ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΓ
Κυρίαι. χαι Κύριοι^
Οΰδένα έξ ύμών λανθάνει οτι άπό χρόνων άρχαιοτάτων άνεφάνη
θεωρία τις τών δντων, ήτις άρνεϊται τάς ύψίστας κα'ι θεμελιώδεις
άρχάς πάσης υγιούς φιλοσοφίας καϊ θρησκείας, την ύπαρξιν τοΰ Θεοΰ,
την πνευματικότητα καί αθανασίαν της ψυχής.Ή θεωρία αυτή έκλήθη A7ioy«ic, διότι οί όπαδο'ι αΰτής έκ της ύλης καί διά της ύλης έρμηνεύουσι τά πάντα, και την υπαρξιν τοΰ κόσμου κα'ι τά ψυχικά καϊ
πνευματικά φαινόμενα. Κα'ι εϊνε μέν αρχαιότατος ό υλισμός, διότι
τάς βάσεις αύτοΰ εύρίσκομεν ·»θδη παρ’αΰτοϊς τοϊς άρχαιοτάτοις ,τών
έλλήνων φιλοσόφων, και ιδίως παρά τφ Λευκίππφ καϊ Δημοκρίτω,
άλλ’ ουδέποτε ό ύλισμός έξεδηλώθη τοσοΰτον έν πλήρει τη εΐδεχθεϊ
αΰτοΰ μορφή, όσον έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις. Οΰδέποτε αί θεμελιώ
δεις άλήθειαι περϊ Θεοΰ καϊ ψυχής κατεπολεμήθησαν τοσοΰτον λυσσωδώς, όσον σήμερον. Οΰδέποτε οΐ πολέμιοι τών αληθειών τούτων
μετήλθον γλώσσαν τοσοΰτον τραχεΐαν, ύφος τοσοΰτον βάναυσον καϊ
χυδαϊον, όσον έν τοϊς καθ’ ήμάς χρόνοις. Δριμύτεροι καϊ αΰθαδέστεροι, εϊπερ ποτέ, έξεγείρονται οί ύλισταϊ σήμερον, ϊσχυριζόμενοι ότι
δέν έχομεν χρείιζν Θεοΰ ε’ις έξήγησιν τοΰ κόσμου. ’Αναφανδόν καί
άπροκαλύπτως, μετ’ έγκαυχήσεως μάλιστα άνακηρύττουσίν ότι δέν
υπάρχει Θεός, δέν υπάρχει πνεΰμα, δέν ύπάρχει αθανασία ψυχής.
"Υλη, ύλη μόνον καί ούδέν πλέον υπάρχει. Ή ύλη μόνη εΐνε αιώνια
καϊ αθάνατος. Ή ύλη μόνη παρήγαγε πάντα τά όντα. Έν τη ύλη
μόνον καϊ διά τής ύλης ύπάρχουσι πάντα. Παν τό ύπάρχον σύγκειται κατά τούς νεωτέρους. τοΰ ύλισμοΰ αντιπροσώπους έξ άπειρων με
ρών, καϊ έκ τών μερών τούτων, ατόμων καλουμένων, προέρχονται
πάντα. Ούτως ή άλλως συντιθέμενα τά άτομα παράγουσι τά φυτά,
τά ζφα, τόν άνθρωπον. ’Αποσυντιθέμενα αύθις μεταποιούνται αιω
νίως καί μετασχηματίζονται ε’ις νέας μορφάς ζωής. Μόνα τά άτομα
εινε άφθαρτα καϊ αιώνια. Πάντα τά λοιπά έπϊ τής γής, άπό τών
άπλουστάτων καϊ άτελεστάτων μέχρι τών συνθετωτάτων καϊ τέλειο-

1 Άνεγνώσθη εν τώ Συλλόγφ τή 18 Φεβρουάριου 1887.
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τάτων, εινε άπλοΰν φαινόμενον, τυφλή παιδιά τύχης, ήτις τά άτομα
ότέ μέν ούτως, ότέ δέ άλλως μετασχηματίζει.
·
Όποιαν διεγείρει φρίκην, όποιον διανοίγει χάος σύστημα τοιοΰτο !
Δι’αύτοΰ δέν καταπολεμείται άπλώς αύτη ή εκείνη ή πρόληψις κα'ι
δεισιδαιμονία, δέν μεταποιούνται άπλώς αύται ή έκεΐναι αί παχυλα'ι
θρησκευτικά! ΐδέαι, δέν διασαλεύεται άπλώς το κύρος τών χριστια
νικών αληθειών, άλλ’ άπαλείφονται άπό της ανθρώπινης φύσεως αί
εύγενέσταται καί θετικώταται ΐδέαι περί Θεοΰ κα'ι ψυχής, καί άπογυμνοΰται ούτω δ άνθρωπος παντός ύψηλοΰ κα'ι γενναίου αισθήματος,
καί άποκόπτονται ριζηδόν αί πτέρυγες τής φαντασίας, και ύποβιβάζεται δ άνθρωπος ε’ις τήν τάξιν τών άλογων ζφων, κα'ι τελεία έπαπειλεΐται άποσύνθεσις καί νάρκη εις τε τόν πνευματικόν-, ηθικόν καί
κοινωνικόν κόσμον.
Δέν έλειψαν, δέν λείπουσι, μοίρας κακή, οί παντοιοτρόπως ζητούντες νά ε’ισαγάγωσι κα'ι παρ’ ήμΐν, έν τή άρτισυστάτφ καί στερεάς
τροφής χρείαν έχούση κοινωνίφ ήμών, τάς ύλιστικάς ταύτας ιδέας,
αΐτινες άρδην άνέτρεψαν ή άπειλοΰσι ν’ άνατρέψωσιν έθνη άπ’ αιώνων
καταβαλόντα θεμέλια άκλόνητα τής πολιτικής κα'ι κοινωνικής αυτών
ύπάρξεως. Τοΰτο μέ παρώρμησεν άλλοτε νά έξετάσω άπό τοΰ βήμα
τος τούτου τόν ύλισμόν1 καί νά ύποδείξω τούς λόγους, όϊτινες δεικνύουσιν αύτόν άβάσιμον έν τή άρχή καί όλέθριον έν τοϊς άποτελέσμασιν αύτοΰ. Νΰν δέ έν τή προκειμένη μελέτη μου προτίθεμαι νά
έπιστήσω ’ιδιαιτέρως τήν προσοχήν ύμών εις τι τών κυριω’τέρων τοΰ
ύλισμοΰ κεφαλαίων, εις τό κεφάλαιον έκεϊνο, έν ω οί ύλισταί πειρώνται ν’ άποδείξωσιν ότι έγχέγα.Ιος κα'ι ιίτνχη δέν διαφέρουσιν άλλήλών, εινε tv καί τό αύτό.
Τό δυσχερέστατον και πολύπλοκον τοΰτο θέμα θέλω πειραθή ν’
άναπτύξω ώς οίόν τε άκριβώς κα'ι περιεκτικώς, άντλών τά έπιχειρήματα έξ άνδρών ε’ιδικώς πεοΐ τοιαΰτα ζητήματα ένασχοληθέντων *.
Γνωστόν τυγχάνει ότι κα'ι ή θρησκεία καί ή υγιής φιλοσοφία άπεδέχθησαν άνέκαθεν κα'ι έδίδαξαν ότι έν τώ άνθρωπίνφ σώματι υπάρ
χει άϋλός τις και αύθύπαρκτος ούσία, ψυχή καλουμένη, έξ ής άπορρέουσι πάσαι αί ψυχικά! και πνευματικά! ήμών ένέργειαι. Τήν άλήθειάν ταύτην άρνούμενοι οί ύλισταί ’ισχυρίζονται ότι ή ούσία έκείνη,12

