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Έν τέλει της πρώτης σειράς τών μελετών τούτων εί'πομεν δτι έκ τής root's· 

χής φύσεως της ψυχής προκύπτει καί ή πρακτική φύσις αύτής,καί έν αρχή 
της δευτέρας προσεθηκαμεν δτι ή θεωρία τής πράζεως άντιστοιχεϊ καθ’ δλα 
πρός την θεωρίαν τής νοησεως, δτι δηλαδή ή πράζις είναι αύτη ή νόησις 

έν ένεργεία. Νυν δέ δτε συνδπληρώσαμεν την σύντομον θεωρίαν της νοησεως 

κα’ι τοϋ ύψίστου αύτης αντικειμένου, την θεωρίαν τουτέστι τής ψυχής καί 
τοϋ Θΐοϋ, Οέλομεν ί'δει δτι η ηθική θεωρία δέν είναι ή δ συνδυασμός τών 

δύο τούτων δρων διά της έκπληρώσεως τοϋ ήθικοϋ νόμου, δτι δ Θεός ού μό

νον είναι τύ υψιστον άντικείμενον «τ-ϊίς νοησεως, αλλά καί δ άνώτατος δρος 

τής πράζεως, τό .πρώτοκ νοητόν καί τό πρώτον όρεκτόν, ώς έλεγεν δ ’Αρι
στοτέλης, καί δτι τοιουτοτρόπως τό άΐηϋες καί τό καΛύν, είς ά άφορ^ ή 
νόησις, συνταυτίζονται διά τίνος άνωτέρας συνθέσεως, έν τω άγαθω^ εις 8 

οφείλει ν’ άφορ^. ή πράζις. Καί ένταΰθα πολλά καί σπουδαία ζητήματα 

άναφύονται, περί ών δσον οίόν τε σαφώς καί συντόμως θέλομεν διαλάβει* 

υπάρχει ηθικη πράζις ; υπάρχει ηθικός νόμος διά την πράξιν, καθώς ΰπάρ- 

χουσι λογικοί νόμοι διά την νόησιν και υλικοί διά την φύσιν ; κατά τί ο ηθι
κός ουτος νόμος διαφέρει τών άλλων ; ποϊαι είναι αί διατάζεις αύτοΰ; ποια 

τά έκ τούτων ήμέτερα καθήκοντα; ποια μέσα έχομεν ΐνα έκτελεσωμεν 

αύτά; καί πώς δυνάμεθα ώς έκ τούτων απάντων νά έκπληρώσωμεντόν 

αληθή ημών προορισμόν ; Έλπίζομεν δτι και κατά την τελευταίαν ταύτην 
μελέτην, οδηγούμενοι ύπό τών αύτών άργών έφ’ών έστηρίχθημεν καί κατά 

τάς προηγουμένας, θέλομεν επιτύχει νά έκθέσωμεν την ήθικήν διδασκαλίαν 

μέ την ακρίβειαν καί βεβαιότητα άς απαιτεί πάσα αληθής έπιστημη.

Και πρώτον, τί έννοοϋμεν δτε λέγομεν ήθικήν ενέργειαν, ήθικήν πρά- 
ξιν; —Ένεργοϋμεν ζαιπράττομεν ποικιλοτρόπως, διά τοΰ σώματος καί διά τής 

ψυχής, νοερώς καί ηθικώς, έν γνώσει καί έν άγνοί^:, κατ’ άνάγκην καί ελευ

θέριος, έλλόγως καί παραλόγως, συμφώνως πρός τόν άληθή ημών προορισμόν 

καί έναντίον πρός αύτόν. Έ ηθικη πράζις είναι προφανώς πράζις τής ψυχής* 
τό σώμα ένεργεϊ, δέν πράττει, καί αί ένέργειας τοΰ σώματος, είναι ποικί- 

* Η 6'σειρά, περί θεοϋ, ίδημοσιεύθη έν ΠαρνασσοΟ τόμ. Β', σελ. 5 καί 321.
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λαι. Ύπόκειται καί τό ήμέτερον σώμα εις τούς φυσικούς καί χημικούς νό
μους, ώς τά άλλα, καί ε'χει ιδιαιτέρας φυσιολογικής ένεργείας, δι’ ών τε
λούνται αί λειτουργίαι τών οργάνων άναγκαϊαι πρδς μ.όρφωσιν, διατήρησιν, 

άνάπτυξιν τοΰ οργανισμού αυτοϋ και μετάδοσιν τής ζωής. Αΐ "λειτουργία® 

αύται ένστιγματικώς καί άκουσίως ώς έπί τά πλεϊστον τελούνται οΐον, ύι 
αναπνοή, ή.πέψις, ά κυκλοφορία τοϋ αίματος κλπ.,άλλ’ έ'χομεν έν μ,έρει συνεί- 

δησιν αύτών, καί δυνάμεθα επ’ αύτών νά έπενεργήσωμεν. Δυνάμεθα νά 

συντελέσωμεν είς τάς ένεργείας ταύτας, προσεγγίζοντές εις τά όργανα τήν 

εξωτερικήν ύλην ής έ'χουσιν ανάγκην, ή άπομακούνοντες αύτήν, καί ουτω 
νά ένισχύσωμεν ή έξασθενώσωμεν αύτάς, καί έάν θέλωμεν δυνάμεθα έν μι<£ 
-στιγμή δλην τήν σωματικήν ήμών ζωήν νά καταστρέψωμεν. Δεν δυνάμεθα 

δμως οΰτε ν’ άλλοιώσωμεν άτιμωρήτως τήν σύστασιν τοϋ ήμετέρου σώμα

τος, τά όργανά αύτοΰ καί τάς λειτουργίας αυτών, ούτε ν’ άναστείλωμεν τήν 

πορείαν τών νόμων καθ’ ους το ήμέτερον σώμα μορφοΰται, αναπτύσσεται, 
διατηρείται, άκμάζει, παρακμάζει καί θνήσκει. Άλλ’ είδομεν δτι έν τφ 
σώματι υπάρχει καί πολλαχώς συνδέεται μετ’ αύτοΰ ή μία, τάυτούσιος, 

αύτενεργός καί έ'λλογος ύπόστασις, ήν ψυχήν όνομάζομεν" άμα άρχεται ή 
ενέργεια αύτής, άρχεται ή ήθική ενέργεια. ’Επειδή δέ ή ενέργεια αύτής εί

ναι αύτενέργεια, ώς εί'δομεν, τό πρώτον στοιχεϊον τής ήθικής ένεργείας είναι 

ή ίΐενθερΐα, περί ής διελάβομεν καί ήν αρκούντως άπεδείξαμ,εν (δρ. άρθρ. 

ς·' Σε'ιρ. α'). Ποιον είναι τό δεύτερον;
Τό δεύτερον στοιχεϊον τής ήθικής πράξεως είναι ό λόγος. — Ή ήθικότηί 

ύποθέτει τήν ελευθερίαν καί τόν λόγον, καί προκύπτει έκ τοϋ συνδυασμού 

τών δύο τούτων στοιχείων. "Αμα έκλείψγ τό έν ή τό έτερον, συνεκλείπει 

καί ή ήθικότης. Πράζις άνευ ελευθερίας ή άνευ λόγου δέν είναι πράςις ή

θική, καί πάν ο,.τι έλαττοϊ τον ένα ή τόν έτερον τών δύο τούτων ό'ρων, έλκτ·· 
τοΐ τήν ήθικότνιτα, καί ή κατάργησις αύτών τήν καταστρέφει. ‘Ο συνδυα

σμός τών δύο τούτων στοιχείων γίνεται ποικιλοτρόπως. ’Αναμιγνύονται ενίοτε 

■είς αύτά και έτερα ελατήρια, τό έ'νστιγμα, τό πάθος, τό συμφέρον, αί πλα- 
ναι καί αί προλήψεις, ώστε πάσα ήθική πραξις δέν είναι δι’ αύτό τοΰτο 
καί άγαθή, σύμφωνος τουτέστι πρός τόν ήθικόν νόμον. ’Αγαθή πράςις είναι 
μόνον ή άφορώσα είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ ήθικοϋ νόμου" άλλ’ είτε άγαθή 

είτε κακή, τής ήθικής ήμών πράξεως εί'μεθα πάντοτε υπεύθυνοι όηλ. αι 
συνέπεια® καί τά άποτελέσματα αύτής ού μόνον έπιβαρύνουσιν ήμάς, άλλα 

καί δικαίως είς ήμάς αποδίδονται. ’Ελευθερία, λόγος καί εύθύνη είναι τρεϊς 
δροι άλλήλένδετοΓ τό τρίτον προκύπτει έκ τής συνυπάρξεως τών δυο πρώ

των. ’Εάν ύποκύπτομον είς τήν βίαν, ή έάν στερούμεθα τό φώς τοϋ λόγου, 
εύθύνν) δέν ύπάρχει, καθώς δέν ύπάρχει διά τά παρεπόμενα τών πράξεων 

μας δσα δέν ήδυνάμεθά έλλόγως νά προ'ίδωμεν ή διά τής έλευθερίας τιμών 
νά προλάβωμεν. Καί ταΰτα μέν είναι τά 'στοιχεία τής ήθικότητος, εξ ων

Ui 

προκύπτει τό ήθικόν .τμόσω.τοχ, ό ήθικός χαραχτηρ, καί έφ* ών στηρίζεται 
ή άξιομισθία ή ή άναξιομισθία, ή βρκβευσις ή ή τιμωρία, ή άγαθή ή ή κακή 

υπόληψις, ό έπαινος ή ό ψόγος, ή τιμή ή ή άττμία, καί ένί λόγφ, άπας ό 
ήθικός βίος τής άνθρωπότητος. Έκ τούτων δέ αναφαίνεται άμέσως ή-προαγ- 

γελθεϊσα αντιστοιχία τής πράξεως πρός τήν νόησιν, καθ’ δσον καί ή νόησις 
προκύπτει,, ώς εί'δομεν, έκ τοϋ συνδυασμού τής αύτενεργείας τής ψυχής, καί 

< τοΰ λόγου, τή συνεργείς διαμέσων δυνάμεων, τής συνειδήσεως, τής άντι-
[ λήψεως, τής προσοχής, τής μνήμης καί άναμνήσεως, τής συζεύξεως, τής

c άφαιρέσεως καί γένικεύσέως, τής φαντασίας" πάσαι αί δυνάμεις αυται είναι
ι τφόντι διάμεσοι, καθ’ οσον δι’ αύτών λαμβάνομεν έ'σωθεν ή έξωθεν τά στοι·

I γεϊχ των γνώσεων, τά διατηρόΰμεν καί συνδυάζομεν ύποβάλλοντες αυτά

J είς τόν τύπον τοϋ λόγου, καί τοιούτφ τρόπφ διά μέν τοΰ άληθοΰς διατυ-
ΐ ποϋμεν τήν επιστήμην, διά δέ τοϋ καλού ποιοΰμεν τήν τέχνην. Παρομ,οίως,

I’ δτε ή αύτενέργεια, ήτοι ή έλευθερία, έξωτερικεύεται διά τής ήθικής πρά-
I ξεως, πάλιν διερχομένη άλλα διάμεσα έλατήρια, τουτέστιν αισθήσεις, έν
ί στίγματα, αισθήματα, πάθη, νοήματα, καί έπενεργοΰσα έπ’ αύτών, μετά

τοϋ λόγου συνδυάζεται, κα'ι εί μέν πράττει συμφώνως πρός τό άλήθές καί 

. τό καλόν, πρός δ,τι δηλαδή επιβάλλει ό ορθός λόγος, ή πραξις είναι άγαθή,
εί δέ τό έναντίον, είναι κακή. ’Άρα μεταξύ σοφίας καί αρετής υπάρχει τό- 

I σον ενδόμυχος σχέσις, ώστε δυνατόν είπεϊν, δτι ή σοφία είναι ή άρετή τής
I νοήσεως καί ή άρετή είναι ή σοφία τής πράξεως. Τοΰτο έννοοΰσιν οί άρχαΐοι

φιλόσοφοι λέγοντες δτι ή διαλεκτική τοϋ νοός καί τών νοημάτων, καί ή τής 
θελήσεως καί τών έργων είναι μία καί ή αύτή, καί τοΰτο ένδεικνύει άπό 
τοΰδε δτι τό άγαθόν δέν είναι είμή ή πρακτική ό'ψτς αύτοΰ τοϋ άληθοΰς καί 

τοΰ καλού, ώς θέλει άποδειχθή σαφέστερον δι’ δλης τής θεωρίας τοΰ ήθικοΰ 
νόμου καί τών ήμετερων καθηκόντων.

Τί είναι ό ήθικός νόμος;

*0 ήθικός νόμος έχει μέν τήν αύτήν* άρχήν καί φύσιν τών άλλων νόμων, 
διαφέρει δε αύτών κατά τό ιδιαίτερον αντικείμενου είς θ αφορία καί κατά 

τόν τρόπον δι’ ου έκτελεϊται. Πάντες οί νόμοι τής φύσεως ένυπάρχουσιν έν 

έκεινφ τών συνδυασμφ αιτίων, μέσων καί τελών, §ν όνομάζομεν έ'λλογον 
τάζιν τών ό'ντων, καί δέν είναι είμή οί διάφοροι τρόποι καθ’ οΰς τά αίτια, 

τα μέσα καί τά τέλη συνδυάζονται πρός παραγωγήν τών φαινομένων τής 

φυσεως. Ό νομος όεν είναι λοιπόν απλή διαδορμή ώς φρονοΰσι τινες τών 
καθ’ ήμάς φιλοσόφων, είναι συνδιάΐαζις ποικίλων ενεργειών, δυνάμει τής 

οποίας τά γεγονότα * σχετίζονται πρός άλληλα καί συναποτελοΰσι τήν 
ταξιν τοΰ κόσμου. ’Επειδή δέ ό συνδυασμός ουτος είναι κατ’ ανάγκην, δηλ. 

; δεν δύναται νά ήναι άλλως ή ώς είναι, ό νόμος ούδέν έτερον είναι ούσιω-

δώς ή κατά φύσιν άνάγκη. Άλλ’ έν τή τάξει τών ό'ντων περιλαμβάνε

ται καί ό άνθρωπο^, καί ή'δη ήξεύρομεν ό'τι κατά μέν τό σώμα ύπόκειται
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είς τούς νόμους τών άλλων ύμοειδών σωμάτων, είς φυσικούς, χημικούς καί 

φυσιολογικούς νόμους, οΐτινες εχουσι πάντες τόν αύτόν χαρακτήρα τής α
νάγκης, κατά δέ την ψυχήν είναι αύτενεργός, δ έστιν ελεύθερος, και έν φ 
τά άλλα ό'ντα έκπληροϋσι τόν ί'διον νόμον έν άγνοίιγ, ό άνθρωπος? καθό έλ

λογος, έκπληροΐ αύτόν έν γνώσει. Ό ηθικός νόμος λοιπόν ό κανονίζων τάς 

πράξεις τοΰ ανθρώπου είναι έ'ννοια τοΰ λόγου, κα'ι έκπληροϋται _ διά της 

έλευθέρας θελησεως, κα'ι κατά τά δυο ταϋτα διακρίνεται τών άλλων νό

μων, καθ’ δσον κανονίζει την άνθρωπίνην ένέργειαν, κα'ι δέν έκτελεϊται άσυ- 

νειδήτως καί κατ’ άνάγκην, άλλ’ έν γνώσει καί μετ’ ελευθερίας, Καθώς 
λοιπόν ύπάρχει ήλική τάξις, καθ’ ήν ένεργεΐ ή έν τή υλη δύναμις παρά

γουσα τά φαινόμενα της ύλικής φύσεως, και νοητική τάξις καθ’ ήν πρέπει 

νά τελώνται αί πρός γνώσιν τοΰ ά.Ιηθοϋς και ποίησιν τοΰ καΛοΰ λειτουργίαι 
τοΰ πνεύυ.ατος, παρομοίως υπάρχει καί ήθική τάξις, καθ’ ήν πρέπει νά 

ρυθμίζωνται αί ηθικαί τοΰ πνεύματος λειτουργίαι πρός πραγματοποίησιν τοΰ 
άγαθοϋ. ’Επειδή δέ εί'δομεν δτι ή πράξις αντιστοιχεί πρός την νόησιν, οί 
κανόνες της ηθικής τάξεως, ήτοι αί διατάξεις τοΰ ήθικοΰ νόμου, άντιστοι- 

χοΰσιν, ώς θέλομεν ΐδει, πρός τούς κανόνας τής νοήσεως ;

'Η ηθικη πράξις είναι λοιπόν πράξις έλευθέρα και έλλογος, καί ό- ηθικός 
νόμος είναι ό κανονίζων αύτην, καί κατά τοϋτο διαφέρει τών άλλων νόμων 

καθ’ δσον έκπληροϋται ΰφ’ ημών έν γνώσει και έλευθέρως. Είναι, ώς οί άλ

λοι νόμοι, κατά φύσιν άνάγκη, καί αί διατάξεις αύτοϋ φέρουσι τόν χαρα
κτήρα τ-ης ανάγκης, άλλ’ έπειδή ή έκτέλεσις αύτών έξαρτάται έκτηςημε- 

τέρας έλευθερίας, η άνάγκη τοΰ ήθικοΰ νόμου ύπάρχει έν τφ έπιτάγματι 
άύτοΰ, ούχί δέ καί έν τή έκτελέσει, ώστε δυνατόν είπεΐν, δτι στοιχεϊον 

τής άνάγκης καί δρος αύτής άπαραίτητος είναι αύτη ή ηθική έλευθερία, 
καί διά τοϋτο ή άνάγκη αύτη λέγεται ηθικη, καί επομένως δ ηθικός νόμος 

δύναται νά όρισθή έπί τέλους, ηθικη κατά ιρνσιν άνάγκη. Υπάρχει ώς έκ 
τούτου καί έτέρα μεταξύ τοΰ ήθικοΰ καί τών ύλίκών νόμων διαφορά, συνέ

πεια τών προηγουμένων, τήν. οποίαν δέον νά διαφωτίσωμεν, δπως έ'χωμεν 
πλήρη περί αύτοϋ ιδέαν. —· ’Επειδή οί νόμοι τής φύσεως κατ’ άνάγκην 

ύπάοχουσι καί κατ’ άνάγκην έκτελοΰνται, εύρίσκομεν αύτούς είς τάς ένερ- 
.γειας τής φύσεως, καί τούς άνακαλύπτομεν διά τής παρατηρήσεως καί τής 

επαγωγής, ώς εί'δομεν έν τή πρώτη Σειρή (άρθ. θ').Άλλ’ ό ηθικός νόμος ναί μέν 
υπάρχει κατ’ άνάγκην, άλλά δέν πραγματοποιείται κατ’ άνάγκην, δέν είναι 

ό νόμος τοΰ δ,τι είναι καί γίνεται, άλλά τοΰ δ,τι .-τμώτει νά ήναι καί νά 
γίνηται, δέν είναι άπλώς ό νόμος τοΰ οντος, άλλά τοϋ όζοντος' επομένως 

δέν δυνάμεθα νά τδν εΰρωμεν είς τάς πράξεις τών άνθρώπων, αΐτινες ώς έπί 

τό πλεϊστον άντιβαίνουσι πρός αύτόν, δέν δυνάμεθα έν αύταϊς νά τόν άνα- 
καλύψωμεν διά τής παρατηρήσεως καί επαγωγής, άλλ’ άναγκαζόμεθα νά 

τδν ζητήσωμεν αλλαχού, καί νά τόν άνακαλυψωμεν δι’άλλης μεθόδου. 

Πρέπει νά ζητήσωμεν ούχί τί χγ,άττει ό άνθρωπος, άλλά τί e7rai κατά τήν. 

άληθή αύτοϋ φύσιν, καί τί όγείΛει νά πράττη. Ό ’ηθικός νόμος είναι λοιπόν 
καθαρά έννοια τον Λόγου, ώς αί μαθηματικαί έ'ννοιαι, αΐτινες δέν άλη- 
θεύουσιν άκριβώς έν τή φύσει, διότι έν τή φύσει ούτε σημεϊον ύπάρχει, οδτε 

γραμμή, ούτε σχήμα τέλειον’ καί καθώς αί μαθηματικαί άλήθειαι δέν ανα
καλύπτονται διά τής παρατηρήσεως καί έπαγωγής, άλλ’ ύπό τοΰ καθαρού 

λόγου συλλαμβάνονται καί δι’ αύτοϋ άποδεικνύονται, παρομοίως αί ηθικαί 
έν τώ λόγφ ύπάρχουσι, καί διά τοΰ λόγου ορίζονται καί άποδεικνύονται, ή 
δέ παρατήρησις καί ή επαγωγή χρησιμεύουσιν ώς έπικουρικά μέσα πρός άν- 

ταπόδειξιν καί έπιβεβαίωσιν αύτών έκ τών ύστέρων. Έρρήθη δτι καί πριν 

χαραχθή ύλικός κύκλος, ή μαθηματική τοΰ κύκλου θεωρία ήτο πάντοτε α

ληθής’ παρομοίως, καί πρίν τοΰ πρώτου φόνου, άληθές ήτο δτι ή ζωή τοΰ 
άνθρώπου είναι ιερά καί άπαραβίαστος. Καθό δέ καθαρά έ'ννοια τοΰ λόγου 

ό ηθικός νόμος ού μόνον ταυτίζεται μέ τήν επιστημονικήν άλήθειαν, άλλ’ 
έ'χει πρός τούτοις τόν αύτόν χαρακτήρα τοΰ ίδανικοΰ τής καλλιτεχνίας, καί 

ένδομύχως σχετίζεται μετ’ αύτοϋ, είναι καϊ ούτος εντέΛεια τής εΛΛόγου 
τάζεως, ιδανικός τύπος τελειότητος, οςτις ενεκεν τής ήμετέρας άδυναμί.ας 

ούδέποτε πραγματοποιείται όλοκλήρως έν τφ κόσμφ τούτφ, άλλ’ δν όφεί- 

λομεν νά πραγματοποιώμεν έπί μάλλον καί μάλλον διά πάσης προσπάθειας, 
διά πάσης θυσίας’ καί έπειδη ή πραγματοποίησις αύτοϋ είναι τό αγαθόν, 

καί πάλιν άναφαίνεται ή έν τώ άγαθφ συνταύτησις τοΰ άΛηθονς καί τοΰ 

καΛοΰ. ’Επί τέλους, καθώς ύποκείμενον τοΰ φυσικοΰ νόμου sivat ή υλη, υπο
κείμενον τοΰ ήθικοΰ είναι ό άνθρωπος, καί επειδή ούτος έ'χει συνείδησιν τής 
ιδίας αύτοϋ φύσεως, έ'χει συνείδησιν καί τοΰ νόμου αύτής, καί αυτή είναι ή 

ηθική λεγομένη συνείόησις. Δυνάμει τής συνειδήσεως. ταύτης, έάν τό έν 

αύτή λογικόν φώς δέν έπισκοτίζεται ύπό τοΰ πάθους ή τοΰ συμφέροντος ή 

ύπό άλλου φθαρτικοΰ αιτίου, ό άνθρωπος συναισθάνεται τί οφείλει νά πράττη 

κατά πάσαν περίπτωσιν, καί δτε μέν έκπληροΐ τό όφειλόμενον, εύαρεστεϊται 
καί εύδαιμονεΐ, δτε δέ παραλείπει αύτό ή πράττει κατ’ αύτοϋ, δυσαρεστεϊ- 

ται καί ταλαιπωρείται τιμωρούμενος ύπό τών δηγμάτων τής συνειδήσεως, 
ητις δέν είναι μόνον ό έσωτερικός χρησμός, άλλά καί ό δικαστής καί εκτε

λεστής τοΰ ήθικοΰ νόμου. ’Επειδή δμως ή άνθρωπίνη συνείδησις είναι ύπέρ 

πασαν άλλην δύναμιν άτομική, καί πολλάκις σφάλλεται, ή δέν είναι άρ- 

κούντως πεφωτισμένη, ή έκ τών παθών, τών συμφερόντων καί τών κακών 
έξεων διαφθείρεται, δέν είναι δυνατόν έπί μόνης τής συνειδήσεως νά στηρι- 

χθή, ώς ένόμίσάν τινες τών ήθικολόγων, ή ηθική επιστήμη, ητις άφορ^ 
ούχί είς τό μερικόν καί σχετικόν καί ενδεχόμενον, άλλ’ ώς ή μαθηματική, 

είς τδ καθολικόν καί άπόλυτον καί άναγκαΐον, τά δέ έσωτερικά φαινόμενα 
τής συνειδήσεως, ώς τά έξωτερικά αποτελέσματα τής πράξεως, χρησιμεύουσι 

μόνον ώς έπιβεβαίωσις τών θεωριών της. — Τάς θεωρίας ταύτας δυνάμεθα 
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ήδη vac έκθέσωμεν, διότι έ'χομεν τάς πρώτας βάσεις αύτών. Ήξεύρομεν τί 

είναι ή ήθική πράξις, ό ηθικός νόμος, κατά τί διαφέρει τών άλλων νόμων, 
ποΰ πρέπει νά τόν ζητήσωμεν, κα'ι πώς δυνάμεθα νά τόν άνακαλύ^ωμεν,

β*

Έάν άληθεύουσιν δσα είπομεν μέχρι τοΰδε, ό ήθικδς νόμος είναι ό νόμος 

τοΰ τέΛους, ήτοι τοΰ xgooptcr^ov τής άνθρωπότητος, Ύπόκειται κα'ι ό άν
θρωπος εις την έ'λλογον τάξιν τών ρντων’ άρα είναι μέσον μεταξύ αιτίου 

καί τέλους, κα'ι νόμος αύτοΰ είναι νά πράττγ τό τέλος του. Άλλά ποιον τα 

τέλος του ; Τό τέλος έκαστου δντος προκύπτει έκ της φύσεως- αύτοΰ, κα’ι δι’ 
αύτής διαγινώσκεται καί δρίζεται. Την φύσιν τοΰ ανθρώπου έμελετησαμεν 

κατά την πρώτην Σειράν, καί εί'δομεν δ'τι είναι ψυχή έν σώματι, τουτέστι, 

μ.ία, ταυτούσιος, αύτενεργός καί έλλογος ύπόστασις ναοΰσα έαυτην και τόν 
κόσμον, καί διά τής νοησεως ταύτης τείνουσα πρός τό άληθές καί τό καλόν. 
Εί'δομεν προσέτι, έν τνί δευτέρφ Σειρφ, δ'τι τδ ύψιστον αντικείμενου τής 

νοησεως είναι αύτός δ Θεός’ άρα διά της νοησεως τείνει δ άνθρωπος πρός τον 

Θεόν, καί έάν ή πρακτική* τάσις αύτοΰ αντιστοιχεί πρός την νοητικην,. διότι 

άλλως δέν θά ύπήρχεν έν αύτώ ένότης φύσεως καί προορισμού, ώς υπάρχει 

έν πάσι τοϊς ουσι, επεται οτι πρός τον Θεόν οφείλει νά τείνη καί διά τής 

πράξεως. Άλλ’ δ Θεός είναι δν άπειρον καί τέλειον, καί δ άνθρωπος είναι 
πλάσμα πεπερασμένου καί άτελές, καί ζή μίαν μόνην στιγμήν έν τώ πεπε- 

ρασμένφ καί άτελεΐ τούτφ κόσμφ, ώστε κατά πρώτην αψιν φαίνεται δ'τ,ι 

μεταξύ τής φύσεως τοΰ άνθρώπου καί τνίς τάσεως αύτοΰ υπάρχει αντινομία, 
διότι πώς, έν φ πάντα τά πεπερασμένα τείνουσι πρός τι τέλος πεπερασμέ

νου, μόνον ό άνθρωπος τείνει διά τοΰ τέλους αύτοΰ πρός τό άπειρον; Ί1 άν- 

«ρίφασις αύτη, καί άν ύποτεθή άλυτος, δέν καταστρέφει την βεβαιότητα 

τής φύσεως καί τάσεως τοΰ ανθρώπου, καί τό πολύ ή'θελε μάς υποχρεώσει 
νά ειπωμεν καί έπί τράτου, ώς καί έπί άλλων δμοειδών ζητημάτων, δτι άν 

καΐ γινώσκομεν δτι δύο πράγματα φαινόμενα εναντία συνυπάρχουσιν, άγνοοΰ- 
μεν πώς συμβιβάζονται, άν καί πρέπει νά συμβιβάζωνται. Άλλ* η άντίφασις 
δέν είναι άλυτος, καί διά βαθυτέρας μελέτης τοΰ ζητήματος διασκεδάζεται.

-Οτε λέγομεν δτι δ άνθρωπος, καίτοι πανταχόθεν πεπερασμένος, τείνει 
πρός τό άπειρον, δέν λέγομεν δτι ταυτίζεται μετά τοΰ άπειρου, διότι τούτα 
θά ήτο τφόντι άντιφατικόν καί αδύνατον, αλλά λέγομεν δτι προσεγγίζει έπί 

μάλλον καί μάλλον πρός αύτό, χωρίς δμως νά συνταυτισθή ποτέ μετ’αύ

τοΰ. ’Εκ τών προτέρων άρα ούδέν παράλογον έν τή πρός τόν Θεόν τάσει τοΰ 

άνθρωπίνου δντος. Άλλ’ έκ τών ύστέρων, νέα έγείρεται έ'νστασις, καί αύτη 

είναι κατά τινας άκαταμάχητος. Την ζωήν τοΰ άνθρώπου βλέπομεν άπ’ αρ
χής μέχρι τέλους, καί ήξεύρομεν δτι περιορίζεται έντός στενωτάτου κύκλου.

635
Γεννάται μικρός καί αδύνατος καί άμαθης, άναπτύσσεται άτελώς πάντοτε, 

φθάνει εί'ς τινα ακμήν, ητις ούτε μίαν στιγμήν διαρκεϊ, διότι αμέσως απο

κλίνει είς την παρακμήν καί τόν θάνατον’ ούδέν άπειρον έν τούτοις' τό τέ - 

λος τοΰ άνθρώπου, δ προορισμός αύτοΰ είναι νά είσέλθν) εις τόν κόσμον καί νά 

έξέλθη άς σκιά, καί σαιάς είναι δλη η ζωη του. —‘Υπάρχει έν τ·/ί 

είκόνι ταύτη τοϋ άνθρωπίνου βίου πραγματική τις άλήθεια, άλλ’ ούχί δλη 
η άληθεια’ διέρχεται τφόντι ό άνθρωπος την σκηνήν του κόσμου ώς σκιά, 

βρεχύς είναι ό βίος του καί πλήρης οδυνών, καί ό οργανισμός του άναλύεται 
®ΐς ιά έξ -ών συνετέθη, άτινα εις άλλους οργανισμούς μεταβαίνοντα, είς τήν 
αδιάκοπου άνακύκλωσιν τής ζωής συντελοΰσιν. Ούδέν ήττον, καίτοι μίαν 

μόνη» στιγμήν διαμένων έν τφ κόσμφ τούτφ, δέν άπέρχεται χωρίς ν’ άφήσν) 
ίχνος της διαμονής του. Κυριεύει τήν γήν, τήν οίκειοποιεϊται, τήν μεταβάλ

λει, τον καλλιεργεί, τήν γονιμοποιέ?, αυξάνει καί τελειοποιεί τά προϊόντα 

■της, κβί πάντα τά αγαθά ταΰτα μεταδίδει είς τούς άπογόνους του. Διά τής 

•φιλόπονας καί οικονομίας του δημιουργεί καί άποθησαυρίζει κεφάλαια, καί 
ταΰτα γινιμοποιεϊ έπίσης καί μεταδίδει, καί δ κοινωνικός πλούτος άπό γε

νεάς είς *ενεάν αύξάνει καί ώς ζωηφόρον ρείθρου πανταχοΰ διαχέεται καί 

•παράγει την ύλικήν εύημερίαν. Άλλά τοϋτο δέν άρκεϊ. Παρά τήν βιομηχα
νίαν δ άνθροπος γενν^ έπιστήμας, έξ ών αί μέν άμέσως έφαρμοζόμεναι χρη- 

■σιμευουσιν ές μείζονα άνάπτυξιν τής βιομηχανίας, αί δέ τελειοποιοΰσι τά 
ή'θη, άνυψοΰιι τό φρόνημα, άνακαλύπτουσι τά άπόρρητα τής φύσεως, τά 

απόκρυφα τής ιστορίας’ διερευν^ τήν γήν καί τόν ούρανον, καί πανταχόθεν 
πορίζεται νέας γνώσεις περί τής φύσεως τοΰ κόσμου, καί καθ’ δσον προοδεύει 

εις τάς γνώσεις ταύτας, κατά τοσοΰτον διορ^ τό άπειρον έντός αύτοΰ, έκ,τός 

αύτοΰ, εν τφ σπρεώματι καί έν τφ έλαχίστφ μορίφ τής ύλης, διότι καί 
αύτή ή έπιστήμι τής ύλης τείνει πρός τό άπειρον, καί αί γνώσεις αύται 
επίσης μεταδώοναι άπό γενεάς είς γενεάν καί πληθύνονται καί τελειο- * 

ποιούνται. Τελευτα’ον,. μετά τής επιστήμης θάλλει καί άκμάζει ή καλλιτε
χνία, καί τά μνημε’α αύτής άνεγείρουσιν ώσαύτως τό πνεύμα εις τήν θεω

ρίαν τοΰ άπειρου καί τελείου, καί αί έπερχόμεναι γενεαΐ έξ αύτών άρύον- 
« ται την έννοιαν τοΰ Αςλοΰ καί δι’ αύτής ήμερόνονται καί ηθικώς βελτιόΰν* 

ται. Παντα ταΰτα συν,στώσι τόν λεγόμενον πολιτισμόν, δςτις προοδεύει έπί 
μ,αλλον και μάλλον και τελειοποιείται. Τίς δέ θέλει τολμήσει νά θέσγδρια 
εις την προοδον αυτού; Ή άνθρωπότης τείνει λοιπόν προφανώς πρός τό τέ ■ 

λειον καί τό άπειρον, καί τό ζήτημα είναι έάν καί τά άτομα, έξ ών συγ
κροτείται έ'χουσιν ή ού' οήν αύτήν τάσιν. Άλλ’ εις τοϋτο άναγόμενον τό 
ζήτημα δεν είναι πλέον ζςτημα, διότι ή ένέργεια τής άνθρωπότητος δέν 

είναι είμη αυτή ή περιληπτική ενέργεια τών άτόμων, καί μόνον άπομένει 
να ίδωμεν εάν η τάσις αύη ύπάρχει άποκλειστικώς πρός ωφέλειαν τοΰ 

ολ.ου, ουχί δε καί τών είς αμήν συνεργούν των άτόμων, ή έάν ή πρός τό ά
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πειρον πρόοδος τών Ανθρώπων δεν είναι Απ’ εναντίας ού μόνον συνέπεια καί 

Αποτέλεσμα, Αλλά καί προαγγελία καί έγγύησις όμοίου προορισμοΰ των κατά 
μέρος ανθρώπων. Τωόντι δύναται τις νά εί'πή, ή Ανθρωπότης διαμένει, διαγ

ωνίζεται, δέν Αποθνήσκει, έν ό άνθρωπος Αποθνήσκει.
Έάν μέ τήν λέζιν θάνατον έννοοϋμ.εν την διάλυσιν κα’ι αποσύνθεσιν τοΰ 

οργανισμού, ούδεμία Αμφιβολία δτι ό άνθρωπος αποθνήσκει. Άλλ’ έάν έν 
νοοΰμεν δτι μετά τοϋ οργανισμού καί ή ψυχή μηδενίζεται, παραδεχόμεθα 

ύπόθεσιν δλως αυθαίρετον καί εναντίαν πρός πάντα τά γνωστά γεγονότα τοϋ 
ανθρώπου και της φύσεως. Έν τή φύσει, μηδένισις δέν ύπάρχει. Αί φυακαί 

έπιστήμαι, αΐτινες συναρμοζόμενοι μετά της επιστήμης τοϋ πνεύματος, Ανα
ρίθμητα τή παρέχουσι βοηθήματα, άποδεικνύουσιν δτι καθώς ούδέν δηκιουρ- 

γείται έν τή φύσει, παρομοίως ούδέν μ,ηδενίζεται. ”Όσφ καί Αν πολλκπλα- 

σιάζωνται καί επαναλαμβάνονται αί ένέργειαι καϊ οί συνδυασμοί της ίυσεως, 

ούδέν μόριον τίίς ύλης έκλείπει, καί ή έν αύτή δύναμις πάντοτε ίιαμενει 
έμμονος καί ή αύτη, ποικίλλουσα μόνον τάς ένεργείας καί τούς συνδυασμούς 

της. *βστβ την μ.ηδένισιν δέν δυνάμεθα νά συλλάβωμεν η διά τή; φαντα
σίας,, καί είναι έζ ΐ'σου Ακατάληπτος ώς ή έκ του μηδενδς δημιουργία, μέ 

ταύτην δμως την διαφοράν δτι. την μέν ύπό τοϋ Θεοΰ ποίησιν ϊοΰ-κόσμου 

επιβάλλει αύτδς ό λόγος, την δέ μηδένισιν της ψυχής αύτός δ λόγος απο
κρούει. Καί τφόντι, ποιος λόγος ύπάρχει ΐνα μηδενισθή ή ψυχιΤοϋτο θα 

ήτο έζαίρεσις του . γενικού νόμου.τοΰ παντός, καί πάσα έζαίρεάς πρεπει να 
Αποδει.χθή, και ή έζαίρεσις αύτη ούδέποτε άπεδείχθη. Καί ού μόνον τοϋτο, 
άλλ’ άπ’ εναντίας άποδεικνύεται δτι ή ψυχή δέν δύναται -ά υποστή ούτε 
εκείνην την άποσυνθεσιν ήν όνομάζομεν θάνατον, καί ητις δεν είναι ειμ.η 
,μεταμόρφωσις καί ούδόλως μ.ηδενισις. Καί τωόντι η ψυχή δεν είναι σύνθε

τος ώς ή υλη, καί ύλικόν οργανισμόν δέν έχει. Τό πρώτο» προσόν δπερ ευ- 

» ρομεν έν αύτή είναι ή ένότης, καί τό προσόν τοϋτο ό τολμηρότατος σκεπτι- 
σμός ούτε Αρνεΐται ούτε δύναται ν’ Αρνηθή, καί εί’πομεν,δτι άλλη ένότης έν 
τή φύσε.ι δέν ύπάρχει, καί εϊ μή ύπήρχεν ή έν ήμϊν ένώης, ούτε την ιδέαν 

τής ένότητος θά εί'χομεν. Τό δεύτερον προσόν αύτης ε,ναι ή ταυτότης, πα- 
ρκτοοσις της ένότητος έν χρόνφ, καί άλλην πραγματικήν ταυτότητα επίσης» 

εκτός ημών δέν εύρίσκομεν. Τό τρίτον είναι ή έλεψεθί^, καί έν τή φύσει 
έλευθερία δέν υπάρχει, άλλ’ άνάγκη, καί την άνάγχην ταύτην η έλευθερία. 

τής ψυχής δύναται, καθ’ δσον εκτείνεται ή ένέργει? αύτης, νά κατανίκηση. 

Επίσης ύλικόν οργανισμόν η ψυχή δέν έ'χει. Ένείγεί ποικιλοτρόπως, συν
δυάζει τάς ένεργείας της. πρός τι τέλος, άλλ’ ό Πνευματικός ούτος οργανι

σμός ούδόλως ομοιάζει τόν οργανισμόν τοΰ σώμαώς, δςτις προκαλεΐ αύτόν, 

υπηρετεί είς αύτόν, άλλά δέν τόν κυριεύει. Κ.ιί είς αύτά τά ύλικωτερα 

φαινόμενα τής ψυχής, οϊα τά τίίς άντιληψεως, / σωματικός οργανισμός συλ
λέγει κ«ί μεταδίδει τάς. εντυπώσεις, άλλά δέ» ένδεικνΰει πως ή έντύπωσις 

μεταβάλλεται είςαίσθησιν, καί τί είναι ή αί'σθησις, τοϋτο είναι έργον άλλης 
δυνάμεως. Πολύ όλιγώτερον μάς διδάσκει τί είναι η μνημ.η, ή νόησις, δ 

συλλογισμός, η οΐα δήποτε άλλη νοητική ενέργεια, ώστε έάν λέγομεν δτι 

έχει οργανισμόν ή ψυχή, ήξεύρομεν δτι μεταχειριζόμεθα μεταφορικήν λέξιν' 
μή έκφράζουσαν τήν αλήθειαν. Ούδέν λοιπόν τών προσόντων τής ύλης καί 

τοΰ όργανισμοΰ αύτής ύπάρχει έν τή ψυχή, καί έάν ό θάνατος είναι Απο - 
συνθεσις και μεταμόρφωσις τοΰ όργανισμοΰ, Αναντίρρητου είναι δτι ή ψυχή 

μετά τοΰ σώματος δεν Αποθνήσκει. Αποθνήσκει άοα έτερον θάνατον ού ού
δεμίαν ε'χομεν έννοιαν, καί δν Αναγκαζόμεθα. νά ύποθέσωμεν ίνα Απαλλαγώ- 

μ.εν τής ενοχλητικής ιδέας τής αίωνώτητος ; δικαιούμεθα τοιοΰτον 

νά ύποθεσωμεν ;

Εις την ερώτηση» ταύτην απαντά τό τέταρτον προσόν τής ψυχής, ή λογι- 
κοτης. Η ουδεν βέβαιον υπάρχει, ή βέβαιον είναι δτι δ λόγος τείνει

θάνατον

πρός τό 
άπειρον. Προσπαθήσατε νά περατώσητε τον λόγον, δέν θέλετε τό κατορθώ

σει. Καί πρώτον, ο λογος μάς βέβαιοί δτι εί'μεθα έν τώ άπείρφ τοΰ τόπου 

και τοΰ χρονου, καί οτι καί αύτη η υλη τοΰ κόσμου δύναται, άφ’ ενός μέν 
να εκταθή επ άπειρον, αφ ετερου δε νά διαιρεθή καί ύποδιαιρεθή έπ’ ά
πειρον και επ άπειρον να διαρκεστ)' η δε μαθηματική, ή βεβαιοτάτη τών 
επιστημών, υποβάλλει το άπειρον είς τούς ύπολογισμ.ούς της. Τί ζητεί ό λό
γος ; δεν ζητεί τα αί'τια τών οντων ; καί τό αίτιον πρώτον καί άπειρον, ου 

ανευ ουδεν αίτιον ύπάρχει, δέν είναι δι’ αύτό τοϋτο ό Ανώτατος δρος τοϋ 

λογου ; Και δια τοϋτο ή έπιστήμη είναι Ατελεύτητος, διότι καθ’ δσον έκτεί· 

νεται καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, κατά τοσοΰτον τείνει καί προσεγγίζει είς 

τό άπειρον. Έρωτησατε οίονδήποτε έπιστήμονα έάν δύναται νά περιορίσή 

την Αλήθειαν ην Ανεκάλ»ψε, θέλει σάς Απαντήσει δτι η αλήθεια είναι Αλή
θεια εν παντί τόπφ καί χρόνφ, έφ’ δσον η φύσις ύπάρχει καί δέν μεταβάλ

λεται. Έρωτησατε τον έάν παρά την Αλήθειαν ταύτην ύπάρχουσιν άλλαι^ * 
καί θελει σάς είπει δτι αί Αληθειαι είναι Απειράριθμοι, δτι αί γνωστα'ι είναι 
μηδέν απέναντι τών Αγνώστων, καί δτι ούδείς άνθρωπος δύναται νά θέσή 

όρια είς την πρόοδον τίίς γνώσεως. Έάν δέ έζετάσητε πώς έπιδιώκει την 

Αλήθειαν, θελετε ί'δει δτι είς την ζητησιν αύτής άποκλειστικώς άφοσιοϋται 
καί θυσιάζει τά πάντα, λησμονεί τό συμφέρον, άναισθητεΐ πρός τό πάθος·, 

περιφρονεί τόν πλοΰτον, παλαίει κατά τής τύχης, ύπομένει Αγογγύστως τόν 
καταδιωγμόν τοΰ φθόνου, τής άμαθείας, τής προλήψεως, τής δεισιδαιμονίας, 

γηράσκει αφανής καί άγνωστος, διανυκτερεύει ,έν μελέτη, διαχειμάζει είς 

τους πάγους τοϋ πόλου, διέρχεται τάς έρημους, πολεμεϊ κατά θηρίων, κατά 
θηριωδεστέρων αύτών Ανθρώπων, ΐνα διαφώτισή έν μόνον ζήτημα, ΐνα συνεισ- 

φερή μίαν μόνην ιδέαν είς τό ταμεΐον τής μαθησεως. Ύπάρχουσιν οί μάρ- 

τυρες τής έπιστημης καθώς ύπάρχουσιν οί μάρτυρες τής πίστεώς. Ό έρώς 
τής επιστήμης’είναι δ έρως τοΰ απείρου,· καί ό έρως τής δόξής, ητις ενίοτε
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λάμπει μόνον έπ'ι τοΰ τάφου τοΰ επιστήμονας, ούδέν έτερον είναι καί οίτος 

είμή έ'φεσις τής αθανασίας. 'Ο καλλιτέχνης έτι μάλλον φαίνεται έμπνεόμε- 
νος ύπό τοΰ θείου τούτου έ'ρωτος τοΰ άπειρου καί τοϋ τελείου. Αύτή ή ίδα- 

νιάή ύπόστασις τοΰ καλοϋ δέν είναι είμή τελειότης άνύπαρκτος έν τφ κό
σμφ, ην συλλαμβάνει διά τής φαντασίας, καί προσπαθεί νά έξωτερικεύση 

καί ένσαρκώση διά τών έ'ργων του. Έρωτήσατε καί τούτον έάν ευχαριστεί
ται είς την σύλληψιν καί έκτέλεσιν τών καλλιτεχνημάτων του, έάν θεωρεί 
τδ καλόν δπερ έπανθεΐ εις τά έ'ργα του ώς πλήρες καί τέλειον, έάν δέν δύ

ναται νά ύπαρξη άλλο τελειότερον" θέλει σάς άπαντήσει δτι τδ καλόν είναι 
θείος τύπος είς 8ν άνατείνει διά τοΰ πνεύματος κα'ι τής καρδίας. 8ν προσπα

θεί μίαν στιγμήν νά συλλαβή και μονιμοποίηση είς τά πλάσματα τής φαν? 
τασίας του, άλλ’ δτι άποσύρεται έπί μάλλον καί μάλλον είς τά ύψη καί 

εδρεύει μόνον παρά Θεώ ώς λάμψις αύτής τής θείας άληθείας. Τοιαύτας 

άπαντήσεις δίδουσιν ού μόνον οί επιστήμονες καί οί καλλιτέχναι, άλλά πας 
άνθρωπος, διότι πάς άνθρωπος έφίεται τοϋ άπειρου, τείνει πρός αύτό, διά 

τοΰ νοδς, διά τής καρδίας, διά τής φαντασίας, διά τοΰ αισθήματος, διά τοϋ 

πάθους, διά πασών τών δυνάμεων του. Καί δτε παραγνωρίζει τό αληθές ά
πειρον καί άπομακρύνετκι αύτοΰ, πάλιν τήν απατηλήν αύτοΰ εικόνα νομίζει 

ότι διορ<^ είς τό άντικείμενον τοϋ πάθους ύφ’ ου κυριεύεται. Ό έγωϊστής, ό 
υπερήφανος, ό φίλαρχος άνυψοί εαυτόν ύπεράνω τών άλλων, καί θέλει νά 

ήναι Θεός έν μέσφ τών άνθρώπων' τδν έμπαθή ούδέν δύναται νά κορέση. 

άντικείμενον τοΰ πάθους γίνεται πρδς αύτόν άντικείμενον λατρείας, καί 
άπολαύση αύτοΰ, νομίζει δτι άπήλαυσεν εύδαιμονίας άτελευτήτου. “Όλη ή 
ζωή τοϋ ανθρώπου είναι έφεσις τοΰ απείρου, ζήτησις τοϋ άπειρου, προσπά
θεια πρδς απολαβήν αύτοΰ, ή'τις ματαιοΰται έάν τΑ άπειρον επιδιώκει έν τω 

κόσμω τούτφ, δπου δέν ύπάρχει, άλλ’ήτις ούχ ήττον μαρτυρεί τήν τάσιν 

καί επομένως τδν προορισμών τοΰ άνθρωπίνου οντος. Τόν προορισμόν τούτον 
άποδεικνύουσι τά φαινόμενα τοϋ ήθικοΰ βίου ύπέρ πάντα τά άλλα. Τί είναι 
ό ηθικός βίος ; Έξ δσον ή'δη ήξεύρομεν, είναι ή έλευθέρα ενέργεια τής ψυχής 
πρδς έκπλήρωσιν τοΰ ήθικοΰ νόμου. Άγνοοΰμεν εισέτι τάς διατάξεις τοΰ νό

μου τούτου, άλλ’ έάν είναι νόμος, πρέπει νά έχη τό κΰρός ταυ, πρέπει δηλ. 

νά βραβεύη τούς έκτελοΰντας καί νά τιμωρή τούς παραβαίνοντας αύτόν. Τόν 
χαρακτήρα τοΰτον έχουσι πάντες οί νόμοι, διότι πάς νόμος είναι κατά. φύσι·ν 

άνάγκη, ώς εΐ'πομεν, καί εί μέν συμμορφούμεθα πρδς τήν ανάγκην ταύτην, 

άπολαύομεν τής ώφελείας τοΰ νόμου, εί δέ παραβαίνομεν αύτήν ύπομένομεν 

τάς συνέπειας τής παραβάσεως. Τοιοΰτοι οί νόμοι τής ύλης, τοιοΰτοι οί νό

μοι τοΰ όργανισμ.οΰ, τοιοϋτοι οί νόμοι τής νοήσεως, τηρούμενοι ώφελοΰσι, 
παραβαινόμενο» βλάπτουσιν. Έάν δέ ό νόμος τής πράξεως είναι ό νόμος τοΰ 
τέλους καί τοΰ προορισμού, έπεταΓ δτι δ πρδς αύτόν σύμφωνος βίος πρέπει 
νά έπιφέοη τήν έκπλήρωσιν τοΰ προορισμού ήμών, καί δι’ αύτής τήν εύδά^*

1
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μονίαν, διότι παντός οντος ή ευδαιμονία όφίσταται είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ 

προορισμού αύτοΰ. Καί’ επειδή ή έκπλήρωσις τοΰ ήθικοΰ νόμου είναι τδ άγα- 
θόν, επεται δτι ό πράττων τό αγαθόν πρέπει νά εύδαιμονή, καί ό μή πράτ- 
των αύτό νά κακοδαιμονη. "Η δέν ύπάρχει ηθικός νόμος, καί τότε ό άνθρω
πος άλλον νόμον δέν ε'χει παρά τόν τοΰ κτήνους, ή ύπάρχει, καί τότε φέρει 

κατά λογικήν ανάγκην ταΰτα τά άποτελέσματα. Καί σημειωτέου, δτι περί 
τοΰ κύρους τών άλλων νόμων ούδείς άμφισβητεΐ, καί εις τήν ίσχύν αύτών 
στηρίζεται πάσα τέχνη, πάσα επιστήμη. Τώρα έρωτώμεν, πληροΰται ή ηθι

κός νόμος έν τώ κόσμφ τούτφ, καθώς πληροΰνται οί άλλοι πάντες; βρα
βεύεται πάντοτε ή άρετή, καί τιμωρείται πάντοτε ή κακία ; ή έκπλήρω- 

σις τοϋ ήθικοΰ νόμου επιφέρει πάντοτε τήν εύδαιμονίαν, καί ή παράβασις 
αύτοΰ τήν κακοδαιμονίαν ; ’Όχι βεβαίως. Καί δτε προτίθεται δ άνθρωπος 
νά έφαρμώση εύσυνειδήτως τήν δικαιοσύνην, δύναται ποτέ νά τήν έφαρμώση 

ά/.ριβή καί τελείαν, ο'ίαν τήν -συλλαμβάνει δ λόγος, ο'ίαν τήν άπαιτεΐ ή 
συνείδησις; είναι ή στάθμη τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης αναμάρτητος ; Ή 

; δικαιοσύνη αύτη, ήτις έπρεπε νά ήναι ή πραγματοποίησις, δέν είναι ώς έπί

τό πλεϊστον είμή ή παρφδία τής απολύτου δικαιοσύνης. Ούτε δ νόμος δύ- 
I . ναται νά προ’ίδη καί νά ρύθμιση άκριβώς πάσαν περίπτωσιν, ού'τε ή έφαρ-
j μογή τοϋ νόμου δύναται να γίνη άναμαρτήτως, ώστε ή τύχη μάλλον ή ή
|; δικαιοσύνη φαίνεται διέπουσα τά ηθικά γεγονότα τής ανθρώπινης κοινωνίας.

| Καί τφόντι, τά κατά τής άδικίας τής τύχης παράπονα άντηχοΰσιν άπδ
| καταβολής κόσμου καί δέν παύουσι μίαν στιγμήν. Άλλ’ είναι τφόντι τυ

φλή τύχη ή διέπουσα τόν κόσμον ; Ουδεΐς πιστεύει οτι τυφλή τύχει διέπει 

τόν κόσμον τής ύλης, πώς λοιπόν τυφλή τύχη διέπει τδν κόσμον τοϋ πνεύ

ματος, τόν ηθικόν κόσμον; ή είναι δύο άρχαί διάφοροι διέπουσαι τούς δύο 
τούτους κόσμους; ή ό Θεός είναι δίκαιος πρός τήν ύλην καί τά κτήνη, καί 
άδικο; πρδς τόν άνθρωπον ; ’Έπλασε λοιπόν αύτόν ΐνα τόν τυραννήση, καί έν 

ω τόν άνηγόρευσε βασιλέα τής κτίσεως καί διήνοιξεν αύτφ τά μ,υστήρια τής 
δημιουργίας, τδν κατεδίκασε νά μεταβαίνη άπό απάτης είς άπάτην, άπδ 

άποτυχίκς είς αποτυχίαν, καί νά ήναι ολη ή ζωή του πικρός περίγελως καί 
όδυνηρόν μαρτόριον. ”Αρα δ Θεός δέν είναι πανάγαθος, καί έάν δέν είναι 

πανάγαθος, δέν είναι ούτε πάνσοφος ούτε παντοδύναμος, δηλ. δέν είναι Θεός, 
t "Η πρέπει λοιπόν ν’ άρνηθώμεν τόν Θεόν καί τάς άληθείας δσας άπεδείξα-

μεν μέχρι τοΰδε, καί πάσαν αλήθειαν, διότι πάσαι έκ τής άληθείας τής 
θείας φύσεως έξαρτώνται, ή νά πιστεύσωμεν ό'τι δ ηθικός νόμος, έάν δέν 

πληροΰται έν τφ κόσμφ τούτφ, πληροΰται άλλαχοΰ, καί δ'τε τό ήμέτερον 

πνεΰμα τεϊνον φύσει πρδς τό άπειρον ε'χει προορισμόν αθάνατον. Τά ήθικά 
ταΰτα επιχειρήματα έ'πληξαν τόν εμβριθέστατου καί σκεπτικώτάτον τών 

f νέων φιλοσόφων, καί διά μόνης τής λογικής ανάγκης·.,τής ήθικής. τάξεώς

άνώρθωσεν δ Κάντιας δλον τδ οικοδόμημα τών πνευματικών δογμάτων,· δπερ 
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διά τής έπικρίσεως τοΰ καθαρού λόγου είχε πρότερον κατεδαφίσει, έν τώ 

πρακτικφ λόγω, τουτέστιν έν τφ ήθικφ νόμφ, εύρήκε' καί τήν ελευθερίαν 

κα'ι αθανασίαν της ψυχής καΐ τον θειον νομοθέτην, καΐ έπεκεινα τής πρόσ

καιρου βασιλείας τοϋ κόσμου τούτου άνεγνώρισε την αιώνιον βασιλείαν τοΰ 
Θεοϋ, έν ή ή αναμάρτητος κρίσις καΐ η πλήρης δικαίωσις. Τά επιχειρή
ματα ταΰτα έπληξαν τό πνεύμα πάντων τών λαών, διότι πάντες οί λαοί 
έπίστευσαν εις την αθανασίαν της ψυχής καΐ τήν μέλλουσαν ζωήν. Καί 

τήν πίστιν ταύτην μαρτυροΰσι τά είς τιμήν τών μεταστάντων μνημεία, αί 
υπέρ αύτών δεήσεις καΐ εξιλασμοί καΐ πάσαι αί επικήδειοι τελεταί. Πάν

τες οί λαοί συνησθάνθησαν τήν μεγάλην ταύτην αλήθειαν, οτι ή ηθική 

τάξις δέν πληροϋται έν τφ κόσμφ τούτφ, δτι εδώ μόνον βλέπομεν τήν 

πρώτην φάσιν τής ύπάρξεώς μας, φάσιν προετοιμασίας καΐ δοκιμασίας, καθ’ 

ήν ούτε ό άγαθός ούτε ό καλός άπολαμβάνουσιν δ,τι οφείλεται αύτοΐς, καί 

δτι ό θϊός θά ήτο άδικος, και τό έργον αύτοΰ άντιφατικόν και παράλογον, 
εί μή ύπήρχεν έν άλλη ζωή κρίσις καΐ άνταπόδοσις. Καΐ προσθετέον δτι 

ούτω κα'ι ούχί άλλως προβαίνομεν κατά τήν μόρφωσιν τών επιστημονικών 

θεωριών δτε μή δυνάμ-ενοι νά ύποθέσωμ,εν έν τφ συστηματι τοΰ παντός ου- 
δέν άντιφατικόν καΐ παράλογον, καί έν ελλείψει αισθητών διδόμενων δυνα 

μει λογικών άρχών βεβαιοΰμεν δτι τό δείνα οργανον υποθετει τόν δείνα ορ

γανισμόν, καΐ μεταδημιουργοΰμεν διά τοΰ λόγου , ζώα έκλείψαντα πρό πολ

λών αιώνων άνεγείρομεν έκ τινων έρειπίων πλήρη καί άρτια άνθρωπινα μνη
μεία πρό χιλιάδων έτών κατεδαφισθεντα, καί έν τφ ούρανφ δι’ ασφαλών 

υπολογισμών όρίζομεν έκ τής τάσεως τών άστέρων τήν ολην περιφοράν αυ

τών, τό σημεϊον καί τήν στιγμήν τής έμφανίσεως των, πληροΰμεν τα κενά, 

ίσχυριζόμενοι δτι κατά τόν όρθόν έπιστημονικόν λόγον πρεπει να υπαρχη εν 
τφ δείνα σημείφ τοΰ στερεώματος ουράνιον σημεϊον, καίτοι μη δρώμενου 

καΐ ούδέποτε όραθέν, καΐ αί βεβαιώσεις αυται τής έπιστημης, πολύ όιαφε- 
ρουσαί τών άπλών εικασιών, είναι λογικαί άλήθειαι άς ούδείς άμφισβητεϊ 

καΐ ή πείρα έπαληθεύει. Καί άγνοοϋμεν διατί δτε πρόκειται περί τοΰ κοσμου 
παραδεχόμεθα άδιστάκτως τά λογικά έζαγόμενα τής έπιστημονικής μεθό

δου, καΐ δτε πρόκειται περί τής φύσεως τοΰ άνθρώπου καί τοΰ προορισμού 
αύτοΰ, διστάζομεν. ’Αληθεύει άρα δ,τι ειπεν ό Πασχάλ δτι καΐ τάς μαθημα

τικά; άληθείας ήθέλομεν διαφιλονικήσει, έάν τό συμφέρον ή τό πάθος ενει- 

χοντο είς αύτάς.

