάς έν Κιτίφ (Αάρνακι), Ίδαλίω, Πάφφ, Γολγοΐς καί Κου- 

ρίω. Έν δέ τούτφ τω συγγράμματι έκθέτει τά πορίσματα τών μελετών αύ- 
τοΰ κα'ι άνασκαφών, αϊτινες μέγισται ύπήρξαν μάλιστα έν Ίδαλίφ, δπουέξέ- 

σκαψεν ούχ ήττονας τών 15,000 τάφων, νεκρόπολιν ολην.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δύο έγένοντο τακτικα'ι συνεδριάσεις τδν λήξαντα μήνα, δύο δέ μόναι ά- 

νεγνώσθησαν διατριβα'ι καθότι ένεκα τών έκτακτων περιστάσεων τής Πα
τρίδας ό σύλλογος έν συνεδριάσει άπεφάσισε τήν διακοπήν τών=τε άναγνω- 
σμάτων αύτοϋ και τών δημοσίων μαθημάτων καί δή καί τών συνεδριάσεων, 

άναθέμενος είς τήν έφορείαν τήν διοίκησιν τών τοΰ Συλλόγου. Τά . μαθήματα 

μόνα τής Σχολής τών ’Απόρων Παίδων ’Αθηνών έξακολουθοϋσιν.
Ό κ. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος επίτιμος τοϋ Συλλόγου . πρόεδρος 

ώμίλησε περί τής καθ' ήμας Ιστοριογραφίας καϊ Ιδίως περϊ Μακώίίαιυ. Ή 
ομιλία αύτη κατεχωρίσθη έν σελ. 21 τοΰ άνά χεΐρας τεύχους.

Άνεγνώσθη διατριβή τοΰ έν Βερολίνφ έπιτίμου μέλους κ. A. Ρ. 'Ραγκαβή ■

περί τής καθ’ ημάς στιχουργίας.
'Ο κ. A. Α. 'Ράλλης έδωρήσατο τω Συλλόγφ δραχμάς 300.
Τακτικά ένεργά μέλη τοΰ Συλλόγου έξελέχθησαν οί κκ. ©ωμάς Δέβιδσον, 

Γ. Μελισσουργός, και Α. Σοφιανός" τακτικά πάοεδρα οί κκ. 'Ωσσουλιέ καί Α. 

Α. 'Ράλλης, επίτιμα ή Α. Π. δ Ζακύνθου Νικόλαος καί ό κ. Κ. Χαλκιόπου- 
λος έν Άθήναις και οί κκ. I. Τρόϊτσκε έν Πετρουπόλει, Φήλιξ Καβαλότης 

έν Φλωρεντία, άντεπιστέλλοντα δέ οί κκ. Κάρολος Μαρσάλας έν Νεαπ^λει, 
Ν. Πετρής έν Ναυπλίφ, I. Σταματέλος έν Λευκάδι, Γ· Α. Παλαιολό™ έν 

?θδησσω, Ε. Ψιακής έν Σμύρνη, Ν. Σταματιάδης έν Σάμφ ις^ι Ν. Βέγλε- 

ρης έν Κωνσταντινουπόλει.
Τοΰ ’Εφόρου τής έν Σύρω σχολής τών απόρων παίδων κ. Π. Τσέλα άπο- 

καταστάντος έν Άθήναις καί παραΐτηθέντος, οριστικός "Εφορος τής ΣχολϋΙ 
Σύρου έξελέγη ό τέως έφορεύων κ. Ε. Ψύχας, κοσμήτωρ δέ ό κ. Λ. Κουτσο- 

δόντης. ‘
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. — '0 έν Βερολίνφ καθηγητής Wattenbach έξέδωκε νέαν 

σειράν πινάκων τής ελληνικής γραφογνωσίζς, προτιμήσας γνωστούς κώδι
κας κλασικών συγγραφέων. ’Εντεύθεν δέ ή συλλογή αύτη έχει διάφορον 

μέγα.
— 'Ο έν Κοπενάγγ καθηγητής ’Ιωάννης Πίος, έλθών προ χρόνων είς την 

Ελλάδα καί έπιστάμενος κάλλιστα την νέαν ελληνικήν γλώσσαν κα'ι φιλο
λογίαν, έξέδωκε φυλλάδιον ύπό" τόν τίτλον Om Charonmythen i Nygrae- 

kernes Folketre ήτοι περί τοϋ μύθου τοϋΧάρωνος er τΐή δεισιδαιμονία των 
νϋν Έ.Library ώς έπέγραψεν αύτός τό άντίτυπον τό σταλέν είς την βιβλιο

θήκην τοϋ Συλλόγου. Έν ταϊς πολυπληθέσι παραπομπαϊς άπαντώμεν τά ο
νόματα απάντων τών παρ’ ήμϊν^νωστών εκδοτών της δημοτικής φιλολογίας, 

πρός δέ καί τά ΝεοεΛΛηνικά ΆνάΛεκτα τοϋ Παρνασσού.
* *

¥
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΙΕΡΙΗΓΗΕΕΙΣ·.— Ό πλοίαρχος τοϋ άγγλικοΰ ναυτικού 

Cheyne, προτείνει νέαν έκδρομήν είς τόν Πόλον, fa τό σχέδιον έ'ν τινι δημο

σία δμηγύρει ανέπτυξε. Πρό τοΰ 1879, λέγει, δέν πιστεύει νά κατορθώστ] 
τό σχέδιόν του, άλλ’ δ'μως πάσγ δυνάμει εργάζεται. Πρός τοΰτο σΰνέστησεν 

22 έπιτροπάς κατά τόπους, ών 17 έν Σκωτία:. Διαπραγματεύεται ή'δη καί 
έν Βελγίω δ'πως μετάσχωσι τής συνδρομής καί Βέλγοι. Ό Cheyne σκέπτε

ται νά πελαγοδρομήσγ, ώς ό Nares διά τοΰ κόλπου Σμίθ*  έάν δέ έκεΐ κω- 

λυθνί νά προχωρήσγ), έπανακάμψας δέ θέλει οδεύσνι διά τοΰ Λανσάστερ. Ελ

πίζει δι’ ανοικτού πορθμού νά φθάσγ μέχρι τοΰ Πόλου, καί έκείθεν ΝΑ διευ- 
νόμενος νά φθάσγ είς τήν ΒΑ όίκραν τής Γροιλανδίας. Τό έπιχείρημα εινε 

κολοσσιαΐον.
—· Ή μεταξύ τών νήσων Φερόων καί τής Νορβηγίας θάλασσα δέν διεκρίθη 

μέχρι τοΰδε δι’ ίδιου ονόματος*  άλλ’ έπειδή ή θάλασσα αύτη εινε άπόκλει- 

στικόν κτήμα τών Νορβηγών θαλασσοπόρων καί άλιέων, δ καθηγητής Mohn 
πρόπινε καί έγένετο δεκτόν όπως όνομασθή( Νορβηγική θά.Ιασσα καί ύπό 

τό όνομα τοΰτο θά διακρίνεται τοΰ λοιποΰ.
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