1 ’Ί8ε Παρνασσού τόμ. Β', σελ. 926.
2 ΕΪχον πρδ πάντων ύπ’δψει τοΰ Ρ. Janet τά ωραία έργα: De cervean
et 1 a p e n s e e κα'ι Le materialisme co n temp o rai n’ προς δέ καί
τήν ύπ’ έμοΰ γενομένην μετάφρασιν τών κατά τοΰ ύλισμοΰ Μελετών τοΰ Κ.
Σχαιδεμάχερ.
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ήτις έν ήμΐν σκέπτεται, αισθάνεται, βούλεται, έχει συνείδησιν έαυτής, ούδέν άλλο εΐνε ή αύτός δ έγκέφαλος. Ή αύτή, λέγουσι, δύναμις, ή πέπτουσα διά τοΰ στομάχου, σκέπτεται διά τοΰ έγκεφάλου"
ή ούτωσί καλουμένη τής ψυχής ένέργεια εινε άπλώς τό προϊόν τής
έγκεφαλικής ουσίας. Στηρίζοϋσι δέ τόν ισχυρισμόν αυτών τοΰτον οί
ύλισταί προβάλλοντές τά έξής· «'Όπου έγκέφαλος, έκεϊ καί διάνοια,
έκεϊ καί’ νόησις" όπου δέν ύπάρχει έγκέφαλος, έκεϊ ούδέ διάνοια ούδέ
νόησις ύπάρχει. Έκ τής κατασκευής καί τής τελειότητος τοΰ έγκε
φάλου έξήρτηται τό πνεΰμα, ή δεξιότης τής φυλής, τοΰ λαοΰ κα!
τοΰ ατόμου. Η ηλικία, τό γένος-καί αί διάφοροι άσθένειαι έπιδρώσιν
εζίσου έπι τον έγκέφαλον κα! τήν νόησιν. Τό μ-έγεθος τοΰ εγκεφάλου,
ή τελειότης τοΰ είδους κα! τής μορφής, τό είδος τής κατασκευής
αύτοΰ διατελοΰσιν έν άμέσφ συναφεία προς τήν διανοητικήν ένέργειαν.
Μετά τοΰ εγκεφάλου αύξει ή ψυχή τοΰ παιδός· φθίνοντας κα! μαραι
νόμενου τοΰ έγκεφάλου, συμφθίνει κα! συμμαραίνεται παρά τώ γέροντι ή πνευματική δύναμις κα! ένέργεια. Αί γυναίκες έχουσι σχετικώς μικρότερον έγκέφαλον, έντεΰθεν δέ ή μικροτέρα αύτών κρίσις κα'ιευφυία. Οξυδερκή πνεύματα,’ διάσημοι λόγιοι έχουσι μέγαν κα! εύσχημάτιστον έγκέφαλον, μικρόνοες έχουσι μικρόν κα'ι άτελή, άμβλεϊς
δέ κα'ι φρενόληπτοι έχουσι νοσώδη κα! παραμεμορφωμένον. Ναρκωτικαι υλαι έπιδρώσιν έξίσου έπί τε τόν έγκέφαλον κα'ι τήν ψυχήν. Ή
ψυχή συμμετέχει έσωτερικώς κα'ι κατ’ άνάγκην τών διαφόρων τοΰ
σώματος καταστάσεων κτλ.».
Άνευ φωσφόρου έν τώ έγκεφάλφ ούδεμία έννοια. Τό φωσφόρον
’ιδίως σκέπτεται έν ήμΐν. Ή ψυχή δέν είνε άϋλος" εινε περιληπτι
κόν μόνον όνομα τών διαφόρων τοΰ έγκεφάλου ένεργειών. Ή παραδο
χή ψυχής εινε άντικρυς παραλογισμός. Έσθίοντες καί πίνοντες έργαζομ-εθα ύπέρ τοΰ έγκεφάλου. Θά έλθη ποτέ ήμέρα, ότε είς παραγω
γήν ώρισμένωί/ ιδεών θά εΰρεθώσιν ώρισμέναι τροφαί, ούτως ώστε διά
σκοπίμου τών τροφών διατάξεως νά άναδεικνύωνται κατ’ άρέσκειαν
πολιτικοί άνδρες έξοχοι, έπίστήμονες άριστοι, άριστοκράται, δημο
κρατικοί, καλοί σύζυγοι-καί πατέρες, λαμπραί σύζυγοι καΐ’μητέρες,
θυγατέρες σεμναί, υίο! ευπειθείς καί τά τοιαΰτα. Βλέπετε ότι ό ύλισμός δέν έχει μόνον τάς σκιεράς αύτοΰ όψεις. Μόνη ή πρόρρησις αύτη
τοΰ νά γίνηταί τις άκόπως δ,τι έπιθυμεϊ, θά ήτο ίκανή νά έξευμενίση
τούς έναντία φρονοΰντας τφ ύλισμφ, διότι έκπληρουμένη θά μετέ
βαλλε τήν γήν εις άληθή παράδεισον. Άλλά πόσαι ώραϊαι προρρή
σεις μένουσι δυστυχώς άπλαϊ προρρήσεις I
' - '
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Πρίν ή χωρήσωμεν εις την ανασκευήν τών υλιστικών τούτων
θεωριών, παρατηροΰμεν δτι μετά λόγου δύναται τις νά «δύσπιστή έκ
τών προτέρων είς δσα ό υλισμός διατείνεται περί τής ταΰτότη.τος, τής
ψυχής και τοΰ έγκεφάλου' διότι ή νεωτέρά φυσιολογία άνομολογεΐ
την άδυναμίαν αυτής είς τον ορισμόν τών σχέσεων τοΰ Εγκεφάλου
πρός τάς λειτουργίας τής-, ψυχής. Αυτός ό θερμότατος' τοΰ νεωτέρου
ύλισμοΰ κήρυξ,. ό Βύχνερ, ομολογεί δτι αί περί τούτου άκριβέστεραι
γνώσεις έλλείπουσιν δλοσχερώς.
Έξετάζομεν έν πρώτοις τό-ν ισχυρισμόν τών υλιστών^ δτι δι δ*·
λου τοΰ βασιλείου τών ζφων μέχρι τοΰ ανθρώπου έπικρατεΐ αναλο
γία πλήρης τής πνευματικής ένεργείας πρός τε τήν ύλην καί τδ· μέ
γεθος τοΰ έγκεφάλου' οτι δσφ μεγαλήτερος- δέγκέφαλος, τόσω μεγαλητέρα καί ή πνευματική ένεργεια, δσφ δέ μικρότερος δ· έγκέφαλος,
τόσφ μικροτέρα καί ή πνευματική ενέργεια' δτι δ άνθρωπος κατέχει
τήν ύψίστην βαθμίδα τής πνευματικής ένεργείας, διότι κέκτηται απο
λύτως κα'ι σχετικώς τόν μέγιστον έγκέφαλον οτι μεταξύ τών ζφων
αΰτών τά ευφυέστατα καί τά πνευματικώς έξέχοντα εΐνε τά κεκτημένα τόν μέγιστον έγκέφαλον δτι διά πάντων τών ζώων άπαντώμεν
βαθμιαίαν καί έκάστοτε εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν ακριβώς
άνταποκρινομένην άνάπτυξιν τοΰ τε μεγέθους καί τής μορφής τοΰ
έγκεφάλου.
’Ολίγα τινά παραδείγματα άρκοΰσι νά καταδείξωσι σαθρόν καί
άβάσιμον τόν ισχυρισμόν τοΰτον τών ύλιστών. Ό έγκέφαλος τών μα
λακίων εΐνε έπίσης ατελής ώς. ό τών έντόμων, καί δμως ψυχικώς
ύπερτέροΰσιν αΰτών κατά πολύ- ύπερτεροΰσι μάλιστα πιθανώς τών
ιχθύων καί πολλών άμφιβίων, ών ό έγκέφαλος προσεγγίζει πολλφ
πλειότερον τφ άνθρωπίνφ έγκεφάλφ.. Οΰδεμία σχεδόν διαφορά παρα ··
τηρείται έν τώ ψυχικώ βίφ τών πτηνών καί τών θηλαστικών, καί
δμως δ έγκέφαλος τών θηλαστικών εΐνε. πολλφ τελειότερος. Τόν δμοιότατον πρός τόν άνθρώπινον έγκέφαλον έχει δ> πίθηκος, καί δμως
έλέφας^ κύων καί 'ίππος δέν ύστεροΰσιν αΰτοΰ κατά τήν δεξιότητα.
Τά μάλιστα ανεπτυγμένος εινε. δ έγκέφαλος τοΰ δελφίνος, παρά τφ
δποίφ μεγάλη δεξιότης οΰδέ νά υποτεθώ δύναται, τά μάλιστα δέ
άνανάπτυκτος εΐνε ό έγκέφαλος: τοΰ κάστορας, δστις διακρίνεται κατά
τό πρός τήν τέχνην δρμέμφυτον., Έν τφ έγκεφάλφ δύο παχύδερμων,
οίόν έλέφαντος καί ύός, οΰδεμία, άνακαλύπτεται ύπερ,οχή: τοΰ ένός
υπέρ τόν έτερον, καί δμως. ή ψυχική υπεροχή τοΰ. έλέφαντος εΐνε;
άδιαφιλονείκητος.
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Ε’ις ταΰτα προσθέτομεν δτι, καθ’ ά ’έπιστημονικώς άπεδείχθη, ’δ
έγκέφαλος τοΰ άνθρώπου διαφέρει όλιγώτερον τοΰ. πιθήκου τρωγλο
δύτου καί σατύρου ή δ τοΰ τρωγλοδύτου καί σατύρου τοΰ τών λοι
πών πιθήκων. Έάν κατά σειράν παραβληθώ δ έγκέφαλος τοΰ ανθρώ
που πρός τόν τοΰ τρωγλοδύτου, δ τοΰ σατύρου πρός τόν τοΰ γορίλλα
καί -ούτω καθεξής, θέλει δειχθή δτι.χάσμα μέγα υπάρχει έν τή ανα
πτύξει τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνθρώπου καί τοΰ σατύρου, At’ ολου άρα
τοΰ βασιλείου τών ζφων μέχρι τοΰ άνθρώπου δέν έπικρατεΐ κανονική
καί βαθμιαία σχέσις τής τε ύλης καί τοΰ μεγέθους -τοΰ εγκεφάλου
πρός τήν πνευματικήν ενέργειαν. Ό νόμος ούτος ισχύει καθόλου μέ
χρι τοΰ τά μάλιστα άνεπτυγμένου αντιπροσώπου τοΰ βασιλείου
τών ζφων παρ’αΰτφ δέ παύει. Μεταξύ τοΰ άνωτάτου αντιπροσώπου
τής ζωικής άναπτύξεως καί τής άνθρωπίνης φυλής τής ίσταμένης
έπί τής κατωτάτης τοΰ άνθρώπου άναπτύξεως υπάρχει χάσμα, μέγα,
δπερ, μή πληοωθέν μέχρι τοΰδε, πρόκειται ισχυρόν κατά τοΰ ύλισμοΰ
επιχείρημα.
Οΰ μόνον δέ ή άνάπτυξις, άλλά καί ή κατασκευή καί δ έσωτερικός οργανισμός τοΰ άνθρωπίνου έγκεφάλου διαφέρουσιν οΰσιωδώς
τοΰ έγκεφάλου τών λοιπών ζφων, καί ιδία πάντων τών τά μάλιστα
άνεπτυγμένων έγκεφάλων τών πιθήκων. Κατά τήν μαρτυρίαν διασήμων φυσιολόγων ουσιώδης παρατηρεΐται διαφορά τοΰ άνθρωπίνου άπό
τοΰζωϊκοΰ έγκεφάλου, άρα δ άνθρώπινος έγκέφαλος δέν εΐνε άπλώς
τελειότερα βαθμίς άναπτύξεως τοΰ ζωϊκοΰ έγκεφάλου. Άμφότεροι
εΐνε οΰσιωδώς διάφοροι καί έπομένως ώς πρός τάς ένεργείας δέν εΐνε
δυνατόν νά παραβληθώσι πρός άλλήλους ώς κατά βαθμόν μόνον διά
φορα αίτια. ’Άν δ υλισμός ήτο'συνεπής πρός έαυτόν, ώφειλε ν’ άνομολογήσγι τήν άνθρωπίνην ψυχήν διάφορον τής τών ζφων, άφοΰ οί

