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MEPOS A'

Εργασία καλείται η μετά λόγου ένέργεια, δι’ $ς ό άνθρωπος παράγει τι 

χρήσιμον έαυτφ η τοΐς όμοίοις αύτοΰ.
Πολλά τινα τών ζώων έκτελόϋσι κατά τον βίον αύτών* ένεργείας τινάς πο

λύπλοκους καί σκόπιμους, καί παράγουσιν ούτως έργα λίαν μέν άζιοθαύμα- 
στα διά την κανονικότητα, την άκρίβειαν, την καλλονήν καί τό σκόπιμου 
αύτών, πρός άλεωρην δ’ εαυτών η πρός συντηρησιν καί άσφάλειαν .τοϋ άτό- 

μου καί του εΐ'δους σκοποϋντα’ τοιαϋτα τών καστόρων τά παρυδάτια κρυ* 

σφύγετα, τών μελισσών τά κανονικότατα κηρία, τών μυρμηκων αί ύπό 
γην πολυόρροφοι στοαί καί πολυδαίδαλοι. άποθηκαι, τών πτηνών αί καλιαί, 

τών εντόμων οί λεπτοφυείς νυμφώνες καί πάμπολλα άλλα. Τά έργα ταΰτα, 
καίτοι έκ πρώτης δψεως παρέχοντα την ιδέαν εις τόν ερευνητήν, δτι νοΰς 
τις και κρίσις καί γνώσις έπεστάτησαν κατά την έκτέλεσιν αύτών, δέν εΐνε 

δ'μως προϊόντα εργασίας ελλόγου, αλλά τέχνης έμφυτου, καί άρα τυφλές 
καί αλογίστου, ην τά ζφα παραλαμβάνουσιν όμοΰ μετά της ζωής παρά τών 
γεννητόρων, νίς δέν έ'χουσιν έπίγνωσιν καί ην άρα ούτε διδάσκονται παρ’ άλ

λων όμοιων ούτε διδάσκουσι πρδς άλλα δμοια, διόπερ τά έργα τών ζώων καί 

ομοια εΐνε παντοΰ καί πάντοτε άπό της πρώτης ύπάρξεως μέχρι τ^ς τε
λείας άποσβέσεως τοΰ εΐ'δους. των καί στάσιμα, μηδεμιάς έν αύτοϊς ποτέ πα- 

ρατηρουμένης προόδου καί τελειοποιησεως’ εΐνε άρα ταΰτα προϊόντα έκπλη- 
ρώσεως τυφλές, όρμεμφύτου ^οπτίς, λειτουργίας ζωϊκης, σκοπούσης άπλώς 

εις την διατηρησιν τοϋ ατόμου η τοΰ εΐ'δους, καί ούδέν τι πλέον’ διανοίας 
ΐ'χνος ούδαμου αύτών απαντάται, έπινοησεως καί δημιουργίας ούδέ κάν.

Ό άνθρωπος, μόνος έκ πάντων τών ζφων, έρχεται εις τόν.κόσμον γυμνός 

άμυντηρίων καί άμοιρος πάσης δη ποτέ έμφυτου γνώσεως τέχνης, ύπό τίίς 

φύσεως αύτ-ης άρα κατηναγκασμένος νά έπαρκέσγ έξ έαυτου είς θεραπείαν 
τών τρυχουσών αύτόν ποικίλων καί παντοδαπών αναγκών καί ν’άμυνθνί τε- 

λεσφόρως κατά τών περιστοιχιζουσών αύτόν παντοδαπών έπηρειών καί τών 

άνά πάν βήμα συναντώντων αύτώ κινδύνων, ϊν’ ούτως έζασφαλίσ·/) την τε 
έαυτοΰ καί την τοΰ εΐ'δους του ύπαρξιν. "Αν δέ γυμνόν καί άμαθί έποίησε 

μόνον τόν άνθρωπον ό Πάνσοφος τοΰ σύμπαντος Δημιουργός, έπροίκισεν ομοως 
εις αμοιβήν καί μόνον αύτόν διά τοΰ λόγου καί της χειρός, τών δύο αύτών 

ουσιωδέστατων τοΰ ανθρωπίνου ό'ντρς χαρακτηριστικών προσόντων. Διά τών 
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μοναδικών τούτων και άπαραμίλλων δώρων, προσφυώς κα'ι καταλλήλως με- 

ταχειριζομένων, κατορθοϊ ό άνθρωπος ού μόνον πάσας μέν αύτοΰ τάς άνάγ- 

κας νά Θεραπεύη άνέτως κα'ι εύχερώς, πρός πάντα δ’ έξωθεν επικείμενον κίν
δυνον ν’ άμύνηται τελεσφόρως, ού μόνον την έκυτοΰ ΰπαρξιν καϊ συντηρησιν 

νά διασώζ-ρ, και την του είδους του διαιώνισιν νά έξασφαλίζγ), αλλά καί 

προς αναμφίβολόν τινκ ηθικόν προορισμόν νά βαίνγ) άκατασχέτως διά τές 

πνευματικές άναπτύξεώς του και της έν τφ πολιτισμφ προόδου του. Διά 
τοϋ λόγου μέν ό άνθρωπος επινοεί, διά τών ύλικών δέ τοΰ σώματός του όο- 

γάνων καί ιδίως της χειρός έκτελεϊ τά επινοούμενα. Ή σύγχρονος δ’ αυτή 

καί αδιαχώριστος τοϋ λόγου και τές σωματικές ένεργείας έξάσκησις απο

τελεί την εργασίαν, ητις διά τοϋτο δη τυγχάνει κτήμα καί προσόν τοϋ αν

θρώπου αποκλειστικόν καί εις τών άπαρασαλεύτων τές ύπάρξεώς του φυσιο

λογικών καί ηθικών νόμων.
Καί πηγη μέν τές ένεργείας ταύτης εινε η έμφυτος τφ άνθρώπφ δραστι- 

κότης, έντεινομε'νη καί κανονιζομένη υπό τές βουλησεως, ίθύντωρ δέ καί ρυθ

μιστής ό λόγος, καϊ μέσα τά διάφορα τοΰ σώματος ό'ργανα, ψιλά $ καθω- 
πλισμένα. Τό δέ άντικείμενον, έφ’ ο ή ενέργεια έπάγεται αυτή, είνε $ πνευ

ματικόν έ υλικόν, δθεν καί η εργασία δύναται νά $ πνευματική η ύλικη, 
τώ δέ προϊόντ’ αύτές πνευματικά η ύλικά.

'Ο άνθρωπος νηπιόθεν αισθάνεται έν έαυτφ ροπήν τινα έμφυτον πρός δρό£- 

σιν, εφεσιν ακατάσχετον πρός έκτελεσιν κινήσεων τών διαφόρων τοΰ σώμα

τος του μερών. Τό νηπιον φύσει όρμγ πρός τό λαμβάνειν σώματα κινητά καί 
προσάγειν αύτά είς τό στόμα’ όρθοΰται άφ’ έαυτοΰ έπί τών γονάτων τές 
μητρός, καί αναπήδα καί όρχεϊται θυμέρες έπ’αύτών' σύρεται έπί τών τεσ

σάρων κώλων, προσπαθούν νά μετακινηθώ άπό τόπου είς τόπον. Τό παιδίον 
άρέσκεται είς τάς παιδιάς, καθ’ άς εκτοπίζει, άνακινεΐ, διαλύει καί κατα

στρέφει η πειράται νά κατασκευάσγ, ύλικά αντικείμενα. 'Ο έφηβος ρέπει 

πρός περιπάτους μάκρους, πρός γυμνασιακάς άσκησεις, πρός. επιχειρήσεις τολ- 

μηράς, πρός έκμάθησιν έπιστημ.ης τινός η τέχνης. Ό άνηρ άνενδότως κατα
γίνεται είς έξάσκησιν έργου τινός, είς ο κατά προτίμησιν έξησκηθη. Δέν υ

πάρχει δέ βάσανος χειροτέρα της ακινησίας καί αργίας είς τόν ύγιώς έχοντα 

τόν νοΰν άνθρωπον’ οΐ φυλακισμένοι έπιτεχνώνται ποικίλα ένεργείας μέσα, 
δημιουργούσα ενασχολήσεις, διασκελίζουσι τό περιωρισμένον τές ειρκτής των 

έδαφος συχνά, ΐνα ευρισκωσιν ούτως άτελέ τινα έν τγ φυλακΐ) ίκανοποίησιν ι

της έμφυτου ροπής, ην αενάως αισθάνεται ό άνθρωπος έν έαυτφ πρός κίνη- 
σιν η δράσιν. Διά τοϋτο καί ό Πασχάλ, θεωρών την έπιβεβλημένην αργίαν 

ως τιμωρίαν δεινήν, ε'λεγεν : κόταν στρατιώτης % γεωργός βαρύνεται την 

έργασίαν, μενέτω άογός».

Ή θελησις βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον άναπτυσσομένη καί κραταιουμένη 

παρά τω άνθρώπφ, έπιτείντ) καί κανονίζει, καί έρρυθμον'.καί ασφαλή καθι- 

βτ$ την έμφυτον δραστικότητα, ώστε διά σκοπίμου αύτης καί συντόνου ένα- 

σκησεως παράγονται ούχί πλέον ακανόνιστα καί άνωφελέ, άλλ’ά κανονικά 

καί. σκόπιμα προϊόντα, κατάλληλα πρός θεραπείαν τινός τών άπειρων τοϋ 
ανθρώπου άναγκών. Άφοΰ δ’ έπί τινα χρόνον διοίκηση οΰτως η Θέλησις τάς 

πρός έργον τι άπαιτουμένας κινήσεις, αυται άναλαμβάνουσι τότε κατά τό 

μάλλον καί Φ,ττον την αύτόματον καί τυφλήν, άμα δέ καί εύχερέ καί άπρόσ- 

πταιστον πορείαν της εμφύτου δραστικότητος, καί τοΰ λοιποΰ έκτελοΰνται 
μάλλον η ηττον καθ’ έξιν, εύχερεϊς καί άκριβεϊς. Δύναται δέ η θέλησις, 

συγκεντροϋσα διαδοχικώς την προσοχήν είς την διοίκησιν καί άλλων κινή

σεων, ηττον οικείων, ν’άναδεικνύη βαθμηδόν καί ταύτας αύτομάτους, άκρι- 

βεϊς καί άπταιστους, ουτω δέ κατά διαδοχήν έπεκτείνουσα την διοίκησιν 

καί τελειοποίησιν της εμφύτου δραστικότητος, παράγει την δεξιότητα καί 

βελτίωσιν τοϋ εργάτου. 'Ο μουσικός γυμ,νάζει θεληματικώς τάς χεϊράς του 

έπί τοΰ οργάνου κατ’ αρχάς’ διά τοϋ χρόνου δ’ αί κινήσεις αδται τών χει- 
ρών του, αί έκουσιαι, καταντώσιν αύτόματοι σχεδόν, καί διά τοϋτο εύχερεϊς 

καί άπταιστοι, ώστ’ έπί τέλους, όταν έκτελη τεμάχιόν τι μ,ουσικόν πολύ
πλοκου μετά της άπαιτουμένης άκριβείας καί άπροσκόπτως, η θέλησις του 

ούδ’ έλάχιστον λαμβάνει μέρος είς την παραγωγήν τών άθρόως καί γοργώς 
,παραγομένων τόνων. Ή τόιαύτη δέ αλληλοδιάδοχος δίοίκησις της εμφύτου 
δραστικότητος ύπό της θελησεως άποτελεϊ την βάσιν πάσης διδασκαλίας 

καί μαθησεως. Καί οσοι μέν τών άνθρώπων έχουσι την θέλησιν ίσχυράν, κα

ταγίνονται μετά προσοχές καί έπιμονές είς πάν ό',τι έπιχειροϋσιν, εινε «Λί- 
μεάεϊς καί φιΛόχονοι, καί διά της μακράς καί επιμόνου άσκησεως έπί τό 
έργον των άποκτώσι βαθμόν τινα έπιδεξιότητος καί τελειοποιησεως διακε- 

κριμένον. "Οσοι δέ τούναντίον έχουσι την θέλησιν άσθενέ, εινε διά τούς έναν- 
τίους λόγους άμεΛεΐς καί φυγόπονοι, έννοεΐται δέ ότι ούδ’ έπί δεξιότητι η 

τελειοποιήσει δύνανται νά διακρίνωνται οί τοιοΰτοί. "Ο,τι δέ περί τών άτό- 
μων λέγομεν ισχύει καί περί τών εθνών, διόπερ άλλα μέν αύτών βλέπομεν 
οντα εργατικά, φιλόπονα, επιδέξια, άλλα δέ πάλιν νωθρά, άνεπιτηδεια καί 

φυγόπονα.
'Ο δέ λόγος, ρυθμίζων καί διευθύνων την ύπό της βουλησεως συστηματο- 

ποιηθεϊσαν ταύτην ένέργειαν τές έμφυτου δραστικότητος, καί πρός σκοπόν 

τινα τελικόν ταύτας διεγείρων καί άγων, έμπνέει ζωήν, ώς είπεϊν, είς τά 

προϊόντα της ένεργείας ταύτης, καί άναδεικνύει ταϋτα χρήσιμα πρός θερα
πείαν ανάγκης τίνος, πνευματικές η υλικές, τοΰ άνθρώπου. "Οσον όοθότερον 

έχει τόν λόγον καί κυριαρχικώτερον άνθρωπός τις, τοσοΰτο καί αί ενασχολή
σεις αύτοΰ εινε σκοπιμώτεραι, χρησιμώτεραι καί έπωφελέστεραι’ όσον δέ 

τούναντίον σφαλερώτερον και άσθενέστερον έχει τόν λόγον, τοσοΰτο μάλλον 
καί τά έργα, περί ά διατρίβει, ώποβαίνουσιν άσκοπα, μάταια καί άνωφελέ. 
Διόπερ η ματαιοπονία εινε σημεϊον άλάνθαστον μικρονοίάς καί άλογίας. Βλε- 
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πομεν πολλάκις ανθρώπους λίαν δραστήριους, έπιμελεΐς, φιλοπόνουζ καί επι
δέξιους εις ·τό έργου των, άλλ’ όμως αποτυγχάνοντας πάντοτε καί δυστυ- 

χοΰντας κατά πάσαν έπιχείρησιν' τούς τοιούτους άποκαλεϊ συνήθως ό κόσμος 
άτνχεϊς. ’Άλλους δέ πάλιν βλέπομεν νωθρούς και ανεπιτήδειους, άλλ’ εύτυ- 

χοΰντας κατά πάσας τάς ύποθέσεις των, τούτους δ’ άποκαλοΰσι τνχηρούς. Οί 

δροι τυρούς καί άτυχή? εινε* αληθείς, £ν δι’ αύτών προτ^έμεθα νά έκφρά- 
ζωμεν απλώς τήν επιτυχή η ατυχή υπό του λόγου διεύθυνσιν τής ύπό τής 

θελησεως δεδιωκημένης καί έρρυθμισμένης δραστικότητος τοϋ ανθρώπου, εις 

τρόπον ώστε νά παράγωνται διά τήςένασκησεως αύτής-άποτελέσματα ευ

τυχή ή άτυχή, και άρα προϊόντα εργασίας ωφέλιμα η άνωφελή. Έάν όμως 
διά τών όρων τούτων σκοπώμεν νά έκφράσωμεν την ιδέαν άγνώστου τινός 

και απροσμάχητου υπερφυσικής δυναμεως, τυφλώς κα'ι άνευ ΰ,όγου έπιδρώσης 

έπ'ι τών άνθρωπίνων πράξεων, και μοιραίως πως άγούσης εις αποτελέσματα 

ολως αντίθετα προς τους αιωνίους καί άπαρασαλεύτους φυσικούς και ηθικούς 
νόμους, ούδέν τών όρων τούτων ψευδέστερον. Διότι γζοφα, τύχη, ειμαρμένη, 

- πεηρωμενον καί τά τοιαΰτα εινε ό'ντα άνύπαρκτα, λέξεις κεναί, άς ό άνθρω
πος επενοησεν, ινα συγκαλυψγ την άμαθιαν του καί άναπαύση όπως δη ποτέ 
την ύπό τής άγνοιας του καταπεπονημένην περιεργίαν του. Πάντα έν τώ 
κόσμω τά φαινόμενα, φυσικά .ή ηθικά, έ'χουσι τόν λόγον των, εινε αίτιατά 
αιτίας, ης άνευ ούδέποτε δυνατόν εινε νά συμβώσιν. Άν δέ ό πεπερασμένος 

κα'ι ασθενής τοϋ άνθρώπου νοΰς άδυνατί) πολλάκις νά έξεύρ-ρ τούς άπεράν- 

τους συνειρμ.ους των πολύπλοκων και λεπτοφυών, τών μ.εμ.ακρυσμένων καί 
πλαγίων, τών εμμέσων και παρεμπιπτόντων λόγων φαινομένου τινός, δπερ 
νομιζεται μεν απλοϋν, αλλ εινε, ιδίως κατά τόν ηθικόν κόσμον πολυσύνθε

τον και δυσεξιχνίαστου, τοΰτο κατ’ ούδέν δικαιολογεί την δημιουργίαν δυ

νάμεων ύπερφυσικών άνυπάρκτων. Ή μετά παρρησίας ειλικρινής καί άπροκά- 

λυπτος ομολογία τής άσθενείας κα'ι άνεπαρκείας τοΰ ήμετέρου νοός εινε προ

τιμότερα καί λυσιτελεστερα τής κομπορρημονος κα'ι άλογου άναρρησεως δν- 
των άνυπάρκτων καί λέξεων κενών νοΰ. Τύχη λοιπόν δέν υπάρχει, ούδέ άν

θρωπος τυχηρός καί άτυχης· έάν ποτέ άνθρωπος έπιμελής κα'ι έπιδέξιος δυ

στυχ-p κατά τάς έπιχειρησεις του, εινε σημεΐον τοΰτο ούχι δυσμενείας απροσ

μάχητου δντος τινός ύπερφυοΰς, άλλ’άσθενείας καί άνεπαρκείας τοΰ διευθύ- 
νοντος την εργασίαν λόγου. ίΤίς τάχα δύναται νά ΐσχυρισθ-ρ πεποιθότως, δτι 
ό τοιοΰτος άνθρωπος δέν ήθελεν εύτυχησει, άν δι’ όρθοτέρας κρίσεως κα'ι λό
γου ίσχυροτέρου έδίδου τροπήν διάφορον είς την έργασίαν του, ή έξετέλει αυ

τήν ύπό περιστάσεις άλλας, είς άλλους τόπους,? είς άλλας έποχάς, μετ’άλ
λων προσώπων, ή έπεδίδετο είς άλλου εί'δους ένασχόλησιν κτλ. κτλ. ; 'Ο ά- 

ναζίως λοιπόν δυστυχών δέν πρέπει νά αίτιάται την τύχην καί τά παρόμοια, 
ούδε νά καταβάλληται ύπό τής δυστυχίας, άλλ’ οφείλει ν’ άποδίδ-ρ την α

ποτυχίαν .είς την στρεβλήν κρίσιν του, είς τάσυγχώρητα λάθη του, καί ά-
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Χατάβλητος ύπό τής εναντιότητας, άνένδοτος ενώπιον τής δυσπραγίας, ισχυ

ρός έν τ-p συναισθησει τής άξίας και τής καλής του θελησε-ως, αςπροσπαθρ 

ν’ άνεύρ-ρ τά λάθη του καί νά δώση διά τοΰ λόγου τροπήν νεαν καί ,σκοπι- 
μωτέραν είς τά έ’ργα του. ’Αντί δηλ. νά σταυρών/) τάς χεϊροσς ό τοιοΰτος ,καί 

ν’ άπελπίζηται, ώς έ'χων δήθεν την τύχην δυσμενή, καί ματην ως εκ τουτου 

κοπιάζων, άντι νά προσδοκ^ άδρανης την έξ ύψους βοήθειαν, την τής τύχης 
έξευμένισιν, άς άνδρίζεται, άς άντλ·ρ έξ αύτών τών άποτυχιών του θάρρος 

καί όρθοφροσύνην, καί θέλει έπί τέλους επιτύχει* «σύν Άθην$ καί χεϊρα 

κίνει». '
Πάντων σχεδόν τών τοΰ σώματός του μερών χρησιμοποιεί ό άνθρωπος τας 

ένεργείας καί κινήσεις πρός έκτέλεσιν έργασίας, σκοπούσης τό εύ είναι αυτου 
$ τών τέκνων η τών όμοιων αύτοΰ' έργάζεται λοιπόν διά τοϋ έγκεφάλου, 
τών αισθητηρίων, τών πνευμόνων, τής γλώσσης, τών χειρών, τών ποδώνί 

τοϋ συνόλου τών μυών κτλ,, καί έργάζεται δι’ αύτών είτε ψιλών, είτε καθω- 

πλισμένων δι’ οργάνων τεχνητών η έργαλείων ένισχοόντων ίι τελειοποιουν- 
των την ένέργειάν των. ’Έχει δέ θαυμασίαν την κατασκευήν έκαστον τών 
μορίων τούτων καί λίαν προσφυά πρός την άποτεταγμένην αύτφ ενέργειαν. 

Ιδίως μάλιστα θαυμασμού άξια εινε ή κατασκευή τής χειρός, ητις διά τών 

απείρων καί πολυσυνθέτων κινησεών της άποτελεϊ δργανον ποικιλοτατον, 
δννάμενον εύχερώς νά έκτελη τό έ'ργον παμπληθών καί πολυειδών έργα- 

λείων’ διόπερ ό μέν Πλάτων ονομάζει την χεϊρα οργαναν χαρακτηριστικόν 
τοΰ άνθρωπισμοϋ, ό δέ ’Αριστοτέλης ομχακόκ zt προ οργάνων, δηλ. οργα- 

νον τελειότατον η άναπληρωτι-κόν παντός άλλου οργάνου. Και όντως η χειρ, 

κατά τόν Γαληνόν, καίτοι ούδέν τών ειδικών οργάνων ουσα, αναπληροϊ 
όμως πάντα ταΰτα, καθ’ 8 δυναμένη άριστα νά διαχειρίζηται έκαστον αύ
τών, άπαραλλάκτως, λέγει, καθώς ό λόγος, ό'στις ούδεμία ών τέχνη ειδική, 

εινε, ώς είπεϊν, τέχνη τεχνών, καθ ο πασας δυναμενος να περιλαβνι συλ 

ληβδην. Εινε λοιπόν ή χειρ πρός τό σώμα δ,τι ό λόγος πρός την ψυχήν. Διο- 

περ ό άνθρωπος μόνος, ώς έ'φθημεν είπόντες, έκ πάντων τών ζφων έστερη- 

μένος άμυντηρίων καί άμοιρος πάσης τέχνης καί γνωσεως έμφυτου ερχόμε

νος είς τόν κόσμον, έπροικίσθη καί μόνος αυτός δια τοΰ λογου και τής χει
ρός, ινα δι’ αύτών κατορθοϊ την τε πνευματικήν του ενδειαν να θεραπευν;,. 
καί την σωματικήν του γυμ.νότητα καί άσθενειαν να μ.εταβαλλγι εις δυναμιν 

καί εύζω'ίαν.
Κατά πάσαν έργασίαν τίθενται είς ένεργειαν, ως ει'πομεν, at τε πνευμα

τικά! καί αί σωματικαί δυνάμεις τοΰ ανθρώπου συναμα’ αλλα κατα τινας 
μέν αύτών τίθενται είς ενέργειαν κατ’, εξοχήν καί ιδίως αι πνευματικαί δυ

νάμεις, κατ’ άλλας δέ άποκλειστικώς σχεδόν μόναι αί σωματικαί, και κατ 
άλλας τέλος α'ί τε πνευματικαί καί αί σωματικαί δυνάμεις συναντώνται εξι-· 

σου περίπου. Έκ τούτων έπεται δτι πάσα δη ποτέ εργασία δύναται vss 
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ύπαχΟή είς μίαν τών ακολούθων τριών εκτεταμένων κατηγοριών. α) Εργα·· 

σία διανοητική. Κατ’ αύτην αί διάφοροι της ψυχής δυνάμεις τίθενται είς ένέρ* 

γειαν μάλλον ή ήτταν σφοδράν, είτε καθ’ έαυτάς, εί’τε και ύποβοηθούμεναι 
πολύ η ολίγον υπό τής συγχρόνου ένεργείας μερών τινων τοϋ σώματος, ιδίως 
δέ μάλιστα τών αισθητηρίων, τών πνευμόνων καί λοιπών οργάνων τοϋ φωνη

τικού συστήματος, τών χε.ιρών κτλ., όργανον δέ ύλικόν της τοιαύτης εργα
σίας εινε ό εγκέφαλος, καί ίδί$ τά ημισφαίρια αύτοΰ. Αί περί τάς επιστή- 

μας παντοδαπαί άσχολίαι, ή διδασκαλία καί ή σπουδή, η μελέτη, ή περί 

την λατρείαν τοΰ θείου ένασχόλησις, ή τών πραγμάτων τής πολιτείας επι
μέλεια, η τών νόσων θεραπεία καί πάντα τά τοιαϋτα υπάγονται είς τό είδος 

τοΰτο, οί δέ ταΰτα διαχειριζόμενοι καί άσκοΰντες καλούνται επίστηγζοζκ.. 

β') ,Εργασία δημιουργική. Κατ’ αύτην τίθενται είς ενέργειαν ιδίως αί σω·- 

ματικαί δυνάμεις, αλλά σταθερώς συνο.δευόμεναι καί χειραγωγούμεναι ύπα 

τών πνευματικών' σκοπεί, δέ την διαμόρφωσιν καί χρησιμοποίησιν τής άμορ

φου ύλης πρός παραγωγήν ώντικειμένων χρησίμων είς θεραπείαν τών ποικί
λων τοΰ ανθρώπου αναγκών' καλούνται δέ οί μέν περί τά έργα ταΰτα κα- 

ταγινόμενοι τεχνΐται η βιομήχανοι, τά δέ προϊόντα τής εργασίας ταύτης 

χειροτεχνήματα. Υποδιαιρούνται δ’ αί τέχναι είς εΛευθερίους καί. είς βά

ναυσους' καί κατ’ έκείνας μέν αί ψυχικαί λαμβάνουσι πλεΐστον οσον μέρος, 
είς την διαμόρφωσιν τής ύλην καί έμπνέουσιν εις τά προϊόντα τής εργασίας 
ζωήν τινα, γλαφυρότητα, κάλλος, επαγωγόν τι λαλούν πρός την ψυχήν τοϋ. 

θεωμένου ή άκροωμένου αύτοΰ καί είς ύψη αιθέρια καί πνευματικά μεταρ- 

σιοΰν αύτόν. Ό καλλιτέχνης δέν ύπόκειται είς τετριμμένους καί απαρέγκλι
τους όρους κατά την τής ύλης διαμόρφωσιν' δημιουργεί, άεννάω.ς, πλάττει, 
διαμορφώνει τήν ύλην κατά τάς εμπνεύσεις του, μένει ελεύθερος εντελώς 

έπί παραδόσεων καί συνηθειών. Κατά δέ τάς βαναύσους τέχνας τίθενταϊ 

μ.άλλον είς ενέργειαν αί ύλικαί δυνάμεις τοΰ τεχνίτου, πάντοτε όμως διευθυ- 
νόμεναι καί ένισχυόμεναι ύπό τών πνευματικών. Ό δέ τεχνίτης ακολουθεί 

κατά τήν διαμόρφωσιν τής ύλης κανόνας ώρισμένους, όρους τινάς γενικούς 

άπαρεκβάτους, δέν εινε ελεύθερος έν άλλαις λέξεσι νά δώσγι οϊ.αν δή ποτέ άν 
διά τής φαντασίας του επινόηση μορφήν είς τήν ύλην, γ') Εργασία επίπο

νος. Κατ’ αύτην τό μέν πνεύμα έλάχιστον απασχολείται, τό δέ κινητικόν τί' 
θεται είς σφοδράν καί διαρκή ενέργειαν. Αί ποικίλαι γυμναστικαί άσχολίαι, 

αί πρός μετατόπισιν βαρέων σωμάτων έργασίαι, αί ποικίλαι πρός άνεύρεσιν, 

συλλογήν ή καλλιέργειαν φυσικών προϊόντων, χρησίμων είς τόν βίον τοΰ αν
θρώπου καί τάς τέχνας ένέργειαι, υπάγονται είς τήν κατηγορίαν ταύτην.

Εινε γνωστόν έκ τής φυσιολογίας, ότι οσφ μάλλον όργανόν τι τίθεται είς 
συχνοτέραν καί διαρκεστέραν ένέργειαν, τόσω μάλλον αυτό τε εύτραφεϊ καί 

ισχυροποιείται καί ή λειτουργία του εύχερεστέρα τε καί ίσχυροτέρα αποβαί

νει. Ό φυσιολογικός ούτος νόμος εινε σταθερός καί απαραβίαστος παρά τζ> άν- 

θρώπφ, καί δι’ αύτόν συμβαίνει, ώστε παρά τοΐς έργαζομένοις συνήθως διά 

τοΰ εγκεφάλου, ήτοι τοΐς περί έ'ργζ διανοητικά άσχολουμένοις, δ τε έγκέ- 

φαλος εύτραφεϊ καί σφριγά καί ή διάνοια αύτών αποβαίνει λεπτή καί 
ισχυρά καί πεφωτισμένη' παρά τοΐς καλλιτέχναις δέ ή φαντασία, τό δη

μιουργικόν καί τό θυμικόν, άτινα συνεχώς καί συντόνως τίθενται είς ένέρ- 

γειαν πρός παραγωγήν τών καλλιτεχνημάτων, σφοδρύνεται καί ίπταται κού- 

φως, μεταρσιουμένη είς ύψη αιθέρια καί υπερφυή, ώστε πολλάκις ουτοι καί 

μ,έχρι έκστάσεως τελείας τών φρένων καί ένθουσιασμου παντελώς τόν λόγον 
επισκιάζοντας καθίστανται' παρά τοΐς βαναύσοις δέ και τοΐς ολως υλικήν και 
επίπονον έργασίαν έκτελοϋσιν ό νοΰς έλάχιστον λαμβάνει μέρος ένεργόν, διότι 

'παρ’ αύτοϊς ή εζις τών άπαιτουμένων πρός τήν έργασίαν αλληλοδιαδόχων 

κινήσεων αντικαθιστά τελείως τήν προσοχήν τής ψυχής, ένφ τουναντίον τί
θενται είς σύντονον καί διαρκή ένέργειαν τά έκτελοΰντα τάς κινήσεις ταύ- 

τας μέρη τοΰ σώματος, άτινα διά τοΰτο εύτραφοΰσιν καί εύρωστοΰσιν έπισή- 

μως' οθεν συμβαίνει παρά τούτοις ραστώνη μέν σωματική μεγάλη, νωθρό- 
της δέ καί παχύτης καί αδυναμία διανοητική, τοΰ αργού εγκεφάλου μένον- 

τος είς στάσιμον πνευματικήν κατάστασιν, έάν μάλιστα of τοιοΰτοι άνθρω

ποι μηδόλως φροντίζωσι νά παρέχωσιν άπό καιρού είς καιρόν τροφήν τινα 

πνευματικήν τή πειναλέα εαυτών διανοίιρ, ενθυμούμενοι τό ρητόν «ούκ έπ’ 
άρτφ μόνφ ζήσεται άνθρωπος». Τοΰτο δέ πολύ μάλλον συμβαίνει παρά τοΐς 
είς επιπόνους εργασίας καταγινομένοις, οΐτινες διά τήν σύντονον σωματικήν 

καταπόνησίν των άναγκάζωνται ν’άφιερώσι τάς έκ τής εργασίας των άπο- 

λειπομένας ώρας είς ύπνον καί σωματικήν άνάπαυσιν πρός έπανόρθωσιν τών 

δυνάμεων.
Έκ τούτων έπεται, οτι οσφ τις μάλλον άσχολεΐται είς έργα άπαιτοΰντα 

ενέργειαν πνευματικήν, τόσφ μάλλον πεφωτισμένην καί λεπτήν καί ίσχυράν 

έχει τήν διάνοιαν, καί μαλακόν τό ήθος, καί τούς τρόπους γλυκείς, καί τά 

αισθήματα εύγενη, ·τόσφ δέ τουναντίον άσθενέστερον καί εύπαθές τό σώμα, 
έάν μάλιστα μή φροντίζφ νά ένδυναμώνη καί τοΰτο άναλόγως διά σωματικής 

τίνος ένεργείας κατ’ έπαμοιβήν έκτελουμένης, πρός διατήρησιν τής αναγκαίας 

ούσης μεταξύ πνεύματος καί σώματος ισορροπίας' δ'σω τούναντίον καταγίνε

ται τις μάλλον είς έργα, άπαιτοΰντα άσήμαντον μέν πνευματικήν ενέργειαν, 

ύπέρμετρον δέ σωματικήν, τόσω μέν ουτος έχει εύτραφέστερον καί έρρωμε- 
νέστερον τό σώμα, αλλά καί τόσφ μάλλον παχεΐαν καί άμβλεΐαν τήν διά- 

votav, έζ ου άποβαίιίει τραχύς τά ή'θη, χυδαίος τούς τρόπους, βάναυσος καί 

άπολίτευτος, έάν μάλιστα παντελώς^άμελή νά παρέχη τροφήν τινα είς τόν 
νοΰν του διά καταλλήλου τινάς πνευματικής ένασχολήσεως. Επειδή δέ διά- 

νοιΛ ισχυρά καί πεφωτισμένη αδύνατον εύδοκίμως νά υπάρχή έν όώματι α

σθενεί, διότι εινε οίονεί φορτίον βαρύ έπί ζώου άσθενοϋς καί καχεκτικοΰ, καί 
τουναντίον σώμα ισχυρόν καί ευτραφές αδύνατον εΐνε νά διοικηθή καταλλή-
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λως ύπό διανοίας ασθενούς κα'ι περιωρισμβνης, διότι δμοιάζει ελέφαντα θη
ριώδη φέροντα άναβάτην νηπιον μωρόν, έπεται ότι ·η μεταξύ των πνευμα

τικών.κα'ι σωματικών δυνάμεων τοϋ ανθρώπου ισορροπία διά μεθοδικές και 
διαδοχικές αύτών έξασκησεως εινε δρος άπαραίτητος τές τοϋ ανθρώπου αγω

γές, καϊ άρα τόν σκοπόν τοϋτον δέον νά έχη ύπ’ όψιν ό θέλων νά δώστ) ελευ
θέριον άγωγην καϊ ν’ άποκαταστησγ πολίτας χρησίμους καί αγαθούς πατήρ, 

άρχων, νομαθέτης κτλ. Τόν δρον τοϋτον καλώς άντιληφθέντες καί έχοντες 

πάντοτε ύπ’ δψιν οί ευκλεείς ημών πρόγονοι, έστηριξαν έπ’ αύτοΰ την αγω

γήν των καϊ άνεδείχθησαν ούτως έν βραχεί άνώτεροι πνευματικώ.ς τε καϊ 

σωματικώς πάντων τών συγχρόνων εθνών. , ·

Ένταϋθα τοϋ λόγου γενόμενοι, δέν δυνάμεθα νά παρέλθωμεν έν σιγγί ζη-* 

τημα κοινωνικόν σπουδαϊον, τό έξης: ί Εινε τάχα άξιος χλεύης καϊ περιφρο- 

νησεως ο αγροίκος, ό χυδαίος, ό βάναυσος άνθρωπος, ό άκων και κατά νόμους 

φυσιολογικούς άπαρασαλεύτους, έχων την διάνοιαν άκαλλιέργητον καϊ τούς 
τρόπους άξέστους ; έν άλλαις λέξεσιν εινε τάχα περιφρονητέα τά επίπονα καϊ 
βάναυσα επαγγέλματα, και προστρίβουσιν όνειδος τφ περί ταϋτα άσχολου- 
μένω ; Ούχί* «’Έργον δ’ούδέν όνειδος» εΐπεν ό'ΙΙσίοδος, «άεργίη δέ τ’όνειδος»” 

καϊ μάλα σοφώς, διότι κοινωνία δέν εινε δυνατόν νά ύπάρξγ, ούδέ διανοη
τική πρόοδος καϊ πολιτισμός, άν άπαντα τά μέλη αυτές καταγίνωνται εις 

έργα μόνον πνευματικά” ό έπιστημων, ό λόγιος, ό πολιτικός, θά ειχον άρα 

καιρόν νά καταγείνωσι περί τάς. μελετάς κα’ι τά πνευματικά έργα των, άν 
έστεροϋντο τές συνδρομές τών παντοδαπών ύπηρετών, τοΰ ράπτου, τοΰ ύπο- 
δηματοποιοΰ, τοΰ άρτοποιοΰ, τοϋ μαγείρου, τοΰ γεωργού, τοΰ ποιμένος, τοΰ 

- αχθοφόρου κα'ι τοσούτων άλλων; Άς φαντασθώμεν πρός στιγμήν τόν. άνθρω
πον φραντίζοντα αυτόν περ'ι της θεραπείας πασών- τών βιωτικών άναγκών 

του* ολόκληρος ό βίος του θά κατετρίβετο είς έργα επίπονα και μακρά, ούδέ 

στιγμήν θά εύρισκε καθ’ δλην του την ζωήν, όπως έπιδοθγ είς έλαχίστην 
τινά πνευματικήν εργασίαν. 'Ο κόσμος εινε εργαστηρίου απέραντου, έν φ 
κατεργάζεται συλλήβδην κα'ι τελειοποιείται η διάνοια, τό δέ ανθρώπινον 

γένος εινε συντεχνία έργατών, συνδεδεμένων διά δεσμού αλληλεγγύης 
«διαρρήκτου, έκαστος τών έργατών έκτελεϊ τό άποτεταγμένον αύτφ τε

μαχίου, κα'ι έκ τοΰ συνόλου αύτοΰ τών παντοίων καϊ ποικίλων έργασιών 
προκύπτει ή τελειοποίησις της διανοίας, ητις, ώ; φαίνεται, εινε ό σκοπός της 
ύπάρξεως τοΰ άνθρωπίνου γένους. ‘Ο γεωργός ό κ,αθιστών διά τών ιδρώτων 

του γόνιμον την γέν, ό μεταλλουργός, ό άναρύσσων άπό τών εγκάτων αύτης 
τάς μεταλλικάς ουσίας, ό αχθοφόρος, £ έπ'ι τών νώτων αύτοΰ μετακομίζων 

τά βάρη, τί πράτταυσι; τί άλλο η ύπηρετοΰσι την διάνοιαν εμμέσως, η συν- 

τελοϋσι κα'ι αυτοί τά καθ’ εαυτούς είς τόν πολιτισμόν 'κα'ι την πνευματικήν 
πρόοδον τοϋ ανθρώπου ; ΤΙ έργασία λοιπόν, οΐα δη ποτέ καν η την φύσιν, δέν 

εινε όνειδος, ού’τε περιφρονητέα’ όνειδος εινε η άργία,. όνειδος εινε η άτιμος 
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ένασχόλησις είς έργα άντιστρατευόμενα ·πρός τούς ηθικούς καϊ φυσικούς νό

μους. Τιμώ μέν καϊ ώς αδελφόν στέργω τόν χειρώνακτα κα'ι αχθοφόρον, δστις 

άνενδότως είς τό έπίπονον έργον του καταγινόμενος, έντιμον καϊ ειρηνικόν 
πορίζεται άρτον τίί οίκογενείςρ του, χωρίς ούδένα ν’ άδικέ η ένοχλίί* είνε α

γροίκος και φέρεται πρός με βαναυσως* τόν οίκτείρω διά τοϋτο, τφ συγχωρώ, 
καϊ προσπαθώ νά διαφωτίσω την διάνοιάν του, νά τον καταστήσω λογικώ- 

τερον καϊ μαλακύνω τά ηθη του, νά εξευγενίσω τά αίσθηματά του, καθόσον 

εγώ τούλάχιστον δύναμαι* μυσάττομαι ’δέ καϊ περιφρονώ τόν οκνηρόν καϊ φυ* 

γόπονον, δστις, τυχών, ί’σως γενέσεως διαπρεπούς $ αγωγές δπωσοΰν έπιμεμε- 
λημένης, όνειδος θεωρεί την εργασίαν καί ύπεροπτικώς φέρεται πρός τούς 
εντίμους χειρώνακτας, άξιών αυτός νά τρέφηται αργός, ώς ό μεταξοσκώληξ, 

και νά παχύνηται αμέριμνος, ώς ό χοίρος διά τών κόπων καϊ μόχθων τών 
άλλων, ό δέ άπατεών, ό κλέπτης, ό πλαστογράφος, ό κιβδηλοποιός, ό . . * 
δσω μάλλον πεφωτισμένην έχουσι την διάνοιαν, καί μαλακά τά ηθη, καί εύ- 

γενεϊς τούς τρόπους, τοσούτφ μάλλον βδελυρότεροι παρίστανται ένώπιόν μου, 
διότι, φε-όγοντες την έντιμον κα'ι έπίπονον έργασίαν, μεταχειρίζονται τά 

φώτα καϊ την ικανότητά των είς άσχολίας άτιμους καϊ βδελυράς, καϊ τοϋτο 
μόνον έχούσας δι’’αύτούς τό θέλγητρον, δτι άπό έλαχίστων πόνων ’ μεγάλα 
πορίζονται αύτοϊς καϊ ταχύτατα κέρδη, δυνάμενα έπϊ μακρόν νά έπαρκέσω- 

σιν είς τάς άνάγκας τές άργης γαστρός των.
Ό άνθρωπος λίαν ενωρίς συναισθανόμενος τόν πνευματικόν προορισμόν του, 

έφρόντισε ν’ άνακουφίσγ τό σαρκίον αύτοΰ έκ τών πρός συντηρησίν του άπαι- 
τουμένων πολλών καϊ μεγάλων επιπόνων έργασιών, ϊν’ ουτω πλείον’ άφιε- 
ρώσγ χρόνον είς τάς πνευματικάς του άσχολίας, καί βαδίσγ στερρφ τω ποδϊ 

την οδόν τοΰ πολιτισμού καϊ τών φώτων, την άγουσαν είς τόν μυστηριώδη 

καϊ άκατάληπτον τές ύπάρξεώς του σκοπον* παρέλαβε λοιπόν βοηθούς πά
σας τάς φυσικάς δυνάμεις, κατέστησεν ύπηοέτας έαυτοΰ τά ρεύματα τοΰ άέ· 

ρος καϊ τών ύδάτων, την βαρύτητα καϊ άντίστασιν τών σωμάτων, την γι- 

γάντειον δύναμιν τοΰ άτμοΰ, την άστραπιαίαν ταχύτητα τοΰ έλεκτρισμου* 
πλην δέ τών αψύχων τούτων έπικούρων, έχρησιμοποίησε καϊ τάς κινητικάς 
δυνάμεις διαφόρων ζφων, άτινα είλκυσε πρός εαυτόν, έτιθάσσωσε καί ύπέτα- 

ξεν είς την θέλησιν του. Φαίνεται δέ δ άνθρωπος τείνων τρόπον τινά είς τό 
έργάζεσθαι άπόνως καϊ αν ευ καταπονησεως τών εαυτού κινητικών δυνάμεων, 

καϊ έκτελών τά πάντα διά τές διανοίας, διευθυνούσης παντοίας καϊ παντο- 
δαπάς μηχανάς, ώστε άπηλλαγμένος δλως ποτέ τών έπιπόνων έργων, θέλει 

ί’σως φθάσει είς τό άκρον άωτον τές πνευματικής άναπτύξεώς του, οπότε θά 

έκλείψωσι τά.βάναυσα έπαγγέλματα καϊ οί χυδαίοι.άνθρωποι. Πολλαπλα- 
σίασις λοιπόν τών μηχανών, αΰξησις καϊ διευκόλυνσις τές συγκοινωνίας, δίά- 

δοσις τών φώτων διά παντός τρόπου διδασκαλίας, πρέπει νά ώσι, καϊ εινε 
όντως, η πρώτη καϊ κυρία μέριμνα πάσης πατρικές καί. έχέφρονος κυβερνη·· 
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σεω; λαών, και αδιάλειπτος και συστηματική φροντίς παντός φιλανθρώποά 

κα'ι αγαθοποιού λογίου.
Έζ ών άχρι τούτου εί'πομεν συνάγεται άριδήλως, δτι ή εργασία είνε επι

βεβλημένη τφ άνθρώπφ ύπό τοϋ Δημιουργοϋ διά νόμων φυσιολογικών, καί 'η

θικών απαρασάλευτων' «έν ίδρώτι τοϋ προσώπου σου τόν άρτον άποφαγεϊ». 