Γ'

’Εξ όσων ειπομεν μέχρι τοΰδε τό τέλος καΐ ό άληθής τοΰ άνθρώπου προο

ρισμός είναι να τείνη διά πασών τών δυνάμεων αύτοΰ πρός τό άπειρον, του- 
-τέστί πρός τόν Θεόν. Ό Θεός είναι τό πρώτον αίτιον καΐ έν ταυτω τό ανώ
τατου τέλος. "Αρα τό γενικόν έπίταγμα τοΰ ηθικού νόμου, ή πρώτη αύτοΰ 

διάταξις καί κυρία έντολή είναι δτι όφείλομεν διά πασών τών δυνάμεων νά 

τεινωμεν πρός τόν Θεόν, μελετώντες καί έκπληροΰντες τόν νόμον αύτοΰ ίνα 
άξιωθώμεν τής μετ’ αύτοΰ ένώσεως. Τοϋτο είναι τό γενικόν καθήκον καί τό 

άκρον άγαθόν, είς'δ .όφείλομεν ν’ άφωρώμεν διά τών νοημάτων καί αϊσθη* 

μάτων καΐ έργων ημών. Περί τοΰ κυρίου καθήκοντος καΐ τοΰ άκρου άγαθου 

πολλαΐ ύπάρχουσι φιλοσοφικά! θεωρίαι έκπηγάζουσαι έκ τών διαφόρων σχο

λών καί πρός αύτάς άντιστοιχοΰσαι. Άλλ’ έάν έν τή ήθική, ώς έν τή έπι- 
στήμη τής νοήσεως, πρώτον πρέπει νά ήναι τό κυρίως πρώτον, κα'ι άκρον 

τό τελειον, καί έάν ταΰτα ούχί τό αί'σθημα ή ή φαντασία, άλλά μόνος ό 
λόγος ένδεικνύει, άφευκτος ή συνέπεια δτι ή ψυχή οφείλει νά τείνη πρός τόν 
Θεόν, διότι ουτω μόνον έκπληροϊ τόν άληθή αύτής προορισμόν, καΐ πάν δ,τι 

έχουσιν άληθές αί άλλαι θεωρίαι έν τή ύψίστη ταύτη άληθεί^: περιέχεται 

καί μετ’ αύτής συμβιβάζεται. Άφ’ ετέρου ούδέν άλλο άντικείμενον είναι 
τφόντι άξιον τών ήμετέρων προσπαθειών. Πάντα τά· πεπερασμένα παρέρχον

ται άνεπιστρεπτως, ούδέν δέ ές αύτών έξισοΰται πρός τήν έφεσιν τοΰ νοός 
καί τής καρδίας. Άγωνιζόμενοι ένίοτε πρός άπολαβήν τίνος έξ αύτών, νο- 

μίζομεν δτι άμα τό άπολάβωμεν, έξησφαλίσαμεν διά παντός τήν εύδαιμο- 

νιαν' άλλ’ άμα τή κατοχή άρχεται ό κόρος καΐ ή άνία,. καΐ πρός έτερον 
στρεφόμεθα, καί τοϋτο επίσης εύρίσκομεν φροΰδον καΐ μάταιον, καΐ εί μή 
καταληξωμεν είς τό μ.όνον κύριον καί βέβαιον καί σωτήριον, ή ζωή παρέρ

χεται 

ταντιή 
νον δέν είναι άνάγκη νά παραβλέψωμεν τά άλλα, εϊ 

κιλαι 
λομεν πάντα

9 t αυτό

ως σειρά μωρών προσπαθειών καΐ ματαιουμένων έλπίδων, καί κα
είς τό μηδέν. Τείνοντες δέ πρό; τό υψιστον άντικείμενον, ού, μό- 

εϊς ά άφορώσιν αί ποι*
δυνάμεις καί ένέργειαι τοΰ ήμετέρου δντος, άλλ’ άπ’ εναντίας όφεί-

ταυτα
Τό κύριον καί 

συντίθεται λοιπόν 

ή φυσις ημών έν

νά λάβωμεν ύπ’ δψιν καΐ συναρμολογήσωμεν πρ^ός 

πρώτον καθήκον τοΰ τείνειν πρός τόν Θεόν άπο-, 

άλλα πολλά καΐ 7 

στοιχείοις αύτής, 

καθηκόντων 
άσφαλεστέρα. —

έξ αύτής τή;

διότι ή ήθική δέν

ή ψυχολογία ;

... τείνειν πρός τόν Θεόν άπο-, 
ΐ ποικίλα, άτινα καταδεικνύει αύτή 

, κα'ι μάλιστα διά τής έκπληρώ- 

ή τοΰ πρώτου και κυρίου άπο* 

Τά ποικίλα ταΰτα καθήκοντα 
ψυχολογικής άναλύσεως ήν έξεθέσαμεν έν 

είναι είμή ή ψυχολογία έν ένεργεί^. . 

“Ότι ή ψυχή τείνει πρός τό άληθές καΐ τό

έάν τό άγαθόν

0 
■ εις
τοϊς

σεως τών κατά υ.έρος τούτων 
βαίνει έντελεστέρα καί 

προκυπτουσιν 

τή πρώτη Σειρά, 
Τί εί'δομεν έν 

καλόν, και ειπομεν ήδη δτι τό άληθές καί τό καλόν πραγματοποιούμενα έν 
τή ήθική ενεργείς ταυτίζονται μέ τό άγαθόν. Καί τφόντι, 

έκαστου οντος είναι ή έκπληρωσις τοΰ προορισμ.οΰ αύτοΰ, καί έάν προορΐ- 
σμ,ός τοΰ ανθρώπου είναι τό άληθές καί τδ καλόν, επεται δτι διά .τής πραγ- 

ματοποιησεως τοϋ άληθοϋς καί τοΰ καλοΰ καί τό άγαθόν πραγματοποιεί
ται. Αλλα προς τρυτοις, άρκεϊ νά παραβάλωμεν τάς τρεις- ταύτας έννοια; 
πρός «λληλα; ΐνα βεβαιωθώμεν έτι μάλλον περί τούτου. Τό άληθές είναι 
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καθ’ & εΐ'πομεν, ή έλλογος γνώσι; τοΰ ό'ντο; καί το καλόν υπεροχή όντότνΓ- 
το; ύπάρχουσα έν τη φύσει ή ποιουμένη ύπό της τέχνης. Τώρα, ό πράττων 

τό άγαθόν ού μόνον γινώσκει, άλλά κα'ι εφαρμόζει αύτην τήν αλήθειαν, τήν 
σπουδαιοτάτην καί ύψηλοτάτην, τήν αλήθειαν τοΰ ανθρωπίνου' προορισμού, 

καί τήν πραγματοποιεί δι’ ολου τοϋ βίου αύτοϋ, καϊ υπερέχει τών άλλων 
άνθρώπων διά τής εύγενεστέρα; ύπεροχής, διά τοΰ νοός και τής καρδίας, ή 

δέ ήθική καλλονή ή’τις, ώ; άποδεικνύεται έν τή καλολογία είναι ή ψυχή 

καϊ ύπόστάσις πάσης άλλης, ούδέν έτερον είναι ή αύτή ή αρετή. Ταυτίζε

ται άρα τό άγαθόν μέ τά τιμιότερα ήδη του αληθούς και τοϋ καλού, κα'ι 
τήν ταυτότητα ταύτην έ'τι σαφεστέραν θέλει καταδείςει ή θεωρία τών καθ’ 

έκάστα καθηκόντων.
Τά καθήκοντα είναι πρήζεις υποχρεωτικά! έπιβαλλόμεναι ύπό τοΰ ήθι 

κοΰ νόμου. Πώς δυνάμεθα νά όρίσωμεν αύτά ; Προφανώς διά τής μελέτης 

τής άνθρωπίνης φύσεως. Καί ή ψυχολογική άνάλυσι; μάς εδίδαξέν ήδη οτι 

ή ήμετέρα φύσις είναι πρό πάντων μία, ταυτούσιος, έλευθέρα καί έ'λλογος 

ύπόστάσις. Ποιον είναι λοιπόν.τό πρώτον καθήκον Τό αντιστοιχούν πρός τά 
πρώτα προσόντα τής ψυχής. Τήν ενότητα καί τήν ταυτότητα ούτε νά πα· 
ραγάγωμεν δυνάμεθα ούτε νά καταστρέψωμεν επ’ αύτών ούδεμίαν, έ’χομεν λα

βήν. Άλλά τό τρίτον προσόν, τήν ελευθερίαν δυνάμεθα καί νά ένισχύσωμεν 

καϊ νά έζασθενώσωμεν καί έντελώς ν’ άπολέσωμεν. Καί όφείλομεν ού μόνον νά 
δια τηρήσωμεν αυτήν άκεραίαν καί άλώβητον, άλλ’ έν παντί χρόνω καί εν 

πάσή περιπτώσει δι’ αύτής νά ένεργώμεν, επειδή είναι ό μοχλός δι’ ου πάν

τα τά άλλα έλατήρια δυνάμεθα νά διευθύνωαεν συμφώνως πρός τό αγαθόν 

έκπληροΰντες τά άλλα καθήκοντα πιστώς καί άπαρεγκλίτως. . 'Π πλήρης 

κατοχή ημών αύτών (possession de soi) ήν ήθικήν κυριότητα ή απλώς 
έγκράτειαν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν, είναι λοιπόν κατά πάντα λόγον τό 

πρώτον τών καθηκόντων, καί διότι λογικως προηγείται τών άλλων, καϊ 
διότι πρακτικώ; ή έκπλήρωσις τών άλλων τήν έκπλήρωσιν αύτοϋ προαπαι

τεί καί υποθέτει. Πώς δέ έκπληροϋται τό καθήκον τοϋτο ; πώς ένισχύεται 

ή έλευθερία, ίνα χρησιμεύση ώς μοχλός άγαθών καί μεγάλων έ'ργων ; Διά 

τής συχνής χρήσεως, διά τής άσκήσεως. Ή άσκησις τής ελευθερίας παρά
γει κατά τε τήν νοητικήν καί ήθικήν τάζιν θαύματα άπίστευτα καί έζεις 
ταυτιζόμενα; έπί τέλους τή ήμετέρρι φύσει, καί άλλην τελειοτέραν έπ’ αύ· 

.τής οικοδομούσα;. Ή έλευθερία- είναι προσόν τής θελήσεως, καί τής ελεύθε

ρες θελήσεως ή άσκησις παράγει έπί τής συνειδήσεως καί τής άντιλήψεως 

τήν είς τά έσωτερικά καί έζωτερικά φαινόμενα έ'ντονον και διηνεκή προσο
χήν, άπαραίτητον ό'ρον τής παρατηρήσεως καί πρώτην πηγήν τής έπιστή- 

μης. Ό τήν προσοχήν άσκήσας παρατηρητής γίνεται οξυδερκέστερος, όρίρ 
πληρέστερον τά ύπό τών άλλων άτελώς όρώαενα, καί όργ. τά πρός τούς άλ

λους άόρατα. ’Εντεύθεν ή επιστημονική διάγνωσις, έφ’ η άπορεϊ καί θαυ^ 
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μάζει ό ιδιώτης, καί ή; τό μυστήριον κατέχει καί κατανοεί ό έπιστήμων. 
Πόσα διαφεύγουσι τόν κοινόν άνθρωπον, άτι να αμέσως διακρίνει ό μύστης τής 

έπιστήμης, καί έπιμελώς συλλέγει, καί λεπτομερώς άναλύει, καί έλλόγως 
συνενοϊ καί ερμηνεύει, εΐ'τε πρός άνακάλυψιν τών νόμων τής φύσεως, είτε 
πρός έφαρμογήν αύτών εις τάς άνάγκας τοΰ βίου. Καθημερινά παραδείγμα

τα έ’χομεν συν τοϊς άλλοι; τάς διαγνώσεις τών ιατρών καί τήν έμπειρίαν 

τών πραγματογνωμόνων. Πώς άποκτάται ή ειδική καί θαυμαστή ίκανότης 
τής επιστημονική; άντιλήψεως δυσδιάκριτων καί άοράτων σχεδόν φαινομέ

νων ; Διά τή; άσκήσεως τής προσοχής, ήτις είναι τής έλευθέρα; θελήόεως 

πολύτιμον προϊόν. Έρωτηθεί; ό Νεύτων πώ; άνεκάλυψε τόν καθολικώτατον 
νόμον τοΰ κόσμου, άπήντησε, διά τής έπιμόνου σκέψεως’ καί τήν ύπομονήν 
ό Βυφφών έθεώρει ώς πηγήν τής μεγαλονοίας. Πάσα δέ νοητική δύναμις διά 

τής ασκήσει.); τής ελευθερίας κραταιοΰται, ιδίως ή μ-νήμη, έπιδεκτική ουσα 

μεγίστη; τελειοποιήσει.);· άλλά καί ή άφαίρεσις καί ή γενίκευσι; καί ό συλ
λογισμός διά τής αύτενεργείας' ένισχύονται, καί κατά τήν έ'ντασιν καί τό 

βάθος τών έζ αύτών γνώσεων τελειοποιούνται, διότι πάσαι αί νοητικαί δυ

νάμει; ύπόκεινται εΐ; τήν προσωπικήν άρχήν, καί είναι έπιδεκτικαί διευθύν- 

σεω;, καί τήν διεύθυνσιν ταύτην άδιαλείπτως έζήσκησαν οί εμβριθέστερο* 

τών φιλοσόφων, καί πάντα τά μεγάλα έ'ργα τής έπιστήμη; καί τής τέχνης, 

οσω καί άν φαίνωνται αύθόρμητα, ύποθέτουσι μεγάλην προσπάθειαν, πει
σματώδη πάλην καί οριστικήν νίκην κατά πκντοίων δυσκολιών καί προσ

κομμάτων. Άλλά τής ήθική; κυριότητος τά άποτελέσματα έ'τι θαυμαστά- 

τέρα είναι κατά τήν ήθικήν τάζιν πρός μόρφωσεν τοΰ χαρακτ-ΐρος καί άπί- 
κτησιν τής .άρετής. Τήν άρετήν ώρισεν, ό Πυθαγόρα; εζΐΓ τοΰ ddorroc, καί 
ούδεμία έζις άποκταται άνευ έπιμόνου θελήσεως, δηλ. άνευ διηνεκούς χρή- 

σεω; τής έλευθερία;. Και τωόντι, ή έλευθερία είναι, ώ; εί'δομεν, τό πρώτον 

στοιχεΐον τής ήθική; ένεργείας* άρα ή ένίσχυσις αύτής είναι ό πρώτος όρος 

τής άρετής, τό πρώτον καθήκον. Καί καθώς ή ήθική κυριότη; άντιστοιχεΐ 

πρός τό πρώτον στοιχεΐον τή; ήθική; ένεργείας, τήν έλευθερίαν, παρομοίως, 
πάντα τά άλλα καθήκοντα άντιστοιχοΰσιν, ώς θέλομεν, ΐδει βραδύτερον, 

πρός τό δεύτερον, τόν λόγον. ’Εν τούτοι;, τά κατά τήν ήθικήν τάζιν θαυ

μάσια τή; ήθική; κυριότητος άποτελέσματα μαρτυροΰνται ύπό πλείστων όσων 

παραδειγμάτων τή; άρχαιότητο; καί τοΰ νέου κόσμου, Ό Πυθαγόρα;, ό Σω
κράτης, ό Κλεάνθης, ό Κάτων, οί Στωϊκο'ι, δι’ αύτή; έμόρφωσαν ηθικούς, 

χαρακτήρας διαμείναντας ώς πρότυπα τελεία; αρετή;. Έκ δέ τών νεωτέ 

ρών είς τόν ΰψιστον βαθμόν τής ήθικότητο; άνήλθον ό'σοι τά πρότυπα ταΰ- 
τα έμιμήθησαν. Έκ τών πολλών όσους ήδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν περιορι- 
ζόμεθα εις τό παράδειγμα τοΰ Φραγκλίνου. Ό περικλεής ούτος φιλόσοφος καί 

μέγας πολίτης, περί ού έρρήθη ότι άφήρπασε τοΰ ούρανοϋ τόν κεραυνόν καί 

τών τυράννων τό σκήπτρον (Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis), καθό 
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άνακαλύψας τήν ταυτότητα τοΰ κεραυνού καί τοΰ ηλεκτρισμού καί συντείνας 

εί'περ τις καί άλλος είς την άπελευθέρωσιν της πατρίδος του, έγεννήθη πτω-" 

χος καί άσημος καί ούχί άνευ ελαττωμάτων, έξ ών παρεσύρθη είς ηθικά 
παραπτώματα; άτινα είς άνάμνησιν ής άλλοτε μετήρχετο τέχνης, ώνόμα- 
ζεν έπειτα τυπογραφικά παροράματα ; άποφασίσας δέ νά μη ύποπέση πλέον 

είς αύτά έμελέτη'σεν έμβριθώς εαυτόν, καί συνήσθάνθη ποϊαι ήσαν αί ελ

λείψεις του, καί ποϊαι αί άρεταί άς ώφειλε ν’ άποκτήσή. Τάςάοετάς ταυ
τας, δεκατρείς ού'σας, έσημείωσε την μίαν κάτωθεν τής άλλης έ'ν τινι βι- 

βλιαριφ, καί άφιερωσεν έκάστην εβδομάδα είς την άσκησιν μιάς έξ αύτών 

παρασημειών έν τέλει της ημέρας τάς έπ’ αύτής παρεκτροπάς. Τό βιβλιά- 
ptov δέ τοϋτο κατέλιπεν είς τούς άπογόνους του, ΐνα μάθωσιν έζ αύτοΰ τίνι 

τρόπω εΐς των προγόνων αύτων βοηθούμενος υπό της θείας χάριτος άπέ- 

Λαθε διά τής μικρας ταύτης τέχνης σταθεράν δι οΛου τοΰ βίου εύδαιμο- 

νίαν μέχρι τοϋ εβδομηκοστού ένατου έτους. Αί δεκατρείς άρεταί κατετάσ- 
σοντο ως εφεξής’ έγκράτεια, σιωπή, τάξις, άπόφασις, λιτότης, φιλοπονία, 

ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, μετριοπάθεια, καθαριότης, ησυχία, αγνεία, ταπεινο

φροσύνη, και πρός αυτάς εύρισκεν άντίστοιχα παραγγέλματα άναπτύσσοντα 
και τροπον τινα ορίζοντα αύτάς’ πρός τήν πρώτην λ. χ. άντιστοτχεϊ τό πα
ράγγελμα «μή τρώγε μέχρι κτηνωδίας, καί μή πίνε μέχρες έξάψεως τής κε

φαλής»’ προς την δευτεραν, «μη λάλει είμή περί τών ωφελίμων είς σεαυτόν 

ή είς τους άλλους, καί ούτω καθ’ έξης’ άξιοσημείωτον δέ είναι δτι παρά 

την τελευταιαν εγραψε’ «μιμοϋ τόν Σωκράτην καί τόν’ίησοΰν».Έδικαιολόγει 
δε την ταξιν ταύτην καί «πρώτην μέν, έ'λεγεν, έθηκα τήν εγκράτειαν? 

«διότι δι αυτής ε’χομεν ψυχοάν τήν κεφαλήν καί καθαράς τάς ιδέας, δπερ 

«αναγκαιότατον 'ίνα άγρυπνώμεν πάντοτε καί προφυλαττώαεθα, δπως πο· 

«λεμησωμεν τα θέλγητρα τών κακών έξεων καί τήν δόναμιν τών αείποτε 

«ανανεουμενων πειρασμών. Ένόμισα δέ δτι ένισχυθείς είς τήν πρώτην τάύ- 
»την αρετήν, θά έτήρουν εύκολώτερον τήν σιωπήν, καί ταύτην έταξα δευ- 
» τέραν, διότι εξ ί'σου έπεθύμουν ν’ αποκτήσω γνώσεις καί νά προοδεύσω είς 

. »την πράξιν τών άρετών, καί ειχον παρατηρήσει δτι είς τάς συναναστροφής 

«περισσότερα μανθάνει τις διά τοϋ ώτός ή διά τής γλώσσης, καί ειχον άπο- 

«φασισει ν’ άπαλλαγώ ής ειχον έξεως νά λαλώ περί μηδαμηνών, καί κατά 

«πάσαν στιγμήν νά εύφυολογώ καί αστειεύομαι γινόμενος ευάρεστος μόνον 

»εις τους επιπόλαιους άνθρώπου;. Καί ή'λπισα δτι διά τής σιωπής καί τής 
«μέτ αυτήν τάζεως θά ειχον περισσότερον καιρόν πρός έξακολούθησιν τοϋ 
D-σχεδιου μου καί τών μελετών μου’ ένόμισα δτι ή άπόφασις μεταβαλλο- 

«μενη είς έξιν θά μοι έ'διδε τήν άναγκαίαν έπιμονήν πρός άπόκτήσιν τών 

«άλλων άρετών, καί δτι τγ Λιτότης καΐ ή φιΛοπονία άπαλλάττουσαί με τοϋ 

«χρέους οπερ είσετι μ’ έπεβάρυνε καί είσάγουσαι είς τόν οίκόν μου τήν άνε- 
«σιν καί τήν ανεξαρτησίαν, θά μοι διηυκόλυνον τήν άσκησιν τής είΛικρι- 

Μνείας, τής δικαιοσύνης κλ.». Έξασκήσας δέ έπί χρόνον μακρόν τήν τέ

χνην ταύτην τής αρετής, ώς. τήν ώνόμαζεν, άπέλαβεν αίσιώτατα άποτελέ

σματα, τήν υγείαν, τήν μακροβζότητα, τόν πλούτον, τήν επιστήμην, τήν 

ψυχικήν γαλήνην, τήν εύθυμίαν, τήν άγάπην τών συγχρόνων του καί τήν 
μετά θάνατον δόξαν. «’Ολίγοι διήλθον,» λέγει ό σοφός καί εύγλωττος βιο
γράφο; του κ. Μινιέ, «τοσοΰτον έναρέτως καί ένδόξως τό στάδιον τοΰ βίου, 

«δσον ό υίός ουτος βαφέως τίνος τής Βοστώνος, δστις κηροποιός χρηματίσας 
«κατ’ άρχάς καί μετέπειτα τυπογράφος, συνέταξε τάς πρώτα; έν ’Αμερική 
«εφημερίδας, ίδρυσε τά έν αύτή πρώτα χαρτοποιεϊα, έπηόξησε τήν υλικήν 

«αύτής εύημερίαν καί τά φώτα, άνεκάλυψε τήν ταυτότητα τοϋ ηλεκτρικού 
«ρευστοΰ καί τοϋ κεραυνού, έγινε μέλος τής έν Παρισίοις Άκαδημείας τών 

«επιστημών, καί πασών σχεδόν τών έν Εύρώπη, υπήρξε παρά τή μητροπό- 

«λει ό εύτολμος αντιπρόσωπος τών ύποτεταγμένων άποικιών, καί παρά τή 
«Γαλλί^ και ’Ισπανία ό επιτυχής ποάκτωρ αύτών έπαναστατημένων, άνε- 

«δείχθη μετά τοΰ Ούασιγκτώνος ιδρυτής τής άνεξαρτησίας αύτών, καί έπί 

«τέλους, άφ’ ού όγδοήκοντα τέσσαρα έτη διήλθεν εύεργετών, άπεβίωσεν έλ- 

«κύσας πρός εαυτόν τό σέβας τών δύο κόσμων, καθό σοφός έπεκτείνας τήν 

«γνώσιν τών νόμων τοΰ παντός, καΐ μέγας πολίτης συντελέσας είς τήν άπε- 
«λευθέρωσιν καί ανεξαρτησίαν τής πατρίδος του»—Καί ταΰτα μέν είναι τά 

νοητικά καί ηθικά αποτελέσματα τής ήθική; κυριότητος, τοϋ πρώτου τών 
καθηκόντων. Ποιον δέ είναι τό δεύτερον ; άφ’ ού άποκτήσωμεν τήν διηνεκή 

ημών κυριότητα, είς τί κατά πρώτον όφείλομεν ν’ άσκήσωμεν αύτήν; ταυ 

ίσχυροΰ τούτου μοχλοϋ ποία πρέπει νά ήναι ή πρώτη χοήσις ;

Π. ΒΡΑΐΛΑΣ APMENUS.

Η ΥΣΤΕΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΑΤΑΙΑΙΣ ΝΙΚΗΣ *
*Ότε άρχομένου τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 4 79 άνηγγέλθη είς τόν Μαρδόνιον 

δτι οί Έλληνες συνηθροίσθησαν έν τφ Ίσθμφ 'ίνα έπέλθωσι κατ’ αύτοΰ; ό 
στρατάρχης τών Ιίερσών άπήλθεν είς Θήβας. Έν ώ δέ ήτοίμαζεν έκεϊ τά 
τής άμύνης, προςεκλήθη εις δεϊπνον ύπό τοΰ Άτταγίνου, πλουσίου Θηβαίου. 

Δι’ άνδρα Θηβαίον ήτο μεγάλη τιμή νά ξενίζή τόν Πέρσην. ’Εκτός δέ τοΰ 

στρατηγού έκλήθησαν είς τό μεγαλοπρεπές συμπόσιον καί πεντήκοντα Περ- 

σών οί λογιμώτατοι. 'Ομοτράπεζοι δ’ αύτών έγένοντο, κληθέντες ύπό τοϋ 

Άτταγίνου, καί πεντήκοντα Θηβαίοι. Δι’ άνδρας Θηβαίους ήτο τιμή νά 
παρακάθηνται σύνδειπνοι τών Περσών. Τό δεϊπνον ήτο λαμπρώς παρεσκευα- 
σμένον άναλόγως -τοΰ περιφανοΰς ξένου* ό δέ φιλομηδισμός τοΰ θαλιάρχου εί- 

* Έκ τών πανεπιστημιακών μαθημάτων τοΰ χειμερινόν έξαμ^νου 1878—1879.
ΤΟΜΟΣ Γ', 8. — ΑΓΓΟΓΣΤΟΣ 1879. 43
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καί άμα έ'χυνε δάκρυα

τόν λόγον είπε πρός αύτόν' « Αοιπόν αύτά

χεν επινοήσει-τρόπον κατάλληλον ΐνα καταστ.ήστ) οίκειοτέρο'υς τούς ξένους 
; πρός τού; έαυτοϋ πολίτας. Έπί έκάστης κλίνης, επειδή, ώς γνωστόν, ουτω 

κατακεζλιμένοι συνεποσίαζον οί αρχαίοι, κατέκλινεν έναλλάξ ενχ θηβαϊον 
καί ενα Πέρσην. Όμόκλινος δ’ ενός τούτων τών Περσών ήτο Θέρσανδοος ό 

’’Ορχομένιος, δςτις διηγήθη: τά εξής είς τόν ‘Ηρόδοτον. Τό δεϊπνον είχε τε

λειώσει καί οί συμπόται διέτριβον περί τό πίνειν, οτε είπε τά εξής ελληνι
στί δ Περσης πρός τόν Όρχομένιον' «’Επειδή τώρα εγεινες ομοτράπεζος μου 

καί όμόκλινος, θέλω νά σοι άφήσω μνημόσυνον της έμής γνώμης, ΐνα καί 

σύ εχων γνώσιν έκτων προτέρων δυνηθγς νά σζεφθγς περί σεαυτοΰ τά συμ- 
•φέροντα. Βλέπεις αυτούς έδώ τούς συμποσιάζοντας Περσας καί τόν στρα
τόν τόν όποιον άφησαμεν έκεϊ κάτω, πλησίον είς τόν ποταμόν στρατοπεδευό- 

μενον; ’Ολίγος καιρός θά παρελθγ καί έκ τούτων πάντων ολίγους τινάς θά 
ί'δγις τούς περισωθέντας». Ταΰτα έλεγεν ό Πέρσης 

πολλά. Ό δέ Θέρσανδρος θαυμάσας τ
πρέπει νά τα εϊ'πγς είς τόν Μαρδόνιον καί είς τούς μετ’ εκείνον έν άξιώμα- 

*σιν όντας τών Περσών».’Εκείνος δέ είπε μετά ταΰτα' «Εένε, ό'τι εινε άπο- 

'φασισμένον νά γείνη έκ τοϋ θεοΰ δέν δύναται άνθρωπος νά το άποτρέψη’ 

διότι καί την αλήθειαν άν εί'πν; τις, δέν θέλει νά τον πιστεύσν) κανείς. 
Ταΰτα δέ, καίτοι πολλοί τών Περσών τά γνωρίζομεν, άλλ' άκολουθοΰμεν 

δεδεμένοι ύπό της ανάγκης. Εινε δέ αυτή ή βαρύτατη θλϊψις τών έν άνθρωποι;, 
. πολλών πραγμάτων νά ε/γ τις γνώσιν καί νά μην εινε κύριος νά κάμγ) τίποτε».^ 

Τοιαΰτα εΐπεν ό Περσης είς τόν Όρχομένιον λόγια σοφά καί πικρά, έγ- 
κλείοντα την προφητείαν τοϋ προςεχοΰς μέλλοντος. Μετ’ όλίγας δέ ημέρας 

ίυνεκροτεϊτο έν Πλαταιαϊς ή γνωστή εκείνη μάχη, καθ’ -ην οί “Έλληνες έπε- 
κράτησαν δριστικώς τών βαρβάρων. Τό απόγευμα της αυτής ημέρας ένίκων 
οί "Ελληνες έν Μυκάλγ, καί έτελεύτα ό κίνδυνος καί ένικατο ό άγων μετά 

ένδεκα ό'λων έτών μάχας καί αγωνίας καί δγώσεις.
Τό έ'ργον τών 'Ελλήνων ήτο διπλοΰν τό έξης, τό μέν νά θύσωσιν είς τούς 

θεούς τά ευχαριστήρια έπί ταϊς γενομέναις νίκαις καί νάπολαύσωσι τών άπο- 
τελεσμάτων αύτών, τό δέ νά έξασφαλίσωσιν είς τό έξης την Ελλάδα άπό 

νέας έπιδρομής τών βαρβάρων.
Τό πρώτον ήτο βεβαίως άκοπώτερον καί εύχαριστότερον, οί δ’ "Ελληνες, 

θάπτοντες τούς εαυτών νεκρούς καί τιμώντες τούς θεούς τούς βοηθησαντα-ς 

αύτοϊς είς την νίκην, έτελουν νόμιμα καθιερωμένα.
Ή λε,ία υπήρξε πολλή μετά την μάχην την έν Πλαταιαϊς. 'Ο Περσης δέν 

ήδύνατο νάποβάλγ, ούδ’ έν τή ώρ<£ τών πολέμων καί τών μαχών τάς άπο- 
•λαύσεις καί την τρυφήν τής Ασίας έκείνης τής πλούσιας καί φιλήδονου,. εί'ς 

ήν μόνη ελληνική πόλις μία, ή Σύβαρις, έφιλονείκησε τό προνόμιον τοϋ ·νά 
'κατασ-τή παροιμιώδης έπί τρυφ^. Έκ τοβ στρατοπέδου, .αύτών δέν έλειπεν

1 Ήροδ. IX, 1G. ·■-■..■ 

•ούτε ό χρυσός ούδέ ό άργυρος δςτις έκόσμει τά μέγαρα τής πατρίου γής, 

ούδ’ αΐ κάμηλοι καί αί άρμάμαξαι καί οΐ μάγειροι καί αΐ παλλακίδες αί 

πολλαί. Την λείαν ταύτην ό Παυσανίας διά τοΰ κήρυκος παρηγγειλί νά μή 
έγγίση κανείς καί διέταξε τούς Είλωτας νά συγκομίσωσι τά λάφυρα. ’Αφε
λέστατα, άλλ’ ώς έν είκόνι περιγράφει δ ‘Ηρόδοτο; την συγκομιδήν τών λα

φύρων. «Παυσανίης δέ κήρυγμα ποιησάμενος.μηδένα άπτεσθαι τής λείης, 
»συγκομίζειν έκέλευσε τούς Είλωτας τά χρήματα. Οίδε άκά τό στρατόπβ- 

^Sor σκιίκάρεκοι ενρίσκοκ σχηνάζ κατεσκευασμενας χρυσφ καί άργύρφ 
»κλίνας τε έπιχρύσους καί έπαργύρους, κρητήράς τε χρυσεους καί φιάλας-τε 

®καί άλλα έκπώματα. Σάκκους τε έπ’ άμαζέων εδρισκον, έν τοϊσι λέβητες 
ϊέφαίνοντο ένεόντες χρύσεοί τε καί άργύρεοι' άπό τε τών κειμένων νεκρών 

οέσκύλευον ψέλιά τε καί στρεπτούς καί τούς άκινάκας έόντας χρυσεους, 

»έπεί έσθήτός γε ποικίλης λόγος έγίνετο ούδέ εις».’ Ή είκών εινε γραφι* 

κωτάτη. Φαντάαθητε την ύστεραίαν τής μάχης τό πεδίον εκείνο τό μυριό · 

νεκρόν, ένθα τήν προτεραίαν μέγας έγίνετο άγων καί συνεκρούοντο τά δέ
ρατα, καί αί ασπίδες καί έ'φευγεν ή 'ίππος καί αντηχεί ή άλαλαγή καί αί 

οίμωγαί όλλύντων τ’ όλλυμένων τε. ’Εκεί νΰν άκούονται τής νίκης μό-νον οί 
αλαλαγμοί έν μέσφ πολυθρήνητου σωρείας οικείων καί φίλων νεκρών.καί 
μυριάδων βαρβάρων οΐτινες κεϊνται πεσόντες ούχ ήττον γενναίως ύπέρ άγω- 

νος αδίκου. ’Αλλ’ αίφνης ήχεϊ τοΰ ίεροΰ κηρυκος ή διάτορος φωνή ζαΐού- 
δεΐς τολμφ νά έπιληφθή τών λαφύρων έκείνων, άτινα δέν εινε ώρισμένα διά 

μόνους τούς ανθρώπους, άλλ’ άνήκουσι ζαί είς τούς Θεούς καί τάς θεαίνας, 

Τό φιλόχρυσον γένος τών Ειλώτων λαμβάνει τήν διαταγήν νά συναγάγή καί 
φέρτ) έπί τό αύτό τήν λείαν. Οί Είλωτες σκορπίζονται ταχείς άνά τό στρα- 

τόπεδον, ό εις έδώ, ό άλλος έζεί" οί μέν είςέρχονται έ'κθαμβοι είς τάς σκη- 

νάς τάς πλούσιας, οί δέ Οαυμάζουσι τάς κλίνας καί τούς κρατήρας καί τά 

ποτήρια. Άλλ’ οποία ή έκπληξις τών άλλων περαιτέρω" έκεϊνοι οί σάκκοι 

έπί τών αμαξών περιέχουσι λέβητας, άλλ’ οί λέβητες έκεϊνοι εινε χρυσοί 

καί άργυροί καί. οί Είλωτες διανοίγουσι μεγάλους τούς οφθαλμούς, διότι 

ζρατοΰσι παρά τόν ’Ασωπόν ποταμόν ίδίαις χερσί σκεύη άπείρως πολυτιμό

τερα τών άκαλλών έκείνων, εντός τών οποίων παρεσζεύαζον παρά τόν Εύ- 
ρώταν τόν μέλανα ζωμόν τοϋ λιτοϋ αύτών δεσπότου. ’Άλλοι έτράπησαν είς 

συναγωγήν λείας προ.χειροτέρας' ότέ μ,έν πίπτοντες έπί τά γόνατα, ότέ δέ 

πρηνείς σκυλεύουσι τά πτώματα τών πεσόντων. Καϊ αί έσθήτες εινε ποικί- 

λαι καί πολυτελείς πρός. τήν πενιχράν αύτών. έζώμίδα. Άλλά τί; θέλετε 
νά προςέξγ είς τάς έσθητας ; “Έως τις γυμνώσν) ένα νεκρόν καί λάβγ) μίαν 

έσθητα, ό άλλος συνήγαγε ψέλια πολλά έκ τών χειρών καί πολλούς στρε
πτούς έζ τών λαιμών καί πολλούς άκινάκας αίματοσταγεϊς. ”Αν είνε πολλά 

τούτων μεστά αιμάτων καί λύθρου, τί σημαίνει; Εινε χρυσός, παί: δέν-ύπάρ-

I 'Ηρό5. IX,.80. . · 
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χεί κηλίς δυναμένη νάμαυρώση την λάμψιν τοϋ χρυσοϋ. "Αλλος σύρει καμή- 

λους πεφορτωμένας" ή κάμηλος προςκρούει τούς πόδας έπί πτωμάτων καί 

ίσως ποϋ άκούεται στεναγμός ουπω έκπνεύσα.ντος τραυματίου.

"Ολην ταύτην τήν ποιζίλην καί πλήρη κινήσεων και αντιθέσεων εικόνα 
έξάγομεν έκ τών ολίγων λέξεων τοϋ 'Ηροδότου, άς παρέθηζα άνωτέοω. "Ολα 

περιέχονται έν τοϊς όλίγοις έκείνοις στίχοις, άρζεϊ νάναγνωσθώσι καί ζατα 
νοηθώσι καλώς, ΐοιαύτας δέ εικόνας, περιλαμ.βανομένας έν όλΐγαις λέξε- 

σιν άς άρκεϊ [/.όνον νάναπτύξη ή φαντασία, περιέχει πολλάς τό έ'ργον τοϋ 
'Ηροδότου, καί διά τοϋτο δικαίως έ'λεγεν ό μέγας Γερμανός ιστορικός Nie

buhr «Ό διατριβών περί την φιλολογίαν θά ζήση καί θά χαοή μέ τόν Ηρό

δοτον’ πρέπει νκναγινώσζηται καί πάντοτε έκ νέου νάναγινώσκηται». Τήν 

εικόνα δ’ εκείνην άνέπτΰξα διά μακρών ού μόνον ΐνα δείξω έν μικρω δεί- 

γματι τόν γραφικόν τρόπον τοϋ Ηροδότου, άλλά καί ΐνα δηλώσω την 

διαφοράν τίίς αρχαίας άπό της νέας ιστοριογραφίας έν ταϊς εϊκόσιν. Ή τέ

χνη ημών τών νεωτέρων ένασμενίζει είς εικόνας γραφικάς. Καλλιτεχνοϋ- 
μεν μετά χρωμάτων καί τό έ'ργον ημών στηρίζεται εις την κατάλλη

λον εναλλαγήν τοϋ φωτός καί της σκιάς. Λέγομεν δέ ταϋτα, έννοεϊ- 

ται, περί τής ιστοριογραφίας ώς καλής τέχνης, ούχί δέ περί της ιστορικής 
άναδιφήσεως. Άλλά παρά τοϊς άρχαίοις ή ιστορική τέχνη ειχεν άλλους κα

νόνας" αί εικόνες αύτής εΐνε διαγράμματα, έ'χουσι πλαστικόν τό κάλλος. Ό 
δέ νεώτερος ιστοριογράφος δέν πρέπει νά θεωρηθώ φαντασμογορών, ό'ταν περι

γραφής τών άρχαίων πηγών μετατρέπη είς εικόνας οΐας απαιτεί ό νεώτε
ρος κόσμος, ό'ταν τό πλαστικόν .έ'ργον μεταπλαστή είς ζωγραφιάν"μ.όνον δ’ εΐνε 

άνάγκη πάσαι αί γραμμαί της ζωγραφίας ταύτης νά περιεχωνταί έν τή 
άρχαίγ ειζόνι. Καί δι’ άλλον δέ τινα λόγον ανέπτυξα την περιγραφήν ταύ
την, ΐνα φανή όποια αξιόλογα θέματα ιστορικών ζωγραφιών περιέχει η αρ

χαία ιστοριογραφία, μελετωμένη ώς δεϊ. "Οταν ή ελληνική ζωγραφική άν- 

δρωθεϊσα έπιληφθή μεγάλων ιστορικών θεμάτων δέν Θάμελήση βεβαίως νά 

επιχείρηση εις έξειζόνισιν τών Εί.Ιώτων aicidra.iJtrair cira το στρατύπίδοΓ 

xal ανγκομιζόττων τά χρήματα.
Έμ.ακρηγόρησα, παρεκκλίνας ίσως της ευθείας όδοΰ" άλλ’ η ιστορία εγ

κλείει τοσαύτην ύλην, εμπνέει τοσαύτας ιδέας, ώστε κατ’ ανάγκην ένίοτε 
ή ευθεία οδός της διηγήσεως χρησιμεύει μόνον ώς άφορμή πρός ποικίλας 

παρεκβάσεις. Καί αλλαχού μέν εΐνε δυνατός ό χωρισμός της ποικίλης ιστο
ρικές ύλης διά την ύπαρξιν πολλών ιστορικών εδρών, παντοίων συλλόγων, 
περιοδικών συγγραφών, ιστορικών μουσείων, αρχείων. *Η ιστορική άναδίφη- 

σις, ή ιστορική παράστασις άκτινοβολεϊται ώς άπό εστιών μυρίων" κατα
βαίνει δέ μέχρι τών κατωτάτων στρωμάτων της κοινωνίας καί διειςδυει 

είς τά μυχαίτατα της καρδίας ή έπίδρασις η έκ τοΰ παρελθόντος. Την δ’, 

εθνικήν.ιστορίαν ζωοποιοΰσι πρό τών όμμάτων τοΰ λαοΰ τών μεγάλων, εθνών 

τές 'Εσπερίας καί Άρκτώας Ευρώπης καί πίνακες άναμνηστικο'ι έπ'ι τών 

οικιών τών μεγάλων άνδρών καί αγάλματα άνά τάς άγυιάς ..καί τάς πλα

τείας καί πάσα άλλη τέχνη, ού μόνον η γραφική έκ τοΰ όκοίβαντος τοϋ 

εργαστηρίου καί ή υποκριτική έκ τοϋ θεατρικοϋ λογείου, άλλά καί πάσα 
μικροτεχνία καθήκουσα μέχρι τών καθ’ ημέραν άναγκών τοΰ βίου. Ουτω δέ 
βέβαια άναζή ό κόσμος ό παρελθών, οίονεί βλέπων καί κινούμενος έν ήμϊν, 

τό δ’ ένεστώς θερμαίνεται ύπό τοΰ παρελθόντος καί φρονηματίζεται καί ορθο
ποδεί. ’Εν μέν ήμέραις ευτυχίας παρίσταται οίονεί κατά πάσαν στιγμήν τό 

φάσμα δυστυχούς παρελθόντος έπιφωνοΰν ώς ό δούλος τοΰ βασιλέως τών 

Μακεδόνων τό «Φίλιππε μέμνησο ότι άνθρωπος εΐ». Έν δέ ήμέραις εθνικές 

οδύνης καί αισχύνης άναστρεφόμενοι έν τοϊς θλιβομένοις οί αί'τιοι τής πάλαι 
δόξης μέ φωνήν μειλτχίαν ώς άπ’ άλλου άπωτάτου κόσμου έπιφωνοΰσι 

παραμύθοϋντες τό «θαρρείτε" τάχ’ αύριον έ'σσετ’ άμεινον».
Τοιαύτη ή ιστορία έν τοϊς εύδαίμοσιν έκείνοις έ'θνεσι τοϊς φιλιστοροΰσι. 

Σοβαρεύεται άπό τής άκαδημειακής έδρας, παίζει μετά τών παιδιών, παρα- 

κάθηται είς τήν τράπεζαν ώς είκών έν τώ τρυβλίφ, προςνεύει άπό τών τοί
χων ώς ζωγράφία, δρά έπί τοΰ θεάτρου, έδραιοΰται έπί υψηλών στηλοβα- 

τών άνά τάς οδούς, βασανίζει τάς νύκτας τοΰ έπιστήμονος, εύφραίνει τάς 

εσπερίδας τής κόρης, εύρίσκεται πανταχοϋ ήμέρας καί νυκτός, ότέ μέν ώς 
βιβλίον, ότέ δέ ώς κόσμτψ-α*

Άλλά δέν εΐνε παρ’ ήμϊν τοιαύτη ή ιστορία" θεωρείται δέ μάλλον ρι

κνή καί άλλόκοτος μάμμη μυθολογούσα περί πραγμάτων άδιαφόρων άπό 
εδρών τινων γυμνασιακών καί άκαδημειακών. Ή άτιμος αύτη θέσις πρέπει 

νά έκλειψη τή συνεργώ τών ολίγων τών δυναμένων νά σώσωσι τήν τιμήν 
αύτής. 'Η ιστορία άς μείνη σοβαρά ένθα πρέπει, άλλ’ άς γείνη αίμύλη ό'ταν 
δύναται καί πρέπη, άς γείνη ζ/τήμα πάντων καί πασών, πάντοτε καί παν

ταχοϋ, άς γείνη ένδιαφέρουσα άπό άδιαφόρου, άγαπητή άντϊ μισητής, άς 

άφθή τοΰ βίου, άς άνέρχηται είς τό παρελθόν άπό τοϋ παρόντος καί άς 

κατέρχηται είς τοϋτο άπ’ έκείνου, καί τότε μ.όνον θά διδάξη άληθώς και θά 

ύψωση καί θά φρονηματίση.
Τό κατ’ έμέ, καίτοι έδήλωσα εύθύς έξ άρχής δτι θά διδάσκω άπό τής 

έδρας ταύτης τήν ελληνικήν ιστορίαν κατά τάς πηγάς, δέν θεωρώ άσυμβί- 

βαστον τόν αύστηρόν καί άκριβή τρόπον τής έρεύνης προς τήν ζωηράν παρά

στασή τής ιστορίας. Ήναγκασμένος δέ ών νά περιορίζωμαι είς έν μόνον 

ιστορικόν μάθημα, θά παρεμβάλλω έκάστοτε ιδέας καί γνώσεις γενικωτέρας 

περί ιστορίας, περί έρεύνης τών πηγών, περί ιστορικής μεθόδου, περί τής 
ιστορικής τέχνης, περί τής γραμματολογίας τής ιστοριογραφίας έ'νθα δύνα-· 
ται ή·παρέκβασις νά γείνη δεόντως καί τά πράγματα νά διδαχθώσι χω

ρίς νά κουράσωσι. Μόνον δέ τοϋτο θά προςπαθήσω πάντοτε, δταν γίνηται 
ή λοξοδρομία, νά μή υποβάλλω τούς άκροωμ.ένους είς τόν.κόπον νά έπ^νέρ- 
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χωνται μετ’ έμοΰ εΐς τό κύριόν θέμα διά τοΰ αύτοΰ δρόμου, επειδή έΕεύρω 
δτι ή επιστροφή δέν είνε πάντοτε τόσον εύχάριστος δσον ή πρώτη διάβασις 
τής όδοΰ.

Μετά τήν γραφικήν έξεικόνισιν τής συγκομιδής τών ήαφύρων ύπό τών Ει
λώτων ό’Ηρόδοτος διδάσκει ήμάς πράγμα άξιον στιγματισμοΰ, δν έγένετο 
άληθώς. Λέγει δήλα δή οτι οί Είλωτες οσα μέν τών λαφύρων δέν ήδύναντο 

νά κρύπτωσιν έφανερονον, άλλά κα'ι πολλά πράγματα κλέπτοντές έπώλουν 

προς τους Αιγινητας και οτι εκεϊθεν ελαβον αρχήν οί μεγάλ,οι πλοΰτοι τών 
Αίγινητών, οί'τινες ήγόραζον παρά τών Ειλώτων τόν χρυσόν ώς δντα δήθεν 
χαλκόν. Ιο διπλοΰν έγκλημα της κλοπής τιον Βίλωτων καΐ τής άπατης τών 

Αίγινητών εινε δυστυχώς ούτως ελληνικόν, εχον πολλά τά ανάλογα έν τή ίστο- 

ρίςρ τής αρχαίας καί νέας 'Ελλάδος, ώστε μά τήν αλήθειαν δέν Οά έδίστα' 
ζον νά παραδεχθώ αύτό, ώς έγένετο δεκτόν ύπό πάντων τών άσχοληθέντων 

περί τήν. περίοδον ταύτην τής ιστορίας. Μόνον δέ τινας δισταγμούς έξήνεγ- 

κεν ό "Αγγλος Lloyd, δςτις έξεδωκε πρό τεσσάρων έτών δίτομον ιστορίαν τοϋ 

αΐώνος τοΰ Περικλεούς’ άλλα καΐ ουτος, έκφράσας τινάς δισταγμούς τό πρώ
τον, παραδέχεται έπειτα τήν μαρτυρίαν τοΰ 'Ηροδότου, λέγων δτι οί Είλω

τες έκρυψαν πιθανώς τά πράγματα εις τόπους ένθα ούδ’αυτοί έπειτα ήδύ

ναντο νά έπανεύρωσιν αύτά καί δτι οί ,Αίγινήται ήγόρασαν παρά τών Ειλώ

των οίονεί τό μυστήριον τών κεκρυμμένων τούτων θησαυρών εκτός τών σκευών 

καί όπλων άτινα ήγόρασαν παρ’ αύτών αμέσως. Περί δέ τοΰ λεγομένου 
ύπό τοΰ Ηροδότου οτι έπώλουν τόν χρυσόν άντί χαλκοΰ λέγει ότι οί Είλω

τες, ένεκα τής αποκλειστικής αύτών δουλοσύνης ύπό τούς Σπαςτιάτας, ήσαν 

περί τά πολύτιμα τών μετάλλων ομοίως αμαθείς δσον οί 'Ελβετοί, ο'ίτινες 
δγώσαντες τάς σκηνάς καί σκυλεύσαντες τά σώματα τών Βουργουνδιών έν 
Granson τώ 1 486 ύπό Κάρολον τόν Τολμηρόν^ έχαιρον λαμβάνοντες τήν τψ.ήν 

χαλκοΰ. διά σκεύη χρυσά άτινα πάντως δέν θά ήδύναντο ποτέ νά κρύψωσιν ή 

νά μεταχειρισθώσι πρός τι. *

Άλλ’ή άναλογία αυτή είνε έζητημένη, νομίζω δέ μάλλον δτι τά ύπό 
τοΰ Ηροδότου λεγόμενα εινε ές έκείνων τών Λόγων, τών παραδόσεων, αΐτινες, 

ύπό. τών έχθρών τών Αίγινητών τό πρώτον διαδοθεϊσαι, έμειναν έπειτα λε- 

γόμεναι ύπό τών φθονούντων τόν πλούτον τής έμπορικωτάτης ταύτης νή
σου. "Οτι δέ καΐ άλλως ό Ηρόδοτος παρέλαβε τοιούτους λόγους απευθυνό

μενους κατά τών Αίγινητών, γίνεται δήλον ές όσων αύτός άναφέρει δτι έν 
τοϊς κενοταφίοις, άτινα έχώθησαν έν μεταγενεστέροις χρόνοις διά τούς έπαι- 

σχυνομενους δτι άπέσχον τής μάχης έν Πλαταιαΐς, υπήρχε καί τάφος Α.ΐγι- 

νητών καλούμενος, δςτις λεγε.ται χωθείς μετά δέκα έτη παρακλήσει τών 
Αίγινητών ύπό Κλεάδου τοΰ ΓΙλαταιέως, δντος προξένου αυτών/ Καί δμως

1 Lloyd, The age of Pericles. London. 1875. Τόμ. Α' σελ. 101.
2 Ή ρό δ. IX, 85,

αυτός δ 'Ηρόδοτος, μνημονεύει άλλαχοΰ τών Αίγινητών ώς μετασχόντων τήςΐ 

μάχης/
’Εν δέ τοϊς διηγήμασι τοϋ Ηροδότου περί τφ,ν μετά τήν ·έν Πλαταιαΐς 

μ,άχην γενομένων ΰπάρχουσιν ουτω πολλά τά διακρινόμενα εύχερώς δτι είνε 

λόγοι τών ‘Ελλήνων, ώστε δυνάμεθ.α νά πιστεύσωμεν δτι καί ταΰτα τά 
περί Αίγινητών είνε μυθεύματα τών μεταγενεστέρων. Πρεπει νά φαντασθώμεν 

ότι ό 'Ηρόδοτος δέν ήτο σύγχρονος τών περσικών πολέμων, δτι έγραφε περί 
τάς τέσσαρας δεκά·δας έτών μετά τήν μάχην τών Πλαταιών, μέχρι δ’ εκεί·* 

νου τοΰ χρόνου ή πλούσια φαντασία τών Ελλήνων είχε διακοσμήσει τά 

γεγονότα αφειδώς ·. καί είχε περιυφάνει περί τά άληθώς συμβάντα πέπλον 

πλασμάτων μ.ονονού αδιαφανών. Ώς συμβαίνει σχεδόν πάντοτε περί τάς 

τοιαότας έποχάς, έκάστη πόλις, έκαστον ιερόν, έκάστη φατρία, έκαστος 
οίκος έφιλοτιμοΰντο νά έζάρωσι τάς ιδέας άρετάς καί νά μειώσωσι τάς 
ύπηρεσίας τών άλλων. Ό 'Ηρόδοτος δέν ήτο φιλοψευδής, ούδ’ ήδύνατο νά- 

πατηθή αύτός’ άλλ’ ή συγγραφή αύτοΰ έχει ταύτην τήν βάσιν, «χώ δέ 

όγεΐΛω Λέγειν τά Λεγάμενα,, χεΐθεσθαΐ γε μην ού παντάπασι όφείΛω, καί 
μοι τοΐτο τ<> ί'πος έχέτω ές πάντα τύν Λόγον^.

Τοιοΰτο μέν τό έθος τοΰ 'Ηροδότου, άλλ’ ημεϊς έχομεν τό δικαίωμα ή μάλλον 

τό χρέος νά έςετάζωμεν τά Λεγάμενα ταΰτα καί νάποκαθαίρωμεν διά τής 

κριτικής μεθόδου τά φαινόμενα αληθή άπό τών καθαρών πλασμάτων.
"Οτε δέ τέλος συνεφορήθησαν όπωςδήποτε τά λάφυρα, πρώτον έργον τών 

'Ελλήνων ύπήρξε νά εζκιρέσωσι τά όφειλόμενα είς τούς θεούς. Καί πρώτον 
μέν έζεϊλον δεκάτην τώ έν Δελφοϊς θεφ, είτα δέ άλλην δεκάτην τώ Όλυμ.- 
πίιρ Διί καί τέλος τρίτην είς τόν έν’Ισθμω Ποσειδώνα.® Καί έκ μέν τής δεκά» 
της τοΰ έν Ίσθμώ θεοΰ κατεσκευάσθη έπτάπηχυς χαλκοΰς Ποσειδών, έκ δε 

τής τοΰ ’Ολυμπίου άγαλμ.α δεκάπηχυ χαλκοΰ Διός, 8ν είδεν έν Όλυμπίφ καί 

ό περιηγητής Παυσανίας, φέροντα είς τά δεξιά τοΰ βάθρου έγγεγραμμένας 
τάς πόλεις τάς μετασχούσας τοΰ έργου, είκοσι καί επτά τόν άριθμόν/ Έκ δέ 

τής δεκάτης τοΰ δελοικοΰ θεοΰ κατεσκευάσθη τρίπους χρυσούς έπί τρικεφά- 
λου χαλκοΰ δφεως. Τό ανάθημα δέ τοϋτο είνε άζιον πολλοϋ λόγου διότι 
κατά τήν κοινήν πεποίθησιν, είς ήν πάνυ ολίγοι άντετάχθησαν, διασώζεται 

μέχρι τοΰ νΰν. Διά τοϋτο δ’ εινε άνάγκη νά λαλήσω περί αύτοΰ διά μακρατ 

τέρων. - ·
Πρώτος τών άρχαίων ποιούμενος λόγον περί τούτου τοΰ άναθήματος είνε 

ό πατήρ τής ιστορίας, λέγων αύτολεζεί τάδε’ «Συμφορήσαντες δέ τά χρή- 

»ματα καί δεκάτην έξελόντες τώ έν Δελφοϊσι θεψ, άπ’ής ό τρίπους ό χρυ- 

»σεος άνετέθη ό έπί τοΰ τρικαρήνου ό'φιος τοΰ χαλκέου έπεστεώς άγχιστα

1 Ή ρ ο 3. IX, 31.
2 Ήρ ο δ. VII, 152.
3 Ή ρ ο δ. IX, 81.
ί. Π αν asv. V, 23.
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«τοΰ βωμού κτλ. '» Κα'ι άλλαχοΰ δέ γίνεται Τζόγος παρ’ 'Ηραδότφ περί του-, 

του τοδ τρίποδος .

Μακρότερον .δέ περί τούτου λόγον ποιείται ό Θουκυδίδης· ένθα παρ’ αύτώ 

γίνεται λόγος περί τών παρανόμων διαιτημάτων τοΰ Παυσανίου έν Βυζαντίφ 

άναφέρει ό ιστορικός ό'τι οί σόμμαχοϊ άνεσκόπουν τό παρελθόν τοϋ Σπαρτιά
του ινα ΐδωσιν άν ειχεν ηδη πράξει τι εναντίον των καθεστώτων νομίμων. 
Καί ευρισκον λοιπόν ό'τι «έπί τον τρίποδά ποτέ τόν έν Δελφοϊς, ον ανέθεσαν 

«οί “Ελληνες άπό τών Μήδων άκροθίνιον, ήξίωσεν έπιγράψασθαι αύτάς ϊδί^ 

«τό έλεγεϊον τάδε'

'Ελλήνων αρχηγός, έ,πει στρατόν ώλεσε Μήδων,
Παυσανίας Φοίβω. μνήμ’ άνεθηζε τάδε.