έγκέφαλοι αΰτών εΐνε διάφοροι.
Οί ύλισταί έξακολουθοΰσι νά έπαναλαμβάνωσι τόν έωλον ισχυ
ρισμόν, δτι δήθεν δ άνθρωπος έχει τόν μέγιστον έγκέφαλον άποΛύτως
καί σχετιχως. Άλλ’ εΐνε αλήθεια έπιστημονική άναντίρρητος, δτι ό
άνθρωπος δέν έχει τον άπολύτως μέγιστον έγκέφαλον, διότι ή φά
λαινα, δ μονόκερως καί δ έλέφας κέκτηνται πολλώ μείζονα έγκέφα
λον. Εΐνε έπίσης άλήθεια έπιστημονική άναντίρρητος δτι δ άνθρωπος
δέν δύναται νά έχν) τόν σχετικώς μέγιστον έγκέφαλον, διότι οΐ α’ιγίθάλο.ι, οί φρυγίλοι καί άλλα μικρότερα πτηνά έχουσι σχετικώς μεί
ζονα έγκέφαλον. ’Άν οί ύλισταί ήθελον νά ήνε συνεπείς πρός έαυτούς, ώφειλον έν ταπεινοφροσύνη νά κλίνώσι τό γόνυ ένώπιον τοΰ έλέ-
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φαντός, τοΰ μονόκερω καί τής φαλαίνης καί ν’άναγνωρίσωσι την
πνευματικήν ύπεροχήν τών ζφων. τούτων ύπέρ τον άνθρωπον, άφού
τά ζφα ταΰτα κέκτηνται έγκέφαλον μείζονα τοΰ ανθρώπου, καί άφού
το ποσόν της έγκεφαλικής ουσίας εινε, κατά τούς ύλιστάς, το κανονίζον την πνευματικήν ένέργειαν.
Οί ύλισταί ισχυρίζονται, δτι οί έγκέφαλοι τελειότερων ζφων
περιέχουσιν έν γένει πλειότερον λίπος και φώσφορον ή οί εγκέφαλοι
άτελεστέρων ζφων, οτι δέ έξ δλων τών οργάνων τοΰ σώματος δ έγ
κέφαλος περιέχει την μεγίστην τοΰ φωσφόρου ποσότητα. Άλλ’ δ
πολύς Λίβεγ άπέδειξεν, οτι τά οστά ήμών περιέχουσι 400κις πλειό
τερον φώσφορον ή δ έγκέφαλος ήμών έπρεπε λοιπόν κατά τούς ισχυ
ρισμούς.τών ύλιστών τήν απολύτως μείζονα φωσφόρου ποσότητα νά
περιέχν) δ έγκέφαλος του άνθρώπου, δστις.κατέχει τήν ύψί'στην βαθ
μίδα τής πνευματικής άναπτύξεως' καί δμως κατ’ ακριβείς έπιστημονικούς ύπολογισμούς τά πρόβατα καί αί χήνες έ'χουσιν ’έν τφ έγ
κεφάλφ πολλφ μείζονα φωσφόρου ποσότητα ή οί άνθρωποι. vArev
φωσφόρου ουόερΐα erroia, αναφωνεί δ Μολεσχότ. Άλλά διατί τότε
δέν άναγορεύοντα,ι ύπό τοΰ ύλισμοΰ τά οστά ήμών. λογικαι μηχαναί; διατί τά πρόβατα καί αί χήνες δέν χαρακτηρίζονται ώς τά
λογικώτατα τών ύπό τήν σελήνην πλασμάτων ;
Ό ύλισμός ισχυρίζεται ώσαύτως, οτι μεταξύ- τής άναπτύξεως
τοΰ έγκεφάλου καί τοΰ βίου τής ψυχής ύφίσταται παραλληλισμός,
ήτοι δτι μετά τής βαθμιαίας τοΰ έγκεφάλου άναπτύξεως προβαίνει,
καί ή πνευματική τοΰ άνθρώπου δύναμις, φθίνει δέ καί μαραίνεται
ή πνευματική δύναμις μετά τής βαθμιαίας έκείνου φθίσεως έν τφ γήρατι. Άλλά καί δ ισχυρισμός ούτος τών ύλιστών δέν εινε αληθής.
Ή πνευματική τοΰ παιδός πτωχεία καί αδυναμία δέν πηγάζουσιν έκ
τοΰ είσέτι άναναπτύκτου οργανισμού τοΰ έγκεφάλου, διότι κατά τήν
γνώμην τών φυσιοδιφών ό έγκέφαλος τοΰ άνθρώπου κατά τό 7ον ή
8ον έτος είνε ήδη τελείως ανεπτυγμένος· ώστε κατά τήν θεωρίαν
τών ύλιστών ό άνθρωπος δέν θά ήδύνατο πλέον ν’ άναπτυχθή ύπερβάς τό δγδοον έτος. Ή κατωτέρα τοΰ παιδός πτωχεία δέν προέρχε
ται έκ τοΰ δτι δέν άνεπτύχθη είσέτι ό έγκέφαλος αύτοΰ, άλλ’ έκ τοΰ
δτι τό πνεΰμα τοΰ παιδός στερείται είσέτι πείρας καί γνώσεων, δέν
άνεπτύχθησαν έτι αί έν τφ πνεύματι αύτοΰ καθεύδουσαι πνευματικαί δυνάμεις. Λάβετε δύο παιδία Α καί Β, όμοιοτάτου οργανισμού,
ών τό_ μέν Α άνετράφη έπιμελέστατα, τό δέ ·Β αμελέστατα, καί θέ
λετε ίδει δτι τό πνεύμα τοΰ -παιδιού Α κατά τό 8ον έτος άναπτύσ-