Διότι ή εργασία εινε ούδέν τι άλλο ή έζάσκησις έμφυτων τφ άνθρώπφ δυνά
μεων διά μέσου οργάνων καταλλήλως έπί τούτφ προδιατεταγμένων. Εινε 

γνωστόν δ’ έκ της φυσιολογίας τοϋ άνθρώπΟυ, δτι πάσα δήποτε λειτουργία 

τοϋ οργανισμού του δέον νά ενασκείται κανονικώς και έπιμόνως έπί ποιννϊ 
ατροφίας μέν καί μαρασμοϋ τοϋ σταθερώς άργοϋντος οργάνου, άποχαυνώσεως 
δε καί άποσβέσεως παντελούς της λειτουργίας αύτοϋ. ’Επειδή δέ τά ποικίλα 

οργανικά συστήματα τοΰ ανθρωπίνου σώματος εινε στενότατα πρός άλληλα 
συνδεδεμένα διά φυσιολογικής τίνος αλληλεγγύης, έπεται δτι ό μαρασμός 

οΐουδήποτε όργανικοΰ συστήματος καί η άπόσβεσις επομένως τής λειτουρ

γίας του, προκαλοΰντα διατάοαζιν τής άναποφεύκτου ούσης ισορροπίας τών 
διαφόρων λειτουργιών, έπάγουσι κατά συνεφελκυσμόν την άτροφίαν καί έξα- 

σθένωσιν καί τών άλλων οργανικών συστημάτων καί λειτουργιών διαδοχικώς 

μεχρισοΰ τό σώμα δλον, επομένως δέ καί ή έν αύτώ σκηνουσα καί δι’ αύτοϋ 
έκδηλουμένη διάνοια, νοσοϋσι καί φθίνουσι. Παρατηρήσατε τόν φιλόπονον καί 

εργατικόν' έχει τό σώμα ύγιές καί εύ'ρωστον, την ό'ψιν άνθηράν, τάς λει
τουργίας πάσας όμαλάς καί άθορύβους’ τρώγει μετ’ όρέξεως πάντοτε, κοι

μάται ήσύχως, έξυπνη ενωρίς ζωηρός, φαιδρός καί έ'τοιμος πρός τό έ'ργον του’ 
έχει την διάνοιαν καθαράν, τάς αντιλήψεις σαφείς καί εύχερεϊς, τάς αισθή
σεις οξείας καί απταίστους, τόν νοΰν ήσυχου, τό ηθικόν του ήρεμον' εινε πρός 

πάντας όμηλιτικός καί εύπροσήγορος' δέν βλασφημεΐ*, δέν άποδόρεται, δέν 
δυσανασχετεί άλόγως, δέν όμιλεϊ άποτόμως καί άπρεπώς' κοιτάζει, ώς λέ- 

γομεν, την δουΛειάν τον, καί προσπαθεί νά μη ένοχλη τόν πλησίον του. Οία 
δέ τις ή είκών τοΰ οκνηρού ; ζοφερά καί αποτρόπαια' έχει χαΰνον τό cQij.x 

καί τόν νοϋν, την ό'ψιν σκυθρωπήν, τούς οφθαλμούς έξφδηκότας καί νυστα
λέους, τάς αισθήσεις αμβλείας, την άντίληψιν δύσκολον, τάς λειτουργίας πά

σας ταραχώδεις' ούδέποτ’ έχει ό'ρεξιν, καί προσπαθεί ν’.άνευρη τέρψιν τινά 

τεχνητήν εις βρώματα κεκαρυκευμένα καί ποτά δριμέα' ό ύπνος του εινε 
δύσκολος καί τεταραγμένος, πλήρης δ’ ονείρων παραδόξων καί οχληρών' ή έξέ- 

γερσίς του εινε βραδεία καί δύσκολος' εινε λίαν περίεργος καί άεννάως μερι

μνά περί τοΰ τί κάμνει ουτος η εκείνος' έκ τοΰ στόματός του έκρέουσι βλα· 
σφημίαι καί λόγοι απρεπείς συνεχώς, ύβρεις, παράπονα, γογγυσμοί, άνοησίαι 

καί λόγοι άνούσιοι. Οΐ τοιοϋτοι άνθρωποι εινε τά δή λεγάμενα άγάγ ά- 

/>οιίρ,>ζ·.
‘'Ινα δέ κατανοήσωμεν τούς ηθικούς νόμους, δι’ ών η εργασία εινε επιβε

βλημένη ημϊν, άνάγκη, Θεωροϋντες τόν άνθρωπον αύχι καθ’ εαυτόν καί ώς

74*

άτομον ένεστός, άλλ’ έν συνόλφ καί ώς άνθρώπινον γένος, άπ’ αιώνων καί 
είς αιώνας υφιστάμενον, νά έξετάσωμεν αύτόν ώς ον πνευματικόν, καί νά 
προσπαθήσωμεν νά έμβατευσωμεν είς τόν σκοπόν της έν τφ κόσμφ ύπάρξεώς 

του, είς τόν προορισμόν δηλ. τοΰ πνευματικοΰ αύτοΰ όντος. Είνε λοιπόν ά- 

ναμφίβολον καί άνεπίδεκτον συζητησεως, δτι άνθρωπος 3εν εινε τό σώμα τό 

ανθρώπινον, τό σαρκίον τό ύλικόν, τό κατά πάντα παρόμοιον άνατομικώς τε 
καί φυσιολογικώς πρός τό τών άλλων ζώων, άλλά τό έν αύτφ ένοικοΰν καί 
δι’ αύτοΰ έκδηλούμενον καί ένεργοΰν πνεϋμα, ψυχή, νους, διάνοια, ή όπως ■ 

άν άλλως άρέσκγ τοϊς ψυχολογοΰσι ν’ άποκαλώσιν αύτό. Έκαστον άρα ά- 
τομον άνθρώπου εινε ούδέν άλλο ή φορεύς πνεύματος, σκήνος νοΰ, επομένως 

δέ καί τό άν.θρώπινον γένος εινε σύνολον συνεχές καί άδιάσπαστον σκη

νωμάτων νοΰ. *Ώς δέ τό σύνολον τών έπί τής Γής ανθρώπων συναποτελεϊ 
τό άνθρώπινον γένος, ούτω καί τό σύνολον τών νών, τών ένοικούντων έν τοϊς 
σώμασι τοϋ άνθρωπίνου γένους, συναποτελεϊ τόν καθόλου άνθρώπινον νοΰν, 

την καθόλου άνθρωπίνην διάνοιαν. Συνάγεται δ’άριδήλως έκ της ιστορίας 

τοΰ ήμετέρου πλανήτου, βστις εινε ό φορεύς καί τό σκήνος τ’ϊίης καθόλου άν

θρωπίνης διανοίας, δτι άπό της πρώτης στιγμής της δημιουργίας του. σκο

πός της ύπάρξεώς αύτοϋ ύπήοξεν η δι’ άλλεπαλλήλών καί άεννάων μεταμορ
φώσεων καί τροποποιήσεων τής ύλης τΰ) έπενεργεί^ τοΰ πνεύματος βαθμιαία 
καί άκατάπαυστος τελειοποίησις τής πλάσεως τών δντων, καί η διά τοϋ 

μέσου τούτου πρόοδος καί άνύψωσις τών πνευματικών φαινομένων μέχρι τής 

θαυμασίας ανθρώπινης διανοίας' τής Γής λοιπόν ό βίος σκοπόν έσχεν άχρι 
τούτου τήν παραγωγήν καί άνάπτυξιν τής άνθρωπίνης διανοίας. Άλλ’ άοά 

γε τό έργον τής δημιουργίας έτελειώθη έν τφ ήμετέρφ πλανήτγ, καί ή άν- 
θρωπίνη διάνοια έφθασεν ήδη είς τήν τελείαν καί έσχάτην αύτής άνάπτυξιν; 

πολλοΰ γε καί δει! Έφ’ δσον τό γνωθι ααντον διαμένει πρόβλημα άνεξι- 

χνίαι/τον καί άνεπίλυτον τφ άνθρώπφ, ή άνθρωπίνη διάνοια θά εΐνε έτι 

ατελής, θά έ'χτ) έτι πολλήν οδόν ίνα διανυσγ μέχρι τής τελειότητας. Ό 
σκοπός λοιπόν τής δημιουργίας δέν έπληρώθη έτι έν τή Γή, καί τά έπ’ αΰ- 

πήν σημερινά δημιουργήματα δέν δόνανται νά σταυρώσωσι τάς χεϊρας, καί 
νά εί'πωσιν «ό σκοπός τής ύπάρζεως ημών έπληρώθη, δέν έ'χομεν πλέον έργο^ν 

τι νά έκτελέσωμενν.Ή άνθρωπίνη διάνοια, καί άρα ό άνθρωπος καθόλου, καί 

πας άνθρωπος κατ’ ιδίαν, μακράν εχουσι νά διατρ,έξωσιν όδόν, πολλήν έ'χουσι 

νά έκτελέσωσιν έτι έργασίαν, ινα φθάσωσιν είς τήν άκραν πνευματικήν τε
λειότητα, ήτις εινε ό πρόδηλος προορισμός των. Επομένως άντιστρατεόεται 
φανερά είς τούς αιωνίους καί άπαρασαλεύτους ηθικούς νόμους, τούς άπορρέονσ 

πας έκ τοΰ προδήλου προορισμοΰ τής άνθρωπίνης διανοίας, ο'στις δέν συντελεί? 

τό καθ’ εαυτόν, εργαζόμενος είς τήν εύόδωσιν τοΰ πανσόφου έργου τής Δη

μιουργίας. ■ ■
Ό άνθρωπος ερχόμενος είς τόν κόσμον (είπε τις τών νεωτέρων κοινωνία- 
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λόγων), ευρίσκει έτοιμον τά πινάκων του έν τη καθολική τοΰ ανθρωπίνου γέ

νους τραπέζη, φέρει δηλ. μεθ’ έαυτοϋ το δικαίωμα τοϋ νά ζησγι καί κύτος 

μετά τών άλλων ανθρώπων άπό τών προϊόντων τίίς Γης' άλλά το δικαίωμα 

τοΰτο έδόθη αύτφ έπ’ άνταλλαγ^ καθήκοντος άπαοαβάτου, τοϋ έργάζεσθαι' 

άλλως τό πινάκιον μένει κενόν, αύτός δέ, πεινών, αναγκάζεται η νά λιμο- 

κτονηθίί, η ν’ άρπάσν; βΙ% % δόλφ την τροφήν τοΰ άλλου' ό άλλος ούτος ά- 
ναγκάζεται ν’ αμυνθώ κατά τοΰ άρπαγος, η ν’ άρπάσγ] καί αυτός παρά τοΰ 

πλησίον την τροφήν καί ουτω καθεξής' τότε δέ συμ.βίωσίς καί κοινωνία δέν 
δύναται νά ύπαρξη, τό δέ τών ανθρώπων γένος ή'θελεν ομοιάζει άγέλην κτη

νών άρπακτικών, σπαρασσομένων άμοιβαίως έπί πάσνι δι’ έλάχιστον τεμά- 
χιον έ'ριδι. Όπόσον ωραία θά έξεπληρου τόν ύψηλόν προορισμόν του ό άν- 

'θρωπος ούτως, όπόσον δέ ταχέως καί άσφαλώς ηθελεν ουτω διατρέφει την 

μακροτάτην έ'τι ύπολειπομένην αύτφ οδόν πρός την πνευματικήν τελειότητα!

Σημ. Ή μακρά άνάπτυξις, ην άκουσίως και άνεπαισθητως έ'δωκα εις τό 
αρχικόν σχεδίασμα της π,αρούσης συμβολής κατά την τελευταίαν αύτης ά- 

ναθεώρησιν, άναγκάζει με ν’ αναβάλω εις προσεχές τεύχος τό δεύτερον αύ

της μέρος, πραγματευόμενου τά περί εργασίας ύπό την κοινωνιολογικήν καί 

υγειονομικήν αύτης έ'ποψιν.

Έν Κοίρφ,

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΑΟΣ ιατρός..

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
rno

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΚΟΝΤΟΓ.

§ 20 *

. Ύπογραφεύς έκ τοΰ ύπογράγω.

'Ως λέγεται άχτίρφα^εύς έκ τοΰ αντιγράφω καί μεταγραφεύς έκ του χίε- 

ταχρά^ω, ουτω. καί ΰποχρα^εός έκ τοΰ υπογράφω. Πρβ. καί άναγραφεύς, 

άπογραφεύς, έπιγραφεύς, κτλ.
Σύνηθες έν τνί καθ’ ημάς γλώσσγι καί όύδενί άγνωστον εΐνε τό ρήμα υπα

γορεύω. Παρελαμ.βάνετο δ’ επί της αύτης έννοιας καί ύπό τών παλαιών πολ
λάκις· δθεν παρά μέν τώ Αριστείδη Τόμ. Α', σελ. 465 άναγινώσκεται «έγώ 
δέ τών μέν όνειράτων την άπογραφην έποιούμην, οπότε μη δυναίμην αύτο- 

χειρίγ, ύπαγορεύων», παρά δέ Δίωνι τω Χρυσοστόμφ Τόμ. Α', σελ. 483

* 'Ίδτ σελ. 34, 189, 339, 449, 677.

«πρώτον μέν γάρ ομοιότερος τφ λέγοντι δ ύπαγορεύων. τοΰ γράφοντος», παρά, 
δέ τφ Συνεσίφ Έπιστ. 17' «κλινοπετλς ΰπηγόρευαα την έπιστολην, ην ύγιαί- 

νουσα κομίσαιο». Πρβ. καί Εενοφ. Οίκονομ. ΙΕ', 7 «δει γράμματα έπίστα- 

σθαι τόν μέλλοντα δυνησεσθαι τά υπαγορευόμενα γράφειν καί τά γεγραμ- 

μ.ένα άναγιγνώσκειν». Παρ’Άμμωνίφ φέρεται σελ. 140 «ώσπερ ύφηγητην 

άντί του προηγητην καί ύπογραμμόν άντί τοΰ προγραμμόν, ώς φησι καί Α

ριστοφάνης’
έγώ δέ ύπαίρω τόν ό'ρκον.

άντί τοΰ προαίρώ», ό'περ ορθότατα ό Βαλκενάριος μετετύπωσεν είς τό «ώς 

φησι καί ’Αριστοφάνης.
έγώ δ’ ΰπερώ τόν ό'ρκον.

άντί τοΰ προερωκ έν ταΐς είς τόν’Αμμώνιον Παρατηρησεσι σελ· 219, έ'νθα 

έπηνώρθωσε καί τό παρ’ Ήσυχίφ κείμενον «Ύπερορω : υπερβάλλω άντί τοΰ 
προορωΐ> μεταγράψας ιιΎπερώ: ύποβαλώ άντί τοΰ προερω». Εΐνε δέ τό μέν 

ύπερώ μέλλων τοΰ υπαγορεύω, τό δέ προερω τοϋ προαγορεύω.

Ό γράφων τά ύπό τίνος ύπαγορευόμενα λέγεται ένίοτε ό'τι ύπόγράφει, 
τουτέστιν ύπό τινι γράφει $τοι ύπηρετών τινι καί ύπ’ αύτφ ών γράφει, ώς 

παρά Πλουτάρχφ Καίσ. 17 «ενός αύτφ· συγκαθημένου παιδός των ΰπογρά- 

φειν άμα διώκοντος είθισμένων» καί παρ’ Ίουλιανφ σελ. 382, α' «τρίτης 
ώρας νυκτός άρχομένης, ούκ έ'χων ούδέ τόν ύπογράφοντα (ύπογράψοντα) διά 

τό πάντας άσχόλους είναι μόλις ί'σχυσα πρός σέ ταΰτα γράψαι».

Έκ τοΰ υπογράφω τούτου παρηχθη τό ΰπογραφεύς, δπερ πολλφ συχνό

τερου τοΰ ρήματος άπαντφ.
Πλούτ. Κράσσ. 2 «τοσούτους έκέκτητο καί τοιούτους, άναγνώστας, ύπο- 

γραφεΐς, άργυρογνώμονας, κτέ.».
Λουκιαν. Άλεξ. 23 «άλλά πολλούς νίδη περί αύτόν έχων συνεργούς καί 

ύπηρέτας καί πευθΐίνας καί χρησμολόγους καί χρησμοφύλακας καί ύπογρα- 
φέα,ς καί έπισφραγιστάς καί έξηγητάς άπασιν έ'νεμεν έκάστφ τό κατ’ άξίαν». 

Πρβ. καί Δημοσθ. Έγκ. 44.
Άριστείδ. Τόμ. Β', σελ. 428 «πράγματά σοι παρέχειν έ'οικα' ού μέντοι 

πλείω η έμαυτφ καί τφ υπογράφει' περί γάρ λύχνων άφάς ταΰτα έζητεϊτο 

καί έδει πριν είς εύνην ίέναι τέλος έ'χειν».
Θεμίστ. σελ. 86, β' «δτεθεοϊς έχθρός άνθρωπος έν ύπογραφέως άεί μοίρφ 

διαβιούς έκ τοΰ μέλανος καί τ·ης καλαμίδος έτόλμησεν είς νοΰν έμβαλέσθαι 

την 'Ρωμαίων ηγεμονίαν».
Λογγϊν. Άποσπ. Τ', 2 «τών γάρ γραψάντων τοσαύτη σπάνις ένταΰθα κα- 

θέστηκεν, ώστε νη τούς θεούς πάντα τόν χρόνον τούτον τά λειπόμενα τών 
Πλωτίνου κατασκευάζων μόλις αύτών έπεκράτησα τόν ΰπογραφέα τών μέν 
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είωθότων άπάγων έργων, πρός ένί δέ τούτφ τάξας γενέσθαι». Περί τοϋ γρα· 

■βάντων φέρεται σημείωσις έν τίί έκδόσει τοϋ Ούεισκίου σελ. 528 «Num hoc 

absolute poni potuit pro γραφέων s. άντιγραφέων ?». Άλλ’ η άληθης γραφή 

εινε γραβόντων. Ίσως δέ καί τό άπάγων μεταβλητέον είς τά ά.παγα/ώζ·.

Χαρίτ. A', 1 «Χαρίτων Άφροδισιεύς Άθηναγόρου τοϋ ρητορος ΰπογραφεΰς», 
’Τδε Δορβίλλιον ΧαρΙτ. σελ. 199 Αειψ.

Φώτ. Βιβλ. σελ. 94, ’37 «έγκαταστησας αύτω καί ύπογραφε'ας, επτά 

ταχογράφους καί ετέρους τοσούτους γράφοντας είς κάλλος», σελ. 171, 9 
«ΰπογραφέα δέ καί άναγνώστην ό λέμβος Ήρακλείδης, Si’ ών αύτω εξυπη

ρετείτο, παρέσχε γνωρίζεσθαι».

‘Ιστορ. Μικρ. Τόμ. Α', σελ. 318, 26 Δινδ. «καί τά βασιλεϊ άποδοθησό- 
μενα συνέταττε γράμματα, ύπογραφεων αύτφ παρόντων κτέ.». Πρβ. καί 

σελ. 73, 28.
Καί άλλα δέ παραδείγματα δύναται τις νά καταλέξ'ρ έκ τών μεταγενε

στέρων, παρ’ οίς μόνοις τό προκείμενον όνομα άπαντίρ.

Έντφ Αεξικφ του Σου’ίδα άναγινώσκεται λ. Αυξέντιος «των ύπογραφέων 
τούτου γενόμενος, οΰς δη νοταρίους οί 'Ρωμαίοι καλοΰσι». Ή ‘Ρωμαϊκή λέ- 
ξις νοτάριος εύρίσκεται παρά τω Ίουλιανω σελ. 378, S' «τιγει/,ων δέ της 
ζητησεως έστω σοι ταύτης ό νοτάριος Γεωργίου» καί παρά τφ Σωζομένφ 

‘Ιστορ. Έκκλ. Δ', 10 «ταχογράφος βασιλικός έκ τοΰ τάγματος τών καλου- 
μένων νοταρίων» καί παρά τφ Έπιφανίφ Τόμ. Γ', σελ. 264, 31 και παρ’ 

άλλοις (’Ίδε Δινδόρφιον Κλήμ. Άλεζ. Τόμ. Α', σελ. VI Είνιχηνιον 

Ενσεβ. Τόμ. Γ', σελ. 557 έκδ. β'). Έν τοϊς Έπιμερισμοϊς τοϋ Ψευδηρφδια- 

νοϋ σελ. 93 κεΐται «έξ ού καί νοτάριος ό γραμματικός». Εινε δέ τό γραμ

ματικός ειλημμένου άντί τοϋ γραμματεύς, δ καί φέρεται παρά τφ Μοσχο- 
πούλφ π. Σχεδ. σελ. 92. Πρβ. καί Οικονόμου περί τών θ' Τόμ. Α', σελ. 329,

§21

- Βιβλιογράφος, βιβλιογραφία, βιβλιογραφω.

Παλαιότερον καί δοκιμώ,τερον τών τε συνθέτων άντιγραφεύς καί μετά· 

γραφενς καί τοΰ άπλοϋ γραφεύς εινε τό βιβλιογράφος η βιβλιαγράφος. Ό 
Φρύνιχος έν μέν τί) Εκλογή σελ. 85 λέγει «Βιβλιαγράφος : ουτω λέγουσιν 

έν πέντε συλλαβαϊς καί διά τοΰ Α, ούχί τετρασυλλάβως διά τοΰ Ο», έν 
δέ τίί Σοφιστικίί Προπαρασκευ·ρ σελ. 29, 29 «Βιβλιοπώλης καί βιβλοπώλης 

καί βιβλογράφος». Άλλ’ επειδή άπίθανον φαίνεται ουτω φανεοώς νά έναν- 

τιολογί) πρός εαυτόν ό Φρύνιχος, άναγνωστέον «Βιβλιοπώλης καί (ΒΙΒΑια- 
γράφος, ούχι) ΒΙΒΛοπώλης καί βιβλογράφος». ‘Ο Μάγιστρος εγκρίνει τόν διά 

τοΰ Ο τύπον γράφων σελ. 53, 9 «Βιβλιογράφος, ού βιβλιαγράφος. Αιβάνιος 

έν τφ περί της έαυτοΰ τύχης’ τρέπει μέν έπί τούτο τών βιβλιογράφων δέκα». < 

Πλημμελώς έχει τό παρά Ζωνάρι σελ. 388 «Βιβλογράφος, ού βιβλιαγρά- 

φος», άνθ’ ού έπάναγκες εινε νά γραφ*ρ βιβλιογράφος. Έν τφ ’Ονομαστική 
τοΰ Πολυδεύκους βιβλ. Ζ', 211 φέρεται κατά τάντίγραφα «καί βιβλιοπώλην 

μέν παρά Άριστομένει εύρησεις έν Γόησιν, βιβλιογράφον δέ παρά Κρατίνφ 
έν Χείρωσιν, βιβλιογράφος δέ παρά Άντιφάνει έν Σαπφοΐ». Καϊ ό μέν Σαλ- 
μάσιος ηθέλησε νά μεταβάλη τό βιβλιογράφος είς βάιβλιορράφος, άλλοι δέ 

η τό βιβλιογράφος είς βιβλιαγράφος ·η τό βιβλιογράφον .είς βιβλιαγράφον, 
δπερ τό μόνον ορθόν (’Ίδε Αοβέκκιον Φρυν. σελ. 85 καί 655 καί Μεινέκιον 

Άποσπ. Κωμ. Τόμ. Β', σελ. 159).
Πολλή τοΰ προκειμένου ονόματος χρησις διά τοϋ Ο έκφερομένου γίνεται 

έν τοϊς συγγράμμασι τοϋ Γαληνού, οϊον
Τόμ. Ί1, σελ. 892 «αλλά τις τών παλαιών βιβλιογράφων ημαρτεν, 

έ'πειθ’ ούτως έ'φθασεν έκδοθηναι τό βιβλίον έφυλάχθη τε εικότως μέχρι δεϋρο 

τοΰτ’ αύτό τό σφάλμα». ' . ,
Τόμ. ΙΕ', σελ. 911 «τά ούν έν άρχί) της ρήσεως παραλέλειπται, άμαρ- 

τόντος τοΰ πρώτου βιβλιογράφου καί μετά ταϋτα μεινάσης της αμαρτίας». 
Πρβ. καί σελ. 358, έ'νθα άναγνωστέον ί'σως «$ αύτοΰ (ΤΟΥ συγγραφέως) 

ΤΟΥτον τόν τρόπον πρώτΟΥ γράψαντος $ τοΰ βιβλιογράφου».
Τόμ. IT', σελ. 65 «ίσμεν πόσα σφάλματα οί βιβλιογράφοι ποιοϋσι καί ;■ 

πόσα έκαινοτόμησαν οί περί τόν Διοσκορίδην καί τόν Άρτεμίδωρον». σελ. 

202 «φαίνεται τοίνυν προσγραφέν ύπό τίνος, αυθις δέεις τού'δαφος ύπό τοΰ 

βιβλιογράφου μετατεθεϊσθαι». σελ. 466 «ούχ ηγητέον δέ τόν ‘Ιπποκράτην 

ένοχον είναι καί αί'τιον της παρούσης δυσκολίας — αλλά τούς βιββιογρά
φους, οϊπερ μη συνιέντες την έ'ννοιαν τών ρητών μηδέ της τέχνης τρίβωνες 
(οντες) άλλα άντ’ άλλων γράφουσι πολλάκις, άπερ ούδέ συνέχειαν ούδέ έ'ν- 

νοιάν τινα δοκοϋσιν έχειν». σελ. 468 «έ'πειτα δέ σφαλέντος τοΰ πρώτου 

γράψαντος βιβλιογράφου, η τών έξηγητών διαφωνία τε καί (η) της ρήσεως 

ασάφεια παρείπετο».
Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 196 «Έγχωρεϊ δέ κατ’ άρχην εύθύς ύπό τοΰ βιβλιο- 

γράφου ..τ·/\ν λέξιν άμαρτηθεϊσαν φυλαχθηναι, καθάπερ καί άλλαι πολλαί 
τοϋτο πεπόνθασι, παρά τε τφ ‘Ιπποκράτει καί άλλοις ούκ όλίγοις. ‘Ό δέ λέγω- 

σφάλμα τοϋ βιβλιογράφου γενέσθαι τοιόνδε έστίν». σελ. 362 «‘Ηρακλείδης 

δέ οί'εται τοϋτο άπίθανον είναι’ διό νομίζει οτι θύραι ην χεγραμμένον διά 

(τοΰ) Θ, τ·ης μέσης γραμμής έν αύτφ [η] τφ χρόνφ διαφθαρείσης η τοϋ βι- 
βλιογράφου (τοΰ) πρώτου σφαλέντος». σελ. 794 «τάχα, φησί, θύραι μέν vjv 

γεγραμμένον διά τοΰ Θ, της μέσης δέ γραμμές έν αύτφ διαφθαρείσης, έ'δο- 

ξεν ό βιβλιογράφος ούραί γεγράφθαι» (Πρβ. καί σελ. 991). Έν σελ. 909 

άναγινώσκεται «φαίνεται μέν γάρ ώς (επ’) έξηγησει προσγραφέν ύπό τίνος, 
αύθις δέ είς τούδαφος ύπό τοΰ βιβλιογράφου μετατεθεϊσθαι», ώς έν Τόμ. IT', 
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σε},. 202. ’Αλλά κάλλιον θά είχεν η σύνταξις, άν άντί τ?!ς μετοχές προσ- 

γραφΕΝ έ'κειτο το άπαρέμφατον προσγραγΗΝΛΙ' κα’ι ίσως ούτως ητο κατ’ 

άρχάς γεγραμμένον.

Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 240 «τάχα μέν άμαρτηθέντος εύθύς έν άρχγί. τοΰ πρώ

του τών αντιγράφων ύπό του πρώτου βιβΛιογράφου, τάχα δέ αύτοΰ τοϋΊπ* 

ποκράτους παραλιπόντος, ώς άν έαυτώ τινα ύποτύπωσιν γράφοντος, ού πρός 
έκδοσιν σύγγραμμα». σελ. 340 «διαμαρτόντος δέ (του) πρώτου βιβΛιογρά- 

φου, συνέβη φυλαχθηναι το αμάρτημα». σελ. 732 «καί μοι δοκεΐ τό 

σφαλμα τοϋ πρώτου βιβΛιογράφου γεγονεναι μάλλον $ Ίπποκράτους αύτοϋ». 
σελ. 775 «ήτοι γε αύτοΰ τοΰ 'Ιπποκράτους παριδόντος όλου τοΰ λόγου τό 

ημισυ μέρος η τοΰ πρώτου βιβΛιογράφου παραλιπόντος».

Τόμ. 111', α', σελ. 308 «έ'νιοι δέ έγχωρεϊν φασιν ημαρτησθαι την λέξιν, 

ούκ όρθώς γράψαντος τοΰ πρώτου βιβΛιογράφου, κάπειτα μηδενός αύτην 
έπανορθώσαι τολμησαντος άχρι δεϋρο φυλαχθηναι την αμαρτίαν».

Τόμ. Ill', β', σελ. 654 «έγχωρεΐ δέ ταύτην παραλελεϊφθαι φάναι ύπό 

τοΰ βιβΛιογράφου, καθάπερ και άλλα πολλά έν πολλοϊς βιβλίοις Ίπποκρά
τους τε καί άλλων εύρισκόμενα, τά μέν ημαρτημένα. φανερώς, τά δέ παρα- 
λελειμμένα» (Γρ. «εύγίσκοιιεν τά μέν ημαρτημένα κτέ.»). σελ. 731 «καί 

τοΰτο συμβηΊαι, τοΰ μέν βιβΛιογράφου παραλιπόντος αύτά, φυλαχθείσης 
δέ άχρι δεύρο τις άμαρτίας» (Πρβ. και σελ. 864). Έν σελ. 778 γίνεται άν- 

τίθεσις τοϋ βιβΛιογράφου καί τοΰ συνθέτου νίτοι συγγραοέως.
Ώς δέ λέγεται ό πρώτος βιβΛιογράφος, οΰτω καί <5 πρώτος γράγας το 

βιβΛίον. 'Ημαρτημένου εινε τό έν Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 973 «τάχα τοΰ πρώ- 

τΟΝ γράψαντος τό βιβλίου άμαρτάνοντος», οπερ μετατυπωτέον είς τό «τοϋ 

πρώτΟΎ' γράψαντος τό βιβλίον άριαρτόντος». Πρβ. σελ. 63 «τοΰ γράψαντος 

αύτό πρώτου σφαλέντος, εΐτα φυλαχθείσης της άμαρτίας», κτλ. Έν βίφ 

Έπιφανίου Τόμ, Α', σελ. 10, 30 κεϊται «έ'χων μεθ' έαυτοΰ δέκα μοναχούς, 

οΐτινες τάς δέΛτους έμπόνως γράφοντες την εαυτών τροφήν έξ αύτών έπο- 
ρίζοντο».

Εύρίσκεται δέ και παρά τώ Λουκιανφ καί παρ’ άλλοις τισ'ι συγγραφεϋσιν 
η λέξις βιβΛιογράφος, οΐον

Λουκιαν. πρός Άπαίδ. 24 «Τό δ’ δλον άγνοεϊν μοι δοκεϊς δτι τάς άγα- 
θάς έλπίδας ού παρά τών βιβλιοκαπηλων δει ζητεϊν αλλά παρ’ αύτοϋ καί 

τοΰ καθ’ ημέραν βίου, λαμβάνειν. Σύ δ’ οί'ει συνήγορον κοινόν καί μάρτυρα 

έ'σεσθαί σοι τόν ’Αττικόν καί Καλλϊνον τούς βιβΛιογράφους;» (Πρβ. Γοίλιον 

ΧαρικΛ. Τόμ. Β', σελ. 163 Καλβ.).
. Εύσέβ. Έκκλ. Ίστορ. £', κγ', 2 «ταχογράφοι γάρ αύτφ πλείους $ επτά 

τόν άριθμόν παρησαν ύπαγορεύοντι, χρόνοις τεταγμένοΐς άλληλους ,άμείβον- 

τες, βιβΛιογράφοι τε ούχ ηττους άμα καί κόραις έπί τό καλλιγραφεϊν ησκη- 
μέναις» (Πρβ. Είνιχηνιον Εύΰεβ. Τόμ. Γ', σελ. 284 έκδ. β').
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- Ζωναρ. Έπιτ. Ίστορ. IB', 16 «καί ταχογράφους επτά αύτφ παρϊστησατο 
κμοιβαδόν τ$ γραφή χρωμένους κατά τεταγμένους καιρούς καί βιβΛιογρα- 

φους ούχ ηττους κόρας τε καλλιγραφεϊν ήσκημένας».
. Αιβάν. Τόμ. Α', σελ. 78, 6 «τρέπει μέν έπί τοΰτο’ τών βιβΛιογράφων 

δέκα» (Πρβ. καί σελ. 34, 7 καί σελ. 103, 13). Έπιστ. 266 «ου γαρ α- 
ξιον ημϊν κόπτεσθαι την άλλως’ τούς βιδΛιογράφους» (Πρβ. καί 546 καί 

1159).

■ Έκ τοΰ βιβΛιογράφος παρηχθη τό όνομα βιβΛιογραφΐα καί τό ρήμα βι* 

βΛιογραφώ. _ · .
Διογέν. Λαέρτ. Ζ', 36 «οί δέ οίκέτην ένα τών είς βιβΛιογραφΐα? πεμπο- 

μένων αύτφ παρ’ ’Αντιγόνου». Διοσκορίδ. π. "Υλ. Ίατρ. Α', 114 «είς βι- 

βΛιογραφίαν επιτήδειος». -
Εύστάθ. Συγγραμματ. σελ. 91, 44 «προ ύμών οίδασιν οί βιβΛιογραφή- 

σαντες». σελ. 180, 74 «άναγκάζοιτο άν βιβΛιογραφεΐν». σελ. 281, 10 

«υ.η καί πλατύ μάλα βιβλιογραφησειν ανάγκην εύρησω».
Τοϋ μοχθηοοϋ τύπου βιβΛογράφος έποιησατο χρησιν ό Τζέτζης έν Κραμ." 

Άνεκδ. Όξων. Τόμ. Γ', σελ. 375, 9.

§ 22
Tcijuvfayoc, όζυγράφος.

Τά όνομα τοΰ ταχογράφου μηνύει τρανότατα τό έ'ργον αύτοϋ. Πας δέ τις 

αύτόθεν κατανοεί ό'τι τό· μέν γραφεδς έχει γενικήν έ'ννοιαν σημαίνον τόν 
γράφοντα καθόλου, τό δέ ταχογράφος ειδικήν δηλοΰν τόν ταχέως γράφοντα. 

Πρβ. καί Εύνάπ. σελ. 83 Βοισσ. «αξιώ, φησί, δοΟ·?ίναί μοι τους ταχέως γρά

φοντας» καί «τοΰ δέ παρελθεϊν τους άκρους τών γραφέων έπιτρέψαντος, ci 
μέν εκατέρωθεν έ'στησαν είς την γραφήν έτοιμοι», Εύρίσκεται δ’ή λέξις τα* 

χυγράφος παρ’ όλίγοίς τισί συγγραφεΰσι τοΰ μεταγενεστέρου ελληνισμού.

Συνέσ. Έπιστ. H.V «Άστέριος ό ταχογράφος ίδών γίτησε παρ’ ημών» 

καί «ό τότε της συμμορίας άρχων τών ταχογράφων». SZ' «και τοϊς ταχυ- 
γράφοις τά αντίτυπα δοϋναι τών τότε γραφέντων έπέταζεν».

Εύσέβ. Έκκλ.· Ίστορ. Τ"', λς·' 1 «τάς έπί τοΰ κοινοΰ λεγομένας αύτφ δια

λέξεις ταχυγράφοις μεταλαβεϊν έπιτρέψαι». Ζ', κθ', 2 «ούτός γέ τοι έπιση- 

μειουμένων ταχυγράφων ζητησιν πρός αύτόν ένστησάμενος κτέ.». Πρβ. καί 
2', κγ', 2 καί Ζωναρ. Έπιτ. Ίστορ. IB', 16. ’Ίδε καί Οικονόμου Έπικρ. 

σελ. 293.
Έπιφάυ. Τόμ. Γ', σελ. 264, 28 «έυ οΤς έκέλευσαυ ταχυγράφοις γράφειν». 

Τόιι. Δ', σελ. 6, 27 «μετά καί ταχογράφων».

Έκ τοΰ τανυνράφος έσχηματίσθη τό όημα ταγυγραφώ, δθεν παρ’ Εύ- 
ΙΟΜΟΣ Β', 10.— ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1878. “ 51 
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σταθίφ σελ. 1607, 10 φέρεται «διό κα'ι οί ταχυγραφοϋντες και τά μαν

τικά έπη μεταλαμβάνοντες κτέ.». ΙΙρβ. καί Τζέτζην Ίστορ. Η', 269.

Συνώνυμον τφ ταχογράφος υπάρχει τό όζυγράφος, άπαντφ δέ καί τοΰτο 

έν μόνη τη παρηκμακυίφ γλώσση. Περί άμφοτέρων έποιησατο λόγον ό Κόπ- 

πιος Παλαιογρ. Κριτ. Τόμ. ΛΖ, σελ. 478 κα'ι 483’ άλλά τά πρός εξ·ηγ·/)σιν 

τοϋ όζυγράφος ί>π’ αύτοΰ γεγραμμένα φαίνονται ημΐν γελοία. Κατ’ ούδένα 
τρόπον δύναται η λέξις νά σημαίνη τόν γράφοντα οξείς καί λεπτούς χαρα

κτήρας άλλά τόν γράφοντα όξέως ιητοι ταχέως. Ήσύχ. «Όξέως: ταχέως». 

Πρβ. όζυμαθής, όζΰρροπος, κτλ.
Ψαλμ. ΜΔ', 2 «η γλωσσά μου κάλαμος γραμματέως οζυγράφουτι. Πρβ. 

κα'ι Ώριγέν. Τόμ. ΙΒΖ, σελ. 325.
Έπιφάν. Τόμ. Β', σελ. 588, 29 «τοϋ μέν ’Αμβροσίου τά πρδς τροφάς <= 

αύτφ τε κα'ι τοΐς όζυγράφοις κα'ι τοΐς ύπηοετοΰσιν αύτφ έπαρκοϋντος».

Φίλων Τόμ. Ε', σελ. 155 «άρα δπως βίβλον αποπληρώσω, καθάπερ οί 

μισθοΰ γράφοντες η οί γυμνάζοντες. οφθαλμούς τε και χεϊοας, τούς μέν είς 

όξυωπίαν, τάς δ’ ϊνα ώσιν όξυγράφοι Πρβ. και Αοβέκκιον Φρυν. σελ. 123.

Περί τοϋ τόνου τνίς λέξεως όζυγράφος γίνεται λόγος έν τοΐς Κραμ. Όξων. 
Άνεκδ. Τόμ. Β', σελ. 397, 31 «Όζυγράφος διά τί παροξύνεται; Τά παρά 
τδ γράφω άπαντα παροξύνονται, οΐον καλλιγράφος, όζνγράφϋςΐ). Πρβ. καί 
Άρκάδ. π. Τόν. σελ. 90, 23 «Τά παρά τό γράφω παροξύνεται" Ιστοριογρά
φος, βιβλιογράφος. Τό δέ παράγραφος τό σημεϊον τό έν τοΐς μέτροις τιθέυ,ε- 

νον προπαροξύνεται* παρά τό γραφή γάρ» καί Έτυμ. Μέγ. σελ. 694, 42 
«Πτολίπορθος : έκ τοΰ πορθώ. Καί διά τί μη προ μιάς είχε τόν τόνον, ώσπερ 

και τό καλλιγράφιος έκ τοΰ γράφω;». Κατά τόν αύτόν τρόπον λέγεται καί 
γεωγράφος, δικογράφος, γλωσσογράφος, λογογράφος, πολεμογράφος καί 
άλλα πολλά.

Άλλά’τά έπί πάθους τιθέμενα προπαροξύνονται, οΐον άγιόγραφος, θεό- 
γραφος (θεόγραπτος), ιδιόγραφος (τό ιδιόγραφον), λεπτόγραφος, μεσόγραφος, 

μυριόγραφος, νεόγραφος (νεόγραπτος), ολόγραφος, σεπτόγραφος, χειρόγρα
φος (τό χειρόγραφον)1. Πρβ. Τζέτζην παρά Ναυκίφ Προοιμ. Λες. Βινδοβ. 

σελ. 32 :
βίβλος έγών σχεδίη πρωτόγραφος, αύτάρ ό Τζέτζης 

φαυλογράφος περ έών πρωτογράφος έσκεν έμεΐο’ 
σύμβολα δ’ είσοράιγς πάσ’ άρίγνωτα. τάδε.

και έν Κραμ. Άνεκδ. Όξ. Τόμ. Γ', σελ. 370, 20 καί σελ. 371, 6. Παρ’Έ- 

πιφανίφ Τόμ. Β', σελ, 69, 11 φέρεται «έχουσι δέ εικόνας ένζωγράφους διά

1 Παρ’ ήμΐν λέγεται καί δστερόγραφος-δστερ.όγραφον, όμοιόγραφος-όμοιό- 
γ ραφο ν, πανομοιόγραφ ον (ή παν ομοιότυπο ν), κτλ. 

χρωμάτων», ου η ενική ονομαστική έπάναγκες εΐνε νά προενεχθη ένζώ-! 

γραφος.
’Επί παθητικές έννοιας παραλαμβάνονται καί οί είς ΗΣ ληγοντες τύποι, 

οΐον άρτιγραφης, μελαγγραφής, όστρειογραφης καί χρνσογραφής. Άλλα τό 

εύγραφής εύρίσκεται καί παθητικώς είρημένον καί ένεργητικώς (Άνθολ. 
Παλατ. '7', 221 καί 65. 66). Τό παρ’ Άγαθαγγέλφ σελ. 137 Διδ. «όμοιο- 

γράφοι, είκονογράφοι, άκριβογραφεϊς, καλλωπισταί» έσχηματίσθη πιθανω- 

τατα έξ ενικής ονομαστικής άκριβογραφεΰς (Πρβ. καί χρυσογραφεύς'μΆΤ.'Κ'1 εν 
τοΐς είς Εύριπίδην Σχολίοις Όρέστ. 872 έγραψεν ό Κόβητος «Διονύσιος ό 

κυκλογράφος» άντί τοΰ κυκλογραφεύς, ώ ομ-otov τό παρά Διονυσίφ τφ Ά- 
λικαρνασσεΐ π. Δειν. 11 «ώστε Δεινάρχφ λογογραφεϊ χρησθαι» όφεϊλον πάν

τως νά μετατυπωθώ είς τό λογογράφΩ. *

Τούτων ούτως έχόντων, άτοπον καί άνελληνιστον έξελέγχέται τό κυκλού- 
μενον έν τη καθ’ ημάς φωνή τηλέγραφος, οπερ ούδέν τοΰ καλλιγράφος καί 

μυθόγραφο,ς διαφέρον δύνανται μέν άφροντίστως νά προφέρωσι και νά συνη- 
γορώσιν αύτφ έκθύμως οί έκ τών τριόδων σύρφακες έπίδειξιν άμαθίας καί ά- 

κοσμίας έν φιλολ,ογικοΐς ζητημασιν έπιδεικνύμενοι, ούχί δέ καί οί οπωσδή

ποτε πεπαιδευμένοι καί ποεσβεύοντες τό άξίωμα «ούκ έφ’ ν,μΐν ό νόμος της 

γλώσσης, άλλ’ ημείς έπί τφ νόμφ». Τό προπαροξύτονου τηλέγραφος παθη
τικήν έ'χον κατά τούς κανόνας της Ελληνικής γλώσσης δύναμιν δηλοΐ τόν 

τηλε γεγραμμένον, ούχί τόν τηλε γράφοντα, ό'στις σημαίνεται δι’ονόματος 

παροξύτονου τηλεγράφος, ομοίως έσχηματισμένου τφ τηλεσκόπος, ου πα

θητικόν εΐνε τό τηλέσκοπος. Πρβ. καί πρωτογράφος καί πρωτόγραφος. Περί 
τοΰ τηλεβόλος καί τοΰ τηλεμάχος η Τηλέμαχος θά διαλάβωμεν αλλαχού.

Άποδοκιμαστέον εΐνε καί τό έπ’ένεργείας συνήθως λεγόμενον ανορθόγρα
φος. 'Ως τονίζεται ορθογράφος, ού φέρεται χρησις παρά Σου’ίδφ λ. άνώγεων, 

ούτως οφείλει νά τονίζηται καί άνορθογράφος. Πρβ. δωροδόκος'ν,αλ άδωρο- 

δόκος, εργολάβος καί <Λν εργολάβος, κληρονόμος καί συγκληρονόμος, λε
πτολόγος και νπολεπτολόγος, κτλ. Έτι δέ κισσοφόρος καί φιλοκισσοφόρος, 

κτλ. Τούναντίον λέγεται κυνηγός - φιλοκννηγος, κτλ.

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΙ διπλή άπόπειρα δολοφονίας, η εσχάτως λαβοΰσα χώραν κατά τοΰ αύ- 
τ'οκράτορος της Γερμανίας, περισπ^. άναμφιβόλως πρός στιγμήν τό διαφέρον 

καί την περιέργειαν τοΰ εύρωπάίκοΰ δημοσίου άπό τοΰ άλλου εύρωπα’ίκοϋ 

ζητήματος, τό όποιον έπί τοσοΰτον χρόνον συζητηθέν καί άναλυθέν, χάριν τοϋ 
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οποίου τοσοΰτοι έ'ρρευσαν κρουνοί μελάνης και ποταμοί αίματος, παρίσταταϊ 
ήδη είς όριστικωτέραν κατά τό μώλλον καί ήττον λύσιν έν τή πρωτευούσν) 

της γερμανικής αύτοζρατορίάς. Παρά τό ανατολικόν ζήτημα, τόΰ οποίου 
ευκταία τις κα'ι σύμφωνος πρός τάς αξιώσεις τοΰ νεωτέρου πολιτισμού λύσις 

άναμένεται έκ Βερολίνου, έτερον ζήτημα έπασχολεϊ τούς ανώτερους πολιτίι 
κούς κύκλους έν τίί παρά τον Σπρέαν γερμανική πρωτευούσγ, τό όποιον εί 

και μερικήν μόνον σημασίαν κεκτημένον, εϊκαίμή άπτόμενον άπ’ ευθείας ξέ
νων σχέσεων καί συμφερόντων, ένδιαφέρει έν· τούτοις τό δημόσιον πνεΰμα έν 

Εύρώπν), τό όποιον έν τή έπανείλημμένν) απόπειρα δολοφονίας κατά τοΰ αύ- 

τοκράτορος Γουλιέλμου διορά τάς σκέψεις καί τάσεις τολμηροΰ κοινωνικού 
κόμματος ζητοΰντος διά παντός μέσου, μέχρι καί αύτής τές δολοφονίας, 

*τήν έκδήλωσιν των τολμηρών αύτοΰ σχεδίων, ένώπιον ούδενός κωλυομένου 

προσκόμ.ματος απέναντι της πραγματώσεως τοΰ κοινωνικού αύτοΰ ιδεώδους, 
μέλλοντος ί'σως μετ’ ολίγον διά τοϋ πυρός και τοΰ σίδηρου, διά της κατα

στροφές παί τές έρημώσεως ν’ άποπειραθή άνίδρυσιν του ύπ’ αύτοΰ σχε- 
διαζομένου νέου κοινωνικού καθεστώτος. Οί χρόνοι τοΰ Τρόμου καί τοΰ ζ/?/- 

μου τών Παρισίων Οέλουσιν. ί'σως θαττον η βράδιον διαταράξει τόν βίον της 
γερμανικής ιστορίας, ό δέ καπνός κα'ι η άστραπή, η έξελθοΰσα άπό τές στε

νές οπές τοΰ πυροβόλου, τοΰ διευθυνθέντος κατά της πολιάς κεφαλές τοϋ 

νέου τές Γερμανίας Βαρβαρόσσα, είναι κατά πασαν πιθανότητα άπαίσιον 
προοιώνισμα κα'ι προμήνυμα τές καταιγίδος, της έπαπειλούσης νά κλονίσγι έκ 

θεμελίων τό νεοτευχές οικοδόμημα τές γερμανικές ένότητος. ’Όντως τελεί
ται τι παράδοξον σήμερον έν τφ βίφ' τοΰ γερμανικοΰ έθνους. ’Ολίγοι χρόνοι 

παρηλθον μόλις, άφ’ ό'του έξηγέρθη άπό τών μεταφυσικών αυτές ονείρων ή 

Γερμανία, άνακηρύττουσα καί πραγματοΰσα έν τή εύρωπαϊκή ίστορίρι τόν λό
γον τοΰ μέλλοντος, κάθά προεφήτευεν ό “Έγελος καί καθά διισχυρίζετο έν 

τίί εθνική αύτης φιλαυτίορ καί ύπεροψίιρ μετά τόν θρίαμβον τοΰ Σεδάν κα'ι την 

πτώσιν της Γαλλίας, είναι νωπα'ι είσέτι αί δάφναι τών πολεμικών αυτές 
θριάμβων, καί ιδού εισέρχεται καϊ πάλιν είς τό στάδίον νέων πειρασμών καί 
νέας δοκιμασίας. Ό άκαταγώνιστος άθλητής τές χθές παρίσταταϊ σήμερον 

ένώπιον τοΰ έκπεπληγμένου εύρωπάίκοΰ δημ.οσίου σκαιός τις μέθυσος, αύτο- 

κτονών έν άγνοίφ, άντικείμένον οί'κτου τοϊς φίλοις, καταγέλωτος τοϊς πολε- 
μίοις. Έν μέσω της φαινομενικής δόξης, της περιβαλλούσης τό γερμανικόν 

πνεΰμα, άπαίσιός τις σκιά παρενοχλεϊ και ταράττει τό έτάζον τοΰ ξένου πα- 
ρατηρητοϋ βλέμμα. Καθ’ ήν στιγμήν ή Γερμανία καλεϊ έν τή πρωτευούσνι 

αυτές τούς αντιπροσώπους τών μεγάλων εύρωπαϊκών δυνάμεων, όπως ύπό 
την αιγίδα αύτης κα'ι τήν πρωτοβουλίαν, συσκεφθώσι περί τοΰ δυσχερεστάτου 

τών εύρωπαϊκών ζητημάτων, καθ’ ήν στιγμήν ύπό τήν προεδρείαν τοΰ άρ- 

χιγραμματεως αύτές μέλλουσι νά τεθώσι νέαι βάσεις τές εύρωπαϊκές ειρή

νης και ισορροπίας, ή ειρωνεία της ειμαρμένης έρχεται ταράττουσα τήν χα- 

φάν της γερμανικές φυλές έπί τίί σπουδαιότητι ταύτν) της κοσμοϊστορικής 

αύτές άποστολές έν τη νεωτέρα ίστορίφ. 'Η δέ άπαισία χειρ άγνωστου 

καί άμ.φιβόλου μέλλοντος άποτυποϊ έπί της μετόπης τοΰ νέου γερμανικοΰ 
οικοδομήματος τό μ.οιράΐον έκεΐνο Mare, ΘεχεΛ, Φάρες τοΰ δείπνου τοΰ Βάλ- 

τάσσαρ.'
Τοιαύτας σκέψεις παρήγαγεν άναμφιβόλως. τό τελευταίου γεγονός είς τό 

πνεΰμα παντός τήν εσωτερικήν της Γερμανίας κατάστασιν καλώς είδότος καί 

ανεξαρτήτως πάσης συμπάθειας περί τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος αύτές 
κρίνοντος. Ή απόπειρα τές κατά τοΰ αύτοκράτορος δολοφονίας δέν είναι μεμο

νωμένη.τις πραξις, ανεξάρτητος της εσωτερικής καταστάσεως της χωράς, τές 
ζωηρας ζυμώσεως, ήν άπό τίνος χρόνου έν τφ καθόλου αύτης βίφ ύφίσταται ή 

Γερμανία" είναι παράφρων έκφρασις τών παθών καί τών αισθημάτων, τά όποια 
συγκινοΰσιν άπό ίκανοΰ χρόνου τάξιν τινά τές γερμανικές κοινωνίας, διαδή- 

λωσις καθολικής συνωμοσίας, άπειλούσης τάς βάσεις αύτης καί τό μέλλον* 
είναι τό άπαίσιον προανάκρουσμα τοΰ άρχομένου πολέμου μεταξύ δύο τάξεων, 

τές τάξεως τές έκπροσωπούσης τήν έργασίαν καί τές έκπροσωπούσης τό κε- 
φάλαιον. Ό αύτοκράτωρ της Γερμανίας έν τή νέα'αύτοκρατορίφ ούδεμίαν εκ

προσωπεί ειδικήν προσωπικήν αρχήν, ούδαμώς τυγχάνει ό άκρογωνιαϊος λίθος 

τοΰ κοινωνικού καί πολιτικοΰ αύτης οικοδομήματος, ού άφαιρουμένου δύνα
ται νά κατάρρευση άμέσως τό οικοδόμημα' ένώπιον τές Γερμανίας δέν κέ- 

κτηται τήν απόλυτον εκείνην αυθεντίαν, ήν έκέκτηντο άλλοτε έν Γαλλία 
έπί παραδείγματι ό πρώτος καί ό τρίτος Ναπολέων, συνεπώς ή ζωή αύτοΰ ή 

ό θάνατος ήκιστα προάγει τάς ελπίδας καί τό μέλλον της κοινωνικές εκεί

νης μερίδος, μέλη της όποιας έξετέλεσαν άμφοτέρας τάς δολοφόνους απόπει

ρας· τοΰ αύτοκράτορος θνήσκοντος σήμερον ή αύριον, ήκιστα άλλοιοΰται τό 
κοινωνικόν καί πολιτικόν οίκοδόυ.ημα τοΰ νέου γεομανικοΰ κράτους, ή αύτή 
δέ τάξις καί αί αύταί κοινωνικαί σχέσεις θέλουσι συνεχισθέ καί έν τώ μέλ- 

λοντι. Τούτου τεθέντος, τό τόλμημα της κατά τοΰ αύτοκράτορος δολοφονίας 

οφείλει νά έξετασθή ούχί ώς άπόπειρα καθ’ ενός προσώπου, έν τφ όποίφ εκ
προσωπείται ώρισμένη τις άρχουσα πολιτική ιδέα, άλλ’ ώς ή δημοσία καί 
διά πραγμάτων διακήρυξις τοϋ μίσους καί της έκδικήσεως, ύφ’ ής κατέχε- 

ται κοινωνική τις μερίς έν Γερμανίφ. Ή έργατική τάξις διά της άποπείρας, 

εκείνης προαναγγέλλει .τό μίσος αύτης, τόν έμπράκτως άρχόμενον πόλεμον· 
κατά τής τάξεως της έκπροσωπούσης τό κεφάλαιον. Ιίαΐ τίς είναι ό εξοχό

τατος, δ περιφανέστατος άντιπρόσωπος της τάξεως, καθ’ ής κηρύττει τόν πό

λεμον ή έργατική τάξις, είμή αυτός ό αύτοκράτωρ ; Ή άπαισία λοιπόν άπό- 

πείρα τοΰ Χέδελ καί τοΰ Νόβιλιγκ οφείλει νά θεωρηθή ώς προκαταρκτικός·

1 Έγράφοντο ταϋτα καθ’ ήν έποχήν συνήρχοντο ίν Βερολίνφ οί. άντιπρόσωπρι τών μεγά
λων τή; Εόρώπη; δυνάμεων πρός ίξεύρεσιν μέσων συνδιαλλαγή; μεταξύ Αγγλία.; καί 'Ρω- 
βία; έπί τοϋ άνατολικοθ ζητήματος. - 
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τις άζροβολισμός τοϋ υφισταμένου $δη άγώνος μεταξύ τών δυο κοινωνικών 
τάξεων έν Γερμανίφ, ούχί δέ ούτε ώς τυχαία, ούτε ώς λελογισμένη ειδική 

απόπειρα κατά της ζωνίς τοΰ αύτοκράτορος.