«Τό μέν ούν έλεγεΐαν αί Λακεδαιμόνιοι έξεκόλαψαν εύθύς τότε άπό τοΰ τρί- 

«ποδος τοΰτο καί επέγραψαν όνομαστί τάς πόλεις δσαι ξυγκαθελοϋσαι τόν 

«βάρβαρον έστησαν τό άνάθημα. Καί αί ελληνικού πόλεις, αί όλίγαι δήλα 

δη ών τό όνομα ειχεν επιγραφή έπ’ εκείνου τοΰ τρίποδος, έκαυ^ώντο οτι η 

πόλις αύτών μετέσχε τοΰ πανελληνίου άγώνος, ως έποίουν οί Πλαταιεϊς 

μετά πεντήκοντα έτη, έπ'ι τοϋ πελοποννησιακοϋ πολέμου.Άλλά καί άλλοι 
τών άρχαίων συγγραφέων μνημονεύουσι τοϋ τρίποδος τούτου. Οΰτω δη ό Δη

μοσθένης έν τώ κατά Νεαίρας λόγφ, η δςτις άλλος εινε ό γράψας έκεΐνον 
τόν λόγον, λέγει τά έξης" «Έφ’ οΐς φυσηθείς Παυσανίας ό τών Λακεδαιμο

νίων βασιλεύς έπέγραψεν έπ'ι τον τρίποδα έν Δελφοϊς, θν οί “Ελληνες οί 

«συμμαχησάμενοι την . Πλαταιαϊς μάχην καί την έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν 
«ναυμαχησαντες, κοιν·ρ ποιησάμενοι, άνέθηκαν άριστεϊον τφ Άπόλλωνι άπό 
«τών βαρβάρων,

Ελλήνων έρχηγός, Ιπ=ί στρατόν ώλεσε Μήδων,
ΙΙαυσανίας Φοίβφ μνήμ’άνεθηζε τόδε,

«ώς αύτοΰ τοΰ~έργου οντος καί τοΰ άναθήματος, άλλ’ ού κοινοϋ τών συμμά- 
«χων. Όργισθέντων δέ τών Ελλήνων οί Πλαταιεϊς λαγχάνουσι δίκην τοϊς 

«Λακεδαιμονίοις είς τούς Άμφικτύονας χιλίων. ταλάντων ύπέρ τών συμμάχων 

«καί ήνάγκασαν αύτούς έκκόψαντας τά ελεγεία έπιγράψαι τάς πόλεις τάς 

«κοινωνούσας τοΰ έργου ^». Πλήν δέ τούτων ποιούνται μνείαν τοΰ τρίποδος 
ό Κορνήλιος Νεπως 6, ό Αΐ'λιος ’Αριστείδης 7, ό Σουίδας 8, ό Πλούταρχος έν 

τφ περί τής ‘Ηροδότου κακοηθείας 9. Αξιομνημόνευτα δ’ εινε δυο χωρία τοΰ

1 Ήροδ. IX, 81.
2 Ίί Ρ ο δ. VIII, 82.
3 θου κυ 3. I, 132.
4 Θόυ κ υ δ. 111, 57.
5 a η μ α σ 0. κατά Νεαίρας, 97 - 98.
6 Pausan. 1.
7 Ύπόρ τών τιττάρωνσιλ. 175, ϊκδ. Dindorf. ΙΙρόλ, και σελ. 281.
8 Έν λ. Παυσανίας.
9 Κιφ. 4?.

Διόδωρου και Παυσανίου. 'Ο. μέν Διόδωρος λέγει τάδε' «Οί δ’ “Ελληνες έκ 
«τών λαφύρων δεκάτην έξελόμενοι κατεσκεύασαν χρυσοΰν τρίποδα καί άνέθη- 

«καν είς Δελφούς, έπιγράψαντες έλεγεϊον τόδε’

Ελλάδος εύρυχόρου σωτήρες τόνο’ άνέθηκαν, 
δουλοσΰνης στυγερας ^υσάμενοι πόλιας» 1.

"Αν τό έπίγραμμα τοΰτο ήτο γνήσιον, θά ηδύνατο ίσως νά εινε τό γραφέν 

μετά τήν έκκόλαψιν τών γραμμάτων άτινα έχαράχθησαν διαταγή τοΰ 

Σπαρτιάτου Παυσανίου. Άλλ’ ύπάρχουσι λόγοι δι’ ους άναγκαζόμεθα νά πι- 

στευσωμεν ό'τι τό έπίγραμμα τοΰτο είνε ύποβολιμαϊον, ώς άλλα τινά άνα- 
φερόμενκ ύπό τοΰ αύτοΰ Διοδώρου. Τότε δέ τά ύπ’ αύτοΰ λεγάμενα δέν φαί
νονται διαφωνοϋντα πρός τάς άλλας μαρτυρίας άς έξέθηκα άνωτέρω. Τέλος 

δέ σπουδαϊον είνε χωρίον τι τοΰ περιηγητοΰ Παυσανίου έχον ώς έπεταΓ 

«Έν κοινώ δέ ανέθεσαν άπό έργου τοΰ Πλαταιασιν οί 'Έλληνες χρυσοϋν 

«τρίποδα, δράκοντι επικείμενον χαλκώ.“Οσον μέν δή χαλκός ήν τοΰ άναθή- 

«ματος,. σώον καί είς εμέ έτι ήν' ού μέντοι κατά τά αύτά καί τόν χρυσόν 
«οί Φωκέων ύπελίποντο ηγεμόνες» Λ Αί λέξεις αυται ύπενθυμίζουσι σχεδόν τάς 

λεξεις τοΰ 'Ηροδότου μέ μόνην τήν διαφοράν ό'τι ό μέν Παυσανίας ονομάζει 
δράκοντα, ό δέ ‘Ηρόδοτος δφιν, προςθέτων καί δτι ό ό'φις ήτο τρικάρηνος. 

Προςθέτει δέ ό ‘Ηρόδοτος καί οτι ό ό'φις έκειτο αγχιστα τοΰ βωμοΰ, τοΰθ’ 

δπερ παραλείπει ό Παυσανίας, άλλ’ έκ τής σειράς καθ’ ήν μνημονεύει τά 

έν Δελφοϊς άναθήματα γίνεται δήλον οτι τόν αύτόν τρίποδα έν τή αύτή 
θεσει έννοεϊ καί έκεϊνος. Μανθάνομεν δέ παρά τοΰ Παυσανίου, έξ άλλου αύ

τοΰ χωρίου, ό'τι τό έλεγεϊον ου μνείαν ποιείται ό Θουκυδίδης ώς έκκολαφθέν- 
τος ήτο έργον τοΰ Σιμωνίδου.8

Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν άνάθεσιν τοΰ τρίποδος τού

του γενομένην ώς εξής. Εύθύς έπί τοΰ πεδίου τής μάχης έχωρίσθη ή δεκάτη 
ή ώρεσμένη. διά τόν έν Δελφοϊς θεόν. Ό Παυσανίας, άναλαβών τήν φρον
τίδα περί κατασκευής και άνιδρύσεως τοΰ αναθήματος, διατάσσει νά έπι- 

γράψωσι τήν μνημονευθεϊσαν έπιγραφήν’ άλλ’ οί “Ελληνες έξανίστανται 

κατά τής αύθαιρεσίας αύτοΰ, δι’ ής ή'θελε νά παραστήση εαυτόν ώς τόν νι- 
κήσαντα τούς Μηδους και άναθέντα τόν τρίποδα. Οί Άμφικτύονες, συνειδό- 

των καί τών Λακεδαιμονίων, άναδέχονται τό έργον καί τό έπίγραμμα έκ- 

κολάπτεται, άντ’ αύτοΰ δέ πρόκειται νά τεθνί νέα έπιγραφή. Άλλά τότε 
άρχεται ό ζήλος καί ή άμιλλα - τών συναγωνισαμένων .καί πρός άποφυγήν 
σκανδάλων άποφασίζεται νά θεωρηθ'35 τό μνημεϊον ώς κοινόν άνάθημα τών 

συναγωνισαμένων κατά τών βαρβάρων καί νά γραφώσι τά ονόματα πασών 

τούτων τών πόλεων έπί του τρίποδος. ’Εντεύθεν δ’ εξηγούνται και αί δια-,

1 Διοδώρ. XI, 33.
2 Παν σ. X, 13, 5.
3 Π aue. III 8,1.
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φορζί αί ύπάρχουσαι μεταξύ της αναγραφής τών ονομάτων τών πόλεων 

έν τή βάσει τοΰ αγάλματος τοΰ Διός έν Όλυμπί^, περί fa εΐπον ανωτέρω, καί 
τοΰ σωζομένου τούτου αναθήματος. Διότι ό κατάλογος παρά Παυσανίιγ περιο
ρίζεται εις είκοσιεπτά,μ.όνας πόλεις, ό δέ τοΰ δελφικού τρίποδος, περιλαμ.βάνων 

ταύτας πάσας, περιέχει καί τά ονόματα τών Θεσπιέων, ’Ερετριέων, Λευκά- 
δίων καί Σιφνίων οΐτινες δέν -ησαν άναγεγραμμένοι έπί τοΰ αναθήματος τοΰ 

έν ’Ολύμπι^, 'Υπήρχε δέ δμως λόγος νά περιληφθώσι καί τούτων'τά όνόμ.ατα 

ώς· μετασχόντων τοΰ πανελληνίου κατά τών ΙΙερσών άγώνος.
Άλλά ποϋ σώζεται τό άνάθημα τοϋτο ; *Ιΐδη ανωτέρω άνέφεοα οτι 

κατά τόν περιηγητήν Παυσανίαν οί Φωκεΐς ειχον άφαιρέσει έκ τοΰ αναθήμα
τος οσα μέρη ησαν χρυσά, Βραδύτερον δέ, έπί Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου, 

δςτις πολλά τών έν. 'Ρωμή καί κατά την 'Ελλάδα γλυπτικών έργων διέ 

τάζε νά μετακομισθώσιν είς Κωνσταντινούπολιν, μετεφέρθη είς την νέκν 
μ,ητρόπολιν τοΰ ρωμαϊκού κράτους καί άνιδρύθη κατά τόν Ιππόδρομον. Μαρ- 
τυροΰσι δέ τοϋτο πολλοί τών βυζαντινών συγγραφέων, εις τών σχολιαστών 

τοΰ Θουκυδίδου ', οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς Ευσέβιος %, Σωζόμενος 3 
Σωκράτης^, δ Νικηφόρος Κάλλιστος5, ό Ζώσιμος®, ό Κωδϊνος7. Μνείαν δέ ποι

ούνται τοΰ αναθήματος τούτου καί πρό της άλώσεως καί μετά τήν άλωσιν 

τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων οί πλεϊστοι τών έπισκεψαμένων 
τήν μεγάλην έκείνην πόλιν περιηγητών, άπό τοΰ Χριστόφορου Bondelmonte, 
τοΰ μεταβάντος έκεϊσε τώ 1 42 2, μεχρις αύτών τών έπισκεψαμένων τήν πόλιν 

άρχομένου τοΰ ιθ' αίώνος. Άλλ’ ούδείς εΐχε προςέξει δεόντως είς τό άνά

θημα τοϋτο καί ούδείς ειχεν άναγνωρίσει τάς έπιγραφάς άς φέρει. Τώ δέ 
1856 έδημοσιεύθη έν τώ Journal de Constantinople άκριβεστέρα περί αύτοϋ 

εΐδησις, ‘Υπό ταύτης παρακινηθείς ό έκεϊ τότε διατριβών γερμανός κα

θηγητής Frick ήσχολήθη περί αύτό ακριβέστερου. Μετά τινα δέ χρόνον δ 

τότε έν Μιτυλήνγι πρόζενος της Αγγλίας, νΰν δέ διευθυντής τοΰ βρετανικού 

μουσείου Newton, τή συνεργασία της έν Κωνσταντινουπόλει βρετανικής πρε
σβείας ένεργήσας τά δέοντα, κατόρθωσε νά έπιχειρήσγ) τόν καθαρισμόν καί 

τήν έντελη έ'κχωσιν τοΰ αναθήματος τοΰ ιδρυμένου έν τφ Άτμεϊδάν.
Εΐνε δέ τοϋτο πλέγμα τριάδος ό'φεων έκ χαλκού,άπατελούμενον ύπό ε?κοσ·.ν 

εννέα σπειρών καί έ'χον ύψος μέτρων 5,55- Τούτων τών σπειρών αί δεκαπέντε 

ήσανπρότερον κατακεχωσμέναι. Ύψοΰται δέ τό πλέγμα τοϋτο έπί βάσεως έκ 

γρανίτου, ητις εΐνε προςθήκη τών μεταγενεστέρων βυζαντιακών χρόνων, δτε

1 Εις θουκιΛ I, 132.
1 2 Έν β'ω Κωνσταντίνον IB, 54.

3 Έκκλ. Ίστορ. II, 5.
4 Έκκλ. Ίστορ. I, 16.
5 Ίστορ. ίκκλ. VIII, 33.
6 Π, 31.
7 Περί Αγαλμάτων 55 ϊκ8. Bekker.

τό έργον μετεσκευάσθη είς πίδακα υδατος, διατρηθέν έσωτερικώς. Τά τρία σώ- 

ματα τών δφεων περιπλέκονται χαριέντως καί μετά μεγάλης τέχνης, ώς 
μαρτυροΰσιν οί έξ αύτοψίας ΐδόντες τό έργον. ’Επί δέ τών σπειρών εΐνε έπι- 

γεγραμμένα τριάκοντα καί έν ονόματα πόλεων ελληνικών, εκείνων αΐτινες 
συγκαθεϊλον τόν βάρβαρον’ ύπεράνω δέ τούτων φέρεται έν άλλή σπείρα έπι
γραφή ητις δέν διαγινώσκεται καλώς, φαίνεται δ’ ίσως καί περιέχουσα λάθη, 
τινά τοΰ γλύπτου. Ένομίσθη δέ δμως σημαίνουσα τάδε" «ΑΠΟΑΟΝΙ ΘΕΩ 

ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΛΑΝΟΝ»; (sic). Τά δέ ονόματα τών πόλεων τών ές άεί 

άζίων μνήμης, γεγραμμένα διά γραμμάτων αρχαϊκών καί ενίοτε έν τύποις 

διαλεκτικοί;, εΐνε τά εξής Λακεδαιμόνιοι, Άθαναϊοι,Κορίνθιοι, Τέγεάται, Σε- 

xudviot, Αΐγιναται, Μεγαρεΐς, Έπιδαύριοι, Έρχομένιοε, Φλειάσιοι, Τροζάνιοι, 

Έρμιονεΐι, Τιρύνθιοι, Πλαταιεϊς, ©εσπιεϊς, Μυκανεϊς, Κεϊοι, Μάλιοι,Τένιοι, Νά-, 
£iot, Έοετριεϊς, Χαλκιδεϊς, Στυρεϊς, FaXswi, Ποτειδαιάται, Λευκάδιοι, Fava- 

κτοριεϊς, Κύθνιοι, Σίφνιοι, Άμπρακιώται, Λεπρεάται. Εΐνε άληθές ό'τι τινές 

τών άρχ αιολογούντων άπεπειράθησαν νάμφισβητήσωσι τήν γνησιότητα τοϋ 

άναθήματος τούτου, στηριζόμενοι εί'ς. τινας δισταγμούς άναφερομένους είς 

τόν τρόπον της ίδούσεως τών άναθημάτων παρά. τοϊς άρχαίοις καί εί'ς τινας 

ιδιορρυθμίας τών έπιγραφών αΐτινες εΐνε γεγλυμμέναι επί τών σπειρών τών 
δρακόντων. Έζήτησαν δέ νά εΰρωσι καί άντίθεσιν τοΰ σωζομένου. έν Άτ 

τμεϊδάν μνημείου πρός τά λόγια τών συγγραφέων. Ό μάλιστα δ’ άντιτείνας 

εΐνε ό Κούρτιος, δ'ςτις καί ιδίαν περί τοΰ μνημείου τούτου διατριβήν άνέγνφ 

πρό τής έν Γοτίγγη άκαδημείας τών έπιστημών τή 7 Δεκεμβρίου τοϋ 1861.- 
Άλλά νομίζω οτι δέν ύπάρχει λόγος νάμφισβητήσωμεν τά λεγάμενα περί 

τνίς ιστορίας καί της τεχνικής κατασκευής του μνημείου ύπό τοΰ προμνημο- 
νευθέντος Frick, δςτις έγραψεν άκριβεστάτην περί τοΰ πράγματος μονογρα
φίαν. 2 Περί δέ τής γνησιότητος τών έπιγραφών, ών τά ιδιόρρυθμα εξηγούνται 

πληρέστατα έκ διαλεκτικών τύπων καί διαφορών της γραφής, άρκεϊ νά 

στηριχθώμεν άφόβως είς τήν γνώμην δεινοΰ στηλοκόπα, τοΰ έν. Βερολίνφ 

καθηγητοΰ Kirchhoff. Άδεώς άρα δυνάμεθα καί ημείς νά δεχθώμεν δτι έν 

τω Άτμεϊδάν τής Κωνσταντινουπόλεως δέν έ'χομεν βυζαντιακήν άπομίμησιν 
καί παραχάραξιν τής βάσεως τοΰ άπολοιλότος δελφικού τρίποδας, δςτις χρυ

σούς ών εΐχε βεβαίως ήδη πρό τής είς Κωνσταντινούπολην μετακομίσεως 

αρπαγή, άλλ’ έ'χομεν αύτό τό άνάθημα τών Ελλήνων τό . άνατεθέν ε.ίς τόν 
δελφικόν θεόν ως δεκάτην τής λείας τής άπό τών-βαρβάρων.

Τοιαΰτα ύπήρξαν τά έπίσημα αναθήματα τών 'Ελλήνων πάντων όμοΰ 

είς τούς Θεούς. Άλλ’ έπρόκειτο νά λάβωσι μέρος τών λαφύρων καϊ αί πόλεις 

καί οί άριστεύσαντες τών ιδιωτών καί οί λοιποί τών άγωνισαμένων. Μετά 
δεινήν φιλονεικίαν, ής μνείαν ποιείται ό Πλούταρχος 3, διαλλαγέντες τέλος

1 Nachricbten von der KBnigl. Gesellschaft des Wissenscbaften zu Gottingen , 1861.
2 Έν τω τρίτω Supplement-Band der Jabrhucher 1859 o. 487 κέ.
3 Έν β'ω Άριστείδου, 20.
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ο'ι "Ελληνες έξεχώρησαν όγδοήκοντα τάλαντα εις τούς Πλαταιεΐς, ουτοι 
δέ φκοδόμησαν έξ αυτών τό ιερόν της Άθηνάς καΐ έστησαν τό άγαλμα 

αύτής καΐ διεκόσμησαν τόν ναόν διά ζωγραφιών, αΐτινες διεσώζοντο μέχρι 

τών χρόνων τοΰ Χαιρωνέως. Βεβαίως δέ έδόθησαν δώρα κα'ι εις τούς apt- 

στεύσαντας τών ’Ελλήνων έν Πλαταιαΐς, άλλ’ ό άγαθός 'Ηρόδοτος δέν ήδυ- 
νήθη νά μάθή τά αριστεία ταΰτα, άλλά προςθέτει μετά πεποιθήσεως 3ο- 

κεω 3' εγωγε και τούτοισι όο&ήκαι. Τοϋτο δέ μόνον φαίνεται μαθών βε
βαίως, δ'τι υπέρ τοΰ Παυσανίου έξγρέθησαν δέκα πάντα καί έδόθησαν αύτφ, 

γυναίκες, ίπποι, κάμηλοι κα'ι έκ παντός άλλου είδους δμοίως1. Βεβαίως δέ 
ύπήρχον μεταξύ τών αιχμαλώτων γυναικών καΐ Έλληνίδες, οΐα ή Κωα 

εκείνη, ή θυγάτηρ τοΰ Τίγητορίδου κα'ι παλλακίς τοϋ Πέρσου Φαρανδά- 
τους, ητις, διαρκούσης έτι τής μάχης γενομένη αύτόμολος, είχε προςέλθει 

είς τόν Παυσανίαν, ό'ςτις καΐ ήλευθέρωσεν αυτήν. Ίδού πώς περιγράφει ό 
'Ηρόδοτος τό πράγμα1 «Κοσμησαμένη χρυσώ πολλφ καΐ αύτή καΐ- αί άμφί- 

«πολοι καΐ έσθήτι τή καλλίστη τών παρεουσέων, καταβάσα έκ τής άρμαμά- 
»ςης έχώρεε ές τούς Λακεδαιμονίους έτι έν τήσι φονήσι έόντας, όρώσα δέ 
«πάντα έκεϊνα διέποντα Παυσανίην,πρότερόν τε τό ού'νομα έξεπισταμένη καϊ 

«τήν πάτρην ώστε πολλάκις άκούσασα, έγνω τε τόν Παυσανίην και λαβο- 
»μένη τών γουνάτων έλεγε τάδε' ΤΩ βασιλεύ Σπάρτης, ρΰσαί με τήν ίκέτιν 
«αιχμαλώτου δουλοσύνης. Σύ γάρ καΐ ές τόδε ώνησας,τούςδε άπολέσας τούς 
«ού'τε δαιμόνων ούτε θεών ό'πιν έχοντας»2.’Άλλη, ώς βλέπετε, είκών, άντί- 

τοιχος τής άλλης τήςγπαριστώσης τούς Είλωτας οκιόναμένους ara, το στρα- 
τόπε3οτ·.

Τοιαΰτα υπήρξαν τά λάφυρα τών Ελλήνων. Διανεμηθέντες δέ ταΰτα 

έφρόντισαν περί τής ταφής τών ιδίων νεκρών. Καΐ οί μέν Λακεδαιμόνιοι 

κατεσκευάσαντο τριπλάς θήκας, μίαν μέν διά τούς έφήβους τούς παρά Λα- 
κεδαιμονίοις καλούμενους ΐρεκας, άλλην δέ διά τούς Σπαρτιάτας και τρί- 

την διά τούς Είλωτας. Χωριστά δέ έθαψαν τούς εαυτών νεκρούς οί ’Γεγεά- 

ται καΐ οί’Αθηναίοι καΐ οί Μεγαρεϊς καΐ οί Φλιάσιοι. ’Άλλοι δέ τών'Ελ
λήνων διέταξαν έπειτα τήν κατασκευήν κενοταφίων, έπαισχυνόμενοι διά τήν 

άπό τής μάχης άπεστώ, ώς λέγει ό 'Ηρόδοτος καΐ έδεικνύοντο έπειτα τοι- 

αΰτα κενοτάφια, έν οΐς καΐ τό τών Αίγινητών, κατά τόν ψευδή, ώς νομίζω, 
λόγον, περί ου έποιησάμην λόγον άνωτέρω.

Θάψαντες δέ καΐ τούς εαυτών νεκρούς οί "Ελληνες ήρώτησαν τόν έν Δελ
φούς θεόν πώς νά διατάξωσι τά κατά τήν πανελλήνιον^^® Ή δέ Πυθία 

άπεκρίθη είς αύτούς νά θΰσώσιν είς τόν Δία τόν ’Ελευθέριον, άλλ’ έπέβαλεν 

είς αύτούς καθαρτήριόν τινα δρον. 'Η θυσία έπρεπε νά γείννι διά πυράς καθα-

1 'Ηρόδ. IX, 81.
2 'Η Ρ οδ. IX, 76.
3 'Β ρ ό δ. IX, 85.
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ρόΰ, άλλά τδ πΰρ τό κατά τήν χώραν τών Πλαταιών είχε μιανθή ύπό τών 

βαρβάρων. Διά τοϋτο δ’ έπρεπε νά λάβωσιν οί "Ελληνες άλλο καθαρόν έκ 

Δελφών άπό τής κοινής εστίας. Περιήλθον λοιπόν τήν χώραν καί τό στρα- 
τόπεδον οί άρχοντες τών 'Ελλήνων άναγκάζοντες τούς έχοντας πΰρ νάπο- 
σβέσωσιν αύτό, έφρόντισαν δέ νά στείλωσιν είς τούς Δελφούς άνδρα δςτις τα
χέως λαβών νά φέρνι πάλιν είς Πλαταιάς τό πΰρ ώς τάχιστα. Είχε δέ 

τοϋτο διπλήν καί βαθεΐαν θρησκευτικήν σημασίαν1 έπρεπεν ό άναλαμβάνων 

τό έργον νά σπεύσ-ρ έκ Δελφών, ίνα κομίσγ] τό πΰρ ώς καθαρώτατον οσον 
τό δυνατόν όλιγωτέρας ώρας μετά τήν άπό τής κοινής εστίας μετάδοσιν 

αύτοΰ, νά τρέξη δέ πολύ, ΐνα ό έν μέσω χρόνος ύπαρξή δσον τό δυνατόν 

έλάχιστος καΐ Οεωρηθή τό ιερόν πΰρ οίονεί συνεχές. Τό έργον άνέλαβεν ό 

Πλαταιεύς Εύχίδας καΐ τρέξας είς Δελφούς ή'γνισε μέν τό σώμα αύτοΰ και 
περιερράντισεν αύτό, έστεφανώθη δέ μέ δάφνην καΐ λαβών άπό τοΰ βωμοΰ 

τό πΰρ δρομαίος πάλιν έπέστρεψεν είς τάς Πλαταιάς καΐ επανήλθε πρό ή
λιου δυσμών. Άσπασάμενος δέ τούς πολίτας καί τό πΰρ παραδούς ευθύς 
έπεσε καί μετά μικρόν έξέπνευσεν. Οί δέ Πλαταιεΐς τιμώντες τήν μνήμην 

αύτοΰ έθαψαν έν τώ ίερω τής Εύκλειας Άρτέμιδος, έπιγράφοντες τό εξής 

τετράμετρον1 . .

Εύχίδας Πυθώδε βρέξας ήλΰι ταδ’ αυθημερόν. 1

Τοιαυτη έγένετο τότε έν Πλαταιαΐς ή τελετή, άλλά προςετι άνετέθη εις 
τούς Πλαταιεΐς καί τό έξης ένιαυσία θυσία ύπέρ τής 'Ελλάδος. Τήν δέ θυ

σίαν ταύτην πιστώς έξηκολούθησαν τελοΰντες έν πομπή οί Πλαταιεΐς μέχρι 
τών ρωμαϊκών χρόνων,’Έτι έπί τών χρόνων τοΰ Πλουτάρχου τή δεκάτγ εκτρ 

τοΰ κατά Βοιωτούς’Αλαλκομενίου μηνάς άμα τή ήμεργ. σαλπιγκτής έγκελευό- 
μένος τό πολεμικόν προεξήρχετο τής πομπής. Είποντο δέ άμαξαι μυρσίνης 
μεσταί καί στεφανωμάτων καΐ μέλας ταύρος καί νεανίσκοι έλεύθεροι κομίζοντες 

χοάς οίνου καΐ γάλακτος έν άμφορεϋσι καί στάμνους ελαίου καί μύρου/Ίΐσαν 

δ’ έλεύθεροι, διότι είς ούδένα δοϋλον έπετρέπετο νά μετάσχή τών περί τήν 
διακονίαν έκείνην διά τό τούς άνδρας άποθανεϊν ύπέρ έλευθερίας. Τελευταίος 

δ’ έκλειε τήν πομπήν ό αρχών τών Πλαταιέων, είς δν τόν άλλον χρόνον 
δέν ήτο έπιτετραμμένον νά έγγίσή σίδηρον ούδέ νά φορέσγ άλλην έσθήτα 

πλήν λευκής, φορών τότε χιτώνα πορφυροϋν. Ουτος σηκώσας άπό τοΰ γραμ- 
ματοφυλακίου υδρίαν προήγε διά μέσης τής πόλεως ξιφήρης έπι τούς τάφους» 

Είτα δέ λαβών ύδωρ άπό τής κρήνης μέ τάς ιδίας του χεΐρας άπέλουε τάς 
στήλας καί έχριεν αύτάς μέ μύρον καί πρό . τής. πυράς σ.φάξάς τόν ταΰρον 

και ευχηθείς είς τόν Δία Λαΐ τόν 'Ερμήν τόν Χθόνιον, τόν προστάτην τών: 
ύπό γήν κειμένων, προςεκάλει τούς γενναίους άνδρας τούς ύπέρ τής 'Ελλάδος 

άποθανόντας έπί τό δεϊπνον καΐ τήν αίμακουρίαν. ’Έπειτα κρατήρα κεράσας

1 Πλουτ. Άριστ. 20.
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οίνου καί ποιησας σπονδήν έπέλεγε «Προπίνω, τοϊς άνδράσι τοϊς ύπέρ τές 

έλευθερίας τών Ελλήνων άποθανοΰσι».2

Ούτως έπανηγύοιζον· οί ’Έλληνες ύπερπεντακόσια ολα έ'τη μετά την μάχην 
την έπενεγκοδσαν αύτοϊς την ελευθερίαν, καί δουλεύοντες ηδη, την άνά- 

μνησιν τές μεγάλης ημέρας. Φαίνεται, τότε οί "Ελληνες δέν έλησμόνουν τα
χέως καί ευκόλως οσα ειχον καθήκον νά ένθυμώνται.

ΣΠΓΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ? S. ΚΟΝΤΟΓ

' § 1.

'Λτάγνως κακώς αντί τοδ άνάγτωΟι.

Κλημης ό Άλεζανδρεύς βαοβάρως την προστακτικήν τοϋ ρήματος 

βχηματίσας ειπεν έν τω Προτρεπτική σελ. 80 «γεώργει, φαμέν, εί γεωρ

γός εί, άλλά γνώθι τόν θεόν γεωργών, καί ~.1>ιθι ό της ναυτιλίας έρών, 

άλλά τόν ουράνιον-κυβερνήτην παρακαλών» η λΛεΐθι, ώς εινε γεγοαμμενον 
παρά τφ Ψευδηρφδιανφ σελ. 316 'Ερμ. «πλημμελοδσιν οί λέγοντες τό προ

στακτικόν ζηθι καί ~Λίΐ0ι^ δέον λέγειν σύ ζη καί σύ πΛεΐ» (”1δε Έφημερν 

Φιλομ. "Ετ. ΚΖ', σελ. 2).
Καί άλλοι δέ πάμπολΰ.οι τερατώδεις καί έκφυλοι τόποι έφέρόντο έν τνί 

έπικηρως διακειμένη συνήθεις τοΰ μεταγενεστέρου ελληνισμού. Άλλ’ ούδείς 
ΐ'σως τούτων δύναται νά παραβληθ’7) πρός τόν άηάχζως (αντί τοΰ άκάνχω^ι), 

ού πολλάκις ποιείται χρέσιν ό Οικονόμος έν τω περί τών Έβδομηκοντα συγ- 

γράμματι λέγων 'Γομ. Α', σελ. 108 «τά δ’ έφεξης άνάγτως απ’ άλλης αρ

χές» καί σελ. 272 σημ. «άκάγκως πάλιν τόν σόν Γαληνόν» καί Τόμ. Β', 
σελ. 41 δσα τούτου αποσπάσματα μετέγραψεν δ Εύσέβιος» καί

σελ. 500 ε,Άπίγτως μεταθείς» καί Τόμ. Γ', σελ. 256 «ούτως άκάγνως» 
καί Τόμ. Δ', σελ. 463 «άκάχκως·, φησίν ’Όδιος, ηστέρικται». Έγραψε δ’δ 
Οικονόμος καί «Σύ δέ σύγγνως άναγνώστα» αντί τοΰ σύγγνωθε έν Τόμ. Β', 

σελ. 248.
'· Άν οί παϊδες προχείρως πώς ενίοτε καί άνεπιστάτως την προστακτικήν 

τοδ φημΐ σχηματίζοντες λέγωσι φάθι καί (far, εύκόλως πας τις παρέχει αύ* 

τοϊς συγγνώμ.ην· άλλ’ ήκιστα, νομίζομεν, συγχωρεϊται καί μετρίως πεπαι- 
δέυμένφ άνδρί νά σφάλληται περί κοινότατον καί γνωστότατο» ρηματικόν 

2 Πλουτ. Άρισί, 21.

τύπον προφερόμενος drctyrac καί σύγγνως, ών ούδέν διαφέρει τδ dsiiw; 

άντί τοϋ άπύδυθι και τό εχ$ι>ζ αντί τοΰ Τοσαύτη δ’, ώς μη ώφελε,
περί τούς τύπους τών ρημάτων ολιγωρία καί εύχέρεια παρ’ ημϊν έπεπόλασεν^ 

ώστ’ ελέγχων τις τινά ποτέ μετά πολλές σεμνότητος καί κελεύων αυτόν 

σφάλμα τι νά έπανορθωσν) έποιησατο χρέσιν τές προστακτικές διό^βως, 
ητις καί τές ά>άγτως βαρβαρωτέρα καί μοχθηρότερα είνε. Άλλά .

θαρσεϊν χρη, φίλε Βάττε’ τάχ’ αύ'ριον έ'σσετ’ άαεινον.
Παρατηρητέον δ’ οτι και παρά τω Φωτίφ έςέδωκεν ό Οικονόμος (Άμ- 

φιλοχ. 97, σελ. 167) «άκά)’κως κατ’ έρώτησιν» σημεςούμενος «Τίμετέρα 
διόρθωσις· έν δέ ΛΡ. καί έπιστ. άκάχκωσοΓ» (Πρβ. καί Έπιστολ. 67, σελ. 

380 Βαλ.).
Άλλά τό μέν drayrucor ηδύνατο νά εί'πγ ό Φώτιος τ-JJ άδοκίμφ άκολου- 

Οών συνήθεια, ούδαμώς δέ τό άνάγνως, οπερ δ'λως τερατώδες καί άλλόκο- 

τον ον ούτε τοΰ Φωτίου τφ στόματι αρμόζει ού'τ’ άλλου ούδενός έπισταμε- 

νωυ οπωσδήποτε νά έλληνίζν). Έν τ·(5 γλώσστι τών μεταγενεστέρων, ώς έλέ1 

γετο άφΛησα, άντί τοΰ Sry.ior καί ήμά^τησα αντί τοΰ ημαρτοκ, κτλ. καί 

άπίδραοα άντί τοΰ άπέδραν, ουτω καί ίγκωσα driyraaa, κτλ. αντί τοδ 

εγγων drdyrar, κτλ.
Έν τη Βιβλιοθήκη του Φωτίου φέρεται σελ. 272,30 «έν δέ τέ συνόδφ 

xpoare'yraxrer ουτω τοϊς ρημασιν ε'χει», παρά δέ τω Έπιφανίφ κεϊται Τόμ. 

Δ', β', σελ. 54,6 «η τόν λόγον καί τον υιόν τοΰ πατρδς τώ κόσμφ πμοακα- 
γκώσασα». Πρβ. καί Κραμ. Άν. Όξ. Τόμ. Α', σελ. 302,19 «ούκ. έγραψα 
άλλ’dr/ρ'ωσα» καί ΤΙσύχ. «Έκφοινίξαι : άχαχζώσαι», άνθ’ ού δ Αβρέ* 

σχιος εί'κασεν αίματωσαι" άλλ’δ Μεινέκιος μετέβαλε τό έχφοινίζαι εις· τδ 
εχφανίζαι (Πρβ. καί Βέργκιον-Griecfe. Literal. Τόμ. Α', σελ. 198 καί Γοι- 
βελιον Λίζι.Ι. Τόμ. Α', σελ. 1 1 6). Τοΰ αορίστου dveyrarm έγένετο χρέσις 

και ύπό Δημ.ητρίου Προκοπίου εΐπόντος «άς ούκ άν τις άναγνΰσειεν άνευ 
θαύματος» (Πρβ. Μουλλάχιον Γραμματ. 60).

Άνεγινώσκετο δ’ άλλοτε καί παρά τω Ψευδολουκιανφ Άλκ. 7 «αύλέ* 

σαι τοϊς άναύλοις καί άναγκωσαι η γράψαι τοϊς άγραμμάτοις». Άλλ’ οί 
νέοι έκδόται άποκατέστησαν τόν δόκιμον τύπον aravv&rat, δστις καί έν 

άντιγράφφ φέρεται. ?
Παρά τώ Ψευδοκαλλισθένει εύρίσκεται γεγραμμένον Γ', κβ', 1 5 (σελί 

133 Διδ.) «έάν γάρ γκώσωσί σε ό'ντα Αλέξανδρον», παρά δέ Σωκράτει τφ 

Σχολαστικώ Έκκλ. Ίστορ. ΑΖ, κ', 9 «εΐ επιγνώοειε τόν θεόν τόν ύπ’ αύτές 
γινωσκόμενον». Άπαντφ δέ καί έν τοϊς τοΰ Φίλωνος Τόμ, Γ', σελ. 201 «ούκ 

άπέγν.ωσε vryt γένεσιν Ισαάκ», περί ού δύναται τις ν’ άμφιβάλλη άν δγιώς 

εχ·(1· ζ . ■ . , -
Διάφορος του παρα.κεκομ.μενου αορίστου-dytyraffa άντί τοΰ άνέγτων είνε 

δ ’Ιωνικός άκέγκωσα ό ισοδυνάμων τώ dre.rsto-a, οΐον Ήρόδ, λ', 68 «γ;ύνφ 
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δέ ώς άνέγνωσε ένοικίσθη» και Α', 87 «Κροΐσε, τίς σε ανθρώπων άνεγνωσε 

έπί γην τήν έμήν στρατευσάμενον πολέμιον άντϊ φίλου έμοϊ καταστηναι;» 
κα'ι Γ', 61 «τοϋτον τόν άνδρα άναγνώσας ό Μάγος Πατιζείθης ώς οΐ αύτός 

πάντα διαπρήςει κτέ.» και Ε’, 106 «τούτους άνχγνώσας άμα έκείνοισι επε- 

σθαι», κτλ. Εύρίσκεται δέ κακώς ενίοτε γεγραμμένον άναγν&Ναι άντϊ τοΰ 

άναγν&Σαι ήτον άναπεΐσαι (’Ίδε Σχαιφνίρον Γρηγ. Κορ. σελ. 503 κέξ. καϊ 
Κόβητον Μνημοσ. 1875, σ,ελ. 223). ’Ακριβώς περ'ι της χρήσεως τοΰ άνα~ 

γιγώσχίύ έπ'ι της σημασίας τοϋ άναπείθω θά διαλάβωμεν έν έτέρω τόπφ.

§2. '

. ’Οργασμός έκ τοΰ όργάζω, ούχι έκ τοϋ όργω.

Συχνότατου έν τ^ καθ' ημάς γλώσση υπάρχει τό ό'νομα όργασμός ταττό- 
μενον έπ'ι της διαθέσεως τοΰ όργώντος. Φαίνεται δ’δτι συνετέλεσεν εις τ<ήν 

χρησιν ταύτην ό μακαρίτης Σκαρλάτος ό Βυζάντιος γράφων έν τω Λεξικώ 

τίίς Ελληνικής Γλώσσης σελ. 942 έκδ. στερ. «’Οργασμός (ό), η πράξις τοϋ 
έργάζειν (άπαλύνειν διά ζυμώσεως), (κοιν.) άργασμα. 2) η κατάστασις τοϋ 
όργώντος, ορμή φυσική διά πλησμονήν χυμών (τρπ.) σφοδρά (ακράτητος) 

επιθυμία».

Τό περϊ ού δ λόγος όνομα άπας μόνον εύρέθη έν τοϊς Τπποκρατείοις Τόμ. 

Α’, σελ. 619 «όργασμός, άνοιςις, κενωσις»’ έκ τοΰ όργάζω δέ παραχθέν 
δέν δύναται άλλο τι νά σημαίνν) ή τόν μαλαγμόν, ώς όρθώς έξελήφθη ύπό 

τοϋ Έρωτιανοϋ παρατιθέμενου καϊ ΐαμβεΐον τοΰ Σοφοκλέους, έν ώ κεϊται τό 

πη.Ιόν όργάζειν. σελ. 6,1 Κλ. «Όργασμός : ό μαλαγμός. Μεμνηται της 
λέξεως και Σοφοκλής έν [Ιανδώργ λέγων’

κα'ι πρώτον άρχου πηλόν όργοιζειν χεροΐν.
Και ’Αττικοί δέ ιδίως λέγουσιν όργάσαι τό τά υγρά τοϊς ξηροϊς μϊςαι κα'ι 

άναφυράσαι καϊ οΐον πηλόν ποιεϊν».
Έποιήσατο δ’ ό Σοφοκλής καϊ τοΰ αορίστου χρησιν, ώς διδασκόμεθα έκ 

τοϋ Μεγάλου ’Ετυμολογικού σελ. 629,34 «καϊ γάρ όργάσαι τό πηλοποιή- 
σαι έστ'ι καϊ ύγρω ξηρόν μϊςαι. Σοφοκλής’ θέλοιμι πηλόν όργάσαι» (Ποβ. 

και Ούαγνηρον Τραγ. Άποσπ. Τόμ. Α', σελ. 354).
Είπε δέ καϊ ό Ευπολις έν Προσπαλτίοις «ή πηλόν όργάζειν τινά» κα'ι ό 

’Αριστοφάνης έν "Opvtoi στίχ. 839 «πηλόν άποδύς όργασον» κα'ι ό Νίκαν- 
δρος εν Άλεξιφαρμάκοις στίχ. 155 «ό^χάζωκ λ.ίπεϊ ροδέω θρόνα» (Πρβ. κα'ι 

Θηριακ. 652). Έν τοϊς Δειπνοσοφισταϊς τοΰ ’Αθηναίου σελ. 455, ζ' μνημο
νεύεται γρίφος έπϊ τ-ης πτισάνης έχων ουτω’

κριθνίς άφλοίου χυλόν όργάσας πίε. ■
Ευσταθ. σελ. 1218,30 «Παρ' οϊς κεϊται καϊ. οτι κριθή συνθέτως άφλοιος ή 

πτισάνη, έφ’ ή γρίφος ούτος’ κριθΤίς άφλοίου χυλόν όργάσας πίε. Τί δέ έστι 

τό όργάσαι δηλοϋσιν οί τοϋ κωμικοΰ ’Όρνιθες» (Πρβ. καϊ «ελ. 219,24).

Πολυδεύκ. Ζ', 165 «κηρόν τήκειν, άλεαίνειν, χεϊν, λόειν, άνιένκι, ύργά· 
ζειν, μαλάττειν' λέγεται δέ καϊ πηΛόν όργάζ'ειν».

Φρύνιχ. Σοφιστ. Προπαρ. σελ. 53,31 «Όργάζειν m/.l0r : τό διαβρέχειν* 

οδτω γάρ τό ύγραίνε’.ν οί άρχαϊοι λέγουσι».
‘Ησύχ. «Όργάσαι: έτοιμάσαι. Καϊ τόν .τζ/.έόκ όργάσαι φασίν, δ έστιν έτοι· 

μάσαι, φυράσαι, βρέξαι, άναδεΰσαι» καϊ «Όργάσας ι μαλάξας». Πρβ. καί 

Φώτ. Λεξ. σελ. 344,1.
Σχολ. Νικάνδρ. Άλες. 155 «Όργάζων δ’ άντϊ τοϋ μιγνύων τήν γήν 

τήν Παρθενίαν ή καταβρέχων έλαίφ ροδίνφ».
Ψευδηρωδιαν. σελ. 468 Πειρσ. «Όργάσαι έπϊ πηλοϋ, μάζαΐ έπϊ μάζης».

"Οτι δ’ ετίθετο καί έπϊ δέρματος τό όργάζω ίσοδυναμοϋν τφ δη-
λοϋται σαφώς έκ τ-ης παρ’Ήροδότφ χρήσεως βιβλ; Δ’, 64 «μετά δέ σαρκί» 

σας βοός πλευρά δεδει τ-^σι χερσί, όργόισας δέ αύτό άτε χειρόμακτρον έκτη· 

ται». Πρβ. Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 436 «ώσπερ, φησί, καϊ τά δέρματα 

τά εύδεψητότατα, τουτέστι τά κάλλιστα μεμαλαγμένα, πλείστην έπίδοσιν 

έχει’ και γάρ ό ποιητής έπι τοΰ μαλάξαι τό δειόησαι λέγει’ κηρόν δεψήσας 

μελιηδέα». Τό χηρί>ν δεψήσας με.Ιιηδέα, τουτέστι χηρόν όργάσας, κεϊται 

έν Όδυσσείας Μ, 49, ποιούμενος δέ περϊ αύτοϋ λόγον ό Ευστάθιος γράφει 

σελ. 1710,15 «Σεψήσαι δέ χ.ηρόν τό μαΰάξαι άπό τοϋ δέφω δέψω, έξ ού 

κα'ι βυρσοδέψης καϊ βοέη, τουτέστι βόρσα, άδεψητος — Έξ αύτοϋ δέ κα'ι 

σχΰΛαος δέψης (Γρ. σχυΛαδόψης) κατά τούς παλαιούς καϊ σχυ.Ιάδεψος 
ό δέρματα δέφων, άλλα μέντοι παρά τάς βύρσας». Άντϊ τοϋ δάρμαΐα 

δΐγων Ι/.Όζοσζ'ί 6 Κουστ-ηρος νά γραφή δεψων (’Ίδε Βεκκ-^ρον 'Λρισΐο'ρ. 

Τόμ. Ε', σελ. 138). Κακώς έν τώ περϊ Γυμναστικές·τοΰ Φιλοστράτου κεφ. 
Γ άναγινώσκεται «ρινούς γάρ πιοτάτων βοών εψοντες ιμάντα εργάζονται 

πυκτικόν όςύν». Τήν ορθήν γραφήν δεψοντες άποκατέστησεν ό Κόβητος 

περί Φι.Ιοστρ. σελ. 39. Έκ τοΰ διψώ έσχηματίσθησαν τά έπίθετά άδάψη- 

τος καϊ εύδεψηΐος καϊ τά προσηγορικά ονόματα βυρσοδέψης (κακώς παρ’ 
Έπιφανίφ Τόμ. Α', σελ. 157, 10 βυρσοδεύΐης), νάχοδέψης, ρ'ινοδέψ·ης 
('Ησύχ. «ρινοδε’ψον ; βυρσοδέψου»), σχι;.ίόδεψος κα'ι σχυ.Ιοδέ-ψης, σχυτόδε- 

ψος καϊ σχυτοδέ’ψης. Πρβ. καϊ Έτυμ. Μέγ. σελ. 235,43 «Αέωττοδε’έ’ϊΈ: 

αΐσχρουργεϊν». Έν τώ Λεξικώ τοϋ 'Ησυχίου κεϊται «βονδεψήϊον : τό βυρ- 
σεϊον». Πρβ. βνρσοδεψεΐον. Έτυμ. Μέγ. σέλ. 187,17 «οΐον —■ ΐατρεϊον, 

ΐαμβεΐον, βυρσοδεψιών, έπισκοπεΐον», Άλλ’ έν Δωρική έπιγραφή άριθμ. 

5594,70 εύρίσκεται γεγραμμένον «ού ποιησοϋντι δέ βυρσοδεψών». Περί 

τών είς ΙΟΝ κα'ι Ε1ΟΝ ονομάτων θά γράψωμεν άκριβέστατ’ άλλαχοϋ.Ό διά 
τοΰ Α προενηνεγμένος τύπος σχυ.Ιάδεψος ή σχί'.Ιαδε’ψης, ού ποιείται μνείαν 

ό Εύστάθιος καϊ έν σελ. 450,6, εΐνε τοϋ πονηρού κόμματος.

'ΓΟΜΟΣ Γ’, 8. — ΑΙΤΟΓΣΤΟί 1879. 4i 
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; Παρατηρητέον δ’ δτε' πολλαχώς πζρεφθάρη τδ ρήμα όργάζω καί τά ·«- 
νήματα αύτοΰ. Παρ’ Ήσυχίω φέρεται «Όράζειν : δευειν, μαλάσσειν.» άντί 

τοΰ όργάΐ,ειν και «’Ώγνάσηι πηλόν : έτοιμον παρασχεϊν» άντί τοΰ όργάσαι. 
Παρ’ Ήροδό τω Δ', 64 έχουσι τάντίγραφα ού μόνον όργάσας άλλά καΐ όργΐ- 
σας καί όργήσας (ίΐβ. καΐ Λες. 'Ηροδ. «Όργίαας : μαλάζας». ”ΐδε Βρεδό- 

βιον λ. ζ/ια.έ. Ήροό. σελ. 81). ’Εν τώ Θεαιτητω τοϋ Πλάτωνος σελ. 164, 
Υ άναγινώσκεται κατά τούς κώδικας «όταν [/.έν ό κηρός του έν τγ ψυχΐ! 
βαθύς τε καΐ πολύς καΐ λείος καΐ μετρίως εΐργασμένος η τά ιόντα διά τών 

αισθήσεων κτέ.» η «εΐργασμένον τά. ιόντα κτέ.». ’Αλλ’ η γνήσια γραφή 

είνε «δταν [/.έν ό κηρός του— [/.ετρίως ώργασμέϊ ος γ, τά ιόντα κτέ.». Διε- 
σώθη δ’ύπό τε τοΰ σοφιστοϋ Τιμαίου Πλάτ. Λεζ. σελ. 179 «Μετρίως ώρ- 

γασμέκος : άντί τοΰ μεμαλαγμένος η δεδευμένος» καΐ σελ. 281 α’Ώργα- 

σμέκος : μεμαλαγμένος» (Πρβ. καΐ Φώτ. Λεξ. σελ. 264,15) καΐ ύπό τοϋ 
Σουΐδα «Ώργασμέτος : άντί τοΰ μεμαλαγμένος, άναδεδευμένος. Πλάτων 

θεαιτητω’ δταν μέν ό κηρός του έν τγ ψυχ·^ βαθύς τε καΐ πολύς καΐ λείος 
καΐ μετρίως ώργασμένος (^). Όργάζειν δέ κυρίως τό ταϊς χερσί ..τόν πηλόν 

,άναδεύειν καΐ φυράν». Έν τοϊς Ίπποκρατείοις Τόμ. Β', σελ. 344 έκειτο 

άλλοτε «ϊνα γοΰκ ώργισμέκοκ τό σώμα η πρός την φαρμακοποσίην». Υ
πάρχει δέ και γραφή άκωργισμόνοτ. Άλλά τό όρθώς έ'χον είνε «ΐνα άκωρ- 

ifflfffiiror τό σώμα ?ι πρός την φαρμακοποσίην». Γαλήν. Τό;/.. 1®', σελ. 8 2 
ιΣΑρωργασμέκοκ (ακωργίσμέτ'ΟΓ): τό τε άναμεμαλαγμένον, επειδή καΐ τό 

μαλάζαι όργάσαι, καί τό οΐον κτέ.». Έν τοϊς τοΰ Έρωτιανοΰ φέρεται σελ. 

16,6 «Ανωργισμεγον : ηγουν τετελεσμένου» (Πρβ. καΐ Φοησιον Οίκοτομ. 
Ίπχοκρ. σελ. 42). Άποφαίνεται δ.’ ό πολύς Κόβητος (lfr////ocr. i860, σελ. 

43) δτι δέν δγραψεν ό Εύριπίδης έν Ίππολύτω στίχ. 504:
καΐ μη σε,πρός θεών, εύ λέγεις γάρ, αισχρά δέ, 

πέρα πρόβας τώνδ’’ ώς ύπεΐργασραι j/.έν εύ 

ψυχήν έρωτι
.άλλ’ ϋπώργασμαι,. τουτέστιν ύπομεμάλαγμαι. Τοΰ ενεργητικού νΛοργάσαι 

ίέποιησατο χρησιν ό Ίππώναξ παρ’ Έρωτιανώ σελ. 125, 1 (Πρβ. Μεινέκιον 
,Χω^ιαμβ. σελ. 127 καί Βέργκιον Ποιητ. Αυρ. σελ. 7 75 έκδ. γ'). Μετε- 

βληθη δέ κα'ι τό παρ’ Άλκίφρονι Έπιστ. Γ\ ζ\ 4 «ναπυ καΐ γάρον καΐ 

δξος εργασάμενος» ,ύπό τοΰ Μεινεκίου (σελ. 127) εις τό όργασάμεκος, περί 

ού γράφει ό Κόβητος (Ver. Led. σελ. 57) «όργασάμενος : Attici όργάσας». 

Πρβ. Εύ,στάθ. σελ. 219,27 «’Ίσως δέ καλόν είπεϊν οτι ούχί, άλλ’ έκ τοΰ 

όργάζω, ου κεΐται η χρησις παρά τώ κωμικφ’ ώς γάρ όργάζ,εταί τις.πηλόν 

κυκών καΐ άναταράττων, ούτω τρόπον τινά καί έοργίζεται, δ έστι τορυναται». 

Άλλά περί, τούτου άκριβέστερον έν άλλφ τόπω.
Έκ τών διειλημμένων φανερόν, νομίζομεν, καθίσταται δτι τό ρήμα .όρ

γάζω εΐχεν έν τ$ 'Ελληνική γλώσσ·ρ την δύναμιν τοΰ μα.Ιάσσω, οΐον,.πγ- 
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Jir όργάζω, κηρόν όργάζω, όέρμα όργάζω. Έπΐ τοΰ κηροϋ παρ£λαμ.βάνετό 
καΐ τό όώ/ω, άλλά συχνότερα χρησις αύτοΰ έγίνετο ·έπΐ τοΰ δέρματος’ δθεν 
βυρσοδέψης^ κτλ. Έλέγετο δ’ ού μόνον όργάζω πηΜκ άλλά καΐ ιρυρω, ώς 

καΐ φυρώ $ δεόω σταΐς, οΐον 'Ηρόδ. Β\ 36 «φυρώσι τό μέν σταΐς τοΐσι ποσί, 
τόν δέ πηλόν τ^σι χερσί» (Πρβ. καί Στράβ, σελ. 823 καΐ Γαλήν. Τόμ.ΙΗ', 

α', σελ. 472, κτλ.). Εύπολ. Άποσπ. 341 «εί μη κόρη δεύσειε τό σταΐς 
άίθεος». Πρβ. καΐ Διονύσ. Άλικαρν. 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 1495 «άς άλφίτοις ζέας 

άναδεύσαντες προσέφερον τοϊς θύουσιν έπί κανών», κτλ. Εύρίσκεται δέ καί 

έρνρασε και εόευσε, καί τά per πέψακτες, τά δέ μάξακτες παρά Πλάτωνι 
Τιμ. σελ. 73, ε' καΐ Πολιτ. σελ. 372, β', καΐ μάττω, δεςω, ετέττω παρ’ 

Αριστοφάνει Άποσπ. 266, καΐ τό δενσαι και μάζαι παρά Εενοφώντι Οίκον. 

I', 11. Περί τοΰ γύρω καΐ φνρώ γράφει ό Μοσχόπουλος π. Σχεδ. σελ. 192 

«Φύρω τό συγχέω, φυρώ τό μιγνύω άλευρον δδατι, δθεν φύραμα 'ή ζύμη» 
(’Ίδε Αοβέκκιον ΣοφοκΛ.Αι. σελ. 182 έκδ. β'. Πρβ. καΐ Κόβητον Colled. 

Cfit. σελ. 163).
Έπειδή δέ τό ρνίμα όργάζω δηλοϊ μα.Ιάσσω, πας τις εύκόλως κατανοεί 

δτι καΐ τό όνομα οργασμός άναγκαίως ερμηνεύει την δννοιαν τοΰ μαίαγμός 
η μά.Ιαζις. "Ολως διάφορον τοΰ όργάζω εινε τό όργω, ούδέποτε δ’ έν τ·?ί 

φωνγί τών 'Ελλήνων βύγχυσις αύτών έγίνετο. "Οθεν κατ’ ούδένα τρόπον δύ
ναται τό οργασμός νά παριστ^ την δικθεσιν τοΰ όργώντος η ν’ άναφέρηται 

έτυμολογικώς είς τό όργω, έζ ου καΐ δυσκολον άλλως είνε, ΐνα μη εί'πωμεν 
άδύνατον, νά σχηματισθη τοιοΰτος όνόματος τόπος. Περί τοΰ π.Ιαδασμός 

καί άλλων τινών θά διαλκβωμεν αλλαχού.

Πλην άλλ’ δμως ό Γαληνός, πολυμαθέστατος ιατρός άλλά πολλάκις κα- 
ταγελαστως σφαλλόμενος, ούδαμώς ώκνησε νά ύπολάβγι τό όργασμός παρα

γωγόν τοΰ όργω γράφων Τόμ. 1Τ', σελ. 191 «Ούτω καΐ τόν οργασμόν βλέ- 
πειν δεϊ’ επι γαρ τών ετοιμοτάτων είς εκκρισιν έπειγομένων τε πρός κένω- 

σιν ύγρών κατά πολλούς άφορισμούς φαίνεται χρώμένος τ$) όργ^ φωνγί (Γρ. 

«τγί ύργά>· φων$») έκ μεταφοράς άπό τών όργώ.ντων ζώων», Πρβ. καί Τόμ. 
ΙΖ , α , σελ. 916 «Δυναται δ’ ίσως, ώσπερ φηθησαν έ'νιοι, τό όργίσασ&αι 

(Γρ. όργάσασθαι) έκ μεταφοράς άπό τών όργώντων είρ·^σθαι ζφων — έπί 

γάρ τών ετοιμοτάτων είς έκκρισιν έπειγομένων τε πρός κένωσιν ύγρών έν- 

ταΰθά τε καΐ κατ’ άλλους άφορισμούς φαίνεται χρώμένος τ·?) όργάν φων^» 

και Γόμ.. 1Θ , σελ. 82 «Άνωργασμενον : τό τε άναμεμαλαγμένον, έπειδή 
καΐ τό μαλάξαι όργάσαι, καΐ τό οΐον σπαργάν καί όργάν (Γρ. «καΐ τό οΐον 

σπαργών και ογγώα»), ως εν τώ δευτέρω περί νούσων τφ μείζονι» καΐ Έ- 

ρωτιαν. σελ. 100,1 9iJ Ίο όργάσασθαι μνημονεύων ό Γαληνός έν Τόμ. 1®',. 
σελ. 128 γράφει «Όργάσασθαι: άναμϊξαι, συγκεράσαι» (Πρβ. Κόβητον 

^ημοσ, 1860, σελ. 35 καΐ Έομερίνσιον Ίπποκρ. Τόμ. Β', σελ. IV). Φέ
ρεται δε και εν τοϊς εϊς Αριστοφάνη Σχολίοίς σελ. 229,8 Διδ. «Άποδύς 
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όργασον : κυρίως πίσσωσαι" όργή γάρ παρ’ "ίωσιν ή πίσσα. Σημαίνει δέ κχΐ 
τό σπαργάν, όργίζεσθαι" νυν δέ αντί τοϋ μάλαζον, Εύπολις Προσπαλτίοις" ή 

πηλόν όργάζειν τινκ». Ό Οϋαγνήρος (Τγαγ. 'Λποσπ. Τόμ, Α', σελ. 354) 

ανεγνω όργάζειν άντί τοΰ όργίζεσθαι.

Περί τοϋ ρήματος όργω πολλάκις έποιήσατο λόγον ό Γαλονάς καί ίκανώς 
πως τήν δύναμιν αύτοϋ παρέστησεν, οϊον Ί'όμ. Θ', σελ. 584 «Τό μέν δή 

όργάν κυρίως μέν επί των ζώων εΐ'θισται λέγεσθαι τών έπειγομένων χρή- 

σθαι συνουσίφ" μετενήνεκται δέ νυν επί τά κατεπείγοντα καί κινούμενα τα

χέως νοσήματα, κκί μάλιστα έπειδάν έρεθίζηταί πως ή τοϋ κάμνοντος αί'- 

σθησις ύπό τής των υγρών τε καί πνευμάτων άτακτου κινήσεως» (Πρβ. καί 
Τόμ. I"', σελ. 260). Τόμ. 1Ζ', β', σελ. 441 «τό δ’ όργ^ν από των όργών- 
των ζώων μετενήνοχεν επί τούς χυμούς" καθ’ 8ν γάρ τρόπον εκείνα ήσυ- 

χάζειν ού δόνανται γαργαλιζόμενά πως καί κινούμενα καί διανιστάμενα προς 

τοΰ πάθους, ούτω και οί χυμοί πολλάκις έν κινήσει σφοδρότερα καί μεταρ- 

ρύσει μορίων είς μόρια κατά τήν άρχήν τοϋ νοσήματος ένοχλοϋσι τόν άν

θρωπον κινοΰντες καί γαργαλίζοντε,ς και ήσυχάζειν ούκ έπιτρέποντες» (Πρβ. 