σει μείζονα πνευματικήν ένέργειαν καί δύναμιν ή τό τοΰ παιδίου Β
κατά τό 12ον ή 15ον έτος. Άν λοιπόν έγκέφαλος καί ψυχή εινε έν
καί τό αύτό, διατί είς άμφοτέρους τούς παΐδας τό δμοιον δέν άνα-
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πτύσσεται ομοίως ;
Δέν εινε έπίσης αληθής ό ισχυρισμός τών ύλιστών, δτι δ έγκέφα
λος τών γερόντων καταντφ είς ατροφίαν, φθίνει καί μαραίνεται,
συμφθίνει δέ καί συμμαραίνεται μετ’ αύτοΰ καί τό πνεΰμα. Καί έγ
κειται μέν τι αλήθειας έν τφ ίσχυρισμφ τούτφ, καθόσον προέρχεται
τοΰτο έκ τής άλληλεπιδράσεως τοΰ σώματος καί τής ψυχής, περί ής
κατωτέρω ό λόγος, άλλ’ ούδαμώς ό ισχυρισμός ούτος δύναταί νά
περιβληθή καθολικόν κύρος. ’Αναρίθμητα τφ δντι παραδείγματα μαρτυροΰσιν δτι ή ψυχή έν μεμαραμένφ, γεγηρακότι καί έξησθενημένφ
έγκεφάλφ διασώζει είσέτι πλήρες αύτής τό μεγαλεϊον, τήν ίσχύν καί
τό κάλλος. Ποσάκις έν τφ πνεύματι άσθενοΰς 90ετοΰς καί ΙΟΟετοΰς
γέροντος δέν έκφαίνεται πλήρης ή δύναμις καί τό πΰρ τής νεότητος
καί άνδρικής ήλικίας, ένφ πολλοί νέοι έν τή ύψίστν] τοΰ έγκεφάλου
άναπτύξει είνε τελείως κεκμηκότες καί νωθροί ; Άλλ’ έν τφ γήρατι δέν έλαττοΰται καί δ πνευματικός βίος, συμβαίνει μάλιστα
πάν τούναντίον. Διότι έν τφ γήρατι δ πνευματικός βίος καί αί ψυχικαί ένέργειαι άποσύρονται έπί μάλλον καί μάλλον τοΰ έκτός κόσμου
καί συγκεντροΰνται έν τφ έσω άνθρώπφ. Ή ηρεμία, ή σύνεσις καί
ή γαλήνη τοΰ γήρατος τί άλλο σημαίνουσιν ή τήν μετά περισκέψεως
άνύψωσιν καί παρασκευήν είς τό τελευταΐον σπουδαΐον βήμα, δπερ τό
πνεΰμα ποιείται, μεταβαϊνον είς τόν καθαρώς πνευματικόν τοΰ μέλ
λοντος βίον ; Πρός τούτοις έν ταΐς τελευταίαις αύταΐς τοΰ βίου
στιγμαΐς, δτε τό σώμα μετά τών οργάνων αύτοΰ καί τοΰ έγκεφάλου
φαίνονται έναποθέτοντα πάσαν έργασίαν, δέν έκπέμπει συχνότατα
τό πνεΰμα καί αύτών τών είς έσχατον γήρας προβάντων φωτεινοτάτους σπινθήρας ζωής καί λαμπροτάτην λαμπηδόνα, δέν φαίνεται
έπ’αύτής τής νεκρικής κλίνης ολως ανεξάρτητον άπό τοΰ σωματι
κού οργανισμού κατά τρόπον πολλάκις έκπληκτικόν ;
Πώς ; μαραίνεται τφ δντι τό πνεύμα έν τφ γήρατι; Άλλά· τότε
πώς έν έσχάτφ γήρατι παοήγαγον έξοχα πνευματικά προϊόντα δ 'Ισο
κράτης, δ Πλάτων, δ Ούμβόλ, δ Κέπλερ, δ Βάκων, δ Νεύτων, δ
Κάντιος, δ Γκαϊτε, ό Γρίμ, δ Βίκτωρ Ούγώ καί πλεΐστοι άλλοι ;
Ή καθ’ έκάστην πείρα δέν βέβαιοί δτι άνδρες, είς έσχατον φθάσαντές γήρας , διατηρούσι σώας καί άκμαίας τάς πνευματικής αύ
τών δυνάμεις ; Πώς θά έξηγεϊτο τό φαινόμενον τοΰτο, αν τφ δντι
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4» τού έγκεφάλου άπέρρεεν ή πνευματική δύναμις. ςαί ένέργεια;
Κατά τούς ΰλιστάς το θήλυ γένος ύστερεϊ πνευματικές· τοΰ Λρρενρς, .διότι ή γυνή φέρει ,μικρότερον ή δ άνήρ .εγκέφαλον/ Τφ δντι,
παρ’ άπασι τοϊς φυσιολόγοις όμολογεΐται, ότι αί -γυναίκες κέκτηνται
μικρότερον ή οί άνδρες εγκέφαλον. Δύο .μέχρις έξ οΰγγιών εινε κατά
τούς φυσιολόγους ό έγκέφαλος τής γυ.ναικός έλαφρότερος τοΰ άνδρικοΰ. Ό ύλ.ισμ,ρς λοιπόν συνάγει εντεύθεν τά εξής- Αί γυναίκες ίχ-ου-r
σιν όλιγώτερον ή οί άνδρ.ες έγκέφαλον, έντεύθεν άρα και. ό Ασθενέστε
ρος αΰτών νους καί ή άσθενεστέρα ψυχική αΰτών ένέργεια. Άλλά
παρ’ άπασιν ώσαύτως τοϊς φυσιολόγοις όμολογεΐται οτι ό έγκέφαλος
τής γυναικος έχει πολλαχώς ωραιότερους. Λεπτοζέρονς και τε.Ζ«ο:«ρρνς γύρους ή ό τού άνδρός. Καί αΰτο'ι δ.έ οί ύλισταί ’ισχυρίζονται
δτι είς τήν πνευματικήν έκτίμησιν τού έγκεφάλου δύναται καί εΐνε
ανάγκη νά λαμβάνηται ύπ’ δψει οΰ μόνον τό μέγεθος καί τό βάρος,
άλλά καί ό δλος οργανισμός αΰτοΰ, άρα καί ή μορφή καί ή κατα
σκευή καί ή ποιότης τών γύρων κτλ. Τούτου δ’ ένεκα άποδίδουσιν
είς τον πεπαιδευμένου ώραιοτέρας τοΰ έγκεφάλου μορφάς ή είς τόν
άπαίδευτον και ηλίθιον. 'Εντεύθεν άκολουθεΐ δτι ό ύλισμός συνεπώς
φ.ερόμενος πρέπει ν’ άποδεχθή δτι τό έλλεϊπον τή γυναικί κατά τό
βάρος τοΰ έγκεφάλου άναπληροΰται διά τής ώραιοτέρας κατασκευής
καί τού είδους τοΰ έγκεφάλου αΰτής. Ό υλισμός έν τούτοις εξακο
λουθεί έμμένων είς τόν Αδικαιολόγητον αΰτοΰ ισχυρισμόν περί τής
πνευματικής μειονεξίας τής γυναικός. ’Ή εΐνε άληθές, δτι ή γυνή
Αναπτύσσει άσθενεστέραν τού άνδρός πνευματικήν δύναμιν καί ένέργειαν, ή δέν εινε άληθές δτι ή μορφή καί τό βάρος τού έγκεφάλου
κανονίζουσι τάς λειτουργίας τοΰ πνεύματος, Τό πρώτον αποδέχεται
ό υλισμός, δ-ον άρα ν’ άποδεχθή καί τό δεύτερον.
Άλλ’ εινε τώ δντι άληθές, εινε γεγονός άδιαφιλονείκητον, ώς ισχυ
ρίζονται οί ύλισταί, δτι ή γυνή μειονεκτεϊ τοΰ άνδρός πνευματικώς ;
Τίς άγνοεϊ, πόσας έπιφανεϊς γυναίκας αριθμεί ή παγκόσμιος ιστορία,
πρό πάντων δέ ή ιστορία τών χριστιανικών χρόνων ; "ΐνα άναφέρωμεν
όλιγίστας μόνον έξ αΰτών, τίς άγνοεϊ τάς γυναίκας έκείνας, ακτίνες
διέπρεψαν έπ'ι μαθήσει καί έκτάκτφ ευφυΐα καί άνδρικώ χαρακτήρι έν
γή άρχαιότητι, τήν Σαπφώ, ήν ό Πλάτων καλεΐ θείαν καί δεκάτην
Μούσαν, τήν ’Ασπασίαν, τήν Δαμοφίλην, τήν Κόρινναν, τήν Μεγαλοσφράτην, τήν Γλαύκην καί πλείστας άλλας ; Δέν διεκρίθη έπί έκτάκτφ
πρήιγ,ική συνέσει ή κόμησσα Μαθ.ίλδη, ή έπί Γρηγορίου τού Ίΐ άκμά-