Ό πανθεϊσμός, έγραφε ποτέ ό ’Ερρίκος Χάϊνε, είναι ή άπόκρυιρο,ς θρη
σκεία, το δημόσιον μυστικόν τής Γερμανίας' άναλόγως δύναταί τις νά εί'πη 
«•ίμερον, οτι δ κοινωνισμός, ό πανθεϊσμός οδτος έν τώ κοινωνικώ βίω της άν- 

θρωπότητος, εΐνκι ούχί η απόκρυφος άλλ’ η δημοσία κοινωνική καί πολίτικη 

πίστις τνίς συγχρόνου Γερμανίας, πράγματι εκπροσωπούμενη έν ταϊς ποικί-, 

λαις, έν αύταΐς ταϊς μάλλον άντιθέτοις σφαίραις τοΰ βίου κα'ι της έπιστην.ης. 

Κοινωνισταί ακαδημαϊκοί (Catheder Socialisten), κοινωνισταί δημοκρατικοί, 

κοινωνισταί συντηρητικοί, κοινωνισταί χριστιανοί τείνουσι κατά τό μάλλον 
καί ίττον, οί μέν ριζικώτερον, οί δέ μετριώτερον, έπιζητοΰντες διά διαφόρων 
μέσων την μεταρρύθμισιν τοϋ ύφισταμένου κοινωνικού καθεστώτος" άπό τοΰ 

περιβόητου μυστικοσυμ.βούλου Wagener, τοΰ έξ απορρήτων τοϋ Βίσμαρκ, μέ

χρι τοϋ τελευταίου χεφώνακτος ό κοινωνισμός κέκτηται οπαδούς καί προσή
λυτους έν Γερμανίφ. Είναι άρα άληθεια, μηπω άποκαλυφθεϊσα είσέτι τελεία 
έν τγ ίστορίιρ, μέλλουσα νά άναδημιουργησρ την νεωτέραν κοινωνίαν, η νόσος 

κατατρυχουσα τό νεώτερον πνεϋμα, τερηδών τόν οργανισμόν της καθ’ ήμάΐς 
έποχ-ης, διαβιβρώσκουσα ; Δέν επιθυμώ νά είσέλθω σήμερον καθ’ ολοκληρίαν 

είς την συζητησιν του σκολιοϋ καί περίπλοκου τούτου ζητήματος. Τά τεκται- 

νόμενα άπό τίνος χρόνου έν Γερμανίφ, η αβέβαιος αύτ-ης θέσις έν τω μέλ- 

λοντι συνεπείς τίίς κοινωνιστικης κινησεως, ητις ταράσσει έν τοϊς τελευταίως 

χρόνοις τόν εσωτερικόν αύτΐίς διάκοσμον, η προσοχή τοϋ ευρωπαϊκού δημοσίου 

έπί ύποθέσεως λαμβανούσης όσημέραι εύρυτέρας διαστάσεις έν τ·ρ νεωτέρ^ 
κοινωνίγ, δυναμένης ί'σως νά ταράξ-ρ τά πνεύματα και έν τώ κατόπιν χρό- 

νω, πάντα ταϋτα μέ παρωθοΰσιν είς την διατύπωσή τοϋ εύρωπαϊκοΰ τούτου 

καταστάντος ζητήματος, τό όποιον ευτυχώς διά την ελληνικήν κοινωνίαν αν

τικειμενικήν μόνον κέκτηται σήμερον σημασίαν, ένεκα τοϋ οργανισμού καί 
της έν γένει ηθικης κα'ι κοινωνικές αύτης καταστάσεως.

Α'

Ό κοινωνισμός, καί ύπό την λέξιν ταύτην εννοώ άμφοτέοας τάς κοινωνι- 
κάς αιρέσεις τάς έπιζητούσας την άνατροπην τοΰ ηδη υφισταμένου κοινωνι

κού καθεστώτος έν τη έσπερίγ Εύρώπγ, άίτινες διακρίνονται έν τ·ρ συγχρόνώ 
έπιστημρ διάτων δρων Socialisme καί Communisme καί αιτινες εΐ καί δια- 

φέρουσαι άλληλων ύπό τινας επόψεις, άλλά συναντώνται καθ’ οσον τείνουσι 

πρός την πραγμάτωσιν τοΰ αύτοϋ σκοποϋ και τοϋ αύτοϋ ιδεώδους, δέν είναι 
γέννημα της προτεραίας, ούτε χρονολογείται άπό τών τελευταίων τούτων 
δεκαετηρίδων, καθ’ άς παρέστη ώς αυτοτελής κοινωνική ιδέα, εύαγγελιζο- 
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μένη την προσεχή αύτης βασιλείαν έν τφ νέφ κόσμφ καί έπί τ,οϋ πεδίου τ^ς 

επιστήμης οιαμφισβητοϋσα τούς τίτλους καί τάς περγαμηνάς της ύπάρξεώς 

καί της αύθεντείας έν τη κοινωνίφ τοΰ μέχρι τοΰδε ίσχύοντος κοινωνικού 
καί πολίτικου καθεστώτος. ’Από παλαιτάτου ηδη χρόνου παρέστη έν τφ 
βίφ της άνθρωπότητος καί έν τ-ρ θεωρίφ καί έν τρ πράξει ώς δημιουργική 

άρχη τών κοινωνιών καί τών ατόμων. Παραλείπων τάς πρωτογενείς κοινω
νίας, έν τώ κοινωνικφ τών όποιων όργανισμφ δύναταί τις νά διακρίνρ πολλά 

κοινωνιστικά στοιχεία, καί αίτινες τούτου τοΰ λόγου ένεκα κατέστησα* 

ιδεώδες καί πρότυπον τών πλείστων νεωτέρων κοινωνιστικών συλλήψεων, πα-. 
ρατηρώ οτι έν τίί ελληνική άρχαιότητι κατά κοινωνιστικάς άρχάς ώργανώ- 

θησαν αί δωρικαί πολιτεϊαι της Κρητης καί τ·ης Σπάρτης, ών η σύστασις 
άπεδίδετο ύπό τών αρχαίων είς δύο κοινωνικούς μεταρρυθμιστάς, τόν Μίνωα 
καί τόν Λυκούργον, σύστημά τι κοινοκτησίας καθιεροΰσαι, έλαχίστηί δέ είς 

τόν θεσμόν τοΰ γάμου, ένα τών θεμελιωδεστάτων άναντιρρητως θεσμών καί 
τών ζωτικωτάτων δρων πάσης πολίτικης κοινωνίας, άποδίδουσαι σημασίαν. 
Κατά πόσον έν τούτοις αί πολιτεϊαι αύται συνετέλεσαν είς την άνάπτυξιν 

καί προαγωγήν τοΰ άρχαίου πολιτισμού, γνωρίζει πας ό καί έπ’ έλάχιστον 

την ελληνικήν ιστορίαν μελετησας.
Ό κοινωνισμός ώς έπιστημονικη η κοινωνική θεωρία, διαμφισβητοϋσα τό 

καθεστώς, έπιφαίνεται ιδίως έν χρόνοις κοινωνικής έκλύσεως καί πολιτικ-ης 
τών εθνών πτώσεως" τολμηρά θεωρητικά πνεύματα, άδημονοΰντα έπί τρ 
άρχούσρ καταστάσει, ζητούσι την παρηγοριάν και την άνάπαυσιν τοΰ πνεύ-, 
ματος αύτών είς τάς χίμαιρας" αντί της ρωπογραφίας τοΰ παρόντος ύποδει- 

κνύουσι καί προτάττουσι την ιδεώδη εικόνα άγνώστου τινός κοινωνικού κό

σμου, ού η πραγμάτωσις μόνη δύναται νά σώσ·ρ καί νά άναζωογονησρ την 
■ηδη καταρρέουσαν κοινωνίαν. 'Γπό την έπίδρασιν γεγραμμένην τοιούτων ιδεών 

καί τοιούτων τάσεων άπαντώμεν κατά πρώτον έν τρ πολιτική τών λαών 
ίστορίφ τό άριστούργημα κοινωνιστικης συλληψεως, την Πολιτείαν τοΰ Πλά

τωνος.
Μετά τόν πελοποννησιακόν πόλεμον η έλληνικη κοινωνία κατέρρεεν, έρ- 

μαιον τών έμφυλίων αύτης έρίδων καί διαιρέσεων. Οί οροί τοΰ άγαθοΰ καί 

τοΰ κακού, τοΰ δικαίου καί τοΰ αδίκου ειχον διαμφισβητηθη ύπό της σοφι · 
στικης διδασκαλίας, ητις άπό τ·7,ς θεωρίας άρξαμένη έλυμαί.νετο ηδη την 

τότε κοινωνίαν καί έν τρ πράξει. Έν τοιαύτρ καταστάσει ηθών καί πραγ
μάτων ό Πλάτων, τό τολμηρότατον καί αίθεριώτατον τών πνευμάτων 

πάντων τών αιώνων έφαντάσθη . καί διετύπωσε την κοινωνιστικην αύτοΰ 
ΙΙοΛιτείαν. Κατάργησις τοϋ γάμου, της ιδιοκτησίας, διαίρεσις τών πολιτών 
είς. αύστηρώς κεχωρισμένας άπ’ άλληλων κοινωνικάς τάξεις, παντοδυναμία 

της πολιτείας έπί τοΰ άτόμου, η ύπ’ αύτΤίς ανατροφή καί χειραγωγία αύ- 
τοΰ άπό της γεννησεως μέχρι τοΰ θανάτου, τοιοΰτον έν όλίγαις λέξεσι τά



760 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
άντικείμενον καί ό σκοπός τές πλατωνικές πολιτείας. Κατά πόσον έν τού*’ 

τοις ζαί αυτός ό ιδανικός της πολιτείας όνειροπόλος είχε πεποίθησιν ειςτην 

φιλοσοφικήν αύτοΰ έμπνευσιν, κατά πόσον ό νέος Πυγμαλίων έπίστευεν ' εις 
την ζωήν τοΰ τέκνου τοΰ έρωτός του, τές πολιτικές αύτοΰ Γαλατείας, δει- 

κνύουσιν οί επόμενοι έν τφ τελεί τές Πολιτείας αύτοΰ στίχοι · «Έπί γης 
γε ούδαμώς οίμαι αύτην είναι’ άλλ’ έν ούρανφ ίσως παράδειγμα άπόκειται 

τφ βουλομένφ όρ^ν, καί δρώντι, εαυτόν κατοϊκίζειν, διαφέρει - δέ ούδέν είτε 

που έστ'ιν, εί'τε έ'σται’ τά γάρ ταύτης μόνης αν πράξειεν (ό φιλόσοφος), άλ
λης δέ ούδεμιάς»'. Τοιαύτη η Πολιτεία τοϋ Πλάτωνος, άφ’ ης χρονολογείται 

πράγματι η πρώτη τοϋ κοινωνισμοΰ απόπειρα πρός κριτικήν άνάλυσιν της 
μέχρι τές σήμερον υφιστάμενης κατά τό' μάλλον και ^ττον τάξεως έν τ$ 

κοινωνίγ, καί ητις έχρησίμευσεν ιδίως ώς πρότυπον και ώς υπόδειγμα πάσης 

κφινωνιστικές χίμαιρας έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις. .

■ Ό κοινωνισμός έ'σχε παρά τφ Πλάτωνι τόν έξοχώτατον καί τόν τελειότα
του έν Έλλάδι αντιπρόσωπον’ άλλά δέν έξηλθε της θεωρίας, προσθέτων μίαν 
είσέτι άρχην διαιρέσεως καί πάλης κατά τούς χρόνους της πτώσεως της ελ

ληνικές κοινωνίας. Έκ τών Στωϊκών καί τών ’Επικούρειων, τών τελευταίων 
τούτων άπηχησεων τές ελληνικής επιστήμης, οί μέν Επικούρειοι παρεμπι

πτόντως μόνον άσχοληθησαν περί κοινωνικά ζητήματα, οί δέ Στωϊκοί διαφό- 
ρως λίαν έμελέτησάν αύτά καί έπραγματευθησαν. Ούτως ό Ζήνων καί ό 
Χρύσιππος έν ταΐς άπολεσθείσαις αύτών Πο.Ιιζείαις συνηγόρησαν μέν υπέρ 

της κοινογαμίας, ένφ έκ τουναντίον ό δεύτερος κατεπολέμησεν άλλαχοΰ τών 
συγγραμμάτων του τάς ιδέας τοΰ Πλάτωνος περί κοινοκτησίας.

Τών Στωϊκών η έπίδρασις καταφαίνεται καθαρώτερον έν Ρώμη. Γνωστόν 
δποΐαι σχέσεις συνέδεον τούς έξ Ελλάδος μεταναστεύσαντας είς Ρώμην φι

λοσόφους μετά τών εγκρίτων πολιτικών άνδρών αύτης’ ή δέ στάσις τών 
Γράκχων, η απόπειρα εφαρμογής ίσοκτησίας τινός έν τη ρωμαϊκή πολιτείφ, 

καί άν ύποτεθη οτι προέλθεν έκ πολίτικης άνάγκης λογικωτέρας τίνος καί 
δικαιοτέρας άναδιοργανώσεως της κοινωνίας, ούχί δέ έξ απλές φιλοδόξου δη

μαγωγίας, δύναται ν’ άναζητηθη.κατά τό μάλλον καί $ττον έν ταΐς έλλη- 

νικαϊς θεωρίαις, αΐτινες τοσοϋτον είχον έπιδράσει έπί τοΰ βίου καί της έπί’ 

στημης τών Ρωμαίων. Άλλ’ η ιδέα τές άτομικότητος καί τών δικαίων αυ
τές' έν τέ κοινωνίη καί η πολίτικη τών Ρωμαίων όρθοφροσύν.η κατίσχυσαν 
πάσής άνατρεπτικης απόπειρας κατά της υφιστάμενης κοινωνικής' τάξεως.

Έν τ$ί πτώσει τοϋ αρχαίου κόσμου, έν τ$ παντελεΐ αύτοΰ εξαντλήσει καί 
διαλύσει έπκραίνεται έπί της σκηνές της ιστορίας ό Χριστιανισμός. Ποιον εί

ναι τδ άληθές αύτοΰ πνεϋμα, τίς η έξάρχουσα σκέψις έν τη ύπ’ αύτοΰ έπαγ- 
γελθείση κοινωνική άναγεννησει ·, Ύπάρχουσιν άντιφωνίαι περί τούτου: ό 

κοινωνισμός, ό άρχαιότερος ιδίως, άνεζητησεν έν τφ Εύαγγελίφ την πηγην 
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των κοινωνικών αύτοΰ μεταρρυθμίσεων, άλλ’ ούχ $ττον καί οί ενάντιοι διά 

τοϋ Εύαγγελίου προσπαθοϋσι νά καταπολεμησωσι τάς κοινωνιστικάς θεωρίας. 
Βέβαιον έν τούτοις είναι δτι, καθ’ ην έποχην δ χριστιανισμός άπεκαλύφθη . 

καί διεμορφώθη, έν χρόνοις καθολικής τών ηθών πτώσεως καί έκλυσεως, δ 

μέν πλοΰτος καί ή ΰλικη εύζω'ία τ)σαν προνόμιον έλαχίστης κοινωνικές με·: 
ρίδος, κακίστην ποιουμένης αύτών χρησιν, ένεκα δέ τών μακρών πολέμων εϊ- 

χεν έπελθει παντελής οικονομική καταστροφή της κοινωνίας, αί κατώτεραΐ 
τάξεις, θύματα της ύπεροψίας καί άλαζονείας τών πλουσίων, διετέλουν είς 

κατάστασιν άπογνώσεως’ η εργασία είχε περιφρονηθη, η δέ αρπαγή καί ό 

δόλος, προχειρότερα μέσα της έκμεταλλεύσεως τών πολλών ύπό τών ολίγων, 

$σαν αί αποκλειστικά! πηγαί τοΰ πλούτου, προάγοντος την οκνηρίαν, την 
άσυνειδησίαν, μέταποιησαντος πράγματι την κοινωνίαν της εποχής έκείνης

S εις συρφετόν δντών ύπό ταπεινών ένστικτων έλαυνομένην, ούδεμίαν δ’ άνω-

τέραν ηθικην άποψιν τοΰ βίου δυναμένην νά συλλάβη καί νά κατανόηση.
Ή ήάονη της γαστρο'ς, τό θεμελιώδες τοΰτο δόγμα της φιλοσοφίας τών 

’Επικούρειων, η ίκανοποίησις τών αισθήσεων ησαν τό άκρον άωτον, ·η ύπερ- 

τάτη ένασχόλησις της όργιαζούσης έκείνης κοινωνίας.Πρός την ηθικην ταύτην 
της εποχής κατάστασιν δ χριστιανισμός ηλθεν είς προφανή ρηξιν.Είχεν άνάγκην 
προσηλύτων’ καί τοιούτους ηδύνατο νά στρατολογηση μόνον μεταξύ τών κα

ί τωτέρων,τών άδικουμένων τάξεων’εύαοπώτεγοα γάρ ίοτι χάρη.Ιοχ διά τρνμα-
,Ιιας ραρίάος είσεΜεΙτ,η πλούσιον είς τηκ βασιλείαν τοΰθεοΰ είσε.Ιθεΐν. Καί 
έν τη συνειδησει ταύτη κατηρξατο της αποστολής αύτοΰέντη κοινωνίφ εκείνη. 

’Όπως θριαμβεύση, ώφειλε νά έλθη εις σύγζρουσιν, νά κηρύξη τόν πόλεμον 
κατά τοΰ άρχοντος πνεύματος, νά ύποκαταστηση είς αύτό έτέραν δημιουρ

γικήν τές κοινωνίας ιδέαν, καί ούτως άντέταξεν είς την άκολασίαν, είς τάς 
ύλικάς .απολαύσεις τοΰ βίου, είς τόν πλοϋτον έτερα, ολως άντίθετα ιδεώδη—>· 

την άγαμίαν, τόν ασκητισμόν, την πενίαν.
Ύπό την έπίδρασιν τών θεωριών τούτων οί πρώτοι χριστιανοί είχον σχη

ματίσει κοινωνίας, καθιερούσας την κοινότητα τών κτήσεων, την εγκράτειαν, 

την λιτότητα έν ταΐς σχέσεσι τοΰ. βίου καί της οικογένειας. Άλλ’ αί άπό- 
πειραι αύται $σαν σποραδικά μόνον φαινόμενα, μεμονωμένα, ούδεμίαν σχόντα 

καθολικήν άνάπτυξιν καί σημασίαν’ καί έξηφανίσθησαν έν τφ μέσφ τών έρη- 
μιών της ανατολές άθορύβως, άνευ άπηχησεως, χωρίς ούδεμίαν νά προσθέ- 

j σωσι σελίδα έν τφ βίφ τές άνθρωπότητος. Ό ασκητισμός εκείνος, οΐος άνε-
πτύχθη καί έφηρμόσθη έν μέρει, δέν $το ·η καθαρά άρνησις τές άνθρωπίνης 

φύσεως καί προσωπικότητος, διδάξ ας την άποκαρτέρησιν, φονεύσας άπαντα 
τά έ'νςκκτα, τά αισθήματα καί τά πάθη τά τοσοϋτον άναγκαΐα είς την ζωήν 

καί την άνάπτυξιν τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος έν τφ βίφ αύτοΰ καί έ'θηκε 

τόν τελευταΐον λίθον έπί τοΰ τάφου τοΰ άρχαίου κόσμου, οστις τότε μόνον 

4νεγεννηθη, οπότε οί έκ βορρά βάρβαροι προσέλθον κομίζοντες νέας άρχάς,
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νέαν ζωήν καί εύρωστίάν εις τό έξηντλημένον εκείνο σώμα τής αρχαίας κοι

νωνίας, ·
Κατά τον μεσαίωνα έγένοντο πολλαί άπόπειραι έν τή δύσει προς εφαρμο

γήν τών θεωριών τούτων τοΰ κοινωνισμοΰ’ ένθουσιαστα'ι, θεόληπτοι, εξημμέ

νοι μοναχοί ώς έπ'ι τό πλεϊστον, έφαντάσθησαν έν ταϊς μυστικαϊς αύτών 
έξάψεσι νά άναδιοργανώσωσι την κοινωνίαν κατά Θεωρίας, έν αϊς ιδίως προ- 

εξήρχεν η περιφρόνησή τοΰ γάμου καί ή κοινή τών αγαθών κτήσις’ άλλ’ αί 

πλεϊσται τούτων έναυάγησαν έν τή καθολική άδιαφορίφ, τινές δέ κατεπνί- 

γησαν και έν τφ αΐματι, όπως ή αίρεσις τών Άναβαπτιστών κα'ι ή λεγομένη 
κοινωνική έξέγερσις τών χωρικών έν τη μεσημβρινή Γερμανία, πρός καταστο

λήν της οποίας έπ'ι τοσοΰτον είχε συντελέσει ό μέγας μεταρρυθμιστής της 

Γερμανίας Μαρτίνος Λούθηρος.

Ή ’.draywrqffic είναι η έξέγερσις τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος έν τή νεω- 
τέρφ ιστορία, άνανήφοντος άπό τοΰ μακροΰ ύπνου τοΰ μεσαίωνος, είναι η αύ· 

τοσυνειδησία αύτοΰ έν τή κοινωνία και έν τη πολιτεία. Έν τη καθόλου άπό- 

ψει τών ιδεών αύτης υπερβάλλει ή τάσις πρός τι ιδεώδες πτερόγισμα πρός 

τινα κόσμον έξω ύπάρχοντα της χώρας της πραγματικότητος. Προσθετέον 

επίσης δτι ό πλατωνισμός καί αί πλατωνικα'ι θεωρίαι σαγηνεύουσι τά έξο- 
χώτατα τών πνευμάτων,τούς εύγενεστάτους τών άνδρών της εποχής εκείνης. 

Καθ’ ην εποχήν τελείται νέα έξέλιξις έν τώ ίστορικφ βίφ της εύρωπαϊκής 
άνθρωπότητος, οί δέ ένθουσιαστα'ι τοΰ Μοναστηριού, οί οπαδοί τοΰ Miinzer, 
οί έπαναστάται χωρικοί της παραρρηνίου Γερμανίας διαλύονται έν μέσφ τών 

καταστροφών κα'ι τών έρημώσεων, άς έπί ματαίφ προεκάλεσαν πρός έφαρ- 
μογήν τών απραγματοποίητων αύτών ονείρων, έν νέον βιβλίον δημοσιεύεται 
ύπ’ άνδρός άνωτάτην κατέχοντας θέσιν έν τή εύρωπαϊκή κοινωνία. Τό βι
βλίου έκαλεϊτο Ουτοπία, συγγραφεύς δέ αύτοΰ ήτο Θωμάς ό Μώρος, άρχμ- 

γραμματεύς τής ’Αγγλίας επί Ερρίκου τοΰ ογδόου, θανών έπί τοΰ ικριώμα
τος τή διαταγή τοΰ αιμοχαρούς βασιλέως, διότι δέν συγκατένευσε νά κατα- 

στή συνένοχος τών ανοσιών αύτοΰ πράξεων καί βουλευμάτων. Ή Ούτοπία εί
ναι άμ,υδρά τις άπηχησις τη; πλατωνικής πολιτείας’ άλλ’ ό Μώρος δέν εί

ναι άπλοΰς μιμητής τοΰ Έλληνος φιλοσόφου, έν πολλοί; είναι · αύθυπόστατον 

καί αύτοτελές πνεΰμα’ Sv ή ΖΖο.έιτεια είναι καθαράς ελληνικής διανοίας ρεμ.· 
δασμός, η Ουτοπία είναι γνησία έκφρασις νεωτέρου χριστιανικού πνεύματος* 

Sv ό Πλάτων ταπεινοί την γυναίκα καί τόν προορισμών αύτης έν τη κοινω

νία, τούναντίον ό Μώρος, εί καί θεωρών την κοινοκτησίαν ώς μ.ίαν τών βά

σεων της πολιτείας του, έν τούτοις δέν ορίζει την κοινογαμίαν ώς θεσμόν αύ

της άναπόφευκτον, καθά έπραξεν ό ’Αθηναίος φιλόσοφος’ έν τη Ουτοπία ή 
γυνή καταλαμβάνει την προσήκουσαν αυτή θέσιν, ην έδημιούργησαν αύτή 
τά νεώτερα, καί ιδίως τά γερμανικά φΰλα. Της Ούτοπίας άντικείμενον είναι 
ιδίως ή έμμεσος κριτική άνάλυσις τής άγγλικής πολιτείας κατά την έποχή/ 
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εκείνην, η κριτική τής ιδιοκτησίας, ώς θεμελιώδους θεσμού τής πολιτικής < 
κοινωνίας κα'ι ευρύ σχέδιον κοινωνικής διοργανώσεως βασιζομένης έπί τής 

άρχής τής κοινοκτησίας.
'Η Ούτοπία ύπήρξεν ή πρώτη κοινωνιστική σύλληψις τοΰ νεωτέρου πνεύ

ματος, ρηξικέλευθον έργον χάρις είς τήν διαλεκτικήν εύγλωττίαν καί τήν . 
επαγωγόν παράστασιν μεθ’ ής διετυπώθη’ τό δέ ό'νομα αύτής κατέστη συνώ

νυμον πάσης πολιτικής χίμαιρας "κατά τούς μετά ταϋτα χρόνους’ συντεθει
μένη έν μ,υθιστορική ύφή κατώρθωσε νά σαγήνευσή, νά παράσχη δέ τον 

τύπον αύτής είς άπαντα σχεδόν τά έργα τής μετ’ αύτήν κοινωνιστικής φι
λολογίας, άτινα άθρόα άπέρρευσαν άπό τής κεφαλής αύτοσχεδίων κοινωνι
κών μεταρρυθμιστών καί ίδεολόγων. Έν τοιαύτη άναλογίη έγράφησαν βραδύ- 

τερον ή ’Ή.Ιιούπο.Ιις (Civitas Solis) τοΰ δομινικανού μοναχοΰ Καμπανέλλα, 

μεγαλοπρεπές φανταστικόν δημιούργημα, πλήρες παραδοξολογίας και μετα

φυσικού μυστικισμοΰ’ ή Oceana τοΰ ’Άγγλου Χαρριγκτώνος, ή Nova Atlan
tis, ημιτελές έργον τοΰ ’Άγγλου φιλοσόφου Βάκωνος’ ή Salente καί 
Voyage dans Pile des Plaisirs τοΰ ΦενεΛωνος, ό Mundus alter τοΰ Χάλλ, 
Rfive de paix perpetuelle τοΰ Άββά Σαμπιέρρου, ή Basiliade τοΰ Μορέλλη 

και πλεϊστα άλλα φανταστικά ειδύλλια εύδαίμονος κοινωνικού κόσμου, προ- 
δίδοντα φανταστικήν μάλλον δύναμιν αγολακων πνευμάτων, ή εμβριθή σο

βαρότητα καί οξυδέρκειαν κοινωνικών οργανωτών καί πολιτικών μεταρρυθμι
στών.’Αληθώς έν τοϊς πλείστοις τούτων διαπνέει γοητευτική τις άρμ.ονία, 

σαγηνεύουσα εί μή πείθουσα’ άναγινώσκων τις αύτά, άπόλλυται πρός στιγ
μήν έν μέσφ τών ειδυλλιακών έκείνων περιγραφών, λησμονεί εαυτόν έν τή 
μυστική άποπλανήσει διά κόσμων ψευδών, ανυπάρκτων, οΰς διετύπωσεν ή φαν
τασία τοΰ ποιητοΰ καί ούς μεγαλοποιεί κατ’ άρέσκειαν ή ίδια τοΰ άναγνώστου 
φαντασία’ ή άπ’αύτών έξερχομένη έντύπωσις είναι ό'πιον άποκοιμίζον τό πνεύ

μα έν τφ πραγματική αύτοΰ βίφ, διά τίνος θαυματοποιού ένεργείας άποκα- 

λύπτον είς αύτό τά μ.υστήρια ετέρου βίου, τήν εύδαιμονίαν άλλων κόσμων. 
Όποια έν τούτοις ή έξέγερσις,ή ψυχρά σκέψις! Τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα 

είς τό όποιον μέχρι τής ςτγμής εκείνης ήτενίζομεν καί έθαυμάζομεν, ό Παρθέ

νων ούτος άρχιτεκτονικής τελειότητος, είναι έκτισμένον έπί τών σύννεφων,., 
ελάχιστη δέ άνέμου πνοή δύναται νά τό καταστρέψη’ καί έξαφανίζεται άπό 

τής πραγματικότητας) ώς έξαφανίζονται άπασαι έκεϊναι αί μυστικαί πόλεις, 

είς τάς οποίας άτενίζει μακρόθεν τό έξηντλημένον καί κεκοπιακός ό'μμα τοϋ 
οδοιπόρου τών έρημων, αϊτινες έφ’ οσον πλησιάζει έπί τοσοΰτον καί άπομακρύ- 

νονται, μέχρις οτου ό ήλιος τής πρωίας έξαφανίση αύτάς παντελώς άπό τοΰ 

βλέμματός του ...
‘Η έποχή, καθ’ ήν ή'κμασαν καί διετυπώθησαν αί θεωρίαι αύται τής 

κοινωνιστικής τάσεως, ήτο ή έποχή μεταβάσεως άπό τοΰ μεσαιωνικού είς 
τόν νεώτερον κόσμον. Μετά τήν ’Αναγέννησιν έπήρχετο ή Μεταρρύθμισή,
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μετά· την Μεταρρυθμισιν ό Δέκατος όγδοος αιών μετά τής ’Εγκυκλοπαίδειας 
έν Γαλλι^, μετά τοϋ Διαφωτισμού (Aufklarung) και τοϋ ’Ορθολογισμού έν 

1 ερμανί^:. Η άνθρωπότης, ής τήν εκπολιτιστικήν ενέργειαν παρεκώλυε πολ
λαπλή τυραννία, ό δεσποτισμός τής πολιτείας, i μισαλλοδοξία της έκκλη- 

σιας, ό πλημμελής, κοινωνικός οργανισμός συνεπείς της είς τάξεις αύστηρώς 
άπ’ άλλήλων κεχωρισμένας διαιρέσεως της κοινωνίας, η άνθρωπότης έπόθει, 
ανεζητει έν τώ πνευματι αύτής νέαν τινά δημιουργικήν τής κοινωνίας ιδέαν, 

αλλ’οί πόθοι αύτής ουτοι ήσαν αόριστοι, συγκεχυμένοι, απραγματοποίητοι’ 
ό άνθρωπος, ή κοινωνία έλήφθησαν καί διετυπώθησαν έν τή άπολύτφ αύτών 

ενν®ι<£ και σημασίας, ούχί εν τή ιστορική, έν τή πραγματική αύτών κατα- 
στασει, όποιοι έπρεπε νά ηναι καί ούχί όποιοι πράγματι είναι’ έντεΰθεν ή έπι- 
πολαιότης απαντων τούτων τών κοινωνικών πλασμάτων, προσεγγίζουσα πρός 

την σοφιστείαν, συντελούσα μάλλον είς την παραπλάνησιν τών πνευμάτων 
πασης εποχής, ή είς την πραγματικήν δημιουργίαν ορθών απόψεων περί τής- 
άληθοϋς όργανώσεως καί τοϋ ποοορισμοΰ τής κοινωνίας.

Απαντα τά κοινωνικά ταΰτα καί πολιτικά ονειροπολήματα, άμυδραι καί 

συγκεχυμεναι έκφράσεις τής δυσαρέσκειας τών πνευμάτων κατά τοΰ καθε- 
στ“τ0«; ήσαν τά προανακρούσματα τής μεγάλης έξεγέρσεως, ή'τις έκυοφο- 
ρεΐτο ηδη άπό μακροΰ χρόνου έν τφ βίω τής άνθρωπότητος καί ή'τις είναι 

γνωστή έν τή ίστορί? ύπό τό όνομα γαΛΛική έπανάστασις.

Μέχρι τής έποχής ταύτης ό κοινωνισμός φέρει τόν χαρακτήρα καί τάς τά
σεις ιδανικής όνειροπολίας μάλλον ή πραγματικής πολιτικής άρχής, άξιούσης 

θεσιν και ενέργειαν έν τφ κοινωνικώ βίφ’ μεμονωμέναι τινές άπόπειραι πραγ

ματώσεις αύτοΰ ούδέν έσχον σοβαρόν άποτέλεσμα έν.τώβίφ οίουδήποτε 
έ'θνους. Άλλ’έκτοτε άρχεται νέα έποχή διά τήν σημασίαν αύτοΰ έν τή έπι- 

στημη άν μέχρι τοΰδε ήτο ώς έπί τό πλεϊστον άντικείμενον πολιτικών μό

νον φαντασιοκόπων, ήδη άρχεται έμβριθέστερον έρευνώμενος καί άναλυόμενος· 
ώς, έπιστημονικη θεωρία, ής ή λύσις καί ή πραγμάτωσις παρίσταται κατε- 

πειγουσα εν τή άναγεννήσει τής κοινωνίας.
, Αληθης προφήτης καί ιεροφάντης τοΰ νεωτέρου κοινωνισμ,οΰ είναι ό έκ Γε

νεύης φιλόσοφος Ρουσσώ’ ή ίδέα τής ίσότητος, ώς θεμελιώδης βάσις τής πο
λιτικής κοινωνίας, συνήντησε παρ’ αύτφ τόν πρώτον άλλά καί τόνέπισημό- 

τατον τών θεωρητικών αύτής. Συγκεφαλαιών έν έαυτω ολόκληρον τήν έπο- 
χήν, καθ’ ήν έζη, μεθ’ όλων τών άρετών αύτής καί τών ελλείψεων, σκεπτι

κός, αμφιβαλλων, αλλα και ενθουσιώδης άμα, πλήρης άντιθέσεων, ύπήρξεν 

ό ε^,οχωτατος τών ανατροπεων τοΰ κοινωνικού οικοδομήματος τοΰ αίώνος του’ 

φιλέρημος, μελαγχολικός, άνατραφείς ύπό τήν κολοσσαίαν έπίδρασιν τής «ρύ

σεως τών Άλπεων, ό Ρουσσώ έγένετο δ ιεροφάντης καί ό μυσταγωγός νέας 

κοινωνικής θρησκείας, έχούσης ναόν τήν φύσιν, έξω τής οποίας ούδέν άνε- 
γνωριζεν αληθές καί τελειον, αλλά διαφθοράν καί έξαχρείωσιν.'Ο πρωτογενής
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άνθρωπος l’homme sauvage, ήτο τό ιδεώδες τοΰ φιλοσόφου τής Γενεύης,ελεύ
θερος, άνώτερος τοϋ πεπολιτισμένου, δντος δούλου τών κοινωνικών ιδ'εών καί 

τών προλήψεων’ ό σκεπτόμενος άνθρωπος είναι ζφον διεφθαρμένου. Τοιαύτη 

ή θεμελιώδης σκέψις τοΰ Ρουσσώ περί τοϋ ανθρώπου και τής πολιτικής κοι
νωνίας. Έν τοϊς συγγράμμασιν αύτοΰ, ιδίως έν τή ύπό τής ακαδημειας τής 

Dijon στεφθείση αύτοΰ μελέτη: «Si le rStablissement des sciences et des arts 
a contribute a bpurer les moeurss, έν έτέρφ αύτοΰ βιβλίφ: «Discours sur 1’ 
origine et les fondements de 1’ inigalite parmi les hommes» καί ιδίως έν τζζ 
πολυθρυλήτφ αύτοΰ βιβλίφ «le Gontrat social» τή θεμελιώδει τάύτη βίβλφ 
τοΰ νεωτέρου κοινωνισμοΰ, μετά θαυμασίας άληθώς διαλεκτικής δεινότη- 

τος, άλλά καί μετά, προφανούς σοφιστείας, άπήγγειλε τήν κατάραν κατα 

τοΰ κοινωνικού βίου, κατά παντός κοινωνικού νόμου καί καθεστώτος, κα- 

τεδίκασε τόν θεσμόν τής ιδιοκτησίας ώς πολέμιον τής άνθρωπίνης ελευ
θερίας, ώς άφορμήν φόνων, κακουργημάτων, πολέμων, πώσης άνθρωπι- 
νης άθλιότητος’ έν τώ ζητήματι τοΰ γάμου πρώτος έδωκε τό παρκ- 

δείγμα τοΰ έΛευθέ^ου έρωτος, κατά τήν νεωτέραν κοινωνιστικήν ,θεω

ρίαν, ούδέποτε νυμφευθείς νομίμως, συζών μετά παλλακής και αποστελλων 
τά έξ αύτής γεννώμενα τέκνα είς έκθετότροφεϊον. Ή. γαλλική έπανάστασις, . 

οί άνδρες τοΰ ’Όρους καί τής Συμβατικής, οί ή'ρωες τοΰ Τρόμου άπεθεωσαν 
ί τόν νέον τούτον τοΰ κοινωνισμοΰ καί τής έπαναστάσεως προφήτην, τό δέ βι-

βλίον αύτοΰ, ή Κοινωνική Συνθήκη, κατέστη άνευ ύπερβολής ή ιερά βίβλος 

I _ , ι
j της επαναστασεως.

Β'

Άναμφιβόλως είναι ύπερβολική ή έκφρασις τοΰ πρώτου Ναπολέοντος εί- 

πόντος, ό'τι άνευ τοΰ Ρουσσώ δέν έτελεϊτο Γαλλική επανκστασις. Πολιτειο- 
λόγοι δύνανται νά παραγάγωσιν έπανάστασιν όσον καί. φυσιοδίφαι καταιγίδα 

ή σεισμόν.1 Έ έπανάστασις, ή βιαία αύτη ανατροπή τοΰ ύφισταμένου κοι-. 
νωνικοΰ καθεστώτος, ένήογει ήδη άπό μακροΰ χρόνου έν τή συνειδήσει τών 

νεωτέρων λαών, νέαν έγκυμονοϋσα σύνθεσιν έν τφ βίφ τής άνθρωπότητος. 
•Ό,τι έν τούτοις ούδεμιάς είναι έπιδεκτικόν άντιρρήσεως, είναι ότι τά περί 
κοινωνίας καί πολιτείας διατυπωθέντα ύπό τοΰ Ρουσσώ δόγματά υπήρξαν 

τοσαΰτα άρθρα πολιτικής πίστεως τών κορυφαίων τής γαλλικής έπαναστά- . 

1 σεώς. Δεν ύπάρχει σχεδόν φράσις τής Κοινωνικής Συνθήκης, ητις δέν παρε-

■ λήφθη καί δέν άνεπτύχθη, ήτις δέν διετυπώθη κατά τό μάλλον καί ήττον
ί έν τινι προκηρύξει, νόμφ, συγγράμματι ή άρθρφ έφημερίδος έν τή θυελλώδει

έκείνη. περιόδφ τής γαλλικής έπαναστάσεως. Οί θεμελιώδεις θεσμοί τοΰ δη- 

I μοσίου καί τοΰ ιδιωτικού βίου, ό γάμος καί ή ιδιοκτησία δέν διέλαθον τήν

προσοχήν, ούδέ διεξέφυγον τήν άρνητικήν κριτικήν τών ύπερτάτων ποντι-

1 Schmittener’s Encyclopedic der Staatswissenschaften 113. 

i r
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φίκων τνίς έπαναστάσεως κατά την εποχήν εκείνην ό Μαρά, ό Saint-Juste, ό 
'Ροβεσπι’έρος προύκάλεσαν την κατάργησιν της ιδιοκτησίας, την αδιαφορίαν 

τυρός τον θεσμόν τοΰ γάμου ’από τοΰ βήματος των Συνελεύσεων η των Συλ

λόγων. Και μόνον ή όρθοφροσύνη των πλείστων μελών της Συνελεύσεως κατά 
την ημέραν εκείνην, καθ’ ην ό θεσμός της ιδιοκτησίας έτέθη έπι τοϋ τάπη- 

τος της συζητησεως, ύποστηριζομένη ύπό της διάπυρου εύγλωττίας τοΰ Γι- 
ρονδίνου Βερνιώ, ηδυνηθη νά ματαιώσν) τάς άνατρεπτικάς τάσεις των ίδεο- 

λόγων της Συνελεύσεως. 'Ο Βερνιώ άπηγγειλεν άπό τοϋ βήματος, όλίγας η
μέρας πριν η άνέλθη επί της λαιμητόμου, τούς έξνίς εύγλωττους λόγους, το 

κύκνειον ^σμα τνίς διαλεκτικής αύτοϋ δεινότητος. «Ή υπαρξις ιδιοκτησίας 

είναι τό πρώτον άντικείμενον τνίς κοινωνικής, ένώσεως’ αν αύτη δεν έμπνέν] 
τον σεβασμόν, αύτη η ελευθερία εξαφανίζεται. Ή βιομηχανία καθίσταται υ

ποτελής εις την μωρίαν, η ένεργητικότης εις την αργίαν, η οικονομία εις 
την σπατάλην’ η δέ τριπλή τυραννία τ-ης άγνοιας, τνίς οκνηρίας καί της ά- 

κολασίας, Θριαμ,βεύει κατά της φιλοπονίας, της νοημοσύνης και της οικονο

μίας των ανθρώπων».

Την τελευταίαν αύτοϋ εκφρασιν διετύπωσεν ό κοινωνισμός περί τά τέλη 

της γαλλικής έπαναστάσεωςέν τγί συνωμοσίςρ τοϋ Γράκχου Bahoeuf και των 
ίσων. 'Η συνωμοσία αύτη κατεπνίγή εγκαίρως έν τφ α'ίματι, αλλά το πρό
γραμμα αύτης καί η προκηρυξις είναι η καθαρωτάτη καί ακριβέστατη διατύ- 

πωσις των άρχών τοΰ κοινωνισμοΰ, πολύτιμος συμβολή πρός κατανόησιν τών 
ιδεών αύτοϋ και τών τάσεων, ών την πραγμάτωσιν φανερώς η κρύφα 

επιζητεί έν τη κοινωνίιγ. Ιδού άρθρα τινά πίστεως τοϋ κοινωνικοΰ εύαγγε- 

λίου τών ’Ίσων, οΐα ύπάρχουσιν έν τγ πρός τον γαλλικόν λαόν προκηρύξει τοΰ 
νέου Γράκχου και τών αποστόλων αύτοϋ ;· «'Η ΙΣΟΤΗΣ πρώτη εύχη τηςφύ- 
σεως, πρώτη ανάγκη τοΰ ανθρώπου καί πρώτιστος δεσμός πάσης νομίμου κοι

νωνίας. ... 'Η γαλλική έπανάστασις είναι προανάκρουσμα άλλης έπανα^ 
στάσεως μεγαλ^τέρας, έπισημοτέρας; της τελευταίας. . . . Καταστραφη- 

τωσαν, χρείας τυχούσης, άπασαι αί τέχναι, άρκεϊ νά μείνη εις ημάς η πραγ
ματική ισότης ... ‘Ο περί γαιοδαισίας νόμος η ό διαμερισμός τών αγροτι
κών κτήσεων ύπηρξεν ό στιγμιαίος πόθος στρατιωτών τινών άνευ άρχ·ης,. ά

γριων τινών φυλών έχουσών έλατηοιον αύτών τό ένστικτον αύτών μάλλον 
$ τον λόγον. 'Ημεϊς δέ τείνομεν πρός τινα σκοπόν ύψηλότερον και δικαιότε

ρου: πρός την κοινοκτησίαν. Ούδέποτε πλέον ατομική ιδιοκτησία τοΰ έδά- 

φους’ ή γή dsy άνήκει εις κανένα. Άπαιτοΰμεν, ζητοΰμεν την κοινήν άπό- 

λαυσιν τών καρπών της γης : οί καρποί ανήκουσιν εις o.lor τον κόσμον. . . . 
Ενός άνθ(ΐώ~ου νπάρχοττος επι τής γής πΛουσιωτέρου, ίσχυροτέρου τών . 