καί Τόμ. ΙΑ', σελ. 352). σελ. 653 «Ού μην ούδ’ έν τούτφ πάσας δσαι δέον

ται καθάρσεως επιτρέπει καθαίρειν, άλλ’ ήν όργ£, φησί, τουτέστιν έπείγη- 

ται" μετενηνεκται γάρ από των όργώντων επί συνουσίαν ζώων ή προσηγο- 

ρία. "Οταν ουν κινώνταί τε καί φέρωνται πάντγ τοϋ σώματος οί πλεονάζον 
τες χυμοί μηδέπω καθ’ εν τι μόριον έστηριγμένοι, τηνικαΰτα προς τήν άπό- 

κρισ>ν αύτών ή φύσις όρμα καί δεΐταί πωι(τοϋ) όρέζοντο-,γεΐρα καί ποδηγήσον- 

τρς αυτήν την άρμην έπι την γαστέρα», σελ. 668 «Είρηταίμοι καί πρόσθεν 

δτί την όργφ φωνήν (Γρ. «την όργίίν φωνήν») ό 'ίπποκοάτης από τών ζώων 
μετενήνοχε τών έπειγομένων χοήσθαι συνουσία φυσικήν τινα ταύτην έπι· 

θυμίαν ίσχόντων αύτών εις την τοϋ σπέρματος άπόκρισιν" έδείχθη γάρ έν 

τοΐς περί σπέρματος λόγοις καί τό θήλυ κατά τάς συνουσίας σπερμαϊνον. 
“Όταν οδν ήτοι γε έν δλφ τφ σώματι παραπλήσια τγδε γένηται τνίς φύ- 

σεως ορμή πρός άπόκρισιν τών περιττών ή εί καί μή καθ’ δλον, αλλά γε 
κατά τά κυριώτατα μέρη, τό τοιοϋτον ό Ιπποκράτης όργάν όνομάζειν εΐ'ω- 
θεν» (Πρβ. καί Τόμ. ΙΓ', σελ. 161 και Τόμ. 1ΙΊ', β', σελ. 559).

Τό όργώ έτάττετο μέν κυρίως έπι τοϋ πολύν χυμόν καί ικμάδα έχοντος 
ή τοΰ πλήρους δντος ζωτικής δυνάμεως καί ακμής ή τοϋ σφριγώντος και 

έπειγομένου πρός συνουσίαν (Πρβ. καίσπαμχώ, θνω^ άναθνώ, σχνζώ, οίστρω, 

καπρω), παρελαμβάνετο δέ καί μεταφορικώς έπι τοΰ ϊσχυρώς φερομένου επί 

τιή σφοδράν ορμήν πρός τι έχοντος, κτλ. Πόλυδεύκ. Α', 230 «Έπι φυτών 

καί δένδρων καρποφόρων έρεϊς ακμάζει, όργα, σπαργίΧ, βρύει».Ήσύχ. «Όργα: 

έπιτεταμένως επιθυμεί" δηλοΐ δέ καί τό άκμάζειν» ,καΐ «Όρχώζ: έπιθυμών, 

όρεκτικώς έχων» καί «Όρχώσαρ : επιθυμούσαν» καί «’Ώρχα (Γρ. όργ&} . 

οίστρε!, γαυριά ή πρός συνουσίαν επείγεται ή κατεπείγεται» καί «'Ώργων; 

έπεθύμουν» καί «Καΐοργαν : ύπερακμάζειν». Φώτ. «Όργάν : τό έπείγε- 

βθαι" καί χατηργαν: τό κατεπείγειν» καί «Όργωσα : έπιθυμ,οΰσα ή μανιώ- 
σα», κτλ. (“ΐδε 'Ρουγκήνιον Τιμ. σελ. 193. Τακώψιον Port. Advers. σελ. 

286. Βαίριον ΙΤ.Ιουτ. Φι.Ιοποΐμ, σελ. 38. Πρβ. καί Έρμερίνσιον Ίπποχμ. 
Τόμ. Α', σελ. 507). Ούδένα δέ λανθάνει τό πλασματώδες εκείνο διήγημα, 

καθ’ 8 ό 'Ηρόδοτος είπε πρός τόν πατέρα τοΰ ©ουκυδίδου «ώ "Ολορε, όργά 

ή φύσις τοΰ υίοΰ σου πρός μαθήματα» (Μαρκελλ. βι'. Θουκ. 54 Πόππ.) ή 

«μακαρίζω σε, ώ ’Όλορε, τής εύτεκνίας" ό γάρ σός υιός όργωσαν έχει την 

ψυχήν ποός τά μαθήματα» (Σου'ίδ. λ. όργ&ν καί λ. θονχνόίόης. Πρβ. καί 

Φώτ. Βιβλ. σελ. 19,41). Έν τφ Ούϊνδοβ. Λεζικφ σελ, 130,16 άναγινώτ 

σκεται «Όργω: αντί τοϋ έπιθυμητικώς κεκίνημαι. 'Ηρόδοτος" ό γάρ σός 

υιός όργωσαν έχει τήν ψυχήν πρός τά μαθήματα».

S 3.

Σιτοπομπΐα διά τοϋ I, ούχί σιεοποχιπε/α διά τοϋ Εϊ.

Έκ τοϋ ρήματος πομπεύω σχηματίζεται τό τε παρά Πλάτωνι άπαντών 

ό'νομα πόμπευσις καί τό παρ’ άλλοις ευρισκόμενον πομπεία, δπερ φυσικότατα 
διφθογγογραφεϊται. Άλλ’ ούδείς λόγος υπάρχει τής διά διφθόγγου έκφοράς 

τοΰ σιτοπομπΐα, ό'περ ώς έκ τοϋ σιτοπομπός παραγόμενον οφείλει νά γρά- 
φηται δι’ άπλοϋ I, Ούδέν δέ θαυμαστόν άν οί βιβλιογράφοι παραφθείρωσιν 

αύτό έν τοϊς συγγράμμασι τών παλαιών μεταρρυθμίζοντες πρός τό πομπεία. 

Πρβ. Δημοσθέν. σελ. 254,87. σελ. 307, 241. σελ, 326, 301 (σελ.' 671 
155) καί Θεμίστ. σελ. 221, β'.'Ο Βοισσονάδης έκδούς παρ’ Εύνκπίφ σιτο~ 

πομπείαν σημειοΰται (Τόμ. Α', σελ. 207) «σιτοπομπείαν] ABCD σιτοπομ- 
πίαν. Confer Dorvillium ad Char. p. 446».

Όρθώς άναγινώσκεται παρά τφ Δημητρίφ περί Έρμην. 92 «Οΐονάν την 
τοϋ σίτου κομιδήν σιτοπομπΐαν λέγγς" πολύ γάρ ούτω μεϊζον. Τάχα δ’ Sv 

καί λυθέντος ονόματος είς λόγον έτερον τρόπον μεϊζον γένοιτο, οίον σίτου 
πομπή αντί σιτοπομπίας» καί παρά τφ ’Αριστείδη Τόμ. Β', σελ. 271 «τής 

δέ σιτοπομπίας ού χρήν προϊδεϊν όπως έσονται κύριοι» (Πρβ. καί Τόμ. Α', 

σελ. 562).
Παρά Διοδώρφ τώ Σικελιώτη έκειτο άλλοτε πλημμελώς μέν έν βιβλ. ΙΔ', 

55 «άμαδέ τής σιτοπομπείας έπιλιπούσης» καί Κ', 29 «τήν μέν οδν σιτο- 

πομπείαν διεκώλυε», όοθώς δ’έν βιβλ. ΙΕ', 34 «παραφυλάζοντα τήν σιτο- 

πομπΐακ^. Άλλαχοΰ έφυλάχθη μέν ή παραλήγουσα αδιάφθορος, αλλ’ό το

νισμός προηνέχθη κακώς, οΐον βιβλ. ΙΓ', 88 «καί τών σιτοπομπίων άποτ 

κλείοντες» καί ΚΑ', 12 «τών από τών Σαρδών καί Σικελών σιτοπομπιωνΊ). 

Έποιήσατο δ’ ό Ούεσσελίγγιος είς τό χωρίον «χ»! τών σιτοπομπίων άπο- 
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κλείοντες» την παρατηρησιν τηνδε’ «In Eclog. 12 L. XXI, εφγειν τών σι- 

τοπομπίων. At τνίς σιτοπομπείας έπιλιπούσης Lib. XIV, 35. Ergone et hie 

τών σιτοπομπιών reetius erit ? Equidem non reiicerem,modo Codd. praeirent». 
Ή όρθη γραφή άναντιλέκτως εΐνε αιτοηομπι&ν, των δέ κωδίκων ούδέν φρον- 

τιστεον, όταν πρόκειται περί τονισμού. Πολλά έν αύτοϊς εύρίσκονται όμοια 
τφ σιζΌπο^.π/ωζ, οΐον αο^·.έ/ω/, τροχιΐίών, άπαρκτίων, μηΛεων,. πυρφύ- 

ρων, ίσχάρων, κτλ. (Πρβ. καί Αόγ. Έρμ. Τόμ. Ε', eel·, 22)· έτι δέ «δά- 

ywr, κεΛύγων, κτλ.

Παρα Διωνι τφ Κασσίφ ΑΘ', α’, 4 φέρεται κατά τάντίγραφα «έπεχείρη- 
«αν την τε γέφυραν καταλαβεϊν και την σιτοπομπίαν — άφελέσθαι», περί 

ου γράφει δ 'Ρείμαρος σελ. 190 «paulo ante σιτοπομπείαν forte scribendum 

velut usitatius ΰϊοηί».Πρβ. σελ. 39, 25 «κα'ι η σιτοπομπεία παντελώς άπε- 

κεκλειστο». σελ. 548, 15 «της τε σιτοπομπείας έστέοηντο». σελ. 816,62 
«καί την σιτοπομπείαν των 'Ρωμαίων ένεδρεύοντες έκώλυον». Τφ 'Ρειμάρφ 
Ακολούθησε κα'ι δ Στούρζιος Τόμ,. Α', σελ. 477 (Πρβ. καί σελ. 264). Άλλ’ 
ό Α. Δννδόρφιος άποκατέστησε πανταχοΰ παρά τφ Κασσίφ τδν όρθώς έχοντα 

τύπον Αϊτοί τδν διά τοΰ I προενηνεγμένον.

Νομιζομεν δ οτι τδ χωρίον τοΰ Ψελ.λοΰ «ού μέχρι δέ τούτου κατεστρα- 

τηγει τδν αύτοκράτορα, άλλά καϊ τάς ναϋς άπέχων, όπόσαι είς τό πομπεΐον 
έτύγχανον ΐκαναί, κτέ.», περί ού έγένετο λόγος 

μάτι Άθηναίφ Τόμ, Γ', σελ. 680, έπανορθοΰται 

«όπόσαι είς σιτοπομπίαν έτύγχανον ίκαναί».
’Ομοίως τφ σιτοπομπία είνε έσχηματισμένον τδ κριθοπομπία. Ήσύχ. 

α'Ροίκου κριδοπομπία : ’Ερατοσθένης έν τφ ένάτφ τών Άμαθουσίων βασι
λέα τοϋτον αιχμάλωτον γενόμενον, εϊτα ύποστρέψαντα πρές εαυτόν, τη πό~ 

λει’Αθηναίων κριθάς έκπέμψαι φησίν». Έν τφ Λεξικώ τοΰ Σου'ίδα εινε γε
γραμμένον 'Ρΰκου κριθοπομπία άντϊ τοϋ 'Ροίκου. Καί τό Μοιρώ δέ μετε- 
βληθη ύπό τών βιβλιογράφων εις τδ Μυρώ (’Ίδε Κόβητον Collect. Crit. σελ. 

493).
Θαυμαστόν ημϊν φαίνεται δη ό Γ. Δινδόρφιος έξέδωκεν έν τίί Ευαγγελική 

’Αποδείξει τοΰ Ευσεβίου Ε', 5 (σελ. 284, 17) «η διά θυτικ·ης η δι’ όνει- 

ροπομπείας Α διά κληδόνων». Ό άνηρ εινε έμπειρότατος τί,ς ’Ελληνικές 

γλώσσης καί ευκόλως, νομίζομεν, πείθεται ό'τι δέν δύναται νά λεχθγ ελλη

νιστί όΐειροπομ.πεία, Τό έπίθετον ονειροπομπός, έξ ού έσχηματίσθη τό 
όνειροπομπία, εύρίσκεται καί παρ’ άλλοις καί παρά τφ Γαληνφ λέγοντι 

Τόμ. IB', σελ. 251 «τών δε καλούμενων φίλτρων, άγωγίμων, όνειροπομ- 

n&r τε καί μισητρων» (’Ίδε Λοβέκκιον ΆγΛαοφ. σελ. 222). Πρβ. καί tv* 
θνπομπύς, ίεροπομπός^ νεκροπομπός, ψυχοπομπός (εΰπομπος καί παθητ. 

Θεόπομπος, ταχύπομπος, τηΐΐπομπος' έ'τι δέ ώκυπομπός— ώχύπομπος, 

περί-ού-άλλαχοΰ). Έκ τοΰ ψυχοπομπός παρηχθη τδ ψύχοποριπεϊον {ψΐ^τ.

έν τφ περιοδικφ συγγράμ- 

κάλλιστα, Sv μεταγραφή
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Ίϊθικ. σελ. 555, γ' καί σελ. 560, ε'), $ έμφερές τδ σιτοπομπείον (Στράβ. 
σελ. 311). Έν τφ Αεξικφ τοϋ Σουίδα άναγινώσκεται «Δηληγατίων: κατα 
’Ρωμαίους ή έκταγη τοϋ σιτοπομπείου καί η άννονών μετακομιδή».

Ούδένα λόγον έν τφ παρόντι ποιούμεθα ούτε περί τίίς γραφές τοΰ όνομα- 
τος προπομπία — προπομπεΐα ούτε περί τ-Τίς γνώμης, καθ’ ην σιτοπομπία, 

■μέν λέγεται όταν ό σίτος κυμίζηται διά θαλάσσης, επισιτισμός ό δταν 

κατά γνίν.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΝ ΠΟΙΝΙΚΑΙΣ ΔΙΚΑΙΣ.

’Αλήθειαν συνήθως καλοϋμεν παν ο,τι ίμεϊς Α οί περί ημάς η ό αιών καθ’ 8ν 

ζώμεν'η η κοινωνία έν γ ζώμεν πιστεύουσιν ώς πραγματικόν. Ούχί δέ σπανίως 

καλοϋμεν αλήθειαν καί τάς δόξας μερίδος τίνος μόνον τίίς κοινωνίας Α τά- 

ξεως Α αίρεσεως, ης τά δόγματα ημείς άσπαζόμεθα.
"Αν ο,τι ώς άληθές έπίστευσεν ό άνθρωπος η το πάντοτε άληθές, δέν ηθε- 

λε τοϋτο ώς πλάνη οίκτρά ύπό τών μεταγενεστέρων πολλάκις μετά χλεύης 

άπορριφθνϊ, ούτε ώς εΐδωλον ψευδές, προσκαίρως λαβόν άληθειας μορφήν-, 

άσπλάγχνως κατόπιν συντριβή.
Άλλά, καίπερ υποκείμενος εις πλάνας ό άνθρωπος, πρεπει νά έκζητΐ) καί 

άδιαλείπτως έκζητεϊ την άληθειαν, ύπό τίίς θείας αύτοϋ έλαυνόμενος φυ- 
σεως. Αί πλάναι είς ας ύποπίπτει δέν άποθαρρύνουσιν, ούτε πρέπει ν’ άπο- 
θαρρύνωσιν αύτόν. Ή έκ πεπλανημένης καί σφαλερές δοξασίας δυστυχία 

τοΰ άνθρώπου είναι κατά πολύ έλάσσων τίίς εύτυχίας, ην άπολαμβάνει έκ- 

ζητών την άληθειαν καί τοΰ κέρδους τό όποιον καρποϋται έκ τνίς πίστεως 
αύτοϋ έπί τάς ιδίας πεποιθήσεις καί δοξασίας, έκ τ-ης ίεράς πίστεως ητις 

έδραιοΰται έν αύτφ μετά ειλικρινή πνευματικήν έρευναν. Δέν πρέπει ό άν

θρωπος έκ φόβου μη πλανηθώ νά αίωρΑται καθ’ άπαντα αύτοϋ τόν βίον έν 

άμφιβολίαις καί δισταγμοΐς έπέχων νά μόρφωση πεποίθησιν, άλλ’ όφειλει ώς 

δν λογικόν νά συλλέξη περί εαυτόν πάντα τά στοιχεία τά συντελοΰντα πρός 

φωτισμόν τ·ης διανοίας αύτοϋ καί μετά ειλικρινή καί έπιμελΑ έρευναν ν’ 
άποδεχθη τι ώς άληθές η άπορρίψη ώς ψευδές.

Ό δικαστής, μεθ’ ολην την ειλικρινή) έρευναν πρός άνακάλυψιν τ^ς άλη- 

θείας, δέν δύναται νά εί'πγ πάντοτε ότι άνεκάλυψεν αύτην, δύναται δμως νά 

ειπη δτι άπέκτησεν ηθικην βεβαιότητα περί τοΰ δτι έχει τι ούτως Αάλλως*. 

Έάν, φερ’ είπεΐν, εκατόν μάρτυρες βεβαιώσωσιν δτι ό Α είναι ένοχος φόνου 
Α κλοπές και έάν πάντα τά τεκμήρια $ναι κατ’αύτοϋ, ό δικαστής δέν δύ- 
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ναται μέν νά ήναι απολύτως βέβαιος περί τής ένοχής -ίοϋ κατηγορουμένου, 
Λ)Α* άπέκτησε την ηθικην εκείνην βεβαιότητα, τξτις αρκεί δι’ αύτόν καΐ 
την δικαιοσύνην. ’Οφείλει νά ρίψ·ρ μέλαιναν ψήφον. Δέν πρέπει δέ νά εί'πη, 

δτι έπειδή πολλά ύπάρχουσι παραδείγματα π?πλανημένων καΐ αδίκων ατ.ο~ 

φάσεων δέν δύναται νά ρίψγ καταδικαστικήν ψήφον, διότι τότε ή δικαιο

σύνη ήθελεν άπολέσει περισσότερον ή όσον ήθελε κερδήσει. .

Άλλ’ήθελεν είσθαι μωρός καΐ διεστραμμένος τάς φρένας ό δικαστής εκεί

νος, δστις ήθελε βέβαιοί τον κόσμον ό'τι είναι αδύνατον νά έπλανήθη, ό'τι 

ή άπόφασίς του είναι ή αύτοαλήθεια. Τό άλάθητον εις μόνος έπΐ της γής 
έτόλμησε νά κηρύξγ ώς δόγμα, άλλά δέν έπρόφθασαν τά χείλη του νά κλεί- 

σωσι καΐ είδεν ώς νεκροΟ σποδόν πάσαν τήν φοβέραν αύτοΰ ίσχύν ζ.αταρ 

ρέουσαν. Κακός δ’ ήθελεν είσθαι ο δικαστής εκείνος, δ'στις άπαξ άποφασίσας 

τι ήθελε κλείσει μετ’ επιμονής τά δμματα και φράξει τά ώτα πρός πάσαν 

πληροφορίαν, ητις ήθελε παρουσιασθή μετά τήν άπόφασίν το,υ ΐ'να διασκε
δάσω) τήν πλάνην, εις ήν τυχόν ύπέπεσεν αύτός καΐ οί εις τήν πλάνην παοα- 

σύραντες καΐ έξ ής έγένετο θύμα πολίτης αθώος, άτυχης άδελφός. ’’Ημεϊς 
τόν δικαστήν τούτον ού μόνον δικαστήν δέν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν, άλλ 

ούδέ δν λογικόν. Ή φιλαυτία ή πληρούσα τά στέρνα του έξήρκν,ε καΐ εις ξη

ρόν μετέβαλεν ασκόν καΐ τήν καρδίαν καΐ τάς φρένας του.

"Οτι δ δικαστής υποπίπτει εις πλάνην καΐ καταδικάζει ενίοτε τόν άθώον 

άντί τοΰ ενόχου γινώσκομεν εκ πολλών παραδειγμάτων. Ό κόσμος όλος γι- 

νώσκει τήν καταδίκην καΐ τόν οϊκτρόν θάνατον τοϋ άθώου αρτοποιού τής 

Βενετίας, τοϋ Calas, τοϋ Lesurques καί άλλων, άλλ’ αγνοεί πόσοι επίσης 

ώς έκείνοι αθώοι κατεδικάσθησαν, διότι τά μυστήρια άδικων καταδικαστί- 
κών αποφάσεων δέν άποκαλύπτονται πάντοτε έν τώ πενιχρφ τούτφ κόσμφ 

τφ μή πάσχοντι πολύ έπΐ τ$ί συμφορά τοϋ πτωχού καΐ ερήμου γείτονος.
Έπί τ$ ΐδέΐξ δικαστικής πλάνης δι’ής πλήσσεται ό άθώος τό πνεύμα 

ήμών, λέγει ό Όρτολάν, καταπταεΐται.Ή δέ κοινωνία θέλει έσαεΐ θεωρεί τήν 
δικαστικήν πλάνην ώς μεγίστην συμφοράν. Καί έν τοΐς καθ’ ήμ£ς χρόνοις, 

καίπερ ίχαντες έν χρήσει τό όρκωτόν σύστημα καΐ έλευθέριον διαδικασίαν, 
εί'δομεν όμοιας πλάνας. Πρέπει λοιπόν μόλις ή δικαστική πλάνη άποκαλυ- 

φθίί καΐ νά παύσωσι παραχρήμα τής ποινής τά αποτελέσματα.
Κατά τόν Μαλεβράγχειον ορισμόν πλάνη είναι ή έσπευσγι/η; συναίνεσις 

τής θελήσεως, ητις θαμβοϋται ύπό ψευδούς τίνος φωτός, άντί δέ νά τηρήση 

τήν ελευθερίαν της έφ’ ό'σον είναι δυνατόν, έπαναπαύεται άτηρε.Ιΰς έπΐ τής 

έπιφάσεωςτής άληθείας.

*Α ! όπόσης πικρίας παραίτιος έγένετο έν τφ κόσμφ τούτφ ή εσπευομίνη 

τής θελήσεως συναίνεσις, ό κοΰφος δικαστής ολίγον εννοεί, ολίγον αισθά
νεται.
- Διά τόν άληθή δικαστήν δέν δύναται,>.κατά τόν Μιττερμάϋερ, νά ύπάρξγι 

βεβαιότης έάν μένη αμφιβολία τις. Άλλα τι άλλο λεγει ημϊν ό λογος δ ορ

θός καί ό νους ό επαΐων ;
Εξακολουθώ» ό σοφός άνήρ λέγει, ό'τι «τής βεβαιότητας πρέπει νά προη- 

γηθή προσπάθεια βαθεΐα, έμβριθής καΐ απροσωπόληπτος απελαυνουσα πάν 
ο,τι ήθελε τείνει ΐνα καταστήση αποδεκτήν τήν εναντίαν λύσιν. Ό έπιθυ- 
μών ν’ άποκτήση ταύτην δέν κλείει τήν θύραν εις τήν αμφιβολίαν* στα

ματά ένώπιον πάντων τών τεκμηρίων, τά όποια θα ωόηγουν αυτόν εις ταυ· 
την, δταν δ’ όντε.Ιως άπεμάχρυνε τήν άριγιβοΛΙαν, ή άποφασις του καθί

σταται ανέκκλητος».
’Αλλ’ ό δικαστής ό δικάζων τό πρό αύτοΰ άνθρώπινον πλάσμα δέν δια- 

πράττει αμάρτημα μέγιστον κατά τής Ύψίστης Σοφίας, τοϋ θείου λόγου·, 
κατά τής κοινωνίας έν ή, ζή, καθ’ εαυτού καί κατά τοΰ ιδ.ίου σπέρματος, 

έάν, σπεύδων πρός τήν άπόφασίν, πάσαν μέν πληροφορίαν έναντίον τοΰ ενώ

πιον του ίσταυ.ένου άτυχούς πλάσματος μετ’ έπιμελείας συλλεγν), πάσαν 
δ’ άλλην έπιπολαίως καΐ άνεξετάστως ώς κίβδηλου καΐ ψευδή άπορρίπτν) ;

Μεταξύ τών άποδεικτικών μέσων περί τής ένοχής ή άθωότητος τοΰ κα
τηγορουμένου τό κυριώτατον είναι ή φωνή τοΰ μάρτυρας. Άλλα τις δυνα- 

ται νά βεβαιώσ·/) ό'τι ό μάρτυς δέν ύπόκειται είς πλάνην καΐ δτι τό χείλος 

αύτοΰ ούδέποτε έψεόσθη;
"Εξοχος φιλόσοφος καΐ ερμηνευτής τοΰ ποινικού νόμου, ό Faustin Ηέΐίε, 

λέγει περί τοΰ μάρτυρος τούς εξής άξιομνημονευτους λόγους'
«Ό μάρτυς, τό θαυμάσιον τούτο τής αλήθειας δργανον, έχει τάς άτελεία-ς 

καί άδυναμίας του. Ό άνθρωπος ύπόκειται είς πλεϊστα πάθη, είς πλείστας 
προλήψεις, είς πλείστας αδυναμίας, αί δέ πράξεις αύτοΰ φέρουσιν ίχνη αύ

τών. "Ό,τι βΜπει η δ,τι νομίζει δτι β.Ιέπει δεν είναι πάντοτε τδ^άΛηθάο. 

Είναι δ’ ευκολον νά καταδεϊξφ τις τάς κυρίας αιτίας τής πλάνης αύτοΰ. Ή 
μάλιστα επίφοβος είναι τό προσωπικόν αύτοΰ συμφέρον. Ύπό συμφέροντος 
έλκυνόμενος δέν δυναται νά ήναι άπροσωπόληπτος' ή συνείδησίς του τα

ράσσεται' δέν θεωρεί, τά πράγματα ή διά μέσου τών ζημιών άς.ύπέστη ή 

τών ωφελημάτων τά όποια επιθυμεί' αδυνατεί νά συλλάβγι ακριβή :καΐ πι

στήν αύτών εικόνα. Τοϋτο δέ συμβαίνει αύτφ πάντοτε οσάκις συνταράσση- 
ται έκ συμπαθειών ή αντιπαθειών, ύπό τοΰ φόβου ή τής επιθυμίας .τής έκδι- 

κήσεως' τά γεγονότα μεταμορφοΰνται ένώπιον τών προκατειλημμένων αύ
τοΰ όμμ.άτων καί λαμβάνουσι διαστάσεις άπατηλάς. Αυται δε αί αποπλανή

σεις τώ συμβαίνουσιν έν άγνοίιρ αύτοΰ καΐ δταν ακόμη ούτος ονδεμίαν Zj’fl 
πρόθεσιν ν’ άποκρύψη την ά.1ήθειαν. Τό συμφέρον ή ή πρόληψις προδίδεται 

έκ τών δηλώσεων αύτοΰ, έκ τών λέξεων ών ποιείται χρήσιν, έκ τών γεγο ■ 
νότων είς ά επιμένει και έξ εκείνων τά οποία παρέρχεται έν σιγτΊ. Έκ τής 
ταραχής μόνης τοΰ πνεύματος αύτοΰ τά μέν λησμονεί, τά δέ έπιδεικνύει, 

έγχαράττων είς τούς λόγους του έννοιαν άλλοίαν τής πραγματικής. Ύφνέκα·
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βτον τών βήμ,ατων του μάρτυρος συμπυκνοϋνται έτεροι σκόπελοι. Ότέ μέν 
δύναται οΰτος ν' άπατηθή ύπδ των Ιδίων αυτόν αισθήσεων’ άντελήφθη, 

φερ’ είπεΐν, μακρόθεν τών γεγονότων, τά όποια αναφέρει, ή κακώς παρετή- 

ρν)οε ταΰτα. Οτέ δε νπο τής αμαθειας τον’ δταν δεν ένόησε τά γεγονότα 
ταΰτα καί τοΐς δίδει έννοιαν ήν δεν έχουσιν. "ΑΛΛοτε νπ' αύτών των προ- 

.Ιιη/τεών τον’ δταν, φέρ’ είπεΐν, άπό άπόψεως στενής καί δικτελώ-ν ύπό τόν 
ζυγόν έξεως τίνος αίσθάνηται έαυτόν διατεθειμένου νά βλέπη τά πράγματά 

υπό μίαν έποψιν καί νά περιβάλλη ταΰτα διά τοϋ αύτοΰ χρώματος. 'Η φαν
τασία, τό δώρον τοΰτο τό πολυτιμότατον τοΰ πνεύματος, είναι διά τόν μάρ
τυρα πηγή κινδύνου έτι μείζων1 δίδει εις τά πράγματα νέαν δψιν, τά με-, 

γαλύνει καί είτα κατατάσσει κατ’ αρέσκειαν. Ό Τάκιτος έλενεν, οτι πράτ
τει τις διά ττ5ς φαντασίας καί συνάμα πιστεύει ως αληθές τής φαντασίας 

τό πλάσμα. Οντως ό άνθρωπος έπι τέ.Ιονς πιστεύει τδ χιμαιρικόν εργον τής 

διανοίας αύτοΰ και δεν δύναται νά διακρίνη τδ αληθές έν τω άντικειμε’νω 

οπερ εΐδεν άπδ τοΰ φαντασιώδους, τδ πραγματικόν άντικείμενον άπδ τοΰ 
π.Ιάσματος τής φαντασίας του’ είναι δ’ ουτος εις τών μεγίστων κινδύνων 

τής μαρτυρίας αύτοΰ. ’Αλλά πόσον μείζων είναι ό κίνδυνος δταν μακράν 
διάστημα χρόνου χωρίζν) τήν στιγμήν τής διαπράξεως τών γεγονότων από 

τής στιγμής τ*?ίς δηλώσεως τοΰ μάρτυρος, δταν αί πράξεις αί διαπιστευόμε- 

ναι είς την μνήμην δεν είναι είμή ασαφείς και συγκεχυμένα!, δταν ό μάρ
τυς άναμιγνύη είς τάς πρώτας αύτοΰ έντνπώσεις έτέρας έντνπώσεις τάς 

όποιας άντ.Ιεΐ έκ περιπτώσεων δ,ς έμαθε κατόπιν. Τότε ή άπιστος μνήμη 
άσπάζεται μετά προθυμίας τά όνειρα τοΰ πνεύματος καί άπό χρηστού τοϋ 
συνειδότος καί άκουσίως ό μάρτυς αποδέχεται ώ; πραγματικόν τό ανακριβές.»

Ώς πάντες γινώσκουσι, τό ίσχυρότατον τών επιχειρημάτων τών ζητούν- 

των την κατάργησιν τής θανατικής ποινής είναι η πλάνη τοΰ δικαστοΰ και 
ή καταδίκη πολλάκις άθώου αντί ενόχου. <ι Είναι άνάγκη, λέγει ό De Pas- 

toret έν τοΐς Ποινικοΐς Νόμοις, νά ύπομνήσω την αδυναμίαν τοΰ ανθρώπου, 
την άβεβαιότητα τών άποδείξεων, τάς δικαστικάς πλάνας ! ΤΙ δικαιοσύνη 
δύναται ν’ άνεύρη τόν άπό τών χειρών της φυγόντα ένοχον, αλλά δεν άνευ- 

ρίσκετ τόν σφαγέντα άθώον!»

“Όσφ τό διαπραττόμενον έγκλημα είναι φοβερώτερον τοσοΰτον είναι εύκο- 

λώτερον ν’ άποτυφλωθ·?) ή κοινωνία καί ό δικαστής. Τόν ώς ένοχον συλλαμ- 

βανόμενον άμέσως αί έφημ.ερίδες ού μόνον προ τής δίκης, άλλά καί πρό της 

άνακρίσεως καί τίίς έκδόσεως τοΰ παραπέμποντος αυτόν είς τό κακουργιοδι- 

κεϊον βουλεύματος κηούττουσιν ένοχον. Κλ.ητήρες δέ καί χωροφύλακες,- μοί
ραρχοι και άστυνόμοι διεκδικοΰσι μετά πείσματος την τιμήν της άνευρέσεώς 

καί συλλήψεως τοϋ δυστυχούς αδελφού των, ζητούντες οί μέν σταυρούς, οί 
δε χρήματα καί προαγωγήν, 'Η άστυνομική εξουσία παραδίδει είς χμΐρας τοϋ 

«νακριτοΟ τόν υποτιθέμενον ένοχον. Ό ανακριτής ώς έπι τό πολύ πιστεύίι, 

ότι ό εις χεΤράς του ριφθείς είναι ένοχος καί πάσαι αί ερωτήσεις του, ότέ., 

μέν επιπόλαιοι, ότέ δέ άκατάληπτοι καί μυστηριώδεις, τεινουσι κυρίως ουχί 

δπως άπαλλάξωσιν αύτόν τής κατηγορίας, άλλ’ όπως τόν αποστειλωσιν εις 
τόν κύριον δικαστήν. "Αμα άπαξ παραπεμφθή, ό δικασων δικαστής αποκτ^ 

πλείονα βεβαιότητα περί τίίς ένοχης τοΰ κατηγορουμένου, δ δε δημόσιός κα

τήγορος δεικνύει διπλήν σειράν άγριων χαυλιοδόντων εις τον δυστυχή κατη · 

γορούμενον , καί τόν μ.άρτυρα τής ύπεοασπισεως, οστις ουχι σπανιως μετα
βάλλεται είς άληθή μάρτυρα, φοβερόν υφιστάμενον μαοτύριον. Θέλει νά ,είπν) 
τήν άλήθειαν, άλλ.’ ακούει άπειλάς. ΤΙ χειρ τοΰ είσαγγελέως δεικνύει αύτώ 

τήν πύλην τοΰ δεσμωτηρίου καί ό μάρτυς αγνοεί τί νά είπη ΐνα προφυλαχ^θί) 
άπό τών ονύχων ακατονόμαστου δικαιοσύνης, ής δεν εννοεί τήν γλώσσαν, τό 

σκώμμα, τήν ειρωνείαν καί τού; μυστηριώδεις υπαινιγμούς. Τρέμει ή φωνή 

καί ή ψυχή του ώς τό έρημον ξηρόν φύλλον. Ούτως αναρίθμητοι άδικοι κα- 
ταδικαστικαί άποφάσεις έχουσιν έκδοθή. Τα όνομ.ατα μονά τών αδίκως 

καταδικασθέντων συλλεγόμενα δύνανται νά πληρώσωσι τόμους βιβλιοθήκης 

πλουσιωτάτης.
Παρά λαοΐς εύφαντάστοις καί . έστερημένοις κρίσεως συχνότεραι είναι αί 

άδικοι καταδικαστικαί άποφάσεις. ’Αλλά καί παρά τοΐς μάλλον σώφροσι 

λαοΐς δικασταί σοφοί, εμβριθέστατοι καί πεπειραμένοι ύπόκεινται είς πλά

νας. Δεν άνατρέχομεν είς εποχήν πολύ μεμακρυσμένην πρός κυρωσιν τών 

ήμετέρων λόγων. Πέρυσιν έν ’Αγγλία κατηγοροΰντο επί βιασμώ οί Jutcliffe, 
Crossley καί Mallinson. Καί οί τρεις έκηρύχθησαν ένοχοι ύπό τών δώδεκα 

ορκωτών πολιτών καί κατεδικάσθησαν ύπό τοΰ επιφανούς δικαστοΰ Hawkins 
είς δέκα ετών είοκτήν. ’Απαγγέλων τήν άπόφασιν ό Άγγλος δικαστής είπεν 

οτι δικαιότερα θά ήταν ή άπόφασις άν κατεδικάζοντο είς εί'κοσιν έτών ειρ
κτήν. Καί ου.ως οί καταδικασθέντες ήσαν εντελώς άθώοι, άφοΰ δέ μετά 

τινα χρόνον άπό τής καταδίκης των ούδ’ ή ελάχιστη αμφιβολία ύπελείφθη 

περί τής άθωότητός των άπηλλάγησαν τής ποινής.
Ό Benjamin Constant μετά τήν καταδίκην τοϋ άτυχούς Wilfrid Regnault 

τού είς θάνατον καταδικασθέντος, άναλαβών τήν ύπεράσπισίν του,δημοσιεύει 

δύο άξιοσημειώτους έπιστολάς, δι’ ών άποδεικνύει ότι ή κατηγορία έστη- 

ρίχθη επί πλαστών ύποθέσεων, άς δεν επετράπη είς τόν . κατηγορούμενον 

κατά τήν δίκην ν’ άναιρέσν;. ‘0 δυστυχής, τυχών τοσοΰτον εύγλώττου συνη

γόρου, κατώρθωσε ν’ άπαλλαγί) τοΰ μαρτυρίου άδικου ποινής.

Πολλάκις καταδικαστικαί άποφάσεις έκδίδονται έκ πλάνης περί τήν ταυ

τότητα τού κατηγορουμένου. Ουτω κατεδικάσθη έν Γαλλία είς θάνατον καί 

έθανατώθη ό αθώος Lesurques, έχων μεγίστην δμοιότητα πρός διάσημον 

κακούργου, δταν ούτος μεταμφιεζόμενος έφερεν έπι τής κεφαλής ξανθήν φε
νάκην.Καί έν Μεσολογγίφ έκαρατομήθη προ. έτών αθώος χωρικός ώ;·ών δήθεν 

ό αρχιληστής Λύκος. Άλλ’ είχεν ήδη μεταβή είς τήν αιωνιότητα ό απλούς, 
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χωρικός, δτε ήκούσθη ό Αύζ,ος θριαμβεύων πκρά τήν μεθόριον γραμμήν. 'Ο
μοίως κατεδικάσθη εις θάνατον καί ό Γεώργιος Σακαλής μεγίστην όιιοιό- 

τητα έχων πρός έτερον διαπράξαντα λγστρικάς πράξεις. Άλλ’ είς τοΰτον 
άπενεμήθη χάρις έγκκίιως.

. Δέν ύπάρχει ί'σως άνθρωπος, δστις έν πλήρει μεσημβρία νά μη ήπατήθη 
έκλαβών τόν Ίωάννην αντί τοΰ Πέτρου, έ'στιν δ'τε δέ καί άνθρωπον δλως 
ξένον αντί γνω,στοΰ καί οικείου. Φίλος τις "Ελλην σπουδάζοιν την ιατρικήν 

έν Παρισίοις είδεν ημέραν τινα αίφνης Ιν τινι τών αιθουσών τοΰ Νοσοκο

μείου Hdtel Dietl άνθρωπον ξένον καταπληκτικήν έ'χοντα Ζυ-οιότητα πρός τόν 
ίδιον έαυτοΰ πατέρα, δν δέν άνέμενεν είς Παρισίους. Άφοΰ τόν παρετήρησεν 

έφ’ ικανήν ώραν, τοσοΰτον έπείσθη δτι ό ξένος ήτον ό πατήρ του, ώστε έρρί- 

φθη έπί τοΰ τράχηλου του κατασπαζόμενος αύτόν.

Περί τά τέλη τθΰ 1871 ή τάς άρχάς τοΰ 1872 έδικάζετο τις έν llv.pt- 
σίοις ώς οπαδός τής Commune. ΠΑΝΤΕΣ οί μάρτυρες έβεβαίουν οτι διέπραξε 

στυγερόν έγκλημα, τοΰ οποίου ποινή ήτον ό θάνατος. Ό δυστυχής έκλαιε, 
διεμαρτύρετο περί τής άθωότητός του, άλλ’ εις μάτην. Τά πρόσωπα τών δι

καστών έδείκνυον δτι έπείθοντο περί τής ένο/ής του. Αίφνης φέρεται εντός 
τοΰ δικαστηρίου άνθρωπος καταπληκτικήν έχων όμοιότητα πρός τόν κατη

γορούμενον’ πάντες δικασταί καί άκροαταί έμειναν εμβρόντητοι’ ό άνθρωπος 
ούτος ήτον ό άληθής ένοχος, ό δ’ετερος, κηουχθείς άθώος, έπήδησεν άπό τής 
έδρας τοΰ κατηγορουμένου καί έξήλθε τοΰ δικαστηρίου χύνων άφθονα δά

κρυα έκ συγκινήσεως ώς μωρόν παςδίον.

’Αλλά περιφανές καί περίεργον παράδειγμα πλάνης περί τήν ταύτότητα 
παρέσχεν ήμϊν ή διασημοτάτη τών δικαστικών ύποθέσεων, ή τοΰ ψευδο-Τίτζ- 

βορν. Κατά τήν δίκην ταύτην, διαρκέσασαν δέκα όλους μήνας, πλείους τών 

τριακοσίων μαρτύρων ώρκίσθησαν,βτι ό κατηγορούμενος ήτονό αληθής Τίτζβορν. 
Μεταξύ τούτων ήσαν οί ΰπηρέτκι αύτοϋ, τινές τών συναδέλφων του αξιω

ματικών, πάντες οί ύπ’ αύτόν στρατιώται καί ή διδασκάλισσα τής έξαδέλ- 

φης του. Τόν είχε δέ άναγνωρίσει καί ή μ.ήτηρ του ώς υιόν της, άλλά κατά 
τήν δίκην του δέν ήτο πλέον έν τή ζωή. Άλλ’ δμως τό δικαστηρίου άπε- 

φάνθη ότι πάντες ούτοι έπλανήθησαν. Έπλανήθη ή μήτηρ, Sv καί ό συνή

γορος τοΰ κατηγορουμένου εΐπεν, δτι ή μήτηρ, καί τυφλή οδσα,διά τών δακτύ
λων ψαύουσα τό ίδιον τέκνον, θά τό άνεγνώριζεν. Άλλά καί ή μήτηρ έπλα
νήθη ! °Ό,τι δ’ είναι άξιοσημείωτον έν τή περιπτώσει ταύτν) είναι δτι ένω 

τοσοΰτοι μάρτυρες άνεγνώρισαν άύτόν, οί μέν έκ τών χειρών καί τών όμμα- 

των του, οί δέ έκ τών. τριχών τής κεφαλής και τών σημείων τοΰ προσώπου 

καί τοΰ σώματος αύτοϋ, οί μή άναγνωρίζοντες αύτόν ώς Τίτζβορν, επίσης 

πολυπληθείς ώς οί πρώτοι, έβεβαίουν καί αύτοί μεθ’ όρκου, δτι ούτε αί χεϊ- 
ρές του ήσαν οίαι αί τοΰ άληθοΰς Τίτζβορν, ούτε τής κεφαλής του αί τρίχες, 

ούτε οί χαρακτήρες τοΰ προσώπου και τά σημεία τοϋ σώματος αύτοϋ. ’Αρα 

είναι δυνατόν καί έκ δύο ανθρώπων ό είς μόνον ν’ άπατηθή περί τήν ταύτό
τητα τρίτου προσώπου, ό δ’ έτερος ν’ άπορή έπί τή πλάνή είς ήν ούτος ύπέ- 

πεσε.
Άλλά πλην τής πλάνης περί τήν ταύτότητα, αύτή ή σφοδρά έπιθυμία 

πρός άνακάλυψιν τοΰ ένόχου δύναται νά έκθέση είς κίνδυνον τήν τιμήν καί 

τάς ημέρας και τοϋ άθωοτάτου άνθρώπου. Πρό ολίγων έτών έν Άγγλίν: 
κουρεύς τις άσελγήσας έπί μικράς κόρης έφόνευσεν αύτήν, τυλίξας δέ τά 
μέλη έντός έφημερίδος έσκόρπισεν είς τούς αγρούς, τεμάχια δέ τής κεφαλής 

έκουψεν έντός καπνοδόχης. Ώς ένοχος συνελήφθη άνθρωπος ανέστιος, καθ’ ού 

άμέσως έξεφύτρωσαν άπειροι μαρτυρίκι. Ή άστυνομία συνέλαβεν αύτόν. Τά 

κατ’ αύτοϋ τεκμήρια ήσαν τοσοΰτον ισχυρά, ώστε έλαμβάνοντο πάντα τά 

προφυλαχτικά μέτρα 'ίνα μή υποβληθή ύπό τοΰ εξημμένου λαοΰ είς τό Lynch 

law, τήν av.lar τΐί>ν αρχαίων,- δηλαδή εις τόν νόμον τής βιαίως έξεγειρομένης 

συνειδήσεως λαοΰ όλοκλήρου, δστις ζητεί ούχί διά τών έντολοδόχων του 

δικαστών άλλά διά τών ιδίων αύτοϋ χειρών νά τιμωρήσν) σπαράσσών τόν 

ένοχον. Άλλ’ έπί τέλους εις θηρευτικός κυων άνεΰρε, πρός μεγίστην έκπλη* 
ξιν τοΰ κοινοΰ, τόν αληθή ένοχον, τόν κουρέα. Παράδοξον δτι καί οί κΰνες 

αύτοί είναι ενίοτε λογικώτεροι αύτών τών ανθρώπων.
Ώς παράδειγμα τής ανεξήγητου προθυμίας ύφ’ ής ενίοτε καταλαμβανό* 

μέθα καί τής μυστηριώδους πνευματικής ένεργείας δι’ ής προσπαθοΰμεν νά 

μετατρέψωμεν καϊ τάς άμφιβολίας αύτάς είς βεβαιότητα ϊνκ κηρύξωμεν άν

θρωπον άθώον ένοχον ένώπιον Θεοΰ καί ανθρώπων, άνέφερεν ήμϊν πεπειρα

μένος δικαστικός λειτουργός τό εξής. Κατά τό 187 4 έδολοφονήθη έν Πά- 

τραις άνθρωπός τις έν τφ ΐδίω οιζφ διά πολλών πληγών. Πάντες οί γείτο-: 
νες έβεβαίουν οτι κατά τήν εσπέραν έκείνήν μόνος ό υπηρέτης τοΰ φονευθέν- 

τος είσήλθεν είς τήν οικίαν καί ότι αύτός ήτον ό φονεύς. Ή κοινωνία ολόκλη
ρος ε’χε πεισθή περί τούτου καί έζήτει τήν είς δίκην ταχεϊαν παραπομπήν 

τοΰ υποτιθεμένου κακούργου’ άλλ’ ό άνακρίνων δικαστικός λειτουργός ειχεν 
ένδοιασυ.ούς. *0 καθ’ ού αί μαρτυρίκι ούδεμίαν έφερεν αύτός πληγήν ή δέ 

στάσις τοΰ φονευθέντος, αί πολλαί πληγαί του καί ή έκφρκσις τοΰ πρόσω - 
που έδείκνυον οτι ό θάνατος έπήλθε μετά φοβεράν’πάλην.'Ο δέ κατηγορούμε
νος, καθ’ ού αί πολυπληθείς τών γειτόνων μαρτυρίκι, είχε τοσαύτην ρώμην 
ώστε διά μιας μόνης πληγής ήδύνατο νά φονεύσνι τό θΰμά του, δέν ήτο δ’ 

άνάγκη νά παλαίσν) πρός αύτό καί νά τφ καταφέρν) τριάκοντα καί επτά πλη- 
γάς. Άλλ’επειδή ό άνακρίνων δικαστικός λειτουργός δέν είχε τι πρός ύπο-' 
στήριξιν τών ένδοιασμών του ήτοιμάζετο νά παραπ^&ψγ) τόν κατηγορούμενον 

είς τό κακουργιοδικεϊον, δτε, Θεί^ι τινί μοίρρς, προσάγεται ένώπιόν του άνθρω-- 
πος έπί κλοπή κατηγορούμενος. Τοΰτον έρωτ^ Sv γνωρίζν) τίς stvat ό φονεύς. 
Ό δέ κλέπτης τώ άποκαλύπτει τόν πραγματικόν φονέα καί λέγει τίς δύνα- 

τ«ι νά δώσγ πληροφορίας περί αύτοϋ και περί τοϋ τόπου έν φ έκρόβησαν τά 
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αιμοσταγή, πειστήρια. Μετά σύντομον ενέργειαν εύρεθείς ό' αληθή; φονεύ; —-» 

δστις ούδεμίάν είχεν ομοιότητά πρδς τόκ -άτυχή, καθ' ού αί ποΛυπ.Ιηθεΐς 

μαρτυρίαι καί δστις εφερε καί διάφορον ενδυμασίαν — έπέδειξε τάς πλη
γωμένα; έκ τής πάλης χεΐράς του, ώμολόγησε την πράξίν του καί έξέθηκε 

τούς λόγους, οίτινες ώθησαν αύτόν είς τον φόνον.

’Ίσως ενθυμούνται οί άναγνώσται ημών δτι είχε ποτέ κλαπή ή είκών τής 

Παναγίας τής Τήνου. Ό λαός, ώς είκός, κατεθορυβήθη και έζήτει τον ένο

χον. Πάντες τότε οί κάτοικοι μετεβλήθησαν είς άστυνομικά όργανα" πολλοί 
δποπτοι συνελήφθησαν’ άλλ’ έπι ένα έπεσεν ό κλήρος τοϋ μαρτυρίου καί τής 
οδύνης. Τόν άνθρωπον τούτον, περί τοΰ οποίου έσχηματίσθη πεποίθησι; δτι 

ήτον ένοχος, έπεμψαν εΐ'ς τινα άποσπασματάρχην. Είς μάτην ό δυστυχής 
άδυρόμενος έφώνει, δτι είναι εντελώς άθώος. Τοσαύτας ύπέστη βασάνου; ώστε 

μετά μίαν ή δυο ημέρας μετέβη είς την αιωνιότητα, έπειδή δέν έ'στεργε νά 

Φανέρωση ποΰ έ'χει κεκρυμμένην την Παναγίαν. Μετά τινα χρόνον εύρέθη καί 
ή Παναγία καΐ ό βέβηλος αύτής κλέπτης. Δεν γνωρίζομεν άν έν τή περιπτώ- 

G8t ταύτη ύπήρχεν δμοιότη; του. άθωου πρός τόν ένοχον ή άν απλώς έκ συμ
πτώσεων άλλων ό αθώος έξελήφθη ώς ένοχος* άλλ’ είναι βεβαιότατον, δτι 

ό άθώος έσχε την εύτυχίαν νά ί'δη τήν χλόην τοΰ τάφου πολύ ένωρίς φυτρό- 

ν.ουσαν έπί τών έσβεσμένων όμμάτων του..

. ΛΕν τών θλιβερωτάτων παραδειγμάτων δικαστικής πλάνης έν Έλλάδι εί

ναι καί ή καταδίκη είς θάνατον καί ή έκτέλεσις τής ποινής έν Λαμίγ τοΰ 

Κουσταλεξιούτου καί τών υίών του έπί τώ φόνφ τοΰ Κλάψα. Μετά τινα χρό

νον έγνώσθη δτι άλλοι ήσαν οί φονεΐς καί δτι οί σφαγέντες πατήρ καί τέ

κνα ήσαν εντελώς αθώοι.
Λέγεται δτι οί Κινέζοι θέλοντες νά έκδικηθώσιν έχθρού; των αύτοκτο- 

νοΰσιν έν τή οϊκίορ αύτών ίνα θεωρηθώσιν ώς ένοχοι δολοφονίας οί εχθροί 
των. Δέν πιστεόομεν νά έζήτησέ ποτέ “Έλλην τοιαύτην κινεζικήν κατ’ έχθροΰ 
του έκδίκησιν, άποφασίζων νά κλείση αύτός πρώτος τά δμματα πριν ΐ'δη 

τόν εχθρόν του νεκρόν. Άλλ’ ύπάρχουσι παραδείγματα καταθέσεων μαρτύ

ρων, οίτινες ύπό πάθους τυφλούμενοι έθυσίασαν αθώους. Άναφέρομεν έν μό
νον παράδειγμα.

Κατάτό 1854 έζη έν Δομβραίνη τών Θηβών γραΐά τις λυσσωδώ; μισούσα1 
τούς δυο καί μόνους άδελφούς τής νύμφης της.Ή γραία έφημίζετο μέν ώς ιδιό

τροπος,άλλά καί ώς θησαυρίσασα διά τής φυλαργυρίας της κεφάλαιον χρημα
τικόν ούκ ανάξιον λόγου.Ημέραν τινά ή γραία εύρίσκεται ημιθανής έκ πληγών 

καί βασάνων* σπεύσασα £έή άνακριτική άοχή έμαθε παρ’αύτής πνεούσης τά 
λοίσθια δτι φονεΐς της έγένοντο οί αδελφοί τής νύμφης της. Ουτοι κατ’ εκεί

νην τήν στιγμήν έκαλλιέργουν ήσύχω; τούς αγρούς τών ούδέν ύποπτεύοντες. 
Κατά παράδοξον σύμπτωσιν εις τούτων είχε σφάξει αίγα, σταγόνες δ’ αί

ματος .ειχον βάψει τήν.φουστανέλλαν του. Ή κατάθέσις τής γραίας καΐ αί 

κηλΐδες τοϋ αίματος τής αίγός ήρκεσαν ΐνα χρησιμεύσωσίν ώς άπόδειξις τής 

ένοχής των κατηγορουμένων,οίτινες καί κατεδικάσθησαν είς θάνατον.Είχεν ήδη 

έκτελεσθή ή θανατική ποινή καθ’ ενός έζ αύτών, δτε συλληφθέντες λησταί 
έκ τής συμ.μορίας τοϋ Νταβέλλη ώμολόγησαν δτι ούχί οί καταδικασθέντες 

άλλ’ αύτοί ειχον ληστεόσει καί φονεύσει τήν κακήν γραίαν τής Δομβραίνης.

Καί ταΰτα μέν τά ολίγα ικανά νομίζομεν δπως πείσωσι πάντας, δτι δ 

δικαστής, και μεθ’ δλας τάς προσπάθειας αύτοΰ πρός άνακάλυψιν τής άλη- 
θείας, ύπόκειται είς πλάνας καί έκλαμβάνει ενίοτε τό ψευδές ώς άλήθειαν. 

Άλλα πιστεόομεν δτι έν Έλλάδι σήμερον αί καθαρώς έκ πλάνης προερχό- 
μεναι καταδικαστικαί άποφάσεις δέν είναι τοσοΰτον συχναί ώς άλλοτε* ούδείς 

όμως θέλει άρνηθή, δτι καί σήμερον πολλαί ποιναί είναι ή παραλόγως έλα- 

φραί.ή άδυσωπήτως σκληραί. Περί τών πρώτων καί περί τών λόγων τής 
ελαφρότητας ούδέν λέγομεν. "Εχουσι μεγάλην σχέσιν πρός τούς λόγους, οίτι
νες έσαμάρωσαν τήν Ελλάδα μέ σάγμα βαρύ χρεών καί φόρων, δι’ ών ήδύ- 

νατό, χωρίς νά τείνη έπαίτιδος χεϊρα, νά θάλπη ύπό τάς μητρικά; αύτής 
πτέρυγας τά έν τω χειμώνι τής δουλείας χειμαζόμενα τέκνα της. Άλλά 

καί αί δεύτεραι ποιναί, αί άδυσωπήτως σκληραί, εχουσι λόγον τινά πρός 
τήν παρούσαν ήμών πολιτικήν έκλυσιν. Νέος τις δεκαεξαετής υπηρέτης κα

ταδικάζεται έπί κλοπή είς δεκαετή ειρκτήν. ΤΗτθν ή πρώτη κλοπή ήν έν 

τώ βίω αύτοΰ διέπραξεν* είχε τήν αφέλειαν ν’ άφήση έν τφ θυλακίφ τοϋ 
έπενδύτου του τά κλαπέντα, άτινα εύρεθέντα σώα καί άνελλιπή παραδί

δονται τήν επιούσαν τφ κυρίφ αύτών. Ό άτυχής νέος κλείεται έντός τών ά- 
νηλίων ένετικών οπών καί εξέρχεται αύτών μετά πέντε δλα έτη, διά 

τής παρακλήσεως τρίτων παρά τή ελληνική δικαιοσύνη. “Έτερος νέος, έστε- 

ρημενος πάσης αγωγής καί ανκτρκφεΐς τή έπιμελεία τής ελληνικής πολι
τείας έν ταϊς άγυιαΐς καί τή ίλύι τής πρωτευούσης, δικάζεται έπί κλοπή 

καί καταδικάζεται είς πενταετή ειρκτήν. Έθαυμάζετο έπΐ τή ρώμη αύτοΰ 

ύπό τών όμηλίκων παίδων τών άγυιών. ’Έρημος πάσης προστασίας έγκλείε- 
ται έν τώ δεσμωτηρίφ Χαλκίδας καί διανύει έν αύτφ καί τά πέντε έτη. τής 

ποινής ύπό τήν πυκνήν σκιάν τών ύγρών εκείνων καί απαίσιων Θόλων. “Ότε 
ήνοίγησκν αύτφ αί πόλαι τοΰ επιγείου "Α.δου ύπό τής ελληνικής δικαιο

σύνης, οί πόδες καί αί κνήμαί του παράλυτοι ήρνοΰντο αύτφ τήν άρωγήν 

των ΐνα δράμη έκτος τοϋ φοβεροΰ ούδοΰ, ό δέ σεσηπώς πνεύμων του ήρ- 
νεϊτο νά είσπνεύση καθαροϋ άέρος νάμα. Τοιοΰτον ελεεινόν φάσμα τόν είδε 

κατά τύχην ό έν Χαλκίδι εύγενής συντάκτης τής Εύβοιας καί άπήγγειλεν 

έπ’ αύτοΰ τοΰ ζώντος νεκροΰ έπικήδειον λαμπρόν, φοβερόν τοϊς ώτα μή 

εχουσι συνταγματικοί; πολίταις τή; Ελλάδος ! . .

Εις τού; πρώτον ΰποπίπτοντας είς έγκληματικήν τινα πράξιν, μάλιστα 
8„ί; τούς νέους τούς μή ύπερβάντας τό εικοστόν έ,το; τής. ηλικία; των, ό δι

καστής οφείλει νά ήναι επιεικής* νά έπισείη τήν ποινήν άνωθεν τής κεφα- 
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λ.ής, άλλά νά μη έπιβάλλγ κατά πρώτον ούδεμίαν, εί δυνατόν, ποινήν. Έμ 

τφ συγγράυ,ματι αύτοΰ α Περί αρχών τής ποινής» ό "Αγγλος δικαστής 
Έδουάρδος Ού. Κώξ λέγει, ό'τι ώς δικαστής επί πολλά έ'τη μέγαν άριθμόν 

νέων έγζληματιών άπολύει έπι έγγυήσει δι’ έγζλήματα κλοπής κτλ., τά 
οποία διεπραξαν κατα πρωτην φοράν, χωρίς νά έκδώση ζαταδικαστικήν τινα 

άπόφασιν. Είς δύο δέ μόνον περιπτώσεις μετεμελήθη διά την επιείκειάν του. 