σασα;

Δέν ήκμασε κατά τόν ιδ' αιώνα ή έπιφανής Ίταλίς Είθθηο-
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ra d’Arborca, ή θεΐσα νόμους έν ’Ιταλία ; Πόσας περιφανείς ποιητρίας δέν άνέδειξεν ή ’Ιταλία κατά διαφόρους έποχάς ! Ή 'Ρώμη
άνέδειξε τήν Ersilia Cortese, ή Νεάπολις τήν Vittoria ’Colonna,
ή Φλωρεντία τήν Clarice del Medici Stlizzi, ή Βολωνία τήν Lu

cia -Bertana καί άλλας.
Δέν εινε έπίσης γνωστόν, δτι έν Γερμανίς έν τω πανεπιστημίω τής
Άϊδελβέργης ή Olympia Morata άνήλθεν είς τήν καθηγητικήν
έδραν ; Τά πανεπιστήμια τής Παδούης, Παβίας καί Βολωνίας έσχον
έπανειλημμένας καθηγήτείρας. Κατά τόν ιδ' αιώνα ή Dota d’AcCorso ήτο καθηγήτειρα τής νομικής έν Βολωνία. Κατά τόν παρελ
θόντα αιώνα ήκμασεν ή έν έτει 1718 γεννηθείσα Maria Gaetana
Agnesi, ήτις έν ήλικίς 16 έτών ήτο κάτοχος 11 γλωσσών, προσεκτήσατο δέ μετά ταΰτα τοσαύτας γνώσεις, ώστε προσκληθεΐσα κατέλαβεν έν Βολωνία τήν έδοαν τών μαθηματικών, μετ’ αΰτήν δέ έν
τώ αΰτώ πανεπιστημίφ κατέλαβε τήν έδραν τής φυσικής καί φιλο
σοφίας ή έπίσης διάσημος Laura Bassi. Έν Παδούγ έδίδασκεν ή
Elena Cornaro Piscopia τήν φιλοσοφίαν, μαθηματικήν καί Αστρο
νομίαν.
Καί ή Γαλλία άνέδειξεν ώσαύτως έπιφανεϊς γυναίκας οΰκ όλίγας,
έν αις ή Madame de Sevigne, ή Madame de la Fayette καί ή
Madame de Maintenon, αΐτινες ήκμασαν κατά τόν ιζ’ αιώνα καί
δικαίως καταλέγονται μεταξύ τού Moliere, τού La Fontaine,
τοΰ Racine καϊ Boileau. Έκ τών διακριθεισών κατά τον ιη' αιώνα
άναφέρομεν μόνον τήν Madame de Lambert καί τήν Madame
Necker. Τίς δ’ άγνοεϊ τάς έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις λογίας, τήν
Madame Guizot, τήν Madame Emile de Girardin, τήν George
Sand καί άλλας ’, Καί έξ άλλων δέ χωρών ήδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν
πλείστας γυναίκας έπί πολυμαθείς καί έπιστήμν) καί πολιτική συνέσει διακριθείσας, οιον τήν Ειρήνην, τήν Ευδοκίαν, τήν Θεοφανώ, τήν
Εικασίαν, τήν ’Άνναν Κομνηνήν έκ τών ήμετέρων, Αικατερίνην τήν
Μεγάλην τής 'Ρωσίας, τήν Χριστίναν τής Σουηδίας, τήν Ελισάβετ
τής Αγγλίας, τήν Dora d’Istria καί άλλας, δι’ ών ό ισχυρισμός

τών ύλιστών δεικνύεται άβάσιμος καί σαθρός.
’Άλλως τε φρονώ δτι δέν δύνάτα.ί τις νά έξαγάγγι δίκαιον καί όρθόν συμπέρασμα, συγκρίνων πρός ά'λληλα δύο δντα διάφορον έ'χοντα
προορισμόν καί ύπό διαφόρους περιστάσεις ζώντα. Εκβάλλετε τήν
γυναίκα έκ τού οίκου, δστις Απορροφώ πάσαν αΰτής τήν σκέψιν καί
τήν πνευματικήν ένεργειαν Απαλλάξατε αΰτήν τών τςολλών καί ποι
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κίλων καθηκόντων, τής συζύγου, ■τ'ης μητρός κα'ι τής ο’ικοδεσποίνης’
αφήσατε αυτήν έν τφ κοινωνίφ ν’ άσχολήται έλευθέρως ώς δ άνήρ εις
οίονδήποτε έργον, καί θά ί'δητε δτι αί μετριότητες μεταξύ τών γυ
ναικών δέν θά ήνε πιθανότατα πλειότεραι ή αί μετριότητες μεταξύ
τών άνδρών. Άλλ’ δχι, άς άφήσωμεν την γυναίκα έκεϊ, δπου πανσόφως έθηκεν αυτήν ό δημιουργός. Δέν έ'χει ανάγκην ή γυνή νά έγκαταλίπτ) τόν οίκον, τό κέντρον τοΰτο τοΰ ύψηλοΰ αύτής προορισμού,
και νά ρκρθΰδ εις την κοινωνίαν, ΐνα δείξγι δτι δέν μειονεκτεϊ τοΰ άνδρός πνευματικώς. Μη, κα'ι άν ύποτεθφ δτι ό άνήρ υπερέχει τφ δντι

τικής άναπτύξεως ! Άρά κάί δ ’ισχυρισμός ούτος τών ύλιστών άποδεικνύεται άβάσιμος.
Οί ύλισταί ισχυρίζονται ώσαύτως, δτι λόγιοι καί διακεκριμένοι
νόες έ'χουσι βαρύν έγκέφαλον, γύρους δ’ έγκεφάλου ώραίους, λεπτο
φυείς καί πολυαρίθμους, τουναντίον ηλίθιοι καί παράφρονες έχουσι
μικρόν, ανώμαλον καί άκανόνιστον έγκέφαλον. "Αν δ ισχυρισμός ού
τος τών ύλιστών ήτο αληθής, τότε λόγιοι καί διακεκριμένοι άνδρες
έ'πρεπε νά έχωσι rtdrtots λεπτότερου, ώραιότερον καί βαρύτερου έγ
κέφαλον ή οί κοινοί καί άπαίδευτοι. Καί εινε μέν άληθές δτι άνευρέθησαν έ'στιν δτε ώραϊοι καί έξαίρετοι έγκέφαλοι παρά μεγάλοις καί
έξόχοις άνδράσι- τοιοΰτον έξαίρετον καί βαρύτατου εγκέφαλου εύρέθη
έ'χων δ Μπετόβεν, δ Κυβιέ, πρό πάντων δέ δ Σχίλλερ, ούτιυος τό
κρανίου δμολογεΐται βαρύτερου πάυτων τώυ μέχρι τοΰδε ζυγισθέυτωυ’
άλλά τί τό έυτεΰθεν δφελος διά τόν ύλισμόν, άφοΰ εινε έπίσης άλη
θές, δτι μωροί καί ηλίθιοι έκέκτηντο ώραιοτάτους καί κανονικότατα
ανεπτυγμένους έγκεφάλους, επιφανείς δέ καί έξοχοι άνδρες έκέκτηντο
έγκέφαλον έλαφρόν καί άκανόνιστον ; Πρόσφατος είνε ή έντύπωσις ή
παραχθεΐσα έκ τής καταμετρήσεως του έγκεφάλου τοΰ Γαμβέτα,
δστις εύρέθη έ'χων βάρος πολύ μικρότερον του συνήθους. Είνε δυνατόν
νά στηρίξν) τις έπί τοιούτων βάσεων πορίσματα επιστημονικά άναν-