όμοιων του, των ίσων του, ή ίσορρο.-^/Ηί/^τιτεστρά^η' τά δέ έγκλημα καί η 
δυστυχία θριαμβεύουσιν έν τω κόσμω»*7

1 Les Grands Proofs politigues: Gracchus Baboeuf, et la conjuration desegaux. 
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’ ?Ησαν οί τελευταίοι' σπαραγμοί τ·ης αφροσύνης της έπαναστάσεως. Δέν 

παρηλθε πολύς χρόνος κα'ι η άντίδρασις έπ^λθεν ισχυρά, άκαταπόνητος, Οέ- 

τουσα τέρμα εις, άπαντα έκεϊνα τά μάταια σχέδια, εις άπάσας τάς άπραγα 
ματοποιητους έκείνας κοινωνικάς χίμαιρας και απόπειρας, ών ένεκα άνευ λό

γου παρεκωλύθη ή κανονική πορεία της γαλλικής έπαναστάσεως.
Μεθ’ ολας τάς πλάνας αύτης, μεθ’ ολα τά εγκλήματα, ά διεπράξατο κατά 

τό διάστημα της βασιλείας αύτης έν Γαλλία η μεγάλη αύτη έπανάστασις 

ύπηρξεν η ίσχυροτάτη έκφρασις της αύτοσυνειδησίας τοΰ ανθρωπίνου πνεύ

ματος, δρώντος καί πραγματοΰντος τό ιδεώδες αύτοϋ έν τν; ΐστορί^ι. ’Έκτοτε 

λαμβάνει πραγματικήν σημασίαν καί ύπόστασιν ή άπελευθέρωσις τοΰ άν- 

θρώπου έν τγ κοινωνίικ, διασπώντος τά δεσμά της πνευματικές αύθεντείας 
καί της πολίτικης κηδεμονίας, ύφ’ ών μέχρι τνίς έποχης ταύτης περιεβάλ- 

λετο. Έποχη θυέλλης καί πάλης, την έπί της εύρωπαϊκης κοινωνίας 

ενέργειαν αίσθανόμεθα μέχρι της σήμερον, ύπέθαλψε τάς τολμ,ηροτάτας έπι- 

στημονικάς θεωρίας καί προηγαγε τά παραβολώτατα κοινωνικά συστήματα.
Ή κοινωνική μεταρρύθμισις άρχεται κατά πρώτον έν Άγγλίιγ: παρισταμένη 

ούχί ώς κοινωνικόν· ιδεώδες, ούδ’ ώς εύσεβης εύχη έξημμένής φαντασίας,άλλ’ 

ώς σοβαρά πραγματικότης. Ό Ριχάρδος ’Όβεν διεκδικεΐ την τιμήν άρχηγοΰ 
νέας άναδιοργανώσεως τνίς κοινωνίας. Ό ’Ιωάννης 'Ιάκωβος Ρουσσώ είναι ό 

συγγραφεύς τοΰ όποιου η έπίδρασις καταφαίνεται έναργεστάτη έν τοϊς θεω
ρητικούς συγγράμμασι τοΰ ’Όβεν’ ολόκληροι.σελίδες της Κοινωνικής Συνθή·* 
κης καί τών λοιπών κοινωνικών καί. πολιτικών συστημάτων τοΰ έκ Γενεύης 

φιλοσόφου ύπάρχουσιν έγκατεσπαρμέναι έν τοΐς συγγράμμασι τοϋ ’Άγγλου 
μεταρρυθμιστοΰ. Κατά τον ’Όβεν, ό άνθρωπος γεννώμενος ούτε άγαθός είναι 

οΰτε κακός’ είναι παίγνιον τών περιβαλλουσών αύτόν περιστάσεων’ συνεπώς 
καθίσταται κακός, ό'ταν αύται είναι κακαί, αγαθός δέ ό'ταν είναι άγαθαί. 

'Γπό την έπίδρασιν τοΰ ψυχολογικού τούτου νόμου κατηρξατο της πραγμα

τώσεων τοΰ αναμορφωτικού έ'ργου του’ αντί νά κατατρίβηται περί μα- 

ταίας καί άγόνους θεωρίας καί συζητήσεις, ταράττων άνευ λόγου τδν πολι
τικόν τ^ς κοινωνίας διάκοσμον, ώς ηθελεν ΐ'σως πράξει Γερμανός η Γάλλος 

ίδεολόγος, ό πρακτικός ’Άγγλος συγχρόνως τη διατυπώσει τών μεταρρυθμι- 

στικών αύτοϋ θεωριών, άνελάμβανεν ό ί'διος καί την έφ.αρμογην αύτών. "dfi 
ί'πος, χμ’ έργον. Έν New Lanark, μικρ^ της Σκωτίας πόλει, ίδρυσεν έργα- 

στηριον, έν φ δισχίλιοι περίπου έργάται είργάζοντο. Άπό της ημέρας τ^ς 

εγκαθιδρύσεων της μικράς ταύτης κοινωνίας η New Lanark κατέστη οικογέ

νεια άποτελουμένη έκ δισχιλίων ψυχών, διεπομένη κατά τούς νόμους τοϋ 

φυσικοΰ δικαίου καί κυβερνωμένη ύφ’ ενός πατριάρχου. Ό πατριάρχης ουτος 
•η το ό 'Όβεν. Κατ’ άρχάς η έπίχ-είρησις προέκοψε θαυμασίως, έπισύρουσα 
'την προσοχήν τών έπισκεπτομένων την μικράν ταύτην κοινωνίαν περιέρ

γων’ ή φιλοτιμία, η άμιλλα, καταλλήλως μεταξύ τών εργατών ύποθαλ- 
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πομένη, κατέστησεν αυτούς έν βραχεί χρόνφ ενάρετους καί φιλοπόνους* ή 

μεγίστη ποινή δι’ αυτούς ήτο ή περιφρόνησις τώι όμοιων των' και έν τή 

άρχή ταύτή συνεκεφαλαιόΰτο άπας ό ποινικός κώδιξ της New Lanark. Άλλ’ 
ή νέα αύτη Ουτοπία έζησεν ελάχιστου χρόνον. Μετά τινα χρόνον έριδ,ες διη· 
γέρθησαν έν τί) μικροσκοπική πολιτείφ. Ό μεταρρυθμιστής προσέκοψε μεταξύ 

δυο αντιθέτων σκοπέλων : μεταξύ τής θρησκευτικές μισαλλοδοξίας καί της 

θρησκευτικής έλευθερίας, δύο αδιαλλάκτων άρχών, έπικινδύνων είς πΚσαν 
πολιτείαν. ’Εντεύθεν έπήλθευ η διάλυσις τοϋ έργου τοϋ Όβευ, άποφασίσαυ- 

τος νά μεταβή πρός πραγμάτωσιν αύτοΰ είς 'Αμερικήν, θεωροΰντος τά 
παρθενικόν αύτης έδαφος καταλληλότερου πρός την έφαρμογήυ τών μετάρ- 

ρυθμιστικών σχεδίων του. Έν ταϊς Ήνωμέναις πολιτείαις άνίδρυσευ άποι- 

κίάν έπικληθεϊσαν Near, cApuorlav. Πληθύς ξένων προσήλθε πρός συμμετο

χήν είς την νέαν έπιχείρησιν* άλλα και ένταΰθα προσέκρουσεν είς τά αύτά 

προσκόμματα, είς ά καί έν Εύρώπτ). Ούτως άπεϋνπισθείς κατέλιπετήν νέαν 
έπιχείρησιν κα'ι την νέαν πατρίδα του, έπανελθών είς ’Αγγλίαν, έ'νθα ιερα

πόστολος τών μεταρρυθμιστικών αύτοΰ ιδεών περιήρχετο άπό πόλεως είς πό

λιν, άγορεύων ύπέρ τών θεωριών του. ’Αλλά, μολονότι πολλούς προσεκτή- 
σατο οπαδούς, δέν έ'σχε την παρηγοριάν ό γενναίος καί εύγενής, άλλα φαν

τασιοκόπος άνήρ, νά φέργι τινάς τών επιχειρήσεων του είς πέρας. Καί βαθ
μηδόν παργτηθη πάσης άποπείρας, αρχηγός άνευ οπαδών, προφήτης άνευ έκ
κλησίας, οίκτείρων την διαφθοράν της κοινωνίας, έφ’ην κατελόγιζε τό ναυά- 
γιον τών έπιχειρήσεών του, ούχ'ι δέ τό .άπραγματοποίητον τών θεωριών του.

Τοιαύτη η διδασκαλία τοΰ ’Όβεν κατά τό λεγόμενον όρθοΛογιχυν αύτοΰ 

σύστημα. Άν αυτή έτυχεν έλαχίστης έπιδοκιμασίάς καί άποδοχης έν τη 
πολιτικώς σωφρονούση Άγγλίιγ, τούναντίον συνέβη έν Γαλλί^ι διά τάς άνα- 
λόγους κοινωνιστικάς θεωρίας, ών προεξάρχουσιν αί τοϋ Σα'ιν-Σίμωνος, τοϋ 
Φουριέρου, τοϋ Προυδώνος καί τοϋ Λουδοβίκου' Βλάγκ, αίτινες ύποστηριχθεΐσαι 

ύπό τών πολιτικών παθών καί συμφερόντων της ημέρας, καταστάσαι άσυ- 
νειδήτωυ φατριών ή σημαία, άναβασαι έπί τινα στιγμήν είς την άρχην, έπί 

τέλους μικροϋ δεΐν ,συνετέλουν είς την διάλυσιν κα'ι την άυατροπήν της γαλ

λικές κοινωνίας.
Σπανίως έντή ίστορίικ συναντώμεν παραδοξότερον και τολμηρότερου πνεΰμα 

τοΰ,Γάλλου κόμητος Σα'ιν-Σίμωνος. Καταγόμενος έξ άρχαίας περιφανοϋς οι
κογένειας, τοσαύτην άπό παιδικής ηλικίας εϊχε πεποίθησιν είς την ύψηλήν 

αύτοΰ έν τη ιστορία αποστολήν, ώστε δεκαεπταέτης έ'τι διέταξε τόν θαλα

μηπόλον αύτοΰ ν’ άποτείνη καθ’ έκάστην πρωίαν την έξης έπίκλησιν: «Έ- 

γέρθητε, κύριε κόμη, μεγάλα πράγματα έχετε νά κάμητε». Έπισκεφθείς 

ποτέ έν Coppet παρά την Γενεύην την γνωστήν κυρίαν Στάελ, άπέτεινεν 

αμέσως αύτή την έξης αί'τησιν: «Κυρία, άμφότεροι ,εί'μεθα οί έκτακτότατοι- 
άνθρωποι τοΰ κόσμου* συζευγνύμενοι ϋωιπόν δυνάμεθα νά παραγάγωμεν άναμ·« 

Φιβόλως τέκνου έ'τι μάλλον έκτακτον!..» Είς τόν Βασιγκτώνα έγραψε ποτέ:' 
«Σκοπός τοΰ βίου μου είναι η μελέτη τής πορείας τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος 

καί η έργασία κατόπιν είς την τελειοποίησιν τοϋ πολιτισμοΰ». Ύπό την 
συνείδησιν τοιαύτης άποστολής μετά πολλάς αύτοΰ περιπετείας ό Σαίν-Σί- 
μών, ύπερτεσσαρακονταέτης ήδη ηρξατο διατυπών τάς μεταρρυθμιστικάς αύ

τοΰ θεωρίας έν Γαλλίφ. Ταχέως έσχε μαθητάς και προσήλυτους, ών επιση

μότατοι ό φιλόσοφος Αύγουστος Κόντης, ό ιστορικός Αύγουστϊνος ©ιερρύ, ό οι
κονομολόγος Μιχαήλ Σεβαλιέ καί πλεϊστοι τών έγκριτοτάτων νέων άνδρών 

της Γαλλίας* ό ύπέρ αύτοΰ ένθουσιασμός ήτο μέγας. Μετά τόν Μωΰσήν καί 
τόν Χριστόν ήτο ό τρίτος της άνθρωπότητος νομοθέτης, είς 8ν άπεκάλυψεν 

ό Θεός διά τών βροντών καί τών άστραπών της γαλλικές έπαναστάσεως τόν 

νέον της άνθρωπότητος δεκάλογον, ώς άλλοτε άπεκάλυψεν αύτόν είς τόν 
Μωΰσήν έπί τοΰ Σινά καί είς τόν Ίησοΰν έπί τοΰ ορούς τών Έλαιών* ίτο 

προορισμένος άνωθεν νά έγκαινίσγι νέαν δημιουργικήν άρχην έν τώ πολιτισμφ 

της εύρωπαϊκής κοινωνίας. Ή διδασκαλία αύτοΰ έν όλίγοις έχει ουτω: «Τό 
σύστημα της κοινοκτησίας ύπονοεϊ τόν ί'σον μεταξύ δλών τών μελών της 

κοινωνίας καταμερισμόν εί'τε τών παραγωγικών κεφαλαίων, εί'τε τοΰ καρ- 
ποΰ της έργασίας δλων’ άποκρούει τόν ί'σον μερισμόν τών κτήσεων, έπίσης 

άδικον, δπως είναι τοιοΰτος καϊ ό άνισος μερισμός, ό προελθών κατά πρώτον 

διά της βίας καϊ της κατακτησεως, διότι φρονεί, δτι η φυσική τών άνθρω

πον άνισότης, ουσα αύτη ή βάσις τής κοινωνίας καί ό δρος τής κοινω
νικές τάξεως, έπιφέρει καϊ την άνισότητα ταύτην τών κτήσεων. Δέν άπο- 

δέχεται τό σύστημα τής κοινοκτησίας, ητις ηθελεν είναι προφανής παρα- 
βίασις πάντων τών ηθικών νόμων, επιζητεί δέ δπως καί έν τφ μέλλοντι 

έκαστος έχη άνάλογον πρός τήν ικανότητά του κοινωνικήν θέσιν καί άν- 
ταμείβηται έπαξίως τών έργων του. Έν τούτοις ζητεί τήν κατάργησιν 

πάντων των προνομίων τής γεννήσεως, συνεπώς τήν καταστροφήκ ΐηζ 
κΛηρονομίας, ή'τις συντελεί μέν είς τήν εύζωίαν ολίγων, καταδικάζει δέ 

τούς πολλούς είς τήν διαφθοράν, τήν άγνοιαν καί τήν άθλιότητα. Ό Σαινσι- 
μωνισμός άρνεΐται τόν θεσμόν τής ιδιοκτησίας καθ’ οσον μόνον ούτος ύποθάλ- 

πει τό προνομίου τής άργίας παρά τισι ζώσι διά τής έργασίας άλλων. Ό 
χριστιανισμός άνύψώσε τήν γυναίκα άπό τής δουλείας, άλλά στερεί αύτήν 
μέχρι τοΰδε έν Εύρωπη πολλών θρησκευτικών, πολιτικών καϊ αστικών δι

καιωμάτων, τούναντίον δέ ό Σαινσιμωνισμός προκηρύττει τήν πληρη αύτής 

χειραφεσίαν, χωρίς ν’ άρνηθή έν τούτοις καί τοΰ γάμου τήν ιερότητα. . .» 
Τοιαΰτα τά κεφαλαιώδη τοΰ Σαινσιμωνισμοΰ καί τής σχολής αύτοΰ δόγ

ματα, γεγραμμένα κατά τό προφητικόν ύφος τής Άποκαλύψεως, άλλ’ άφ’ 
ών άν έκλείψωσιν αί ποιητικαϊ μεταφοραϊ καί εικόνες, ούδέν υπολείπεται $ 

κοιναϊ καί τετριμμέναι θεωρίαι, μυριάκις έπαναληφθεϊσαι άπό τοΰ Πλάτω- 

νρ,ξ.μόχρι τών τελευταίων κοινωνιολόγων.

ΤΟΜΟΣ Β', 10.— ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1878.
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Ού'τε σπουδαιότερος, ούτε πρωτοτυπότερος είναι τοΰ προμνημονευθέντος δ 

έτερο; Γάλλος μεταρρυθμιστή; Κάρολος Φουριέ.’’Ηκιστα μ,ελετήσας καί σκε- 
φθεί; περί τοΰ οργανισμού τής άνθρωπίνης κοινωνίας, ήθέλησεν αύτοσχεδίως 

νά μεταρρυθμίσν) αύτήν, διατύπωσα; νέον οργανισμόν αύτης καί νέα σχέδια. 

Είναι άσκοπον ν’ άναλυθή ώδε η πλήρη; τοΰ συστήματό; του ιδέα, καθ’ δ 

η κοινωνία λαμβάνει στρατιωτικόν τινα οργανισμόν, κατά φάλαγγας διαιρού

μενη καί λαμβάνουσα τήν παράδοξόν καί άνύπαρκτον ελληνικήν λε'ξιν Φα- 

.Ιαγκτήριον! (phalanstfere). Ό Φουριέ έφρόνει οτι ήδύνατο νά συνενώσφ τούς 

άνθρώπους πρός άλλήλου; κατά κεφάΛαιον, εργασίαν και ευφυΐαν’ τέλος τοϋ 

συστήματος αύτοΰ ήτο νά έπενέγκν) την αρμονίαν μεταξύ των τριών τού

των στοιχείων της ηθικής καί ύλικης προόδου της κοινωνίας’ ούτως ήθελεν 

άπελευθερωθή ό άνθρωπος άπό τών παθών, ήθελε δέ θριαμβεύσει έν τφ φυ- 
σικώ καί τφ ηθικφ κόσμφ ή συμπάθεια κατά τή; διαιρέσεως. Ούδέν πλέον 

κατά συνέπειαν ώνειροπόλει, η την όλοσχερέ άνακαίνισιν τοΰ φυσικοΰ καί του· 
ηθικοΰ κόσμου κατά τάς φαντασιώδεις άρχάς τοϋ συστηματός του.

Αί παράδοξοι αύται Θεωρίαι δέν έ'μειναν άνευ άπηχήσεω; έν Γαλλίικ. Εύ- 

ρον τούς δυσηρεστημένους έν τγί κοινωνία, δ'πως προσεταιρισθώσιν αύτούς έν 
τή νέ^ αύτης αναδιοργανώσει. Καθ’ όν χρόνον η τρίτη τάξις έν Γαλλίιγ, ή 

έκπροσωποΰσα τό κεφάλαιον, διηύθυνε την γαλλικήν πολιτείαν, πολιτικοί 

δημαγωγοί καί όνειροπόλοι έπωφελήθησαν τών θεωριών τούτων, όπως μετα- 

χειρισθώσιν αύτάς ώς σημαίαν νέας έπαναστάσεως. ’Αμαθής πολίτικη κοινω
νία έ'τεινεν εύμενές ου; είς τά γοητευτικά $τματα τών κοινωνιστικών σειρή
νων, ψαλλουσών αύτή τό εωθινόν προανάκρουσμα νέας κοινωνικές δημιουρ

γίας, έχειροκρότησε τον Proudhon κηρύξαντα μετ’ άναιδείας την αρνησιν 

ώς λογικόν καί την αναρχίαν ώς πολιτικόν αύτοΰ ιδεώδες, άποκαλέσαντα 

την ιδιοκτησίαν κίοπην καί την θεότητα τό κακόν' παρηκολούθησε του 
Cabet εις τά Ίκάρεια αύτοΰ ταξείδια καί τά ένοχα κοινωνικά σχέδια, καί 

έπευφήμησεν εις τούς άκαταλήπτου; φιλοσοφικούς γρίφους τοΰ Πέτρου. Le- 

roux, χρησμφδοΰντος τάς νέας αύτοϋ θρησκευτικά; καί κοινωνικά; αποκα

λύψεις.
Ύπό την έπίδρασιν τοιούτων δυσοιώνων έμβατηρίων έξηγέρθη έν ετει 1848 

η γαλλική κοινωνία. Λουδοβίκος Βλάγκ, εις τών πρωταγωνιστών τέ; κοινω

νικής μεταρρυθμίσεως άνήλθεν εις την κυβέρνησιν δπω; πραγματοποίησή τάς 

θεωρίας ταύτας καί εΐσαγάγγ, έν Γαλλία νέου χρυσοΰν οικονομικόν αιώνα. 

*Η πολιτεία ώφειλε κατά τόν μεταρρυθμιστήν υπουργόν νά πραγματοποίησή 
μέγα δάνειον, δι’ ού νά ίδρύση κοινωνικά εργαστήρια περιλαμβάνονται άπαν
τα; τούς κλάδους της έθνικης βιομηχανία;. Μόνη η πολιτεία ώφειλε νά δια- 

νέμφ την παραγωγήν καί την βιομ-ηχανίαν, έχουσα πρός τοΰτο απόλυτον 

εξουσίαν. Καί ούτως άντί τοϋ έλευθέρου διαγωνισμ.οϋ ώφειλε νά καθιερωθώ 
τό ριονοπώΛιον της Λο.Ιιτείας. Ή άπόπειρα έγένετο. Ή γαλλική κυβέρνη-
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σις άπεφάσισε την σύστασιν έν Παρισίοις δημοσίων εργαστηρίων, αύτή άνα- 
λαμβάνουσα τήν διεύθυνσιν κατά τάς θεωρίας τοΰ ύπουργοΰ Λουδοβίκου Βλάγκ’ 
άλλ’ ή πλάνη ταχέως κατεδείχθη. Οί έργάται άντί τή; ύποσχομένη; αύτοϊς 

καθολικέ; πανακεία; διά πάσας αύτών τά; χρείας, εΐδον τήν έλλειψιν ερ

γασίας καί κατά συνέπειαν τήν στέρησιν. Φοβερά έργατική στάσις έκραγεϊσα 

έν Παρισίοι;, έπήνεγκε κοινωνικόν κλονισμόν, τό δέ έθνος δέν άπηλλάγη της 

κοινωνιστικές ταύτης άπειλές, ή δπω; πέση είς τάς άγκάλας άπιστου αύτο- 
κρατορίας, ή'τις έπί εικοσαετίαν διευθύνασα τά; τύχας τη; Γαλλίας, ωδή·’ 

γησεν αύτήν—έκεϊ δπου τήν ώδήγησεν ! . . .

Γ'

Ή μεταρρύθμισις τοΰ Λουθήρου, τά έπακολουθήσαντα άύτήν δεινά τών 

μακρών πολέμων, ο'ίτινε; κατηρήμωσαν τήν Γερμανίαν, είχον έπενέγκεί μα

κράν πνευματικήν γαλήνην, συνεχισθεϊσαν κατά τό μάλλον καί ήττον μέχρι 

τών μέσων τοΰ παρελθόντος αίώνος. Ούδεμία έτάραττεν ανησυχία τήν γα

λήνην τοΰ γερμανικοΰ πνεύματος. Αί σχολαστικαί ώς έπί τό πλεϊστον συ

ζητήσεις τέ; πανεπιστημιακές καθέδρας ήκιστα ήσαν πρόσφοροι πρός άνακί- 

νησιν ζητημάτων καθολικές αξίας καί σημασίας, δυναμένων ν’ άναρριπίσω- 

σιν έθνικά αισθήματα καί ιδεώδη. Μυστικός ρεμ.βασμός, θεωρητική έ'κστασις, 

ύπομιμνησκουσα τά; μ.εταφυσικά; έκείνα; αποπλανήσει; τοΰ ινδικού πνεύ
ματος, τοιαύτη ήτο ή διανοητική εργασία τής Γερμανίας, καθειρχθείση; έν- 

τός τέ; στενότητο; τών σχολαστικών τύπων καί σχημάτων τής φιλοσοφίας 
τοϋ Ούολφίου, καταστάση; άπό Ttvo; χρόνου έπισήμου φιλοσοφία; τών γερ
μανικών πανεπιστημίων. Ό λαό; άνεπαύετο αμέριμνος ύπό τήν σκιάν τής 

προστατευτικές κυβερνήσεως τών τιμαριωτικών αύτοΰ αρχόντων, ήκιστα έν- 
διαφερόμενος περί κοινωνικά ή πολιτικά ζητήματα, ζών, εργαζόμενος καί διαι- 

τώμενος, έγειρόμενο; τήν πρωίαν καί κατακλινόμενος τήν εσπέραν κατά τάς 
παραδόσεις τών σεβαστών αύτοΰ προγόνων, κατά τά; οδηγία; καί τά; δια

τάξει; τέ; αστυνομικέ; αύτοΰ κυβερνήσεως. Αληθώς’ άποστάτις διάνοια ά- 

πετόλμα ένίοτε νά ταράξη τήν σεβασμίαν ταύτην γαλήνην τής γερμανικέ; 
νωχελείας, συζητοΰσα καί άναλύουσα ύπερβατικά τινα ζητήματα άπό τές 

άκαδημαϊκη; έδρας μικροσκοπική; τίνος κωμοπόλεως, άλλ’ οί φιλοσοφικοί ού- 

τοι ρεμ.βασμοί, δσον καί άν ήσαν έπαναςατικοί κατά τοΰ καθεςώτος, ούδενός 

άλλου ή τοϋ άποστάτου μόνον καθηγητοϋ έτάραττον τήν γαλήνην, άπασχο- 

λοΰντε; τά; μακρά; τών φιλοσοφικών αύτοΰ άγρυπνιών νύκτας’ καί διελύοντο 

τά όνειρα τέ; μεταφυσικέ; αύτοΰ συλλήψεως ώ; τά νέφη ενώπιον τοΰ ήλιου· 
τέ; πραγματι-κότητο;’ ή γερμανική κοινωνία μετά μ’είζονος ηδονές συνεζήτει 

καί ένδιαφέρετο περί τέ; ποιότητο; τοΰ ζύθου μάλλον ή περί τη; ούσίας. 
οίουδήποτε προσφερομένου αύτγί δυσχωνεύτου προβλήματος..
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’Αλλά βαθμηδόν η γαληνη αυτή η'ρξατο ταρασσομένη" η άπό τών άρχδν 

•ίίδη τού δέκατου ογδόου αίώνος δσημέραι αύξάνουσα πνευματική ζύμωσις έν 

Γαλλίφ μ.ετεδόθη κα'ι εντεύθεν τοϋ 'Ρήνου, νέαι δέ τάσεις καί νέα ιδεώδη 

άρχονται άπασχολοΰντα την ενέργειαν τοϋ γερμανικού πνεύματος" η ποίησις, 

ή φιλοσοφία έπανίστανται κατά τών τύπων οχληράς παραδόσεως, ύπό την 

θανατηφόρου της οποίας σκιάν άνεπαύετο έξηντλημένη ή γερμανική διάνοια» 

Έν τη ποιήσει η έπανάστασις άρχεται ύποδηλουμένη παρά τή σχολή τές 

έπικληθείσης περιόδου της θυΜΛης χαΐ πά.Ιης (Sturm und Drangperiod), 

καταφαίνεται πληρέστερα παρά τφ Lessing, προκηρύττοντι την ελευθερίαν 
τές συνειδησεως έν τφ Νάθαν αύτοΰ καί τοϊς Έχατδν παραγγόΛμασι πρό? 

ανατροφήν τοϋ ανθρωπίνου γε'νους, διατυποϋντι τά καθήκοντα καί τον τύ

πον της άστικης άρετές απέναντι της διαφθοράς τοϋ έκνενευρισμένου τιμα

ριωτισμού έν τγ Αίμυλίφ Γαλόττη κα'ι. τέλος ευρίσκει τόν εύγενέστατον τύ

πον, την ύψίστην αύτές έκφρασιν παρά τνί ξυνωρίδι τών επιφανέστατων αν

τιπροσώπων τοΰ ποιητικού πνεύματος της Γερμανίας—τφ Σχιλλέρφ καί τφ 

Γκαίτη. Οί Λησται, ό Γ ουΛ.ΙιέΛμος Τΐ.ΙΛος καί τό ιδεώδες έκεϊνο πρόσω- 
πον τοϋ δον Πόζα έν τφ δράματι του δον ΚαρόΛου είναι εύγλωττοι ύμνοι 

της νέας κοινωνικές κα'ι πολίτικης έπαναστάσεως, ητις περί την εποχήν έκεί- 

νην έκρηγνυται έν Γαλλίγ, ένφ έν τφ Φανστω προσωποποιεϊται ή τελεία ά- 
πολύτρωσις τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, διασπώντος τά δεσμά της παραδό
σεως καί έπιθέτοντος τον έπιτύμβιόν λίθον τοϋ σκεπτισμοΰ του έπί τοϋ μνή

ματος τοϋ παρελθόντος.
Έτι τολμηρότερα κα'ι καθολικωτέρα διατρανοΰται η έπανάστασις έν τη 

φιλοσοφίφ" ό ’Εμμανουήλ Κάντιος από της ύπερβορείου Καινιξβέργης δημο

σιεύει την Κριτιχην τον όρθοϋ τον Λόγου' είναι ό 'Ροβεσπιέρος τές φιλοσο

φικής έπαναστάσεως έν Τερμανίφ, κατά την έπιτυχη παρομοίωσιν τοϋ ’Ερ

ρίκου Χάινε. Ή Κριτική τοϋ καθαρού λόγου ητο μ.ύδρος διάπυρος,κατενεχθείς 
κατά τοϋ κλονιζόμενου φιλοσοφικού οικοδομήματος, βστις έν τφ άμα έκραγείς, 
έπαρουσίασεν, οίονεί διά μαγικής μαγγανείας, νέον φιλοσοφικόν κόσμον. Άπό 

τές δημοσιεύσεως τοϋ βιβλίου τούτου χρονολογείται νέα άφετηρία έν τη 

Ιστορική τοϋ πνεύματος σταδιοδρομώ, πράγματι έγκαινίζουσα την αυθεν

τίαν τοϋ λόγου, ώς ύπερτάτου τών οντων κριτηρίου. Μετά τον Κάντιον πα- 
ρίσταται έπί της σκηνές ό Φίχτης, την αύτην ακολουθών κατά τό μάλλον 

καί ^ττον πορείαν" η γαλλική έπανάστασις καταβιβάζει τον φιλόσοφον άπό 

τών νεφών του απολύτου ιδανισμού του εις την χώραν τές πραγματικότητος. 
Μετά διάπυρου εύγλωττίας, συγγενευούσης ύπό τινας έπόψεις τέ τού Ρουσσώ, 

πρώτος έν τη πατρίδι του κηρύσσεται ύπέρ τές νέας μεταβολής, άπαιτών 

ελευθερίαν συνειδησεως καί πολιτικήν έλευθερίαν παρά τών ηγεμόνων, άπο- 

λογούμενος δέ ένώπιον τοΰ γερμανικού δημοσίου ύπέρ της γαλλικές έπανα- 

στάσεως" βραδύτερου, δτε ό ξένος.κατακτητης κατέστησε την Γερμανίαν θέα- 

τρον της ενόχου αύτοΰ ματαιοδοξίας, οί φλογεροί τοϋ Φίχτου Λόγοι εις τδ 

Γερμανικόν έθνος, ησαν οί άφυπνίσαντες αύτό άπό τού πολιτικού λήθαργου, 
οί έζαναγκάσαντες αύτό εις την ένοπλον υπεράσπισή τών δικαιωμάτων, του 

κατά τούς ύπέρ ελευθερίας άγώνας τοϋ γερμανικού λαού έν έτει 1813 καί 
1814. Μετά τόν Φίχτην ηλθεν ό Σχελίγγιος, νέας τρίβους διαγραφών έν τη 

ιστορώ τοΰ πνεύματος, καί έπ'ι τέλους ό "Εγελος, τό καθολικώτατον φιλοσο

φικόν τές καθ’ ημάς εποχές -πνεύμα, έπιθέσας τό στέγασμα τοϋ φιλοσοφικού 

οικοδομήματος τών νεωτέρων χρόνων, έπιλύσας κατά τό μάλλον καί ηττον 

τά τελευταία προβλήματα έν τη θρησκεώ, τί) πολιτικέ; έπιστημη, τ·η ιστο
ρώ· Σπανίως φιλόσοφος έσχε τοιαύτην έπ'ι του πνεύματος της έποχης αύτοΰ 

έπίδρασιν, οΐαν ό ’Έγελος. Ή φιλοσοφία αύτοΰ παοηγαγε νέας έπιστημας 

καί διεμόρφωσεν έτέρας" ητο ή τελευταία (κφρασις τού επιστημονικού πνεύ

ματος τών νεωτέρων χρόνων.
Άλλ’ δσον η πτησις τές γερμανικές φιλοσοφίας άπό τού Καντίου μέχρ 

τοΰ Έγέλου ύπέρξεν ύψιπετεστέρα, αίθεριωτέρα, έπί τοσοΰτον η μετά ταΰτα 

κατάπτωσις αύτης ύπέρξε βαθυτέρα, ταπεινοτέοα, παριστώσα καταπληκτι

κήν ομοιότητα καί αναλογίαν προς την πτώσιν τών τελευταίων χρόνων τού 

ελληνικού πνεύματος, ύπομιμνησκουσα την μετά τόν ΙΙλάτωνα καί τόν ’Α

ριστοτέλη περίοδον τών Στωϊκών, τών Σκεπτικών καί τών ’Επικούρειων. 
Μετά τόν εύγενη ιδανισμόν τοϋ Φίχτου καί τοϋ 'Εγέλου τό γερμανικόν 

πνεύμα παρεξετράπη από τόλμης εις τόλμην, από πλάνης εις πλάνην, δπως 

βυθισθη έπ'ι τέλους εις την ϊλύν τοϋ ύλισμοΰ’ένός Vogt, ενός Moleschott, ενός 
Buchner. Εις ούδένα τών μαθητών αύτοΰ είχεν άποκαλύψςι θνησκων ό μέγας 
τοϋ Βερολίνού φιλόσοφος τές διαλεκτικές αύτοΰ τό μυστήριον πλέρες, τέ

λειον. Ούτως η σχολή αύτοΰ διεσπάσθη" έπέλθεν η διαίρεσις αύτές εις κέν- 

τρον, δεξιάν πτέρυγα καί άριστεράν" τά τολμηρότατα, τά άνησυχότατα πνεύ

ματα, οί ριζοσπαστικοί, άπομακρύνονται όσημέραι από τές ύπό τοΰ αΐρε- 
σιάρχου διαχαραχθείσης τρίβου, τρέπονται νέας οδούς καί αύτοσχεδιάζουσι 

νέα συστήματα" ό Δαυίδ Στράους καί ό Βρύνο Μπάουερ δι’ αύστηράς καί 
άμειλίκτου κριτικές επιτίθενται κατά τών βάσεων τοΰ χριστιανισμού, διαμ.' 

φισβητοΰντες την θεότητα αύτοΰ" ό Λουδοβίκος Φάγερμπαχ άποκηρύττων 

τόν χριστιανισμόν, ύποκαθίστησιν εις αυτόν νέαν θρησκείαν, άνακηρύτ.των 
ώς θρησκευτικόν αύτης Πιστεύω τό homo homini Deus" δ Άρνόλδος Huge 

διά τών γρονιχ&ν της Χά.ί.Ιης χαι της Γερμανίας σαλεύων τάς βάσεις τοΰ 

υφισταμένου κοινωνικού καθεστώτος, προπαρασκευάζει νέαν έπανάστασιν καί 

έπί τέλους δ Μάξ Στίρνερ, παρ’ <5* έκπροσωπεΐται η τελευταία ό'κφρασις, τό 
μη περαιτέρω της τάσεως της άριστεράς πτέρυγος τοΰ Έγέλου, έν συγγραμ- 

ματι τελείας σοφιστικής παραδοξολογίας, κάλλιον είπεϊν μανίας, άρνεϊται 
πάσαν αρχήν θρησκείας, ιδιοκτησίας, κοινωνίας. Ούδέν πλέον ύφί,σταται έξω 

τοϋ υποκειμένου" θεότης, ανθρώπινον γένος, πατρίς, καθολική ιδέα, άπολυ-
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τος άρχή, δίκαιον, ελευθερία, ήθικότης, έρως, άδελφότης,κοκέτης συμφε* 

ρόντων, ούδέν ύφίσταται, ούδέν έ'χεται αλήθειας καί πραγματικότητος εκτός 

του ατομου, τό οποίον μονον εναπολειφθεν εν μεσφ τής φοβεράς ταύτης κατα
στροφής, απαγγέλλει ώς έπικήδειον άσμα έπ'ι τών ερειπίων τής πατρίδος 

του καί τής άνθρωπότητος τάς απαίσιους ταύτας ώρυγάς παραληροΰντος 
πνεύματος:

«’Ακούσατε! ένφ γράφω ταϋτα, οί κώδωνες άρχονται σημαίνοντος' αυριον 
είναι γ) δέκατη εκατονταετηρ'ις τής συστάσεως τής αγαπητής ημών Γερμα

νίας ! Λοιπόν ! πλήξατε, πλήξατε τήν έπικήδειον κωδωνουκρουσίαν ! Οί γερ

μανικοί λαοί έ'χουσιν ήδη όπισθεν αύτών χιλιετή ιστορίαν' όποιος μακρός βίος! 
’β λαοί, κοιμήθητε έν τφ τάφφ, όπως μή έξεγερθήτε ποτέ πλέον, ώσι δέ 

ελεύθεροι όλοι εκείνοι, τούς, οποίους έδεσμεύσατε έπί τοσοΰτον μακράν χρό
νον ! Ό λαός άπέθανεν, εγώ δέ ζώ μόνον ! . .. Αόριον, ώ Γερμανία, θέλουσι 
σέ οδηγήσει είς τόν τάφον' θέλουσι σέ άκολουθήσει έκεϊ ημέραν τινά τά 

άλλα άδελφά σου έθνη' όταν δέ ταϋτα ένταφιασθώσιν, όταν ή άνθρωπότης 

σύμπασα κατέλθη είς τόν τάφον, τότε Θέλω μόνον καταστή έλεύθερος, τότε 

μόνον περιχαρής θέλω ανακτήσει την κληρονομιάν μου! . . 1

Πώς άπό τοϋ ύψους εκείνου τοϋ άπολύτου ιδανισμού η Γερμανία έξέπεσεν 

ρίς την άρνησιν καί την ειρωνείαν ταύτην άπελπισμοΰ άνευ ορίων, όπως 
βραδύτερον αύτοκτονήση έν τφ φιλοσοφική πεσσισισμώ, έν τή ινδική ταύτρ 

πνευματική συλλήψει τοϋ Σχιοπενχάουερ καί τοΰ Χάρτμανν, τής τελευ

ταίας ταύτης έκφράσεως τής γερμανικές φιλοσοφίας; Μή καταλογίσωμεν 

καθ’ ολοκληρίαν είς τήν φιλοσοφίαν τάς οίκτράς άποπλανήσεις τοϋ γερμανι
κού πνεύματος. Υπόλογος της πνευματικές ταύτης τοϋ γερμανικού έθνους 

καταστάσεως είναι ή πολιτική κατάστασις, είς ήν τούτο περιέστη μετά τόν 

έν Βιέννη θρίαμβον τής ίεράς συμμαχίας. 'Η πνευματική αύτοΰ έλευθερίας 
εύρέθη άντικρυς άντιφάσκουσα πρός τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν αύτοΰ δου-, 

λείαν. ’Εάν σήμερον όφείλομεν νά καταλογίσωμεν τόν θρίαμβον καί τήν επι
τυχίαν τοΰ μηδενισμού έν Ρωσία είς τήν υπερφίαλον συμπεριφοράν τής ρω

σικές κυβερνήσεως, ού'σης καθαρής άρνήσεως πάσης πολιτικής ήθικότητος 

και αρετές, δια τους αυτους λογους όφείλομεν νά έπιρρίψωμ,εν τήν εύθύνην τού 

φιλοσοφικού τούτου υλισμού καί σκεπτισμοΰ είς τήν πολιτικήν άντίδρασιν 

κατα πασης κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας, τήν θριαμβεύσασαν έν τή 
πολιτική τών γερμανικών κυβερνήσεων μετά τό 1815.

Ματην εν ετει 1 <89 εκηρυχθη ο κυρίαρχος λόγος τής έλευθερίας άπό τής 
Γαλλίας εις την ευρωπαϊκήν κοινωνίαν* ό γερμανικός λαός ύπέρ πάντα άλ

λον εν Ευρώπη ερροφησε μέχρι τρυγάς τό νέκταρ εκείνο τών επαγγελιών νέας 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής, τό όποιον προσήνεγκεν αύτφ ή επαγωγός 
^είρ τής γαλλικής επαναστασεως, έν δέ τή γοητευτική ταύτή μέθη είχεν

1 Max Sturner’s Der Einzige uud sein Eigenthum, 285—286.

ΠΚίσθανθή και ονειροπολήσει κατά πρώτην φοράν όλα τά θέλγητρα καί ολας 

τάς ήδονάς, άς προσφέρει είς λαόν τινα ή πολίτικη ελευθερία’ υπό την επί
δρασή τού πλατωνικού τούτου ενθουσιασμ.οΰ είχε πολεμήσει κατα τής ζενής 

κατακτήσεως ύπέρ τών ηγεμόνων καί τών κυβερνήσεων αυτού, φανταζομενος 

δτι πολεμεΐ ύπέρ τής γερμανικής έλευθερίας. Ή μετά τό 1815 επελθοΰσα 
άντίδρασις κατέδειξεν έναργώς τήν πλάνην καί διεψευσε τας έλπιδας αυτού 

καί τά όνειρα περί τού μέλλοντος τής γερμανικής έλευθερίας. "Οσφ μάλλον 

ήσθάνετο τήν οδύνην τής άπωλείας, ήν ύφίστατο, έπί τοσοΰτον ό απελπισμός. 
αύτοΰ καθίστατο θλιβερότερος, άπαισιωτερος' η πολίτικη ελευθερία είναι 

τό έξοχώτερον σχολεϊον καί παιδευτήριον της ηθικής διαμορφωσεως και α- 
ναπτύξεως τής κοινωνίας’ κρατύνει τό πνεύμα καί εξευγενίζει την καρδιαν 

παράδειγμα ό αγγλικός καί ό αμερικανικός λαός, ό νηφάλιος αύτοΰ κοινωνι
κός βίος, παραβαλλόμενος πρός τόν βίον λαών τινων τής ηπειρώτικης Εύρώ- 

πης. ’Εντεύθεν έπήλθεν ή πτώσις, ό απελπισμός, σχεδόν είπεΐν ή απόπειρα 

αύτοκτονίας τοΰ γερμανικού πνεύματος, έν τή άπογνωσει αυτού ριφθεντος εις 

τάς άγκάλας τοΰ ύλισμοΰ, τού σκεπτισμοΰ, τού πεσσιμισμοΰ, τοΰ κοινωνι* 

συ.ού έπί τέλους.
ί Αί προηγουμένως έκτεθεΐσαι γαλλικαΐ κοινωνιστικαί ίδέαι τοΰ Σαίν Σίμω-

νος, τρύ Φουριέρου, τοΰ Λουδοβίκου Βλάγκ καί τών όμοιων, ύποστηριζό- 

μεναι ύπό τής έπιφυλλίδος και τής μυθιστορίας, διεδιόοντο ου μόνον παρα τώ 
γαλλικφ λαφ, αλλά διά μεταφράσεων καί παρά τοϊς ξένοις έθνεσι, πρώτι

στα δέ πάντων παρά τφ γερμανικω. ’Ανήσυχα και ανεξάρτητα τινα πνεύ

ματα έν Γερμανία, ών σπουδαιότερα ό Boerne, ό Ruge, ό Marx, άποκλινοντα 
ιδίως είς τήν δημοκρατίαν, συνετέλεσαν εις τήν εισαγωγήν έν Γερμανίφ τών. 
τάσεων καί τών πόθων τής γαλλικής δημοκρατίας, όταν δε at τάσεις αυτκ· 

άπέληξαν είς τήν κοινωνιστικήν κατά τό μάλλοό και ηττον τοϋ 1848 επά- 
νάστασιν, ή Γερμανία ύπέρ πάν άλλο τής Ευρώπης έθνος ησθανθη τόν από. 

τών ιδεών τούτων κλονισμόν καί την επιδρασιν.
Αί κοινωνιστικαί θεωρίαι έν Γερμανίφ δέν ύπήρξαν ή απλή άντιγραφή καί 

άπομίμησις τών άγγλικών καί γαλλικών θεωριών, τελειοτερον συστημαπο- 
ποιηθεϊσαι καί διατυπωθεΐσαι ύπό τοΰ γερμανικοΰ φιλοσοφικού πνεύματος' 
ιδίως δ’ άνεπτύχθησαν κατά τό μάλλον καί-ήττον ύπό τής άριστεοάς πτέρυγος 

τής τοΰ 'Εγέλου σχολής, άφ’ ής έξήλθον ό Άρνολδος Ruge, ο Κάρολος Marx 

καί ό Φεοδινάνδος Lassalle.
Πρώτος έν Γερμανίά πραγματευθείς τάς κοινωνιστικάς θεωρίας ύπήρξε ρά

πτης τις, τούνομα Weitling, ούδέν πλέον πράξας ή άναλύσας τόν Όργανι- 
σ/ibr της έργασίας, τό κοινωνιστικόν τούτο τοΰ Λουδοβίκου Βλάγκ πρόγραμ- 

; μα. Βραδύτερον έτερος άνήρ μεγάλης πολυμαθείς καί εύγενών φιλανθρωπι

κών άοχών, ό ψευδώνυμος Karl Mario άνέπτυξεν έπιστημονικώτερον τάς θεω

ρίας ταύτας. Άλλ’ άμφότεροι ουτοι δέν ήδυνήθησαν νά έπιδράσωσιν έπί το,ύ



77 6 ΠΑΡΝΑ2202

δημοσίου πνεύματος. ’Αληθείς τοϋ κοινωνισμοδ απόστολοι εν Γερμανίά ύϊίήρ^ 

ξαν οί Ιουδαίοι Κάρολος Marx κα'ι Φερδινάνδος Lassalle, οί καταβιβάσαν- 

τες τόν κοινωνισμόν άπό τής σφαίρας τής θεςοθίοίς έπί τοΰ πεδίου της ένερ^ 
γοϋ πολιτικής, έξ ών Ιδίως ό τελευταίος διά της σπάνιάς καί εκτάκτου αύ
τοΰ ευφυΐας καί διαλεκτικής δεινότητος έδημιούργησε κα'ι διωργάνωσε την 

τοσοΰτον έπίφοβον καί πολυθρύλητον καταστασαν σήμερον έν τίί νέα γερμ^·? 

νική αύτοκρατορί^ πολιτικήν μερίδα της κοινωνιστικης δημοκρατίας.

('Έπεται το τέλος). Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ όφηγητ^ς.

ΟΜΗΡΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙΟΙ1

β;

Μετά ταΰτα μνημονεύεται ύπό τοΰ Wernsdorf ένθ’ άνωτ. σ. 569 0 7VA'·- 
γιος Κράσσος. Έν τούτοις διαπορεϊται, Sv τά δνομα τοΰτο έτέθη πλημμε- 

λώς άντί τοΰ Ματίου, η Sv ύπεδηλοΰται άλλος τής ’λατινικής Ίλιάδος ποίη
σης 1. Παρά δέ τάς λούπας ύποτεταγμένας παραπομπές άναγνωστέα και τά 

ύπό τοϋ Bahr Β. L. II σ. 287 Nachtrage u. Berschtungen zu Band I έ'χοντα 
επί λέξεως ώδε «παρά τους άλλους και τοΰ Νιννίου Κράσσου γίνεται μνήμη 

ώς μεταφράστου της Ίλιάδος. Πλήν άλλ’ δμως αί ειδήσεις είναι διάφοροι κα'ι 
έλλόγως εγείρεται η άμφιβολία μη το περί ού ό λόγος δνομα προυκυψεν έκ 

τοΰ παρεφδαρμενου Matius ή Mattius». Τουναντίον ό Βερνάρδος κα'ι ό Χέρζ 

όμογνωμονοΰσιν, ό'τι ό Νίννιος Κράσσος, ου όλίγιστ’ άπρσπάσματα έσφθησαν 
παρά Πρισκιανω, μεθηρμήνευσφ την Όμηρου Ίλιάδα* πρβ. Πρισκ. X σ. 882 
έν Ίλιάδ. II:

fecundo penetrat penitus thalamoque potitur

Sv στίχον ό Wernsdorf καταλογίζεται έν τοϊς τοΰ πριητοΰ των Κυπρίων φ- 

σμάτων. ’Αντίστοιχον άλλον ομηρικόν στίχον δεν έδυνήθημεν νά έξιχνεύσω- 
μεν. Καί ό μέν Νόνιος2 έν λ. file μέμνηται στίχου του Κράσσου έκ τοΰ XVI 
βιβλίου τής Ίλιάδος (σ. 323 έ'κδ. Gerlach).