ΊΙ έπιείκεια αΰτη, δι’ ής ό νεαρός εγκληματίας στέλλεται εις τούς κόλ

πους τής κοινωνίας ύπό μόνην την άπειλήν τοΰ νά δικασθγ έν ύποτροπ'ρ 
διά την πράςιν έγενετο ένοχος, είναι άποτελεσματικωτέρα, κατά την όμο- 

λογίαν τοΰ ’Άγγλου διζαστοΰ, πάσης άλλης επανορθωτικής ποινής. Ό φόβος 

τής καταδικαστικής άποφάσεως είναι τόσον μέγας, ώστε εάν ζατορθώσγ τις, 

έν εύνομουμένφ πολιτεία, ν’ απαλλαγή; τής πρώτης ποινής, δύναται νά γίντ) 

κατά τό υπόλοιπον τοΰ βίου του πολίτης χρηστότατος. Την πρώτην παρά- 
βασιν τοΰ νόμου δ δικαστής έν πολλαΐς περιπτώσεσι δύναται νά Οεωρήσν) 

μάλλον ώς αποτέλεσμα έπιπολαιότητος καί άσθενείας χαρακτήρος ή διε

φθαρμένης ψυχής, πρεπει δέ νά παράσχη την ευκαιρίαν είς τόν εγκλημα
τίαν ν’ άποπλυνγ; ούχί διά τής ποινής, άλλά διά τής ιδίας αρετής τόν ^>ΰ- 

πον τοΰ άνομήματος. Μετά παοέλευσιν πολλών έτών, λέγει ό ’Άγγλος δικα

στής, έλάμβανεν έπιστολάς δι’ ών οΐ παρανομήσαντες έξέφραζον τήν ευγνω

μοσύνην των oxt τούς έσωσεν άπό τοϋ ολέθρου.’Αλλά βεβαίως έν τή έλληνικί; 

πολιτεία τοιαυτην τύχην δέν δύνανται νά έχωσιν ατυχείς έ'ρημοι νέοι ώς εκεί
νος διά τόν όποιον ζώντα έ'τι έγραψεν Επικήδειο? ό εύγενής συντάκτης τής 

■Εύβοιας·,
Προ δεκαετίας περίπου έγνωρίσαμεν νεώτατον ληστήν καταδικασθέντα 

εις εικοσαετή ειρκτήν. ΤΗτο τύπος καλλονής καί πλήρης ζωής. «Πώς σύ έγει- 

νες λφστής ;» τόν έρωτώμεν—‘«Νά' μοΰ ’φόρεσαν τής λινάτζες χωρίς νά μου 
πέσ-ρ ό κλήρος, διά νά μή πάν) στρατιώτης άλλος, ’ποΰ είχε τά μέσα. ’Επέ

ταξα κ’ εγώ τής λινάτζες*καί έτρεξα ’ςτό βουνό.» Μετά δέκα έτη τόν εί'δο- 
μεν διά χάριτος (!) έξελθόντα καί συρόμενον έν ταΐς όδοΐς -.ών Αθηνών. Τά. 
ρόδα τών παρειών του είχον μαρανθή ώ; φύλλα ρόδων έντός φιάλης ό'ξους. 

'II ζωή είχε σβεσθή άπό τών όμμάτων του καί το μαραμμένον στήθος του ένέ- 

κλειε τόν θάνατον. Τά θνήσκοντα μέλη του έκάλυπτον ράκη—ράκη ρυπα

ρά,φθειριώντα. «Πώς είσαι» τόν έρωτώμεν—«’Έχω ρίγος καί διαρκή πυρετόν 
καί δέν έχω τά μέσα νά υπάγω εις τόν τόπον μου» άποκρίνεται. Άλλ’ήγνόε1 

τό Οΰμα τής ελληνικής διοικήσει»; καί ελληνικής δικαιοσύνης ό'τι ό θάνατος 

είχε σκηνωσει έν αύτώ. Ήγνόει τό άφιλον τής Ελλάδος τέκνον ό'τι ή χάρις 

τφ έλεγε χ’ άποθάνη παρά τήν άπαισίκν πύλην καί τά ένετικά τείχη, παρά 

τό κοιμητήριον τών ζώντων καί τήν φωλεάν τής οδύνης ύπό τήν παγεράν 

χλεύην καί αύτών τών άκτίνων τοϋ Φοίβου τής Ελλάδος καί έπι τής ψυ
χρά; καί άγνωστου πλέον μητρικής αγκάλης.
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Ουτω κατά τήν ελληνικήν δικαιοσύνην ό πέλεκυς αυτής πρέπει νά ήναι 

άμείληκτος κατ’ έκείνου τόν όποιον άκατονόμαστος διοίκησις ώθησεν εις τό 

έγκλημα καί κατ’ έκείνου δςτις μικρόν διαπρκξας έγκλημα έτυχε νά ήναι 

έρημος καί άφιλος έν τφ κόσμφ.
Άλλ’ ό',τι αυξάνει τήν δυάτυχίαν τοΰ άφιλου καί ερήμου καταδίκου καί 

καθιστά τήν ποινήν του βαρυτάτην καί άφόρητον είναι ή προστασία ‘ής τυγ
χάνει δ έχων χαμοθεούς ένοχος. Ή ό άδάμας ούτος τής δικαιοσύνης

καί τό πολυτιμότατον κόσμημα τοΰ σκήπτρου τών λαών καί τοδ στέμματος 

τών βασιλέων, έμπήγνυται πολλάκις ώς δίστομον φάσγανον εις τά στήθη τοΰ 
έρημου καί άφιλου δεσμώτου. ’Εάν έκεΐνος δστις έπρεπε νά διέλθη έν τ$ φυ

λακή] δέκα έτη έξερχηται διά χάριτος έντός δύο έτών καί έκεΐνος ό'στις έπρε

πε νά διέλθτι δύο έξέρχεται μετά δέκα, δέν μετατρέπεται ό άδάμας τοΰ 

σκήπτρου τής δικαιοσύνης είς σκληρά βασανιστήρια τοϋ έρημου καί άφιλου ·,

Δεν ύπάρχει άνάγκη ν’ άποδείξωμεν ήμεΐς διά πλειόνων ότι έν τή ελλη

νική] διοικήσει δέν υπάρχει δικαιοσύνη καί επομένως κατά φυσικόν καί άνα- 

πόφευκτον λόγον ούτε έν τή ελληνική; δικαιοσύνη ύπάρχει διοίκησις. Πρό 

χρόνου ούχί μακροΰ κατεδείξαμεν τοϋτο καί τοΐς τυφλοϊς, συνηγοροΰντες υπέρ 
άτυχους καταδίκου, ό'λως άθώου τής πραξεως δι’ ήν κατεδικάσθη καί ύπέρ 

ού ύπήρχ^ε μεταγενεστέρα άπόφασις, βούΛευμα διχαστικόν, ισχυρή τή φωνό} 

κηρύττον τήν αθωότητα τοΰ άτυχοΰς ερήμου καταδίκου, άλλ’ έπι δύο δ.Ια 

έτη τεθαμμενον έντός κεκονιαμένων εΐσαγγελικών άρχείων.
Καί τοιαυτην πολιτείαν, ής τήν δικαιοσύνην καί έν αύτοΐς τοΐς δεσμω- 

τηρίοις διέπουσι χαμοθεοί, ποτέ ύπουργός τής δικαιοσύνης ν’ άπο*

καλέση επιεική ! ’Επιεική ! Είς τόν Τάρταρον ή επιείκειά της ή άποστεί- 
λασα ατυχείς ληστάς, τών όρέων ληστάς, —- γεννήματα τών σηπομένων 
σπλάγχνων κακοδαιμονούσης πατρίδος,—■ εϊς τήν λαιμοτόμον δεκάδα έτών 

άπό τής εις θάνατον καταδίκης των. Είς τό έρεβος ή έπιείκεια ύπέρ τών 
ισχυρών κακούργων ! 'Γοιαύτη επιείκεια, υπουργοί τής ελληνικής δικαιοσύ

νης πρέπει νά κοσμή ούχί πολιτείαν έλευθέρκν, άλλά νά λάμπτ) μέ τής 

κολάσεως τό πΰρ έπι τής φοβερά; οψεως καί τοϋ καταχθονίου στέμματος 

Μέγαιρας.
Έν τφ περί ’y/μμώ»·4 της Ποινής συγγρκμματί του δ άρχαϊος Άγγλος δι

καστής Έδ. Κώξ λέγει, ό'τι ή ελπίς τοΰ ν’ άθωωθή δ κατηγορούμενος είναι 

ΠΕΝΤΑΚΙΣ μείζων εάν ή δίκη ήναι ή πρώτη καί όχι ή τελευταία τοΰ κα- 

κουργιοδικείου. .
"Ωστε άδικος άπόφασις δύναται νά έπιβληθή ού μόνον ένεκα πλάνης τοΰ 

δικαστοϋ, άλλά καί ένέκα τής ιδιοσυγκρασίας αύτοΰ, ένεκα τής καταστά- 

σεως τοΰ στομάχου του ή τών νεύρων του, ι'σως καί ένεκα περιπετειών τοΰ 

οίκου του καί λόγων άλλων ό'λως ξένων τής ύποθέσεως καί τής μοίρας τοϋ 
άτυχοΰς καταδίκου; Άλλ’ έν πολιτείαις εύνομουμέναις αδικήματα τοιαϋτα 
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κατά τής δικαιοσύνης θεραπεύονται, διότι οΐ άτυχεϊς δεσμώται δέν έγκλείο»- 

ται εντός ειρκτών οΐαι αί ήμέτεραι, ού'τε. παραδίδονται τά άτυχή πίάσρ,α- 

τα είς τούς άνοικτίρμονας όνυχας φυλάκων οΐοι οί ήμέτεροι, όργανα αληθώς 
άξια τής ήμετέρας προτύπου πολιτείας, οΐ πλεϊστοι τών οποίων είναι διά τά 
χάτεργα, πλουτοΰντες έκ τής δυστυχίας καί ποτίζοντες έκ τοΰ α'ίματδς τών 

έν τοϊς δεσμωτηρίοις ατυχών άδελφών καί τούς έκτος αύτών χαμοθεούς.

Ώς έπιστάται τών ειρκτών καί τών δεσμωτών φύλακες έπρεπε νά έκλέ- 

γωνται οί αγιότατοι, οί οσιότατοι, οί χριστιανικότατοι τών πολιτών. Ή 
χριστιανική ό'ψις καί γλώσσα τοΰ έπιστάτου δύναται νά έξημερόσγ την ψυ

χήν τοΰ θηριωδεστάτου τών καταδίκων καί πείσγ αύτόν ότι δικαίαν ύφί- 

σταται ποινήν, ένφ ή άχρεία ό'ψις και ή δολερά χειρ αχρείου φύλακας δύνα

ται νά συντρίψν) πάντα δεσμόν συνέχοντα την καρδίαν τοΰ ήπιωτάτου τών 
fl δεσμωτών πρός τήν γεννήσκσαν αύτόν γην καί καταστήσγ αύτόν τόν θηριω

δέστατου τών ανθρώπων. Ό δίκαιος δεσμοφύλαξ είναι ό κνρίως δικαστής 

τοΰ έν ταϊς χερσίυ αύτόΰ καταδίκου* δύναται νά έπανορθάστ) τό ύπό τοΰ 
δικαστοΰ τελεσθέν αδίκημα, συνιστών είς τούς λειτουργούς τής δικαιοσύνης ως 

άξιου χάριτος τόν άδίκως ή αύστηρότερον τοΰ δέοντος τιμωρηθέντα και έκεϊ- 

νον δστις δι’ αληθούς μετάνοιας έξήγνισεν εαυτόν καί άπέπλυνε τόν ρύπον 

τοΰ άνομήματος.

Δεν πρέπει νά λησμονήσωμεν ότι ή διοίκησις έν τή ποινική δικαιοσύνη 

είναι άξια μείζονος λόγου καί προσοχής ή δ νόμος αύτός, διότι οί κάλλιστοι 

τών νόμων άνεπιεικώς έφαρμοζόμενοι παράγουσι μεϊζον κακόν ή ό χείριστος 

τών νόμων έπιεικώς καί σωφρόνως εφαρμοζόμενος. Δεν πρέπει νά λησμονή

σωμεν καί τό τοΰ ποιητοΰ, οτι

None are all evil; lingering round the heart; 
There are some virtues that will not depart.

Οδδείς έστι χαδ’ ολοκληρίαν κακό;* περί τήν καρδίαν του σώζονται 
άρεταί τινες, αΐτινες δέν δίλουσι ν’ άποχωρισθώσιν άπ’ αύτη;.

Δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν καί τήν ιστορίαν τοΰ Mayhew περί τοϋ μι- 

κροΰ κυανοΰ άνθους, τό όποϊον, κατά τάς παραδόσεις τών έν τοϊς δεσμωτη
ρίοις τής ’Αγγλίας, φύεται έπί τοΰ τάφου τοΰ καταδίκου. Τό ώραϊον κυανοΰν 
ι?νθος, κατά τήν παοάδοσιν, ίδόν άπό τών ούρανών τήν αγωνίαν τοΰ άναμέ- 
νοντος έπί τής έδρας τοΰ κατηγορουμένου τήν άπόφασιν τοϋ ποινικού δικα

στηρίου, κατέπεσεν άπό τοΰ άπληστου φωτός καί τοϋ δίου αίθέρος έπί τής 

σκοτεινοτάτης κηλϊδος τών κόλπων τής γής — έπί τοΰ τάφου τοΰ καταδίκου.

Έπί τοΰ τάφου έκείνου κλίνωμεν καί ήμεϊς ασκεπή τήν κεφαλήν καί τό 
γόνυ. Πολλοί λίθοι βαρεϊς κρέμανται περί τόν τράχηλον τής μητρός 'Ελλάδος, 

άλλά βαρύτατος πάντων είναι ό λίθος τοΰ τάφου τοΰ άφιλου καί έρημου κα
ταδίκου.'^Εκείνος μόνος, μόνος έκεϊνος ή'ρκει νά τήν καταποντίσγ.

Φ, ΠΑΡΑΣΚΕΓΑϊΔΗΣ.

ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ k
ΙΤρύς rdr Κύριοί Πρύτα,νιν τοΰ έθηκοΰ Πακχιστημίου.

Ή χημεία είναι έπιστήμη άπ’ εύθείας έπιδρώσα έπί τάς ίατρικάς καί 
πάσας τάς φυσικάς μαθήσεις διά τε τών θεωριών αύτής και διά τών πρα

κτικών εφαρμογών. Πρό πάντων δέ είς πάντας τούς κλάδους τής βιομηχα

νίας έπιδρ^ εύεργετικώς καί δικαιούται τις είπεϊν οτι αί πλεϊσται τοΰ αίώ
νος ημών βιομηχανία; ίδρύθησαν, ηύρύνθησαν καί έτελειοποιήθησαν διά τής 

χημείας. Σύν ταϊς βιομηχανίαις ταύταις καί δι’ αύτών έτροποποιήθησαν αί 

άνάγκαι τών ανθρώπων καί ό βίος αύτών,νέοι πόροι έργασίας καί πλούτου έπί· 
νοήθηοαν καί αύτός ό πολιτισμός είσήλθεν είς νέαν, τόν τελειοτεραν, φάσιν. 
Αί νύξεις αύται δέν χρήζουσιν, ώς πασίγνωστοι, επεξηγήσεων δι’ άπαριθ- 

μ-ήσεως γεγονότων. Μαρτυρεί δέ τήν σημασίαν τής χημείας ή έζαιρετική 

δλως προσοχή, ήτις δίδεται σήμερον είς τήν διδασκαλίαν τής επιστήμης 

ταύτης.
*0τε περί τό τέλος τοΰ παρελθόντος αίώνος κατά τόν άποκλεισμ,όν 

τών λιμένων τής ύπέρ τής ελευθερίας αυτής άγωνιζομένης Γαλ,λίας δέν 

έζήρκουν τά φυσικά καί εγχώρια προϊόντα είς τάς άνάγκας τοΰ τόπου καί 
τήν διατήρησιν τοΰ πολέμου, τότε αί έν σμικρφ γενόμεναι θεωρητικά! έρευ- 
ναι τών χημικών αύτής, μεταφυτευθεϊσαι έκ τών σπουδαστηρίων αύ

τών εις τό εύρύ στάδιον τής πρακτικής έφαρμογής, έγένοντο αί πρώταε 

άφορμαί τών σημερινών βιομηχανιών' τότε έδοκίμασε καί έπέτυχεν ό Le
blanc τήν κατά μεγάλας ποσότητας παρασκευήν τής σόδας έκ τοϋ θα

λασσίου άλατος κατά μέθοδον, ητις καί τήν σήμερον έτι είναι ή πρωτεύου
σα καί ητις έγένετο άκολούθως αιτία ίδρύσεως άπασών τών χημικών βιομη

χανιών.
‘Η πρώτη λοιπόν ώθησες πρός έπινόήσιν τής μεταρρυθμισάσης τόν βίου καί 

τά έθιμα τής άνθρωπότητος θεμελιώδους ταύτης βιομηχανίας, τής μητρός 
άπασών, προέκυψεν έκ τοΰ σπουδαστηρίου τοΰ χημικοΰ, διά τής έφαρμογής 

τών θεωριών. Δέν υπάρχει δέ έτερον παράδειγμα διδακτικότερου τής άμε

σου έπιδράσεως τών έπιστημών έπί τήν υλικήν εύημερίαν τής άνθρωπότητος.

’Αφ’ ετέρου δέ δέν υπάρχει έτέρα έπιστήμη, ής μία καί μόνη άνακάλυ- 

ψις, οΐα ή τής άναλόσεως διά τοΰ φκσματοσκοπίου, δι’ ής μετά θετικότη-

* Το παρόν ύπόμνηιια τοδ καδηγητοΰ τής χημείας κ. Ά. Χρηστομάνου άπεοδύνέται πρός 
την άκαδημαϊχήν Σύγκλητον, δέν έδημοσιεύθη δέ ένεκα τής έκτάσεως αδτοΰ έν τή ίφετιινή 
λογοδοο’ςι τού Πρύτανεως χ. Ά. Άνχγνωστάζη. Σημ. Παρνασσοί.
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τος όρίζεται ή χημική σύνθεσις των άπωτέρων ούρανίων σωμάτων, άνεστά- 

τωσε τοσοΰτον τάς άρχάς τών φιλοσοφικών μαθήσεων καί αύτών τών Θεο- 
λογικών δοξασιών, ώσπερ ή χημεία.

Πολλω μάλλον οφειλομεν ημείς, οί έν Έλλάδι, νά μεριμ.νήσωμ.εν ύπέρ 
άναπτύζεως τής χημείας, οί μήτε κέντρα ιδίας έρεύνης είσέτι έγκαταστή- 
σαντες οίασδήποτε μέν άλλης έπιστήμης, πολύ δέ όλιγώτερον τών έπι την 
χημείαν ολως έρειδομένων, μ.ήτε δέ χημικήν βιομηχανίαν ανεξάρτητον άπο- 

κτήσαντες, μόνον καί μόνον διά την παντελή άγνοιαν της επιστήμης ταυ- 

της, καίτοι η γεωγραφική ημών θέσις καί τά έξόχως εύνοϊκά προϊόντα της 
φύσεως πρό πολλοΰ έ'πρεπε νά όδηγήσωσιν ημάς είς την οδόν, δι’ ής ηδη 
διήλθον τά σήμερον ώς έκ τής ανεπτυγμένης βιομηχανίας μεγάλα κατα- 

στάντα πλούσια καί πεπολιτισμένα έ'θνη.
Είς οΐον δέ ύψος σήμερον έ'φθασεν αλλαχού ή ιατρική έπιστημη δύναται 

ποτέ νά φθάσν; καί παρ’ ημϊν χωρίς νά προσυνοικειωθώσιν έντελέστατα οί 
μαθητευόμενοι αύτής πρός τάς διδασκαλίας τής χημείας, θεωρητικώς τε καί 

έμπράκτως;
Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν κάν φαρμακοποιόν έφάμιλλον τών σημερινών 

εύρωπαϊκών καί αμερικανικών χωρίς νά ήναι καί τέλειος χημικός; Έάν δέ 
διά τίνος πρό τίνος χρόνου κατά τοΰ ήμετέρου Φαρμακευτικού Σχολείου έκτο- 

ξευθεντος έγγράφου, σωματεΐόν τι συμβουλευτικόν, σκοτεινώς πως υποπτευό

μενου τί έν αύτφ έσκόπει νά έκφράση καΐ πρός πάν τό μη έξ αύτοΰ άπορ- 
ρέον μεμψίμοιρου τυγχάνον, δέν έπεδίωξε πλαγίους καί προσωπικούς σκοπούς, 
δέν πρέπει νά αίσχυνωμεθα συναισθανόμενοι οτι η μομφή αύτη κατά της 

έκπαιδεύσεως τών φαρμακοποιών είς τά καθαρώς φαρμακευτικά μαθήματα 

έχει πάσαν την ύπόστασιν ;
Τολμώμεν προσέτι νά καυχηθώμεν οτι έκ της Φιλοσοφικής Σχολής ημών 

εξέρχονται ούχί τελειοι φυσιοδίφαι, άλλ’ όπωσοΰν δυνάμενοι νά παραβληθώ- 

σι πρός τούς άλλων Πανεπιστημίων, ή κάν σπουδασταί τών φυσικών έπι- 
στημών, πολλοΰ γέ καί δει διδάκτορες;

Έν τισιν έπιστημαις ίσως επιτρέπεται τώ ημετέρω Πανεπιστημίω κάπως 
νά χωλαίνη άνευ μεγάλης ζημίας' ούδέποτε δμως έν τή χημεί^, τή δεσπο- 
ζούσν) τοσούτων έπιστηιζών..

Καί είλικρινώς ομολογώ ύμ.ϊν, οτι αυστηρότατα είς έμαυτόν έμβλέπων, 
ευρίσκω δτι δέν πταίω τόσον έγώ αύτός, άν οί καρποί οΰς φέρει ή διδα

σκαλία τής χημείας έν τφ Πανεπιστημίφ ήμών δέν άνταποκρίνονται πρός 
τάς θεομοτάτας μου προσδοκίας.

Διδάσκω άπό τής έδρας έπί δώδεχα ώρας καθ’ εβδομάδα, έν δέ τω χη- 

μειφ είς τάς ασκήσεις τούλάχιστον έπι τριάκοντα,’ δι’ ίδιας μελέτης συνοι- 

κειωδείς πρός τάς νεωτάτας θεωρίας, μεταδίδω αύτάς τοϊς άκροαταΐς μου 
έκτενέστερον πολύ τών τής ‘Εσπερίας καθηγητών, τών πρός καλώς προγεγυ- 

μνάσμένους κα’ι άλλαχοΰ ήδη διδαχθέντας ή διδαχθησομένους φοιτητάς πα* 

ραδιδόντων' καθόλου δέ φρονώ δτι κατά τήν διδασκαλίαν δέν υστερώ έκεί*' 

νων κατ’ούδέν.
Πρέπει μάλλον νά αίτιώμεθα τήν πλημμελή προπαίδευσιν τών φοιτητών 

καί τόν άτελή τών καθ’ εκαστα σπουδών διοργανισμόν, πρός δέ καί τήν φυ
σικήν τής νεολαίας ήμών κλίσιν πρός τήν έπί τό ράδιου καί άμ.οχθότερον σύμ- 

πλήρωσιν ού/ί τών άναγκαίων πρός άπόκτησιν τοΰ διπλώματος γνώσεων" 

άλλά τών πρός τοϋτο άναγκαίων αποδείξεων άκροάσεως.
Ούδείς ποτέ έπειράθη νά βελτίωση τό θεμελιώδες τοϋτο κακόν, πολύ δε 

όλιγώτερον έσκέφθη τις ποτέ, δτι τής χημείας ή διδασκαλία καί μεθόδου 

δεϊται ιδίας καί προπαρασκευής ίδιαζούσης έκ μέρους τοΰ μαθητευομένου. 1

Πρ οεξάρχει σήμερον τών λοιπών κρατών κατά τήν ρύσην έκπαίδευσιν άναν 

τιρρήτως ή Αυστρία- άλλ’ εί καί είσιν άριστοι οί διοργανισμοί τής έν αύτή ά- 

νωτέρας έκπαιδεύσεως, ύπερέχει αύτήν ή Γερμανία καί μετ’ αύτήν ή ’Αγ
γλία έν τφ κλάδφ τούτφ, ώς συγζεντρωθέντων έν τοϊς Πανεπιστημίοις"αύ
τών τών έζοχωτέρων διδακτικών δυνάμεων. Κατά τό παράδειγμα λοιπόν 

τής Αυστρίας, ής τό έκπαιδευτικόν σύστημα διά τών οργανικών νόμων τής 3 

Μαΐου liSGy άνεβιβάσθη είς τήν ύψίστην περιωπήν, πάσαι αί λοιπαί έπικρά- 
τεικι είσήγαγον τήν υποχρεωτικήν σπουδήν τών φυσικών έπιστημών ώς κυ

ρίων μαθημάτων εί'ς τε τά σχολεία, τά γυμ.νάσια, τά βιοτεχνικά σχολεία 
(Realschulen) καί τά βιοτεχνικά καλούμενα γυμνάσια (Realgymnasien)^za- 
τελείφθη δέ απανταχού τό σύστημα έκεϊνο τής έκπαιδεύσεως, καθ’ 8 καί έν 

ταϊς γυμνασιακαϊς σπουδαϊς διεφαίνετο ό πρωτεύων τών κλασικών σπουδών 
χαρζκτήο, οπερ δυστυχώς παρ’ ήμ,ϊν φαίνεται δλως δυσκατόρθωτον, ίδρυθέν— 

τος έσχάτως μάλιστα καί τετάρτου γυμνασίου έν’Αθήναις κατά τό υπόδειγμά 

τών πού τεσσαράκοντα πέντε έτών ύπό τής βαυαρικής άντιβασιλείας ίδρυ- 
θέντων- τοϋτο δέ, διότι άγνοεϊται παρ’ ήμϊν οτι ήλλαξαν έν τώ μεταξύ συμ-· 
φώνως πρός τήν γενικήν τών επιστημών πρόοδον καί οί διοργανισμοί τών γυ-» 

μ,νασίων, έν αύτή δέ τή Βαυζρίρρ έ'κτοτε τρις ή τετράκις έκ θεμελίων με- 

τεμορφώθησαν.
Είς τά ίσόβαθμα τοϊς ήμετέροις έλληνικοϊς σχολείοις κύρια, κανονικά $ 

Λαϊκά καλούμενα σχολεϊα τής Αύστρίας διδάσκονται ή'δη έν μέν τή δεύτερη, 
τάξει σπουδαϊαι άρχαί φυσικής, έν δέ τή τρίτη καί χημείας άρχαί, πολύ, 

σπουδαιότεραι ή αί έν τή τετάρτη τάξει τών ήμετέρων γυμνασίων καί έν. 
αύτφ τω ήμετέρφ Πολυτεχνείφ διδασκόμεναι.

Έν δέ τοϊς γυμνασίοις ή μέν φυσική διδάσκεται δίς έξ άρχής' τό μέν τρί

τον και τέταρτον έτος στοιχειωδώς, κατά δέ τά τρία τελευταία έτη (δον, 

7ον καί 8ον) έν έζτάσει καί έπί τή βάσει μαθηματικών αποδείξεων* ή δ& 

χημεία τό μέν τέταρτον καΐ πέμπτου έτος παραδίδεται στοιχειωδώς,κατά δ^ 
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τά τελευταία τρία έτη λίαν έκτεταμένως (τδ 6ον τά μεταλλοειδή, τό 7ον 
τά μέταλλα καί τδ 8ον ή οργανική χημεία).

Έν δέ τοϊς βιοτεχνικοί; σχολείοις (Realschulen) ή τε φυσική καί ή χημείά 
διδάσκονται τρις έν έξ έτεσι, κατά δέ τά δύο τελευταία έτη, τό 5ον καί τό 

δον, οί μαθηταί έξασκοΰνται έν χημείοι; ε”; τε συνθετικά; έργασίας καί εις 
Αναλύσεις κατά ποιό ν, γνωρίζουσι δέ τότε οί Απολυόμενοι μαθηταί πολλφ 
περισσοτέραν χημείαν ·ή όσην ουδέποτε δύνανται νά έκμάθωσιν οι φοιτηταί 

τοΰ ήμετέρου ύπό τοϋ νΰν ΐσχύοντο; διοργανισμοϋ διεπομένου Πανεπιστημίου 

καί οί τδν πλείστων επαρχιακών γαλλικών.

Τοιοϋτοι δντες οί Απόφοιτοι τών σχολείων εκείνων προσέρχονται είς τά 
Πανεπιστήμια. Καί δσοι μέν επιδίδονται έντελώς είς την σπουδήν τών φυ- 

όικών επιστημών και τής χημείας, εκπαιδεύονται έν αύτοϊς έπί τριετίαν, πρό 
πάντων πρακτικώ; εργαζόμενοι, άλλά καί διαφόρων καθηγητών έν διαφόρους 

Ιΐανεπιστημίοις άκροώμενοι καί έκ της ειδικότητας αύτών ωφελούμενοι' δσοι 
δέ καταγίνονται είς άλλους κλάδους ή είς την ιατρικήν ή φαρμακευτικήν, 

άκροώνται δίς έτι έν τοϊς Πανεπιστημίοις τής χημείας καί φοιτώσιν έπί έν 
μέν έτος είς τά χημεία τής γενικής χημείας, έπί έτερον δέ εις τά τής έπί 
τδν κλάδου αύτών έφηρμοσμένης χημείας.

Καί μετ’ αύτάς έ'τι τάς διδακτορικά; έξετάσει; οΐ έν χημείγ διδάκτορες 
έργάζοντάι επί 3 η 4 εξαμηνίας έν διαφόροις χημεΐοις πρός τελειοποίησίν των.

Τοιοϋτος λοιπόν καί τασοΰτος είναι ό πρός έκμάθησιν τή; χημείας άπαι- 
τούμενό; χρόνος! "Ο,τι δέ ή πείρα Απέδειξεν ώς άναγκαϊον, παραδεκτόν δέ 

έγένετο παρά τών μάλλον προοδευσάντων λαών, δέν έπρεπε νά τολμήσω- 

μεν ήμεϊς ασυζητητί καί Ατιμωρητί ν’ άποσκορακίσωμεν, άφοΰ μάλιστα 

πρός μέν τάς συζητήσει; έλλείπει ήμϊν ή γνώσις τοϋ συζητητέου, τιμωρία 
δέ ικανή υπάρχει ή μέχρι τοϋδε Αποτυχία τή; έπιδόσεω; τής χημικής δι

δασκαλίας.

Άλλ’ ού μόνον ό χρόνος Θεωρητέος ώς εί; τών κυριωδεστέρων παραγόντων 
πρός έκμάθησιν τής χημείας.

Καί αύτός ό τρόπος τής διδασκαλίας ώς καί ό τής ακροάσεως μεθ’ απάν
των τών παρεπομένων, δπως νϋν έν Γερμανίάς πρό πάντων καί έν Άγγλίφ 
έθίζετάι, είναι o'pot αναγκαιότατοι πρός έπίτευξιν έπιτυχοϋς διδασκαλίας 

τής χημείας. Ή μέν Θεωρητική διδασκαλία δέον νά συνοδεύηται και βοη- 

Θήται ύπό τής πρακτικής, ό δέ μαθητής νά ύποβάλληται καί διά Θυσίας 

είς αύτην.
Ή διδασκαλία τής χημείας είναι δαπανηρά, μάλιστα δέ ή πρακτική. Ύφ’ 

όσης δήποτε δμως αγαθής προαιρεσεώς ύπέρ τής σπουδαζούση; νεολαίας καί Αν 

έμφορήται Κυβερνησί; τε καί Πανεπιστήμιου, ούτε δύνανται, ούτε πρέπει νά 

ΰποστώσιν αί άρχαί αυται πάσας τάς δαπάνα; τής έκπαιδεύσεως ταύτης. 
Ού μόνον αί δαπάναι εισίν δντως ύπερβάλλουσαι, ή δέ άλλως ούδάμοϋ τών 

Πανεπιστημίων γινόμενη δωρεάν παροχή τούτων ήθελε σπουδαίως ζημιώσει 

τό Πανεπιστήμιου, ένω Αφ’ ετέρου ή πρός μόνους τούς μαθητάς τής χημείας 
γενομένη τοσαύτη παροχή ήδύνατο νά έκληφθή ώς τις μονομερής ύπέρ. αύ

τών θυσία, Αφοΰ Αμέσως πως έκ τής διδασκαλίας ταύτης καί ύλικώς ωφε
λούνται, αλλά καί Αλογος ήδελεν είσθαι καί βλαπτική αύτοϊς τοϊς μαθη- 

τευομένοις.
Δέν επιχειρώ ένταΰθα νά θίξω τό ζήτημα τών διδάκτρων καί έξετάστρων, 

ών Ανευ, και ό τυφλότερος παρ’ ήμϊν σήμερον τό συναισθάνεται καθαρώς» 
πάσα διδα σκαλία χωλαίνει καί καθίσταται μκταία, άλλά μόνον τό ζήτη

μα, τίς πρέπει νά φέργ τό βάρος τών ό'λως εξαιρετικών δαπανών, τών τή 

διδασκαλία τής χημείας συνεπομένων' αν δηλαδή τό Δημόσιον ή τό Πανε

πιστήμιου, ή αύτός ό μαθητευόμενος όφείλγ νά δαπαν^ πρός πορισμόν τών 

βοηθημάτων τής διδασκαλίας.
"Εκαστος ημών, τών διδαξάντων έν τφ Πανεπιστημίφ τούτφ, μετά λύ

πης συναισθάνεται όποια τις ζημία ανεπανόρθωτος προσγίγνεται τ-ij σπουδα- 

ζουση νεολαίςρ ώς έκ τής μή αποτίσεως διδάκτρων. ’Αντί νά ζημιωθώσιν οί 

σπουδασταί 200—300 δραχμών δίδακτρα, Ατινα Ας λαμβάνη εΐ'τε τό Πα
νεπιστήμιου εί'τε ό δι’ αύτών έμψυχούμενος καθηγητής, ζημιοΰνται τήν ισό
βιον αμάθειαν καί τήν έντεΰθεν αγυρτείαν" διότι,μηδέν δαπανώντε; αύτοί. διά 

τό μάθημα, άλλ' είς αύτό.ώ; εί'ς τι δωρεάν παρεχόμενου θέαμα φοιτώντες,δέν 

έκτιμώσιν αύτό δεόντως’άπουσιάζοντες δ’έξ αύτοϋ ή παραμελοϋντες αύτό,φρα- 

νοΰσιν ότι ούδέν ύλικώς ζημιοΰνται, είμή μόνον τόν χρόνον, δν εύτυχώς ό Θεός 
Απειρον παρέχει. Δωρεάν δέ λαμ.βάνοντες καί τά βοηθητικά μέσα τής διδα- 

σκαλίας,ούδ’ αυτά, θέλουσιν έ'χει διά τιμής, ή δ’ εντεύθεν προκύπτουσα ήθική 

ζημία έ'σεται Ανυπολόγιστος. .
Πρός δέ τούτοις δέν είναι ούτε λογικόν ούτε δίκαιον νά χορηγώνται τοϊς 

απουδασταϊς τής χημείας τά μέσα τής πρακτικής διδασκαλίας δωρεάν. "Οπως 
ούτε χάρτην, ή μελάνην, ή βιβλία, ή ιατρικά καί χειρουργικά εργαλεία ούδέ- 

ποτε χορηγοΰμεν αύτοϊς εισερχόμενοι; είς τάς σχετικά; παραδόσεις» ουτω.,καί 

κατά μείζονα λόγον διά τό βαρύτιμον, δέν πρέπει νά χορηγώνται τοϊς μαθη- 

ταϊς τής χημείας τά πρός έκτέλεσιν τών πρακτικών Ασκήσεων Αναγκαία 
καί ύλικά. Τοϋτο δέ τοσούτφ μάλλον, δσφ οί άπειροι είσέτι μαθηταί ούτοι 

σπαταλώσι τάς ούσίας, πλειστάκις άποτυγχάνοντες τοΰ σκοπού τών πειραμά

των αύτών, θραύουσι δέ καί καταστρέφουσιν, ώς πρωτόπειροι, τάς συσκευάς" 
τόσω άλυπότερον δέ, ό'σω όλιγώτερον συναισθάνονται τήν ύλικήν ζημίαν, μά

λιστα δέ, όπόταν τοϊς παραχωρηθώσι δωρεάν, ένφ Αν αύτοί έξ ιδίων έπρο- 

μηθεύοντο ταϋτα πάντα, ή'θελον ποιήσει πολλφ μάλλον έπισταμένην χρήσιν 

αύτών. Δέν είναι λοιπόν Αδικαιολόγητος ή τοιαύτη δωρεά; δύναται αύτη νά 
όνομασθτ5 εύεργεσία τής νεολαίας,έάν Αγη αύτήν είς τψ Ασυνειδησίαν; δντως 

δέ δέν είναι Αλλο ή σπατάλη έν γνώσει, ζημίαν παράγουσα Αντί ώφελείας.
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Άφ’ βτου λ. χ. είσήγαγον έγώ τήν έκ μέρους τών άσκουμένων έν τφ χη

μείφ άπότισιν πρός τό Πανεπιστήμιου έλαχίστης τινός είσοοράς λόγω άπο- 
ζημ,ιώσεως, ούδείς, πλήρωσα; αύτήν, δέχεται νά μή έργάζηται καθ’ έκά- 

στην' μέχρι φορτικότατος μάλιστα έπιμένουσι νά έργασθώσι πλέον ή όσον έν. 
ώρισμένφ χρονικφ διαστήματι επιτρέπεται αύτοΐς. ’Εάν δέ τά παρά τοϋ Πα

νεπιστημίου νϋν χορηγούμενα αύτοΐς όργανα καί υλικά έξ ιδίων έπρομηθεύον- 
το, δέν ήθελαν βεβαίως καταγίνη τόσον συστηματικώς εις την θραΰσιν και 

καταστροφήν αύτών, ώσπερ νϋν.
Έν τοΐς γυμνασίοι; καί βιοτεχνικούς σχολείοις τή; Γερμανίας καί Αυ

στρίας οί μαθηταί τών τάξεων, έν αΐς διδάσκεται ή χημεία, πληρόνουσι διά 

τά πειράματα έκτος τών διδάκτρων 4 —S δραχμ. έκαστος καθ’ εξαμη

νίαν καί δρ. 8 8O/qo —11 κατά μήνα διά τάς πρακτικά; ασκήσεις.
Είς δέ τά χημεία τών Πανεπιστημίων αί δαπκναι είσίν άσυγκρίτως μεί- 

ζονες. Έν Βιένντ) καθ’ εξαμηνίαν πληρόνουσι δρ. 250—355 *, έν Βερολίνφ 

δέ έν μέν τφ μεγάλφ χημείφ τοϋ Πανεπιστημίου (καθ. Hofmann) 72 τάλ. 

καθ’ εξαμηνίαν, έν δέ τφ τής άκαδημίας τών βαναύσων τεχνών 65 τάλ., 
έν 'Εϊδελβέργ-0 φιορ. 144 κατά την χειμερινήν καί. 85 κατά την θερινήν 

εξαμηνίαν,

’Αντί τών εισφορών τούτων οί μαθηταί άποκτώσι μίαν θέσιν, τουτέστι 

χημικήν τράπεζαν, καί την άδειαν νά έργάζωνται καθ’ άπάσας τάς ώρας 

τή; ημέρας έν τφ χημείφ, ένθα άπό τής 9—12 π. μ. καί άπό τής 2—5 

μ, μ. άδιαλείπτως παρευρίσκεται δ τε καθηγητής καί οί έπιμεληταί. Προσέ
τι δέ χορηγούνται αύτοΐς πάντα τά κοινότερα άντιδραστήρια έκτος του χλω- 

ριούχου λευκόχρυσου, τοϋ χρυσοϋ, τοϋ νιτρικού αργύρου καί τοΰ χημικώς κα

θαρού καυστικού κάλεος, τό πρός φωτισμόν και θέομανσιν φωταέριαν, τό άπε- 
σταγμένον ΰδωρ καί οί άνθρακες' έπ'ι επιστροφή δέ παρέχονται είς λύχνος, 
έν σιδηροϋν υποστήριγμα καί 30 φιάλαι μετά τών αντιδραστηρίων. Πάντα 
δέ τά λοιπά σκεύη καί όργανα έν συνόλφ άξίας 200 δρ. περίπου καί πάν

τα τά λοιπά άντιδραστήρια όφείλουσιν οί μαθηταί δι’ ιδίας δαπάνης νά προ- 
μηΘεύωνται. Εις δέ τό χημεΐον τοϋ Bunsen οί τελειότεροι τών μαθητών Ικτός. 

τών χημικών σταθμών,ών τινων οφείλει έκαστος τών ασκούμενων νά έχη μίαν 
πλήρη σειράν ιδιόκτητον, πρέπει νά έ'χωσι καί χημικόν ζυγόν ιδιαίτερον.

Κατά μέσον όρον οί σπουδασταΐ τής χημείας ένΈίδελβέργφ έξοδεύουσι δρ., 

1000 κατ’ έτος εις τό χημεΐον, είναι δέ πανθομολογούμενον ότι μόνον νέοι 
έκ τής εύπορωτέρας τάξεως δύνανται νά σπουδάσωσι τήν χημείαν.

Έν τώ ήμετέρφ δέ χημείφ, ένθα έπι τοϋ παρόντος καί έφ’ δσον δέν κα- 

νονισθί) ή πολυετής σπουδή τής χημείας δέν θέλομεν έπιχειρήσει σπουδαιό

τερα; χημικά; έργασίας, άλλά μόνον συνθέσεις καί άναλύσεις κατά τε ποιόν

t Εις μίν το χημιΐον πό5 Πολυτιχνιίο» φιορ. αύστρ. 100, ε’ς ®ί τό νίον τοδ Πανί- 
πιστημίον φιορ. 14? 30|00·

καί κατά ποσον, οί άσκούμενοι πρέπει έξ άπαντος νά συνεισφέοωσιν, άν δχμ 

χρηματικόν ποσόν άποζημιοϋν καί τόν καθηγητήν, τούλάχιστον ποσόν έπαρ- 
κούν είς ίκανοποίησιν πασών τών ύπέρ αύτών δαπανών. Οΰτω δέ μόνον θέ
λομεν άποφύγει άδικον, αδικαιολόγητον καί μονομερή ύπέρ τών σπουδαστών 
τής χημείας δαπάνην, αυτούς δέ θέλομεν άναγκάσει νά μή ματαιοπονώσιν ή 

όλιγωρώσιν.
"Οσον δ’άφορ^ τήν διαρρύθμισιν τών χημικών σπουδών,ημείς ένταΰθα άπαν· 

τώμεν πολλφ μείζονας δυσχερείας τών άπολαυόντων τά πλεονεκτήματα τών 
μνησθέντων διοργανισμών τής μέσης καί άνωτέρας έκπαιδεύσέως. Προπαιδευ- 

θέντες καλώς είς πάσας τάς φυσιογραφικάς καί τάς κυρίως φυσικάς έπιστή- 

μας οί έκ τών γυμνασίων τών μνησθεισών χώρων είς τά Πανεπιστήμια μ.ε- 

ταβαίνοντες, ευθύ; δύνανται ν’ άκολουθήσωσι τήν σειράν τών πανεπιστήμια» 
κών μαθημάτων καί τών σπουδαιοτέρων χημικών έργασιών, ένφ παρ’ ήμΐν 

καί αύτοί οί τοΰ τρίτου έ’τους φαρμακοποιοί ούτε κάν τάς πρώτας χημικάς 
ύλας γνωρίζουσι καί μόνον μηχανικώς πως έκτελοΰσι τάς στοιχειωδέστερα; 

πρακτικάς εργασίας' δικνύσαντες δέ μεταξύ άπουσιών καί εορτών τήν έν τφ 

χημείφ διετίαν, εξέρχονται πλέον συγκεχυμένοι τόν νοΰν ή πρότερον.
Ένφ είς τά γερμανικά Πανεπιστήμια οί έν τοΐς γυμνασίοις καλώς τάς 

ιδιότητας καί τήν χρήσιν καί τήν παρασκευήν τών χημικών ούσιών, τάς συν

θετικά; έργασίας καί τήν κατά ποιόν άνάλυσιν έκμαθόντες και τότε μόνον 
προβιβασθέντες, άσκοϋνται κατ’ άρχάς μέν εις ποσοτικάς αναλύσεις, εΐτα δέ 

είς οργανικά;, είς ογκομετρικά; καί είς αναλύσεις άερίων καί ύδάτων, κατα

γίνονται δέ κατόπιν είς ανεξαρτήτους έρευνας καί είς άνακαλύψεις νέων ού
σιών και μεθόδων,—οί ήμέτεροι φοιτηταΐ, καίπερ κατά τό πρώτον έ’τος ήδη 

χημείαν άκούσαντες, ού μόνον τάς άπλουστέρας συνθέσεις δέν γινώσκουσι 
νά έκτελέσωσιν, άλλά καί αύτά τά άντιδραστήρια άγνοοΰσι καί ούδεμίαν 

θεωρίαν ένθυμοϋνται. Μετ’ άηδίας λοιπόν καταγίνομαι είς τό νά καταστήσω 

αύτοΐς γνωστόν τό αλφαβήτα τής χημείας' ώς θαυμασίαν δέ έπιτυχίαν πρέ

πει να έκλαμβάνωμεν τήν παρ’ αύτών είς τό τέλος τοΰ πρώτου έτους έκμά- 
θησιν του στοιχειωδέστερου μέρους τής ποιοτικής άναλύσεως. Κατά δέ τό 

δεύτερον έ’τος τής φοιτήτεως διδάσκω αύτοΐς τήν έκτέλεσιν δυσκολώτέρών 

ποιοτικών καί τών άπλουστέρων ποσοτικών αναλύσεων. Έξερχόμενοι λοιπόν 

έκ τοΰ χημείου μόΛις γινώσκουσιν όσα οί τελειόφοιτοι τών γυμνασίων τής 

Γερμανίας μέ τήν μόνην διαφοράν οτι έκεΐνοι μέν είσιν έντριβέστατοι καί περί 
τάς χημικά; θεωρίας, ουτοι δέ καίπερ παρ’ έμοϋ δί; δλην τήν χημείαν 

άκούσαντες, ούδέν έκράτησαν έξ αύτής, ώς μήτε μαθηματικά, μήτε φυσι

κήν, μήτε φυσικήν ιστορίαν γνωρίζοντες καί έν πάσιν άμαθέστατοι έκ 

κατωτέρων εκπαιδευτηρίων προελθόντες.
Τήν λυπηράν ταύτην κατάστασιν είς ούδέν άλλο ή είς τήν ραθυμίαν τών 
- - * /Ν » Μ 9 e/K \\ \ 2 ·> .4 _ η 

τών

μαθητών έν μέρει (διότι δέν είναι δλω; γενική) καί είς τό πλημμελές τοϋ
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διοργανισμοΰ τών γυμνασιακών κα'ι πανεπιστημιακών σπουδών άποδοτέον,τήν 

8ε θεραπείαν μόνον εί'ς τε την εισαγωγήν καταλλήλου διοργανισμοϋ καί αυ

στηρών έςε τάσεων ζητητέον.

Υπολείπεται ημϊν έ'τι νά έξετάσωμεν πώς διεξάγεται έκ μέρους τών δι
δασκόντων καί πώς κανονίζεται έν τοϊς διαφόροις έκπαιδευτηρίοις της Γερ

μανίας, Αυστρίας καί ’Αγγλίας η χημική διδασκαλία, πρ'ιν η προβώμεν είς 
την έκτιμησιν τών μέσων τής δυνατής άναπτύζεως τίς διδασκαλίας ταύτης 

χαΐ παρ’ ημϊν.
Περί μεν τίς διδασκαλίας τίς χημείας έν τοϊς γυμνασίοις άνεφέραμεν 

ηδη.τα δέοντα' εν δέ τοϊς Πανεπιστημίοις ή Θεωρητική διδασκαλία είναι 

δλως άνεξάρτητος τίς πρακτικίς, διανέμεται δέ ουτω πως, ώστε, έάν μέν 

καθηγητης διδάσκν) άπασαν την γενικήν χημείαν, ή μέν ανόργανος χημεία 
να διδασκηται τόν χειμώνα, η δέ οργανική κατά τήν. θερινήν τετραμηνίαν, 

βαν δε πλειονίς, τότε άμφοτέοων τών κλάδων τίς χημείας ή διδασκαλία νά 
περιλαμ,βάνγ] άμφοτέρας τάς εξαμηνίας ή καί μόνον τήν χειμερινήν, δτε κατά 

την θερινήν διδάσκονται ετερα χημικά μαθήματα, ήτοι ιστορία της χημείας, 
άναλυτικη χημεία, θεωρητική χημεία, φιλοσοφία της χημείας κτλ. Προΰ- 
ποθετων δε ό εν Πανεπιστημίοις τήν χημείαν διδάσκων oxt παραδίδει προς νέους 

^ν τή επιστήμγ) ταύτγ) μεμυημένους,δέν κατέρχεται εις τά στοιχειωδέστερα, 

αλλα καταρτίζει έκαστος κατά τήν ειδικότητά του ίδιον σύστημα χημικών 

,γνωσεων, προσθέτων μείζονα βαρύτητα εις έκεϊνα τά γεγονότα, δ^ ών είτε 

αύτός έπλούτισε τήν επιστήμην, εί'τε χαρακτηρίζεται σαφέστερον τό, ειδικόν 
έκεΐνο μέρος τίς χημείας, οπερ ζητεϊ νά καλλιεργήσγ καΐ δι’ S φημίζεται 
ή είδικότης αύτοΰ. Διά τοϋτο καΐ φοιτώσιν οί σπουδασταί τής χημείας δια- 
δοχικώς είς πλειότερα Πανεπιστήμια, ινα συμπληρώσωσιν έν έκάστφ είδι- 

κώς τάς σπουδάς αυτών.
Έν δε τφ παρ’αύτου διευθυνομένφ χημείφ ό καθηγητής διαμένει μετά τά 

άπό τής έδρας θεωρητικόν μάθημα διδάσκων καί οδηγών τάς πρακτικάς άσκή- 
σεις τών μαθητών καθ’άπαν τό έπίλοιπον μέρος της ήμέρας, βαηθοόμενος παρ’ 

επιμελητών ή βοηθών (Assistenten). Συγχρόνως δέ εργάζεται έν τφ ΐδιαιτέρφ 
αύτου χημείφ είς ίδιωτικάς του έργασίας,οΐον αναλύσεις,πραγματογνωμοσυνας 

καΐ επιστημονικής, έρευνας. ’Επειδή δέ κατενοήθη δτι ή παρουσία αύτοΰ εί

ναι απαραίτητος είς τήν πρακτικήν έκπαίδευσιν τών μαθητευομένων, δλως 
δέ άδυνατος ή άπομ,άκρυνσις αύτοΰ άπό τοΰ χημείου, ενίοτε καί έν καιρώ 

νυκτός, έάν άλλως θέλη νά έργάζηται άποτελεσματςκώς είς τάς ιδίας αύτοΰ 
ίπιστημονικάς έρευνας, διά τοϋτο κατ’ άνάγκην οφείλει νά κατοική έν αύ- 

τώ τώ χημείφ.
Καθώς δέ προνοεϊ ή Κυβέρνησις καί μισθοδοτεί τόν μόνον είς τήν επιστή

μην του δυνάμενον ν’άσχολήται καθηγητήν της χημείας άδρότερον καΐ 

γεννκιοτερον πάντων τών λοιπών καθηγητών, ουτω φιλοτιμεΐται καί τό Πατ 

νεπιστήμιον νά καταστήστ) τώ άπάσας τάς ημέρας καί ώρας του έν τφ χη
μείφ κατατρίβοντι καθηγητή τήν διαμονήν εύαρεστοτέραν καί παρέχει αύ
τφ δωρεάν μεγαλοπρεπή οικίαν, φωτισμόν καί καύσιμον ύλην. Ίδοΰσαι δέ 

αί Κυβερνήσει; δτι ώφελοΰσιν ύλικώς έκ της φοιτήσεως τών έκ τίς άλλοδκ- 

πης προσερχομένων μαθητών καί τάς πόλεις καί τά Πανεπιστήμια καί £υθ- 

μίσασαι τά δίδακτρα αύτών καταλλήλως, άνήγειραν μεγαλοπρεπή χημεϊα 
έν εΐ'δει παραρτημάτων τών τε Πανεπιστημίων, τών Πολυτεχνείων, τών γυ- 

μνασίων καί τών βιομηχανικών σχολείων, αληθή τεμενη της επιστήμης, καί 
ένεπιστεύθησαν είς τόν διευθόνοντα καθηγητην, μεθ’ ού συμπραττουσιν εν 

έπιτροπείικ οικονομικός τις ύπάλληλος τοΰ Πανεπιστήμιου καί ό κοσμητωρ 
τής Φιλοσοφικής Σχολής, τήν δλην διαχείρισιν τοΰ καταστήματος.

"Οσον δ’ άφορ^ τά χρηματικά μέσα, ά διαθέτουσι τά χημεία, φοβούμαι 

δτι παρ’ ήμ.ϊν, παρ’ οΐς ελλείπει δλως Ύ) πεποίθησις οτι ή χημεία κατεχει 
σπουδαιότητά τινα καί δτι δέν είναι μόνον τό μυστηριώδες βοηθημα τών τα

χυδακτυλουργών καί γελωτοποιών, όυσκολως θελομεν άπαντησει φιλοφρονα 
έκτίμησιν τών άλλαχοΰ ύπέρ τής χημείας δαπανωμένων.

Έν πρώτοις παρέχεται ύπό τοΰ Δημοσίου ή τοΰ Πανεπιστημίου, έκτος τοΰ 

ώς είρηται κτιρίου καί τής κατοικίας τοΰ άαθηγητοΰ καί τών βοηθών, ετη- 
σία τις πίστοισις ύπέρ τής συντηρήσεως του χημείου* σημειωτεον όε δτι ιδιαι 

τέρως δλως πληρόνονται οί μισθοί τών βοηθών καί υπηρετών. Έκ τής χο- 
ρηγήσεως ταύτης πληρόνεται τό κατ’ έ'τος αναλισκόμενου φωταεριον καί τά 

πειράματα τοΰ καθηγητοϋ έν τφ θεωρητικω μαθήματι.

Ό καθηγητής Bunsen έν Έϊδελβέργν; έξοδευει κατ’ έ'τος 2000 φιορ. είς 

πειράματα, δ δέ Hofmann τοΰ Βερολίνου 3000 τάληρα, άτινα χορηγούνται 
αύτοϊς όίνευ άπόδόσεως λογαριασμού. Ό δέ βαθύπλουτος Hofmann δαπανά 

ένίοτε καί 5000 τάληρα, τήν δέ ύπέρβασιν ταύτην έννοεϊτάι έξ ιδίων. Έκτος 

τών πειραμάτων, ειπομεν, πληρόνεται καί τό φωταεριον έκ τής χορηγησεως 
ταύτης' εί καί είναι ή τιμή τοΰ κυβικοΰ μέτρου τοΰ φωταερίου καθ’ 'μι- 

κροτέρα τής παρ’ημϊν (ή'τοι 0,12 φράγκου) καί ή ποιότης αύτοΰ τούλάχιστον 

δίς άνωτέρα, έξωδεύθησαν τφ 187 5/6 έν τω χημείφ τοΰ Hofmann 1500 

τάληρα διά τό φωταέριον !
Είς άλλ ας δέ δαπάνας υπέρ τοΰ χημείου τό Δημόσιον ή καί τό δαπανών 

Πανεπιστήμιου δέν ενέχονται. Πάντα τά έξοδα, τά ποικίλα καί πολλά:, τοΰ 

χημείου άποτίνουσιν οί φοιτηταί, πληρόνοντες έν τφ διδάκτρφ συν αυτοΐς 

καί γενναίαν αμοιβήν ύπέρ τοϋ καθηγητοϋ.
Έν τφ χημείφ τοϋ Bunsen ύπάρχουσι θέσεις δί’ 90 άσκουμένους' έκα

στος αύτών πληρόνει 206 φιορ. κατ’ έ'τος, έξ 8>ν έκπίπτονται 20 φιορ. διά 

δικαίωμα τοϋ Πανεπιστημίου. Έν συνόλφ λοιπόν είσπράττονται φιορ. 186 
ύπό τής διαχειριστικής τοΰ χημείου επιτροπής, δαπανών.ται δέ κατα μέσον 
δρον 80 φιορ. ύπέρ έκαστου φοιτητοϋ, δςτις ώς εί'πομεν ανωτέρω έξ ίδιων 
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προμηθεύεται τά πλεϊστα χρειώδη, ήτοι έν δλοις 7200 ή τδ πολύ φιορ. 

10000. Τά περίσσευμα ανήκει εις τάν καθηγητήν I Προσθέσατε δέ είς 

ταϋτα μισθόν 800 φιορ. κατά μήνα τφ Bunsen, 7500 δέ τάληρα κατ’έτος 
τφ Hofmann, προσθέσατε καί τήν κατοικίαν,· τόν φωτισμόν και τήν θέρμανσιν 
κα'ι θέλετε έννοήσει δτι πραγματικώς ικανοποιείται έκεϊ ό έπιστήαων καθη
γητής ύπό τοΰ έθνους του. Ού μόνον άνέτως και άπηλλαγμένος βιοποριστι
κών μερίμνων δύναται ουτω νά έπιτελέσν; πλείονα τοΰ καθήκοντος του, άλλά 

καί τίί οικογένεια του παρέχει αξιοπρεπή άνατροφήν καί περιουσίαν δύνα
ται νά έγκαταλείψη, αύτή μετά Θάνατον έκ τών ώς έκ τής ύπηρεσίας άπο- 

λαυώντου.
‘ΙΙμεϊς δέ ; . . .

Φρονώ οτι καί τοϋτο τό κακώς κείμενον πρέπει ν’ άλλάξ-ρ; παρ’ ήμϊν! Τό- 
σφ στενώς συνδέεται ή τοΰ εύσυνειδήτου καί έπιμελοΰς καί έπιστήμονος κα- 
θηγητοΰ ευεξία καί άπό βιωτικών φροντίδων άπηλλαγμένη ηρεμία τοϋ νοός 

πρός τήν έπιτυχίαν τής διδασκαλίας κα'ι τήν έπίδοσιν τών επιστημονικών 

αύτοϋ ερευνών, ώστε ώφειλεν υπέρ αύτοϋ πλειότερον και πατρικώτεοον νά 
μεριμνήσ-ρ τό έθνος. Ιδίως δέ ό καθηγητής τής χημείας, ό ώς ούδείς άλλος 

καί έφ’ δλην τήν ημέραν, όμολογουμένως δέ πρός ζημίαν τής έαυτοϋ οικο

γένειας, έν τή ΰπηρεσίφ κατατριβόμενος, έπρεπε νά τύχγ άξιοπρεποΰς περι- 
θάλψεως.