της γυναικός κατά την δύναμιν τοΰ πνεύματος, δέν υπερέχει ή γυνή
τοΰ άνδρός κατά την δύναμιν τοΰ αισθήματος ; Μή ή πίστις, ή
άγάπη, ή άφοσίωσις, ή αΰταπάρνησις, ή λεπτότης κα'ι τρυφερότης
καθόλου τών αισθημάτων, δι’ ών κατ’έξοχήν διακρίνεται ή γυνή, δέν/
είνε ίκανά καί προς τόν άνδρα νά έξισώσωσι τήν γυναίκα καί τούς
ύλιστάς νά πείσωσιν δτι ματαίως αγωνίζονται ν’ άποδώσωσι τοιαύτας έξοχους άρετάς, τοιαΰτα υψηλά αισθήματα είς άπλήν υλικήν
μηχανήν, εις τόν έγκέφαλον ;
Στενότατα πρός τόν περί γυναικείου φύλου ’ισχυρισμόν τών υλι
στών συνδέεται ό ισχυρισμός αυτών, καθ’δν ή πνευματική μειο
νεξία τών ανθρωπίνων φυλών τών ίσταμένων έπ'ι τής κατωτάτης βαθμϊδος τής άναπτύξεως προέρχεται έκ τοΰ δτι δ έγκέφαλος αυτών
είνε μικρότερος καί ατελέστερος ή δ τών ανεπτυγμένων φυλών. Άλλ’
έπιστημονική έ'ρευνα κατέδειξεν δτι πολλοί τών βαρβαρωτάτων λαών
έχουσιν έπίσης ανεπτυγμένου έγκέφαλον, ώς οί προεξάρχοντες τοΰ
πολιτισμού Ευρωπαίοι. Ούτω λ. χ. οί Έσκιμώ τάσσονται κατά τόν
εγκεφαλικόν δγκον έν ί'στι μοίρες πρός τούς Παρισινούς, οί Καλμοΰκοι
πρός τούς Γερμανούς, οί Λάπποι προς τούς ’Ιταλούς, οί Κινέζοι έν
fioipcf χνωτέρχ τών ’Άγγλων καί ούτω καθεξής. "Αν παρά τοϊς βαρβάροις λαοϊς επικρατεί μειονεξία πνευματική, αιτία τούτου δέν είνε

δ έγκέφαλος, άλλ’ αί δυσμενείς περιστάσεις, έν άίς ζώσι καί αΐτινες
δέν έπιτρέπουσιν αύτοΐς τήν έξάσκησιν καί άνάπτυξιν τών πνευματι
κών αυτών δυνάμεων. "Οτι δέ οί βάρβαροι ούτοι λαοί δέν είνε ανε
πίδεκτοι πνευματικής άναπτύξεως, άποδεικνύει ή καθ’ έκάσ^ην πείρα.
Πόσοι έκ τών βαρβάρων τούτων λαών, τυχόντες εύνοϊκωτέρων περι
στάσεων, ποιόΰσιν όσημέραι πνευματικής προόδους και έκπολιτίζονται 1 Πόσοι δέ άγριοι, έν εύρωπαϊκαϊς χώραις γεννηθέντες καί άνατραφέντες, ήδυνήθησαν νά φθάσωσιν ε’ις βαθμόν ευρωπαϊκής πνευμα
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τίρρητα καί βέβαια ;
Ό. ύλισμός ζητεί νά έπωφεληθή τά έν τφ παράφρονι φαινόμενα,
ίσχυριζόμενος δτι οί παράφρονες πάσχουσϊ πάντοτε τόν έγκέφαλον,
δτι πάσαι αί ψυχικαί άσθένειαι προέρχονται έκ στρεβλώσεως τοΰ έγκεφάλου'καί δτι ούδεμία σπουδαία βλάβη τοΰ έγκεφάλου δύναταί νά
συμβή άνευ τής άναλόγου διαταράξεως τής ψυχής. Δέν εΐσερχόμεθα
είς τάς λεπτομέρειας τοΰ ζητήματος τούτου, έν ω αί άντιφατικώταται έκφέρονται γνώμαί' διότι ρΐ μέν τών περί τά τοιαΰτα ειδικών
ζητοΰσι τήν αιτίαν τής παραφροσύνης μόνον έν τφ έγκεφάλφ, οί δέ
μόνον έν τή ψυχή), οί δέ καί έν τφ έγκεφάλφ και έν τφ ψυχφ. Τοΰτο
μόνον παρατηροΰμεν ένταΰθα ώς βέβαιον καί αναντίρρητου, δτι οί
πλεϊστοι τών πασχόντων τάς φρένας πάσχουσιν έκ ψυχικών άφορμών.
Πλημμελής άνατροφή, έλλειψις πνευματικής μορφώσεως καί άναπτύ
ξεως, ήθικαί παρεκτροπαί, ύπέρμετρος λύπη καί χαρά, πάθη βίαια
καί άγρια καί τά παρόμοια, ταΰτα έπιφέρόυσιν ώς έπί τό πολύ τήν
παραφροσύνην. ’Ιδού διατί έν τφ έγκεφάλφ τοΰ πάράφρονος ούδεμία
άπαντφ στρέβλωσις, τότε δέ μόνον άπαντα τοιαύτη, δταν ή πνευμα
τική άσθένεια συνδέηται μετά σωματικής, νευρικής ώς έπί τό πολύ
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παθήσεως. Τήν Επιστημονικήν ταυτην άλήθειαν βέβαιοί καί -τό γε
γονός οτι πνευματικώς άσθενεΐς κατά τάς τελευταίας τοΰ βίου αυ
των στιγμάς ανακτώνται καϊ πάλιν τελείως τάς πνευματικάς αυτών
δυνάμεις. ”Αν ή διατάραξις τοΰ έγκεφάλου καί τοΰ πνιύματος ήσαν

στροφήν άΰτού νά πρόβαίντί’, "Ηκόυσέ τίς ποτέ δτι φυτόν ή ζ<?όν ηύτοκτόνησέν, δτι- μηχαύή τις ίστρεψέ καθ’ έαυτής τό δπλον καί ηύτοκτόνησε ; Καί δμως δ άνθρωπος αύτοκτονεΐ, διότι δέν είνε φυτόν ή
ζώον, δέν εινε άπλή μηχανή, άλλ’ ύπάρχει έν αύτώ έτέρα τις δύναμις άνεξαρτήτως ένεργούσα καί δυναμ,ένη νά εί'πή πρός τό σώμα :
δέν θέλω νά ύπάρχνίς, καί καταστρέφει αυτό.
Τό έσφαλμένον του ισχυρισμού τών ύλιστών έγκειται έν τούτφ,
δτι δύο άπ’ άλλήλων έξαρτωμένας δυνάμεις έκλαμ,βάνουσιν εν καί τό
αύτό. Ή ψυχή, λέγουσιν, έξαρτάται έν ταΐς ένεργείάΐς αύτής έκ τού
έγκεφάλου, ψυχή άρα καί έγκέφαλος εινε ταυτόσημα. ΤΙ ψυχή, ειπέ
ποτέ δ Έλβέτιος, ύψουμένου τού σώματος έπ'ι κλίμακος, συνανυψούται μετ’ αύτοΰ·' ή ψυχή συμμετέχει τών διαφόρων τού σώματος κα
ταστάσεων, ή ψυχή άρα είνε ύλη. Ή ψυχή όρά διά τών οφθαλμών,
ακούει διά τών ώτων, δέν έπεται δμως έντεΰθεν δτι οί οφθαλμοί καί
τά ώτα εινε ή ψυχή. Ή ψυχή λειτουργεί διά τού έγκεφάλου· δέν