Socii nunc fite yiri (=s= εταίροι άνδρες τώρα δείχθητε)’ ό δέ Struve κα'ι ό, 
Wernsdorf τόν στίχον τούτον άπρδιδοΰσι τφ Ματίφ’ πρβ. Όμηρου Ίλιάδ. Ο, 

661 «ώ φίλοι, άνέρες εστε καί αιδώ θέσθ’ έν'ι θυμφ» καί Πρισκ. IX, σ. 866 

έκ τ^ς XXIII ραψφδίας της Ίλιάδος τοΰ Κράσσου: Nam non connivi oculos 

ego, deinde sopore (=? διότι δέν κατεμυσα τους οφθαλμούς εγώ, μετέπειτα

ί Ίδς σελ- 506.
1 Περί τούτον Υδ. Osann Animadvers. ad. I.. G. Min. Apul. de Orthogr. s. 30 κα'ι 

Krehl εις ΙΙρισκιανόν IX, 8 t. 1 o.459xa!Bernhardy Gr. der B. L. σ.406.
2 “Ητοι ο γραμματικός Νόνιος Μάρκελλος o de differentiis vocabulorum συγγρά^ας.
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?νεκα τοΰ υπνου), δπου ό Σκαλίγηρος γνωματεύει άντικατας·ατέον τον έκ τοϋ 

XXIV βιβλίου τής Ίλιάδος τοΰ Γναίου Ματιού σ. 637. Ό αύτός ουτος Νίν- 

νιος Κράσσος πιθανώς συνέθεσε καί την Κύπριαν Ίλιάδα, άλλά κατά την 

γνώμην τοΰ Βερνχάρδυος Ινθ’ άνωτ. σ. 438 η περί τοΰ συντάκτου τής Κύ
πριας Ίλιάδος κρίσις (φν πρότερον ύπελάμβανον τοΰ Ναιβίου έ'ργον), σπου- 

δαίως κατέστη δυςχερεστέρα ώς έκ της πληθύος τών έπόψεων καί τών συλ- 

λογών. ’Επειδή λοιπόν τά ονόματα Ναίβιος, Λαίβιος καί Νόβιος συχνότατα 
εναλλάσσονται άλληλοις καί περί τών ονομάτων αύτών πάμπολλα έγράφη- 

σαν, ορθότατα παρ’ έ'μοιγε κριτή ό Lange έν τώ έαυτοΰ συγγράμματι Vin- 

diciae tragoediae Romanae σ. ΙΌ καθιέρωσε τόν δε τόν κανόνα «δπου περί 

εξάμετρων ό λόγος, δέον νά μη τίθηται τοϋ Λιβίου (=’Ανδρονίκου) τό δνομα, 

καί έ'νθα πάλιν περί τραγικών ούτε τοϋ Νοβίου,’ού'τε τοΰ Λαιβίου η έπωνυ- 
μία, πλήν Sv ύποληφ,θη ό συγγραφεύς αύτός σφαλλόμενος. Ό δέ Έύνιος έν 

Ούεογιλίου Αίνειάδ. I excurs. 1 σ. 387 καί 391 έ'χεται γνώμης, δτι τα 
ποίημα έκεϊνο, τουτέστιν ή Κυπρία Ίλιάς, είναι τοϋ Ναιβίου, τοΰ συνθέντος 

τόν Φοινικάν πόλεμον, ύπολαμβάνων, δτι αύτό τοΰτο άνεγνώσθη τουλάχι

στον ύπό του Ούεογιλίου καί είκοτολογών δτι ό ύπό τοϋ Σεοβίου είς Ούέργι- 

λίου Αίνειάδος βιβλίον III μνημονευόμενος 1 0 στίχος :

littora turn patriae lacrimans portusque relinquo
«τας άκτ’ας τότε της πχτρίδος καί τούς λιμένας μετά δακρύων έγκαταλείπω»

έχει την αρχήν έξ εκείνου. Παρεκτός τούτου καί δ Hordes έν τη συγγραφή 
τοΰ Eberhardt «Ueber- den Zustand der schoenen Wissenschaften bei dert 

Roemern σ. 33» άποφαίνεται τήν Κύπριαν Ίλιάδα ποίησιν τοΰ Ναιβίου, 

Τήν δέ τοΰ Wernsdorf έ'ποψιν, καθ’ ήν ό αύτός ούτος Ναίβιος, δ τόν Φοινι- 
κόν πόλεμον συνθείς, έγένετο συντάκτης καί τοΰ ποιήματος έκείνου, άνε- 
σκεύασαν έκ πολλοΰ ήδη χρόνου δ τε Voss καί ό Scriver, ών ό μέν έν τζ> 
πονήματι τοΰ Χαρισίου de Analog. Ill, 35, τήν Κύπριαν Ίλιάδα νομίζει τοΰ 

Ααιβίου, ό δέ τοΰ Νιννίου. Ό δ’ Osann έν anal. crit. σ. 37 καί 38 έκ τεκ* 
μηριών συνάγει, δτι ό Λαίβιος είναι δ ποιητής τής Κύπριας Ίλιάδος, έπα- 

ναλαμβάνών καί έν animadv. είς ’Απουλήϊον de Orthogr. σ. 45 «ό αυτός 

Λαίβιος κατονομάζεται καί τής Κύπριας Ίλιάδος είτε συγγραφεύς, εί'θ’ ερμη

νευτής, τής έν ήρωϊκώ μέτρφ έκπεπονημένης». Τάποσπάσματα αύτοΰ συνεκ- 
. δίδονται ύπό Weichert ένθ’ άνωτ. σ. 85—88, πρβλ. καί Βερνχάρδυν R. L. σ. 
406,δηλοΰντα μέν, δτι είς καί μόνος στίχος τοΰ ποιηματίου έκείνου σώζεται 

παρά Χαρισίφ σ. 118 έκ τοΰ α' βιβλίου τής Κύπριας Ίλιάδος τοΰ Ναιβίου.

Collum marmoreum torques gemmata coronat 
«τράχηλον μσρμάρινον λιθοκόλλητος στρεπτός στεφανοΥ», 

τόν δ’ άληθή συγγραφέα έν άμφιβόλω άπολιπόντα, εί καί ό Osann ,.έν. anal, 

crit., ενθ’ άνωτ. άντικαθίστησιν άντί τοΰ Ναιβίου τόν Λαίβιον καί παρ’ Ά- 

^Ουληΐω de Orthogr. 15:
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pandilur interea domus altitonanlis Olympi 
«άνοίγεται έν τω μεταξύ ό ο’ζος τοΟ 'Γψιβρεμέτου Όλύμπου», 

επαναγραφει Λαιβιος άντί τίίς λέξεως Ναίβιος, συνεπιδοκιμάζοντος καί τοϋ 

Weichert, δςτις τόν προμνημ,ονευθέντα στίχον κρίνει εΐλ.ημμένον έκ της θ 
ραψφδίας της 'Ομηρου Ίλιάδος ς. 2 καί 3 :

Ζευς δέ θεών άγορήν ποιήσατο τερπιζέραυνος 
άζροτάτη κορυφή πολυδειράδος Όλύμποιο 

κοεΐ μεταβληθέντα ύπό τοϋ Ούεργιλίου έν Αΐνειάδος βίβλφ X ς. 1 ;

pandilur interea domus omnipotentis OJympi,
ένθα ό Wagner σημειοΰται, δτι τό omnipotens κεϊται καθάπερ παρ’ Αι

σχύλου Προμηθ. 397 τό παγκρατης έπί τοϋ Διός «·/) τω νέα θακοΰντι παγ- 

κρατεϊς εόραςν. Πλην άλλ’ δμως ό Μαδβίγιος άποδείκνυσι πλασματώδη τόν 
περί ού δ λόγος Άπουληίον τόν γραμματικόν (ΐδ. Opuscul. I, σ. 2-28), πρβ. 

καί Βερνχάρδυν έν Grund, der R. L. σ. 770 λέγοντα περί του πράγματος 
τάδε : «τό τέλος τών γραμματικών συναποτελεϊ ό έν τώ ΙΕ' αίώνι παρέγ- 

γραπτος Άπουλη’ίος, πιθανώς συγγραφεύς περί ορθογραφίας καί άλλων μι
κρών προσωδιακών πραγματειών, ών τό άμφιλαφές είναι λίαν έπιπόλαιον 

δπως έπί μακρόν φενακίζν). Κατά τόν Weichert αύτόθ. σ. 82 καί 84, ό Ααί- 
€ιος συνεθεσε κα'ι Σειρήνα, κεχωρισμένον ποίημα, ί'σως Έρωτοπαιγνίων μέ

ρος, έκθέμενος έν αύτφ τόν περί Σειρήνων καί τόν περί τοϋ Όδυσσέως μϋθον. 

Εντεΰθεν ό Πρισκιανός VII, σ. 739 γνωματεύει, δτι έληφθη τό «Livius in 
Sereno»

Cura nunc Laertie velle para Ire Ithacam
«έπιμελοΰ νΰν Λαέρτιε,^παρασκεύαζε τά ιστία "ν’ άπέλθης ε’ς ’Ιθάκην» 

τοΰ Γοδοφρείδου Έρμάννου έν Elem. doctr. metr. Ill, 9, I1 γράψαντος «Lae- 

vius in Sirene»·
Circa nunc Laertie: vela para ire Ithacam,

δπερ υπαινίσσεται τόν έν Όδυσσ. ε, 162 στίχον:

άλλ’ αγε δούρατα μακρά ταρών άρμόζεο χαλκώ
Ύπερ πάντας δ’ οΐτινες τόν “Όμηρον ού μόνον έπανειλημμένως άνέγνωσαν 

καί έπισταμένως έπραγματεύθησαν καί ού μόνον μετά μεγάλου θαυμασμοϋ 

καί άγάπης ένεκολπώθησαν, άλλ’ η καί καθ’ έκάστους στίχους, η πλείονα 

χωρία καί άνέγνωσαν καί μεθηρμηνευσαν εις την λατινίδα φωνήν, όνομα- 

στέος κρίνεται ό Κικέρων, εί καί τό μεμονωμένου ποίημα, τό περί τόν τοωϊ- 

κόν πόλεμον καί τούς ομηρικούς μύθους στρεφόμενον δεν συνετέθη ύπ’ αύταϋ. 

Σαφέστατου ελεγχον τών ομηρικών μελετών τοΰ μεγάλου της 'Ρώμης ρη- 
τερος παρέχονται αυτά τά συγγράμματα αύτοΰ, δςτις έν πρώτοις τη οίκειό- 

τητι καί τη προςομιλίφ τοΰ Άρχίου τοΰ πονητοΰ χρησάμενος τοσοΰτον ένε- 
βάθυνεν εις τά ομηρικά έ'πη καί τοσοΰτον έτέρπετο έπί τΰ) ομηρική άναγνώ- 

σει, ώστε παμπόλλους στίχους τοΰ ποιητοΰ τούτου «πεμνημόνευεν. 'Ομηρικοί 
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λοιπόν στίχοι ύπό τοΰ Κικέρωνος εις την λατινικήν μετενηνεγμενοι ευρι- 
σκονται κατ’ έξοχην έν τοϊς φιλοσοφικοϊς αύτοΰ συγγράμμασιν, οΐον έν τνί 
De Divinat. I, 25 έξελατίνισε τόν έκ της I ραψφδίας της Ίλιάδος ς. 9 :

Άτρείδης δ’ αχεί μεγάλω βεδολημένος ητορ

καί αύτόθι 29 καί 30 άλλο επιφανέστερου χωρίον, δπου έκ μνημονικοϋ άμαρ-; 
τηματος είςάγει τόν Άγαμέμνονα όμιλοΰντα, ούχί δέ τόν Όδυσσεα, ως δη 

λέγεται παρ’ Όμηρφ Ίλιαδ. Β, 299:

τλήτε φίλοι κα'ι μείνατ’ έπ'ι χρόνον δφρα δαώμεν.
'Άλλο τοΰ Κικέρωνος μνημονικόν λάθος σημειοΰται ό Γελλιος Ν. A. XV 

6 έν τοϊς ύφ’ έαυτοΰ μ-νημονευομένοις στίχοις, άτ’έκεινου εν τη ραψφδιφ, 

γί αριστεύει ό "Εκτωρ, τόν Αί’αντα συγχέοντος πρός τόν "Εκτορα αυτόν. Οι 

έκ της Η ραψφδίας ωραίοι στίχοι 89 κ. έ,

άνδρδς μέν τόδε σήμα πάλαι ζατατεθνηώτος, 
δν ποτ’ άριστεύοντα ζατέζτανε φαίδιμος Ίίζτωρ 
ώς ποτέ τις έρέει' τό δ’ έμδν κλέος ού ποτ’ όλεΐται.

μεθηρμηνεύθήσαν έπ’ ί'σης ύπό τοΰ Κικέρωνος,
Περί δέ τοΰ Κάλχαντος καί τίς οιωνομαντείας αύτοΰ πρβλ. De divinat. 

I, 33 καί II, 39, δπου μεταφράζει τούς έκ της I ραψφδ. ς. 236 κ. έ. :

£εύς δέ σφι Κρονιδης 2νδέξια σήματα φαίνων 
άστράπτει* 'Έκτωρ δέ μέγα σθένεϊ βλεμεαινων 
μαίνεται έκπάγλως, πίσυνος Διί, ού δέ τι τίβι 
$νέρας ούδέ θεούς κτλ.

ένθα άξιον μάλιστα προσοχές τό : ούδέ τι τίει άνέρας ουδέ θεούς ==» οδτε 
θεούς, ού'τε ανθρώπους κατά τι τιμά καί προσέχει, νομίζων, ό'τι ούδείς είναι 

ανώτερος αύτοΰ" ΐ'δ. καί La Roche αύτόθ. ’’Αλλους πάλιν δμηρικους στίχους 
μεθερμηνεύει έν Tusculanis IJisput. Ill κ. 9 έκ τ^ς προειρημένης ραψφδίας 

I, 646 :
άλλά μοι ο’δάνεται ζραδίη χύλω, όππάτ’ Ιζείνων 
μνήσομαι, ώς μ’ άσύφη’λ ο V έν Άργείοισιν £ρεξεν 
’Ατρείδης
Corque meum penitus turgescit tristibus iris 
cum decore atque omni me orbatum laude recordor.

δπου ο’ μέν παλαιοί έρμηνευταί εξηγούνται τό άσύφηΛον διά τοΰ αμαθή, 

«δόκιμον, απαίδευτου, ό δέ προμνημονευθείς La Roche διά τοΰ άτίμητον, 

Πρβλ. αύτόθ. III, 26 έ'νθα ό Κικέρων έκλατινίζει τόν 201 στίχον τ^ς Ζ 

ραψφδίας :
^τοι δ ζάπ πεδίον τδ Άλήϊον οίος άλατο

και 27 τόν στίχον 226 της Τ. Ώςαύτως έν τω de finib. V, 1 8 μετέφρασε 

τούς περί ωδής τών Σειρήνων στίχους έκ της μ ραψωδίας τ^ς Όδυσσείας 
184. *
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δεθρ’ αγ’ ιών, πολύαιν* ΌδυσεΒ μίγα κϋδος ’Αχαιών, 
νήα κατάστησον, "να νωιτέρην οκ’ άχούσης, 
ού γάρ πώ τις τήδε παρήλασε νηι μελαίνη 
πρΙν γ’ ήμέων με λίγηρ υν άπό στομάτων οπ άχοΰσαι. 1 

κ. έ.
'Ο δ’ Αδγουστϊνος de civit. Dei V, 8 παρατίθεται τούς έκ της Όμηρου 

Όδυσσείας σ, 136 μεθερμηνευθέντας ύπδ τοΰ Κικέρωνος στίχους :

Tales sunt hominum mentes, qualis pater ipse
Jupiter auctiferas lusfravit terras |
Τοΐος γάρ νόος έστιν ϊπιχθονίων άνΟρώπων 
ούον ία’ ίμαρ αγησι πατήρ άνδρών τε θεών τε.

Τδν δέ περίπυστον εκείνον προς παραμυθίαν στίχον (Όδυσσ. υ, 18) ί

Τέτλαθι δη, κραδίη’ κα', χύντερςν άλλο ποτ’ ϊτλης 
άπέδωκε διά των δύο τώνδε

Corde age s's firmo, neo te submitte dolori
Namque aliquid gravius peiusque aliquando tulisti. 3

Πλειόνων δ’ ομηρικών στίχων μέμνηται ελληνιστί μάλιστα έν ταϊς είς 

’Αττικόν έπιστολαϊς, περί ών έπιθι τδ Onomasticum Tulliapum παρ’ Όρελ- 
λίφ Μέρ. III.

Παρεκτδς τούτου καί άλλοθεν μαρτυρεϊται η υπό τοϋ Κικέρωνος άνάγνω- 

σις καί επιμελέστατη του Όμηρου μελέτη, έκ της συχνές δηλον ότι μνείας, 
ην έποιεϊτο των ομηρικών επών, οιον τδν μέν Νέστορα έγκωμιάζων έν τφ 
Κάτωνι X, 31 προςεπάγει, οτι έκ του στόματος αΰτοΰ (ώς λέγει ό Όμηρος) 

έρρει ό λόγος γλυκύτερος τοϋ μέλιτος ; «τοϋ’καί από γλώσσης μέλιτος γλυ- 
κίων ρέεν αύδη» Ίλιάδ, Α, 249. Τδν δέ Μενέλαον έν Βρούτω XIII, 50 «Λα
κεδαιμόνιον δέ ρήτορα ούδένα τέως ηκουσα γενόμενον, τδν δέ Μενέλαον αυ

τόν ηδύν μέν ονομάζει ό Όμηρος, άλλ’ ολίγα όμιλοΰντα. 'Η δέ βραχυλο

γία έν συμπάση τη ευγλωττία κρίνεται έπαινετέα». Πρδς τούτοις. τδν μέν 
Οδυσσέα ad Famil, X, 13, 2 καλεν «πτολίποοθΟν»’τδν δέ τοΰ’Αχιλλέως παι·« 

δαγωγόν Φοίνικα μνημονεύει έν τω de Qrat. Ill, 15 «ώ,ς ό Φοϊνιξ εκείνος

L Ο decus Argolicum quin puppin flectis Ulisse
auribus ut nostros possis agnoscere cantus ΐ 
Nam nemo haec unquam est transvectus caerula cursy, 
quin prius adstiterit vocuffl duicedine captus 
post variis avido satiatus peetore musts 
doctior ad patrias lapsus pervenerit oras, 
nos grave certamen belli, clademque tenemus 
Graecia quam Trojae divino numine vexit 
omnique e lalis rerum vestigia terris.

2 Τοιαδται αΐ τών ανθρώπων διάνοιαι, ο“ας δ πα,τηρ. α.ύτδς Ζευς τάς γαίας καρπίμουίς 
τήν ό'ψιν χατηύγασεν ή χατέστησεν.

3 ’Έσο εύσταθοΟς καρδίας, ούδ’ ύπόδκλλε σεαντδν τφ άλγει, διότι άλλο β,αρύτερ,ο.ν κώ 
’χειρότερόν ποτέ ύπέμίίνας.

ΟΜΗΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΑΡΑ POMAIOIS 78 ί

παρ’ Όμηρω ό λέγων, οτι έδόθη τφ Άχιλλεΐ νεανία ύπδ τοϋ πατρδς αύτου 
ΙΙηλέως ώς οπαδός εις τδν πόλεμον ΐν’ εκείνον άναδείξη ρήτορα λόγων καί 

εκτελεστήν έργων κατά τά έν Ίλιάδ. I, 438:

. . . σοι δέ μ’ έπεμπε γέρων ΐππηλάτα Πνγλεύς 
ήματι τώ, δτε σ’ίκ ΦΟίης Άγαμέμνονι πέμπε 
μύθων τε £ητήρ’ ϊμεναι πρηκτήρά τε ίργων,

δπου δ La Roche τδ «πε/επε διά του «πομπόν σοι έδωκεν» έρμηνεύων παρα

τηρεί, οτι άντ’ αύτου ό ποιητάς μεταχειρίζεται τδ όπάζεςν, καί άλλους άλλα- 

χόθι. Καί της μέν τοϋ Όμηρου γεχνίας μνημην ποιείται έν Tuscul. quaest. 

I, 16, 17, τοϋ δέ καταλόγου τών νεών ad Attic. VI, 2, 3. Περί τίς ηλι

κίας, τίς πατρίδος, τοϋ προσώπου καί της ποιητικίς ύπεροχης τοΰ Όμηρου 
πλεονάκις όμιλεϊ τιθέμενος αύτδν πολλούς αιώνας πρδ τοΰ Ησιόδου’ ί'δέ 

Cat. XV Κ "Αλλα πάλιν περί χρόνων Όμηρου ί'δ. έν τφ Natura Deorum 

III, 5. 11, Tuscul. quaest. I, 1,3, Brut. X, 40, de Republica II, 10, 18, 

καί περί πατρίδος ιδία pro Archia poeta X, 24 τά κομψά έκεϊνα ρήματα 
δι’ ών λέγει, ότι ό Όμηρος έγένετο ό διαπρύσιος κηρυξ της άνδρείας τοϋ Ά- 

χιλλέως 2, καθάπερ καί δ Μέγας ’Αλέξανδρος τδν Όμηρον ώςαύτως έπονο- 
μάζει έγκωμιαστην τοΰ ’Αχιλλέως’ πρβ. Πλουτ. Άλεζ. β' κ. 15 «οτι καί 

ζών (ό Άχιλλεύς) φίλου πιστοΰ (= τοΰ Πατρόκλου) καί τελεύτησα; μεγά

λου κηρυκος έ'τυχεν». Καί αύθις έν Tuscul. disputat. V, 39 προςτίθησιν «ότι 
παρεδόθη, δτε δ Όμηρος ύπηρξε τυφλός. Άλλ’ εις την γραφήν (= ζωγρα

φιάν) αύτοΰ, ούχί εις την ποίησιν ένατενίζομεν. Τίς χώρα, τις άκτη, τίς χώ
ρος της 'Ελλάδος, τί είδος καί μορφή μάχης, τίς παράταξις, τίς είρεσία, τίς 

κίνησις ανθρώπων, τίς θηρίων υπάρχει, ά δέν έζωγράφησεν έκεϊνος ούτως, 

ώσθ’ όσα αύτδς δέν έβλεπε κατώρθωσεν ΐνα ημείς βλέπωμεν».Διά παραπλή
σιων τοΐς εΐρημένοες επαίνων ό Κικέρων έζαίρει τδν “Ομηρον άπανταχοϋ, οΐον 
έν Cat. VII, 23 άποφαίνεται «τούτον έν ταϊς έαυτοΰ μελέταις δέν έξηνάγ- 
καζε.τό γήρας νά όγκώται» καί έν τφ De Divinat. II, 47, 97 «ούδείς αύτφ 

όμοιος» καί έν Top. XIII, 55 «διά την υπεροχήν τδ έαυτοΰ όνομα κοινόν 
όνομα τών ποιητών έξειργάσατο παρά τοΐς "Ελλησι» πρβ. καί Βρούτον X, 
40, ένθα τδν Όμηρον «κεκαλλιεπημένον καί καθόλου ρήτορα επονομάζει, 

ατε τηλικοϋτον έπαινον περί τδ λέγειν τφ Όδυσσεΐ καί τφ Νέστορι προςνει- 
μ-άμενον, ών δ μέν έβουληθη κατέχειν την ρητορικήν δεινότητα, ό δέ την,

1 «Άλλ’ δ “Ομηρος, όςτις φαίνεται μοι πολλούς αιώνας πρότερον γενόμενος ε’ςάγει τδν 
Λαίρτην Ηνεκα παραμυθίας τοθ πόθου, δν δσχεν ύπερ τοΟ υίοΟ, καλλιεργοδντα τδν άγρδν 
καί χοπρώντ’ αύτόν» πρδ. κα’ι διαφώτισιν Lahmeyer αδτόθι λέγοντος «ό “Ομηρος iv Όδυσσ,’ 
ω, 226 άφηγεϊται λιστρεύοντα (= συσσωρεύοντα τδ χώμα περί την ^ίζαν διά τοΟ λί
στρου, θίγουν πτυαρίου).

2 "Οθ’ δ Αλέξανδρος παρέστη ?ν Σιγείω ε’ς τδν τάφον τοθΆχιλλέως, ώ μακάριε, είπε> 
νεανία, όςτις τής σής άρετήςτδν Όμηρον χήρυκα εύρες (= Ο fortunate, inquit, 
adolescens, qui tuae virlutis Homerum praeconem mveneris!)
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ήδύτητικ». Καί περί μέν τής που Μενελάου εύφραδείας πρβ. πάλιν Brut; 
ΧΙΠ 50 , περί δέ της τοΰ Νεστορος Cat. X, 31 κ«ι περί του Φοίνικος, 8ν 
ό Πηλεύς έ'δωκε τω ’Αχιλλεϊ νέφ έ'τι ό'ντι οπαδόν έν τφ πολέμφ De Orat. 
Ill, 15, ώς έ'φθημεν εΐπόντες. Κ«ί περί τοϋ τρόπου τελευταίου, καθ’ 8ν δ 
ό "Όμηρος έξήτασε τά περί θεών άναγνωστέα έκ πλειόνων χωρίων τάδε" de 
republ. I, 36, 56, Tuscul. I, 26, 65, de Natura deor. II, 28, 70 καί de 
firiib. I, 26, 65 ένθα λέγει Homerus et humana ad deos transferebat ■(«= ό 
"Όμηρος και τάνθρώπεια εις τούς θεούς μετήγε) πρβ. καί Δογγ. π. "Ύψους 9 
«Όμ,ηρος γάρ μοι δοκεΐ, πκραδιδούς τραύματα θεών, στάσεις, τιμωρίας, δά
κρυα, δεσμά, πάθη πάμφυρτα, τούς μέν επί τών Ίλιακών ανθρώπους, δσον 
έπί τγ δυνάμει, θεούς πεποιηκέναι, τούς θεούς δ’ άνθρώπους». ”ΐδ. κα’ι Αυ
γουστίνου Confess. I, XVI, 25 καί Αακταντίου de falsa relig. κ. Ill, 17 και 
Τερτυλλιανοϋ Apol. 14 κτλ. Άλλ’ Ικανά νομιζομεν τά ρηθέντα πρός άπό- 
δειξιν τών ομηρικών μελετών τοΰ Κικέρωνος, δςτις εΐ'περ τις και έτερος πι
στός ήκολούθησε τφ περι^δομένφ έκείνφ του Όρατίου παραγγέλμ.ατι (De 
arte poet. στ. 269).

Vos exemplaria graeca
Nocturna versate manu, versate diurna

•ιήμεΐς, & "Ρωμαίοι,
τούς 'Έλληνα; συγγραφείς ημέρας τε και νυκτός μελετάτε».

’JEr Νavrt.lt ω κατά τάς σχοΛικάς διακοπάς τοϋ 1878.

Ν. ΠΕΤΡΗΣ γυμνασιάρχης.

ΥΓΙΕΙΝΗ — ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ *
ΕΙΔΙΚΗ Ε3ΕΤΔ2ΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ ΟΤΣΙΩΝ

Α' ΤΡΟΦΑΙ ΣΤΕΡΕΑΙ

α' ”.άρτος

Ο άρτος άποτελών έν τών κυριωτέρων τροφημάτων του ανθρώπου κατα
σκευάζεται διά τής συμμίξεως αναλογών ποσών αλεύρων, ύδατος, μαγειρι
κού άλατος και προζυμιού, διά τής κατά μέθοδόν τινα κατεργασίας (ζυμώ- 
σεω;) αυτών, και διά της έψήσεως τών έκ τής παραχθείσης μάζης σχημα- 
τιζομένων άρτων έν κλιβάνφ η άλλγ τινί έστίγ θερμότητος ξηράς.

Πριν ή πραγματευθώμεν είδικώτερον τά περί άρτου, άναγκαϊον κρίνομεν 
νά είπωμεν ολίγα τινά περί αλεύρων, τοϋ κυριωτάτου συστατικού αυτών. "Α-

* ΜαθήματαΕσπερινά εν τώ συλλόγω παραδιδόμενα ύπό τού ύφηγητοΰ τής "Υγιεινής κ, 
Ίωίννου X. Βάμβα. — Συνέχεια ίο. σελ. 452, 523.

παντα τά σιτηρά εισι κατάλληλα πρός παραγωγήν άλεύρων, τό κοινότατου 
όμως και τό ύπό θρεπτικήν έποψιν άνώτατον, είναι ό σίτος, τοΰ όποιου δια- 
κρίνομεν τρία εΐ'δη διαφέροντα άλλήλων ούχί μόνον κατά φυσικάς ιδιότητας, 
άλλά καί κατά τήν θρεπτικήν αξίαν. Είναι δέ ταΰτα ό μαΛακος σίτος, ό 
σκληρός καί ό ήριΐσκ^ηρος. —"Ο μαλακός σίτος περιέχει 10—12 τοϊς 100 
άζωτούχους ουσίας, έν φ ό σκληρός περιέχει 17—20 τοϊς 100.

"Ο σκληρός σίτος περιέχει ολίγα πίτυρα, περιέχει δμως πολύ ποσόν φυτο- 
κόλλας

Τά άλευρα κατά γενικόν κανόνα συνίστανται έξ άμύλου, φυτοκόλλας, κόμ- 
μεος, δεξιτερίνης, ζακχάρου, λίπους, λευκώματος καί αλάτων. Αί φυσικά! 
ιδιότητες καλών άλεύρων είναι αί έξης: χρώμα λευκόν άποκλΐνον πρός τό 
κιτρινωπόν, νά ώσιν άοσμα, νά έχωσι γεΰσιν μή όξεΐαν, νά ώσιν άπηλλαγ- 
μένα παντός ξένου σώματος, καί συμμιγνυόμενα μεθ’ υδατος νά σχηματίζω- 
σιν ευκόλως μάζαν ελατήν.

"Η κυριωτάτη νόσος είς ήν τά άλευρα ύπόκεινται, άφ’ ού παρέλθγ αρκετός 
μετά τήν άλεσιν αύτών χρόνος, είναι ή έν αύτοΐς έμφάνισις παρασίτων καί 
έκ τού φυτικού καί έκ τοΰ ζω’ΐκοΰ βασιλείου. Τά παράσιτα ταΰτα άνακαλύ- 
πτονταϊ συχνάκις καί διά τοΰ γυμνού οφθαλμού" τό μικροσκόπιον δμως χρη
σιμεύει πρό πάντων δπως άνακαλυφθώσιν έν τή πρώτν) αύτών αναπτύξει. "Η 
άνακάλυψις δέ τών παρασίτων τούτων καί επομένως ή αποφυγή τής διά 
τοιούτων άλεύρων κατασκευής άρτου είναι άναγκαιοτάτη, καθ’ δτι σπου
δαιότατα; βλάβαι έπέρχονται είς τόν άνθρωπον, δστις ή'θελε κάμει χρήσιν 
αύτοΰ.

Τά άλευρα ύφίστανται καί είναι δυνατόν νά υφίστανται πολλάς νοθείας 
ών αί σπουδαιότατα; είναι 1) ή άνάμιξις αύτών μετά άλεύρων προερχομένων 
έξ άλλων σιτηρών ιδίως τής κριθής, τοΰ βρόμου, τής σικάλεως, τής όρύζης, 
τοΰ άραβοσίτου καί άλλων τινών" 2) ή άνάμιξις αύτών μετά άλεύρων προ
ερχομένων έκ γεωμήλων, φασιόλων, πίσων 2, ένίοτε καί έκ φυτών τινων

1 Κατά τινας συγγράφει; ή συνύπαρξις πιτΰρων έν τοϊς άλεύροις Επαυξάνει τήν θρεπτικήν 
άξίαν τοΰ άρτου, έν ώ κατ’ άλλους αΰτη ούδύλως ίπιδρφΐ έπί τής καλής θρεπτικής ποιό- 
τητος αύτοΰ. Τό βέβαιον είναι ότι θρεπτικότερος άρτος είναι ό περιέχων και πίτυρα, έν φ 
πρώτης ποιότητας άρτος θεωρείται δ κατασκευαζόμενος δι’ άλεύρων άπηλλαγμένων έντελώς 
τοιούτων. Τά πίτυρα περιέχουσι 10—15 τοϊς 100 άζωτούχους υλας, 3—4 τοϊς 100 λιπα
ρά; και 5—6 τοϊς 100 άλατα’ ώστε κατά τήν χημικήν ταύτην άνάλυσιν τά πίτυρα είναι 
ούχί μικρας θρεπτικής άξίας.

’Επίσης βέβαιον είναι ότι δ δι* άλεύρων καθαρωτάτων κατασκευαζόμενος άρτος είναι λίαν 
εύπεπτος. Ό δέ διά πιτύρων πολλάκις δυνατόν νά χρησιμεύη ώς φάρμακον ώφέλιμον κατά 
δυσκοιλιότητος, πιθανώς ένεκα τών έξ αύτοΰ άφθόνων περιττωμάτων, έπενεργούντων ώς μη
χανικόν έρέθισμα πρός περισταλτικά; τών έντέρων κινήσεις, είτε ένεκα τών έν αύτοΐς άφθο- 
νωτέρων Αλάτων.

2 ’Άρτου κατασκευαζομένου έξ άλεύρων τών έν τή 1η καί 2α κατηγορία ύλικών γίνεταε 
χρήσι; έν άνάγκη. Παρ’ ήμϊν δέ γνωίτόν ότι ει; πολλά μέρη γίνεται χρήσις τοΰ κρίθινου

avrt.lt
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δηλητηριωδών.—Τδ μικροσκοπίου μεγάλην ώφέ'λείοεν δυνατόν νά παρέξη εις’ 

την άνεύρεσιν των ξένων αυτών ούσιών. — Καί 3) η άνάμιξις αυτών μετά 

ούσιών προερχόμενων έκ τοϋ βασιλείου τών ορυκτών, προπάντων μετά στυ- 
πτηρίας, άσβεστου, κιμωλίας γης η κόνεως πυριτικου οξέος. Αί νοθεϊαι αδται 
ανακαλύπτονται διά χημικών μέσων. ■

Καί αί μέν πρώται δυο κατηγορίαι περιέχουσι νοθείας, αϊτινες ώς έπί τό 

πολύ δεν συνεπάγονται βλάβας άλλας εις τόν οργανισμόν, εΐμη την έκ της 

χρησεως αυτών έλάσσονα Θρεπτικήν ωφέλειαν. Τούτων εξαιρούνται αί νο- 
θεΐαι μετά φυτών δηλητηριωδών, αΐτινες άναλόγως της φύσεως της ένυπαο- 

χούσης δηλητηριώδους ουσίας, βλάπτουσιν ούτως η άλλως τόν οργανισμόν. 

Ή δέ τρίτη κατηγορία περιέχει τάς βλαβεράς κα'ι δυστυχώς παρ’ ημϊν λίαν 

συχνώς άπαντωμένας νοθείας, α'ίτινες πλειστάκις δυνατόν νά ύποσκάπτωσι 

την ύγείαν χωρίς νά δεικνύωσιν άμέσως τά άποτελέσματά των.

Μετά τά ολίγα ταϋτα περί αλεύρων προβαίνομεν εις την έξέτασιν τών 
καθέκαστα περί άρτου, έρανιζόμενοι τά πλεΐστα έξ όσων σχετικών δ Proust 

έν τφ συγγράμ.ματί του αναφέρει θεωροϋντες δτι ταϋτα είναι τά διδακτι

κότερα.

Έν Γαλλία ό στρατιωτικός άρτος άλλοτε κατεσκευάζετο έκ σιτάλευρων 

τών όποιων διά της κοσκινίσεως άφγροΰντο 15 τοϊς 100 πίτυρα. Ή κάτω 
επιφάνεια τοϋ ζηροΰ ' τοϋ άρτου άποτελεϊται σχεδόν έκ πιτύρων. Την σή

μερον, ό στρατιωτικός άρτος είναι λευκότερος, συγκρινόμενος πρός τόν άγο- 
ραϊον άρτον της δευτέρας ποιότητος. Κατασκευάζεται δέ δι’ αλεύρων έξ ών 
διά της κοσκινίσεως άφγοέθησαν 20 τοϊς 100 πίτυρα. Καί παρ’ ήμϊν ώς 

πληροφορούμεθα καί ώς ΐδίοις ό'μμασιν άντεληφθημεν, ό νϋν κατασκευαζόμε- 

νος στρατιωτικός άρτος είναι καλλιτέρας ποιότητος η άλλοτε,έν τούτοις μεθ’ 
δλην την καλλιτέρευσιν δέν δύναται νά συγκριθη -πρός ούδένα έκ τών έν τη 

άγορ^ πωλουμένων άρτων. Δέν γνωρίζομεν, διότι δέν ηδυνηθημεν νά πληρο- 

φόρηθώμεν δπου άπετάθημεν, ούτε οποίου είδους σίτος ζϊναι.έν χρησει, ούτε 

ποσον τοϊς εκατόν πίτυρα περιέχουσι τά άλευρα έξ ών ό ημέτερος στρατιω

τικός άρτος παρασκευάζεται" νομίζομεν δμως δτι ηδύνατο νά δοθ·ρ μεγαλει- 
τέρα φροντίς περί την ζύμωσιν έν γένει καί περί την έψησιν, δπως μη κατα- 

στρεφηται ή θρεπτική ΐδιότης τών άλεύρων, έάν ταϋτα προέρχωνται έκ σί

του καλής ποιότητος.
‘Η αρτοποιία διαιρείται εις δυο καιρούς, εις τόν τ·ης ζυμώσεως 2 καί εις 

τόν της έψήσεως.

καί τοΰ έξ Αραβοσίτου άρτου. Πολύ συμβάλλει ή συνήθεια ε’ς τήν έκ τοιούτων Αρτων ώφέ- 
λειαν. Άνεφέραμεν όμως ανωτέρω ότι θρεπτικώτατος πάντων είναι ό έκ σιταλεύρων άρτος.

1 Δεν δυνάμεθα καί μετά συμβουλήν φίλων φιλολόγων νά όρίσωμεν δι’ Αλλης έλληνικής 
ή μή σχολαστικής λέξεως έκεϊνο όπερ έν μέν τή καθωμιλημένη λέγεται τσύπα, πέτσα, 
κόρα, κύτταλον (έν Χίω), έν δέ τή Γαλλική γλώσση λέγεται Crotite.

2 Π λέξις ζύμωσις είναι ειδικός έπιστημονικός όρος σημαίνων χημικήν έπεξεργασίαν»

‘Η ζύμωσις περιλαμβάνει την συμφύρασιν τών υλικών, ών άρχόμενοι έμνη- 

σθημεν *, την κατεργασίαν αύτών μέχρι παραγωγές έντελοΰς φυράματος, 
την διαίρεσιν τούτου εις άρτους 2, καί τί]ν τοποθέτησήν αύτών εντός χώρου 
θερμοκρασίας 25® πρός περαίωσιν της χημικές ζυμώσεως.

’Απαραίτητον συστατικόν πρός άρτοποιίαν είναι τό προζύμιον, οπερ παρ’ 
■ημΐν έν μέν τη ιδιωτική παρασκευάζεται ώς έπί τό πολύ ούτω". έκ τ-ης τε

λευταίας ζυμώσεως κρατείται τεμάχιον φυράματος, δπερ εντός καταλλήλου 

άγγείου τιθέμενον, ύφίσταται την πρός χημικην ζύμωσιν άλλοίωσιν έπί τινας 
‘ημέρας μέχρι τίίς προτεραίας τ·ης ώρισμένης πρός άρτοποάαν ημέρας" κατ’ 

αυτήν δέ άναμιγνύουσι τό φύραμα τοΰτο μετά ποσοΰ τίνος αλεύρων, άλατος 

καί χλιαρού υδατος καί κατεργάζουσι μέχρι παραγωγές φυράματος όμοει- 
δοϋς- δπερ άφίεται έν θερμοκρασίφ 20®—25® έπί τινας ώρας δπως ύποστί} 

την χημικην ζύμωσιν έντελίί. Τό προζύμιον δέ τοΰτο είναι τό χρησιμεϋον 
πρός χημικην ζύμωσιν τών άρτων. Έν τη δημοσίφ δμως άρτοποιίφ, ένεκα 

τίίς καθ’ έκάστην κατασκευής άρτων, τό έκ της προτεραίας έναπολειπόμενον 
καί έπί τινας ώρας την κατάλληλον χημικην ζύμωσιν ύποστάν, χρησιμεύει 

ώς προζύμιον εις την έπομένην. Τοΰτο δέ γίνεται διά τόν κοινόν ελληνικόν 

άρτον. Οΐ κατασκευασταί δέ άρτων κατ’ άπομίμησιν τών έν Γερμανίφ $ 

Γαλλία ,άκολουθοΰσιν άναγκαίως τάς σχετικά; μεθόδους. Καί έν μέν τίί Γερ- 

μανίφ τό προζύμιον παρασκευάζεται διά τίίς συμφυράσεως ποσότητός τίνος 

ζύμης ίου ζύθου (levure de bi6re, B.ierhefen) 3 μετά αλεύρων, άλατος καί 
χλιαρού υδατος πρός παραγωγήν φυράματος, δπερ μετά τινας ώρας μιγνυό- 

μενον μετά τοϋ πρός άρτοποιίαν φυράματος, καθίστησι αύτό ικανόν πρός κα
τασκευήν άρτων. Έν δέ τη Γαλλία καί ιδίως εν Παρισίοις η παρασκευή τοϋ 
προζυμιού είναι έντελεστέρα, γίνεται δέ ούτω : Τεμάχιον φυράματος προερ
χόμενου έκ προτέρας ζυμώσεως συμφύρεται μετά χλιαροΰ υδατος 4 χιλιο- 

γράμμων καί 4 χιλιογράμμων αλεύρων. Τό φύραμα τοΰτο άφίνουσιν έπί 1 0 
ώρας έν χώρφ θερμοκρασίας 30® η 35®" λέγεται δέ πρώτιστον προζύμιον. 

Μετά ταϋτα μιγνύουσιν αύτό μετά άναλόγου ποσοΰ υδατος καί άλεύρων καί 

παράγουσι τό λεγόμενον .πρώτοζ προζύμιον. Ή εργασία αύτη έπαναλαμ.βα- 

λαμβάνουσαν χώραν και πρός παραγωγήν άλλων ούσιών οίνου π. χ. ζύθου κτλ. όπως κα·; 
πρός κατασκευήν Αρτων είναι έκ τών ών ούκ ανευ άρχομένη αυτομάτως άπό τοΰ μισού σχε
δόν τής κατεργασίας τοΰ δΓ Αρτους φυράματος μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν ούτοι aivat κα
τάλληλοι πρός έψησιν, και ήτις έν τή οικιακή γλώσση δηλοΰται διά τών όρων ή τών λέξεων 
ήλθε ή έγεινε ή άνέβη τό ψωμί. Εις πολλά μέρη τής'Ελλάδοςή έργασία αΰτη λέγεται 
απασα ζύμωμα’ ημείς προτιμώμεν τήν χρήσιν ,τ°ΰ θηλυκοΰ γραμματικώς τουλάχιστον όρ- 
θοτέραν, όπως παραστήσωιιεν, έπόμενοι τή καθωμιλημένη, τήν πρός παραγωγήν μέχρι τής 
έψήσεως έργασίαν, μεταχειριζόμενοι τήν Ιπεξήγησιν χημικήν όπου τοΰτο είναι άναγκαϊον.

1 Εις τήν θερμοκρασίαν τοΰ υδατος δίδεται μεγάλη προσοχή. Άναλόγως τής’ ώρας τοΰ 
έτους αυτή πρέπει νά ήνε άπό 25ο—35ο.

2 Αί έργασίαι αυται πρέπει νά τελώνται έν χώρω θερμοκρασίας 20θ—25ο.
3 Άφρός σχηματιζόμενος έπί τής έπιφανείας τοΰ έν ζυμώσει ευρισκομένου ζύθου.

ΤΟΜΟΣ Β', 10.— ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1878. 53 
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νομένη εις οχτώ ώρας μετά 8 χιλιογράμμών αλεύρων και 4 ΰδατος παράγει 

τδ (ϊιιίτεροκ προζύμιον, δπερ μετά τρεις ώρας μιγνύεται μετά 5.0 χίλιογράμ- 
μων άλεύρων καί 25 χλιαρού ύπατος καί παράγει τδ τίΛιιον προζύριιοτ. 

Τδ προζύμιον τοΰτο δυνατόν νά διατηρηθή πέντε ή έξ ημέρας καί χρησι

μεύει πρδς έντελή ζύμωσιν και κατασκευήν άρτου έκλεκτοΰ έν τή δημ.οσί:£ 

άοτοποιία.» 1
Τδ προζύμιον ένούμενον μετά τοΰ φυράματος επενεργεί επί τοΰ άμ,ύλου- 

καί τοΰ ζακχάρου, άτινα μεταβάλλονται εις ανθρακικόν όξύ τεΐνον νά έκ- 
λυθή' ή φυτοκόλλα των άλεύρων κρατεί αυτό' ενεκα τής: εξακολουθού
σες έκλύσεως τδ φύραμα έξογκοΰται σχηματιζομένων μικρών φυσαλίδων. Ή 

έπενέργεια αΰτη τοΰ πρόζυμίου καθίσταται έν μέρει επιζήμια, έπιφέρουσα τήν 

απώλειαν και καταστροφήν μέρους τών άζωτούχων τοΰ άρτου ουσιών. ‘Ένεκα 

τούτου λοιπόν έγένετο φροντίς δπως προλαμβάνεται τοϋτο, καί έσχάτως έν 
Λονδίνω είσήχθη νέα μέθοδος συνισταμένη έν γένει - εις τήν κατεργασίαν τοΰ 

φυράματος δι’ ΰδατος κεκορεσμένου δι’ ανθρακικού οξέος, δι’ ής παράγεται 

άρτος λευκότερος, πωρωδέστερος, καλλίστης γεύσεως κα'ι ύπό θρεπτικήν έπο- 

ψιν άσυγκρίτως καλλίτερος. Έ μέθοδος αΰτη καλείται τού Dauglish καί εί

ναι ικανή νά παραγάγη 150000 χιλιόγραμμα άρτου καθ’ ήμέραν. Ή κα
τεργασία τών υλικών πρός παραγωγήν τοΰ φυράματος γίνεται δι’ έπιτεδείων 

μ.ηχανημάτων έντδς κεκλεισμενου άγγείου, εις § διά σωλήνων μικρών εισρέει 
τό άεριοΰχον ΰδωρ έ’κ τίνος άλλου άγγείου κειμένου ύπεράνω αύτοΰ. Πε- 

ραιοΰται δέ εντός δέκα λεπτών τής ώρας, και τδ φύραμα πιεζόμενον έντδς 
τοΰ μεχανήματος ύπδ τής θλίψεως τών αερίων, εξέρχεται έκ τίνος θυρίδος 

έντδς δοχείων παρεχόντων τδ εαυτών σχήμα εις τούς άρτους, οιτινες μετα

φέρονται μετά ταΰτα εις τδν κλίβ'ανον πρός έψησιν.