Ή φρονείτε ό'τε έπαρκοϋσιν αύτφ 400 δρ. κατά μήνα είς ένοίκιον, τρο
φήν καί υπηρεσίαν, ένδυμασίαν, έκπαίδευσιν καί περιποίησιν τής οικογένειας 

καί εις σχηματισμόν περιουσίας διά τά τέκνα του ; Έάν δέ συναισθάνησθε δτι 

πρεπει έπ'ι τούτφ νά τριπλασιάσθή τούλάχιστον ό μισθός του, πώς άνέχεσθε 
νά αναξιοπαθή ό λειτουργός τής έπιστήμης έν γνώσει υμών καί έν άγνοια 

ίσως τοϋ Δημοσίου; Καί άλλοι καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου κακοπληρό- 
νονται ώς μ-ηδεμίαν άπολαυήν εχοντες έκτος τοΰ μισθού των’ άλλ’ ουτοι δύ- 

νανται τούλάχιστον νά έργασθώσιν έν ταϊς ώραις τής άνέσεώς των, νά άν- 
τιγράφωσι δικογραφίας έν τή χειριστή περιπτώσει. Ό δέ καθηγητής τής χη
μείας δέν έχει άνεσιν.

Πολυετής λοιπόν πείρα έν χημείοις τής Εύρώπης καί έν έκπαιδευτηρίοις, 
έτι δέ μάλλον ένταΰθα κατά τό διάστημα ύ'εκαεπταετοΰς διδασκαλίας άπο- 

άτηθεϊσα, ίσως με δίκαιοι νά συστήσω τοϊς διέπουσι παρ’ ήμϊν τά τής Παι
δείας δσα κατ’ έμ.ήν γνώμην είσ'ιν απαραίτητα καί λυσιτελέστατα πρός 

άνάπτυξιν τής διδασκαλίας τής χημείας.

1. Τά ήμέτερα Γυμνάσια κακώς έχουσιν, ώς ούδόλως άνταποκρινόμενα ού

τε πρός τήν σημερινήν τής έκπαιδεύσεως έν γένει κατάστασιν, ούτε πρός 

δλους τούς κλάδους τής έπιστήμης, ούς ό άπόφοιτος τοΰ Γυμνασίου έδύνατο 
νά έκλέξή καί ν’ άκολουθήσή. Έν ένί λόγω πρέπει τά ελληνικά Γυμνάσια ν’ 
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άναδιοργανωθώσι διά τε τήν γενικήν πρόοδον τής καθόλου έκπαιδεύσεως καί 

ίνα συγχρόνως χρησιμεύσωσιν ώς προπαιδευτήρια τών έν βιομηχανικαΐς έπί- 

στήμαις βουλομένων νά τελειοποιηθώσι.
Πρός μέν τόν πρώτον σκοπόν πρέπει οί έκ τοϋ άλληλοδιδακτικοΰ σχολείου 

(καί τούτου διορθωτέου) έξερχόμενοι νά εΐσέρχωνται είς τό έκ δύο μόνον τά

ξεων συνιστάμενον Ελληνικόν. Έκμαθόντες δέ τά ελληνικά, γραμματικήν, 

σύνταξιν, αριθμητικήν, γεωγραφίαν, ιστορίαν, ιερά, γαλλικά, φυσικήν στο«· 
χειωδεστάτην, δσα δηλαδή άρκοΰσι τοϊς έκ τών ελληνικών σχολείων αμέσως 
είς τόν πρακτικόν βίον μεταβαίνουσι, νά είσέλθωσιν οί πλείονες παιδείας δεό

μενοι',εις τά Γυμνάσια, άτινα νά περιέχωσιν έξ τούλάχιστον τάξεις.Έκτος τών 

ί.Ιληνικ&ν είς τάς πρώτας 5 τάξεις,τών Λατινικών εις όλιγωτέρας,τής λεπτο- 
μερεστάτης γεωγραφίαςίγητις τό μέν α.' καί β'έτος νά παραδίδηταζγενικώτερον, 

τό δέ γ' δ' καί s έκτενέστερον),τής γενικής Ιστορίας κατά μέν τό α' καί β'έτος 

περιληπτικής, κατά δέ τό γζ δ' ε' καί ς έτος λίαν έκτενοΰς, τών Μαθημα
τικών (ά' έτος αριθμητική καί στερεομετρία,β' καί γ' άλγεβρα καί γεωμετρία, 
δ' τριγωνομετρία καί άναλυτική γεωμετρία, ε' άνωτέρα "Αλγεβρα καί άναλ. 
γεωμετρία τρισδιάστατος καί ς·' άνάλυσις, όλοκληρωτικός καί διαφορικός υπο

λογισμός),τής γαλλικής καί γερμανικής είς πάσας τάς έξ τάξεις, τής καλλι
γραφίας' είς τάς τρεϊς πρώτας τάξεις, τής ιχνογραφίας εις πάσας τάς έξ 

τάξεις (διότι έκ τοΰ γυμνασίου τούτου θά έξέλθη καί ό ζωγράφος, έν γένει 

δέ ό τεχνίτης, καί δέν θά μεταβαίνρ πλέον άμαθέστατος ών εις τό Ποΰ.υτε- 
χνεΐον), τής περιγραφικής Γεωμετρίας καί τής Μηχανικής είς τάς δύο τε

λευταίας, πρέπει νά είσαχθώσιν εις τά ίλλ. Γυμνάσια
α') Ή Φυσική Ιστορία, καί δή περιληπτικώτατα μέν διδασκόμενη κατά 

τό γ' έτος, έκτενώς δέ καί λεπτομερέστερου κατά τά τρία τελευταία’ οΐον 

τό μέν δ' έ'τος διδαχθήσεται ή ζωολογία, τό δέ s' ή βοτανική καί τό 

ή ορυκτολογία καί όλίγαι άρχαί τής γεωλογίας.
β') Ή Φυσική. Περιληπτικώς μ.,έν καί στοιχειωδώς θέλει διδάσπεοθαι 

ύλόκληρος ή φυσική έν τώ γ' έτει. Έν δέ τώ δ' διδαχθήσονται θεωρη
τική (δσον άφορ^ νόμους ισορροπίας καί κίνήσεως) μηχανική στοιχειώδης, 

Υδροστατική καί Αεροστατική, τό δέ ε' περί θερμάτητος, περί ήχου καί οπτι

κής, τό δέ ς1 μαγνητισμός καί ηλεκτρισμός καί αί έφαρμογαΐ τής Φυσικής.
γ')'Η Χημεία. Διδαχθήσεται δέ αύτη περιληπτικώς μέν καί έπ'ι τί! βκ· 

σει Εγχειριδίου στοιχειώδους, οΐον είναι τό κατά τό υπόδειγμα τής μικράς 
χημείας τοΰ άγγλου καθηγητοΰ Roscoe εσχάτως παρ’ έμοΰ έκδοθέν, κατά 

τό γ' έ'τος καί συγχρόνως μετά τής στοιχειώδους Φυσικής, καί άφοΰ κατά 
τά δύο πρώτα έτη τοΰ Γυμ.νασίου προηγηθίί νέον τι δίωρον καθ’ εβδομάδα 

μάθημα στοιχειωδών περί φύσεως γνώσεων, δυνάμενον καταλλήλως νά συν- 
δυααθ·?! μετά τής έκθέσεως ιδεών. Λεπτομερέστερον δέ διδαχθήσεται ή χη-
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μεία κατά. το δ' καί ε' καί ς' έ'τος, καί δλ έτος δ' τά γζ«·αΧέο«ιόί;, έτος 

ε' τά./zZraZ/a, έτος ς' ή οργανική χημι/α.

’Αναπόσπαστος άπό τής- θεωρητικής διδασκαλίας θεωρητέα ή πρακτική. 
Θέλουσι λοιπόν έργάζεσθαι κατά τό έκτον έτος οί μαθηταί εις τό Χημείαν 

τοϋ Γυμνασίου, παρασκευάζοντες άπλάς συνθέσεις καί έκτελοϋντες άπλάς 
ποιοτικάς άναλύσεις καί δοκιμασίας βιομηχανικάς.

Έάν είσαχθώσι τοιαϋτα Γυμνάσια παρ’ ήμΐν δέν έ'χομεν ανάγκην τών 
βιοτεχνικών Σχολείων (Realschulen). Έκτος δέ τοϋ ανεκτίμητου πλεονεκτή

ματος δτι θά έ'χωμεν έν τφ [Ιανεπιστημίφ φοιτητάς πεπαιδευμένους κα} 
μεμορφωμένους, έτι άνεκτιμητότερον, εί δυνατόν, είναι, ό'τι έκ τοϋ γυμνασίου 
τούτου έξερχόμενός τις εις τόν πρακτικόν βίον, ήτοι εις τό έμπόριον, εις τάς 
τέχνας, είς έπιτηδεύματα ή είς ειδικά σχολεία, δέν είναι αμαθής, άλλά άχ~ 

τέχει πάσας τάς αναγκαίας αύτφ γνώσεις, τέλος δε οτι τοιουτοτρόπως τό 

Γυμνάσιον καθίσταται καί προπαιδευτήριον τών είς τό Πολυτεχνεΐον μετά 
βαινόντων μηχανικών (Ing6nieurs), μηχανουργών, γεωμετρών, τηλεγραφη

τών, δασονόμων καί ποικίλων υπάλληλων, γλ,υπτών καί ζωγράφων, οΐτινες 

πάντες δέν βλέπω τόν λόγον δι’ θν μέχρι τοΰδε κατεδικάζοντο είς άμά- 

δειαν.
Έκτος δέ τών ανωτέρω πλεονεκτημάτων μόνον μετά την ϊδρυσιν καί 

την έν αύτω τοποθέτησιν καλλίστων καί. ίκανωτάτων διδασκάλων, μόνον 

μετ’ αύστηράς έξετάσεις τών απολυόμενων, ·— τότε όμως ασφαλώς καί 
άναντιρρήτώς—, θά έ'χωμεν άξιους τών μόχθων ημών έν τφ [Ιανεπιστημίφ 

καρπούς καί θά δυνηθώμεν νά καυχώμεθα ότι προάγομεν την επιστήμην,

2. Έ έν τφ [Ιανεπιστημίφ. διδασκαλία της Χημείας πρέπει και αύτη 
ν’ άκολουθή δυο σαφώς διακεκοιαένους σκοπούς, ήτοι την τε ό'σον έ'νεστι 
πληρεστέραν διδασκαλίαν της επιστήμης ταύτης καί τών εφαρμογών αυ

τής, ϊνα ώφελώνται οΐ τε φυσικοί, οΐ ιατροί καί οί φαρμακοποιοί, καί την 
ειδικήν διδασκαλίαν αύτής διά μέλλοντας διδάκτορας η διδασκάλους έν χη

μείφ καί φυσιογνωσίφ.
Πάντες μέν ούτοι όφείλουσι ν’ άκροώνται τής παραδόσεως της Χημείας 

επί διετίαν καί ν’ άσκώνται έν τφ Χημείφ" οί δέ έν φυσιογνωσία η χημείφ 

υποψήφιοι θέλουσιν έκπαιδευθή ιδιαιτέρως έν τφ Χημείφ.

Επειδή όμως ή Χημεία δέν έκμανθάνεται δι’ άναγνώσεως μόνον, άλλά 

προ παντός απαιτεί την πρακτικήν έξάσκησιν καί την διά πειραμάτων άν* 
τίληψιν τών γεγονότων, ήθέλομεν προτείνει την αύστηροτέραν έζέλεγζιν τής 

είς τά μάθημα φοιτήσεως καί την υποχρεωτικήν έζάσκησιν πάντων τών μα
θητών τής Χημείας (φαρμακοποιών, φυσικών καί ιατρών) άναλόγως τών 

άναγκών αύτών. Επειδή δέ προσέτι είναι εύνόητον καί άπεδείχθη διά τής 
πείρας οτι μόνον ς^άποτίνοντες εισφοράν τινοο είναι επιμελείς, πρέπει νά 

ρυθμίσωμεν ταύτην είς τρόπον ώστε νά Ικανοποιεί τάς ύπέρ αύτών γινομένας

ί δαπάνκς, ήτοι έν άλλαις λέξεσι ν’ αύξήσωμεν αύτήν δεόντως, ϊνα οί πλειό-

I τερον δαπανώντες διά τήν έζάσκησιν των συναισθάνονται τήν άπώλειαν
τών χρημάτων των, έάν άμελώς ή ούδόλως φοιτήσωσιν είς τάς ασκήσεις. 

Τό δέ σπουδαιότατου πάντων μέσον πρός εξαναγκασμόν τών μαθητών 

μας άναντιρρήτώς είναι αί αύστηραί εξετάσεις.
j Ή διαίρεσις τών μαθημάτων κατά τάς διδακτορικάς εξετάσεις είς κύρια

καί δευτερεύοντα, οΐκ νϋν συνειθίζεται είς τήν ιατρικήν σχολήν, είς τό φαρ
ί μακευτικόν σχολεϊον καί έν μέρει είς τήν φιλοσοφικήν, είναι ολως άτοπος.
( Διότι είτε δέν έχουσι τά διάφορα μαθήματα τήν αύτήν σπουδαιότητα, θεω-

L ρουμένων τών εξετάσεων ώς ειδικών, δτε τινά τών μαθημάτων είσί βοηθη-

I τικά μάλλον, ότε ό’μως έπρεπεν ό υποψήφιος διδάκτωρ, ύποστάς πρότερον
προκαταρκτικήν τινα έξέτασιν έν τοΐς βοηθητικούς μαθήμασι καί ώριμος κρι 

θείς, νά έξετάζηται μόνον είς τά κύρια μαθήματα, είτε έ'χουσι πάντα ταϋτά 
τήν αύτήν σπουδαιότητα, τήν αύτήν ίσχύν, καθ’ θ έν τή αύτή έξετάσει 

έξεταζόμενα" τότε όμως πρέπει νά έχή τήν αύτήν ωσαύτως ίσχύν δ βαθμός 

έκάστου τών μαθημάτων.
"Αν λ· χ. οί φοιτηταί τής ίατριν.ής έγνώριζον ότι άπορρίπτονται οσάκις 

δίδοται αύτοΐς ό βαθμός κακώς έν τή χημείφ ήθελον βεβαίως μελετήσει αύ. 

τήν. Τό δέ λυπηρόν σκάνδαλον, δπερ σήμερον τελείται έν ταΐς ίατρικαϊς 
έξετάσεσι, τό πασαν επιστήμην διακωμφδοΰν, είναι άποτέλεσμα τής σιω

πηλής άποφάσεως τών εξεταστών νά μήλαμβάνωσιν ΰπ’ δψιν τόν βαθμόν τής 
χημείας καί τής βοτανικής, νά τυγχάνωσι δέ πτυχίου μέ τόν βαθμόν λίαν 

καλώς ή άριστα (sic) οί κακώς λαβόντες είς τά μαθήματα ταΰτα, καλώς 
δέ (θεός οίδε πώς) εις τά ειδικά άποκριθέντες, ώς άν μάλιστα μή έθεωρεΐτο 

ή Χημεία τ'δν σήμερον τό είδικώτερον τών ειδικών μαθημάτων τής ιατρικής. 
Προτείνω λοιπόν όπως τοΰ λοιποϋ αί εξετάσεις τής Χημείας γίνωνται 

ώ; εξής"
Α'Έν τή Φιλοσοφική σχολή.

α' Τμήμα μαθηματικόν.

Ή χημεία συμπεριληφθήσεται ένταΰθα μεταξύ τών βοηθητικών μαθη
μάτων καί έξετασθήσεται έν τή προκαταρκτική εξετάσει, περιοριζέσθω δέ 

είς τήν γνώσιν τών αρχών τής πειραματικής γενικής χημείας.

& Τμήμα φυσικόν.

Έν αύτή ή χημεία θέλει έξέτάζέσθαι ώς κύριον μάθημα έν τή διδακτορική 

έξετάσει" άπκιτεΐται δέ λεπτομερής γνώσις τής γενικής χημείας, τών θεω

ριών, τής άναλύσεως καί τών πρακτικών εργασιών.
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Β' Έν τί) ιατρική σχφλξΐ·

Έπί του παρόντος, διότι έν τ·^ ,σχολΰ! ταύτη και ή διδασκαλία είναί 
στοιχειώδης καΐ θεωρητικό), ή χημεία συμπεριληφθήσεται μεταξύ τών έν 

προκαταρκτική εξετάσει εξεταστέων μαθημάτων. Έπΐ τούτφ δέ ύποχρεω- 
θήσοντάι οί τό δεύτερον έτος διανύσαντες φοιτηταΐ της ιατρικής, οίτινες 
διήκουσαν πάσαν την σειράν τών φυσικών επιστημών καΐ έξησκήθησαν έν 

τφ χημείφ, νά ύποβληθώσι.μετά τό τέλος τοϋ δευτέρου καΐ πρό της ένάρ- 
ξεως τοϋ τρίτου έτους εις τάς λεγομένας προκαταρκτικά; εξετάσεις (Tenta- 

men physicum). Μαθήματα εξεταστέα έν αύταϊς έστωσαν τά στοιχειώδη 
μαθηματικά, ή ζωολογία, ή βοτανική, ή ορυκτολογία, η φυσική, ή χημεία, 

ί άνατομία καΐ η φυσιολογία. Γενήσονται δέ αί εξετάσεις αυται δημοσία, 
μόνον προφορικά! καΐ ύπό τών οικείων καθηγητών, προεδρευομένων ύπό τοΰ 

κοσμήτορας τές Φιλοσοφικές Σχολής, παρακαθημένου καΐ τοϋ της ’Ιατρι
κές· Οί εξεταζόμενοι θέλουσι καταβάλλει λόγφ έξετάστρων τών καθηγη- 

τών καΐ πανεπιστημιακών δικαιωμάτων χρηματικόν τι ποσόν όρισθησόμε- 

V0V. Μόνον οί κατά τάς έζετάσεις ταύτας τυχόντες τών βαθμών καΛως ή 
.liar καάως 7} άριστα, γίνονται δεκτοί είς τούς τριετεϊς φοιτητάς της Ιατρι
κές Σχολές, οί δέ άποτυχόντες δύνανται άπαξ έ'τι νά ύποβληθώσιν είς τάς 

προκαταοκτικάς ταύτας εξετάσεις. Ώς βαθμός δέ λαμβάνεται ό μέσος ό'ρος 
τών βαθμών τών διαφόρων μ.αθημάτων έκφοαζομένων δι’ αριθμών’ εις βαθμός 

κακώς η τρία μετρίως άπορρίπτουσι. Μόνον δέ οί, ώς εΐρηται, εις τάς έξε 
τάσεις ταυτας έπιτυχόντες καί κατόπιν τοιετίαν διανύσαντες έν τγ άκροά- 
σει τών ειδικών τές ιατρικές μαθημάτων γίνονται δεκτοί είς τάς διδακτο
ρικά; εξετάσεις, έν αίς έξετασθήσονται μ.όνον ειδικά μαθήματα.

Γ' Έν τω φαρμακευτιζω σχολείω.

Ώς έν τω φυσικφ τμηματι τές φιλοσοφικές σχολές.

4. Έπειδή τούντεΰθεν η χημεία πρόκειται νά διδάσκηται καί έν Γυμνα
σίοις, μάλιστα δέ εκτενέστερου έν τούτοις η έν τώ ΙΙανεπιστημίφ, άπαιτοΰν- 

ται ΙΚΑΝΟΙ διδάσκαλοι καΐ καθηγηταΐ τές χημείας δι’ έκαστον γυμνάσιον.

Ν’ άποσταλώσι λοιπόν πολλοί ύπότροφοι είς Γερμανίαν πρός έκμάθησιν 

τές χημεία; Θεωρητικώς καΐ πρακτικώς’ νά μη άποσταλώσι δέ διδάκτο

ρες, άλλά φοιτηταΐ άριστεύσαντες, διότι οί διδάκτορες έν φυσιογνωσίοι ή 
χημείφ τοϋ ημετέρου Πανεπιστημίου δέν δύνανται νά έξισωθώσι πρός τούς 

φοιτητάς ή. τελειόφοιτους τών τές Γερμανίας’ ό'θεν είναι συμφερώτερον ν’ 
άποστέλλωνται μαθηταΐ, πλειότερα έκμανθάνοντες έν τ$ διά τάς έκεϊ δι
δακτορικά; εξετάσει; προπαρασκευ·^.

Οί υπότροφοι ουτοι έκλέχθήτωσαν έκ τών φοιτητών τοϋ φυσικοϋ τμήμα
τος ή τών πτυχιούχων φαρμακοποιών, ύποβληθήτωσαν εί; συναγωνισμόν 

γραπτόν καί προφορικόν, άποσταλήτωσαν δέ μόνον οί άριστεύσαντες καΐ με- 

νέτωσαν είς διάφορα χηρίεΐα τές Γερμανίας έπΐ τέσβαρα συνεχέ έτη. Περί 
τές 'προόδου καΐ έπιδόσεως αυτών ύποχρεωθήσονται οί ειδικοί καθηγηταΐ 
αύτών νά έπιστέλλωσι κατ’ έτος τη Κυβερνήσει η τφ Πανεπιστημίφ, συμβου- 

λευόμενοι τόν η τούς ένταΰθα καθηγητάς τές χημείας.
Έπανελθόντες ώς διδάκτορες μέ δίπλωμα τουλάχιστον τοϋ β' βαθμοΰ, οί 

δπότροφοι ουτοι θέλουσιν ύποστέ ένώπιον τών καθηγητών τοΰ φυσικοϋ τμή
ματος τές Φιλοσοφικές Σχολές μικράν τινα δοκιμασίαν, διορισθη δέ κατό

πιν είς τά γυμνάσια η είς τό χημεϊον ώς έπιμεληταί τών έν αύτφ πρακτικών 

ασκήσεων.
Έκάστφ αύτών επιτρέπεται νά γείνη καΐ υφηγητής τές Χημείας ή άλ

λων φυσικών επιστημών, οιον τές Φυσικές, έν τώ Πανεπιστημίφ.

4. Νά διορισθέ καΐ έτερος καθηγητής τές χημείας.
Ό διορισθησόμενος οφείλει νά ήναι διδάκτωρ τές Χημείας, νά έξεπαΐ- 

δεύθη έπί 7—-3 έ'τη έν τοϊς Χημείοις τές Γερμανίας, νά συνέγραψε δέ καί 
πραγματείαν ή διατριβήν περί καθαρώς χημικοϋ θέματος. Δέν δύναται δέ 

νά ήναι μήτε διδάκτωρ τές ιατρικές, μήτε φαρμακοποιός ουτινος τό δί

πλωμα κατ’ ούδένα λόγον δίκαιοί είς κατάληψιν έδρας έν τφ Πανεπιστή

μια».
Έκ τών δύο καθηγητών τές Χημείας ό μέν θέλει διδάσκει τ-Jjv άνόργα- 

νον χημείαν, τήν άναλυτικην κάΐ τάς πρακτικά; άσκησεις, ό δέ τήν οργα

νικήν.
5. "Εκαστος καθηγητές οφείλει νά έ/νι ιδιαίτερον χημεϊον ύπό τήν ύπεύ- 

θυνον διεύθυνσίν του, ίνα ανεξαρτήτως τοΰ ετέρου παρασκευαζ·/) τά πειρά

ματα τές παραδόσεώς του καί έργάζηται είς τάς ιδιαιτέρας αύτοΰ επιστη

μονικά; έρευνας.
6. Οί μισθοί τών καθηγητών τές χημείας έστωσαν άνώτέροι τών τών 

λοιπών. Ό μέν έκτακτος λάμβάνέτω 450 δρ. κατά μένα, ό δέ τακτικός 
600 δρ. εκτός τών διδάκτρων, άσκήτρων καί έξετάστρων. Αί δ’ εξετάσει; 

υπάγονται είς τά καθήκοντα τοΰ τακτικοΰ καθηγητοϋ.
7. Νά οίκοδομηθ-^ νέον καΐ κατά1.1>)Λον Χημεϊον. ’Έστω δέ τοϋτο κτί- 

ριον δλως πλινθόκτιστου περιέχον έν μέν τφ ΰπογείφ κατοικίαν τοϋ θυρωροϋ, 
τοϋ καΐ υπηρέτου, εύρύχωρον αποθήκην διά τά οξέα, έτέραν δι’ εύφλέκτους 

ουσίας, έτέραν διά ξύλα καΐ άνθρακας καί τέλος έτέραν τοιαύτην πρός φύ- 

λαξιν τών ύαλίνων σκευών καί τών διπλών οργάνων κοινές χρήσεως, πρός 
δέ καί χώρον διά μικρόν ατμολέβητα καί δι’ έν άεριοφυλάκιον τοΰ ύδροθειι- 

κοϋ οξέος’ έν δέ τό ίσογείφ, οπερ πρέπει νά ύπερέχη τοϋ έδάφους τούλάχι

στον κατά 1μ.9Ο ή 2μ.5Ο, τέσσαρας μεγάλα; αίθουσας διά τάς άσκησεις
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τών φαρμακοποιών, τών φυσικών και τών ιατρών, δυο δια τδν καθηγητήν, 
έν γραφεϊον, έν προπαρασκευαστήρων, έν άποστακτήριον καί ξηραντήριον, έν 
δωμάτιον διά τάς ζυγούς, έν έτερον δι’ εκλύσεις αερίων, έτερον διά τάς 

καμίνους καί μίαν μεγάλην αίθουσαν διά τάς παραδόσεις τής χημείας.’Εκτός 
τούτων οφείλει νά περιέχγι ένα μικρόν θάλαμον διά φωτομετρικάς και όμοιας 
φύσεως έργασίας, έτερον διά τάς αναλύσεις τών αερίων καί δύο θαλάμους 

πρός έναπόθεσιν τών συλλογών. Έν δέ τώ άνωγείω πρέπει εξάπαντος νά 
οίκοδομηθή κατάλληλος οικία διά τόν καθηγητήν κα'ι τόν επιμελητήν. "Οτι 

ό καθηγητής οφείλει νά διαμένφ καθ’ άπασαν την ημέραν είς τό Χημείου 
περί τούτου ούδεμία έγερθήσεται'άντίορησις’ άλλά τά καθήκοντα τοΰ καθη- 
γητοΰ δέν περιορίζονται μόνον εις την διδασκαλίαν του καί την ποδηγέτησιν 

τών μαθητών’ πολύ' ύψηλότερον δέ olvat τό νά έργάζηται είς επιστημονικά; 

έρευνας κα'ι άνακαλύψεις, υψών τοιουτοτρόπως καί εαυτόν κα'ι τό Πανεπι

στήμιων του εις περιωπην αξίαν τής επιστήμης. Άλλ’ 'ίνα πάντοτε καί έν 
πάση ώρα έπιστατή είς τάς έργασίας αύτοϋ έν τώ χημείφ, πρέπει νά κα- 

τοικ·?) έν αύτφ καί νά μη περισπαται ύπό βιωτικών μερίμνων, έν αΐς συγκα
ταλέγω καί τό καθήκον νά βλέπν) τούλάχιστον άπαξ ή δΐς της ημέρας τήν 

οικογένειαν αύτοϋ καί νά συντρώγη μετ’ αύτής.—Έν συνόλφ δέ πρέπει νά 

περιέχν) τό χημεΐον 120 θέσεις διά τούς φοιτητάς μας.
Δέν αμφιβάλλω δτι αί απαιτήσεις αύται θέλουσι φανή είς τούς μή είδό- 

τας τάς άνάγκας τής Χημείας κα'ι τής λυσιτελούς διδασκαλίας αύτής και 
τήν σπόυδάιότητα αύτής δλως ύπερβολικαί. Ούχ ήττο,ν είσ'ιν άπαραίτητοι 

καί θάττον ή βράδιον θά ίκανοποιηθώσιν άνευ τής ελάχιστης αμφιβολίας’ 

τοϋτο μόνον είναι άμφίβολον, άν ημείς αύτοί ή μεταγενέστερα’, γενεαί, μάλ
λον άπηλλαγμέναι προλήψεων, μέλλουσι νά ίδρύσωσι τγ, έπιστήυ.-ρ το εν
διαίτημα τοϋτο.

Τό μέγα δουκάτου τής Βάδης έχει πληθυσμόν 1,4 35,000 έπί έκτάσεως 

119 τετρ. γεωγραφικών μιλίων, ή δέ Ελλάς έχει 1,7 00,000 κατοίκους 
έπί 9 I 0 τετρ. γεωγρ. μιλίων. Έν τούτοις ή μέν Βάδη κέκτηται έν Έϊδελ- 
βέργγ), Μαγχε'ίμη, Καρλσρούη καί Φρεϊβούργν) τέσσαρα μεγάλα πρότυπα 

χημείων, έν αύτοϊς δέ τούς σπουδαιοτέρους τών νΰν άκμαζόντων καθηγητών 

τής χημείας, ελκύει έξ δλου τοΰ κόσμου φοιτητάς καί παρέχει είς τούς άνα- 
δεικνύόντας τήν εγχώριον έπιστήμην καθηγητάς ώς ενδιαιτήματα άληθή 

μέγαρα, ούκ ολίγον είς τήν άνεσιν καί εύχκρίστησιν αύτών συντελοϋντα’ ή 
δέ Ελλάς, τό πρότυπον έν τΰ) Άνατολν) βασίλειον, έν καί μόνον παράπηγμα 

έχει, χημεΐον καλούμενου καί μετριότατα προικοδοτούμενον, συνάμα δέ 

τυγχάνον τό μόνον έν συμ,πάσγι τή Ανατολή, παρά τοΰ οποίου προσδοκφ μεμ- 
ψιμοιροΰσα τούς έξαισ.ιωτέρους καρπούς.

8. Νά νομοθετηθώ πρόγραμμα τών πρακτικών εργασιών έν τω Χημείφ ' 
διά τούς φοιτητάς άπασών τών σχολ.ών, ίνα ούτοι έκμανθάνωσι τήν έκτε* 
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λεσιν τών συνήθων συνθέσεων καί αναλύσεων, τών ίατροχημικών παρα
σκευασμάτων καί άναλύσε'ων καί τών ανεξαρτήτων ερευνών.

9. Νά οίκοδομηθή τό Χημεΐον διά δανείου ή προκαταβολής τοΰ Δημοσίου’ 
ν’ άγορασθώσι δέ τ’ αναγκαία όργανα καί ύλικά παρά τοΰ Πανεπιστημίου. 

Ν’ άνατεθή ή διεύθυνσις τοϋ καταστήματος τούτου τώ ύπευθύνφ καθηγητή, 
ή δέ διαχείρισις τών εισπράξεων καί εξόδων είς επιτροπήν προεδρευομένην 

παρά τοϋ ίδιου και συνισταμένην έκ τοΰ κοσμήτορος τής ιατρικής, τοϋ τής 
φιλοσοφ. σχολής (ή τίνος καθηγητοϋ τοΰ φυσικοϋ τμήματος), έξ ετέρου κα- 

θηγητοϋ είδικοΰ κα'ι έκ τοΰ ταμίου τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ καί ταμίου 

τοΰ Χημείου.
Πάσα δαπάνη καί πάν έσοδον θέλει γίγνεσθαι διά τής διαχειριστικής 

ταύτης επιτροπής, ύποχρεουμένης είς λογοδοσίαν πρός τόν Πρύτανιν κατά 

τήν λήξιν έκάστου άκαδημαϊκοΰ έ'τους.
10. Τό Πανεπιστήμιου, δι’ους έξετέθη λόγους, δέν πρέπει νά συντηρώ καθ’

Ολοκληρίαν τάς ύπέρ τοϋ χημείου καί τών άσκήσεων δαπάνας. ’Οφείλει δέ 

τοϋτο νά έχη ιδίως τρεις πόρους, τούς εξής: α') χορήγήσιν έτησίαν έκ μέρους 

τοΰ Δημοσίου,β') τοιαύτην έκ μέρους τοΰ Πανεπιστημίου καί γ') εισφοράς τών 

φοιτητών. .
1 1. Τό Δημόσιον χορηγεί τώ χημείφ δι’ είδικοΰ άρθρου τοΰ προϋπολογι

σμού δρ. 4000 κατ’ έ'τος διά τήν έκτέλεσιν τών πειραμάτων καί διά τάς 

ασκήσεις.
12. Τό Πανεπιστήμ,ιον χορηγεί τώ χημείφ κατ’ έτος δρ. 4000 πρός πλου

τισμόν τών συλλογών αύτοϋ (τών τε οργάνων καί τών σκευασιών κτλ.)

1 3. "Εκαστος φοιτητής ύποχρεοϋται εις εισφοράν τινα άντϊ τών παρ’ αύτοϋ 
δαπανωμένων ούσιών, φωταερίου καί άντιδραστορίων. Έκ τής εισφοράς ταύ

της διατίθεταΓμέρος τι ύπέρ τοΰ καθηγητοϋ ώ; άμοιβή ή άντιμισθία.
‘Η εισφορά αύτη θεωρητέα ώς βοηθητικόν μέσον διδασκαλίας υποχρεωτι

κής, εισπρακτέα δέ έν άρχή τοΰ έ'τους καί κατά τήν εγγραφήν.
"Εκαστος φοιτητής τοΰ Β'. καί Γ'. έτους τοΰ Φαρμακευτικοΰ Σχολείου θέ

λει πληρόνει δρ. 100 κατ’ έτος.
"Εκαστος φοιτητής τοϋ Β'. ή Γ'. έ'τους τής ’Ιατρικής Σχολής θέλει πλη- 

ρόνει έφ’ άπαξ δρ. 80.
"Εκαστος φοιτητής τοΰ φυσικοϋ τμήματος τής Φιλοσοφικής Σχολής θέλει 

πληρόνει κατά τό Α', τό Β' καί τό Γ' έτος άνά δρ. 125.
1 4. Αί ασκήσεις έν τφ χημείφ είσίν υποχρεωτικά! είς τούς άνωτέρω φοι- 

τητάς. "Ανευ δέ τής άποδείξεως τής άποτίσεως τής εισφοράς αύτοϋ ούδείς-γί
νεται δεκτός είς τό χημεΐον, άνευ δέ τής άποδείξεως τών άσκήσεων ούδείς 

γίνεται δεκτός είς εξετάσεις διδακτορικής ή φαρμακευτικά; ή πρ.οκαταρ- 

κτικάς.
15. ’Αντί τής εισφοράς ταύτης χορηγείται τοϊς φοττηταΐς ή άδεια τής
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χρησεως τοΰ.χημείου, τοΰ φωταερίου, τοΰ άπεσταγμένου υδατος, τών αντι
δραστηρίων,τών ζυγών καί τών δυσπορίστων συσκευών. Πάσας δέ τάς σκευα- 

σίας, έφ’ δν ήθελον έργασθή συνθετικώς, καί πάσας τάς συσκευάς, τά όργανα 

καί σκεύη όφείλουσι νά προμηθεύονται έξ ιδίων καΐ συμφώνως πρός τόν έπΐ 
τούτφ κατάλογον. Δύνανται δέ μετά τό τέλος τών ασκήσεων νά μεταφέρωσιν 

δπου Sv Οελωσι την ιδιοκτησίαν των ταύτην- καδ’ δν χρόνον όμως ασκούνται 

καΐ μάλιστα άπό της ημέρας τής ένάρξεως τών ασκήσεων όφείλουσ-ι νά άπο- 

ταμιευωσι τα όργανά των εις την δοθεϊσαν αύτοϊς ήοιθμημένην έν τώ χημείφ 
δεσιν, κλείοντες αύτην άσφαλώς.

16. Συνιστάται ταμεϊον τοϋ χημείου. Τήν περιουσίαν αύτοΰ διαχειρίζεται 
η διαχειριστική έπιτροπή τοΰ χημείου (§ 9), τά δέ έτήσ(α περισσεύματα έξ 

οίασδήποτετών ώς άνωτέρω εισπράξεων φυλάττονται πρός καταρτισμόν ιδιαί

τερου κεφαλαίου τοΰ χημείου, χρησιμεύοντας εί'ς τε άνέγερσιν τοΰ νέου καΐ 

μεγάλου χημείου καΐ εις εντελή αύτοσυντήρησιν αύτοΰ.

Γαΰτα, κύριε Πρυτανι, είσΐν δσα ώφειλον νά προτείνω ύμϊν όπως ή' τε δι
δασκαλία τνίς χημείας εκ δεμελίων άναδιοργανωθή καΐ άναπτυχθή, τό τε 

χημεϊον καταστή αύτοσυντήρητον καΐ όλιγώτερον δαπανηρόν τω Πανεπι- 
στημίω καΐ ή χημεία έξαπλωβνί μάλλον ή μέχρι νυν έν ταϊς τέχναις καΐ 

ταϊς έπιστήμαις ταϊς παρ’ ημϊν.

Ισως έμακρηγόρησα πλέον ή δσον καΐ ήτο έπιθυμητόν- άλλά μόνον ήτιο- 
* λογημενη εκθεσις ηδύνατο νά έπιδοθή είς σοφόν καΐ πεφωτισμένου σωματείου.

Εαν αναγνώσαντες δσα μακρά πείρα μοι ύπηγόρευσε καΐ δσα δέν δύναν
ται ν’ ^άναιρεθώσιν, έγκρίνητε τήν εφαρμογήν τών προτάσεων μου, ύπολεί- 

πεται ετι η εκ μέρους ύμών δραστήρια καΐ σύντονος ένέργεια παρά τώ ύπουρ- 
γειφ καΐ τή Βουλή δπως όντως έπιτευχθή ή βελτίωσις της χημείας κατά 
πάσας αύτής τάς διευθύνσεις.

Ευπειθέστατος 'Ο χα^ηγητής τής γηιιιίας

A. Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ.

Η ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

■Τις εν τή κλινγ;, εις τό φως τής ήμέρας άνοίγων πάλιν τά βλέφαρα, ή τίς 
κατακείμενος πρός άνάπαυσιν άπλώς ή άπόλαυσιν ύπνου" τίς, ένί λόγω, φεύ- 
γων ή απεκδεχόμενος ύπό στέγην τήν νήδυμον ταύτην άνάπαυσιν, δέν πε- 

ριειργασθη έπι τινας στιγμάς καΐ τάς έλαχίστας τής ύπεράνω τής κεφαλής 

του όροφής ρωγμας η τρυμας, τάς κηλί^ας, τόν ιστόν άραχνιδίου τίνος, ή τάς
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οίασδήποτε κοσμηματογραφίας, έάν τοιαΰται ύπάρχωσιν; Έξυπνοΰμεν, καΐ 

πρώτον άντικείμενον τών όμμάτων άνανηφόντων παρισταται ή οροφή νυ- 
στάζομεν, καί εις τήν οροφήν άτενίζομεν, έως ού επιπροσθηση η πτερυξ τοΰ 

6πνόυ· άσθενοΰμεν, καί δλας ώρας μακράς πρός τήν οροφήν άναπέμπομεν στε- 
νάζοντες τήν φλεγμονήν τοϋ πυρετοΰ, τάς άγωνίας τής στενοχώριας, τάς οί- 
μωγάς τών άλγηδόνων, καί αύτά τά τών άναστροφών τής άναρρώσεως ήδι- 

στα έκφωνήματα" άποδίδομεν, τέλος, τήν έσχάτην άναπνοήν, καί εϊς τήν 

όροφήν προσηλοΰμεν τό ήμαυρωμένον δμμα, ώς αν ό άγγελος τοΰ δανατου 

έκεϊ ή'ρχετο καί ένεφανίζετο, καί ούτω πως άγγεΛοφορονμεν, κατα τό ποιη
τικόν όντως ρήμα τοΰ καδ’ ημάς λαοΰ. Οί συγγενείς προσαυδώσι τότε μετά 

φωνής έκτενοΰς. Μάταιον ! ή οροφή προτιμάται καί τών παμφιλτάτων αύ

τών όμμάτων, θερμότατα δακρυρροούντων δπως αποσπάσωσιν ήμάς άπό τής 

όψεως τής όροφής.
Ήθέλησα ούτω νά ειπω δτι, έν γένει, πρός ημάς κατακεκλιμενους ή ορο

φή λαμβάνει πρό τών οφθαλμών οΐον τόπον τό έδαφος πρός ημάς Ορθιους" 
καί ώς λοιπόν τερπόμεθα περιπατοΰντες έπί καλώς έστρωμένου έδάφους, 

ομοίως καΐ θεώμενοι άνωθεν ήμών καλώς διακεκοσμημένον όροφον. ’Εκτός Sv 

τό κέντρον έπειγούσης έργασίας ή άνυπερθέτου χρέους σε τιναξή απο τής 

στρωμνής άμα άφυπνήσαντα, όμολόγησον δτι, αναχασμωμενος και τα νενω- 
θρευμένα έτι μέλη τανύων, και νωχελώς τούς βραχίονας συσπών, άγαπ^ς 
νά μείνγις ώς εύρίσκεσαι, είς τήν εύεστώ έκείνην, τής όροφής έπί τινας έτι 
στιγμάς θεατής, στιγμάς ών ή διάρκεια έζαρτάται είτε εκ τής διαθεσεως 

τής ψυχή?, είτε καί έκ τής θερμοκρασίας τοΰ κοιτώνος. Καί τότε δε πάλιν, 

μεταξύ τών παντοίων στοχασμών, σχεδίων ή μεληδονων, άτινα επανέρχον

ται καί σου άπασχολοΰσιν άλλεπαλλήλως την διάνοιαν, οι οφθαλμοί, οπού 

άν άραιωθή ή νεφέλη τών διαλογισμών, διαβλεπουσι καΐ ακοντες τα τής όρο · 

φής άτεχνα, έντεχνα ή κακότεχνα.
"Οχι δέ μόνον διά τοϋτο έχει λοιπον χρείαν επιμέλειας τινός η διακοσμη- 

σις τής όροφής, άλλά καί διότι είναι άδύνατον νά μή συντείνγ) κατά τι καί 

είς τήν διάπλασιν τής ψυχής τοΰ άνθρώπου κατα την απαλήν ηλικίαν. Τό 

βρέφος, μέ/ρις ού μάθη νά ίσταται έπί τών ποδών, πολλας τής ημέρας καί 
τής νυκτός ώρας τήν όροφην έχει συνηθεστερον παντός άλλου τών οφθαλ 

μών άντικείμενον. Μήπως τά πρώτα τοΰ νηπίου γράμματα είναι, ώς νομί- 

ζομεν, τό άλφα, τό βήτα ; ’Ήδη άπό τοΰ γάλακτος τής μητρος εχει εκμα- 
θει άλλα, έν άγνοί^ καΐ ήμών καί αύτοΰ. Τό βλεπετε ενφ θηλάζει, ενώ 

ρέει άπό τής άκρας τών χειλέων ή σταγων τοΰ αφθόνου γαλακτος, πώς 
περιφέρει συγχρόνως πρός τήν όροφην τό χαροπόν ομμα ·, Σπουδάζει εν πασή 

άνέσει" καΐ έχει έκμάθει τάς εύθείας καΐ τάς καμπύλας, τούς κύκλους καί 

τά τόξα, τάς γωνίας, — όρθάς, οξείας ή άμβλείας,—τ τά τρίγωνα, τούς ρόμ

βους, τά τραπέζια. Τούτων δλων άτ^κτ^ ιδέαν σαφή, διότι ό νοϋς τοΰ νη-
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πίου, ώς χάρτης άγραφο,ς έτι καί καθαρός, τηρεί άνεξαλείπτου,ς τάς πρώ- 

τας έντυπώσεις. Μόνα τά ονόματα των σχημάτων εκείνων αγνοεί’ άλλά τά 
όνόματα δέν χρησιμεύουσιν ή πρός μετάδοσιν των ιδεών, είς δέ τό βρέφος 

αρκεί μόνη ή άντίληψις’ έπειτα θά έλθγ ή γλώσσα. φυσικω τδ λόγω, τά 
όρθά καταλείπουσιν εντυπώσεις όρθάς καί τά σκολιά σκολιάς’ έξ ου άρχεται 
έν τή διανοίι^ ή κρίσις. Ούδ’ ή άρμονία τών χρωμάτων μένει απαρατήρητος 

άπό τής βρεφτκής τοΰ ανθρώπου ήλικίας. Διδάσκει λοιπόν καί αύτή. Ώστε, 
άν μέν ό κοσμηματογράφο,ς τής οροφής ή καί τών πέριξ τοίχων, ήναι ανεπι
τήδειος, πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι ανεπιτήδεια αντιλαμβάνεται ό έτι 

άπειρος νους’ καί ιδού πρώτη έπήρεια είς την ανατροφήν’ καί ιδού αφετη

ρία μορφώσεω,ς χυδαίας’ άν δέ τουναντίον, τίς οΐδε ; τίς δύναται νά δ,ιισχμ- 

ρισθνί ότι καλή τις θέα, συνεχώς μάλιστα παρισταμένη, ουδόλως συντελεί 
#ρός έξευγενισμόν τίίς έτι τρυφεράς ψυχής ;

Πρό τής ήμετέρας παλιγγενεσίας, τής θεόπνευστου, στέγας μέν εέχομεν 

πάντες, άρο,φάς δέ όλίγιστοι. Αί όροφαί ήσαν άγνωστοι σχεδόν έν παντί 
τόπω όπου έδουλεύομεν ή έθηοεύομεν τών βουνών τόν άδούλωτον βίον’ διό 

και Xιός τις, μεταβάς κατ’ εκείνους τούς χρόνους είς Βενετίαν, και θεώμενος 

τήν αρχιτεκτονικήν χάριν τών έκεϊ 'ηαΛανΙωτ καί την εσωτερικήν διακά- 

σμησιν αύτών, έπεφώνει έν έκστάσει «Σπήτια ειν.’ τοΰτα ; γαρδαρόμπαις 

(garderobes) ε?ν’ τοΰτα!;» Τούς πολλούς ημών έστέγαζον οι κάλαμοι, ττνάς 
δέ πέταυρα, 7) τό πολύ (τούτο δέ μάλιστα έν Βυζαντίω, εν, Σμύρνγ, έν Χίφ, 

καί τισιν ά-λλαις τών νήσων) σανίδες λεπτά!, ών την μεταξύ διάστασιν άμ- 
φεκάλυπτον πήχεις μετρίω,ς έξεσμένο.ι, ποϋ μέν πλατείς, ποϋ δέ στενότεροι 

καί έστιν οπού ήμιστρόγγυλοι. Έκ παραδόσεως βυζαντινής ίσως, οί καθ’ ημάς 
ξυλουργοί μετεχειρίζοντο τούς ήμιστρογγόλο.υς τούτους πηχεις διαθέτοντες αυ

τούς κατά τετράγωνα, αντί φατνωμάτων’—-τοϋτο όμως εις τάς πολυτελε- 
στέρας τών οροφών, μάλιστα δέ τά τών έν τελεί ’Οθωμανών, μέλαθρα. Έβά- 

φετο δέ έπειτα ή οροφή καί οί πηχεις διά ποικίλων χρωμάτων, πολλάκις 

άσυμ,βιβάστων, καί είς τό κέντρον καθηλο.ΰτο όμφαλός επί ξύλου τεχνουργη- 

μένος. Συνήθως παρίστα ό όμφαλας ό,πώρας καί άνθη έντός ταλαρίσκαυ’ καί 
έθαυμάζαντο μέν οί "Ελληνες ξυλογλύφοι ώ.ς τεχνΐται τέλειοι, άπαταν ςςύ—. 

τών την έπιτηδειότητα καταβάλλοντας είς τά τεμένη μάλιστα τών εκκλη

σιών, άλλ’ έθαυμάζοντο ύπό δημοσίου παντάπασιν άδαοΰς περί τάς καλάς 

τέχνας. 'Οπωςδήποτε, τινές αύτών ήσαν άληθώς άξιοι θαυμασμοί!, άν αχι 

διά τήν γνώσιν τοΰ καλοΰ αύτοΰ, άλλά διά τήν έν άγν.οία τών κανόνων τοΰ. 

καλού έξκίρετον είς τό επάγγελμα έπίδοσιν. "Ανευ. σχολής καί εκείνοι, ώς 

μεταξύ τών ήμετέρων σκηνικών τής σήμερον οί δύο αδελφοί Ταβουλάραι, 

άφικνοΰντο είς τό μή περαιτέρω τής τών ολως άδιδάκτων έπιδόσεως εκεί
νης, ήτις άναγκάζει τόν ειδήμονα θεατήν νά λέγρ μετά λύπης, αόπόσον θά

·»

άριστούργει ούτος, ύπό τοιαύτης πεπροικισμένος φύσεως, έάν ηύμ,οίρει καί δι

δασκαλίας τής τέχνης !»
”Ω τής τών δούλων ήμερων τοΰ έ'θνους σήψεως καί άποσυνθέσεως! Άπήλ- 

θομεν είς χοϋν, εις άνήλιον και άνάρδευτον χοΰν, καί άπό τοΰ χοός άνα- 
κτήσαντας τό φως καί τό θάλπος, ό'περ έστιν ή ελευθερία είς τόν άνθρωπον, 
μόλις σήμερον βλαστάνει τι ακαλλιέργητου έτι καί άνανθές, άμφίβολον έτι 
καί άοσμον. Άποιλέσαμεν τήν παράδοσιν, έπι τοσούτους αιώνας διακόψαν- 

τες πάσης τέχνης τήν καλλιέργειαν !. . Καί, ϊνα είπωμεν τήν άλήθειαν, τής 
συμφοράς ταύτης παραίτιοι δέν είναι μόνον οί Τούρκοι. ’Αφόταυ κατισχύσας 

τής πολυθείκς ό χριστιανισμός ήκρωτηρίασεν έμπαθώς καί κατέβαλε καί τό 

τελευταίου εΐ'δωλον, τής τέχνης ή παράδοσις είχε διακοπή. ’Έκτοτε επί τής 
αμβροσίας έπεστρώθη τό μάνα, επί τοΰ ακρον ιερόν τής Παλλάδος έστη δ 
Γολγοθάς, τής γλυφίδας είχε παυσει τό παράπαν δ ψαθυρός κτύπος. "Οτε δέ 

έπανελήφθη, ή γλυφίς είχεν έκπέσει είς σμίλην, καί μόνον σταυροί έχαράσ- 

σοντο έπι τών μαρμάρων, άποξεομένων τών έπ’ αύτών λαμπρών αναγλύφων* 
σταυροί καί περί αυτούς ανθέμια ή κοσμήματα ώς ύπό παιδαρίων έσχεδια- 

σμένα. Ούτω καταρρέει όπόταν στερηθή τι τής συνοχής. Τί άν έσώζετο έτι 

είς τάς άλοκας τών αγρών λέων τις κεκολοβωμένος, άγαλμά τι άνευ ρινός, 
ραπιζόμενον ύπό τών ανέμων, προπηλακιζόμενον ύπό τών ό'μβρων καί τών 

χωμάτων, πνιγόμενον ύπό τών σταχύων, οίτινες κινοΰντες πρός αύτό τάς κε
φάλας, ύπό τόν φλογερόν τοϋ θέρους ή'λιον ή ύπό τήν δροσώδη τής σελήνης 

αΐ'γλην οίονεί ήπείλουν τόν τέλειον αύτοΰ άφανισμόν ; Ή παράδοσις τής τέ

χνης είχε λείψει’ άνευ διδασκάλων δέ ή τέχνη επιστρέφει είς τό άλφα, καί 
τοϋτο κακογραφημένον, προβαίνει έξ αβέλτερου έτι διδασκαλίας είς τό βή

τα, καί αιώνων πάλιν έχει χρείαν, όπως μόλις είς τό τοΰ Πανσελήνου άφι- 
χθή ωμέγα,—τοϋ βυζαντινού Πανσελήνου, δστις, καθ’ & δίδεται νά εικάσω- 

μεν έκ τε τών συγγραφέων καί έκ τών έν τω μουσείφ τής Νεαπόλεως περι- 
σωθέντων έκ τής Πομπηίας ελληνικών ζωγραφημάτων, πόρρω άπεϊχεν άπό 

τής θαυμασίας έκείνης τέχνης τοΰ Ζεύξιδος καί Άπελλοΰ.
'Ομοίως καί ώς πρός τήν μουσικήν’ οί τρόποι εΐχον έκπέσει είς τροπάρια, 

οί παιάνες είς μεγαλυνάρια, οί θούριοι είς απολυτίκια, τοσοΰτον ξένα πρός 

τά αρχαία έκεϊνα, ό'σον καί αί λέξεις αύταί* διότι πλέον δέν ήδεν, άλλ’ 

έψαλλε μόνον ό έλληνικός κόσμος. ’Έψαλλε δαβιτικώς, ούκέτι έμελπεν όρφι- 
κώς. Ώς πρός δέ τήν ποίησιν, βλέπομεν μέχρι σήμερον όποια διεδέχθη τήν 

άρχαίαν μετρική έν τοΐς έκκλησιαστικοϊς ύμ,νοις. «Ή ώραία αρχαία προσψ- 

δί^, ώς κάλλιστα έγραψεν έσχάτως εύδόκιμος φοιτητής τής φιλοσοφικής τοϋ 
καθ’ ήμας Πανεπιστημίου Σχολής', καί ή λοιπή περικαλλής προφορά, ή το
σαύτην έμμέλειαν, τοσαύτην καλλονήν, τοσαύτην εύρυθμίαν περιέχουσα ....

1 ‘Ο κ. Χροσοσθόνης Βαλοισσίδης έν τφ Ά 9 η ν α ί to τών παρελθόντων μηνών Μαρτίου
και ’Απριλίου.
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υπέκυψεν εις βεβιασμένην προφοράν και σκοπόν καί βαρύν τονισμόν, ούδέ τδ 

έΣάχιστον στοιχεΐον έ'χοντα τνίς μούσης και τοΰ ρυθμοΰ τής αρχαίας προσω
δίας.»

*Ίνα S’ έπανεΣθωμεν είς τάς είκαστικάς τέχνας, ά χριστιανισμός καί τήν 

Αρχιτεκτονικήν τών έΣΣηνικών ναών, ως είναι φανερόν, κατέΣιπε, πασαν &\- 
Σην, ρωμαϊκήν ή εβραϊκήν άσπασάμενος ώς πρόσφορον εις τήν αύτοϋ Σατρείαν, 
καί τής ζωγραφική', βραδύτερου έποιήσατο χρησιν, παραδεχθείς μέν τά διά 

βαφών έπί πίνακας ιερά ομοιώματα, άποδιοπομπούμενος δέ πάντοτε τά γΣυ- 
πτά ώς είδωΣικώτερα.

Ωσαύτως παρημεΣηθη καί ή έΣΣηνική κοσμηματογραφία, διότι κατά μέν 
τούς πρώτους άπό Χρίστου αιώνας ή έκκΣησία νηφάΣιον είχε τήν περιβοΣήν’ 
ίτε^δέ κραταιωθεΐσα ήβουΣήθη καί νά Σαμπρυνθή, άπέφυγε τήν τών κοσμη» 

μάτων τών είδωΣικών ναών άπομίμησιν, ώς ύπομιμνήσκαυσαν τά τήςποΣυ- 

θε'ί’ας, οί δέ τεχνΐται τών χριστιανισάντων ΈΣΣήνων ένησχοΣηθησαν εις ίδια 
σχεδιάσματα, είς ανθέμια άπειρόκαΣα μέν καί αυτά καθ’ έαυτά, Ατεχνώς 
δέ καί εξεσμένα. Αί γραμμαί δέν είχαν πΣεον νοΰν, ούδέ εκείνην τήν τών 

Αρχαίων γΣυκύτητα, ή'τις σου πρακαΣεϊ πόθον και φίΣημα. Ή σμίΣη έστραγ- 
γάΣιζεν ώ; τυφΣή ύπό τον κτύπον τοϋ σφυρίου, καταφερομένου ώς ύπό παρα- 

παιούσης χειρός ανθρώπου μεθύσου1 ή ευθεία ανεύθυνος, ή καμπύΣη αγκύΣη, 

τό ό'Σον πρωτόπειρου καί σκαιόν. Έν τή αύΣή τής μητροπόΣεως τών ’Αθη
νών σώζεται Ακέραιον έκκΣησίδιον, ούτινος οί τοίχοι έκτίσθησαν έκ τεμα

χίων τοιούτων έ'ργων άνεργων, μουσεΐον τοϋτο ποΣύτιμον καθότι έπ’ αύτοϋ 
δυνάμεθα έν συνάψει νά μεΣετώμεν τήν παραφθοράν καί πτώσιν τής έΣΣηνι- 

κής τέχνης. Έκεϊ βΣέπει τις ΑΣηθώςοποία άτεχνία, τερατώδης μέν είς τέ

ρατα, τερατώδες δέ καί είς έξαπτέρυγα Σεραφείμ, εΐχε δικδεχθή τήν καΣ- 

Σιτεχνίαν, άφότου ά χριστιανισμός έκήρυζεν δτι ματαιότης ματαιοτήτων, 
πάντα ματαιότης τά ανθρώπινα, καί τέφρα, καί κόνις καί σκιά,-—ώσανεί, 

παρερχομένων. έμοϋ καί σοϋ, παρήρχετο δ άνθρωπος, ή ώσανεί έξανθησάντων, 
ξηρανθέντων καί καταπατηθέντων τών ρόδων άτινα εί'δομεν καί ώσφράνθημεν 

έν έ'τει 1879, τά ρόδα άπέθανον διά παντός!

’Όντως ,γεΣοΐος είναι έν, τω έγώ αύτοϋ ό άνθρωπος.

’Αγαθή τύχη αί έΣΣηνικαί παραδόσεις μετανάστευαν έν παντί καιρφ πρός 
δυσμάς, πρός τήν Εσπερίαν, δπου παρήκμασαν μέν ώσαύτως αί καΣαί τέχναι, 

άΣΣ’ ώς ουδέποτε ύποστάσαι δουΣείαν τουρκικήν, ώς έν ΈΣΣάδι, δέν έξέΣι- 

ποντεΣεον. "ΑΣΣως τε, ή δυτική έκκΣησία ήνοιξε τάς πύΣας αυτής ού μό

νον πρός τάς εικόνας, άΣΣά · καί πρός τά άγάΣματα τών Αγίων, |νώ πρός 
ταϋτα διετήρησεν αύτάς κεκΣεισμένας ή ΑνατοΣική1 τό δέ περιεργότατον, 

ή,φραγκική δύσις δέν ώνείδιζε τά έΣΣηνικά πράγματα δσον ή έΣΣηνική άνα· 

ποΣή. Καί εκείνη μέν /Ακικούς γενικώς (gentili) ώνόμαζε τούς είδωθωΣάτρας, 
αυτή δέ ιδίως "ΕΣΣηνας ήθεΣε νά τούς Σέγγ. Τφόντι, ένφ οί Φράγκα *ΈΣ- 

Σηνας ΑπεκάΣουν ήμάς καί έπί τών βυζαντινών χρόνων, ήμεΐς, άφότου έχρι· 

στιανίσαμεν καί εως χθες, 'Ρωμαίους ήθέΣομεν ν’ ΑποκαΣώμεν εαυτούς ού

τως ή ΑΣΣως. ΠεριέθαΣπον Σοιπόν εκείνοι καί έξετίμων σπουδαίως καί έκαΣ- 

Σιέργουν τάς έΣΣηνικάς τέχνας, δτε ήμεΐς ού'τε τάς ήγαπώμεν πΣεον, ούτε 
ήθέΣομεν νά τάς έξεύρωμεν. Έζ ού ή Εσπερία άφήκε τοσοΰτον όπίσω τήν ”Έω.