ταυτόσημα, ούδαμοΰ ουδέποτε θά ήδύνατο τό πνεΰμα νά τελέσν;
τάς λειτουργίας αύτοΰ έν τεταραγμένφ καί άκανονίστφ έγκεφάλφ.
Καί ί) διατάραξις λοιπόν τών φρενών διαταράττει τους κύκλους τών
υλιστών, διότι άποδεικνύεται έπιστημονικώς οτι δέν προέρχεται πάν
τοτε, ώς ισχυρίζεται δ ύλισμός, έκ παθήσεων τοΰ έγκεφάλου, άλλά
συνήθως καί πρό πάντων έκ ψυχικών άφορριών.
*0' ύλισμός ζητεί νά έξαγάγφ ύπέρ εαυτού συμπεράσματα έκ τής
πανθομολογουμένης άλληλεπιδράσεως ψυχής κα'ι σώματος, ήτοι έκ
τής αμοιβαίας σχέσεως καί άναφοράς, έν ή ή ψυχή διατελεΐ προς τόν
έγκέφαλον καί τόν σωματικόν καθόλου οργανισμόν. Έπιδρώσιν έπί
τήν ψυχήν πάθη κα'ι αισθήματα, τροφαί κα'ι νόσοι σωματικαί· άλλά
καϊ ή ψυχή έπιδρ^ έπ'ι τοΰ σώματος’ μεταχειρίζεται αύτό ώς κυρίαένδίδει κατά τό δοκοΰν ή άνθίσταται είς σωματικήν έπίδρασιν κα'ι
ερεθισμόν, Ποσάκις δ άνθρωπος δεικνύεται άνώτερος έπ-ιγέί-ων και χαμερπών παθών καί ύψοΰται εις κόσμον πνευματικώτερον καί νοερώτερον ! Ποσάκις καί αυτός δ έξωλέστατος τών ανθρώπων, δ πιστότατος
τών έπιθυμιών αύτοΰ καί κλίσεων θεράπων, διασώζει ετι ζωηράν τήν
συνείδησιν, δτι δύναταί ν’ άντιστή ε’ις τάς δρμ.άς αύτοΰ, δτι είνε έλεύθερος άπέναντι τών σωματικών ηδονών !
Τίς άγνοεϊ, όποιον ύπεράνθρωπον ήρωϊσμόν έπεδείξαντο κατά τούς
χριστιανικούς διωγμούς νεανίαι καί παρθένοι, άνδρες καί γυναίκες,
παιδία καί γέροντες ; Τίς άγνοεϊ, δτι φαιδρώς καί μειλιχίως έμειδίων
καί ένθουσιώντες ίψαλλον έν τώ μέσφ τών σωματικών βασάνων καί
στρεβλώσεων; Τίς αγνοεί, δτι άνθρωποι έξησθενηκότες ύπέστησαν

έπί τών έπαναστάσεων καί τών πολέμων καρτερικώς καί γηθοσύνως
τον θάνατον ύπέρ τής πατρίδος καί τών -οικογενειών ,αύτών, έν$ άν
θρωποι ισχυρότατοι έλιποθύμησαν μετά δειλίας άκατονομάστου πρό
τής -θέας τοΰ ’θανάτου, τοΰ αίματος και τοΰ ικριώματος, πολλάκις
δέ καί άπέθανον ς Καί δύναταί τις λοιπόν μετά λόγου νά ισχυρισθή
δτι ή ψυχή ύπείκει πάντοτε ε'ίς τον έγκέφαλον καί τόν σωματικόν
οργανισμόν καί δτι άρα ψυχή καί έγκέφαλος είνε ταυτόσημα ;
Καί αυτό τό οίκτρότατον φαινόμενον, δπερ μόνον έν άνθρώποις
άπαντα, καί αύτή ή αυτοκτονία δεν δεικνύει δτι ή ψυχή εινε ούτω
Ανεξάρτητος άπό τοΰ σωματικού οργανισμού, ώστε καί έΐς τήν κατα-

έπεται δμως έντεΰθεν δτι ή ψυχή είνε δ έγκέφαλος.
Καί αν ύποτεθ·/) δτι ή ψυχή έν πάσαις αύτής ταΐς ένεργείαΐς έξαρ
τάται έκ- τού έγκεφάλου, δέν έπεται έντεΰθεν δτι έγκέφαλος καί ψυ
χή είνε ταυτόσημα. ’Άν έκ τής έξαρτήσεως τής ψυχής έκ τού έγκε
φάλου θελήσωμεν νά συμπεράνωμεν δτι έγκέφαλος και ψυχή έινε
ταυτόσημα, τότε- μετά τοΰ άύτού λόγου καί κατ’ άνάγκην τό παί-·
ζειν μουσικού τίνος έπί τάΰ· οργάνου δέον νά έκληφθί) άπλή τοΰ ορ
γάνου ένέργεια καϊ τό δργανον νά ταύτισθ^ μετά τΟΰ μουσικού ! Το
άνθρώπινον πνεύμα έξαρτάται πολλαχώς έκ τόΰ σώματικοΰ όργανισμ.οΰ καί ιδίως τόΰ έγκεφάλου, καθόσον δ σωματικός οργανισμός καί
τό δλον νευρικόν σύστημα προωρίσθησαν νά χρησιμ.εύωσιν ώς μέσα
εις τήν έκτέλεσιν πολλών ψυχικών ένεργειών. Καί άπας δέ δ οργα
νισμός τοΰ σώμ.ατος ήμών εις ούδέν άλλο χρησιμεύει ή ώς μέσα’, δί
ών αΐ τεε έντυπώσεις τών έκτος’ συγκεντροΰνται έν τή ψυχή’ καί αί
ψυχικαί ένέργειαι’ είς’ τά έκτος έκδηλοΰνται. Έάν· άρά τά σωματικά
όργανα: άναπτυχθώσι καί ένεργώσι κανονικώς, κανονικώς τελούνται
καί- αί ψυχικαί· ένέργειαι1 εάν τούναντίόν δ σωματικός οργανισμός,
πάσχγ,- χωλαίνουσί- καθόλου καί αί ψυχικαί λειτουργίαι. Καθώς είς
Μόζαρτ δέν δύνάται νά" παίζή’κανονικώς έπί παραχόρδου κλεΐδοκυμ-·
βάλου,. καθώς είς Παγάνίνη, χαλασθέίσης χορδής τίνος, δέν δύναταί
νά. παίζιφ έπί τοΰ τετραχόρδου, καί εις Άρίων δέν δύναταί έπί τού
βαρβίτου. νά ήνε κύριος τών τόνων, ουτω καί1 ή ψυχή, δέν δύναταί
ώς. έπί το πολύ νά έπιτελέσή τό ίργόν αύτής έν διεφθάρμένφ· όργάνφ-,