Ό καιρός τής έι··ήσί'ως τών άρτων πρέπει νά άρχεται ακριβώς από τες 

στιγμής καθ’ ήν οί άρτοι εύρίσκονται εις τήν ακμήν τής χημικής αύτών ζυ- 
μώσεως, ήτις αναστέλλεται άμέσως άμα τή είσόδφ αύτών έν τφ κλιβάνφ 
έν θερμοκρασίγ 260θ μέχρι 290θ. ’Εκτός δέ τής αναστολής τής περαιτέρω 

χεμικής ζυμώσεως ή θερμοκρασία αΰτη εχει ώς αποτέλεσμα τήν έξόγκωσιν 

τών άρτων έξατμιζομένου ποσοΰ τίνος τοΰ έν τοΐς άρτοις ΰδατος καί έκλυο- 

μένων τών έν αύτοϊς αερίων καί τήν στερεοποίεσιν τής έπιφανείας αύτών

1 Έν οσω Εξακολουθεί ή εψησις τοθ άρτου συμβαίνει £χλυσις άνθρακικου οξέος Εξ αδτοΰ. 
Έάν τά χρησιμεύσαντα πρδς κατασκευήν τοΰ άρτου άλευρα περιΕχωσιν άρκετδν ποσδν φυτο- 
κόλλας, ή εχλυσις γίνεται ΕπιφΕρουσα την Εξόγκωσιν αΰτοΰ, περίστασιν ήτις παρ’ ήμΐν κοινώς 
άποκαλεΐται διά της Εκφράσεως τδ ψω μι Εσήκωσεν η Εφούσ κωσε Τδ πλΕον ή ελασ- 
σον ποσδν φυτοκόλλα; ορίζει την θρεπτικήν άξίαν τοΰ άρτου ώς καί ανωτέρω ε’ίδομεν* Επο
μένως ή μείζαΐν η Ελάσσων Εξόγκωσις αύτοΰ δυνατόν νά θεωρήται ώς πρόχειρον προσον τής 
θρεπτικής δυνάμεώς του. Την ιδιότητα τοΰ ΕξογκοΰσΟαι κατά τήν εψησιν Εχει μόνον δ Εκ σι
τάλευρων κατασκευαζόμενος άρτος £νεκα τοΰ Εν αύτοΐς ύπερβάλλοντος ποσοΰ φυτοκόλλας’Ενω 
διά τδν άντίστροφον λόγον δ άρτος ο κατασκευαζόμενος δι’ άλεύρων άλλων σιτηρών δΕν £χει 
αύτήν, Επομένως και δεν δυναται νά παραβλη&η ώς πρδς τήν θρεπτικήν δύναμιν με Εκείνον. 
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©Εξ ευχρουν καί νοστψον ξηρόν. Πρδς παραγωγήν ταύττις άπκιτειται Ospjxo- 
κρασία περίπου 210°, ένω ή ψύχα τοΰ άρτου απαιτεί μόλις 100°. Μέρος 

τοΰ αμύλου τοΰ ξηρού μεταβάλλεται εις δεξιτερίνην, καί περιέχει όλιγώτε- 

ρον ύδωρ καί περισσοτέρας άζωτούχους ούσίας τής ψύχας. Επομένως εις πο

σδν άνάλογον τδ ξηρόν είναι κατά πολύ θρεπτικώτερον τής ψύχας.

Άναλόγως τής ποιότητος τών άλεύρων καί άναλόγως τοϋ ποσοΰ τών έν 
αύτοϊς πιτύρων, έπίσης δέ καί άναλόγως τοΰ τρόπου ή τής διαρκείας τής 

κατεργασίας τοΰ φυράματος, τοΰ προζυμιού ού έγένετο χρήσις, επομένως καί 

τοΰ χρώματος τών άρτων, κατατάσσονται ουτοι εις τήν μίαν ή τήν άλλην 
ποιότητα. Έν γένει δέ χαρακτηριστικά καλοΰ άρτου είναι τά έξης : νά ήναι 

καλώς έψημένος, τδ ξηρόν αύτοΰ νά ήναι σκληρόν, εύθραυστον, χρώματος κε- 

ραμοειδοΰς ή έρυδροκιτρίνου, εύχυμον, ούχμ κεκαυμένον, μέλαν καί πικρόν, νά 

ήναι ςερεώς μετά τής ψύχας προσκεκολλημένον, ήτις άπ’ έναντίας πρέπει νά 
ήναι μαλακή, έλαστική καί σπογγοειδής άνευ μεγάλων οπών, ή έψησις αυ

τής νά ήναι εντελής, καί νά μή περιέχγι ωμά άλευρα άμμον ή άλλα ξένα σώ

ματα. Ή οσμή καί γεΰσις τοϋ άρτου πρέπει νά ήναι εύχάριστος, ούχ'ι οξεία 
καί προξενούσα άηδίαν" δέν πρέπει νά εύρωτι^ ώς συμβαίνει εις κακώς έψη- 

μένον καί πολύ ΰδωρ περιέχοντα άρτον, ιδίως όπόταν ό σίτος έθερίσθη έν 

καιρω βροχερφ, καί ήλέσθη ύγρός. Μετά τήν έκ τοΰ κλιβάνου έ'ξοδον τών 

άρτων πρέπει νά τίθενται έν τόπω ξηρω έφ’ ικανόν χρόνον, δ'πως έξακολου- 
θήση διά τής κεκτημένης αύτών θερμότητος ή έξάτμισις τοΰ ΰδατος ι. ’Εμ

ποδίζεται δέ ή χρήσις τοϋ μόλις έκ τοΰ κλιβάνου έκβληθέντος άρτου διότι 

καθίσταται επιβλαβής καί δι’ άλλους λόγους πρδ πάντων όμως διότι είναι 
λίαν δύσπεπτος έν τοιαύτγ ύγρ^ καί θερμή καταστάσει.

Ε cS η άρτον. Σεριιΰα.Ιίτης. Ό άρτος ούτος κατασκευάζεται μόνον 
διά σεμιδάλεως, είναι δυσκολώτατος περί τήν διά τών χειρών κατεργασίαν* 

γίνεται λευκότερος τοΰ συνήθους άρτου, περιέχει πλειοτέραν φυτοκόλλαν, 
όλιγώτερα φωσφορικά άλατα, καί ό'λως διόλου πίτυρα.

Σ) ’Άρτος Bier γης. Κατασκευάζεται διά τής άντικαταστάσεως τοΰ. πρδς 

ζύμωσιν αύτοΰ ΰδατος δι’ ενός μέρους γάλακτος καί 4 ΰδατος.

3-2 ’Άρτος γαΛαχτίτης. Κατασκευάζεται διά καθαρού γάλακτος.

ί)'0έκ φυτοχόΛΛας άγιτος· άπολαμβάνεται διά τής προσθήκης φυτοκόλ

λας κατά τήν κατεργασίαν τοΰ φυράματος.
5J Ό ίιπνρίτης. Ουτος είναι πολλών ειδών καί ποιοτήτων. Ό χρησιμώ- 

τερος είναι ό ναυτικός διχυρίτης, δ'στις κατασκευάζεται διά σιτάλευρων καί 
ένός δεκάσου ΰδατος' τδ είδος τούτο τού άρτου είναι εις πλακούντια διαπε- 

ρώμενα δι’ οπών άπεχουσών άπ’ άλλήλων 5—6 ύφεκατόμετρα, δι’ ών έκ-

1 Είναι χαχ'στη ή συνήθεια ήν έν τή οικιακή άρτοποιία παρ’ ήμΐν ϊχουσι, να καλύπτωσι 
δηλ. και ένίοτε διά βαρέων σκεπασμάτων, τού; μόλις έχ τοΰ κλιβάνου έχβληθέντα; άρτου;, 
δώτι ουτω παρεμποδίζεται σπουδαίω; ή έξάτμισις αύτών, και έπομένω; μετ’ ολίγα; ημέρας 
ό άρτο; εύρωτι^.
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λύονται τά' αέρια καί εξατμίζεται τδ ύδωρ κατά την εψησιν. Ό διπυρίτη,ς 

άρτος υποβάλλεται εις νοθείας, ων συνηθέστεραι, καί των οποίων πείραν έπ’ 

εσχάτων έλαβεν η Ελλάς, είναι ί έκ της άναμίξεως των πρδς κατασκευήν 

άνευρων μετά τοιούτων έκ γαιωμηλων, μετά τιτάνου καί κιμωλίας γ^ς. 
Εύκολος η άνακάλυψις των νοθειών αύτων διά της χημικης όδοΰ ιδίώς.

'Υπάρχουσι πολλά εΐ'δη άρτων έχόντων συστατικόν αύτων τά ώά, τδζάκ- 

χαρον καί άλλας ουσίας. Οΐ άρτοι ουτοι καί έν γένει πάσα δε’ αλεύρων πα

ρασκευαζόμενη τροφή πρέπει νά άκολουθώσι τόν γενικόν περί άρτων κανόνα, 

όπως έχωσι θρεπτικήν τινα αξίαν.
’ΛΛΛοιώσεις τοϋ άρτον. Ή σπουδαιότατη έξ αύτων είναι η της φυτοκόλ

λας ύπδ ποιοτικήν καί ποσοτικήν έποψιν, διότι επιδρά σπουδαίως έπί της 

θρεπτικής αξίας τοϋ άρτου.

’Ενίοτε έν τοϊς άρτοις αναφαίνονται μηκυτες, ών ή έμφάνισις δυνατόν νά 

έμ.ποδισθη εάν τδ ποσδν τοΰ ύδατος έν τ·?5 συμφυράσει αύτων ^ναι ολίγον, έάν 

τδ βάρος κανονίζηται εις έλαφρότερον των 5 χιλιόγραμμων, έάν έψηνωνται 

καλώς, έάν άποφεύγηται ή έπισώρευσις καί κάλυψις αύτων άμα τ·ί) έξόδφ 
έκ τοϋ κλιβάνου.

‘Οπόταν ό άρτος παρασκευάζεται κατά μεθόδους τινάς διά διττανθρακικΐίς 

π. χ. σόδας καί δι’ ύδροχλωρικοϋ οξέος, δυνατόν νά έμπεριέχη αρσενικόν 

όποιον ένίοτε εΰρίσκεται έν τφ όξεϊ.
Έάν περιέχν) έρυσιβώδη ολλυραν ό άρτος, παρουσιάζει κηλίδας η χρώμα 

ίοειδές καί γεϋσιν πράγματος σεσηπότος.

”Λ proc, διά τονη πάσχοντας διαβήτην. Τοιοΰτος είναι ό παραγόμενος έκ 
φυτοκόλλας καθαράς άπηλλαγμένης διά πλύσεων έπανειλημμένων τοϋ άμύ- 

λου καί των άλλων διαλυτών ούσιών των αλεύρων. Ή φυτοκόλλα αύτη απο
ξηραίνεται έν θερμοκρασία 1 ΟΟθ, άποκαθίσταται άλευρον, καί ζυμοϋται διά 

της προσθήκης έλαχίστης ποσότητος ζύμης τοϋ ζύθου. Οί έκ τοιουτρόπως 
παραχθέντος φυράματος κατασκευαζόμενοι άρτοι άφίνονται έν καταλληλφ 

χώρω πρδς περαίωσιν της χημικές αύτων ζυμώσεως καί τίθενται μετά ταΰτα 

έν τφ κλιβάνφ. Ή έψησις καί η λοιπή περιποίησις των τοιούτων άρτων εί
ναι ομ.οια πρδς τά των συνήθων. Ό Pavy προτείνει * την άντικατάστασιν 

τοΰ διά φυτοκόλλας άρτου, τόν όποιον πολλοί άρρωστοι άποστρέφονται, διά 
διπόρων έκ γλυκέων αμυγδάλων παραγομένων ώς έξ^ς: Έν τοϊς έξ άμυγ- 

δάλων άλεύροις έπιχύνεται ύδωρ ζέον έλαφρώς όξύ διά προσθήκης τρυγικου 

οξέος' οΰτω κατορθοΰτάι νά άφαιρεθ^ τό ζάκχαρον χωρίς νά θιχθώσιν ούτε 
η άμ.υγδαλίνη ούτε τό έλαιον’ μετά τοϋ φυράματος τούτου αναμιγνύεται 

άρκοϋσα ποσότης ώών, καί παράγονται μικροί άρτοι εύχυμότατοι.

1 Bulletin therapeutiqne τόμ. LX1V σελ. 45.
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Γ' *

Αί επί τοϋ Παλατίνου λόφου γενόμεναι έπ’ εσχάτων αποκαλύψεις είνε ό'χι 

όλιγώτερον των έν τη Άγορ^ γενομένων αξιόλογοι.
Μεσημβρινοανατολικώς τοϋ Καπετωλίου κεϊται τδ Παλατϊνον, ούτω μέν 

κληθέν από Πάλαντος τοϋ Ήρακλέους (Διον. ‘Αλ. 1, 32), όνομαστδν δέ καί 

διά τάς πολλάς αύτόθι κατά τούς καλούς της ‘Ρώμης χρόνους έπαύλεις των 

άριστέων καί δη καί διά τά άπ’ αύτοΰ κληθέντα παλάτια των Καισάρων. 
«Καλείται δέ, λέγει Δίων δ Κάσσιος (58, 16), τά βασίλεια πα.Ιάτιον, ούχ 

ότι καί έδοξέ ποτέ ούτως αύτά όνομάζεσθαι, άλλ’ οτι έν τε τφ Παλατίφ ό 

Καϊσαρ ωκει καί έκεϊ τό στρατηγιον είχε καί τινα καί πρδς την τοΰ ‘Ρωμύ- 
λου προενοίκησιν φημην ή οικία αύτοΰ από τοΰ παντός ό'ρους έλαβε καί διά 

τοϋτο καν άλλοθι που ό αύτοκράτωρ καταλύη, την τοΰ πα,ΙατΙου έπίκλησιν 

η καταγωγή αύτοΰ ί'σχει». Καί βλέπει μέν τις καί νΰν υπέρ την θύραν των 

Φαρνησίων κήπων έπιγεγραμμένον «παλάτιον των Καισάρων», άλλ’ δταν 
ε’.σελθών ί'δη τά πενιχρά ύπερκόμ.που μεγαλείου λείψανα, θά χρειασθη πολύ 

νά βιάση την έαυτοΰ φαντασίαν ίνα δυνηθη πως νάναπαραστηση τοΰ παρελ
θόντος την λαμπρότητα. ’Αλλά μήπως τοιαύτη τ^ς φαντασίας έργασία δεν 

εινε άπολύτως αναγκαία παντοΰ της μετά μόνας τάς ’Αθήνας ίσως άρχαιο- 
λογικωτάτης των πόλεων, τνίς μεγαλωνύμου‘Ρώμης ·, Έκεϊ βλέπει τις τάρ- 

χαϊα χωμένα έν μέσφ νεωτέρων οικοδομών, άλλα μέν χαμαί κείμενα, άλλα 
ύπδ μεταγενεστέρας χειρδς άνορθωθέντα, έκκλησίας παλαιάς, των πρώτων 

τοΰ χριστιανισμοί χρόνων, πολλάκις άνακαινισθείσας καί άπολεσάσας τόν αρ
χικόν αυτών χαρακτήρα καί τάλλα ομοίως. Είνε λοιπόν χρεία καί φαντασίας 

καί γνώσεων πολλών ό'πως έμποιησωσιν αί άρχαιότητες τ·ης αίωνίας πόλεως 
την δέουσαν εις τόν θεατήν αί'σθησιν, δπερ δεν συμβαίνει εις τοιοΰτον βαθμόν 

άλλάχοΰ. Τοϋτο δέ τό ρηθέν περί τ^ς ‘Ρώμ-ης καθ’ όλου ισχύει καί περί τοΰ 
Παλατίνου ϊδίφ, διότι τό Παλατϊνον είνε ό άρχαιότερον τών άλλων τίίς ‘Ρώ

μης λόφων συνοικισθείς καί αί αίκαδομαί ησαν έκεϊ μάλλον η άλλοΰ της 

πόλεως συσσωρευμέναι. Ήτο δέ άσπάσιος πάντοτε τόπος τδ Παλατϊνον καί 
κατά τούς χρόνους τών βασιλέων καί κατά τούς της δημοκρατίας καί έπί τών 

Καισάρων. Αί τελευταϊκι δ’ έκεϊ σκαφαί άνέδειξάν μέν τινα τών- παλαιών 
μνημείων, άλλ’ ό'χι πολλά καί το χείριστον άναμ.ίξ, μνημεία δηλον δ'τι δια

φόρων έποχών όμοΰ. Άλλ’ εύτυχώς ό διάφορος της τέχνης τρόπος καί η διά

φορος ύλη ή οικοδομική έβοηθησαν εις τδ νά χωρισθώσιν εις έποχάς τά έρε.ί-

* ’Ίδ. Πχρνασσαϋ eij*. Α' σελ. 453 xxt 633. — Revue des deux mondes τόμ. XXU 
σελ. 264, ‘ 
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πια. Συνετέλεσαν δ’ εις τοΰτο καί άλλα τινά τεκμήρια δεύτερεύοντος λόγου 
αξία, ών ίδί^ι μ,νημονευομεν την ενιαχού άνεύρεσιν πήλινων η μολυβδίνων 

σωλήνων υδραγωγείων, οίτινες σωλήνες φέρουσιν η σημεΐον του έργαστηρίου, 

όπόθεν έζηλθον η τά ονόματα των ύπατων, έφ’ ών κατεσκέυάσθησαν.

’Ίδωμεν νυν τά λείψανα τοΰ πα.Ιατίου των Καισάοων καί δ,τι άλλο προη- 

γαγον εις φώς αί τέλευτάΐαί άνάσκαφαι επί τοδ γηραιού Παλάτίνου. Θάκο- 
λουθησωμεν δέ περιγράφοντες τάξιν χρονολογικήν, θά μνημονεύωμεν δηλα 
δη των ευρημάτων κατά την άρχαιότητα έκαστου κα'ι δχι ώς έκαστον προσ

πίπτει τοΐς όφθαλμοϊς τού περιηγουμένου·**.

'Η περιφέρεια τοϋ λόφού είνε 1800 μέτρων, το δ’ύψος αύτοϋ 35. Κεϊται 
δ’ δ "λόφος ούτος ωςτις ν^σος εν τώ μέσω των άλλων, ών vj συνένωσις άπε- 

τέλεσε την αίωνίαν πόλιν. Έπειδη^δέ πλείστην έσχεν άνέκαθεν την’ σημα

σίαν έν τ^ ίστορί^ τγ ρωμαϊκή, ώς εΐ'πομεν, πολλάκις ηδη άπό της Παλιγ

γενεσίας των γραμμάτων έως τώρα άνεσκάφη, άλλ’ έν παλαιοτέροις χρόνοι® 

κατά τό τόθε έθος, του άναζητεΐν δηλα <)·ή διά των άνασκαφών έργα τέ

χνες μόνον, οΐον αγάλματα, αγγεία, μωσαϊκά κλ. $ νομίσματα καί κκτα- 
χώνειν έπειτα πάλιν τδν άνασκαφέντα χώρον.

Έν έτει 1861 δ των Γάλλων αύτοκράτωρ Ναπολέων δ Γ' ένθερμος, ώς 
γνωστόν θαυμαστής της ρωμαϊκές ιστορίας, Αγόρασε τδν προς βορράν τοϋ Πα- 

λατίνου λόφου χώρον, τούς φαρνησίους κήπους, ένθα ησάν ποτέ των Καισά- 

ρων τά παλάτια, παρά τοΰ τότε κεκτημένου αύτδν βασιλέως της Νεαπό- 

λεως Φραγκίσκου τοϋ Β'. Ή παπική αύλή πολλά παρενέβαλε προσκόμματα 
εις την αγοράν ταύτην, ητις επί τέλους η'χθη εις πέρας αίσιον ύπο του συμ- 
βουλεύσαντος αυτήν τω αύτοκράτορι διάσημου έπιγραφολόγου κ. Λεοντος Re

nier, Ό κ. Renier ύπέδειζεν έπειτα τφ Ναπολέοντι τον αρχιτέκτονα κ. Πέ
τρον -Ρόζαν γνωστόν διά τάς τοπογραφικάς. του έν τνί ^ωγιαϊαμ χώρα (ager 

Romanus) μελετάς, ϊνα άναλάβγ την διεύθυνσιν τών άνασκαφών. Ό κ. 'Ρό- 
ζας η'ρχισε λοιπόν μετά ζήλου πολλοΰπάς άνασκαφάς, α'ίτινες δεν έβράδυναν 

να στεφθώσιν υπό πλήρους επιτυχίας. Μετά δέ τά γεγονότα τοϋ 1870 ή 

’Ιταλία ηγόρασε παρά τοϋ Ναπολέοντος αιχμαλώτου έτι έν Γερμανία διά- 

τελοϋντος τδ ΙΙαλατϊνον.
Σύν τοϊς αύτοκρκτορικαϊς μνημείόις αί σκαφαί άνέδειξαν καί λείψανα της 

παμπαλαίας τοϋ 'Ρωμύλόυ πόλεως, ητις ένομίζετο τέως έσαεϊ άφανισθεϊσα.
Γνωστόν εϊνε πώς, κατά την διηγησιν τών ιστορικών, συναγαγών δ 'Ρω- 

μύλος περί εαυτόν τούς κωμ,ητας περιεχάραξε, κατά τό έθος τό τυρρηνικόν, 

της πόλεως τδν περίβολον, ζε ύξας βοΰν καί 'ίππον έν τφ άρότρ φ, δπερ περιη-

1 'Ο κ. Boissier, ό σοφός άνήρ, ω άζολουΟοΰμεν ε’ς τάς σημειώσεις ταύτας, συνιστα ώς 
άξιόλογον. οδηγόν διά τον βέλοντα νά έπισκεφΟη τά ?ρείπια τοΰ παλατιού τών Καισάρων 
νά μελετήση τά κατ’ άότό, τό β·.6λίον τών κζ Καρόλου Λονδοβ.ίζον και 'Ροδόλφου Ia.n-· 
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γαγε κατά μ?ηκος τών πλευρών τοϋ λόφου, ύψωνων αύτο εκεί, οπού έμελλον 
νά γείνωσιν αί πύλαι της πόλεως, αϊτινες διά τοΰτο καί portae έζληθησαν, 
διότι portabatur κατά τά μέρη έκεΐνα τδ. άροτρον. Ώνομάσθη δ’η πρώτη και 
αρχαϊκή αυτή 'Ρώμη διά τό σχήμα τετραγωνική, Roma quadrata, διότι 

τετραγωνικόν ητο και τό Παλατΐνον. 'Γης παλαιάς λοιπον ταυτης πόλεως 
δχι μόνον άνεγνωρίσθη έδφ και εκεί διά τών γενομ.ενων σκαφών ο περίβολος 

άλλ’ εικάζεται δτι άνευρέθη καί η κυριωτάτη αύτνίς είσοδος. Προς τό μέρος 

ένθα εινε τοϋ Τίτου η θοιαμ.βικη άψϊς, όδός τις διακλαδιζεται απο της ιερας 

άγυιάς (via sacra) καί ανάγει εύθύ πρός τον λόφον. Ή όδός αυτή, ητις ούτε 
εύρυτέρα εινε ούτε όλιγωτερον ανώμαλος τών άλλων γνωστών παλαιών οδών, 

άλλ’ έχει πλατυτέρας η έκε'ναι τάς ύπεστρωμενας πλακας, εινε η δι ης 

έγίνετο η άνάβασις εις τό Παλατΐνον (clivus Palatinus). Αμα εισχωρησν) 

τις εις αύτην καί βλέπει σωζομένην έτι στρώσιν λίθων μεγάλης ποτέ πύλης, 
παρέχει δέ όγκωδεστάτους άλλους λίθους άπο τείχους αποσπασθεντας καί 

κυλίσαντας χαμαί. Τό τείχος τοϋτο εϊνε τδ άποδιδόμενον εις τον 'Ρωμύλον, 
η δέ πόλη εκείνη, δι’ νίς είσηρχοντο εις την Romam quadratam, ώνομάζετο 

Vetus porta η Mugonia (Μυκωνίδες πύλαι), διότι έκεΐθεν εζερχόμενοι καθ 

έκάστην πρωίαν έμνκωντο οί βόες πορευόμ,ενοι νά βοσκησωσιν εις τον τελ- 

μ,ατώδη χώρον, ένθα ύστερώτερον ίδρυθη η ρωμαϊκή αγορα. “Οτε ο Αύγου
στος έστησεν έπί τοΰ Παλατίνου τά ανάκτορά του ωκοδόμησεν άλλην πύλην 

πολύ λαμπροτέραν της παλ.αιάς, άλλ’ επί τών θεμ-ελιων εκείνης, ανευοεθη- 
σαν δέ τά ές άραιοϋ τιτανωδους λίθου, τοϋ καλούμενου τοφου θεμελια της 

portae veteris ύπό τά έρείπια τών αύτοκρκτορικών κατασκευασμάτων.
Πρός τά δεζιά τ·^ς πύλης έκείνης εύρεθη σωρός πάλιν μεγάλων λίθων, 

δηλών οτι ησαν έκεΐ παλαιοϋ ναοΰ θεμέλια. Ούδεμία δε αμφιβολία ότι εκεί 

'ητο τοϋ Στησίου Διός (Jovis Statoris) ό ναός, θν άλλοτε άλλοϋ έτοποθέτουν 

είκοτολογοϋντες οί αρχαιολόγοι. Τά κατά την ΐδρυσιν τοΰ διάσημου τούτου 

ναοΰ διδάσκει ημάς ό Τ. Αίβιος (10, 36), ούδ’ εινε ανάγκη νά μακρηγορη- 

σωμεν περί τούτου ενταύθα. Τεθέντος δτι έκειτο έκεΐ δ ναός τοΰ Στησίου 

Διός, εύ'κολον εινε προσανατολιζόμενοι νά άνεύρωμεν καί άλλων μνημείων 
την θέσιν. Γνωρίζομεν έκ τοϋ Λιβίου ό'τι παρά τδν ναόν έκεΐνον κατώκει δ 

πρεσβύτερος Ταρκύνιος, ό δέ κ. 'Ρόζας έθηκεν επιγραφήν δηλοϋσαν τό μέρος, 
ένθα αυτός εικάζει ότι θά έκειτο τοΰ παλαιοϋ έκείνου βασιλέως τό ένδιαί- 

τημα. Όλίγφ κατωτέρω ίτο ό ναός της Εστίας, ένθα ύπαρχε κα’ι τό ιερόν 
πϋρ. Τοΰ ναοΰ τούτου τά θεμέλια υποτίθεται ό'τι σώζονται ύπό την σημερι

νήν χριστιανικήν’εκκλησίαν την καλουμενην της άγιας Μαρίας τής ΕΛει>~ 

θερωτρίας, διότι έκεΐ που ηδη από πολλοΰ χρόνου έχουσιν άνευρεθη τάφοι 

Ιστιάδων παρθένων. ’Έτι περαιτέρω, πρός τό χωρίον τό καλουμενον Βηλαυ- 
ρον (Velabrum), ένθα έπωλεΐτο δ τυρός καί τό έλαιον, ύπηρχεν η δεύτερα τοϋ 

Παλατίνου πύλη η καλούμενη ρωμαϊκή. 'II θέσις φαίνεται έτι είς τό άκ^ον
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τη? όδοΰ τνίς Νίκης (clivus Victoriae). ’Όπισθεν -τοϋ άγιου βεοδώρου προς τΒ 

προςκλινες τοϋ λόφου μέρος τό βλέπον προς τά forum boarium έδεικνύετο μ.έ- 

χρι τών εσχάτων καισαρικών χρόνων τό Λύκαιον (Lupercal), δ'περ ητο μικρόν 
σπηλαιον ύπδ συκης σκιαζόμενον. ’Εκεί, κατά την παράδοσιν, ά Λύκαινα 
είχε θρεψει τους δίδυμους κτίστας της αιώνιας πόλεως, εις άνάμνησιν δέ 

τοϋ συμβάντος εΐχον τοποθετήσει έπειτα έν τφ Λυκαίφ όρειχαλκίνην Λύκαι

ναν έ'ργον Τυρρηνοΰ τεχνίτου, ητις άνευρεθεΐσα περί τάς άρχάς τοΰ ιε' αίώνος 

κοσμεί τά νΰν τδ μουσεϊον τοΰ Καπετωλίου. ’Αντίκρυ δέ σχεδόν τοΰ μεγά
λου Κίρκου έδεικνύετο μνημεϊον έ'τι τ·ης Αυκαίνης σεμνότερον, ·η οικία μάλ

λον η καλαμόστεγος καλύβη τοΰ 'Ρωμύλοο, ην μετ’ εύλαβείας έφρόντιζον 
νά άνακαινιζωσιν εκάστοτε οί ’Ρωμαίοι ^να διατηρηται κα'ι διετηρηθη μ,έχρι 
τοΰ τέλους τοΰ δ' αίώνος. Τά μ.νημεϊα ταΰτα καί άλλα έ'τι, οΐα ό βωμός 

τοΰ Ήρακλέους (ara maxima), τοϋ Κάκου η κλίμαξ κλ., δέν ύπάρχουσι βε

βαίως τά νΰν, άλλ’ αί σημεριναί τοπογραφικαί έ'ρευναι βοηθοΰσιν άμάς νά 
προσδιορίσωμεν τόν τόπον, οπού ένόμιζον αυτά υπάρχοντα οΐ 'Ρωμαίοι, δυ- 

νάμεθα δέ πρός τούτοις σχεδόν μετά βεβαιότατος εί'ς τινα έξ αύτών νάπο- 

δώσωμεν τούς άμορφους τών ερειπίων σωρούς, οΰς βλέπομεν κατά τά μέρη 

εκείνα.
“Ίσως μειδιάσωσί τινες άναγινώσκοντες τοιαΰτα αρχαιολογικά λεπτολο- 

γηματα ύποκειμένου τοΰ λόγου περί γεγονότων σχεδόν μυθικών. Οΐ τοιοΰτοι 

άς άναλογισθώσιν οτι δ Λίβιος, ό Διονύσιος δ ‘Αλικαρνασσεύς και οί άλλοι 
χρονογράφοι οί σποϋδάσαντες περί την διαλεύκανσιν τών σκοτεινών αρχών 

της μεγαλώνυμου πόλεως, δέν ηδύναντο βεβαίως νά πλάσωσι τά πάντα άφ* 
εαυτών, ούδ’ ητο τόσον γόνιμος εις τά τοιαΰτα καί τόσον ευεπίφορος είς 

τό πλάττειν ά ρωμαϊκά φαντασία. Εΐχον εκείνοι βεβαίως ένώπιόν των δλην 
παράδοσιν, την σεμνήν τών παρελθουσών γενεών κληρονομιάν, παράδοσιν, 

ητις μετ’ εύλαβείας διετηρει την άνάμνησιν τών άξιολόγων συμβάντων τών 

άναφερομένων εις τούς πρώτους της ρωμαϊκές ιστορίας αιώνων καί της πρός 
αυτά σχετιζομένης τοπογραφίας καί ητις εΐχεν άκμαία διατηρηθη μέχρι τών 

χρόνων, καθ’ οΰς έ'γραψαν οί συγγραφείς εκείνοι.
Τά τείχη δι’ ών είχε περιβάλει δ ‘Ρωμύλος την πόλιν του, ^σαν καθ’ όσον 

δύναταί τις νά κρίνγ έκ τών διασωθέντων ποΰ καί που λειψάνων, ίσαν πα

ρεμφερή πρδς τάποδιδόμενα ‘εις τδν βασιλέα Σέρβιον. Άμφότερα σύγκεινται 

έζ ογκωδών λίθωμ ύπερτεθειμένων άνευ λιθόκολλας κατά τδν τρόπον της τυρ- 

ρηνικης τειχοδομίας, §ν οί 'Ρωμαίοι έτελειοποίησαν κατά πολύ,

Αί σκαφαί αί εις διάφορα τνίς πόλεως μέρη- καί μάλιστα παρά τάς θέρ- 

μ.ας τοϋ Διοκλητιανοϋ από τοϋ έτους 1870 έπιχειρηθεϊσαι ήγαγον προπέ- 
ρυσιν εις φώς πολλά λείψανα τοΰ τείχους τοΰ Σερβίου, Έρευνησας τά λεί-» 

ψανα ταΰτα κάλλιον τών πρδ αύτοΰ αρχαιολόγων δ πατήρ Βρούζζας πάρε- 

τηρησεν οτι τινές τών ογκωδών λίθων εΐχον γράμματα έπικεχαραγμένα, άλ·’ 

λον μέν έπιπολαιότερον τινές δέ, οί πλείους και βαθυτεοον. Τα γραμ-ματα 
ταΰτα δηλοΰσιν η τά λατομεία, δθεν άπεκόπησαν οί λίθοι η την θέσιν την 
έν τφ τείχει, δι’ ην ησαν προωρισμένοι, Ή απροσδόκητος αυτή άνακάλυψις 
γραμμάτων διά λόγους αρχιτεκτονικούς έγχαραχθέντων έπί άργών σχεδόν 

λίθων άνηκόντων είς τείχος οϊκοδομηθέν κατά τούς χρόνους τών βασιλέων 

εΐνε βεβαίως σπουδαιοτάτη. Μέχρι τοΰδε ένομίζετο οτι αί έπιγρ'αφαί τοΰ 

μνήματος τών Σκηπιώνων ifaav τά αρχαιότατα της λατινικής γλωσσης έπι- 
γοαφικά μνημεία, άλλα νΰν έ'χομεν τά περί ών ό λόγος γράμματα κατά τέσ- 

σαρας αιώνας παλαιότερα τών έπιγραφών έκείνων καί σχεδόν σύγχρονα πρός 

αυτήν την άρχην της πόλεως."Ας μη θαυμάζωμεν λοιπόν πλέον άν οί συγγρα
φείς μάς άναφέρουσι γραπτά μνημεία τόσων άρχαίων χρόνων καί ώς μη δυσ- 

πιστώμεν πρός τόν Σουητώνιον λεγοντά οτι δτε έπυρποληθη επί Ουϊτελλίου 
τό Καπετώλιον εγένοντο παρανάλωμα τοΰ πυρός καί τριςχίλιοι χαλκοί πίνακες 
νόμων, δογμάτων τ·ης συγκλήτου καί ψηφισμάτων τοΰ δήμου paene ab exoT- 

d'io urbis. Λέγει που Διονύσιος δ Αλικαρνασσεύς (ρωμ. άρχ. 4, 26) δτι μέχρι 

τών έαυτοΰ χρόνων διέμ.εινεν η στηλη της συνθήκης τοΰ βασιλεως Σερβιου 

μετά τών λατινικών πόλεων γραμμάτων ί'χουσα χαρακτήρας έΛΛηνικών, 

οϊς το παλαιόν ή ΈΛΛάς έχρατο. Τοιοΰτοι εΐνε καί οί χαρακτήρες τών γραμ
μάτων τών μικρών έπιγραφών, άς άνεκάλυψεν δ πατήρ Βρούζζας καί κυροΰ- 

ται ούτως καί πάλιν ά άπόφανσις τοΰ Διονυσίου καί η γνώμη τοΰ Κίρχχοφ 

καί τοΰ Μόμμσεν λεγόντων δτι η γραφή άλθεν εις τούς 'Ρωμαίους έκ της 
επιμιξίας αύτών πρός τάς έλληνικάς τ^ς μεσημβρινές ’Ιταλίας αποικίας καί 
δτι εις πολύ αρχαίους χρόνους έγνώρισαν την γραφήν. Βλέπομεν νΰν δτι οχι 

μόνον εις πολύ αρχαίους χρόνους έγνώρισαν την γοαφην, άλλ’ οτι και την μ.ε- 
τεχειρίζοντο έκτοτε ηδη είς τάς άνάγκας τοΰ καθ’ ημέραν βίου.

’Αλλά δέν παρΐίλθε πολύς χρόνος καί η 'Ρώμη η'ρχισε νά μη χωρη πλέον 
είς τό Παλατϊνον. Εΐχεν άνάγκην έκτάσεως, ό δέ λόφος δ πρώτος οίκισθείς 
παρέμεινεν ώς έν της όλης πόλεως μέρος, επίσημον δμως διά τε τά σεμνά 

ιερά, άτινα έ'κειντο αύτόθι καί διότι ούκ ολίγοι τών άξιολόγων πολιτών εΐ- 

χον αύτόθι έπίσης την κατοικίαν των, διότι ηθελον νά εΐνε πλησίον εις την 
αγοράν. "Αν, ώς νομίζουσιν οί κ. Βισκόντης καί Λαντσιάνης, η μεγάλη έκείνη 

οικοδομή, ης φαίνονται τά έρείπια παρά τό Βηλαυρον, άνηκεν είς την στοάν 

τοΰ Κάτλου, τότε γνωρίζομεν άκριβώς την θέσιν της επισημότατης τών έπί 
τοΰ Παλατίνου λόφου ιδιωτικών οικιών, της τοΰ Κικέρωνος, διότι γνωστόν 

εΐνε δτι παρά την στοάν εκείνην έ'κειτο δ οίκος τοΰ ρητορος, δστις έχαιρε 

κατσικών in pulcherrimo urbis loco, Άλλ’ έκ πασών τών οικιών τών οίκο- 
δομηθεισών κατά τούς χρόνους τ-ν;~ς δημοκρατίας, μιας καί μόνης σώζονται 

άξια λόγου λείψανα. Την οικίαν ταύτην άτόπως όνομάζουσι Λουτρον τής Λι· 

βίας. Σώζονται έ'τι δωμάτιά τινα αυτής έν ίκανώς καλγ καταστάσει. Ή 

όροφη των εΐνε χαριέντως πεποικιλμένη διά παντοίων κοσμημάτων καί εί-
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κονογράφημάτων έπί χρυσοΰ εδάφους. Ή διακόσμ.ησις κομψή άμα &τα καί 

αυστηρά είνε τεκμηριον μαρτυρούν την άξίαν της κατά τούς χρόνους τ^ς δη
μοκρατίας ρωμαϊκής τέχνης.

Έπί τών αύτοζρατόρων το Παλατϊνον, ώς ει'πομεν, έγένετο τών Καισά 
ρων ή κατοικία καί του κράτους ή άκρόπολις κατά τόν Τάκιτον, arx impe

rii. Ό Αύγουστος κατφκει νέος ών παρά την άγοράν* βραδύτερον ηγόρασεν 

επί τοϋ Παλατϊνον μετρίαν τινά οικίαν, άνηκουσαν άλλοτε τφ ρητορι Όρτη- 
σίφ. Δεν εΐχεν ού'τε μάρμαρα ούτε μωσαϊκά δ ταπεινός εκείνος οίκος, λίθινοι 
κίονες ύπεβάσταζον μετριωτάτας στοάς. Άλλ’ ό'σον ηυξανε καλεύρύνετο ή 

τύχη τοϋ Όκταβιανοΰ, ηΰξανε καί εύρύνετο καί ό οίκός του. Δύναται δέ τις 

μετά,προσοχές παρατηρών τάς μεταβολάς, άς βαθμηδόν ύφίστατο ό οίκος 

τοϋ Αύγουστου, νά διίδη έν αύταϊς κρατούσαν την γνωστοτάτην εκείνην πο

λιτικήν τοϋ πρώτου αύτοκράτορος, ητις συνίστατο εις τό μεταρρυθμίζειν σύμ

φωνα πρός τό ίδιον συμφέρον, επί τό μοναρχικώτερον, πάν κοινωνικόν η πο

λιτικόν καθίδρυμα χωρίς όμως νά ταράττγ δι’ αποτόμου μεταβολής την κοι
νήν συνείδησιν. ΤΗτο άνηρ λίαν μεμετρημένος ό Αύγουστος, δεν έκαμνε τό 

παραμικρόν άνευ σκοποΰ και έν αύτφ έτι τφ κύκλφ τοϋ ιδιωτικού, τοΰίδιαι- 

τάτου του βίου. Έρρηθη περί αύτοΰ ό'τι πριν η συνδιαλεχθη πρός την γυναίκα 

του συνείθιζε νά γράφη ο,τι έμελλε νά τ·γ, εΐ'πη καί νά τό μελετά φοβούμε
νος μη ήθελε τφ έζφυγη λέζις τις πλειοτέρα τοϋ δέοντος. Καί τό Παλατϊ
νον δεν τό έξέλεξεν άσκόπως ώς έδραν διαμονής. Έκεϊ έίχον οί παλαιοί βα

σιλείς τνίς 'Ρώμης τάς κατοικίας των καί μεταξύ, αύτών έπεθύμει νά συνει- 
θίσιρ τόν δήμον νά καταλέγν) καί τόν εαυτόν του. ©κ έπωνομάζετο μάλιστα, 

ώς λέγουσι, καί ‘Ρωμύλος αντί Αύγούστου, δ'τε άπεφάσισε νάποβάλγ τό πα

λαιόν του ό'νομα Όκτάβιος, όπερ είχον καταστήσει μισητόν αί προγραφαί. 
τ·ης τριανδρίας, δ,ν δεν ηθελον άποφανθη οί μάντεις οτι ητο δυςοιώνιστον τό 

όνομα τοΰ κτίστου τ·ης πόλεως διά τόν θάνατον αύτοΰ τόν άπαίσιον. Περί, 
τόν ί'διον λοιπόν οίκον ηθελεν ό Αύγουστος Καϊσαρ νά συναγάγη τόν πρός- 

τούς παλαιούς βασιλείς σεβασμόν. “Οθεν μετ’ εύλαβείας έφ,ρόντισαν οί περί 
αύτόν νά διατηρησωσιν αλώβητα της Ιστορίας τών παλαιτάτων χρόνων τά. 

λείψανα, ώς αί σκαφαί προφανέστατα έδειξαν.

Άφ’ ου ζατέβαλεν ό Αύγουστος τόν Σέξτον Πομπηιον καί άνεγνώρισε το 

κράτος του ή Ιταλία, ηγόρασε πολλάς οικίας έκ τών περί την ίδικην του. 
καί κατηδάφισεν αύτάς. Σκοπός του ητο νά εύρύνρ τόν οίκόν του καί νά τόν 

καταστησγι παΛάτιον, άϊΧ hx μη διεγείρν) τόν φθόνον καί την υπόνοιαν· 

διεκηρυξεν δ'τι σκοπόν εΐχεν νκφιερώσν) μέρος τών οικοπέδων εις κοινήν ωφέ

λειαν καί εις την τοΰ θείου λατρείαν. Καί αληθώς έκτισε τότε τόν περί,φη- 
μον ναόν τοϋ ’Απόλλωνος καί ίδρυσε τάς δύο βιβλιοθηκας, την ελληνικήν καί 

την λατινικήν. Ή μεγαλοπρέπεια τοΰ ναοϋ καί τών βιβλιοθηκών έπεσκίαζε 

την λαμπρότητα τοΰ πα.Ιατίου καί δεν έγόγγυζον οί cives. ’Αλλά μετ’ οΑ 

πολύ τό πα2άτιο·>> έγένετο παρανάλωμα .τοΰ πυρός, επειδή δέ συνήθεια ητο 

παρά τοϊς ΊΡωμαίοις νάνακτίζωσιν οί φίλοι τοΰ οικοδεσπότου διά συνεισφοράς, 

δπερ άντεστοί/ει πρδς τάς σημερινάς πυρασφαλείας, τάς πυρπολουμενας οι

κίας, θάνεγεννατο τό παΛάτιογ λαμπρότερον έτι η πριν έκ της τέφρας τη 
τών φίλων δαπάνη, διότι πλεϊστοι ησαν οί θέλοντες νά δείξωσιν εαυτούς φί

λους τοΰ Καίσαρος. Άλλ’ ό Αύγουστος δέν έδέχθη την συνεισφοράν πλην 

ελάχιστου μόνον ποσοΰ, άνφκοδόμησε δέ ΐδίοις άναλωμασι την οικίαν του. 
‘II οίκοδομ'ί) έγένετο έπίσης λαμπρά, αλλά τό πλήθος δέν είχε πάλιν άφορ- 
μην γογγυσμών, άλλ’ άπ’ εναντίας επαίνων πρός τόν αύτοκράτορα τόν φειδό- 

μενον τοΰ χρήματος τών πολυπληθών του φίλων. "Οτε παλιν εγενετο μ,εγας 
ποντίφιξ αντί νά υπάγφ νά κατοίκησή παρά τόν ναόν της Εστίας ως ητο 
•η συνήθεια, έ'μεινεν εις τά ί'δια καί ΐδρυσεν έκεϊ ναόν της Εστίας. Ό ’Οβί
διος έξόριστος τυγχάνων, λίαν χαριέντως ποιεί που (Trist. Ill, 1, 1 κέξ.) πεμ.- 

πόμενον τό βιβλίον του εις 'Ρώμ.ην ίνα ίκετευσγι τόν Αύγουστον να συγχώ
ρηση τόν ποιητην. Τό βιβλίον έρχεται εις την πόλιν, ην αγνοεί διότι έγεννηθη 

εις τά ξένα καί έρωτ^ τούς .διαβάτας νά δείξωσιν αύτφ ποΰ κατοικεί ο Αύ

γουστος. 'Η ωραία εκείνη τοΰ Νάσωνος ελεγεία χρησιμεύει καί εις ημάς νϋν 

ώς οδηγός εις άνεόρεσιν τοΰ οίκου τοΰ Αύγούστου. Διότι άπαντίρ τοΰ εξόριστου 
τό βιβλίον, liber exulis, τά fora Caesaris καί την viam quae nomen habet a 

sacris. ’Έπειτα ό διαβάτης ό οδηγών αύτό patens dextram, τφ λεγει’

Porta est ... . ista Palati
Hie Stator, hoc primum condita Rpma loco est.

Έπί τέλους θαυμάζον τό βιβλίον, βλέπει

fulgentibus armis 
Conspicuos postes tectaque dign a d eo κέξ.