, "Αμα νοήσαντες οτι οί "ΕΣΣηνες εί'μεθα ήμεΐς, οί τήν γΣώσσαν έκείνων 
ΣαΣοΰντες καί τάς χώρας έκείνων οίκοΰντες, τά νέφτι τής άνατοΣής ήραιώθτμ 

σαν1 ήΣΣαξεν δψιν ή “Έως. Διότι ΑΣηθώς Ανενήψαμεν έ'κτοτε, καί ΑΣηθής 
νεκρανάστασις έγένετο έν ήμϊν1 ώς δέ ύπό τήν αιώνιον Σάβαν τοϋ Βεσουβίου 

τεθαμμένη έπανήΣθεν είς τό φώς ή Πομπηία καί τό ΉράκΣειον, ούτως ύπό 

τήν τέφραν ή'τις ειχεν έπικαθήσει εις τόν νοΰν ήμών δΣους χιωνχς άνεκα- 
Σύφθη ώς σπινθήρ ή προγονική εκείνη πρός πάν δ,τι καΣόν εύγενής £οπή καί 
εφεσις. Τόσον, ώστε ένομίσαμεν οτι και άδίδακτοι έ'τι καί αμέθοδοι ήδυνά- 

μεθα νά έπιχειρώμεν τά σοφά και ωραία έκ μόνης δψεως καί άντιΣηψεως. 

Έκ τούτου ποΣΣάκις απεδείχθησαν αί επιχειρήσεις ήμών μωραί, καί ποΣΣά- 

κις κατεγεΣάσθησαν τά έργα ήμών ώς τοΣμητιών ύπό τών πρεσβυτέρων έν 

ταϊς τέχναις καί έπιστήμαις. Βεβαίως, έάν έν αύταΐς ύπάρχν) έμπνευσες 
Μουσών, τήν έχει ό "ΕΣΣην έκ φύσεως* άΣΣά τί νά σέ κάμφ, άφοΰ δέν Αρ
κεί ή έ'μπνευσις, είναι δέ χρεία καί διδασκαΣίας, καιρόν δέ πρός διδασκα- 

Σίαν είσέτι δέν έ'Σαβεν επαρκή ;
Όπωςδηποτε, τούτο ζημιοΐ τά μέγιστα τήν ποΣιτείαν. Έμπηδώμεν είς 

τά ποΣιτικά οίόμενοι εαυτούς ποΣιτικούς όίνδρας έντεΣώς καταρτισμένους, 

ένω ούτε τήν δέουσαν έπιμέΣειαν καί ύπομονήν κατεβάΣομεν έν τοϊς σχο- 

Σείοις πρός τοιαύτην ώριμότητα, ού'τε εί'χομεν πρό ήμών έν ταϊς ποΣιτικαϊς 
θέσεσι διδαακάΣους άξιους τοΰ ονόματος. Καί ιδού, άντϊ ΈΣΣήνων, φωρώμε- 

θα 'Ρωμγιοί είσέτι (καθώς καί τδ Σέγομεν). Τόν ί'διον οΐκον είσέτι δέν έμάθο- 

μεν νά κυβερνώμεν καΣώς, καί άξιοϋμεν δχι μόνον δτι τό παρόν ποΣίτευμα, 
τό ύπερπερισσόν έν έΣευθερίαις, είναι Ανεπαρκές, καίτοι δημοκρατικόν φύσει, 

ΑΣΣά ζητοϋμεν ίταμώς καί το θέσει τοιοΰτο. ΜόΣις πορισθέντες όΣίγας βχ~ 

φάς καί μίαν γραφίδα, έπαγγεΣΣόμεθα τόν τοιχογράφον, τούΣάχιστον, ή τόν 
άγιογράφον" μάρτυρες δέ τούτου αί ίεραί εικόνες, άς βΣέπομεν έκτεθειμένας 

έν ταϊς άγυιαϊς πρός πώΣησιν. ’Έτι στουιιπε’τσι όνομάζομεν τό ψιμμύθιον καί 
βουΛιγΙπ τό κιννάβαρι, έξ ου δηΣαδή άποδεικνύμεθα διακείμενοι έ'τι ύπό 
τήν ΑχΣύν τών καιρών τής τουρκικής δουΣείας, Ατεχνίας τε καί άμαθείας, 

καί άνευ τύψεως συνειδότος παρουσιαζόμεθα ώς έγκρατεΐς τής τέχνης.

Έκ τών Αδιδάκτων καί αμεθόδων έν ταϊς είκαστικαΐς τέχναις μόνοι οί 

κοσμηματογράφοι φαίνονται έπιδίδοντες ΑξιοΣόγως έν τή άκριβείφ τών γραμ
μών καί έρμονίφ τών χρωμάτων1 ΑΣΣά καί ούτοι μόνον οσάκις, γραμμικά 

Αντιγράφοντες κοσμήματα, Ανθέμια καί μαιάνδρους καί Αστραγάλους, έχουσιν 
ύπ’ ό'ψιν πρότυπα τέλεια. ’Εργάζονται ουτω, καθώς αί κόραι είς τά Σεγόμε- 
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να κεντήματα επί κανναβ^' έξ οικείας όμως αύτων έπινοίας καί πείρας, δγΐ 
ζώον, ό'χι πτηνον, ό'χι άνθος, άλλ’ ούδέ πράσινον φύλλον θά άφινα νά σχέδια· 

σθγ5 ή ζωγρκφηθ·^ έπί τής όροφής μου. Ούχ ήττον, ή πρόοδος έν τή κοσμη- 

ματογράφίο: παρίσταται προφανής καί αναντίρρητος είς τόν βουλόμενον νά 
συγκρίνη τάς πρό εί'κοσιν έτών δυνάμεις τών έπαγγελλομένων την τέχνην 
ταύτην πρός τάς νυν* τοϋτο δέ χάρις είς τά έν Άθήναις Πολυτεχνεϊον. Ό κτί- 

τωρ τίίς λεγαμένης οικίας Σίνα (της νΰν επισκευαζόμενης ύπ’ άλλον ιδιοκτή
την) είχε βεβαίως καί τόν πόθον καί τά μέσα ό'πως διακοσμήση τάς όοοφάς 
αύτής διά τών άριστων κοσμηματογράφων τοϋ τότε καιρού’ αύτό τοϋτο καί 

δ κτίτωρ τής οικίας οπού τανΰν τό ύπουργεϊον τών Εξωτερικών. Περιεργά- 
οθητε δλνιν εκείνην τήν άπεφοκαλίαν καί άνεπιτηδειό.τητα, έπειτα δέ με· 
τάβητε είς τήν έν τφ πλατείς τοΰ Συντάγματος νεόδμητου οικίαν Β, Μελά, 

καί τήν νεωτάτην τών έν τή. λεωφόρφ Πατησίων, καί θά ΐδητε ό'τι μέγα 
άλμα έγινεν είς τήν τέχνην. Οί σχετικώς άριστοι τών κοσμηματογράφων 

όσων τά έργα έτυχε νά ί'δω είναι σήμερον ό Γρ. Οικονόμου, ό Χρ. Μόσχος, 

ά Πρινόπουλας, ό Βασίλ. Γεωργίου, ό I. Σπανόπαυλος, ό Π. Φαρμακί- 
δης (επιτήδειος ουτος καί έν έλαιοβαφαΐς, καθό ζωγράφος) 4. Ουτοι πάν- 

τες, καλώς ποιοϋντες, εργάζονται κατά πρότυπα καί υποδείγματα, άλλά 
καί τών προτύπων καί υποδειγμάτων ή έκλογή, ή συναρμογή καί ό χρω

ματισμός άπαττούσιν ού τήν κοινήν φιλοκαλίαν. Διά τοϋτο λοιπόν καί 
διά τήν δεξιάν φύσιν ής εύμοιροϋσιν, ώς φαίνεται, ουτοι είναι άξιοι μνείας. 

Είναι δέ καί τις νέος, Νικόλαος Χριστόπαυλος Ναυπλιεύς, ιδίως έπιδίδων είς 

τήν άπομίμησιν τών φλεβών τοϋ μαρμάρου καί ξύλου, είς &, καί μόνα περιο
ρίζεται. ’Ομολογεί δτι είς τοϋτο καί μόνον έγκειται ή δύνα-μίς του, καί 

επαινετή είναι ή μετριοφροσύνη αυτή άπέναντι τών έπιχειρούντων άνεπιτη- 
δείως πάν είδος κοσμηματογραφίας. Τίς τών περιεργαζομένων τά έργα ταΰ

τα δέν ώκτειρε τήν σκαιότητα τών ασοι άπομιμούνται τάς τών μαρμάρων 
φλέβας έπί τών τοίχων πάσης νεόδμητου οικίας ! Νομίζαυσιν δτι, έπειδή ή 

φύσις είναι πάντη έλευθερα είς ταΰτα, πάντη έλεύθεροι είναι καί αυτοί ν,ά 
καταφέρωσι τόν χρωστήρα δπως τύχγμ Άλλ’ ούτως, ούδέν-άλλο ή ρυπαίναυ- 

σι τήν καθαριότητα τών τοίχων. Ή φύσις είναι ελεύθερα έν τή ποικιλία τών 

οχημάτων καί τών χρωμάτων, άλλ’ ή τέχνη, άν θέλγι νά έκτιμηθή, πρέπει 

ν’ άπομιμήται δχι τά τερατωδέστερα, άλλά τά αληθοφανέστερα τής φύσεως. 
‘Η οικία τοϋ Αημνίου (τανΰν Ξενοδοχείου τής Μ. Βρεταννίας), έπιχρωσθεϊσα 

κατ’ αύτάς, ήλλαξεν όύ'.ν έπί τό σκαιότερον’ είχεν απλήν έπίχρωσιν πυρρ.άν, 
άρμόζουσαν πρός τά έπ’ αύτής αρχαϊκά σχεδιαγραφήματα, καί τηρηθέντων 

εύλαβώς τών σχεδιογραφημάτων, κατά τά λοιπά άπέκτησεν ό'ψιν φαιού μαρ

μάρου, τό δέ χείοιστον, μαρμάρου μετά φλεβών, δήθεν, άς άδαεστάτη άπε-

1 Έν τ5| πλειάίι ΐαύτη δίκαιον είναι να μνημονενόώσι καί οί οϊιχ ήττον αξιόλογοι Ν. 
Σαραντίδης καί Π. Χατζήαδάμ. Σηρ.. Π α ρνασσοΰ. 
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μιμήθη χειρ δ,τι προχειρότατα. Ευτυχώς, τήν σώζει δ αρχαϊκός αύτής ρυθ- 

μ.ός καί ή ένιαχοϋ έπιχούσωσις τών σιδηρών δρυφακτωμάτων. Ή μάλλον 
άξιοθέατος τών αθηναϊκών οικοδομών, διά τε τήν αρχιτεκτονικήν εύπρέ- 
πειαν καί τόν πλούτον τών μαρμάρων, είναι βεβαίως ή άδροτάταις δαπά- 

ναις τοϋ Σίμωνος Σίνα κτισθεΐσα εις Ακαδημίαν. Έπέρογκος κοσμ,ηματογρα- 
φία καί ταύτης τό εύγενές κάλλος ήμαύρωσεν, άντί ν’ άναδείξγι αύτό. Διά 

ποιαν μανίαν παρενετέθησαν μεταξύ τών έπιχρύσων κιονόκρανων ύφ’ άπασαν 

τήν ζωοφόρον αί διά βαφών γλαύκες έκεϊναι καί έστιν δπου οί γρϋπες ; 
Άπεσβέσθη ούτως ή ευγένεια ήν παρεϊχεν ή έπιχρύσωσις είς τά κιονόκρανα 
ταΰτα, διότι ένφ πριν άνεδίδοντο έπί τής λευκής ταινίας ώς προεξέχοντα, 

συνεχύθησαν μετά τής νΰν διαποικιλθείσης ταινίας ταύτης καί άπεπνίγησαν. 
Πολύ δέ φοβούμαι μήποτε, άν εύρωπαϊός τις καλλιτέχνης ύπηγόρευσε τήν 

τοιαύτην βκρεΐαν διακόσμησιν,ήβουλήθη νά μκς έμ παίξη ώς άρεσκομένους είς 

τοιούτους φόρτους ασιατικούς. Διότι όμολογουμένως έπικρατεϊ έν Άθήναις μα

νία υπέρογκου διακοσμήσεως τών νέων οικοδομών. Τήν οικίαν Κούπα ύπερε· 
φόρτωσεν ή περί τήν στέγην αύτής ατελεύτητος σειρά ’Ερώτων, φερόντων έν 

ταϊς χερσίν έ'γκαρπα (festons), δι’ ών καί συνδέονται. Καί ή έν τφ τελειοΰ- 

cOat οικία Σχλιεμάννου μέλλει ί'σως τ’ αύτά νά πάθγι έκ τοΰ φόρτου τών 
κοσμημάτων. ’Ήδη οί ιωνικοί στηλίσκοι εκείνοι τής προσόψεως, σπιθαμής 
χρείαν έ'χοντες κατά τό ύψος, άσχημονοϋσι πρός τάς έπ’ αύτών στηριζομένας 

ύπερτελείους ρωμαϊκάς αψίδας, ·
Καί διά ταΰτα μέν δυναται ή νεωτέρα τής Παλλάδας πόλις νά δικαιολο- 

γηθή ά.ποζρινομένη, ό'τι ξένοι ήρχιτεκτόνησαν, ξένοι διεκόσμησαν’ .άλλά 

ποιος θά μας σώση από τοΰ γέλωτος τών ξένων αύτών, ό'σοι έρχονται είς τό 
θέατρον τοΰ Φαλήρου, καί ώραν δλην έκεϊ καθημενοι, ξκόντες άκοντες καθί
στανται Οεαταί τοΰ καταπετάσματος τής σκηνής, τών τριών δηλαδή κυ- 
παρίσσων τών έπ’ αυτής ζωγραφημένων καί τής άπωτέρω θαλάσσης, δή

θεν, καί τών πέραν όρέων ή νήσων ; Δι’ άγάπην τοΰ θεάτρου τοΰ Φαλήρου, 

μετά τεσσάρων ή πέντε έτών εύσεβή διατήρησιν, δέν είναι τρόπος νά μετα- 
ποιηθώστ τά φαΰλα έκεϊνα ζωγραφήματα είς κενήν έπιφάνειαν μετά περι

θωρίου έξ απλών, έστω, γραμμών ; Δέν προσκαλείται ό έσχατος τών παρ’ 
ημϊν κοσμηματογράφων νά άξη τοιαύτας ; Θά ήσαν εύπρόσωποι παραβαλλό- 

μ.εναι πρός τά νΰν χείρον ή παιδαριώδη.
Τών τεχνιτών ό'σοι εύδοκιμοϋσι δέν άποκάμνουσιν έπιζητοϋντες τήν τε

λειότητα τής τέχνης, θηρεύοντες νέα μαθήματα, περιεργαζόμενοι ό',τι άν 

πίπτη ύπό τούς αύτών όφθαλμ-ούς προσοχής άξιον. ”Αν οί μυκηναΐοι ήμών 

θησαυροί εύοίσκοντο έκτεθειμένοι εξς αί'θουσάν τινα τών Μουσείων τής ’Εσπε
ρίας, καθ’ έκάστην θά έπεσκέπτοντο αύτούς ού μόνον άρχαιολόγοι καί όστεο- 
λόγοι καί χρυσοχόοι καί δπλοποιοί, άλλά καί κοσμηματογράφοι, φέροντες 

άνά χεϊρας τήν μολυβδίδα καί άντιγράφοντες τά παντοϊα έκεϊνα ποικίλματα.



704 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ εικονομαχια 705

Παρ’ ήμΐν κεΐνται εκτεθειμένα έν τώ Πολυτεχνείφ, και δι’ δλης ήμέράς μέ· 

νουσιν έρημα' τούλάχιστον ούδείς εκεί δ μελετών χάριν τής τέχνης. Καί 
δμως ύπάοχουσιν αυτόθι κύπελλα και πόρπαι και ψέλλια και ενώτια καί 
περιδέραιων κόκκοι, κομβία δέ μάλιστα ύποτυποΰντα άξιομίμητα είδη, άτινα 

άντιγράφοντες σήμερον οί καθ’ημάς τοιχογράφοι θά διεκρίνοντο ώς παρε- 
νείραντες νέον τι έν τ?ί διακοσμήσει τών οροφών, καί τδ νέον τοϋτο θά κα
θίστατο ΐ'σως τδ δή λεγόμενον συρμός έν Εύρώπγ' άλλά περιμένσμεν οΐ Ευ

ρωπαίοι νά τά άναδείξωσι, καί ημείς νά τά άντιγράψωμεν έξ εκείνων τίς 
οίδε πότε. Καί τοϋτο διά την επάρατον μακράν δουλείαν τοΰ έθνους, καί 

την νϋν όλιγότητα αύτοΰ καί σμικρότητα, ήν Θέλει καί επιμένει θέλων ό 
Βηκονσφίλδ.

"Οτε άνέγνων τδ σατυρικόν εκείνο τοΰ γάλλού Άβούτου έργον (Gr0ce con- 

tcmporaine) τό τοσοΰτον διεγεϊραν καθ’ άπασαν την Εσπερίαν πρός ημάς γέ
λωτα, την πικρίαν ήν ήσθάνθην γευθείς μέχρι τρυγάς τδ δριμύ ποτήριον τού
το άλλως δέν ήδυνήθην νά μετριάσω, είμή έπειπών μετά την μακράν σκέ- 
ψιν ήτις διεδέχθη την άνάγνωσίν μου' — Οί "Ελληνες δέν εΐ'μεθα ένεστώς* 

ευρισκόμενοι εις μεταβατικήν κατάστασιν, την χειριστήν πασών, έν παντί, 
εΐ'μεθα παρελθόν κα’ι μέλλον. Ή χιών ή τηλαυγής καί άσπιλος άναλυθεΐσα 

κατεπατήθη εις βόρβορον, ό'στις δέν έλαβε καιρόν νά κατασταλάξη εις διαυ
γέστατου, ώς θέλόυσιν, ύδωρ. ■

Διά τοΰ αύτοΰ τούτου λόγου παρηγοροΰμαι οσάκις, είτε έν τ-ρ πολιτείγ, 
είτε’ έν τοΐς ήθεσιν, είτε έν τη έκπαιδεύσει, είτε έν τή δημοσιογραφία, είτε 
τέλος έν ταϊς τέχναις καθορώ άδημονών άνάξιόν τι, φαΰλον ή άπειρον. — 

Οί "Ελληνες δέν εΐ'μεθα ένεστώς' είμεθα παρελθόν καί μέλλον.

Καί’τοϋτο φρονώ μετά πεπαιθήσεως.

I. ΙΣΙΔΩΡΙΑΠΣ ΣΚΥΑΙΣΣΠΣ.

Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΒΤΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τπδ ΕΡΜΑΝΝΟΓ ΑΙΓΓ

ΜιταφρασΟίν ?ζ τον γερμανικοί*

Έορτάσιμα ένδεδυμένοι έπορεύοντο ώς έν προςκυνήσει τήν καθωρισμένην 
ήμέραν οί άνδρες τίίς συνόδου είς τήν έκκλησίαν τών άγιων ’Αποστόλων, ό 
δε λαός, ό'ςτις ώς επί τό πλεϊστον έφρόνει τά τών είκονοφίλων, έξήλθεν είς 

* Συνέχεια καί τέλος, "(δ. «Παρνασσοδ» τόμ. Γ'. σελ. 486 καί 599. 

συνάντήσιν των επισκόπων, μοναχών καί ερημιτών, φέρων βάϊα φοινίκων καί 

ψάλλων τό ώσιαννά, καί έρριπτεν άνθη είς τόν δρόμον .αύτών. Ήν μεγαλο- 
πρεπέσι φορείοις ήγθησαν ό αύτοκράτωρ και ή βασιλομήτωρ είς τήν έκκλη

σίαν. Σκιάδες, σημαΐαι, ιππείς έν λαμπροϊς όπλισμοΐς καί πληθύς λαμπρο- 

στολίστων αρχιεπισκόπων καί ίεοέων ηΰξανον τό μεγαλεΐον τής τελετής τής 
ένάρξεως. ’Εν τή έκκλησίφ δέ αύτή ή Ειρήνη καί ό υιός αύτής έκαθέσθησαν 
έπι τών εδωλίων τών Κατηχουμένων καί μετά τούς συνήθεις τόπους ήρξαν- 

το αί συζητήσεις. ’Ήδη έγείρεται ό άρχιμανδρίτης Πλάτων καί λαλεΐ ύπέρ 

τών εικόνων, σχετίζων τάς ιδέας τοΰ μεγάλου φιλοσόφου ού φέρει τδ ό'νομα 

πρδς τήν προςκύνησιν τών εικόνων' ήδη άκούονται φωναί συμφωνίας καί άν- 
τιορήσεως, δτε αίφνης έξεγείρεται φοβερδς*θόρυβος, τδ μέν κατ’ άρχάς έξω 

τών πυλών τής εκκλησίας, έ'πειτα δέ περί τήν εί'ςοδον καί έντδς αύτής. Στί

φη λαοΰ έφορμώσιν, άκολουθοΰμενα ύπό μαινομένων λόχων στρατιωτικοΰ 
ίχλου, άγομένων ύπό τοΰ Ηρακλείου καί Βασιλείου. Άμφότεροι «Ζχον απο
φασίσει, ηγούμενοι τών στρατευμάτων αύτών, νά διαλύσωσι τήν σύνοδον 

καί νά έλευθερώσωσι τόν άρχοντα άπό τής έπιδράσεως τής μητρός αύτοΰ καί 
τών μοναχών. «Διώξατε τούς έργάτας κακών, ήκούοντο φωνοΰντες’ «κάτω 

οί εχθροί τών καθεστώτων» τοιοΰτον ήτο τό σύνθημα τών οργίλων πολεμι
στών. Ή δειλιώσα σύνοδος καί το άκροατήριον αύτής συνωστίζονται καί ζη- 

τοϋσι διέξοδον πρός φυγήν. Ή Ειρήνη ρίπτουσα βλέμμα οργής καί περιφρονή- 
σεοις έπι τόν υιόν αύτής, Sv θεωρεί ώς τόν αί'τιον τής επιδρομής, έπειδή 

βλέπει τούς φίλους αύτοΰ ηγουμένους τών στρατιωτών, προςφωνεΐ αύτδν ούτως.
— Αύτή λοιπόν ήτο ή συνδιαλλαγή σου, αύτή ή μετάνοιά σου, άπεχθές 

προδότα ; Εύθέως δέ καταλείπει τό έδώλιον καί σπεύδει πρός τήν ομάδα 

τών τρεμόντων επισκόπων, ου; ενθαρρύνει νά καρτερήσωσιν. Άλλ’ εκείνοι, βλε- 

ποντες τήν δέσποιναν έν τω μέσφ των, σπεύδουσι νά φύγωσιν έκ τής εκκλη
σίας μετ’ αύτής καί ύπό τήν προστασίαν αύτής. Ό Κωνσταντίνος, οςτις είνε 

τεταραγμένος έπι τφ άνελπίστφ συμβάντι και rvj άδίκφ μομφή τής μη- 
τρός του, σπεύδει πρός τούς άρχηγούς τής σωματοφυλακής του καί διατάσ- 
σει αύτούς νάπομακρόνωσιν αύθωρεί τούς στρατιώτας άπό τής εκκλησίας. ΖΟ 

Ηράκλειος άπαντ$ αύτφ διά μειδιάματος, σημαίνοντος «Μή δίδε δά διατα
γής έναντίας πρός τό συμφέρον σου». Άλλ’ ό Κωνσταντίνος οςτις εκλαμβά

νει τδ μειδίαμα τούτο άντί περιφρονήσεως, σπάται κατ’ αύτοΰ τό ξίφος έν 

μεγίστη άγανακτήσει. «Τί θά πράξής; άναφωνεϊ δ Ηράκλειος, χάριν σοΰ 

ένικήσαμεν.» — «Κατ’ έμοΰ καί κατά τοΰ νόμου, δςτις έπιβάλλει ύμΐν υπο
ταγήν, ειπεν αύτφ έπιτιμητικώς ό Κωνσταντίνος. Περί εκκλησιαστικών δι

χογνωμιών δέν πρέπει σείς νά μεριμνάτε,, τήν δέ βίαν θέλω τιμωρήσει.» ’Έτι 

άπαξ ύψόνει τήν χεϊρα δίκην κελεύσματος καί ύπομ,ορμυρίζοντες ύπακουου- 
σιν αύτφ οί στασιασταί. Άλλ’ ή σύνοδος είχε διαλυθή, πάντες είχον δια- 

σκορπισθή, ό δέ βασιλεύς εβλεπεν εαυτόν μόνον, ύπ’ άμφοτέρων τών φατριών 
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θέωρουμένον μετά δυςπιστίας. Μόνος έπέστρεψεν έ'φιππος, ύπό μόνης τής πλη

ρέστατης συνοδίας του πεοιστοιχιζόμενος, είς τό παλάτιόν του.'Η πρώτη του 
3e φροντις υπήρξε να εξηγηση είς την Εΐρηνην την συμβάσαν παρεξήγησιν 

»αΐ νά εξευμενίσει αύτην. Πρός άπόδειξιν δέ τών ειλικρινών του διαθέσεων 
διέταξε την παραυτίκα ούλληψιν τών δυο αξιωματικών, οίτινες ειχον έλθει 
ίνα δικαιωθώσι, καί την εις στρατοδικείου παραπομπήν αύτών. Είς δέ τάς 

στρατιάς άνηγγέλθη, δτι ό βασιλεύς αύτός έμελλε νά όδηγήσ-ρ αύτάς είς 

πόλεμον κατά τών ’Αράβων, οίτινες ειχον έπιδράμει έίς τάς'νοτίους τοϋ 

κράτους χωράς. ’Αλλα πρώτον θα καταστρατοπεδεύσωσιν έν τή άσιατική 
άκτ^, ένθα επιτρέπεται αύτοϊς νά φέρωσι καΐ τάς εαυτών γυναίκας. "Οτε 
δέ ειχον παραταχθή καΐ έφθασαν.τά πλοία τά μέλλοντα νά μετακομίσω- 

. σιν αύτούς, ήλθεν η διαταγή νά καταθέσωσι τά δπλα, άτινα έμελλον νά 
κομισθώσιν αύτοϊς κατόπιν έπΐ ιδιαιτέρου πλοίου. Άλλά μόλις έφθασαν είς 

την άπέναντι παραλίαν, καΐ εύθύς περιεστοιχίσθησαν, διελύθησαν, άπεπέα- 

φθησαν καΐ έκαστος έστάλη είς την πατρίδα του. Διά τοιοότου δόλου ποός 
την ιδίαν έαυτοΰ στρατιάν ό Κωνσταντίνος άπώλεσε τήν γενικήν συμπά

θειαν καΐ ήλάττωσε τήν ιδίαν αύτοΰ δύναμιν.

Παρα όε τοΰ Νικηφόρου ηλθεν η είδησις, ότι έφθασεν, ηγούμενος νέων 
καΐ πιστών στρατιωτών, η δε Είρηνη άπεξεδέχετο άνυπομόνως τήν ημέραν 
τής είςόδου αύτοΰ. Καθ’ οδόν δέ άπήντησεν ό στρατηγός τήν φραγκικήν 

πρεσβείαν καΐ οί ισχυροί γίγαντες τοΰ αύτοκράτορος τής Δύσεως ήνώθησαν 

μετ αύτοΰ. Γαΰτα παντα παρωτρυνον τόν Ταράσιον νά έπωφελνιθή τής πε- 

ριστασεως και να προλαοη τόν επικείμενον κίνδυνον. Ύπήρζαν στιγμαί καθ’ 
ας είχε κολακευθή ελπισας έπΐ την χεϊρα τής Ειρήνης καί έπΐ τήν άνάβα- 

otv εις τον θρονον’ άλλά νΰν καθίστατο αύτφ όσημέραι φανεοιότερυν, δτι έν 

τΐί περιστάσει ταύτη οί υπολογισμοί του θά ήσαν σφαλεροί. Τούτο δ’ έννοή- 
σας έσφιγξε την χεϊρα, ως να είχε τις δωρησει τι αύτώ καΐ άπεφάσισε στε- 

ρεώ; νάκολουθήσγ μόνος καΐ απαραίτητος τήν οδόν ήν έπέβαλλεν αύτώ ή 
φιλοδοςια του. Ο Κωνσταντίνος εξ αγάπης πρός τήν αλήθειαν είχεν άπο- 
δεχθή τας προτάσεις τής φατρίας τής μητρός του καΐ συνήνεσεν είς τήν 

συγκαλεσιν τής συνόδου, άλλ’ ή πράςις αύτη έξηγήθη ώς προσωπική προς- 
χώρησις πρός τούς μισητούς οπαδούς τής Ειρήνης, τούλάχιστον δέ ώς άδυ- 

ναμια, καΐ ευκόλως εςηγεϊται ή περιφρόνησις ήν προύκάλεσε καθ’ έαυτοΰ, 
δτε έφάνη προδίδων τάς άρχάς τοΰ πατρός του. Ούδέν είνε κινδυνωδέστερον 
δια ψυχήν υπερήφανου η το υποφερειν τήν άδικον κατάκρισιυ τοΰ κόσμου καΐ 

μόλις που εχειν κατ’αύτής ατελή τινα ύπεράσπισιν. "Οτε είδεν, οίας ψευδείς 

άφορμάς απεόιδον αυτφ δολίως, ήσθάνθη βαθυτάτην δυςαρέσκειαν τό μέν 

πρώτον καθ εαυτόν, είτα δέ κατά πάντων τών περί αύτόν, πρό παντός δέ 
κατά τοΰ κόσμου τοΰ καταδικάζοντος αύτόν ούτως έπιπολαίως. ’Εν τοιαύ- 

ταις ψυχικαϊς διαθέσεσι πας πειρασμός έχει εύκολου τήν πρόςοδον, ούδέπο- 

τε δέ φαίνεται έπαγωγοτέρά ή άγριότης κα'ι η κραιπάλη τών δια τοϋ σώ

ματος ηδονών. Είς ταΰτα δέ προςέτίθετο δτι ή συνενωσις αύτοΰ μετά τής 
θεοδοσίας ύπήρχεν ατυχής έπειδή αύτη ώμόίαζεν άληθώς μόνον πρός ίν Jti- 
δωλον, ώραϊον, άψυχον εί'δωλον, άλλ’ δμως ομοιότατου πρός εκείνην, ήν οέν 
ήδύυατο 'νά λησμονήση, ήν ενθύμιζε πάν χαρακτηριστικόν τής συζύγου, ίνα 

καθιστεί αύτώ διπλάσιάν τήν αΐσθήσιν τής άνομοιότητος. Καΐ δμως ηναγ- 
κάζετο νά σκέπτηται, δτι παρά πάντα τό έν αύτφ βαθύ καΐ ολέθριου εκείνο 

πάθος είχεν ανάψει μία τις άπάτη, μόνον μία παιδια. Πώς ναπαλλαγή, πώς 
νά σωθή ; Μετά χρόνον βραχύν ή'ρξατο άμφιβάλλων περί πάσης αλήθειας, 

περί πάσης άνθρωπίνης εύδαιμονίας, κατελήφθη δε υπό πυρρωνισμοϋ σκυ- 
θρωποτάτου. «Ούδέν ύπάρχει, έλεγεν, ούδέν τό μη δν πλάνη!» Επιθυμητή 
καΐ έφικτή είνε μόνον ή άπτοτάτη, στιγμιαία απολαυσις. Δι αυτήν άς 

ζήσωμεν.» Διά τοιούτων λόγων προςεφώνει τους φίλους του, φίρόμενος μεθ’ 

δρμ.ής είς τάς μεθυστικωτάτας τών ηδονών.
Ό 'Ηράκλειος, δςτις είχεν άποτίσει τήν ποινήν του, ήτοι είχε τυχει τής 

χάοιτος, συνέτεινε πάση δυνάμει, ίνα κρατή τόν δεσπότην του εν τοιαυταις 
διαθέσεσι καί ίνα μή άφήση πλέον αύτόν νάνανήψ-ρ έκ τοΰ στροβίλου ηδο

νών παραφορών. Ένέκρυπτεν έν έαυτφ μ.ΐσος άδιαλλακτου καί κατα μυστι- 
κάς τοϋ Ταοασίου εΐςηγήσεις παρεπλάνα τόν Κωνσταντίνον είς οργιά, έν 
οίς έφρόντιζε νά έξεγείρ'ρ καΐ νά παρορμ^ παντα τα κακα πάθη τοΰ θύμα
τός του. Προύκάλει τήν συγκρότησιν συμποσίων, άτινα δεν ωμοιαζον πρός 

τάς φαιδράς θαλίας τών άρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, αλλ ησαν κώμοι 
κατά τόν ωμόν τρόπον τών θύννων, άρτυόμενοι ούχί ύπό ασματων καΐ 

παιδιών, άλλ? ύπό έρίδων περί θεολογικών θεμάτων καΐ περίπλοκων νο
μικών ζητημάτων. Έγίνοντο παροίνιοι συζητήσεις αποληγουσαι εις θερμό

τατους άγώνας, τό δέ πέρας αύτών ήτο πολλάκις γυμνωσις ξιφών και μνη

σίκακα έχθη. Πολλάς εσπέρας έπήρχοντο καΐ πολυδάπανα τυχηρα παι
γνίδια. Καθ’έκάστην δέ περίστασιν κατωρθονεν ό Ηράκλειος δι έπιμονής η 

χλευαστικών λόγων νά έξερεθίζη πρός οργήν τόν άλλοτε φίλον του, ουτος 
δέ έξέθετεν αύτόν είς ταπεινώσεις αίτινες άπεδεικνυοντο ως συνεπειαι τών 
προςβολών κατά τήν ημέραν τής συνόδου. Ό Ήρακ.λειος απεδεχετο παντα 

μ,ετά πνεύματος υποταγής έξεγείροντος έτι μάλλον την αλαζονιαν τοΰ προς- 

βεβλημένου, καΐ πάντοτε κατώρθονε νά συμβιβάζή ουτω τα πραγματα ώστε 

νά παρίστανται μάρτυρες οίτινες νά έξεικονίζωσι τας ταπεινωτικας σκηνας 

καΐ νά διαδίδωσιν αύτάς είς τό κοινόν. Είς τόν νεαρόν αυτοκρατορα ανηγ- 
γέλλοντο έκ διαλειμμάτων τοιαΰται διαδόσεις, εξ ωυ ηυξανεν η εχθρική αυ- 

τοϋ διάθεσις καΐ έξωγκοΰτο μέχρι πράξεων σκληράς τραχυτητος και αυθαι

ρεσίας. Και αύτός δέ ό αγιότατος καΐ ύψηλός του έρως έλαβε κατ ολίγον 

τήν χροιάν τοιαύτης μ.ετατροπής καΐ δή τοσοΰτον απεμακρυνθη τής τοιαυ- 

της άγιότητος, ώστε κατελήφθη ύπό τής επιθυμίας να υποστή τηυ ολην
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διάστασιν τής ψυχής του τ&ν όξυτάτων άντιθέσεων, ·&χί έφαντάζετύ,

δτι ένέκλειε τόν πόθον νά ί'δή έκείνην, -ή'τις SXkots ποτέ έδυνήθη νά δα- 

μάσή τήν ψυχήν του ώς αγία, ηδη έλευθέραν τών δεσμών καί έν μέθή έρω

τος πίπτουσαν εις τούς κόλπους του. Τόν καιρόν τοΰτον εΐχε περιμείνει ό Τα- 
ράσιος. Προςελθών δέ πρός τήν Ίμάγιναν, ήν εκράτέι πάντοτε δίκην αιχμα
λώτου έν τφ παλατίφ του, είπε πρός αυτήν «Συγχώρησον, δτι σε έφύλαξα 

ούτως αύστηρώς' έπρόκειτο περ'ι τής ασφαλείας σου, επειδή ό λαός σέ Θεω
ρεί αιτίαν τής μετατροπής τών ιδεών τοΰ κυριάρχου. Κατηγορεΐσαι ώς έξα- 

σκησασα έπ’ αύτόν γοητευτικήν έπίδρασιν καί σε άπειλεΐ διά θανάτου. ,

— Και ό Κωνσταντίνος; πιστεύει εις ταϋτα ;

— Εκείνος εΐνε έμπεπλεγμένος εις γοητείαν ωθούσαν αύτόν είς τόν ό'λε- 
θρον' δαίμων, περιβληθε'ις τήν μορφήν σου, συνεζεόχθη αύτφ,

— Διά τής εύλογίας τής έκκλησίας ;

Ναί.

Άθαρσής άφήκεν ή κόρη τάς χεΐρας νά καταπέσωσιν έπί τόν κόλπον, μό
νον δέ άνέπεμψεν έλαφρόν, μόλις άκουστόν στεναγμόν.

— Τόν άγαπ^ς; έξηκολούθησεν έρωτών ό Ταράσιος. Έλθέ μετ’ έμοΰ, 
ελευθέρωσαν τήν ψυχήν σου άπό τής πλάνης* καί σύ άγαπάσαι ύπό τοΰ 

Κωνσταντίνου.
Αί λέξεις αύται ήναψαν πυρκα’ίάν' ή κόρη άνωρθώθη. «Ναι, τόν άγαπω 

καϊ ούδεμία γοητεία τοΰ "Αδου δύναται νά τον καταστρέψή. Έν όνόματι 

τής άγιας ήν ύπηρετώ, κύριε τοΰ ούρανοϋ, έ'σο μοι άρωγός. ’Ας ύπάγωμεν». 
■ Διήρκουν έτι έν τφ παλατίφ άπό τής ημέρας τοΰ γάμου αί έορταΐ, ότέ 

μέν πρός τιμήν νεωστϊ άφικομένων ξένων, ότέ δέ εις άνάμνησιν όνομαστοΰ 

προκατόχου. Εβδομάδας ήδη δλας αί ηγεμονικά! στοαι άντήχουν ημέρας 

καϊ νυκτός ύπό μουσικής και συμποσίων. Άπό τίνος εξέδρας έθεάτο ή νεαρά 
βασίλισσα τάς διασκεδάσεις, τάς παραστάσεις τών χορών, τά σκιρτήματα 
τών γοήτων καϊ νάνων. Καθ’ ώραν προςεφέροντο αύτή δροσεροί στέφανοι άν- 

θέων καϊ προςεφωνοϋντο αύτή προπόσεις, ύψουμένων τών κυπέλλων. Αί'φνης 
συνέβη αύτή ποτέ νάπαντήση, πορευομένη άπό τών αιθουσών είς τόν κοιτώνα 

της, μορφήν έν τή δψει τής όποιας άνεγνώρισε μετά φρίκης ώς έν κατόπτρφ 
τά ί'δια έαυτής χαρακτηριστικά. "Υψωσε δέ ή μορφή αύτη τάς χεΐρας κατ’ 

αύτής kal παρεκάλεσεν αύτήν θερμότατα,έπικαλουμένη τούς άγιους, νά υπο

χώρησή άπό τής άδικου κτήσεως καρδίας,ής εκείνη ήτο μέν κυρία,άλλά βοη- 
Θείιρ τοϋ Σατανά.Άγρίαν έκβάλλουσα φωνήν άγωνίας έξέφυγεν ή νεαρά ήγε- 

μονϊς μακράν τοϋ -φοβερού φαντάσματος,ήκολούθησαν δ’ αύτήν αί συνοδεύου- 
σαι αύτήν γυναίκες,καταληφθεϊσατ ύπό όμοιου φόβου. Τά φώτα, μέ τά όποια 
εΐχον προηγηθή φωτίζουσαι τόν δρόμον τής δεσποίνης των, έξέπεσον έκ τών 

χειρών των καί δλαι έπίστευον δτι εΐδον νΰν άληθώς τήν γόησσαν περϊ ής 
ειχον άκούσει. Ό Κωνσταντίνος, έκπληχθεις ύπό τής κραυγής, κατέλιπ» 

τύν κύκλον τών συμποτών του. Άπηγόρευσε δέ νά τον άκολουθήσή όςτιςδή- 

ποτε. ’Έτι δέ έσπινθήριζόν ττνες τών άπερριμμένων λαμπάδων κατά γής, 

δτε εΐςήλθεν είς τόν πρόδομον, έν φ κατά τήν ανατολήν προηγγέλετο ή 
πρωία και ερριπτε τάς πρώτας αυτής ακτίνας είς τάς · ανοικτάς στοάς.*Εκεΐ 

είδεν αί'φνης τήν Ίμάγιναν. Είδεν αύτήν νϋν τό πρώτον έν τή άληθεΐ αύτής 

μορφή* ή καλλονή αύτής ήτο πολλω μείζων καί συγκινητικωτέρα ή τότε, ή 
δέ περί αύτοϋ άγωνία της, ή χαρά τής ένταμώσεως, ή ταραχή ηΰξανον τήν 
φυσικήν χάριν καϊ καθίστων αύτήν άληθώς μάρτυρα, άλλά περιβαλλομένην- 

ύφ’ δλων τών Θέλγητρων τής νεότητος. Έσπευσε πρός αύτήν και ΰψωσεν 
αύτήν είς τό στήθος του, περιέβαλεν αύτήν δι’ άμφοτέρων τών χειρών καί 

έσφιγξεν αύτήν έφ’ έαυτοΰ, ώςει αισθανόμενος, δτι εκείνη μόνη ή στιγμή 

παοεχωρεϊτο αύτοϊς, έ'πειτα δ’ έπέκειτο αιώνιος χωρισμός. Τά χείλη της, 
άδυνατοΰντα νά προφέρωσι λέξιν μίαν, ήσαν χλωμά ύπό τά φιλήματά του 

καϊ ή πρώτη ωχρά οψγή τής ημέρας έ'ρριπτεν αι'γλήν άσθενή περί τό πρόσω*· 
πόν της, περιβαλλόμενου μετά τάς πρώτας χαροπάς ακτίνας τής νίκης τήν 

νεκρικήν ωχρότητα τοϋ φόβου. Δύστηνε, άνεφώνησεν ό βασιλεύς, πολύ άργά 

εμφανίζεσαι' φΰγε, φϋγέ με, πάντα παρήλθον. Μακράν τών βραχιόνων μου ! 
θά σοι έπιφέρωσι τόν θάνατον ! ’Άν σε ευρωσιν εδώ, έφονεύθης !»

**— Κύριε, δέν είμαι σή ; ήρώτησεν ή Ίμάγινα.
— ’Όχι, δχι, άνέκραζε στενάζων ό άτυχής, καί την απώθησε πριγως μα- 

κοάν αύτοϋ, σέ ώ άγια, ήν έλάτρευσα, ουδέποτε έπρεπε νά σε ΐδω άλλως ή 

ώς έκεϊ σε εΐδα.
— Δεν σε άπήλλαξα έγώ άπό τών έπφδών τής μαγίσσης; ήρώτησεν 

άγέρωχος και έπιτιμητική.
— Σύ ; δχι. Σύ είσαι ή. ένοχος, φΰγε πρίν σε άφήσή πάσα χάρις.» Ή 

κόρη έδεσε τάς χεΐρας έν άπελπισί^ πρό τδΰ προσώπου.-—Οίμοι μΰι τή ώθλίςσ, 

άνεφώνησε και έφυγε δρομαία, Έκεϊνος δέ μετά πόνου ήκολούθησεν αύτήν 

άναχωροϋσαν διά τών όφθαλμών κα’ι έπάλαισεν ακόμη μεθ’ έαυτοΰ, σκε- 
πτόμενος άν δέν έπρεπε νάναρρίψή τόν κΰβον καϊ νά την άκολουθήσή, δτε 

άνηγγέλθη αύτφ δτι ή σύζυγός του έκ τής φρίκης κατέπεσεν άπόπληκτος 
και ημιθανής. ’Έσπεϋσε πρός αύτήν. Ή δέ Ίμάγινα, χωρίς νά έξεύρή τί νά 

πράξή, κλονιζόμενη έξήλθεν είς τούς δρόμους. Ό φόβος, μή κυνηγηθή καϊ 
κακωθή, έδίωξεν αύτήν πέραν και πέραν’ δειλή στρέφουσα περί έαυτήν τό 

βλέμμα, έξηκολούθει έν μανίφ τόν δρόμον της. Ποϋ νά στραφή ; Ό Ταράσιος 

τήν ειχεν άπατήσει, τό έβλεπεν, ό έρως της, ώς ένόει, εΐχε χρησιμεύσει ώς 
μέσον σκοποϋ τίνος. Άλλά τίνος σκοπού ; Προφανώς τοιούτου, δςτις άπέ- 

βλεπεν εις καταστροφήν έκείνου δν αγάπα. Προηγούμεναι εκφράσεις τοΰ Τα- 
ρασίου, ύπαινισσόμεναι τοιοΰτό τι, έπανήλθον νΰν εις. τήν μνήμην της. Έν 

τούτοις εΐχε πλησιάσει είς όλιγώτερον κατφκημένα μέρη τής πόλεως, δ ήλιος 

ύψοϋτο καί κατέπεμπε φλογέράς άκτΐνας. Έξηντλημένη κατέπεσεν είς τάς
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βαθμίδας φρέατός τίνος. Έχει είδε προ αύτής κτίριον όμοιζζον πρός μονά··· 

στήριον, ούτίνος ή θόρα ήτο άνοικτή. Συγκεντρώσασα δέ τάς τελευταίας αυ

τής δυνάμεις έπορεύθη έκεΐσε, άλλά κατέπεσε λιπόθυμος μόλις παρελθοΰσκ 
■την. φλιάν. "Οτε δέ μετά τινα ώραν άνέφξε πάλιν τούς οφθαλμούς, ή πρώτη 

αυτής κίνησις υπήρξε νά τείνη άκ.ουσίως την χεϊρα προς κυπελ.λον πλήρες 
ίίδατος, οπερ προςέφερεν αύτή άνήρ, δν ένόμισε μοναχόν. ‘Η ύψηλή αύτοΰ καί 
πως κεκλιμένη μορφή ήτο περιενδεδυμένη φόρεμα δμοιον προς τά τών μο

ναχών, περί την ώχράν καί ύπό τών θλίψεων έρρυτιδωμένην ό'ψιν έκυμάτι- 
ζεν έν μακροΐς βοστρύχοις ή κόμη, έκ δέ τών όμμάτων έξεπέμπετο φλόξ με

στή μελαγχολίας. Άνεγείρας δέ αυτήν την έ’φερεν είς βαθότερον χώρον του 
οικήματος, είς στρογγυλόν δώμα, έ'νθα τό φώς κατήρχετο άνωθεν διά τοϋ 

θόλου της στέγης. Μετά ταΰτα δ’ άπεχώρησε καί επανήλθε μεθ’ ώρας πολ- 

λάς, αΐτινες ήσαν άναγκαΐαι είς άνάπαυσιν αύτής καί. αναψυχήν. ’Επί τών 
τοίχων τοϋ στρογγυλού δώματος άπέλαμπον έπι χρυσού εδάφους εικόνες τών 
χριστιανικών συναξαρίων. ’Απέναντι της κλίνης της είδε την αγίαν έκείνην, 

ής τό μαρτύριον εϊχέ ποτέ διδάξει έπι της σκηνής. Έρωτώσα έ'στρεψε τό 

βλέμμα της πρός τόν άνδρα’
—- Όποιον δν εϊνε αυτό έκεϊ; ηρώτησεν’ εϊνε ώραιότερον παντός ο τι μέ

χρι τοΰδε εϊδον, άλλά διά τί δέν κινείται ; Καί όμως φαίνεται ουτω ζων

τανόν.
•— Εϊνε είκών, ειπεν ό καλλιτέχνης’ δέν εϊδές ποτέ εικόνα ;

— Ούδέποτε. Αυτό λοιπόν μας έμπόδισαν ούτως αύστηρώς να βλεπώμεν 

καί νά προςκυνώμεν ;
— Ναι, εϊνε τεχνούργημα.

. — Καί σύ είσαι ό πλάσας αυτό ; Άλλά πόθεν καί πώς;
— Έκ τής εσωτερικής εικόνας ητις ζή έν έμοί.
— Έκ τής ψυχής σου τό έπλασες. Ά ! καί έγώ ήδυνάμην νά παράσχω 

μόνην τήν έξωτερικήν μου, τήν σωματικήν μου ύπαρξιν καί μόνον κατά τό 
φαινόμενον, διά βραχύν χρόνον’ άλλά τοϋτο φαίνεται διαρκούν . καί μή άλ- 
λοιούμενον. Ή τέχνη αύτη πρέπει νά ήνέ τι άνώτερον. Παρακαλώ δίδαζον 

με αύτήν.» Καί ταΰτα είποΰσα έσιώπησε.

— Τίς εϊσαι, ηρώτησεν αίφνης έν σπουδή.
— Δέν με άναγνωρίζεις; Χαρά είς σέ ! Περί τά χείλη του διέδραμε μει

δίαμα πικρόν, δτε ή κόρη άνέκραξεν’
—— Έξηγήθητι, δέν θά δυνηθώ νά μάθω, τίς ό ξενίσας με, .ό δούς μοι 

αναψυχήν καί παραμυθίαν ;
—· Θά το γνωρίσγις. Μάθε δτι έγώ ή'δη πρότερον ήμην γνωστός έν τή τέ

χνη ταύτγ, καί δέν ύπέκυψα είς τάς άπαγορεύσεις τής είκονολατρείας, άλλ’ 
έξηκολούθησα πλάσσων τάς προςφιλεϊς μορφάς. Διά τούτο έρρίφθην είς τά 
δ.ε.σμά, άλλά τότε δή τότε παρέστήσαν πρό τών οφθαλμών μου ζωηρόταται 

έν νυκτεριναϊς έμφανίσεσιν. Ναι, τάς έ'βλεπον, ήρχοντο πρός με κατά νύκτας 

άύπνους, παρεκάθηντο είς τήν κλίνην μου, ώμίλουν μετ’ έμοΰ, έίς τήν έκμα- 
ραινομένην ψυχήν μου έδιδον τήν θείαν κοινωνίαν. "Ότε δέ ή Ειρήνη, ή νι

κηφόρος; άνήλθεν είς τόν θρόνον; ήλευθερώθην καί έγώ καί έζωγράφιζον τό 
εξής μετ’ εύγνωμ-οσύνης τάς έμφανίσεις έκείνΚς διά τούς όφθαλμ.ούς πάντων, 
διά τήν εύλαβή λατρείαν έν νάοΐς καί προςευχητηρίοις. Ό Κωνσταντίνος δέν 

μετείχε τής πίστεως τής μ.ητρός του καί είχε πολλάκις έμπνεύσει χλεύην 
διά τά έ'ργα μου, άλλ’ δτε διεδόθη, δτι χάριν αύτής μετετράπη ή γνώμη 
του, τότε με κατέλαβε δέν έξευρω τίς δαίμων καί έζωγράφισα εικόνα τής 

Άποκαθηλώσεως, έν ή έ'δωκα είς τήν νεαράν κεφαλήν τοΰ υίοΰ έν τοΐς κόλ- 
ποις τής μητρός παραδοξοτάτην δμοώτητα πρός τήν δψιν τοΰ νεαρού ήγεμό- 
νος. Ότε δέ το έ'μαδε, κατελήφθη έπι τούτφ ύπό βιαίας οργής, διέταξε τήν 

καταστροφήν τής είκόνος καί τήν σύλληψιν κάί μαστίγωσίν μου. ’Ενώπιον 
του έδάοην άνηλεώς, έως άπέσταξεν άπ’ έμοΰ αίμα, έν ώ περί αυτόν άντή- 

χει θορυβώδης μουσική συμποσίου, έπειτα δ’ έξεβλήθην είς τάς οδούς, καί 

έ'κτοτε ζώ ένταΰθα, φεόγων τούς άνθρώπους καί κρυπτόμενος άπό τών βλεμ

μάτων του.» Ταΰτα εϊπε καί έσιώπησεν.
Ή Ίμάγινα προςέβλεψε τόν ταΰτα διηγούμενον μέ οφθαλμούς δακρύβρε

χτους, δτε δ’ έτελείωσε τήν διήγησιν, ανέκραξε μετά πόνου «Ό Κωνσταν
τίνος ήδύνατο νά πράξη τοιαΰτα ; Ά ! εϊνε φριχτόν.» Καί έξερράγη είς δα

κρύων ροήν.

Ό ’Αθανάσιος έπλησίασε προς αύτήν καί την άπαραμύθησεν’ «ΤΙσύχασον. 
Ή ιερά τέχνη, είς ήν θέλεις νά έπιδοθης, θά καταστήση καί σέ ύπερτέραν 

παντός πόνου, ώς άνόψωσε καί εμέ’ ούδεμίαν σύ πλέον τής ζωής σου ήμέραν 
θάπολέσης, άλλ’ έκεΐνον θά πλήξη ή όργή τοΰ θεοΰ άσφαλώς καί ταχέως.

—— ΤΙ όργή τοΰ θεοΰ ; Τίνα ; έκεΐνον'; τόν Κωνσταντίνον;
— Έκεΐνον, καί διά χειρός τοΰ μιαροΰ Ταρασίου, έπειδή πάσσαλος πασ- 

σάλω έκκρούεται.
— Τοΰ Ταρασίου ; Καί τί .έξεόρεις περί αύτοΰ ;

— Ότι όργανίζει στάσιν κατά τοΰ κυριάρχου, δτι έν ήμέραις όλίγαις θά. 

έκοαγη ή έπανάστασις καί ό Κωνσταντίνος, έγκαταλελειμμένος ύπό πάντων, 
προδεδομένος ύπό μητρός καί συζύγου, θαναγκασθνί νά ύποκύψη είς τήν άδιά- 

πτωτον μοίραν.
— Άν δέν δυνηθη νά τον σώση ή βοήθεια άσθενοΰς βραχίονος, εϊπεν ή 

’ίμάγινα -ύψοΰσα τήν φωνήν. ’Έρριψε δ’ έν βλέμμα πρός τά άνω καί εϊδεν 

δτι τό φώς έξέλιπεν έκ τοΰ τρούλλου καί ή ημέρα εϊχε δύσει. «Εύχαριστώ 

εϊπε' τώρα πρέπει νκναχωρήσω. Θά μ’ έπανίδης’ εί δέ μή, δέομαι σου έν τι 

καί μόνον, γράψον ύπ’ έκείνην τήν εικόνα, δτι ή Ίμάγινα έθυσιάσθη ύπέρ 

τής αγίας.

Ό Αθανάσιος δέν έτόλμησε νάντιστη είς τήν Οέλησίν της’ τολμηρφ δέ,
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αποφασιστικά βήματι ή κόρη προέβη πρός την πύλην τοΰ οίκου καί έξηφχ- 

νίσθη. Είχε δέ Αποφασίσει νά έπιστρέψη καί πάλιν μετά σπουδής, ΐνα· είδο- 
ποιήστ) τόν κινδυνεύοντα, άποκαλύψγι αύτω τά τεκταινόμενα κα'ι αποπει

ραθώ της σωτηρίας αύτοΰ, έ'στω κα'ι έπΐ κινδύνφ τής ιδίας αύτης ζωής. Δεν 
είχε δ’ έ'τι φθάσει μέχρι τών πυλώνων τοϋ παλατιού, δτε συμπαρεσύρθη ύπό 

τών κυριάτων πλήθους λαοΰ δςτις είχεν όρμήσει έζεϊσε καί είχεν έκδιωχθή 
ύπό τών φρουρών. Τότε δ’ έ'σπευσε πρός τόν οίκον τοΰ Ταρασίου, έπινοήσασα 
αΐ'φνης σύννουν τινά δόλον δι’ ου τέλος νά ζατορθώσνι τόν σκοπόν αύτης καί 

νά είςχωρησ·/) [κεχρί τοϋ Κωνσταντίνου. ’Επειδή αληθώς ό κίνδυνος περιε- 

σπειροΰτο περί αύτόν άπειλητικώτερος άπό στιγμής εις στιγμήν.
Ή Θεοδοσία άπέθανε συνεπείς τοΰ αιφνίδιου τρόμου κατά την αύτην εκεί

νην νύκτα καΐ η αιτία τοϋ θανάτου άπεδόθη εις αύτόν, τόσφ μάλλον δσώ 

έτηρει άγέρωχον σιγήν κα'ι ούδέ τό παράπαν ήγωνίζετο ,νάπαλλάξν) εαυτόν 

της ύπονοίας. Σύνοφρυς έστη πρό τοΰ πτώματός της, έν δέ περιφρονητικόν 
βλέμμα έπί τούς περί αύτόν έδήλου ίκανώς ύφ’ οποίων φρονημάτων. κατεί- 

χετο. Καί αληθώς αί σκέψεις αύτοΰ ησαν μακράν τοϋ νεκρικού φερέτρου, περί 
την Ίμάγιναν, είς εκείνην δέ μόνην άνήκεν η καρδία του. Τοϋτο ήσθάνετο 

νΰν εΐ'περ ποτέ καί εκείνη . . . Δέν ήπειλεϊτο άρα ; Άπεφάσισε νάναζητήσρ 

αύτην καί νά λάβν) αύτην ύπό την προστασίαν του. Μόλις δ’ έπερατώθη η 

νεκρώσιμος άκολουθία, καί κατέλιπε τόν τάφον, έν φ είχε τελευταίος άπο- 

μεινει μόνος. Ένεθυμηθη τόν πύργον έν ω πάλιν ό Βασίλειος διέμενεν ώς 
φρούραρχος καί βν έφαντάζετο μέλλοντα νά βοηθήσγ αύτόν. Είς εκείνον μόνον 
ή'λπιζεν δτι ηδύνατο ακόμη νά έμπιστευθή, μετ’ εκείνου, ηγουμένου της ένο

πλου δυνάμεως, ήθελε νά δώσγ αιματηρόν παράδειγμα έκδικήσεως.