καί φθάνει εις τοΰ Αύγούστου τά παλάτια.
’Ακριβέστατα περιγράφονται καί χαριέστατα τά πράγματα έν τη έλεγείφ 

ταύτη τοΰ ποιητοϋ.
Αί τελευταϊαι σκαφαί δέν άνέδειξαν άζόμη εις τό φως τό παλάτιον τοΰ 

Αύγούστου, άλλ’ύπέδειξαν άκριβώς ποΰ ητο. Πρέπει νά ζητηθη άναντιρρη- 

τως υπό τούς κήπους της έπαύλεως Mills. Τφ 177 5 γενομένων άνασκαφών 

ύπό τοΰ τότε ιδιοκτήτου τοΰ χώρου άββά Rancoureil άπεζαλυφθη υπο τα 

πανταχόθεν συσσωρευθέντα ερείπια διώροφος οικία. Καί τό μέν άνω πάτωμα 
εΐχεν, ώς ητο φυσικόν, πολύ ύπό τοΰ χρόνου πάθει, τό κάτω ·?)το σχεδόν άκέ- 

ραιον. Τινά μέν τών δωματίων $σαν πληρη χωμάτων, τινα δέ δλως κενά καί 

ηδυνηθησαν εύκόλως οί άποκαλύψαντες καί νά τά περιεργασθώίι, καί, τό 
χείρϊΐτον, νά τά γυμνώσωσιν. ’Έσωζον άζόμη καί τά μαρμαρώματα (stucs) 

καί δάπεδα πολύτιμα καί μαρμαροτοιχία μετά χαλύβδινων όχεων. ΤοιχΟ- 

γραφίαι καλλίτεραι ζα! τεχνιζώτεραι τών της Πομπηίας έκόσμ,ουν την ορο

φήν. Έκεϊ εύρέθησαν καί δ περιβόητος Σαυροκτογοι: ’ΛπόΛΛωγ καί άλλα 
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θαυμάσια και σχεδόν άθικτα αγάλματα. Καί όσα μέν ήσαν έργα τέχνης ά- 

ξιόλογα τά άπέσπασαν έκεΐθεν πρός κέρδος, τό δέ άλλο ύλικόν, τούς κίονας; 
καί τά δάπεδα καί τά τοιαΰτα, άνευ ούδεμιόδς έπιμελείας τό συνήγαγον, τό 

έφόρτωσαν εις άμάξια και τό έπώλησαν εις τινα λιθοξόον. Ό ιδιοκτήτης τοΰ 

χώρου, οςτις καί φιλάρχαιος ήτο καί φιλοκερδής, δι’ άμφοτέρας του ταύτας 
τάς ιδιότητας επιμελέστατα έφρόντιζε νάποκρύπτγ από παντός άρχαιολο- 

γοΰντος τούς άποκαλυφθέντας θησαυρούς του,δ δέ πολύς Πιρανέζης θελήσας νά 
Γδτ) τό εύρημα, ήναγκάσθη νά είσδύσγ έκεϊσε νύκτωρ ώς τις κλέπτης μέ κίν

δυνον τοϋ νά γείν-/) βορά τών περιυλακτούντων κυνών και νά σχεδιογραφήσει 

ύπό τό φώς της σελήνής τά ερείπια. Σώζεται έτι τό σχεδιογράφημά του ώς 

καί τό τοϋ άρχιτέκτονος Βαρβέρη, οστις διηύθυνε τότε τάς άνασκαφάς ύπό 

την έποπτείαν τοΰ Rancoureil 1. Κατά τό σχεδιογράφημα τοΰτο ή καθ’ όλου 
διάταξις της οικίας δέν διέφερεν ούσιωδώς τών έν 'Ρώμη κοινώς έθιζομένων, 

διότι εινε δά γνωστή ή πολλή προσοχή τοΰ Αύγουστου εις τό νά μη προσ- 

κρούν] εις τά κοινγ παραδεδεγμένα, καί αί ύπέρ της λιτότητας επιδείξεις 

του. Καί όμως απ’ εκείνου εισηγησαμένου άπέρρευσεν πολύ μάλλον έτι ή πρό 
τοΰ ή πολυτέλεια εις την ’Ιταλίαν. Αυτός πρώτος κατέστησε την πόλιν ΛιθΙ- 

rrjr. Καί αληθώς τά μάρμαρα άφθονα έγενοντο έ'κτοτε ό'χι μόνον έν τω Πα- 
λατίνφ, ό'χι μονόν έν 'Ρώμν?·, άλλά καί μέχρι τών ταπεινοτάτων της Πομ

πηίας έργαστηρίων. Καί ήσαν ποικίλα καί σπάνια καί πολύτιμα τά μάρμαρα 
ταΰτα, δι’ ών ώκοδόμουν οί κοσμοκράτορες' πολλαχόθεν προσεκομίζοντο καί 

ητο άπορον μάλιστα μέχρις έσχάτων πώς κατώρθωνον οί Αρχιτέκτονες τών 
Καισαρικών παλατίων τόσον ευκόλως νά προμηθεύωνται αυτά τοιαΰτα οντα, 
διότι καί πολύτιμα ήσαν, ώς εί'πομεν, καί παντοδαπά. Άλλ’ άποκάλυψίς τις 

τώ 1867 γενομένη έλυσε καί ταύτην την Απορίαν. Παρά τόν παράξενου 
δηλα δη λόφον τόν καλούμενον Testaccio, τόν άποτελούμενον μέν έκ κόμ- 

ματίων συντετριμμένων κεραμείων αγγείων, κείμενον δέ παρά τόν Τίβεριν, 
άνευρέθη παλαιός τής 'Ρώμης λιμην. Φαίνονται έτι οί σίδηροί κρίκοι πρός οΰς 
προσεδένοντο έν τγ λιθίνγ προκυμαίγ διά σχοινιού τά πλοία καί αί βαθμίδες 

καθ’ ας έφορτώνοντο καί έξεφορτώνοντο τά έμπορεύματα. Περί τοϋτον τόν λι
μένα ύπηρχον άποθηκαι, έν αίς τά έμπορεύματα ταΰτα αποβιβαζόμενα ένα- 

πετίθεντο/Οτε τω 1867 άπεκάλυψαν τάς άποθηκας ταύτας, ύπηρχον έτι έν 

αύταϊς μεγάλα τεμάχη μαρμάρων. Ό πατήρ Βρούζζας πάλιν παρετήρησενέπι- 

γραφάς επί τών άξεστων έκείνων όγκων, τάς συνηγαγε καί έν ίδιαιτέρφύπα- 

μνηματι, Iscrizioni dei marmi grezzi, διελεύκανε τά κατ’ αύτάς. Έκεΐ άνα- 
φέρονται περίεργοι λεπτομέρειαι περί τοΰ πόθεν προηρχοντο τά μάρμαρα καί, 

πώς εφθανον εις τόν πρός δν όρον. Διά πολλών κόπων καί μόχθων καί έξόδω,ν, 

περισυνηγοντο καί έκομίζοντο εις την'Ρώμην τά πολύτιμα μάρμαρα, έπίτη- 
δες δέ πλοία ήσαν, τάόποια καταφορτωμένα διέσχιζον τάς θαλάσσας άπαν®

1 Βλ, τόν 6' τόμιν τών Monument! antichi di Roma τοΰ Guattani,
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τκχόθεν, οπού ήσάν καλά λατομεία μέχρι της Ώστίας καί έκεΐθεν—-επειδή 

τά βαρέα έκεΐνα πλοία δέν ήδύναντο νά διαπλέύσωσι τόν Τίβεριν —- άνδρες 
επί τούτφ τεταγμένοι παρέλάμβανον τούς μεγάλους έκείνους όγκους καί δι* 

άλλου μέσου τούς έπεμπον εις την 'Ρώμην
Ό Τιβέρίος δέν φαίνεται νά κατωκησεν. αύτοκράτωρ γενόμενος, εις την οι

κίαν τοΰ Αύγούστου. Οί συγγραφείς άναφέρουσιν ιδιαιτέραν dtfmum Tiberinam 
καί οί άλλοι δ’ έπειτα αύτοκράτορες ίδιον εΐχον έκαστος οίκον. Ό τοΰ Τιβε- 

ρίου οίκος πρέπει νά έκειτο εις τά βόρεια τοΰ Παλατίνου πρός τό Βήλαυρον, 

ώς προφανώς έξάγεται έκ τοΰ χωρίου έκείνου τοΰ 'Γακίτου, ένθα ό λόγος περί 

τών κακών οιωνών τών έπιφανέντων τη 15 Ίανουαρίου τοΰ 69 τφ αύτοκρά- 
τορι Γάλβιρ θόοντε έν τφ ναφ τοΰ ’Απόλλωνος. Παρήν δ’ έκεΐ ό ’Όθων. Έλ- 

θών τις τότε πρός τόν ’Όθωνα τών Απελεύθερων καί εϊπών τι σύνθημα, τόν 
συμπαρέλαβε μεθ’ έαυτοϋ. Ό ’Όθων διέρχεται tor olxor τοΰ Τιβερίου, κα- 

ταβαίνει έκεΐθεν εις τό Βήλαυρον καί κάμπτων δεξιά πρός την αγοράν, φθά

νει παρά τόν ναόν τοΰ ’Ηφαίστου πλησίον εις τό χρυσοϋν μιλιάριον, όπόθεν 

ήρχιζον πάσαι τοΰ κράτους αί οδοί. Τό μέρος ένθα, κατά τά ύπό τοΰ Τακί- 
του περιγραφόμενα, θά έκειτο ό οίκος τοϋ Τιβερίου, δέν άνεσκάφη άκόμη ώς 

έδει. Στενά τινα μόνον δωμάτια άνεφάνησαν ένδιαιτήματα ί'σως στρατιωτών 

ή δούλων.
Σ. Κ. ΣΑΚΕΑΑΑΡΟΠΟΥΛΟΣ καΟηγητης.

Ο ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΔΜΟΝΔΟΥΑΜΠΟΥ

Θ' *

Πο.1'υς θόρυβος er Φο^αι/τεβΛω.

Μετ’ ού πολύ έθρυλήθη άνά πάσαν την πόλιν ότι ό κ. Μαρτοΰ καί οί κκ. 
'Ρενάλτοι έμελλον νάναστήσωσιν άνθρωπόν τινα τη συνδρομή) πολλών έπιστη- 

μόνων έκ Παρισίων έλθόντων. Ό ιατρός Μαρτοΰ έπέστειλεν έκθεσιν λεπτο

μερή.πρός τόν διάσημον Κάρολον Νιμπόρ, οστις πάραυτά την ύπέβαλεν είς 

την βιολογικήν Εταιρείαν, ητις συνελθοΰσα έξελέξατο έπιτροπήν μέλλουσαν

1 Ή ’ιδιαιτέρα αΰτη έπΐ.τών μαρμάρων ύπηρεσία (ratio marmorum) Οά έζηρτατο άπό της 
κκλονμένης ratio patrimonii. "Εκαστον λατομεϊον δέ, και τά κάλλιστα λατομεία άνήκον ε’ς 
τούς αύτοκράτορας, διηυθόνετο ύπό ένός ειδικού έφορον, οστις έλέγετο procurator Caosaris.

* ”1δ. σελ. 549, 648, 712.
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νά συνοδεύση τδν Νιμπδρ απερχόμενον εις Φονταινεβλώ. Οί έξ επίτροποι μετά 

τοΰ είσηγητοΰ άπεφάσισαν νά έζκινήσωσιν έκ Παρισίων την 1 5 Αύγουστου, 
χαίροντες δτι άπέφέυγον τον θόρυβον της κατ’ έκείνην τήν ημέραν τελούμενης 
εορτής τοΰ Ναπολέοντος.’Ανήγγειλαν δέ τφ ίατρφ Μαρτοΰ νά παρασκέυάσητά 
τοΰ πειράματος, δπερ δέν έμελλε νά διαρκέση όλιγώτερον τών τριών ημερών. 
’Εφημερίδες τινές τών Παρισίων ανήγγειλαν τδ μέγα τοϋτο συμβάν έν τοΐς 

διαγόρας αύτών, αλλά το κοινόν όλίγην προσοχήν έ'δωκεν είς τά διάφορα, 
ταΰτα τών εφημερίδων, διότι πάντων ή προσοχή ήτο έστραμμένη είς τήν 

πανηγυρικήν επάνοδον του γαλλικού στρατοΰ έκ της ’Ιταλίας. "Επειτα δέ 

καί οί άνθρωποί" τώρα πλέον μετρίως πιστεύουσιν είς τά θαύματα άτινα ύπό- 

σχονται αί έφημερίδες. Άλλ’ έν Φονταινεβλφ τδ. πράγμα ειχεν άλλως’ διότι 

ού μόνον ό ιατρός Μαρτοΰ και οί 'Ρενάλτοι, άλλα καί ό άρχιτέκτων Ώδρέτος 
καί ό συμβολαιογράφος Βονιβέτος καί δέκα έτεροι τών προυχόντων τής πό
λεως εΐδον καί έψαυσαν τήν μομίαν τοΰ συνταγματάρχου. Ούτοι δέ έλάλη- 

σαν περί αύτής είς τούς φίλους των περιγράψαντες αυτήν καί διηγηθέντες 
τήν ιστορίαν της. Άπδ χειρδς δ’ είς χεΐρα έπλανώντο δύο ή τρία αντίγραφα 
τής διαθήκης τοΰ Μάιζερ, τό δέ ζήτημα τής άναβιώσεως ήτο τό ύπδ συζήτη- 

σιν θέμα τής ημέρας καί έκεϊ ένθα ούδεΐς ή'λπιζεν δτι θά εΐνε δυνατόν νά 

γείνη λόγος περί τοιούτων έπιστημονικών ζητημάτων.
Όφείλομεν δέ νά όμολογήσωμεν οτι οί υπέρ τής άναβιώσεως δέν ήσαν καί 

οί πλειοψηφοΰντες. Καθηγηταί τινες του γυμνασίου, γνωστοί διά τάς παρα
δόξους αύτών δοξασίας, θιασώταί τινες τοΰ παραδόξου καί θαυμαστού, προ

κατειλημμένοι καί πεπεισμένοι οτι ειδον τραπέζας περιστρεφομένας, τέλος 
δέ ήμίσεια δωδεκάς τών παλαιών έκείνων λευκομυστάκων στρατιωτικών, 

τών νομιζόντων δτι τό θρυληθέν οτι άπέθανε Ναπολέων ό Α' εΐνε συκοφαν

τία κοινολογηθεΐσα ύπδ τών Άγγλων, ούτοι πάντες άπετέλουν τό κύριον 
σώμα τοΰ ύπέρ τής άναβιώσεως στρατεύματος. Ό ιατρός Μαρτοΰ ειχεν έναν- 

τίους ού μόνον τούς σκεπτικούς, άλλά καί πλήθος άναρίθμ.ητον εύσεβών. Καί 
εκείνοι μέν τον ένέπαιζον, ούτοι δέ τον άνεκήρυττον άνατρεπτικόν, κινδυνώ
δη, πολέμιον τών καθεστώτων έφ’ ών θεμελιοΰται ή κοινωνία, Ό εφημέριος 

έκκλησιδίου τινδς έξεφώνησε λόγον έμμέσως άποδοκιμάσας τούς Προμ-ηθεΐς 

τούς διανοηθέντας νά σφετερισθώσι τά τοϋ Θεού προνόμια. Άλλ’ ό έφημέ- 

ριος τής ενορίας, άνήρ έξαίρετος καί άνεξίθρησκος, δέν έδίστασε νά εί'π.η είς 

πέντε ή έξ οικογένειας δτι ή ί'ασις άσθενοΰς το.σοϋτον άπηλπισμένου όποιος 

ήτο ό συνταγματάρχης Φουγάς, θά ήτο ί'σα ί'σα άπόδειξις τής παντοδυνα

μίας καί τών οίκτιρμών τοΰ Θεοϋ.

Ή έν Φονταινεβλφ φρουρά συνέκςιτο τότε έκ τεσσάρων ίλών θωρακοφό

ρων καί έκ τοΰ 23ου πεζικού συντάγματος τοΰ δίακριθέντος έν Μαγέντφ/Οτε 
δέ οί άνδρες τοΰ συντάγματος τούτου έ'μαθον δτι δ άρχαΐος αύτών άρχηγδς 

έ'μελλε μετ’ ού πολύ νά έπανέλθη είς τήν ζωήν κατελήφθησαν υπό γενικής
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τήν ιστορίαν του καί ή 

τή τοϋ συνταγματάρχου 
τοΰ νοεμβρίου τοΰ 1813. 

άναγινωσκομένην έν τοΐς

©υγκινήσεως. Διότι έκαστον σύνταγμα γινώσκει 
Utopia τοΰ 23ου συντάγματος συνεταυτίζετο 

Φουγά άπδ τοΰ φεβρουαρίου τοΰ 1811 μέχρι 

Πάντες δ’ οί στρατιώται είχον πολλάκις άκούσει 
συσκηνίοις αύτών τδ άνέκδοτον τάδε.

«Τή 27 Αύγούστου 1813-κατά τήν έν Δρέσδη μάχην ό Αύτοκράτωρ βλέ

πει γαλλικόν τι σύνταγμα ύποκάτω ρωσικού προβόλου καταμ.ύδροβολοΰν- 

τος αύτό. Έρωτήσας δέ καί μαθών δτι εΐνε τδ 23 σύνταγμα, «Αδύνα

τον, άναφωνεϊ, διότι έάν ήτο τα 23ον σύνταγμα δέν θά έ'μενεν άργόν, αλλά 

θά έφώρμα κατά τοΰ πυροβολικού τοΰ κατακεραυνοβολοΰντο; αύτό». Καί 
όντως τό 23ον σύνταγμα ηγουμένου τοΰ συνταγματάρχου Φουγά κατέλαβεν 

έξ εφόδου τδ ύψωμα καί έκάρφωσε τούς πυροβολητάς έπί τών πυροβόλων καί 

έγένετο κύριον τοΰ προβόλου».
Αοιπδν άξιωματικοί τε καί στρατιώται δικαίως έπαιρόμενοι έπί τή άζιο- 

μνημονεύτφ έκείνη άνδραγαθία, τιμώντες τδν Φουγάν έτίμων αύτδν ώς τινα 

τών προγόνων τοΰ συντάγματος των. Καί έφαίνετο μέν είς αύτούς άπίθανον 

νά τον ί'δωσι μεταξύ αύτών νεαρόν καί ζώντα, άλλά καί τό νά κατέχωσι τό 

σώμά του δέν το ένόμ-ιζον άνάξιον λόγου. Αξιωματικοί τε καί στρατιώται 

άπεφάσισαν νά τον θάψωσιν ίδίοις άναλώμασι μετά τά πειράματα τοΰ ια
τρού Μαρτοΰ. "Ίνα δέ τφ παρασκευάσωσι τάφον άντάξιον τής δόξηςτου, κα- 

τέβαλον άπαξάπαντες δυο ημερών μισθόν. Πάς δ’ έχων έπωμίδας παρήλασε 

πρδ τοΰ έργαστηρίου τοΰ κ. 'Ρενάλτου. Ό δέ συνταγματάρχης τών θωρακο

φόρων ήλθε πολλάκις, έλπίζων δτι θά συναντήση τήν Κλημεντίναν’ άλλ’ ή 
μ-νηστή τοΰ Αέοντος ούδόλως ένεφανίζετο.

Ή X αριεστάτη έκείνη Κλημεντίνα ήτο εύδαίμων ώς ούδεμία έπί τής γής 

γυνή. Ούδέν νέφος έσκίαζεν ήδη τδ αΐθριον αύτής καί εύμορφον μέτωπον. Α

μέριμνος δλω.ς καί τήν καρδίαν έχουσα άνεφγμένην πρδς τήν ελπίδα, έλά- 

τρευε τδν άγαπητόν της Λέοντα καί διήρχετο τάς ημέρας λέγουσά το είς 
αύτόν. Αύτή μάλιστα επέσπευσε τήν δημοσίευσιν τής δηλώσεως τοΰ γάμου.

«Οίγάμοι μας, έ'λεγε, θά τελεσθώσι τήν έπιοΰσαν τής άναστάσεως τοΰ 

συνταγματάρχου. Περιμένω νά τον παρακαλέσω νά γείνη παράνυμφος καί 
νά μ.’ εύλογήση, Τοϋτο εΐνε τό έλάχιστον, δπερ δύναται νά πράξη ύπέρ έμοΰ, 

μεθ’ δσα εγώ έπραξα ύπέρ αύτοΰ. Άκοΰτ’ έκεϊ! νά τον στείλετε είς τδ Μου- 
σεΐον ! καλά καί εύρέθην έγώ καί έπέμ.εινα, εί δέ μ.ή. . . . ’Εγώ, κύριε, θά 

τα μαρτυρήσω είς αύτδν δλα καί θά σου κάμη καί αύτδς δ τι του έκαμες, 

θά σου κότ/ry τδ αντί, άγάπη μου.
— Άλλά, άπεκρίνετο δ Λέων, διατί έξαρτ^ς τήν ευτυχίαν μου έκ τής 

επιτυχίας απλού πειράματος! Πάσαι αί συνήθεις διατυπώσεις έξεπληρώθη- 

σαν, ούδεΐς δέ θά ήδύνατο νά μας έμποδίση νά στεφανωθώμεν αύ'ριον, καί σύ 

έχεις καρδίαν νά περιμένης μέχρι τής 19 τοϋ μ-ηνός! Τί σχέσις ύπάρχει με-
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ταξύ καί tog άπεξηραμένου εκείνου κυρίου, δστις κοιμάται -εντδς κιβω

τίου, καί ούτε εις την οίκογένειάν σου άνηκει ούτε εις την οίκογένειάν μου 5 
Άνεδίφησα πάντα τά έγγραφα τίίς οικογένειας σου μέχρι τής έκτης γενεάς 

κα'ι ούδένα πρόγονόν σου εύρον όνομαζόμενον Φουγαν. Άφ’ ου λοιπόν δέν είνε 

συγγενής τίς η χρεία νά τον περιμένωμεν ; Είξεύρείς δά κα'ι τά άλλο; Αί 
κακαί γλώσσαι τοΰ Φονταινεβλώ διαβεβαιοΰσιν. δτι αισθάνεσαι κλίσιν πρός 

την μομίαν τοϋ 1813, άλλ’ εγώ δστις είμαι βέβαιος περί τής καρδίας 
σου, λπίζω δτι ούδ.έποτε θά τον άγαπησης δσον εμέ. Μάθε δέ κα'ι τοϋτο, 

δτι έχομεν καί έμπαιγμούς, μέ λέγουσιν άντίζηλον τοϋ κοιμωμένου συνταγ

ματάρχου !
— Άς λέγωσιν οί βλάκες, άπεκρίνετο η Κλημεντίνα άγγελικώς μειδιώσα. 

Δέν είμαι ύπόχρεως νά έξηγησω την πρός τόν άτυχή Φουγαν συμπάθειάν 

μου, άλλ’ ομολογώ όμως δτι τόν άγαπώ. Τόν άγαπώ ώς πατέρα, ώς άδελ- 
φόν, έάν Θέλγις, διότι είνε νέος περίπου τής ηλικίας μου. “Όταν δέ θά τον 

ίδωμεν άναστάντα, θά τον άγαπησω ώς υιόν μου ίσως, άλλά σύ, άγαπητέ 

μοι Λέον, τίποτε δέν θά χάσης. Σύ έχεις έν τη καρδίη μου τόπον ιδιαίτερον, 

τόν έκλεκτότατον κα'ι ούτε άλλος τις θά σέ τον σφετερισθη, ούτ’ ««ΐτος».

ΤΙ έρωτική αύτη έρις ήτις καθ’ έκάστην έπανελαμβάνετο καί καθ’ έκά- 
στην έληγε διά φιλήματος, διεκόπη ημέραν τινά ύπό τοϋ ύπαστυνόμου. 'Ο 

άξιότιμος ούτος ύπάλληλος έδηλωσεν εύγενώς τό όνομα κα'ι τό άξίωμά του 

καί παρεκάλεσε τόν κ. 'Ρενάλτον νά τω εί'πη τι κατ’ ιδίαν.
«Κύριε, .τω είπεν δτε έμειναν μόνοι, εΐξεύρω όπόση ευλάβεια οφείλεται 

εις άνδρα τοΰ χαρακτήρας καί τής κοινωνικής ύμών τάξεως, έλπίζω δέ δτι 

δέν θά παρεξηγησητε δ τι θά σας εΐ'πω ύπό τοΰ καθήκοντος και μόνου κινού

μενος».
Ό Λέων άνέτεινε τούς οφθαλμούς μετ'άπορίας προσδοκών την συνέχειαν 

τοΰ λόγου.
«Μαντεύετε, κύριε, έξηκολούθησεν ό υπαστυνόμος, δτι πρόκειται περί τοϋ 

έπί των χι\8ειων νόμου. Ό νόμος, κύριε, είνε ρητός καί σαφής κα'ι ούδεμίαν 
συγχωρεϊ έξαίρεσιν. Ή εξουσία ήδύνατο νά κλείση τούς οφθαλμούς άλλά το- 

σοΰτος θόρυβος έγεινε, έπειτα δέ κα'ι τδ άξίωμα τοΰ μακαρίτου, άφίνω πλέον 

τό θρησκευτικόν ζητημα, μάς άναγκάζει νά ένεργησωμεν .... άπό κοινού 

εννοείται».
Ό Λέων κατά μικρόν ένόησε τούς λόγους τοΰ ύπαστυνόμου, δστις διά τοϋ 

διοικητικού πάντοτε υφους έδηλωσε τέλος οτι ώφειλον νά μετακομίσωσι τόν 

Φουγαν εις τό νεκροταφεΐον.
«’Αλλά, κύριε, άπεκρίθη ό μηχανικός, έκεϊνοι οϊτινές σας ειπον περί τοϋ 

συνταγματάρχου Φουγά, ώφειλον νά σας είπωσι κα'ι δτι ημείς δέν τον νομί- 
ζομεν νεκρόν.

— Κύριε, άπεκρίθη ό ύπαστυνόμος πονηρότατα μειδιών, πας άνθρωπος 
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είνε ελεύθερος νά έχη την γνώμην του.’Αλλ’ ό νεκροσκόπος δστις εύηρεστηθη 
νά ίδη τόν τεθνεώτα συνέταξέν έκθεσιν δι’ ης γνωμοδοτεϊ οτι πάραυτα πρέ

πει νά ένταφιασθή).
—■ Καί έγώ σάς λέγω, κύριε, δτι έάν ό Φουγάς είνε νεκρός ημείς έλπίζο- 

μεν δτι θά τον άναστησωμεν.
— Τό είξεύρομεν, μάλιστα. Άλλ’ έγώ τουλάχιστον διστάζω νά το πι- 

στεύσω.
— *Όταν θά το ίδήτε θά πιστεύσετε. Κα'ι έλπίζω, κύριε, οτι όσονούπω 

θά κατορθωθη.
— Τότε λοιπόν, κύριε, θά έχετε τά πάντα έν τάξει.

— Τί πράγμα ;
— Δέν εΐξεύρω, άλλ’ ύποθέτω δτι πριν επιχειρήσετε τοιοΰτόν τι θά έφρον- 

τίσατε νά λάβετε άδειαν.

— Παρά τίνος ;
—— Άλλ’ όπως δη ποτέ παραδέχεσθε, κύριε, δτι ή άνάστασις άνθρώπου 

είνέ τι' έκτακτον. ’Εγώ τούλάχιστον πρώτην φοράν τό άκούω τώρα. Είξεύ- 

ρετε δέ δτι πάσα άριστα κατηρτισμένη αστυνομία έχει καθήκον νά μη έπι- 

τρέπη νά γίνωνται έκτακτα.
— Άλλά σάς παρακαλώ. Έάν σας έλεγον δτι ό άνθρωπος δέν είνε νεκρός 

και έλπίζομεν μετά βεβαιότητος δτι θά τον κάμωμεν νά καταβη τής κλίνης 

μετά τρεις ημέρας, και δτι ό νεκροσκόπος σας φρονών τούναντίον άπατάται 

ήθέλετε άναλάβει την εύθύνην νά έπιβάλετε τόν ένταφιασμόν τοΰ Φουγά.
■— Βεβαίως ό'χι. Μη γένοιτο νά άναλάβω έγώ τοιαύτην εύθύνην! Άλλ’ 

δμως, κύριε, διατάσσων έγώ τόν ένταφιασμόν τοΰ Φουγά είμαι πάντοτε έν- 
τός τής τάξεως καί τοΰ νόμου. Διότι τό κάτω κάτω τής γραφής τί δικαίωμα 

έχετε νά θέλετε νά άναστησετε άνθρωπον ; Ποΰ άλλοΰ ύπάρχει ή τοιαύτη 
συνήθεια; Ποιον είνε τό κείμενον τοΰ νόμου δι’ ου σάς έπετράπη ή άνάστα- 

σις άνθρώπων ;
— Είξεύρετε υμείς άλλον τινά νόμον άπαγορεύοντα την άνάστασιν ; "Ο- 

Θεν πάν τό μή άπηγορευμένον έπιτρέπεται.

■— ’Ενώπιον τών δικαστηρίων ίσως. Άλλ’ ή άστυνομία καθήκον έχει νά 

προλαμβάνη καϊ νά άποσοβη πάσαν άταςίαν καί ταραχήν. ΤΙ άνάστασις λοι

πόν, κύριε, είνε πράγμα τόσον άνηκουστον, ώστε βεβαίως θά γείνη αιτία τα

ραχής καί ταραχής μεγάλης.
— Άλλά θά ομολογήσετε, κύριε ύπαστυνόμε, δτι ή άταξία αύτη είνε 

λίαν εύάρεστος και άϊσιωτάτη.
— Ή άταξία, κύριε, είνε πάντοτε άταξία. .’Έπειτα παρατηρήσατε και 

τοϋτο, δτί δ νεκρός ’ δέν είνέ τις τών τυχαίων. Έάν προέκειτο περί αλήτου 
τίνος ανέστιου ίσως θά ήδύνατό τις νά κλείση τούς οφθαλμούς. Άλλ’ ούτος 

είνε στρατιωτικός,, αξιωματικός ανώτατος και παρασημοφόρος, άνηρ έπίση- 
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μος έν τφ στρατφ. Έν τφ στρατφ, κύριέ μου, εννοείτε; ’Ά, μη έγγίζετS 

τδν στρατόν;
— Αζ κύριε ύπαστυνόμε, έγγίζω τδν στρατδν ως δ χειρουργός οστις &"&■* 

λάσσει τάς πληγάς του ! Πρόκειται νά άποδώσωμεν ένα συνταγματάρχην εις 

αυτόν, εις τδν στρατδν δήλον δτι, εννοείτε; Και ύμεϊς θέλετε νά τον στβ* 

ρησητε μόνον καί μόνον χάριν της τηρησεως τών τύπων.
— Σάς παρακαλώ, κύριε, μη έρεθίζεσθε και μη όμιλεϊτε τόσον δυνατά, 

διότι πιθανόν νά μας άκούση τις. Πιστεύσατε δτι μετά χαράς θά σας βοη

θήσω εις δ τι δη ποτέ μέλλετε νά πράξετε ύπέρ τοΰ νικηφόρου και ενδόξου 

στρατού της πατρίδος μου.’Αλλ’ έσυλλογίσθητε και τδ θρησκευτικόν ζητημα ;

— Ποιον θρησκευτικόν ζητημα ;
— Νά σας εί'πω την άληθειαν, κύριε, αλλά τοΰτο μεταξύ ημών, δσα 

εί'πομεν άσαν απλώς παρεμπίπτον ζητημα,άλλα τό έξης ί'σα ίσα εινε τδ άξιόν 

πάσης προσοχής. ΤΒλθον είς τδ γραφεΐόν μου άνθρωποι καί μ’ ύπέβαλον όρθο- 
τάτας σκέψεις προτρέποντές με νά προνοησω περί παντός ενδεχομένου. Έπΐ 

μόνφ τφ άκούσματι τοϋ σχεδίου σας κατεταράχθησαν πλείστων ανθρώπων 

αί συνειδήσεις. Καί υπάρχει φόβος μη τοιαύτη έπιχείρησις προσβάλγ την πί- 

στιν καί ένί λόγφ σκανδαλίσγ τά ήσυχα πνεύματα. Διότι τδ κάτω κάτω 
τ·ης γραφές, εάν δ Φουγάς εινε νεκρός, ό ©εός το ηθέλησε. Και δέν φοβεΐ- 

σθε λοιπόν μη πως επιχειρών την άνάστασιν νεκρού άντιστρατεύεσθε κατά 

της θελησεως τοΰ Θεοΰ ;
— ’Όχι, κύριε ύπαστυνόμε, διότι είμαι βέβαιος δτι δέν θάναστησωμεν τδν 

Φουγάν εάν δ Θεός άπεφάσισεν άλλως. Ό Θεός επιτρέπει νά προσβληθνί τις 

ύπό πυρετοϋ, άλλα ό Θεός ωσαύτως επιτρέπει εις τδν ιατρόν νά θεραπεύσγϊ 
τδν άρρωστον. Ό Θεός έπέτρεψε νά συλληφθγ άνδρεΐος στρατιώτης ύπδ τεσ

σάρων 'Ρώσων οίνοφλύγων νά καταδικασθγ ώς κατάσκοπος, νά παγώσγ εν
τός φρουρίου καί νάποξηρανθη ύπδ γηραιού Γερμανού διά τϋς πνευματικής 

αντλίας. Άλλ’ ό Θεός ωσαύτως επιτρέπει νά ευρώ εγώ τδν άτυχη τούτον 

έντδς παλαιοπωλείου, νά τον φέοω είς Φονταινεβλώ, νά τον εξετάσω μετά 

τινων επιστημόνων καί νά έπινοησωμεν τρόπον, δι’ ού κατά πάσαν πιθανό
τητα νά δυνηθώμεν νά τον άναστησωμεν. Τοΰτο δέ τί άλλο άποδεικνύει ει 

μη ό'τ,ι δ Θεός είνε δικαιότερος, επιεικέστερος καί μάλλον οίκτίομων εκείνων 

οϊτινες καταχρώμενοι τοΰ ονόματος Αύτοΰ σάς έξερεθίζουσι.

—- Σάς βεβαιώ, κύριε, δτι ούδείς μ.’ έξηρέθησε καί συμφωνώ πληρέστατα, 
διότι καί οί λόγοι σας εινε ορθοί καί ύμεϊς είσθε έκ τών έπισημων άνδρών της 

πόλεως.’Ελπίζω δέ δτι δέν θάποδοκιμάσετε την ύπδ τοϋ πολλοϋ ζήλου ύπαγα- 

ρευθεϊσαν ταύτην πράξίν μου.’Εγώ είμαι υπάλληλος,κύριε. Τί δέ εινε ό ύπάλ- 

ληλος; ’Άνθρωπος έ'χων μίαν τινα θέσιν. Υποθέσατε τώρα δτι οί υπάλληλοι 
εκτίθενται είς τδν κίνδυνον νά χάσωσι την θέσιν των, τί θάπομείνντ, Ούδέν, 

κύριε, ούδέν. Χαίρετε».
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Τίί 15 ΑύγΟύστου πρωί ηλθεν είς τοΰ κ. 'Ρενάλτου ό ιατρός Κάρολος Νιμ- 

ήύρ μετά τοΰ ίατροϋ Μαρτοΰ καί τά μέλη της έπιτροπης της άποσταλείσηξ 
ύπδ τ·ης έν Πάρισίοις Εταιρείας της Βιολογίας, 'βς δέ συμ-βαίνει συνήθως έν 

ταΐς έπαρχίαις, η εί'σοδος τοΰ ένδοξου Νιμπδρ ύπηρξεν ειδός τι άπατης" διότι 

η κυρία 'Ρενάλτου προσέδόκά νά ί'δν; άν μη μάγον τινά ένδεδυμένόν βελού- 
δινον μανδύαν διά χρυσών άστρων κέκοσμημένον, άλλά τούλάχιστόν γέροντά 

τινα άξιοπρεπέστατόν καί σοβαρότατον. Άλλ’ ό Κάρολος Νιμπδρ ητο άνηρ 

μέτριου άναστηματος, ξανθότατος καί λεπτότατος. ’Ίσως δ’ εινε τέσσαρίκ- 

κοντουτης άλλά μόλις τδν λέγει τις πέντε έτών καί τριάκοντα. ’Έχει δέ μύ- 
στακας καί ύπογένειον, ε!νε εύθυμος, λάλος, ευάρεστος, κοινωνικός και καθ’ 

δλα άνθρωπος, ώς λέγομεν τοΰ κόσμου, ώστε αί γυναίκες εύηρεστοΰντο συνα- 

ναστρεφόμεναι αύτφ. Άλλά μόνη η Κλημέντίνά δέν ηξιώθη νάπολαύσνι της 
ομιλίας του, διότι ·η θεία της την εΐχέν άπαγάγει είς εξοχήν τινά,ϊνά την ά- 

πομακρύνγι τάς άγωνίας, τοΰ φόβου καί της μέθης της νίκης.

Γ

Ό ιατρός Νιμπδρ καί όί συν αύτφ ευθύς μετά τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις 
άθέλησαν νά ί'δωσι τδ ύποκείμενον, διόίι δέν ειχον καιρόν νά χρονοτριβώσί, 

τδ δέ πείραμα δέν ητο δυνατόν νά διαρκέση όλιγώτερον τών τριών ημερών. 

*0 Λέων σϋεόσας ώδηγησεν αυτούς έίς τό έργαστηριον καί άνέφξε τάς τρεις 

θηκας τοΰ συνταγματάρχου. Ευρον δέ δτι ό ασθενής είχε τδ πρόσωπον άρ- 
κούντως καλόν. Ό κ. Νιμπδρ τδν έξέδυσε καί τά ένδύματα διελύοντό ώςύσκα 
διότι έξηράνθησαν πέρα τοΰ δέοντος έν τφ κλιβάνφ τοΰ ίατροϋ Μάιζερ. Τδ 

δέ σώμα άπογυμ,νωθέν έξητάσθή καί έκρίθη άναλλοίωτον καί άριστα έ'χον. 

Καί ναί μέν ούδείς έτι έτόλμα νά έγγυηθνί περί της έπιτυχίας, άλλά πάν- 

τές δμως ηλπιζον.

Μετά την πρώτην ταύτην εξέτασιν ’ό κ. 'Ρενάλτος παρεχώρησε τδ έργα- 

στάριόν του είς τούς σοφούς αύτοΰ ξένους, χορηγησας παν ο τι είχε μετά 

έλευθεριότητος μετεχούσης πως καί κενοδοξίας. Είχε δέ καί ίσχυράν συ
στοιχίαν λουγδουνικών λαγάνων καί τεσσαράκοντα στοιχεία τοΰ Βοΰνσεν 

νεώτατα. Ό κ. Νιμπδρ ίδών ταΰτα πάντα καί την προθυμίαν τοΰ κ. 'Ρε

νάλτου τφ είπε μέιδιών :

«Φυλάξατε τά πλούτη σας, διότι τά μόνα ών έχομεν χρείαν εινε δύο 

τινά, λουτηρ καί λέβης πληρης βραστού ΰδατος. Ό συνταγματάρχης ούδενδς 

άλλου στερείται εί μη ύγρασίας. Πρόκειται λοιπόν, νά τω άποδώσωμεν την 

ποσότητα τοΰ άναγκαιοΰντος είς την κίνησιν τών οργάνων. Έάν έχετε δω- 
μάτιον είς θ νά δυνηθώμεν νά είσαγάγωμεν άτμδν Οά ύπερευχαριστηθώμεν».
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Ακριβώς δέ ό άρχιτέκτων Ώδρέτος είχε κατασκευάσει παρά τδ έργα· 

στήριον μικρόν λουτρδν περιέχον πάσαν ευκολίαν καί φωτεινόν, Ή διάσημος 

άτμομηχανή δεν ήτο μακράν και ό λέβης αύτής τέως είχε χρησιμεύσει εις 

τδ νά θερμαίνη τά λουτρά τοΰ κυρίου 'Ρενάλτου καί της γυναικός του. *Ο 
συνταγματάρχης έκομίσθη εις τδ δωμάτιον τοϋτο μετά μεγίστης προσοχής, 

σϊαν άπήτει τδ εύθραστον αύτοΰ. Νά δά ή νά τω θραύσωσι καί το

ετερον αύτοΰ ούς σπεύδοντες νά τον μετακομίσωσιν ! Ό Λέων σπεύσας $- 
ναψε τδ πΰρ τοϋ λέβητος, δ δέ ιατρός Νιμπδρ τον διώρισε θερμαστήν επί τοΰ 

πεδίου της μάχης.
Μετ’ ού πολύ κρουνός άτμοϋ χλιάροΰ εΐσέδυσεν εις τδ λουτρδν παράγων πέ- 

ριξ τοϋ συνταγματάρχου ατμόσφαιραν ύγράν ύψουμένην βαθμηδόν καί άνευ 

-ττνδς βιαίας κτήσεως μέχρι της θερμοκρασίας τοϋ ανθρωπίνου σώματος. Τέσ- 
σαρας καί είκοσιν δλας ώρας συνετηρήθη μετ’ άκρας προσοχής καί εύλαβείας 

ή θερμότης αυτή καί ή υγρασία, ούδένδς των έν τ$ οικία κοιμηθέντος. Καί 

ή μέν επιτροπή των έκ Παρισίων επιστημόνων κατεσκήνού εν τω έργαστη- 
ρίφ. Ό Λέων συνετήρει τδ πΰρ, οί κκ. Νιμπόρ, 'Ρενάλτος καί Μαρτοΰ έξ 

ύπαμοιβης εγειρόμενοι παρετήρουν τό θερμόμετρον, ή κυρία 'Ρενάλτου πάρε- 
σκεύαζε τέιον,· καφέ, πούνσιον, ή δέ γηραιά Γοθώ ήτις είχε κοινωνήσει 

τό πρ<Ά έδεετο τοϋ Θεοΰ έν τινι γωνίη τοΰ μαγειρείου της νά μη επιτυχή 
τδ ασεβές Θαϋμα. Κατά δέ την πόλιν έπεκράτει ελαφρά τις ταραχή, άλλ’ 

ούκ οίδ’ όποϊόν τι ήτο τδ αίτιον αύτής ή εορτή της 15 
κουστος έπιχείρησις των επτά σοφών των Παρισίων.

Τη 16 περί την δευτέραν ώραν τάποτελέσματα ήσάν πως ενθαρρυντικά. 

Τδ δέρμα καί οι μϋς άνέλαβον πάσαν αυτών την εύκαμψίαν, άλλ’ αί αρθρώ
σεις ήσαν δύσκαμπτοι. Έ συνίζησις των τοίχων τής κοιλίας καί των μεταξύ 
των πλευρών έδείκνυε τέλος δτι τά σπλάγχνα ούδόλως ειχον άναλάβει την 

ποσότητα τοΰ ύδατος, ήν ειχον άπολέσει άλλοτε παρά τφ Μάιζερ. Πάρε- 

σκευάσθη δέ λουτρδν θερμοκρασίας 37 */2 βαθμών, έν φ ένέθηκαν τόν συν
ταγματάρχην δυο ολας ώρας, φροντίζοντες νά σπογγίζωσιν έκ διαλειμμάτων 
την κεφαλήν αύτοΰ διά σπόγγου βεβρεγμένου. Έξήγαγε δέ δ Νιμπδρ τδν συν

ταγματάρχην έκ τοΰ λουτροΰ δ'τε τδ δέρμα έξογκωθέν ταχύτερον των άλ
λων ιστών ήρξατο ύπολευκαινόμενον καί ελαφρώς ρυτιδούμενον. Άφηκαν δ’ 

αύτδν έν τη ύγρα αιθούση μέχρι της εσπέρας τής 16, παρασκευάσαντες συ
σκευήν τινα ρίπτουσαν έκ διαλειμμάτων βροχήν λεπτοτάτην 37 βαθμών. 

Την δ’ εσπέραν ένετέθη τό σώμα εις δεύτερον λουτρδν καί την νύκτα ολην 

διέμεινεν έν τη αύτνί άτμώδει ατμόσφαιρα περικεκαλυμμένον διά φλανέλλας.

Τή 17 πραΛ μετά τρίτον λουτρδν μιας καί ήμισείας ώρας οΐ χαρακτήρες 
τοΰ προσώπου καί τδ σχήμα τοΰ σώματος άνέλαβον την φυσικήν αύτών δψιν 
καί ό άνθρωπος έφαίνετο κοιμώμενος. Είσήχθησαν δέ πένθ’ έξ περίεργοι νά 

τον ί'δωσι μεταξύ δ’ αύτών καί ό συνταγματάρχης τοΰ 23ου συντάγματος. 

» 9 > IX e 5 /Αυγουστου η 7) εςα·
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Ενώπιον δέ των μαρτύρων τούτων ό ιατρός Νιμπδρ έκίνησεν έπανειλημμένως 

πάσας τάς άρθρώσεις άποδείξας δτι άνέλαβον την προτέραν αύτών εύκάμ- 
ψίαν. Άνέτριψε δ’έλαφρώς τά μέλη, τδν κορμόν καί τδ ύπογάστριον. Λιανοί- 
ζας δέ τά χείλη άπεχώρισε τάς σιαγόνας αΐτινες ήσαν συνεσφιγμέναι καί 

έφάνη ή γλώσσα έχουσα καί τδν δ'γκον καί τήν σύστασιν αύτής τήν συ

νήθη· Διανοιχθέντων δέ καί των βλεφάρών διέλαμψαν ζωηροί καί αναλλοίω

τοι οί οφθαλμοί.
«Ιδού, κύριοι, ειπεν ό σοφός άνήρ, εις τούς περιεστώτας ιδού σημεία σαφή 

καί βεβαιότατα. ’Εγγυώμαι τήν επιτυχίαν τοΰ πειράματος. Μετά τινας ώ

ρας θά παρατηρήσητε τάς πρώτας της ζωής έκδηλώσεις.

— ’Αλλά, ύπέλαβέ τις, διατί οΰχί πάραυτα.'

•—Διότι οί έπιπεφυκότες είνε ωχρότεροι τοΰ δέοντος.’Αλλ’αί λεπταί αυται 

φλέβες αί διακλαδούμεναι εις τδ λευκόν τοϋ οφθαλμού έ'λαβον σχήμα καί 

οψιν λίαν ενθαρρυντικήν, ώστε τδ αιμα καλώς άνεσχηματίσθη. Τί δ’ έστι 

αιμα ; ’Ερυθρά αίμοκύτταρα πλέοντα έν τφ όρρφ.Ό ορρός τοΰ άτυχοΰς Φουγά 

ήτο άπεξηραμμένος έντδς τών φλεβών, τδ δέ ύδωρ δπερ κατά μικρόν εΐση- 

γάγομεν διά βραδείας ένδοσμώσεως έξώγκωσε τό λεύκωμα καί τήν ίνίνην 

τοΰ ορροΰ ρευστοποιηθεντος. Τά έρυθρά αίμοκύτταρα τά ένεκα τής άποξηράν- 
σεως συγκολληθέντα, διέμενον άκίνητα ώς πλοία έξοκείλαντα μετά τήν άμ- 

πωτιν. Νΰν δέ ιδού έτοιμα πρδς έ'κπλουν, άδρύνονται, έξογκοΰνται, τά άκρα 

των στρογγυλοΰνται, άποσπώνται άπ’ άλλήλων καί θά κινηθώσίν έντδς τών 
άγγείων αύτών ευθύς ώς ώθήσωσιν αύτά αί συστολαί τής καρδίας.

— 'Υπολείπεται δέ νά μάθωμεν, ύπέλαβεν δ κ. 'Ρενάλτος, εάν ή καρ- 
δία θά θέληση νά κινηθί). Τοΰ ανθρώπου ζώντος ή καρδία κινείται ωθούμενη 

ύπδ τοΰ εγκεφάλου, τής ώθήσεως ταυ της διαβιβαζομένης διά τών νεύρων, δ 
δ’ εγκέφαλος ενεργεί ωθούμενος ύπδ τής καρδίας διαβιβαζούσης τήν ώθησιν 

ταύτην διά τών άρτηριών. Ούτω δ’ άποτελεΐται κύκλος τελειότατος ου άνευ 

ούκ έ’στι σωτηρία. "Οτε δέ ούτε ό έγκέφαλος έργάζεται ούτε ή καρδία ώς 
νΰν έν τφ συνταγματάρχη τούτφ,δέν βλέπω ποιον έκ τών δύο θά ώθήση πρώ

τον τδ έ'τερον. Ένθυμεϊσθε· τήν σκηνήν έκείνην τοΰ Σχο-ΐεΐυυ των γυναι
κών καθ’ ήν ό Άρνοΰλφος κρούει τήν θόραν τής οικίας του" είνε δέ έν τη, 

οϊκίη καί ό θεράπων καί ή θεράπαινα δ 'Αλαίν καί ή Γεωογοΰλα' «Γεωρ- 

γοΰλα! αναφωνεί ό ‘Αλαίν.·— Τί είνε; αποκρίνεται ή Γεωργοΰλα·—’Άνοιξε 
κάτω! — ’Άνοιξε σύ ! — ’Άνοιξε συ ! —Άμ’ δεν θάνοίξω ! —Άμ’ δέν Θά- 

νοίξω κ’ εγώ! —©άνοιξης;— ©άνοιξης;» Άμφότεοοι παροτρύνουσιν, ώς 

βλέπετε, ούδείς δ’ ανοίγει. Φοβούμαι λοιπόν, κύριοί μου, μήπως γείνωμεν 

θεαταί τής παραστάσεως τής κωμωδίας ταυτης. Ή οικία εινε τδ σώμα τοΰ 

συνταγματάρχου, ό Άρνοΰλφος ό θέλων νά είσέλθη εινε ή ζωτική άρχή, δ 
εγκέφαλος είνε ό Αλαίν, καί ή καρδία εινε ή Γεωργοΰλα. «’Άνοιξε! λέγει 
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«κείνος,—’’Ανοιξε σύ! αποκρίνεται αύτη, καί ή ζωτική άρχη περιμένει 

τίς θόρας,
— Άλλά, κύριε, 'Ρενάλτε, ύπέλαβε μειδιών ό Νιμπόρ, λησμονείτε καί 

τδ τέλος της σκηνές. 'Ο Άρνοϋλφος άγανακτησας άπειλεΐ αυτούς, οιτινες 
φοβηθέντες σπεύδουσιν άμφότεροι καί άνοίγουσι την θύραν. Σημειωτέου δ’ δτι 

λαλώ ουτω πως, διότι θέλω απλώς νά συνεχίσω τόν συλλογισμόν σας· λέγω 

δέ τοϋτο διότι η έκφρασις ζωτική άρχη αντιφάσκει πρδς την σημερινήν κα- 

τάστασιν της επιστήμης. Ή ζωη θά έμφανισθ^ εύθύς ως άναλάβη την δέου

σαν ποσότητα τοϋ υδατος εί'τε ό εγκέφαλος εί'τε η καρδία εί'τε τι τών άλ? 

λων τοϋ σώματος μερών τών δυναμένων νά κινώνται αυτομάτως. "Η ένόργα-ϊ 

νος ουσία έχει ίδιό τητας συμφυείς αύτη καϊ άφ’ εαυτών έκδηλουμένας άνευ 

της ώθησεως άλλοτρίου τίνος στοιχείου, άν μόνον, ΰπάρχωσιν δροι τινές συντε? 
λοϋντες εις τοϋτο. Διατί ο,ί μϋς τοΰ συνταγματάρχου δεν συστέλλονται είσέτι; 
Διατί ό εγκέφαλος διαμένει αργός; Διότι δεν έχουσιν έτι την δέουσαν ποσό-, 

τητα της ύγρασίας. ’Ίσως λείπει ημίσεια λίτρα υδατος έκ τοϋ ποτηριού, της 

ζωής. Άλλά δεν θά σπεύσω νά το γεμίσω φοβούμενος μη το συντρίψω. Πριν 

η δέ δώσωμεν τδ τελευταίου λουτρδν είς τδν άνδρεϊόν μας συνταγματάρχην, 

πρέπει νά άνατρίψωμεν πάντα αύτοΰ τά όργανα, πιέζοντες τδ ύπογάστριον 

αύτοΰ μεθοδικώς, ΐνα αί συγκεκολλημέναι ορρωδείς μεμβράναι της κοιλίας, 

τοϋ στήθους καί της καρδίας τελείως άποχωρισθώσιν, ώστε νά δύνωνται νά 

δλισθαίνωσιν. έπ’ άλληλας ’Εννοείτε δέ δτι και τδ έλάχιστον τούτων ρήγμα 

άρκεϊ ΐνα θανάτωση τδν ημέτερον φίλον έν τί! στιγμή τίίς άναστάσεώς του»,

Καί ταΰτα λέγων ό. Νιμπδρ έποίει δ τι έλεγε, πιέζων τδ σώμα τοΰ συν? 
ταγματάρχου. Επειδή δέ τό δωμάτιον τοϋ λουτροΰ -ητο κατάμεστου θεα
τών και ητο αδύνατον νά κινηθώ τις έν αύτφ, ό ιατρός Νιμπδρ παρεκάλε- 

σεν αύτούς νά μεταβώσιν εις τό έργαστηριον. Άλλά καί τδ εργαστηρίου εύ- 
ρέθη τοσοΰτον πλήρες, ώστε έκρίθη έπάναγκες υά κενώσωσι καί αύτό πρδς 

οφελος της αιθούσης ητις καί αύτη ούχ ^ττον ύπερεπληρώθη. Οί άντιπρόσω? 

ποι της Εταιρείας τ^ς Βιολογίας μόλις ειχον θέσιν .παρά τη γωνία τραπέ- 
ζης ,τινός, ΐνα συντάξωσι τό πρακτικόν τ^ς άναστάσεώς. ’Ήδη δέ ίτο κατά? 

μεστός καί η αί'θουσα καί τό έστιατόριον, τέλος δέ και η αύλη δλη, Φίλω, 

ξένοι, άγνωστοι πάντες συνωθοΰντο διαγκωνιζόμενοι καί άναμένοντες έν σιω? 

πνί. Άλλ’ ή σιωπή τοϋ πλήθους δέν είνε ηττον θορυβώδης της μυκωμένης 

θαλάσσης. Ό πολύσαρκος ιατρός Μαρτοΰ έκτάκτως άπησχολημένος, άνεφαί? 
νέτο έκ διαλειμμάτων διασχίζων τά πυκνά τών περιέργων κύματα ώς τα- 

χύπλουν άγγελιαφόρον. Πας δέ λόγος αύτοΰ έκυκλοΰτο από στόματος εις 
στόμα διαδιδόμενος μέχρι της όδοϋ, ένθα τριάκοντα δμ.ιλοι στρατιωτικών 

καί πολιτών έκινοΰντο πανταχόθεν. Ούδέποτε δέ η μικρά αυτή οδός εΐχεν 
ίδεϊ τοιουτον όχλον καί θόρυβον. Διαβάτης ίδων τδ πλήθος ισταται καί έρωτφ 

έκθαμβος, .
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—· Τί εΐνε ; Κηδεία ;

- Τούναντίον, κύριε.
■·— Γέννησις;

— ’Αναγέννησις.

Γέρων δέ τις δικαστής λαβών άφορμην έκ τοϋ πειράματος προσεπάθει νά 
έξηγηση δι’ αύτοΰ τό περί τοΰ γηοαιοΰ Αΐ'σωνος μυθολογούμενον, δν η κόρη 

του Μήδεια έβρασεν έν λέβητι.

«Τδ αύτό σχεδόν πείραμα είνε, έλεγε, καί πιστεύω δτι οί ποιηταί έσυ- 

κοφάντησαν την κολχίδα μάγισσαν. Ιδού λαμπροτάτη ύπόθεσις νά γράψη 

τις καλούς στίχους εις τδ άρχαϊον, άλλά ποΰ τώρα πλέον δέν έχώ την ευ-' 
χέρειαν άλλοτε ειχον.

Την μεσημβρίαν ό υπαστυνόμος καί ό υπομοίραρχος έλθόντες διέσχισαν τδ 

πλήθος καί είσέδυσαν εις την οικίαν. Οί κύριοι ούτοι έδηλωσαν είς τόν κ. 

'Ρενάλτον δτι η έπίσκεψίς των ούδέν είχε τό έπίσημον, άλλ’ δτι ηλθον ώς 

άπλοι θεαταί έκ περιεργίας. Ευρον δέ έν τφ διαδρόμφ τόν έπαρχον, τδν δή

μαρχον καί την γηραιάν Γοθώ, ητις γεγωνυίιη τη φων^ διεμαρτύρετο βλέ- 
πουσα καί την εξουσίαν αύτην συμπράττουσαν είς τοιαύτας μαγείας.

Περί την πρώτην μετά μεσημβρίαν ό Νιμπδρ ύπέβαλεν αυθις τόν συνταγ

ματάρχην είς λουτρδν έπί πολλην ώραν μετά δέ την. άπό τοΰ λουτροΰ έξο

δον τδ σώμα άνετρίβη ισχυρότερου καί τελειότερου η πρότερον.
«Νΰν δυνάμεθα, ειπεν ό ιατρός, νά μετακομίσωμεν τόν κ. Φουγαν είς τδ 

έργαστηριον, ΐνα η άνάστασις γείνη δσον οιόν τε δημοσία. Άλλά πρέπει νά 
τον ένδύσωμεν η δέ στολή του εινε ράκη.

— Πιστεύω, ύπέλαβεν ό καλός κάγαθός κ. 'Ρενάλτος, δτι δ συνταγμα
τάρχης έχει σχεδόν τό άνάστημά μου. Δύναμαι νά τφ δανείσω έγώ φορέ

ματα καί εί'θε νά τα καταλύση ! άλλά, καί τό λέγω μεταξύ ημών, δέν ελ

πίζω».
Ή Γοθώ έκόμισε γογγύζουσα πάν ο τι απαιτείται ΐνα ένδυθη άνθρωπος 

δλος γυμνός. Άλλ’ η άγανάκτησίς τις δέν ήδυνηθη νά μη άμ.βλυνθη πρό της 

καλλονές τοΰ συνταγματάρχου.
«'Ο άμοιρος ! άνεφώνησε στενάζουσα. Καί εινε νέος ’σάν τδ κρύο τδ νερό 

καί άσπρος άσπρος σάν τόν ήλιο. Κρίμα εινε νά μην άναστηθη !»
Τεσσαράκοντα περίπου ψυχαί συνωθοΰντο έν τφ έργαστηρίφ δτε έκομίσθη 

δ Φουγάς. Ό ιατρός Νιμπδρ βοηθούμενος ύπδ τοΰ Μαρτοΰ έκαθιςε τόν συν

ταγματάρχην έπί άνακλίντρου καί παρεκάλεσε τούς παρόντας νά σιωπησω- 
σιν, Έν τφ μεταξύ ή κυρία 'Ρενάλτου ητησε την άδειαν νά είσέλθη καί αύτη 

καί ή αί'τησις αύτης έδέχθη,

«Κυρία καί κύριοι, ειπεν δ ίατρος Νιμπόρ, μετ’ όλίγας στιγμάς θά φάνε-' 
ρωθη η ζωη. Πιθανόν δέ πρώτοι νά κινηθώσιν οί μ,ΰς, καί έπειδη η κίνησις 

τών μυών δέν έκανονίσθη έτι διά της έπενεργείας τοΰ νευρικοΰ συστήματος, 
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πιθανόν νά εινε σπασμωδική. Σάς προλέγω δέ τοΟτο ΐνα μή τυχόν φοβηθήτε. 

*Η κυρία καθ’ δ μήτηρ θά έκπλαγή πολύ όλιγώτερον υμών των άλλων" διότ4 
τόν τέταρτον μήνα τής εγκυμοσύνης θά ήσθάνθη τάς άτακτους ταύτας κινή

σεις, αϊτινες ί'σως θά έκδηλωθώσι μετ’ ού πολύ έν μεγάλφ. Άλλ’ ελπίζω οτι 
αί πρώται αυτόματοι συστολαϊ θά γείνωσι κατά τάς ί'νας της καρδίας. Καί 

τοϋτο συμβαίνει εϊς τό έμβρυον, αί έρρυθμοι κινήσεις της καρδίας προηγούν

ται των ενεργειών των νεύρων».
Καί ήρξατο πιέζων τά κάτω τοϋ στήθους, διεγείρων τδ δέρμα των χειρών, 

διανοίγων τά βλέφαρα, έξετάζων τον σφυγμόν καί άκροώμενος την καρδια

κήν χώραν.

Άλλ’αί'φνης η προσοχή τών θεατών περιεσπάσθη όλίγόν ένεκα θορύβου τι- 
νός γινομένου έξω. Τάγμα τοϋ 23ου συντάγματος διήρχετο προ της οικίας, 

ήγουμένης της μουσικές. Έν φ δέ οί ήχοι των χάλκινων οργάνων και τών 
τυμπάνων διέσειον τά παράθυρα της οικίας, έλαφρόν ερύθημα (χρωμάτισε τάς 

παρειάς τοϋ συνταγματάρχου. Οί οφθαλμοί του οΐτινες ανέκαθεν ήσαν ημί
κλειστοι έλαμψαν ύπδ ζωηροτέρας λάμψεως. Την αύτήν δέ στιγμήν ό στη- 

θοσκοπών τόν ταγματάρχην ιατρός Νιμπόρ άνεφώνησε :

«’Ακούω τούς παλμούς της καρδίας».
Μόλις δέ εΐπε τάς λέξεις ταύτας καί τό στήθος διεστάλη ύπό β,ιαίας άνα- 

πνοής, τά μέλη συνεστάλησαν, τό σώμα άνωρθώθη καί ήκούσθη κραυγή δυ

νατή :
«Ζητώ ό αύτοκράτωρ!»
Άλλ’ ώς εάν η τοιαύτη προσπάθεια έξήντλησε τάς δυνάμεις του, ό συν

ταγματάρχης Φουγάς άνέπεσεν επί τοϋ ανακλίντρου ψιθυρίζων διά φωνής 
ήμισβέστου :

«Που είμαι; Παιδί.’ τό ημερολόγιον !»

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τόν ληξαντα μήνα δύο συνεκροτηθησαν τακτικαί συνεδρεΐαι. Την 27 

δέ τοϋ μηνός ήρξαντο και τά εσπερινά άναγνώσματα,τοϋ κ. Δ. Πανταζή άνα- 

γνώντος πραγματείαν Κυκε&ν έπιγραφομένην.
Τά δημόσια μαθήματα άρχονται τή 2 Νοεμβρίου.

Έδημοσιεύθη τό πρόγραμμα τών εσπερινών αναγνωσμάτων και τών δη

μοσίων μαθημάτων μέχρι τοϋ μηνός Φεβρουάριου.

Ώρίσθη τίμημα εισόδου εις τάς έπιστημονικάς εσπερίδας δρ. ν. 2, έφ’ ολην 
δέ την σειράν τών εσπερίδων τής χημείας έκ 12 μαθημάτων δρ. ν. 20 

καί διά τά τακτικά ενεργά μέλη δρ, ν. 12.
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Άνεγνώσθησαν αί εκθέσεις τών εξελεγκτικών έπιπροπών τών Σχολών τών 
άπορων παίδων έν Ζακύνθφ καί Πάτραις, άποφαινομένων δτι ή διαχείρισις 

τών κοσμητειών τούτων εινε κατά πάντα άρίστη.
Έν τή διεθνεϊ εκθέσει τών Παρισίων ό Σύλλογος ήξιώθη διπλώματος ίσο- 

δυναμοϋντος πρός άργυροϋν μετάλλιον διά την έκδοσιν τών ΝεοεΛΛηνικων 
καί τοϋ άνά χεΐρας περιοδικοΰ Παρνασσού καί διά την σύστα- 

σιν τών Σχολών τών άπόρων παίδων.
— Άπεβίωσαν δύο τών επιτίμων μελών του Συλλόγου ενταύθα μεν ό 

Ευστάθιος Λ; Σιμός, έν Κερκύρφ δέ ό Γεώργιος Μαρκορας. Βιογραφικάς πί

νας περί τών άνδρών τούτων σημειώσεις καταχωρίζομεν κατωτέρω.

Έπί, τή εκλογή ώς Πατριάρχου οικουμενικού τοϋ τέως μητροπολίτου Θεσ

σαλονίκης κ. ’Ιωακείμ επιτίμου μέλους, ό Σύλλογος έψηφισε νά άποσταλώσι 

τά συγχαρητήρια αύτοϋ.
Την 20 όκτωβρίου έγένετο ή επίσημος έγκατάστασις τών νέων άρχών τοϋ 

Συλλόγου καί ή λογοδοσία τοϋ τέως προέδρου κ. Θρ. Άγγελοπούλου Αθα

νάτου. Ταύτην θά καταχωρίσωμεν εις τό έπιφερόμενον τεϋχος.
Συνήφθησαν σχέσεις πρός τό έν Λεμησσφ τής Κύπρου άναγνωστηριον η 

‘ΐσύτης τή αιτήσει τής διοικούσής αύτό έπιτροπής.

Έξελέχθησαν έπίτιμα τοϋ Συλλόγου μέλ,η οί έν Μονάχφ καθηγηταί κκ. 

Bursian καί Loher καί τακτικόν πάρεδρον ό κ. Ξενοφών Ζύγουρας.

EYCTAOIOC A. £ΙΜΟ£

‘Ο Ευστάθιος Α. Σιμός γεννηθείς έν Ίωαννίνοις τφ 1804 άπεβίωσεν έν 

’Αθήναις τή 29 Όκτωβρίου 1878. Διετέλει δέ μέλος επίτιμον τοϋ Συλλόγου 

από τοϋ 187 2.
Μαθητής γενόμενος τοϋ Αθανασίου Ψαλίδα μετέβη μετά τής οικογένειας 

αύτοϋ εις Κέρκυραν καταστραφείσης τής πατρίδος του καί μετ’ ολίγον εις 
’Ιταλίαν περί τά μαθηματικά ιδίως τελειοποιηθείς. Έπανελθών δ’ εις Ελ

λάδα τφ 1828 μετέβη εις ’Ηλείαν ρπου έμεινε διδάσκουν μέχρι τής έλεύ- 

σεως τοϋ ’Όθωνος, δτε καί διωρίσθη έν τφ έπί τών Οικονομικών ύπουργείφ 

γραμματεύς Α' τάξεως, προβιβασθείς έπειτα εις σύμβουλον τής έπί τών Οι

κονομικών Γραμματείας καί.εις εισηγητήν του κλάδου τούτου πρός τό. συμ.- 

βούλιον τής ’Επικράτειας. Τήν 3 Σεπτεμβρίου συνέταζε τήν πρός τόν στρα

τόν προκήρυξιν καί έξελέγη πληρεξούσιος τής’Εθνικής Συνελεύσεως τοϋ 1843. 
Πεσόντος έπειτα τοϋ Υπουργείου Μαυροκορδάτου έπαύθη καί ό Σϊμος ώς φί

λος αύτοϋ καί από τοϋ 1844 μέχρι τοϋ 1859 έμενεν ίδιωτεύων καί περί 
έργα φιλολογικά καταγινόμενος. Κατά τό χρονικόν δέ τοϋτο διάστημα με

τέφρασε τήν ιστορίαν τής Γαλλικής έπανκστάσεως τοϋ Μινιέ καί τήν Ιίό-
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pirray τής κυρίας Στάελ, καί μετά τών κκ. 'Ρενιέρη καί Χαλκιοπούλου τους 
ΜεΛΛονίψγους τοϋ Μαντζόνη’ τφ δέ 1854 έξέδιδεν εφημερίδα τδ Ιΐανεί- 
Λήκιοτ. Τω 1859 προσελήφθη εις τδ '1'πουργεϊον Μιαούλη τδ τελευταΐον τής 

βασιλείας τοΰ ’Όθωνος. ’Επί δέ τής βασιλείας Γεωργίου προσελήφθη ύπδ τοϋ 
Δ. Βούλγαρη ώς υπουργός επί τών Οικονομικών τφ 1867 ό'τε έξελέγη κα 

βουλευτής ’Αττικής. Τφ 1872 διωρίσθη πρέσβυς τής Ελλάδος έν Κωνσταν- 

τινουπόλει έν κρισιμωτάταις του 'Ελληνισμού περιστάσεσι προσενεχθείς έν 
πασιν ελληνοπρεπέστατα μέχρι τοΰ 1875, οτε Απολυθείς άπεχώρησεν αυθις 
?ις τον ιδιωτικόν βίον συνεχίζων τάς οπό τής πολιτικής διακοπείσας πνεύμα' 

τϊκάς αύτοΰ ασχολίας, ών δείγματα έστωσαν οί τρεις έν τφ περιοδική τούτοι 

συγγοάμματι καταχωρισθέντες διάλογοι,1 ένοις μετά πολλής γνώσεως τοϋ 
πράγματος καί τέχνης και γλαφυρότητος πραγματεύεται περί z/ιχαιοσύκης 

ir τη ΙΙοΛιτεία, περί Κυβερν^σεως και Εξουσίας, καί περί Πίστεως καί 
Θρησκείας ζητημάτων σπουδαιοτάτων καί άξιων πλείστης μελέτης υπό τών 

τά ήμέτερα διευθυνόντων,

ΓΕΩΡΓΙΟ* ΜΑΡΚΟΡΑ*

'Ο Γεώργιος Μαρκοράς έγεννήθη τώ 1793 έν Κέρκυρά ένθα και Απέθανε 

τή 24 Σεπτεβρίου 1878. Διετέλει δέ μέλος έπίτιμον τοΰ Συλλόγου από τοϋ 

1872.
Σπουδάσας έν τη πατρίδι αύτοΰ την νομικήν ιδίως έπιστήμην εικοσαε

τής μόλις είσήλθεν εις τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν κατά μικρόν άνελθών εις 
τά ανώτατα αξιώματα. Καί έπί μέν τής γαλλικής προστασίας τφ 1807 
διετέλεσε γραμματεύς τοΰ αύτοκρατορικοΰ έπιτρόπου διάσημου νΰν Αεσ- 

σέψ, καί έ'πειτα Αοχιγραμματεύς τής Γερουσίας. Έπί δέ τής αγγλικής προ

στασίας έξελέχθη αυθις γραμματεύς τής Γερουσίας, έπαρχος καί βουλευ

τής Κερκύρας δίς έργασθείς εις τήν σύνταξιν τών κωδίκων και μέλος τοϋ 

ανωτάτου συμβουλίου τής Δικαιοσύνης έπί εικοσαετίαν. Μετά δέ τήν *Ένω- 
σιν έξελέχθη βουλευτής Κερκύρας καί Αντιπρόεδρος τής Βουλής τφ 1865. 

’Εγένετο δέ ό Μαρκοράς γνωστός καί διά τής δημοσιεύσεως πολιτικών 

και θρησκευτικών πονημάτων αύτοΰ και έξαιρέτων ιταλικών ποιήσεων, έν 
αϊς διακρίνονται τά αστεία ποιήματα La Bocca καί La Moda, έποίησε 

δέ καί φδήν έπί τφ θανάτφ τοΰ Κωλέττη. Τφ δέ 1848 διά δύο διατριβών 

άνεσκεύασε τήν πρδς τού; απανταχού ’Ορθοδόξους πολυθρύλητον εγκύκλιον 
δι’ ής Ιΐίος ό Θ', πάπας γενόμενος, προσεκάλει τούς ορθοδόξους νά έπανέλ-- 

θωσιν εις τήν μάνδραν του καλοΰ ποιμένος. Τών διατριβών δέ τούτων τήν δεν·» 
τέραν έξελληνίσας έξέδωκε μετά τοΰ ίταλικοΰ πρωτοτύπου ό Φιλητάς, δστις

I ’Ίδε Παρνασσό? τόμ, Δ’, 578 καί Β’, 81 και 409.

SYMMIKTA δΐ ϊ 

τφ 1854 μετέφρασε καί τάς τοϋ Μαρκορά «παρατηρήσεις έπί τινων χωρίων 
τής υπό Πίου τοϋ Θ' έν τφ μυστικφ συνεδρίφ γενομένης τή 19 Δεκεμβρίου 

προσλαλιάς». Μετέφρασε δέ εις τήν ιταλικήν ό Μαρκοράς τήν τω 1848 

έκδοθεϊσαν «’Εγκύκλιον έπιστολήν τής μιας, αγίας, καθολικής καί άποστο- 
λϊκής εκκλησίας πρός τούς απανταχού ορθοδόξους» έκδούς αύτήν μετά τόϋ 
έλληνικοΰ πρωτοτύπου πρός έλεγχον τών άλλοδόξων, ώς άνανταγώνιστον 

ύπεράσπισιν τών τής ήμετέρας ’Εκκλησίας αρχαίων δογμάτων καί εθίμων, 
Τελευταΐον δέ εργον αύτοΰ κατέλιπε γαλλιστί γεγραμμένον, δι’ ού ίστορικώς 

καταδεικνύει πώς ή ’Ανατολική ’Εκκλησία διέσωσε τήν Ανεξαρτησίαν αύτής 

Από τής κοσμικής τών αύτοκρατόρων έξουσίας ούδέποτε ύποκύψασα είς αύ

τήν ώς αδίκως καί άναλήθως κατηγορήθη.

13.ΥΜΜΙΚΤΛ

ΑΡΙΘΜΟΣ! ΚΤΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔί,—■ Κατά τάς σημειώσεις τοΰ υπουργείου 

τών Οικονομικών ό αριθμός τών διαφόρων κτηνών έν Έλλάδι πλήν τών Ίο- 

ν'ιφν νήσων κατά τό 1877 είχεν ώς εξής'

Πρόβατά 2,104,149

· · ·· · ο · ■ » · · · · 1,965,894

βόες · · · ο · · · . · · · · 5,886

· · . . « . ■ . β . 48,529

Βούβαλοι . . . ........................ 346

I7C7C01 · · · » « · · ? . · ■ · 57,101

Ήμίονοι 27,851

’Όνοι ............................................. 54,418

Χοίροι» · · ο · ... · · · · 42,862

Κα^ΛΤ^λοι · a .. .» · · · · * 69

Ή Πελοπόννησσος εινε ή πλουσιωτάτη είς πρόβατα διατρέφουσα τοιαΰτα. 

1,023,737, ένφ ή Στερεά διατρέφει 879,686 ή Εύβοια μετά τών Σπο

ραδών 140,376 καί αί Κυκλάδες 60,350. Ή Στερεά 'Ελλάς εινε πλουσιό
τερα εις Αγελάδας καί βόας διατρέφουσα αγελάδας μέν 26,562 καί βόας 

2,927, ένφ ή Πελοπόννησος 11,725 αγελάδας καί 1656 βόας. Κατ’επαρ
χίας ή πλουσιωτάτη εις πρόβατα εινε ή Φθιφτις διατρέφουσα 125,680, ή 
Αοκρίς 101,409, ή Ίίλις 132,374 καί ή τών Πατρών 108,029. Τάς 

πλρίστας αϊγας διατρέφει ή Καρυστία 102,926 καί ή Ευρυτανία 102,752. 
Είς βόας gal αγελάδας πλου'σιώτεραι εινε ή επαρχία Βονίτσης (4196) Άτ- 
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ti'A’Ci (38oO), Φθιωτιδος (3633) καί αΐ τών θηβών, Ευρυτανίας καί,Μεσο

λογγίου ,πέριέχουσαι έκαστη περί τάς 3000. "Ίππους δέ η Στερεά έχει τούς 

πλείονας, ιδίως δ’ αί έίταρχίαι Φθιωτιδος (4793), Λοκρίδος (4373) καί Άτ- 

τικ^ς (3539). "Ονους δέ διατρέφει πλείονας ή Κορινθία (4699), ή.’Αττική 
(33ί2) και η Καρυστια (3024). Χοίρους τέλος έχει πλείονας ή επαρχία 
Βονίτσης (6728).

* * \
. ¥ .

Η ΑΛΙΕΙΑ. ΕΝ ελδαδι. — ’Εν τω βιβλίφ la faune de Gr0ce ό κ. Χελ- 
δραιχ περιγράφει ώς έξης τά τής αλιείας έν Έλλάδι. Τά εργαλεία καί οί 

διάφοροι τροποι τής αλιείας εινε οί αυτοί σχεδόν καί οί τών λοιπών εθνών. 

Εκ τών τρόπων της αλιείας συνηθεστερος εινε ό διά τής τράτας. Κατά την 
εποχήν καί το είδος τών ιχθύων ούς πρόκειται νά άλιεύσωσι, μεταχειρίζον
ται διάφορά ειόη δικτύων, άτινα διακρίνουσι διά τών ονομάτων γρίφος, ns- 

I.o6olor, παραγάδι, σαγήνη’ μεταχειρίζονται δέ καί τόν κάμακα η καί τό 

αγκυστρον. Δια τοΰ κάμακος η αλιεία έκτελείται έν καιρφ νυκτός, άφοΰ έπί 
τνίς πρώρας τοΰ πλοίου άναφθή πυρά περιφάτι ή πυροφάνι καλούμενη, καί η 
λαμψις προσελκύει τους ίχθυας. Κατά τά άβαθή ύδατα, τάς λιμνοθαλάσσας 

καί τους ποταμούς ίδρυουσι τά καλαμωτά, λεγάμενα,άτινα άφίνουσι μέν τούς 
ιχθΰς να εισερχωνται,άποτρέπουσι δ’αυτών την έξοδον' αί δέ λιμνοθάλασσα 

εν αίς γίνεται η αλιεία αυτή καλούνται βιβάρια. Οί άλιεϊς ενίοτε καταχρώ- 

μ.ενοι ριπτουσιν εν τώ ύδατι πρός αλιείαν φυτά ναρκωτικά όπως ζαλίσωσι τούς 
ιχθΰς, μεταχειριζ όμενοι πρός τοϋτο είδος εύφορβίου κοινού έπϊ τών βράχων 

τών ακτών οπερ καλοΰσι φΜμον η τ^αροβύτα,νον. Οί ούτως άλιευθέντες 
ιχθΰς είνε επικίνδυνοι είς την υγείαν καί διά τοϋτο αύστηρώς Απαγορεύεται 

η τοιαυτη αλιεία ώς καί η διά δυναμίτιδος, ητις έπί βλάβη μεγάλη καί τών 
ιχθύων καί τών άλιεων είσήχθη τά τελευταία έτη.

Η αλιεία είνε πολύ διαδεδομένη έν Έλλάδι, άναλόγως όμως τής έκτά- 

σεως τών ακτών καί της αφθονίας τών ιχθύων έν τε τή θαλάσση καί ταϊς 
λίμναις δέν παράγεται ωφέλεια όση προσεδοκατο, τών περί ταύτην καταγι- 

νομενων μη γινωσκόντων νά χρησιμοποιήσωσιν αυτήν. Παστοί ιχθΰς πα
ρασκευάζονται έν τισιν έπαρχίαις, έν Άκαρνανί^, Αιτωλία, Εύβοί^ κλ. ώς 

εγ/ελυς, κεφαλοι, σαρδελλαι, σκόμβροι, ρέγκαι καί άλλα τινά άλλ’ή τούτων 

παρασκευή είνε τόσον μικρά ώστε δέν άρκεϊ είς την κατανάλωσιν τοΰ τόπου 

καί μεγάλη ουτω γίνεται εισαγωγή έκ τοΰ εξωτερικού' η συστηματική κα

τασκευή τών παστών τούτων ιχθύων θά ήτο μεγάλης ώφελείας πάροχος. Έν 
Μεσολογγίφ καί Κερκύρη παρασκευάζουσιν αύγοτάραχον έκ τών ώών τών 
κεφάλων^ίδίη, άλλά καί τούτου ή παραγωγή είνε πολύ μικρά.

* * 
¥

ΦΑΡΜΑΚΟΝ AYSSHS.—Άναγράφομεν ένταΰθα επίσης έκ τοϋ αύτοΰ βι
βλίου τοΰ κ. Χελδράιχ, χάριν περΐεργίας ότι οί μοναχοί, της μονής Φα,νί- 

ρωμινης έν τη νήσφ Σαλαμίνι μεταχειρίζονται κατά τής λύσσης φάρμακου 

δπερ θεωροΰσιν άλάνθαστον. Τό παρέχουσιν έσωτερικώς είς τούς δηχθέντας 

ύπό λυσσώντος κυνός άφοΰ έννοεϊται καυτηριάσωσι την πληγήν. Τό φάρμακου 
τοϋτο είς κόνιν διδόμενου σύγκειται έκ τοΰ φλοιού τής ρίζης φυτοϋ τίνος τής 
τάξεως τών Άσκληπιαδών, κοινοΰ έν ’Αττική, καί έκ τών άπεξηραμένων 

σωμάτων εί'δους κανθαρίδων συγγενών πρός τάς κανθαρίδας τών έκδορίων.
Λ Λ
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Η ΕΝ ΜΙΕθΡΑ ΙΙΑΝΗΓΧΡΙΕ.-— Μεταξύ τών 1 6 πανηγύρεων τών τελού

μενων καθ’ ολον τό κράτος κατά τόν μήνα Αύγουστον, βεβαίως επιφανή θέ- 

σιν κατέχει ή έν Μισθρη, άπό τής .22 άρχομενη καί μέχρι τέλους Αύγου
στου παρατεινομένη, διά τε την διάρκειαν, τό πλήθος τών πανηγυριζομένων 

καί έμπορευομένων, καί τών εμπορευμάτων τό πολυποίκιλαν.
‘Η πανήγυρις αύτη άνάγουσα την άρχήν είς τούς προ τής παλιγγενεσίας 

τοϋ έθνους χρόνους, καί παρά τω τότε μέν άκμάζοντι καί μεγάλως ύπό τών 

Τούρκων τιμωμένω, νΰν δέ κατερηριμμένφ Μισθρη γιγνομενη, ετελεσθη καί 
κατά τό έτος τοϋτο μεθ’ ικανής ζωηρότητος, ώς διηγείται ή έν Σπάρτη εκ- 

διδομένη έφημερίς Π ΐΛοποννησιακος Άοτήρ, καί τοι τό νόμισμα σχετικώς 

είχε φυγαδευθή τών χειρών τοϋ λαοϋ.
Την πανήγυριν ταύτην έπεσκέψαντο περί τάς 35000 άνθρωπων εκατε- 

ρου τών γενών' 10,000 έκ τών άλλων έπαρχιών καί 25,000 Λακεδαιμο

νίων’ τούτων οί πολλοί προσήλθον χάριν πωλήσεως ή Αγοράς παντοειδών 

πραγμάτων ή ζφων' τινές θέας χάριν, καί τινες ώς έκ τής συνήθειας. Τα εμ
πορεύματα τής πανηγύρεως ησαν ποικίλα εμπορικά είδη, κυρίως όμως ζωη- 

ράν καθίστα την πανήγυριν ή άγορά καί ή πωλησις τών ζφων, ίππων, βοών, 

όνων καί ήμιόνων.
Τό δλον ποσόν τοΰ κυκλοφορήσαντος νομίσματος άνήλθεν είς 456,000 

δραχμών κατά τόν εξής πίνακα' 10,000 δραχ. είς χαλκά, 11,000 είς χρυσά 

καί αργυρά κοσμήματα καί σκεύη, 80,000 είς τά κυρίως εμπορικά εί'όη, 
30,000 είς οίνον καί έδώδιμα, 25,000 είς ολα τά λοιπά εί'δη τά Ανωτέρω 

μνημονευθέντα καί 300,000 είς άγοράν ζφων ών ό άριθμός άνερχεται εις 
1500, έξ ών 1300 έπωλήθησαν δημοσίη καί 200 λάθρα, όπως μη άποτί- 

σωσιν οί κτήτορες αύτων τόν.κεκανονισμένον δημοτικόν φόρον.
Ό δήμος Σπάρτης είσέπραξεν έκ παντοειδών φόρων, ους εχει επιβάλει εις 

τούς έμπορευομένους δραχ. 4546’ ήτοι 2000 εκφορού τών ζφων, 1346 εξ 

ένρικιάσεως τών παραπηγμάτων των τε φκοδομημενων (μπεζεστενι) και τών 

ξύλινων καί 1200 έκ τών φορολογηθέντων έμπορευμάτων.
. * *

¥
EAAHNES και ΕΛΑΤΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ■— Έν τφ γερμανικφ γεω- 

γραφικφ περιοδικφ τοΰ Αοιδίμου Πετερμάννου Mittheilungen δημοσιεύε

ται διατριβή μετά στατιστικών πινάκων άναφερομένων είς τους κατοίκους



§14 ΣΫΜμΙκΤΑ
τοϋ σαντζακιού Σερρών, ή'τις ά·άθτελεϊ μέρος στατιστικού συγγράμματος 

περί Μακεδονίας, περί S κατέγεινε δεκαπέντε όλα έτη ό γνωστός άπόστΟ- 

Λος τοΰ σάα,βισμοΰ Βέρκοβιτς. Κατά τοΰτον μόνα τά Μαδεμοχώρια, ήτοι 
ή αρχαία Χαλκιδική, εινε ελληνικά άμιγή’ έν τφ διαμέρίσμάτι Ζίχνης 

οι "Ελληνες εινε ή επικρατούσα φυλή, έν δέ Σέρραις καί Δράμφ οΐ Βούλγα
ροι’ έν τφ παοαλίφ διαμέρίσματι Πράβιστα οΐ "Ελληνες εινε όλιγώτεροι, έν 
δέ τφ έσωτερικφ έκλείπουσι τελέως. Οί Τούρκοι εινε πανταχοϋ οί ελάχιστοι, 

. έν δέ τοϊς διαμερίσμασι Νευροκόπης καί'Ρασλόγ ύπάρχουσι σχεδόν μόνον Βούλ

γαροι. Κατά την άγγλικήν Άκαδημειατ βεβαίως δέν δύναται νά νομισθή 

οτι οί άριθμοί τών 'Ελλήνων εινε υπερβολικοί, άπ’ εναντίας εΐνε καταφανής η 
ύπέρ τών Βουλγάρων μεροληψία έν τοϊς πίναξι τούτοις.*

* Λ 
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ΙΑΤΡΟΙ KAI ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΝ ΡΩΣΙΑ.—Πολλοί έκ τών ομογενών ημών 
άγνοοΰσι πλανάν τήν μεγίστην πρόοδον ήν έσχον κατά τήν τελευταίαν εΐκο- 
σαετηρίδα αί αντιπρόσωποι τοΰ έν 'Ρωσίφ ευμόρφου φύλου έν τη άνωτάτή 
παιδείικ. Τό πανεπιστήμιον τής 'Ρωσίας κυρίως, τής Γερμανίας δέ καί 'Ελβε

τίας έν μέρει γέμουσι νεανίδων ρωσίδων εκπαιδευόμενων ώς έπί τό πλεϊστον 

έν τη ιατρική σχολή· πολλάς δέ ήδη άσκ.1ηπιίδας έχει ή χώρα τών Μοσχο
βιτών αϊτινες έξασκοΰσι τό επάγγελμά των κυρίως έν ταϊς μικραϊς πόλεσι καί 

κωμοπόλεσι" μεγίστην δέ υπηρεσίαν προσήνεγκον κατά τόν σύγχρονον αγώνα 
διότι πολλαΐ αυτών μετά τής ίδιαζαύσης τφ εύμόρφφ φύλφ στοργής πε- 

ριέθαλπον τούς έν τφ στρατφ άρρωστους. Καί όμως έκδίδεται αίφνης κατ’ 
αύτάς δρακόντειος νόμος δι’ ού άπαγορεύεται τοϋ λοιπού ταϊς γυναιξιν ή έξά- 

σκησις τοϋ επαγγέλματος τών παίδων τοϋ Τπποκράτους. Δύναταί τις νά φαν- 

τασθή τήν θέσιν τών δυστήνων τούτων γυναικών καί τήν άθυμίαν εκείνων 

α'ίτινες προύτίθεντο κατά τό έ'τος τοϋτο νά έπιληφθώσι τής έκμαθήσεως 

τής ιατρικής, αί πλεϊσται τούτων ώς άγγέλλει ό τύπος τής ρωσικής πρω- 
τευούσης μένουσι κατά τό παρόν άνευ πόρου ζωής έστέρημέναι δέ καί τής 
έλπίδος αίσιωτέρου μέλλοντος. Ταϋτα ώς φδεται σχέσιν έχουσι πρός τά κατά 

τοΰ σοσιαλισμοΰ λαμβανόμενα μέτρα καθ’ ότι ό σοσιαλισμός έχει πολλούς ο
παδούς έν τή χορείοι τών θηλέων Άσκληπιαδών έν 'Ρωσία. 'Οπωσδήποτε 
τό μέτρον τοϋτο ένεποίησεν αίσθησιν, κατεκρίθη δέ ύφ’ άπάσης τής έγκριτου 

ρωσικής δημοσιογραφίας. Οί σοσιαλισταί έν τούτοις δέν παύονται δεικνύοντες 

σημεία ύπάρξεως, ότέ μέν ποιοϋντες ταραχής έν τοϊς δεσμωτηρίοις ένθα κα

τακρατούνται,ώς συνέβη τοϋτο εσχάτως έν τφ έν Όδησσφ δεσμωτηρίφ ένθα 

αί έν αύτφ γυναϊκες έπί πολίτικους έγκλήμασι κατηγορούμενα! (πολιτίτζε-

1 Άχριβεστάτας ειδήσεις περί τον άριΟμοΰ τών εν Μακεδονία 'Ελλήνων, Βουλγάρων καί 
Τούρκων περιέχουσι τά Μακεδονικά ήτοι περιήγησις τών εν Μακεδονίφ επαρ
χιών Λράμας, Ζίχνης και’ΕλευΟερονπόλεως ύπό Ν. Γ. Φιλιππίδου μακεδόνος, κα- 
ταχωρισΟίντα ΐν τώ Καρνασσφ τ<5μ. Α', σελ. 123 καί 286.. Πρβλ. καί τόμ. Β’, σελ. 405.
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©κιγίη πρίστόύπνιτση), έθραυσάν τάς ύάλους τών παραθύρων των, διότε έτν 

μωρήθη μία έκ τών συνενόχων αυτών. Άφ’ ετέρου τό πρώτον ήδη αναφαί

νονται στάσεις εργατών, έν αΐς πασίδηλος εινε ό δάκτυλος τών σοσιαλι

στών. "Εν τινι σιδηρουργικφ έργοστασίφ έκ τών μεγίστων έν 'Ρωσίγ, κατ’ 

αύτάς 3,000 περίπου έργάται έστασίασαν καταπαύσαντες τήν έργασίαν καί 
άπαιτοΰντες δι’ άπειλών αύξησιν τοΰ μισθοϋ. Μόλις δέ ό στρατός καί αί άρ- 

χαί προσκληθεϊσαι υπό. τής διευθύσεως τοϋ εργαστηρίου ήδυνήθησαν μετά 

πολλών μόχθων καί κόπων νά καθησυχάσωσι τούς στασιάσαντας άφοΰ προη

γουμένως συνελήφθησαν πολλοί έξ αυτών. Κ. Α. Π.
* *¥

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ TO SN ΜΟΣΧΑ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΪΟΝ. — Έν ταϊς έν Μό
σχοι έκδιδομέναις Είδήσεσι, τοΰ έτ Μόσχα δημαρχείου (Ίσβέστιγία Μοσκόβ- 

σκοϊ Γοροτσκόϊ Ντούμη), ό ρώσος αρχαιολόγος Α. Μαρτίνοβ κατεχώρισε λίαν 

περιέργους αρχαιολογικής εκθέσεις περί τών οδών τής άρχαιοτάτης ταύτης 

κοιτίδας τών Μοσχοβιτών. Μεταξύ άλλων περιέργων άναφέρεται οτι μία τών 

οδών τής Μόσχας μέχρι τοΰδε ονομάζεται ’’ίστερίησκΐη, -ερεού.Ισκ. Τίς 
ήδύνατο νά φαντασθή δτι τό όνομα τής Ίστερίνσκαγία ταύτης όδοΰ εΐνε 'Ελ

ληνικής καταγωγής. Ιδού τίνι τρόπφ έξηγεϊ τοϋτο ό κ. Μαρτίνοβ. Έν τή 

θέσει ταύτή κειμένη παρά τή Ελληνική μονή άριστερόθεν πρός τό Κρεμλϊ- 
νον, έν σκολικ όδφ ύπήρξεν τό πρώτον έν Μόσχοι ίδρυθέν καφενεϊον, ένθα 
κατά τάς έορτασίμους ημέρας συνηθροίζοιντο οί έκεϊ παρεπιδημοϋντες "Ελ

ληνες, συζητοΰντες περί τών εμπορικών αύτών υποθέσεων, έτρωγον διάφορα 

φαγητά, έπινον οίνον θερμόν, καφέ καί έκάπνιζον. Τήν συνέλευσή ταύτην 

άπεκάλουν οΐ "Ελληνες Έστίατόριον' άλλ’ οί 'Ρώσοι ταχέως παρεμόρφωσαν 

τήν ξένην λέξιν καί ήρξαντο άποκαλοΰντες δ'πως τό καφενεϊον τοϋτο ούτω 
καί τά λοιπά ό'μοια αύτφ ξενοδοχεία καί πανδοχεία ίστέριγίη καί μεταγε
νέστερον α,βστόριγίη· Κατά τφ 1773 έν τή θέσει ταύτη ύπήρχεν ήδη οίνο- 

πνευματοπωλεϊον (καμπάκ) όνομαζόμενον ’ΛβστέριγΙα, ΒέτυσναγΖα' &<s-cs 

τήνέντή μάτουσκα Μοσκΰά slrsa.yb'ftf τών πανδοχείων, καφενείων καί τών 

τούτοις όμοιων, οί 'Ρώσοι όφείλουσι τφ Έλληνισμω. Κ. Α. Π.
* *

¥
ΚΑΠΝΟΣ ΕΝ ΡΩΣΙΑ.— Κατ’ επισήμους στατιστικής τό ποσόν τοϋ καπνού 

δ έσχάτως εξάγει ή ‘Ρωσία πρός μεγίστην ζημίαν τών έν ’Ανατολή καπνο

φυτειών καί καπνεμπόρων,οΐτινες ώς γνωστόν οί πλεϊστοι τυγχάνουσιν όντες 
"Ελληνες,έχει ώς έξής’ σημειωτέον δ’ό'τι ήδη ό τής Βεσσαραβίας καίτοϋ'Ρω- 

σικοϋ Καυκάσου ούδόλως εινε υποδεέστερος τοΰ ελληνικού καί τοΰ οθωμανικού. 

Ή επαρχία τοΰ Τζερνίγοβ παράγεικατ’έτος 91 6,000 πούτια,ήΠο2τόΣσκαγ2α 

659,000, ή Βεσσαράμπσκαγϊα, 500,000, ή Σαμόρσκαγία 120,000, ‘ηΕο- 

ροκεζσκαγΖα 49,000,ή Χάρκοδσκαγία 46,000, ή ΤαβρίζζεσκαγΖα 37,000, 

ή Τομπόβσκαγϊα 36,000, ή ΒοΛέχΰκαγία 30,000, ή Σαράτοβ σκα-γία.
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20,000,η Π οδ ύ.Ισκαγία 18,000 καί ή ΤούΛσκαγΙα 1 5,000. Μετά τοΰ Καυ. 
χάσου ή 'Ρωσία παράγει χατ’!τος·ηδη 3,102,000 πουτίων χαπνοϋ διαφόρων 

ποιοτήτων, ώς έπί τό πλεϊστον όμως της έσχατης ποιότητος. ' Κ. Α. Π.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.—Έν Ίταλίρρ άπεφασίσθη ύπό τοϋ^πουργείου’της παιδείας vj 

ΐδρυσις δυο γυναικείων πανεπιστημίων, τοϋ μέν έν'Ρωμη τοΰ δέ έν Φλωρεντίιη. 
'Η διάρκεια τών σπουδών έσται τετραέτις, τό δέ πρόγραμμα θά περιλάβη 

τά καί έν τοϊς λοιποϊς πανεπιστημίοις διδασκόμενα μαθήματα. Αί άποπερα- 

τοΰσαι τά μαθήματα θά ύποβάλλωνται εις εξετάσεις καί θά λαμβάνωσι 

πτύχιον διδάκτορος.

— Έντη νέα έκδόσει τοϋ γαλλικού .Ιεζικοϋ της’Λχαδημεΐας ύπάρχουσι 

2200 λέξεις νϋν τό πρώτον εϊσαγόμεναι είς την γαλλικήν γλώσσαν* καταρ- 

γοϋνται δέ 300.

— 'Ο έν τώ College de France καθηγητης της Περσικές Chodzko ηγό- 
ρασεν έν Τεχεράνη περσικόν χειρόγραφον περιέχον 33 αρχαία ιστορικά δρά

ματα άτινα έδωρησατο τη ^Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων. Έκ τούτων 

μεταφράσας είς τό γαλλικόν έξεδωκε πέντε έπιγράψας αύτά θέατρον ν.ερ· 

ΰΐχόν, ίκίογη τεαζιε η δραμάτων.
Λ *

*
ΑΠΟΓΡΔΦΙΚΑ,— Έν τ^ μεγάλη Βρεττανί^ έκδίδονται σήμερον 1885 

εφημερίδες καί 818 περιοδικά ήτοι έν συνόλφ 2703, ων 486 έφημερίδες κα^ 

598 περιοδικά έν Αονδίνω. Τών εφημερίδων 542 'είνε φιλελεύθεραι, 331 

συντηρητικά!, 71 συντηρητικά! φιλελεύθεραι καί 941 ούδέτεραι. Τών δέ πε
ριοδικών 398 καταγίνονται περί εκκλησιαστικά ζητήματα. Εικονογραφημέ
να! έφημερίδες και περιοδικά έκδίδονται 827, ων 33 μετά χρωματιστών 
εικόνων.

— Κατά την R^publique Francaise, τεραστία εΐνε η διάδοσις τών εργα

σιών τοϋ γνωστοΰ οί'κου τών εκδοτών Hachette καί συντροφιάς. 'Ο οικος ου- 

τος λέγεται ων ό τάς εΰρυτάτας έχων έν τώ κόσμω βιβλιοπωλικάς σχέσεις’ 
έ'χει γΰρον 15,000,000 φράγκων, δημ.οσιεύει έν βιβλίον καθ’ έκάστην, έχει 

5000 έργάτας και υπάλληλους καί εξάγει 200,000 δέματα βιβλίων έτησίως.

Σελ. 453 στ. 17 γρ. ελαστικός.— 458 σημ. 1 φυΤικών.— 568, 5 κάτ. 81, 9.— 
569, 31 άπλοι στιχουργοί.— 57'1, 9 άντικαταστάσει,— 30 ποικιλίαν σπονδείου ους, 
— 34 (ίαμβοΝ και τροχαϊοΝ). — 5ί5, 1 προσαδωνται. — 576, 13 τεμνόμενοι, —1
578, 5 άγνοίοι των, — Ί 4 αίσθημα, ενα ρυθμόν άσπαζόμενον, δυσαρεστεΐται. —
579, 39 λόγον τάς. — 580, 5 ά'λλΟν, — 8 έξαλειπτ.τό ώς, — 30 οΐκειότεροι 
πρός, — 31 εαυτών, αντί, — 35 έ ξ α λ. τό των. — 581, ·Ι3 ποιούνται. — 
643 καί 712 έν δποσημ. άντι 562 γραπτ. 549. -—723, 40 ήνΩγλει. — 726, 30 
μελλούσας.— 730, 34 γρ. δέκα άρχοντες οί τήν επιστασίαν τών ιερείων και ώρισμέ- 
νων τινών θυσιών έ'χοντες, φροντίζοντες δέ κτλ· — .731, 10 διά. ταότης τής επιγρα
φής, άλλά μάλλον είκών τις ή τρίπους κτλ.