. Άλλ’ όπόσον ήπατήθη ! Ήτο ηδη μεσονύκτιον, δτε άφίκετο πρό τών τει

χών τοΰ φρουρίου. 'Η φωνή αύτοΰ άντήχει άνευ άπαντήσεως, ούδείς άνέφξε 

την θυραν .'ίνα εΐςαγάγγι αύτόν. Ήναγκάσθη νά έννοηστρ δτι η κατ’ αύτοΰ συ
νωμοσία είχε σχεδιασθή μετά προνοίας καί δτι είχε μεγίστην επέκταση, καί 
διάδοσιν. Τότε λοιπόν έπήλθεν αύτώ ή άπόφασις νά φόγ·ρ πρός την άσιατι- 

κην άκτην δπου έτι θά ευρισκε βεβαίως άνδρας πιστούς εις αύτόν. ’ΐίτο δέ 
νυζ άγρια καί τρικυμιώδης, δτε έπέβη πλοίου τινός ΐνα διαπερασθή είς τήν 

παραλίαν. Νέφη αίωρούμενα χαμηλά έπεκάθηντο επάνω τών ύδάτών καί 
ύψηλά, ύψηλά έκυλινδοΰντο τά κύματα, μαστιγουμενα ύπό τοΰ βορρά. Μόλις 
δ’ είχεν έκπλεύσει τό πλοϊον δρόμον βραχύν καί ήνάγκασεν ή αύξάνουσα 

θύελλα αύτόν . τε καί τούς ναυτίλους νά έπιστρέψωσιν. Άλλ’ έν τούτοις είχε 
διαδοθη έν τή πόλει ή εί'δησις περί της φυγής του ώς φήμη ύπόκωφος, καΐ 

ό Ταράσιος άνεκοίνωσεν αύτήν εις τήν βασιλομήτορα ώς βέβαιον γεγονός* 
Συγχρόνως δέ παρέστησε τά τελευταία συμβάντα διά τών άπεχθεστάτων 

χρωμάτων, καί δή είπε καί περί απειλών, άς δήθεν έζετόςευσεν δ υίός κατά 

τής μητρός. «Έφόνευσε τήν γυναίκα του, τήν ίσάγγελον Θεοδοσίαν, πρό μι- 

κροΰ μόλις, καί ήδη αποπειράται καί τής σής ίεράς ζωής ! — «Έφγάτα κα

κών, διέκοψεν αύτόν ή Ειρήνη, φΰγε μακράν μου, πειρασμέ !» *0 Ιαρασιος 
ύπήκουσεν, άλλ’ έκείνη άνεκάλεσεν αύτόν. Τό παλαιόν αύτής μίσος κατά 
τοΰ Κωνσταντίνου άνεγεννήθη έκ νέου καί μετ’ αύτοΰ ή ουδέποτε εντελώς 
καταδαμασθεΐσα φιλαργία. Ούδέποτε ύπήρχε στιγμή άρμοδιωτερα δι αυτήν, 

ΐνα άοπάση πάλιν τήν άρχήν. Ή ένοχή τοΰ υίοΰ ήτο φανερα, η παρα τφ 
λαω άγάπη του είχεν έξαλειφθή, οι περί αύτόν ειχον άποστατήσει* έν μό

νον νεΰμα αύτής ή'ρκει καί ή τύχη τοΰ Κωνσταντίνου είχε κριθή.

'Ο Ταράσιος έπλησίασε.
— Καλώς, ήρχιζε λέγουσα σοβκρώς καί μετά τίνος προςπεποιημένης κα

πηλείας. «Τό βλέπω, εινε άνίκανος πρός τό κυυερνάν, έπαπειλεϊται στάσις, 
πρέπει νά τον ποοστατεύσωμεν άπό τής μανίας τοΰ λαοΰ. Φρόντισον νάχθή 

καλώς πεφυλαγμένος εί'; τινα μονήν, έκεϊ δέ άς μάθή πάλιν τήν εύσεβειαν 

εκείνην ήτις προςήκει είς τόν κυρίαρχον κράτους ουτω μεγάλου καί ίεροΰ. 
"Αν άντισταθή, τότε συλλάβετέ τον, άλλά προςέςατε νά μή έπενεχθή αύτω 

καμμία βλάβη.» Ή αύλική έπανάστασις ήτο ουτω κεκηρυγμενη καί έπε- 
σφραγισαένη. Ό Ταράσιος έσπευσε νά έκτελέση τήν διαταγήν, θεράποντες 

δέ τής βασιλίσσης έλαβον τήν εντολήν νά συλλάβωσι τόν υιόν αυτής, έν 

ανάγκη δέ νά μή ύποχωρήσωσι καί πρό τών εσχάτων.
Παρά τόν έρημον αΐγιαλόν, καθ’ ου μυκώμενα έςεβράζοντο τά κύματα, 

έκάθητο ό δύστηνος κυρίαρχος τής ’Ανατολής, στηριζόμενος επί σωρών 

νεοτμήτων λίθων καί μαρμάρινων κιόνων, οίτινες έμελλον νά μετακομισθώ- 

σιν είς τήν Ασίαν διά τάς έπαύλεις τοΰ Ταρασίου. Έκ νέου έπανετειλε 
τής Ίμάγινας ή εικών πρό τής ψυχής του. Έφαίνετο προςνεύουσα αύτφ, 

ΐνα έν έσχάτν) ταλαιπωρία έπικαλεσθή τήν άρωγήν αύτοΰ. Μετενόησε 
§ta τδ άφρον σχέδιον τής φυγής του καί άνεσηκώθη. Έν ταϊς όδοϊς είδε 

μ.ετ’ έκπλήζεως κίνησιν έκτακτον, ώς εί έγίνοντο παρασκευαί πρός μεγά- 
λην εορτήν. Αΐ'φνης δέ βλέπει αύτόν περιστοιχιζόμενου ύπό προςωπειοφό- 
ρων καί συλλαμβάνεται, πριν ή δυνηθή άκόμη νάντιστή. Οί συλλαβόντες 

αύτόν είνε οί θεράποντες’ τής βασιλίσσης, ο'ίτινες καί σπεύδουσι, φέροντες 

αύτόν πρός τό παλάτιόν είς τήν πορφυράν αίθουσαν, έως παρασκευασθή 
τό φορεΐον, έν φ μελλουσι νάπαγάγωσιν αύτόν είς τήν μονήν. Είς τών θέ- 

ραπόντων, αισθανθείς οίκτον πρός αύτόν, λύει τά δεσμ,ά του, κατάπονος 

δέ καί έξηντλημένος πίπτει, ό Κωνσταντίνος έπί τήν κλίνην. Αΐ'φνης ά- 
κούει προφερόμενον τό ό'νομα του. Είνε ή φωνή της, είνε ή Ίμαγινα κα- 
λοΰσα αύτόν. ’Αναγνωρίζει πάλιν τήν φωνήν την άλλοτε πως ηδυτατα 

ένηχήσασαν αύτφ, καί ταύτην άκολουθέϊ κραυγή άγωνίας, βοη εκπηγκ- 

ζουσα έκ τοΰ βάθους τής ψυχής. Ταχύς έξεγείρεται έκ τής κλίνης του, απω
θεί τούς περί αύτόν φύλακας, άνοίγει βιαίως την θυραν καί σπεύδει πρδς 
τήν κλίμακα. Έκεϊ παρουσιάζεται πρό αύτοΰ θέαμα, οΐον’είχεν ήδη ίδεϊ 
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xal άλλοτε ποτέ. Κατά τάς πρώτας ττ5ς Ανόδου βαθμίδας κεϊται γονυκλι- 
νίΐς ή μάρτυς, έμποδιζομένη ύπό της παλάμης τών Ανδρών, καί βλέπει αυ

τήν τείνουσαν εν άγωνί$ τάς χεΐρας πρός αύτόν. Άποφασίσασα νά είδα- 
ποιησφ αύτόν περί τοΰ κινδύνου, ειχεν ένδυθη και πάλιν ώς τότε δτε παρέ

στησε τό μαρτύριον της άγιας, κοσμησασα δέ την κόμην διά στεφάνου ρότ 
δων λευκών έπλησίαζε πρός τά βασίλεια. Οί παριστάμενοι καί αύτοί οί φοου- 

pel, καταπτοηθέντες ύπό τοϋ παραδόξου, φασματώδους θεάματος, άφηκαν 
αύτην νά διέλθφ Ανενόχλητος. Ουτω δη έφθασε μέχρι της κλίμακος, άλλ*· 

εκεί άντετάχθησαν αύτνί οί Θεράποντες τοϋ Ταρασίου. Καί έν τίς τοιαύτη 
στιγμή θεωρεί αύτην ό Κωνσταντίνος. Άλλά δέν εΐνε μόνον εΐδωλον πλα

νών αύτόν, φάσμα, φαντασμαγορία, οΐα πολλάκις έπλανήθη πρό της φαν
τασίας του ;—τ ’Ώ, σώσον σεαυτόν, φωνεϊ πρός τόν Κωνσταντίνον. Τότε δέ 
πίπτει κατά γ^ς' εκείνος δέ το βλέπει, Θέλει νά σπεύσφ πρός αύτην., φεϋ, 

καί νομίζει αί'φνης δτι βλέπει, ώς τότε, τό αστράπταυ ξίφος δίατρυπών το 

στηθός της. Τό αίμα σταματφ εις τάς φλέβας του, αισθάνεται δτι η καρ
δία του έπαυσε νά πάλλφ καί ανίκανος πρός πάσαν κίνησιν, πρός πάσαν λα

λιάν, ϊσταται έννεός, προςηλόνει βλέμματα ακίνητα εις τό κενόν. Μόλις δέ 
έ'τε είδεν δτι έφορμώσι καί κατ’ αύτοϋ, επανέρχεται έν έαυτώ η ζωη, άλλ’ 

η Ίμάγινα έξέλιπεν έκ τ-ης θέας του, καί αύτός εύρίσκεται περιεστοιχισμέ 
νος. ,ίΓΟτε δέ Αναγνωρίζει τούς καταδιώκοντας αύτόν καί την πρόθεσίν των 

νά τον δεσμεύσωσιν, άναπηδφ πρός τά όπισθεν καί φθάνει πάλιν είς την 

πορφύραν αίθουσαν. Ένταΰθα δέ Ανακαλύπτει άντϊ οπλών σταυρόν, καί Αμύ

νεται μέ θάρρος λέοντος. Άλλά διαρκώς άπωθούμενος ύπό τοΰ ύπερτέρου ά- 
ριθμοΰ, περιπλέκεται εις τι κάλυμμα μπερ ηθέλησε νά περιβάλν) περί τόν 
βραχίονά του ώς ασπίδα καί καταπίπτει είς την πορφυρήν κλίνην, έν ώ. τά 
ξίφη τών έμμανών έπιδρομέων πληγόνουσιν αύτόν κατά τούς ώμους καί την 

κεφαλήν. Έν τ$ αύτφ αϊθούσφ, έν προςέβλεψε τό φώς τ-ης ημέρας, έστε- 

ρηθη τοΰ φωτός τών οφθαλμών καί έκεϊ έ'νθα έγέννησεν αύτόν η μητηρ, 
άπώλεσεν αύτόν διά παντός.

Μόλις είχε συμβ·η η φοβερά αυτή σκηνη καί εύθύς έφωτίσθη ώςεί κατό
πιν δοθέντος σημείου η δλη πόλις' έκ πάντων τών λόφων ηρχισαν νά λάικ- 

πωσι φώτα, είτα δέ διεδόθη λαμπρόν ρεΰμα φωτός κινούμενον έν τοϊς πέριξ 

χωρίοις, τέλος δ’ έπληρώθη η πόλις τών άκτίνων μεγάλης εορτές. Παντα- 

χοΰ, ώς έκ συνθηματός τίνος συνωμοσίας, άνεφάνησαν αί εικόνες τών αγίων 
έν ταϊς γωνίαις τών οδών, άνω τών. πυλών τών εκκλησιών, έν ταϊς έπιφα- 

νεστάταις τών οικιών, πανταχοΰ έγένοντο όραταί καί πρό τών εικονοστασίου 
αύτών έκαίοντο χιλιάδες λαμπάδων καί φανών πολύχρωμων. Στίφη ευλα

βών συνηθροίζοντρ ύπ’ αύτάς, γονυπετοΰν.τα χάριν προςευχης καί ψάλλοντα 

ύμνους. Την θύελλαν κα'ι την τρικυμίαν είχε διαδεχθώ ωραία θερινή νύξ κα- 
ταυγαζομέ^η ύπό λαμπρών αστέρων καί διαπνεομένη ύπό τών πραοτάτων 

ζέφυρων τίίς Ανατολές. Έν φ δέ διά μέσου τοΰ πανηγυρίζοντας καί.άγαλ- 

λομένου πλήθους έφέρετο ό τετυφλωμένος καί δέσμιος αύτοκράτωρ έν με- 

λανενδύτφ, κεκλεισμένφ φορείφ πρός την μονήν, ώχεϊτο ή Είρηνη, η νέα 

μονάρχις, διά τών οδών της πρωτευούσης της. Τεσσαρες ίπποι κατάλευκοι 
έ'συρον την: χρυσοκόσμητον καί πλουσίαν άμαξαν, παρ’ ην’έβάδιζον τών συγ

κλητικών οί επιφανέστατοι, κρατούντες τά ηνία. Περί της άκρωτηριάσεως 
τοΰ υίοΰ της, ητις εντός βραχέος μετετράπη είς τύφλωσιν τελείαν, ούδέν εί

χε μάθει. Μόνον δέ ό Ταράσιος είχεν αγγείλει είς αύτην, δτι ό Κωνσταντί
νος, κατανοών, δτι ητο μάταιου νκντιστφ καί καταβεβλημένος ύπό μετά

νοιας έπί τφ διαγωγί) του, είχε συναινέσει έκουσίως νάποσυρθφ εί'ς τι μονα- 
στηριον. Ή χαρά αύτίίς έπί τη Αγγελία τοιαύτης νίκης ύπηρξέ τις λίαν τε- 

ταπεινωμένη καί πεπληοωμένη θλίψεως ατελεύτητου, άλλ’ δμως κατέσχεν 

έαυτην καί ύπεοενίκησεν ή αλαζονεία αύτης. Ό άσηκρ^τις έθεράπευε καί 

διεσκέδαζεν αύτην διά κολακειών περί της αγάπης τοΰ λαοΰ πρός αύτην καί 
έπειράτο νάποπλανφ την λύπην της δι’ Ασχολιών βασιλικών. Πρός δε τον Νι- 

κηφόρον έ'γραψεν δ Ταράσιος έπιστολάς αμφιβόλους, αΐτινες άφ’ ενός μέν έ'μελ- 
λον νά διαθέσωσιν αύτόν κατά τίίς βασιλίσσης, άφ’ ετέρου δέ νά έμπνεύσω- 

σιν αύτφ σχέδια ύψιπέτη. Άλλ’ ό Νικηφόρος ολίγον έφρόντιζε περί τών τοιού- 
των, προύχώρει δέ άπαρεγκλίτως είς την οδόν του, ούδέ περί τών άλλων δ’ 

έφρόντιζεν δσα έλέγοντο αύτφ, δτι η βασίλισσα έμαθεν όπόσον ολίγα- διε- 
πράξατο έν Έλλάδι καί δτι είνε ώργισμένη κατ’ αύτοϋ. Άληθώς δέ 

ώργισμένη κατά τοΰ στρατηγοΰ της' έκεϊνος είχε φροντίσει ελάχιστου περί 
της έκπληρώσεως της άγαπητης της ιδέας, η δ’ εκστρατεία, έφ’ ης πλεί- 

στας έστηριζεν έλπίδας, είχεν άποβη μόνον άρπακτικη καί ληστρική εκδρο
μή. Ό Νικηφόρος είχεν άπατησει αύτην. Ώργίζετο, άλλ’ ηγάπα άμα, τά δέ 

τρυφερά αύτης αισθήματα διά τίίς θλίψεως, ην εΐχε παρασκευάσει αύτφ, 
μάλλον ηυξανον η έξησθένουν. «Θά δυνηθφ νά δικαιολογηθώ, έλεγε καθ’ έαυ

την. Καί πώς θά δυνηθώ νά κρύψω τά αίσθηματά μου ύπό προσωπικήν άγε- 

ρωχίαν;
Ούτως έ'φθασεν η ημέρα τίίς πανηγυρικές έφόδου. "Ετι πρό τών πυλών 

της πόλεως ηκουσεν ό Νικηφόρος τά της τυφλώσεως τοΰ έκθρονισθεντος βα- 
σιλέως καί άνευ.Αναβολής διέταξε την άπελευθέρωσίν του. Μέρος τών στρα

τευμάτων του έξετέλεσε την παραγγελίαν ταύτην, ένφ αύτός μετά τών λοι

πών, καί της φραγκικές πρεσβείας είςηλθεν είς τά βασίλεια. Ή Είρηνη τόν 
έδέχθη έν μεγίστφ λαμπρότητι, μέ λέξεις έπιτιμητικάς έπί τών χειλέων, έν 

ώ η καρδία της έ'κειτο δούλη πρό τών ποδών τοΰ κομψοΰ στρατηλάτου, είς 

δν θά προετίμα μάλλον νά δώσφ άμέσως τόν ασπασμόν της σύμφιλιωσεως 
πριν $ καταδείξφ αύτφ φανερά την δυςαρέσκειάν της, ώς ηρμοζεν είς την 

δέσποιναν. Ύποδεχθεϊσα πρώτον τούς πρέσβεις Καρόλου τοΰ Μεγάλου καί 
διακηρύξασα δημοσίφ, δτι ό. κραταιός αύτοκράτως της Δυσεως ζητεϊ. την 
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χεΐρα αύτίς, ηλπιζε ναύξησγ έν τοΐς άφθαλμοΐς τοΰ Νικηφόρου την άζίαν 

τίς άνυψώσεώς του καί διά τούτου νά παραστησγ repo τών οφθαλμών του 

άληθώς άξιοπόθητον την άπόκτησίν της. Άλλ’ ουτος δέν πραςέσχεν εις ταϋ- 

τα. Έχαιρέτισε μ.ετά φαινομένου σεβασμού, άλλά μετ’ αυστηρότητας και 
είπε' «Ήμη εις παντας οϊς προςηκει τιμή.»-—Τι σημαίνει τοϋτο; ηρώτησεν 
έκείνη έαυτην. Πολλαπλούς δέ, τρικυμιώδης χαιρετισμός, άναμεμιγμένος μετ’ 

εκφράσεων όργης και μεγαλοφώνων άρών, ηκούετο όλανέν πλησιέσ.τεοον εις 
την αίθουσαν τις ύποδοχης καί ένέπνεεν αύτίί τρόμον.— Τίνα περιμένομ.εν 

άκόμη ; άνεφώνησεν’ ό δέ Νικηφόρος είπε «Θά έλθη τις, εις δν και μόνον 

ανήκει ό στέφανος τίς νίκης». Έπι ένί νεύματί του, άνεωχΟη ό στοίχος τών 

πολεμιστών του, καί πρό της Εΐρηνης άνηγέρθη έ'κ τίνος φορείου κάτωχρος 
καί φθίνων, ΐσχνώς περιβαλλόμενος υπό τοΰ λευκαΰ χιτωνίου, μέ δεδεμένου,ς 

οφθαλμούς ό υιός της. Εξέβαλε κραυγήν “φρίκης καί ώπισθοχώρησεν. Άλλ’ ό 

Νικηφόρος έστράφη πρός τούς Φράγκους, Θεωμένους μετ’ έκπληξεως τό ανή

κουστου τοϋτο θέαμα, καί εϊπεν’ ίδέτε την ένοχον ητις διέταζε την το.ιαύ- 

την κάκωσιν τοΰ υίοΰ της ! Έπιστρέψατε πρός τόν κύριόν σας και αναγγεί
λατε αύτφ, δτι εΐ'δετε τό μέγιστον τέρας δπερ έφερε ποτέ τα δ,νομα μητρός, 

καί είπέτε νϋν, οϊα ποινή νομίζετε κατά τούς νόμους τίίς χώρας ύμών δτι εϊνε 

ανταξία τοιαύτης γυναικός.
—— Ημείς ούδέν δμοιον γνωρίζομεν εϊπον οί Φρκγκοι, άλλ’ ό ίδιος υιός 

αύτίς πρέπει νά την δικάσγι.

Τότε άνέλαβε πάλιν τό θάρρος της ή Είρηνη, προύχώρησεν έν βήμα, 

έκαμε τό σχίμα τοϋ σταυροϋ καί ειπεν’ «είμαι αθώα άπό τούτων τών πλη

γών. Δίκασόν με λοιπόν, υιέ μου, έν όνόματι τοϋ δικαίου θεοΰ». Έπλησίασεν 

εγγύτερον καί άνεσηκωσε τό κάλυμμα, τό κρύπτον τούς οφθαλμούς τοϋ 
υίοΰ, πρός τό μέτωπόν του. — ’Ω θεέ, εϊνε τυφλός» άνεκραύγασεν οίμώ- 
ζουσα. —- Ναί, εϊνε τυφλός, ειπεν ό Κωνσταντίνος, καί ψηλαφών έζητησε 

τήν χεΐρά της’ τυφλός ώς πάντα’ τυφλή εϊνε η τύχη, τυφλή ή δικαιοσύνη, 
άλλά τυφλός εϊνε καί ό έρως. Αύτός σε άθφόνει’ πτωχή, πεπλανημένη μί- 
τερ, σέ συγχωρώ». Ταΰτα δέ είπών έ'πεσεν άψυχος προ τών ποδών της.' 
’’Ητο νεκρός. Ό Νικηφόρος έλαβε τόν λόγον καί εϊπεν’ «Ή ζωη σοί έδω- 

ρηθη’ άλλ’ έγώ σε έξορίζω διά παντός άπό τών τοίχων τούτων πτωχήν καί 
άθλίαν». Εϊτα δέ έξίλθον. Οί δέ Φράγκοι διά τοϋ παραθύρου έβλεπον τί 

γίνονται οί ίπποι των, άν τά πάντα ησαν έν τάξει. ’Επειδή έσκέπτοντο νά* 

ναχωρησωσιν άνευ άναβολίς, έπιστρέφοντες είς την πατρίδα των.— *0 Νι

κηφόρος μετ’ όλίγας ημέρας έστέφετο πανηγυρικώς. Ό δέ Ταράσιος, δν 
παρά τήν θέλησιν καί εύχην του έκαμε κληρικόν καί πατριάρχην καί δςτις 

έπρεπε νά εϊνε εύχαριστημένος δτι έσώθη ούτως, έμύρονε καί έστεφε διά του 
διαδήματος έκεΐνον, είς δν εύχαριστότερον θά έδιδε δραστικωτάτην δόσιν 

δηλητηρίου.

*Η Είρηνη έ'ζησεν έτη πολλά έν τγ5 νήσφ Λέσβφ ώς εξόριστος, κερδαίνουσα 

τά ολίγα πρός τόν βίον χρειώδη διά τίίς ίστουργίας’ άλλ’ έπέζησε τήν ίκα- 

νοποίησιν νά ί'δ·ρ την είκονολατρείαν έπιτρεπομένην πάλιν καί διαδιδομένην 
έν τφ βυζαντιακώ κράτει. Ήμέραν δέ τινα άφίκετο έκ Κωνσταντινουπό
λεως ωραία, άλλά κάτωχρος γυνή, ής η έμπειρότεχνοξ χειρ πρώτον μέν 

έκόσμησε τάς εκκλησίας τίς νήσου, εϊτα δέ καί τούς οί'κους τών ευλα

βών. Έπηλθε δέ μεταξύ αύτίς καί τίίς Εΐρηνης άναγνώρισις πλήρης μετά

νοιας, μεθ’ ήν η Ίμάγινα άπεφάσισε νά μοιράση μετά της μητρός τοΰ άν- 
δρος δν ηγάπησε τόν άρτον καί την πτωχικήν καλύβην, ήν τέως ούδείς εϊ- 

χεν έπισκεφθη πλην τών πικρών καί θλιβερών άναμ.νήσεων λαμπράς καί 
άτυχοΰς βασιλείας *.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΕΓΕΑι·— Ή Παλιγγενεσία έδημοσίευσε περί τών έν Τε· 

γέςρ άνασκαφών τά έξης’ «Οί έπιμένοντες ίδιοκτηται έπέτρεψαν τελευταίου 

νά γείνωσιν άνασκαφαί έν τοΐς άγροΐς των, καί ούτως άνεκαλύφθησαν έν συ- 

νόλφ αί τρεις γωνίαι τοΰ ναού,ή νοτιοανατολική έν τφ κηπφ τοΰ κ. Γκανά, 

η βορειοανατολική έν τφ προαυλίφ τοΰ κ. Βενικοπούλου, τοΰ μόνου έκ τών 
ιδιοκτητών δστις έπέτρεψεν άνασκαφάς άνευ ούδεμιάς άποζημιώσεως, καί 

η νοτιοδυτική έν τφ κηπφ τοΰ κ. Β. Τσακανάκη. ’Έχει δέ ό ναός μήκος 

47 μ. καί πλάτος 21 μ., καί είναι έξάστυλος περίπτερος, καθά καταφαίνε

ται έκ πλακός έκ τοϋ γείσου, εύρεθείσης έν τφ κηπφ τοΰ κ. Γκανά. ΊΙ έρ- 
γασία δέ τοΰ έξωτερικοΰ τοϋ ναοΰ είναι δωρική. Τά γενόμενα δέ ευρήματα 

είναι αρχιτεκτονικά μέλη και κοσμήματα, οϊον σπόνδυλος κιόνων, τεμάχια 
κιονοκράνου, πλάξ έκ τοΰ γείσου μετά σταγόνων, άστράγαλοι, κυμάτια, άν- 
θέμια κτλ. Είναι δέ πολλά τούτων, ιδίως τά κοσμήματα,τών άριστουργημά- 
των της ελληνικής άρχιτεκτονικής. Εύρέθησαν δέ καί χαλκά ευρήματα, 

οϊον πόρπαι, ενώτια καί διάφορα έλάσματα, παρεμφερή τοΐς έν Όλυμπίι^ ύπό 
τό άρχαΐον έ'δαφος εΰρισκομένοις. "Απαντα δέ τά ευρήματα ταΰτα θέλουσιν 

έκτεθη έν τφ μουσείφ 'Γεγέας, περί την ίδρυσιν τοΰ οποίου άσχολεϊται ό 
κ. Καββαδίας.

Αί άνασκαφαί έ'μελλον νά λήξωσι τό Σάββατον, 11 ίσταμένου».

— Ή ΤρΐποΛις, έφημερίς τίίς ομωνύμου πόλεως, γράφει έν τφ φύλλφ 
τ^ς 25 Αύγούστου τά έξης’ «Έν Πιαλίφ, πρωτευούσν) τοΰ δήμου Τεγέας,

* Σημ. Παρνασσό δ.Τό διήγημα μετεφράσαμιν ώς έ'χει ?ν τφ γερμανικώ πρωτοτύπφ 
χωρίς να θελήσωμεν οϋτε τας ίνυπαρχούσας ίστορικας ανακρίβειας ούτε τους άναχρονισμονς 
να Ιπανορθώσώΐϊεν.
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ένθα άρτίως έγένοντο αί πρός άνεύρεσιν τοϋ ναοϋ τής Άλέας Άθηνάς άνα- 

σκαφαί ίδρύθη αρχαιολογικόν μουσεΐον, έν φ ό έφορος των άρχαιοτήτων κ. 

Καββαδίας περισυναγαγών έντολη της κυβερνήσεως έναπέθετο 22 πλαστικά 

έ'ργα, ήτοι άνδοιάντας καί ανάγλυφα, 24 αρχιτεκτονικά καΐ πλείονα των 300 

χάλκινων άντικειμίΒνων έκ τών άνευρεθεντων κατά τάς τελευταίας άνασκα- 
φάς. Είναι ό'μως λυπηρόν δτι οί κάτοικοι Άχουρίων κατακρατοΰσιν είσέτι 

άγάλματά τινα, ων προστιθεμένων, τό μουσεΐον τοϋτο της Τεγέας θέλει 
άποβή εν τών σπουδαιοτέοων επαρχιακών μουσείων της 'Ελλάδος. Έλπίζο- 

μεν δτι οί κάτοχοι άρχαιοτήτων - δέν θέλουσιν έμμείνει εις την αδικαιολό
γητον αύτών άρνησιν, άλλ’ δτι θέλουσι παραδώσει ταύτας τοϊς άρμοδίοις. 

Προτρέπομεν δέ καί πάντα άλλον κατέχοντα η άνευρίσκοντα κειμηλι,όν τι 

της άρχαιότητος νά τό προσφέρη πρός πλουτισμόν τοΰ νεοσύστατου τούτου 

μουσείου, οπερ άλλως περιποιεϊ μεγίστην τιμήν τγί ημετέριγ επαρχία. Κα

τάλογος τών άρχαιο.τητων εύρίσκεται έν τφ Μουσείφ, ουτινος η κλεΐς παρε- 
δόθη τω κ. δημάρχφ Τεγέας πρός ον οί φίλοι τών αρχαιοτήτων δύνανται 

ν’ άπευθύνφνται».

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΔΗΛΟΥ·— Αί εν Δήλφ ύπό της γαλλικές σχολής έπιχειρη- 
Οεΐσαι άπό τινων έτών άνασκαφαί; έπεοατώθησαν καί διά τό έ'τος τούτο, ό 

δέ διευθύνας αύτάς κ. Homolle, πρώην εταίρος της γαλλικής σχολής, άπήλ- 

θεν ήδη εις Γαλλίαν. Τά εύρεθέντα κατά τό έ'τος τούτο ώς καί τά ευρή

ματα τών παρελθόντων έτών μετεκομίσθησαν είς Μύκονον. Ή 'δέ γνωστή 

δίγλωσσος, ελληνική καί φοινικική, έπιγραφή μετεκομίσθη ένταΰθα εις τό 

μουσεΐον τοϋ Βαρβακείου.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΕΛΟΨΩΝ. —" Ό έν Παρισίοις αρχαιολόγος κ. Frohner, γνω
στός καί έξ άλλων αύτοΰ έ'ργων, έν οΐς καί ό κατάλογος τών έν τφ μουσείφ 
τοϋ Λούβρου ελληνικών έπιγραφών, έξέδωζεν έπ’ έσχάτων φυλλάδιον έπι- 

γράφόμενον Nomenclature des verriers grecs et romains. Είνε δέ ή πραγμα

τεία αύτη άπόσπασμα της περί της αρχαίας ύε-Ζουργιχής συγγραφής τοϋ 
αύτοΰ συγγραφέως, έν ή περιγράφεται η πλουσιωτάτη συλλογή ύελουργών 
άγγείων τοΰ έν Παρισίοις κ. Charvet.O συγγραφεύς αναγνωρίζει τάς δυςχε- 

ρείας του έργου ου έπελήφθη, θεωρών αύτό ατελές έφ’ οσον δέν έ'χει περα- 

τωθή ·η έ'κδοσις τοΰ Corpus Inscriptionum Latinarum ύπό της έν Βερολίνφ 

Άζαδημείας. Έπ’ ί'σης δέ άναπόφευζτον θεωρεί καί την ίχνογράφησιν τών 
διαφόρων συνδυασμών καί σχημάτων, άτινα συνοδεύουσι συνήθως τά ονό

ματα τών ύελοτεχνών. Άλλ’ έπί τοϋ παρόντος ηναγκάσθη νά παραιτηθώ 
τής ιδέας τοϋ νά παράσχη έ'ργον πλήρες καί άμεμπτον, περιοριζόμενος είς τό 

νά παράσχη έ'ργον ωφέλιμον.
Τδ έ'ργον αύτοΰ, έπί τοιούτων βάσεων στηριζόμενον, περιέχει 116. όνό-
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μασα κατασκευαστών ύελίνων άγγείων καί σκευών. Τούτων τχ πλεΐστα εινε 
ρωμαϊκά, έλάχιστα δέ, μ,όνον δώδεκα, ελληνικά. Τά ονόματα δέ ταΰτα 

είνε τά εξής· ’Αλέξανδρος, ’Αρίστων Σιδώνιος, Άρτας Σειδώ(νιος), Ειρηναίος, 

δςτις έπ’ ί'σης ητο Σιδώνιος, ώς φαίνεται έκ τνίς ύπ’ άρ. 5 έπιγραφής, Έν- 

νίων, ό αύτός ί'σως καί ό Αίνίων ό έπιγεγραμμένος, ώς λέγεσαι, έ'ν τισι κυ

πριακοί; ύελουργημασι, Εύγένης ; Ζήθος, Μέγης, Μέντωρ, Νικοκλής, Νίκων 
Σειδώνιος. Έκ τούτων τόν Νικοκλη γνωρίζομεν ώς ύε.Ιινοποώτ έ'κ τίνος επι

γραφές έκ Σπάρτης δημοσιευθείσης ύπό τοΰ Weicker έν τώ Bullettino delF 
Institute τφ 1844 (σελ. 146). Τοΰ δέ Μέντορος τό δνομα λανθάνει έν τώ 

Λεξιφάνει τοΰ Λουκιανού (κεφ. 7), έν ταϊς λέξεσι ζρνη'ΙΙς μετζορονργης^ 
δπερ έξηγεΐ δ σχολιαστής διά τών εξής «άπό Μέντορος τίνος υαΛύφου τούτφ 

καταχρησαμένου τφ εί'δει τών ποτηρίων. Τό ΰαέΐύφου, έγκαίρως παραγνω- 

ρισθείσης της παραφθοράς αύτοΰ, διωρθώθη ύπό τοΰ Raoul Rochette είς ί>α- 

Λογ.Ινφον, ύπ’ άλλων δέ είς ΰα^ιί-οϋ, ό δέ κ. Frohner θεωρεί προτιμητέοι» 

τό ναΛοψοΰ. Άλλά σημειωτέου δτι άμφότεροι οί τόποι άπαντώνται, πλην 
δέ τούτων άναφέρονται έν τοϊς λεξικοϊς καί οί έξης, ναΛεψης, ϋε^ί’^ης, ϋε~ 

•ϊεψος, νε.Ιοεψός. Άξιον σημειώσεφς είνε δτι οί πλεϊστοι τών γνωστών ύε- 
λινοποιών είνε Σιδώνιοι, διότι αύτόθι διεσώθη άπό παλαιών η παράδοσις 

τές κατ’ έξοχην φοινικικής ταύτης τέχνης. Έν τφ άρ. 7 έκτος τών γραμ
μάτων ΕΥΓΕΝ, άτινα ό εκδότης συμπληρόνων ούκ άνευ δισταγμών δέ

χεται ώς σημαίνοντα τό δνομα τοΰ ύελοψοϋ Εύγ^ης, υπάρχει καί ή έπι
γραφή ΜΕΛΑΝΘΕΥΤΥΧΙ, περί ής δέν έκφράζεται ό συγγραφεύς, άλλά 

μόνον λεγει δτι δέν είνε λίαν πεπεισμένος δτι ένέχει ό'νομα ύελοψοΰ. Άλλ’ 

ή έπιγραφή αυτή, ήτις πρέπει προφανώς νάναλυθή είς τό Μέ^,ανθ' εύζύχει, 

εινε σημεϊον δτι τό άγγεϊον έφ’ ου έπεγράφησαν ταΰτα είνε δώρον, βεβαίως 
δέ δέν δηλοϊ τό ό'νομα τοΰ τεχνησαμένου, άλλά του λαβόντος τό τεχνούρ

γημα φς δωρεάν, < . Σ. Π, Λ.

ΕΙΔΗίΕΙί

— Ό περιηγητής Χοραονσΰ 'Ράσσαμ έκόμισεν έκ τοϋ τελευταίου αύτοΰ 
ταξειδίου είς Ασίαν, τοΰ έπιχειρηθέντος χάριν έρευνών, πλην άλλων άξιοθεά- 

των καί τό πρώτον έξ όπτης γης είδώλιον τό μέχρι τουδε άνευρεθέν έν Άσ- 

συρίφ. Παριστάνει δέ τοϋτο άνδρα παλαίοντα κατά λέοντος.

— Ό Έρμης τές Θεσσαλονίκης έδημοσίευσεν έν τώ φύλλφ της 21 Αύ
γούστου 1879 τά έξης’ «Έν τη θέσει Ντεμίρ-Καπού (Σιδηραϊ Πύλαι) της 

βορείου Μακεδονίας άνευρέθη έπιτάφιος πλάξ φέρουσα την κάτωθι έπιγρα- 

φην, ην έ'σχε τήν καλωσύνην εις τών φίλων καί συνδρομητών τοΰ Έρμου νά 
επιστείλη ημϊν, καί τήν οποίαν δημοσιεύομεν άπαραλλάκτως τώ πρωτοτυπώ,
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έπαφίνοντες τήν περί αύτης κρίσιν είς τούς περί τά τοιαϋτα ειδικούς καί έν* 

τρίβοντας αρχαιολόγους.

ΕΝΘΑ ΚΑΑΟΝ ΚΕΪΤΑΙ ΒΡΕΦΟΣ ΕΘΡΙΟΣ ΕΡΜΑΓΟΡΑΣ

ΝΙΙΠΙΟΝ ΔΙΑΜΙΑΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΑΠΙ1ΣΠΑΣΑΊΌ ΑΝΑ-
ΓΟΥΣ ΟΡΧΙΙΣΕ ΤΑΣ ΝΕΜΕΣΕΙΣ ΥΙΧ Ζ

ΤΡΙΤΗ ΟΥ ΠΕΙΡΑΝ ΜΗ ΛΑΒΗΣ.»
Το επιτάφιον τοϋτο επίγραμμα άντεγράφη κακώς, ή δέ άποκατάστασις 

τοϋ όρθοϋ, ώς έ'χει νΰν τό άντίγραφον, δέν εΐνε έν πάσιν εύχερής. Καλόν θά 

ήτο άν κατεβάλλετο φροντίς περί της είς ’Αθήνας άποστολής καλοΰ χαρτα- 
τύπου έκμαγείου. *

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Διά Β. Διατάγματος ένεκρίθη ή αΐτησις τής ’Εφορίας τοΰ Συλλόγου όπως' 
ή παρά την θέσιν Ταβέρνα τής ’Ηλείας έγκατασταθεΐσα αποικία τών ές.’Ιτα

λίας 'Ελληνοαλβανών όνομασθή Nea Γίικέρνη^ καθ’ ά εί'πομεν έν τφ προλα- 

βόντι τεύχει. Ουτω τοΰ λοιποΰ ύπό τά όνομα τοϋτο έ'σται γνωστόν τό χωρίο* 

τών νέων άποίκων,
'Ο γνωστός ’Ιταλός λόγιος κα'ι γερουσιαστής κ. Τερέντιος Μαμικνης άπέ- 

στειλε πρός τόν Σύλλογον λίαν κολακευτικόν έ'γγραφον έπ’ εύκαιρίφ τ-ης απο
δοχής τοϋ τίτλου τοΰ επιτίμου μέλους.

Οί κάτοικοι τών χωρίων τοϋ δήμου Μυρτουντίων Βράτι, Τ^αγανοϋ καί 
Μαρκοπούλου δι’ άναφοράς πρός την ’Εφορίαν τοΰ Συλλόγου έξαιτοϋνται την 

παρ’ αύτοϊς σύστασιν σχολής άπόοων παίδων. 'Η ’Εφορία θέλει υποβάλει την 

αΐ'τησιν ταύτην έν ταϊς πρώταις μετά τάς διακαπάς συνεδριάσεσι τοϋ Συλ

λόγου.
Τή ^/2g Σεπτεμβρίου έν Νεαπόλει της ’Ιταλίας γενήσανται έορταί έπί 

τή άναμνήσει τής δεκάτης όγδοης εκατονταετηρίδας της καταστροφής της 

ΙΙομπηίας.Ύπό τοΰ διευθυντοΰ τών άνασκαφών κ. Μ. Ruggiero προσεκληθη 

λίαν εύγενώς καί ό ήμέτερος Σύλλογος δπως άποστείλη αντιπροσώπους. Ή 

’Εφορία συνελθοΰσα ωρισεν άντιπροσώπους τοΰ Συλλόγου, τόν έν Νεαπόλει 
διατρίβοντα κ. Κ. Καραπάνον, έπίτιμον μέλος, καί τούς κκ. Α. Κορδέλλαν, 

Σπυρ. Π. Λάμπρον καί Α. Φραβασίλην, τακτικά μέλη, οίτινες έσκόπουν νά* 

πέλθωσι κατ’ αύτάς είς ’Ιταλίαν.

ΧΡΟΧΙΚΛ

• ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ.— 'Η πλούσια βιβλιοθήκη τής Βιρμιγχάμης 
έγένετο έπ’ έσχάτων παρανάλωμα τοΰ πυρός.'Η καταστροφή έπεισε την διεύ- 

θυνσιν τνίς έν Βοστώνι της ’Αμερικής βιβλιοθήκης νά είςαγάγγι μέτρον άξιό- 

ζήλον. Έγκατεστησε δηλαδή νυχτοφύλακα ου ή έν τή βιβλιοθήκη περι

πολία εΐνε ώρισμένη ούτως, ώστε νά διέρχηται έκ τών αύτών μερών άνά 

ήμίσειαν ώραν. Δι’ εύφυοϋς δέ τίνος μηχανισμού, σημειοΰντος τήν έκάστοτε 
διάβασιν αύτοϋ, καθίσταται τήν ύστεραίαν εύχερής ή έξέλεγξις τής περί τήν 

υπηρεσίαν άκριβείας τοΰ νυκτερινοΰ φρουροΰ.
— Ευχάριστος εΐ'δησις άγγέλλεται έκ 'Ρώμης. Γνωστόν εΐνε δτι τά πλου

σιότατα αρχεία τοΰ Βατικανού, ών ή έξέτασις θάποβή αξία πλείστου λόγου 
είς τήν ιστορίαν, ώς έ'χει τανϋν ό οργανισμός αύτών, εΐνε σχεδόν άπρόςιτα 

είς τούς ίστοριοδίφας. Άλλ’ ό νΰν πάπας ένετείλατο έπ’ έσχάτων τω γερμανφ 
καρδιναλίφ Hergenrother,γνωστφ έξ άλλων τε αύτοϋ μελετών καί δή καί τής 

περϊ Φωτίου άξιοσπουδάστου συγγραφής, νάσχοληθή είς σχέδιον άναδιοργα- 

νώσεως τών αρχείων. Αί έπενεχθησόμεναι τροποποιήσεις σκοπόν έ'χουσι νά 
καταστήσωσι τάρχεϊα ταϋτα προςιτότερα είς τούς λογίους. Έπ’ ίσης έδόθη 

αύτφ ή άδεια τής έκδόσεως διαφόρων έγγραφων.

— άποσπάσματα Εύγιπίάου και Επιγράμματα έπί παπύ
ρου. Έν τή συνεδρίη τής γαλλικής Άκαδημείας τών Έπιγραφών καί Γραμ

μάτων, τή γενομένη τήν τοΰ λήξαντος Αύγούστου, ό κ. ’Ερρίκος Weil, 
μέλος τής ’Ακαδημείας άντεπιστέλλον, έποιήσατο άνακοίνωσιν σπουδαίαν 

άναφερομένην είς τήν ελληνικήν φιλολογίαν τών κλασικών χρόνων.

Πρόκειται περί παπύρου, γεγραμμένου πιθανώς κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ 
δευτέρου π. χ. αίώνος καί περιέχοντος ανέκδοτα άποσπάσματα Ελλήνων 

ποιητών. Τεσσαράκοντα καί τέσσαρες στίχοι, άποτελοΰντες συνεχές καί πλή
ρες απόσπασμα καί ών ό πάπυρος παρέχει άντίγραφον διπλοΰν, εΐνε τοΰ Εύ- 

ριπίδου. Περιλαμβανουσι δέ τόν λόγον γυναικός δεόμενης θερμώς τοΰ πατρός 

αύτής νά μή την χωρίση συζύγου δν άγαπα καί ή'τις αποποιείται μετ’ άγα- 
νακτήσεως τήν προτεινομένην αύτή ένωσιν μετ’ άλλου άνδρός πλουσιωτέ- 

ρου καί ισχυρότερου. Έν τφ άποσπάσματι τούτφ άξιον θαυμασμού εΐνε τό 
ύψος τών αισθημάτων, συνδεόμενον μετ’ εύγενεστάτης άπλότητος τής γλώσσης.

'Ο πάπυρος δέ ούτος περιέχει καί άλλα άποσπάσματα βραχύτερα καί οί- 

κτρώς παρεφθαρμένα ύπό τής άμελείας καί άμαθίας τών βιβλιογράφων, άλλ’ 

άτινα εΐνε ούχ ήττον σπουδαία. Δύο τούτων δύνανται νάποδοθώσιν είς τόν 

Αισχύλον. 'Ο κ. Βέϊλ έφιστγ τήν προςοχήν έπ’ ΐ'σης έπί χαριεστάτου τινός 

άποσπάσματος κωμφδίας καί δύο βραχέων έπιγραμμάτων. Τά επιγράμματα 

ταϋτα εΐνε άληθή κειμήλια έξελθόντα τής χειρός καλλιτέχνου ποιητοΰ τών 
μετ’ ’Αλέξανδρον χρόνων. Πρός ορισμόν τής έποχής αύτών καί τοΰ τόπου τής 

προελεύσεως χρησιμεύει άπολογισμός τις, εύρισκόμενος έν τφ αύτφ παπύρφ.
Ό σπουδαίος ούτος πάπυρος, άποτελών άλλοτε μέρος τής σπουδαίας βι

βλιοθήκης τοΰ Φιρμίνου Διδότου, άνήκεί νΰν είς τόν υιόν τοΰ θανόντος κ. 
Άλφρέδον Διδόταν, δςτις έπέτρεψεν είς τόν κ. Βέϊλ τήν δημοσίευσιν αύ- 

τοΰ, ή'τις και γενήσεται έν τή Έπετηρίδι τοϋ έν Παρισίοις Συλλόγου πρός
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διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων διά τό προςεχές έτος. Άλλ’ έν τουτόις 

η·διατριβη τοϋ κ. Βεϊλ εινε ηδη έκτετυπωμένη και δέν θάργηση νά δήμο» 

σιευθγϊ έν ίδίω φυλλαδίφ.

'Η εν Νεαπολει Άκαδήμεια τών φιλοσοφικών και πολιτικών επιστη

μών προεκηρυξεν έπ’ έσχατων διαγωνισμόν, οδτινος θέμα έ'σται τό έξης· «Τίς 

εινε ό τρόπος καϊ ό βαθμός τίίς είς τάς οϊκονομικάς τές κοινωνίας λειτουρ
γίας άναμίξεως του κράτους, ην προκαλοΰσι τά κυριώτατα οικονομικά φαι

νόμενα τίίς νεωτέρας κοινωνίας, και τίνες εϊνε αί μέχρι τοΰδε περί τούτου 
του ζητήματος αναπτυχθεϊσαι θεωριαι καί αί γενόμεναι πρός ορισμόν αύτοΰ 

άπόπειραι;)) Τό άθλον έ'σται 8900 ιταλικών λιρών.

— Ξένη καταγωγή τών ‘Ρώσων συγγραφέων. Κατά τινα ανώνυμον κρι

τικόν, άναφερόμενον ύπό τές άγγλικης ’Λχαδημ.είας, οί πλεϊστοι τών άξιων 
λόγου. 'Ρώσων συγγραφέων δέν εϊνε 'Ρώσοι τό γένος. Ό κυριώτατος’ αντι

πρόσωπος της φιλολογικής κινησεως έν 'Ρωσία κατά τά τέλη τοΰ ιζ' αίώ- 

νος, ό Συμεών Πολότσκης, $το Πολωνός. Μετ’ αύτόν ό πρίγκιψ Άντίοχος 

Καντεμίρ ητο ταταρικης καταγωγές. Εϊνε αληθές οτι ό Λομονοσώφ $το 
'Ρώσος, άλλ’ ό Καραμζΐνος ητο Τάταρος, ό δέ Όζερώφ Γερμανός: 'Ο ποιη

τής Γριβογεδώφ κατηγετο έξ οικογένειας πολωνικής, ό δέ κόμης Χβοίτώφ έκ 

‘γερμανικές. Ό Τσλμόσκι ^το Τούρκος έκ μητρός. Ό Βουνικέβσκης, ό Νελε- 
δίνσκης, ό Μελέτσκης και Βαρατίνσκης -^σαν Πολωνοί. Ό παττίρ ΐοΰ ποιη- 

τοΰ Λερμοντώφ ^το Σκώττος καί είχε νυμφευθέ Ταταρίδα. 'Ο Γονόλ κατη

γετο έκ Πολωνοΰ μεταβαλόντος όνομα. Τέλος ό Ποΰσκιν $το Γερμανός έκ 

πατρός καί Μαύρος έκ μητρός.
— Έν τίί τελευταίγ συνεδρία τές έν Λονδίνφ ‘Εταιρείας τών βιδίιοφί- 

Λων εις τών εταίρων, ό κ. Άξων, άνέγνω πραγματείαν περί τών βιβλιοθη
κών παρά τοΐς Σίναις, έξ ίς έξάγεται ότι παρ’ ούδενί λαφ ή αγάπη τοϋ 

συγγράφειν έφθασε περαιτέρω έ παρά τοΐς άρχαίοις Σίναις. 'II χώρα αύτών 
ύπέκειτο είς συμφοράς φρικτάς. Οί ηγεμόνες των μη 'άγαπώντες τά γράμ
ματα διέτασσον τόν θάνατον η τόν ακρωτηριασμόν τών συγγραφέων, αί δέ 

β.βλιοθηκαι αύτών κατεστρέφοντο ύπό τών αρχών. Άλλ’ όμως ούδέν άπε- 
θάρρυνεν αύτούς, ούδέν έ'πειθεν αύτούς νάποστώσι της μελανώσεως τοΰ χάρ

του. Τό γράφειν ητο παρ’ αύτοΐς μανία άληθης.

¥ ¥
ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΕΤΗΜΑΙ, — Γενική εκθεσις τές άγγλικές, γαλλικής 

καί ολλανδικές Γουϊάνης ένεκαινίσθη πρό μικροΰ έν Georgetown (Γεωργι,ουπό- 

λει), πρωτευουσγ τές αγγλικές Γουϊάνης. ‘Η έ'κθεσις αύτη εξέχει πρό πάν

των υπό την εποψιν τές φυσικές ιστορίας καί εϊνε πλούσια εις αντικείμενα 
διευκρινίζοντα τάς λεπτομέρειας τοΰ βίου τών ’Ινδών.

——. ΗΙεχτριχαι ναντιχαΐ πυζίδες. Έγένετο έπ’ έσχατων ευφυέστατη 

εφαρμογή τοΰ ηλεκτρισμού έν τίί Θαλασσοπορίγ. Ό Άγγλος Ερρίκος Severn 

κατόρθωσε νά κατασκευάση μ.αγνητικην πυξίδα διά τές όπόίας ό κυβερνη-. 

της τοϋ πλοίου ειδοποιείται άμα τό πλοΐον παύση νάκολουθγί την διαγέ- 

γραμμένην οδόν, διά τοΰ ήχου κωδωνίσκου. ΤΙ συσκευή περιέχεται έν μικρφ 

κιβωτίω εύμετακομίστφ, τό όποιον κατά γενικόν κανόνα τίθεται έντός τοΰ 
δωματίου τοϋ πλοιάρχου. Πάσα παρέκκλισις πρός τά δεξιά η πρός τάριστερά 

θέτει τόν κώδωνίσκον εις κίνηδιν.
‘Υποθετέον ό'τι ό πλοίαρχος καταλείπων την γέφυραν τοΰ πλοίου έ'δωκε 

την διαταγήν νάκολουθησωσι διεύθυνσίν τινα, θέτει δέ τόν δείκτην τοΰ οργά

νου ύπό τινα γωνίαν καί αντί, ώς νΰν συμβαίνει, νά εϊνε ηναγκασμενος νά 
προσέχη είς την πυξίδα διά νά βεβαιοΰται δτι η διαταγή αύτοΰ έκτελεϊται, 

αναθέτει την φροντίδα ταύτην είς τό νέον οργανον, δπερ ηρεμεί ένόσφ τό 
πλοΐον ακολουθεί την παρ’ αύτοΰ ύποδειχθεΐσαν διεύθυνσίν, άν δμως τό 

πλοΐον παρεκκλίνη ταύτης, ό κωδωνίσκος τοΰ οργάνου άρχεται ηχών καί δέν 

παύει μέχρις δτου τό πλοΐον άναλάβγ την προτέραν αύτοΰ διεύθυνσίν.

Ό πλοίαρχος διά τοΰ οργάνου τούτου απαλλάσσεται πολλών φροντίδων καί 

περιπλοκών καί αποφεύγει τούς σκοπέλους μετά μεγαλγτέρας τές τέως α

σφαλείας, οί δέ κίνδυνοι έν γένει τές θαλασσοπορίας έλαττοΰνται σπουδαίως.

— Κατά τάς έπισημους στατιστικάς, γράφει ή γαλλική Έφημερίς τές 

Ανθρωπολογίας, τω 1877 έφονεύθησαν ύπό τών ανθρώπων 22,851 αγρίων 
θηρίων καί 127,295 Άγεις, άλλά 16,777 ανθρώπων άπέθανον δηχθέντες 

ύπ’ οφεων καί 2918 έφονεύθησαν ύπό τίγρεων, λεοπαρδάλεων, λύκων καί 

άλλων αγρίων, ζώων. Άρα έν τω άγώνι τούτφ ύπερνικί?. ό άνθρωπος.
α

¥ ¥
ΗΘΗ και ΕΘΙΜΑ — ‘Ο χορδς του ήΜου παρά τοΐς Ίνύοΐς Σιοΰ. Πρό 

τριών περίπου μηνών ό ιατρός Woodbridge παρέστη εΐ'ς τινα Σορον τοϋ Ή- 

Λίου τελεσθέντα παρά τό Poplar-River, έν Μοντάν^ ύπό πολεμιστών Σιοΰ. 

Κατά τόν ιατρόν τοϋτον ιδού η περιγραφή καί οί λόγοι τές τελεσεως τοΰ 

αγρίου τούτου χοροΰ.
«Ό χορός τοΰ Τίλιου τελείται είς τιμήν τοΰ Μεγάλου Πνεύματος ινα απο- 

κτησωσι την εύνοιάν του καί ιδίως ΐνα δεηθώσιν αύτοΰ να καταστηση επι

τυχείς τάς Θήρας.
«Μεγάλαι παρασκευαί εΐχον γείνει ύπό τών Σιοΰ διά τόν χορον τοΰ 'Η

λιου. Έν μέσω πεδιάδος έχούσης μέγεθος αρκετόν διά γυμνάσια χιλιάδων 

ιππέων ύψοϋτο σκιάς κατεσκευασμένη έκ πασσάλων άπό λεύκας καί περι- 
βαλλομένη ύπό δορών βουφάλων. Οί άνδρες έγίνοντο δεκτοί είς τό κεντρον, 

καθ’ ολοκληρίαν έκτεθειμένον είς τόν ήλιον.
«Κατά τάς εί'κοσι καί οκτώ ώρας καθ’ άς διηρκεσεν ό χαράς, οί’Ινδοί εθυ· 

σίασαν καί έ'φαγον περί τούς τεσσαράκοντα κύνας, κρέας βονάσου, γογγύ

λια άγρια καί παντοειδέ τρόφιμα βρασθέντα έντός λεβήτων. Οί παρόντες 

ησάν περί τους πεντακιςχιλίους, άλλ’ έπειδη έν τω περιβόλω ησαν μόνον οι
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άνδρες, αί γυναίκες καΐ τά παιδία έμενον ό'πισθεν τών πασσάλων τών περί- 

κλειόντων τόν χώρον. ΙΙάντες έφόρουν τάς έορτασίμους αύτών έσθήτας’ αί 

ένδυμασίαι τών ιερέων .καί τινων αρχηγών ησαν αληθώς πολυτελείς.
«Σημείου τίνος δοθέντος, πολεμισταί ύπέρ τούς πεντήκοντα εΐςήλθον ύπό 

τούς ήχους της μουσικής καί επευφημούμενοι ύπό τοϋ πλήθους. Διεστιγμέ- 
νοι τό σώμα διά ζωγραφιών καί γυμνοί, έ'φερον έπΐ της κεφαλές κοσμήματα 
πτερών μεγαλοπρεπή καί έν τί) χειρΐ σφυρίκτραν έξ όστοΰ άετοΰ, δι’ης έξέ- 

βαλλον ήχους, όζεις.
«Ή περκρρόνησις τών πόνων η άναπτυχθεϊσα κατά τό πρώτον απόγευμα 

τοϋ χοροΰ δύναται νά θεωρηθώ θαυμαστή. Πολλοί Σιοϋ έκοψαν πεντήκοντα 

μέχρι διακοσίων τεμαχίων σαρκός έκ τών βραχιόνων και της ράχεώς των. 
>'Ο χορός διήρκεσε καθ’ ολην την νύκτα μετά τοΰ αύτοΰ ζήλου. Την δέ 

πρωίαν αί όδύναι καΐ τό άλγος έπεκράτουν γενικώς. Οί Σιοΰ έχόρευον φέ- 
ροντες δύο, τρεις η τέσσαρας κεφαλάς-βονάσου έξηρτημένας έξ οπών άς ει- 

χον διατρησει έν τη ίδίγ. αύτών σαρκί.

- «Εις τών ’Ινδών τούτων έσυρε κατόπιν του οκτώ κεφαλάς βονάσου προςηρ- 
τημένας ε.Ις τάς σάρκας της ραχεώς του. ’Άλλοι έχόρευον προςδεδεμένοι είς 

πασσάλους διά τεσσάρων σχοινιών ών δύο $σαν διαπερκσμένοι διά τοϋ στη· 

θους των καί δύο διά τής ράχεώς των. Τινές, προςδεδεμένοι, ώς εί'πομεν, ει- 

χον πλην τούτου κεφαλάς βονάσου κρεμαμένας άπό της ράχεώς, ών τά κέ

ρατα διεπέρων αύτούς, έπάγοντα καί κίνδυνον κατά της ζωής αύτών. Πολ

λοί έπιπτον λιπόθυμοι ή έξηντλημένοΓ άλλ’ δμως ό χορός, η μουσική καί αί 

κραυγαί δέν έπαυον.
«Καί χοροί καί δεήσεις καί επικλήσεις διεκρίνοντο διά την έκτακτον αύ

τών ζωηρότητα. Οί Σιοΰ έθετον τό πρόσωπον έπί τάς κεφαλάς τών βονάσων 
δεόμενοι ύπέρ επιτυχίας της Θήρας, έν ώ δ ίερεύς έζητει μεγάλη τη φωνή 
παρά τοϋ Μεγάλου Πνεύματος νά παράσχη αύτοϊς Θήραν άφθονον, ίνα δυνη- 

θώσι νά θρέψωσι τάς.γυναίκας αύτών καί τά τέκνα. Τέλος δέ καθαρισθέντος, 

διά της έκφυτρώσεως τών χόρτων καί τνίς πόας, χώρου τεσσάρων τετραγω
νικών ποδών, έγένετο η διανομή τών προςφορών, συνισταμένη κυρίως έξ 

ό'πλων καί ίππων, δι’ ής έπερατώθη ή περίεργος εορτή τοΰ Χοροΰ τοΰ ΉΜον.»

ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Είς τήν έν τφ παρόντι τεΰχει δημοσιευομένην διατριβήν τοΰκ.Σπυρ. Π. Λάμπρου 

ή ύστεραία τής έν Πλαταιαΐς νίκης παρειςέφρησε παρόραμα σπουδαΐον. Τό 

έν σελ. 636 έν στίχω 3 κάτωθεν πανελλήνιον θεόν διορθωθήτω είς πανελ

λήνιο ν θ υ σ ί α ν.