314

315

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

ουτω καϊ αί διαταράξεις τοΰ σωματικού οργανισμού συνεπάγονται
συχνότατα διατάραξιν τίς άρμονικής άλληλεπιδράσεως σώματος και
ψυχής.
Άλλ’ ή γυμνότης κα'ι τό άνίσχυρον τοΰ υλισμού καταδεικνύονται
πρό πάντων, όταν πρόκηται νά έξηγήσή τά πνευματικά φαινόμενα.
Έχομεν αύτοσυνειδησίαν, ήτοι νοοΰμεν ήαάς αυτούς ώς αδιαίρετον
ένότητα, ώς τό κέντρον τίς ιδίας ήμών ένεργείας, ώς αυθύπαρκτου
προσωπικόν ον απέναντι τών λοιπών δντων καϊ τήν αύτοσυνειδησίαν ταύτην ούδέν ζφον ούδ’ έτερόν τι έπϊ γής δημιούργημα φέρει
έν έαυτφ. Σκεπτόμεθα, ήτοι έπιγινώσκομεν άληθείας, αΐτινες εΐνε
άναγκαΐαι κα'ι καθολικαί, αΐτινες δέν έκφαίνονται έν τφ αίσθητφ
κόσμφ ώς τοιαΰται. Λαλούμεν κα'ι ή γλώσσα εΐνε ή έ'κφανσις τής διά
νοιας. Εΐ'μεθα έλεύθεροι καϊ τής έλευθερίας ήμών συνείδησιν έ'χομεν
έν πάσγ ήμών πράξει. Ταΰτα πάντα δέν εινε άπατη’ πας ά'νθρωπος
αισθάνεται τοΰτο, καϊ άνευ τής παραδοχής ουσίας τίνος διαφόρου
τοΰ σώματος, ουσίας αύθυπάρκτου, πάντα ταΰτα τά φαινόμενα δέν
δύνανται νά έξηγηθώσιν. Ό έγκέφαλος δέν έξηγεΐ τά φαινόμενα ταΰ
τα. Ή ένέργεια τοΰ έγκεφάλου δέν δύναται νά ήνε άλλη ή έκείνη,
ήν τά διάφορα του έγκεφάλου μέρη παράγουσι, κινοΰντα έαυτά.καϊ
άμοιβαίως έπ’ άλληλα έπενεργοΰντα. Καϊ ή ένέργεια αύτη θά παραγάγγ έ'ννοιαν ; ’Άν τά διάφορα μέρη τής έγκεφαλικής ύλης προστρίβωνται πρός άλληλα, δύνανται νά προέλθωσιν έντεΰθεν ρευστά ή

Δέν θά ήδυνάμην νά μεταβώ άπό τής μιάς είς τήν άλλην έννοιαν.
Δέν θά ήδυνάμην ν’ άναπαραστήσω έν έμοϊ προτέρας έννοιας, άν ή
έγκεφαλική ύλη δέν συνετίθετο κατά τόν πρότερον τρόπον. Δέν θά
ήδυνάμην νά. συνδέσω προτέραν μετά παρούσης έννοιας. Ό ύλισμός
ναυαγεί άδυνατών νά άποδείξγ ότι πνευματικόν τι δύναται νά παραχθή έκ τοΰ υλικού. Οί περιφανέστεροι τής φυσιολογίας διδάσκαλοι
δμολογοϋσιν ότι δέν δύνανται νά έξηγήσωσϊ φυσιολογικώς τάς δυνά
μεις καϊ ένεργείας τής ψυχής’ δ δέ πολύς Λίβιγ έπιβεβαιοϊ τήν άλήθειαν ταύτην λέγων «Τά φαινόμενα τοΰ άνωτέρου πνευματικού βίου
δέν δύνανται έν τή ένεστώστ) τής έπιστήμης καταστάσει ν’ άποδοθώσιν ε’ις τά πρώτα αύτών αΐ'τια. Ούδέν πλέον περϊ αύτών οίδαμεν
ή ότι ύπάρχουσιν άποδίδομεν δ’ αύτά είς άϋλόν Ttva. ένέργειαν».
Τό έπ’ έμοί, άπροκαλύπτως δμολογώ, ότι, άν ήτο δυνατόν διά
πραγμάτων νά δειχθή ότι δ έγκέφαλος εΐνε αύτή ή ψυχή, οτι τά
μεγάλα τών αιώνων πνεύματα, άτινα ή άνθρωπότης άπεθέωσε καί
έλάτρευσεν, ούδέν άλλο ήσαν ή άπλή συλλογή ύλικών μορίων μηδενισθέντων διά παντός μετά τής ύλης, άν τοΰτο ήτο δυνατόν, θά
έτόλμων νά προφέρω βλασφημίαν, θά έλεγον : Σύ, πλάστα καί δη
μιουργέ μου, Σύ είσαι ό πρώτος τού ύλισμού διδάσκαλος’ διότι Σύ

αέρια, άλλ’ότι έκ τής κινήσεως ταύτης τοΰ εγκεφάλου, παράγεται
ιδέα, πνευματικόν τι, ψυχή αύτοσυνείδητος, τοΰτο εινε αδύνατον.
Έκ τοΰ σωματικού αδύνατον νά παραχθή ψυχικόν, έκ τής ύλης άδύνατον νά παραχθγ τό πνεύμα.
"Αν άπας δ ψυχικός ήμών βίος εΐνε άπλούν χημικόν προϊόν, άπλή
φυσική έν ήμϊν ένέργεια, πόθεν προέρχεται ότι παράγω έν έμαυτφ
κατ’ άρέσκειαν ταύτην ή έκείνην τήν έννοιαν ; Πόθεν προέρχεται ότι
ό πνευματικός βίος μου καϊ Ιδίως ή αύτοσυνειδησία μου μένει ή αύτή
έν πάσαις ταϊς μεταβολαϊς τού σωματικού μου. βίου ; Πόθεν προέρ' χεται, οτι άς άπαξ προσεκτησάμην ιδέας παραμένουσιν έν έμοι καϊ
διατηρούνται ; "Αν ή ψυχή καϊ δ νοΰς ήσαν ενέργεια τοΰ έγάεφάλου,
τότε έπρεπεν άναγκαίως νά έπαναλαμβάνηται έν ήμϊν πλήν όλιγίστων παραλλαγών άπας δ ψυχικός βίος άνά πάσαν ήμέραν, άνά πά
σαν ώραν, καθ’δν τρόπον τά αύτά αέρια καϊ ρευστά έκκρίνονται πάν
τοτε έκ τοΰ έγκεφάλου, δέν θά εΐχον δέ τήν δύναμιν νά σκεφθώ δ^τι
ήθελον, άλλ’ έπρεπε νά σκέπτωμαι καθ’ ένα καϊ τον αύτόν τρόπον

κατέστησας τήν ύλην Ικανήν νά παράγν) τά θαυμάσια έκεΐνα πνευ
ματικά προϊόντα, άτινα άναγκάζουσιν ημάς νά κλίνωμεν γόνυ ένώπιον τών έξοχωτέρων αντιπροσώπων τής ανθρώπινης διανοίας καί
νά λατρεύωμεν έν αύτοϊς τί ; άπλήν συλλογήν μορίων, τόν έγκέφα
λον, τήν ύλην 1 "Αν άπλή συλλογή μορίων εΐνε ικανή νά παράγγ καϊ
δημιουργή κόσμους όλους πνευματικούς, διατί τότε νά μή άρνηθώ
καϊ Σέ, δν ώς πνεύμα άπειρον λατρεύω, καί νά εί'πω 0Tt καϊ τό σόμ
παν τοΰτο παρήχθη έκ τυχαίας συναρμολογής μορίων ; Άλλ’ όχι,
ούδέποτε θά κατορθώσή δ ύλισμός ν’ απόδειξή οτι εΐνε άπλή συλ
λογή μορίων, ότι εΐνε ύλη νεκρά καϊ άψυχος ή ζώσα καί ένεργός
έκείνη δύναμις, ήν πνεύμα καλούμεν. Διά τής δυνάμεως ταύτης ό
άνθρωπος, ασθενέστερος ών πολλών άλλων έπϊ τής γης όντων, άνεδείχθη κύριος καϊ βασιλεύς τής κτίσεως, διεισέδυσεν είς τά έγκατα
τής γής, διέτρεξε τά αχανή τών ούρανών πελάγη, πλέει ατάραχος
διά μέσου τών άγρίων κυμάτων καί τών ωκεανών, έμηδένισε τάς άποστάσεις τού χώρου καί χρόνου, παρέχει μορφήν καϊ ζωήν εις τήν
άμορφον καϊ νεκράν ύλην, μεταβιβάζει άκαριαίως τά αισθήματα καί
τάς ’ιδέας αύτοΰ άπ’ άκρου είς άκρον γής, μεταρσιούται ύπεράνώ
τού αισθητού κόσμου, δημιουργεί κόσμους όλους ’ιδεώδεις καϊ πνευ-
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ματικούς, άνέπτυξε τούς νόμους τοΰ δικαίου, τοΰ αληθούς, τοΰ άγαθοΰ και καλού, και έκ τοΰ μικροσκοπικοΰ σημείου, ένθα ί'σταται, άνυψώθη
αύτοΰ τοΰ θρόνου τοΰ Ύψίστου, καϊ ,ή δύναμις αύτη,
δι’ής έτελέσθησαν τοσαΰτα θαυμάσια, είνε άπλή συλλογή θορίων,

ήλθεν είς τήν πόλιν εκείνην καϊ άπήγγελλεν ένώπιον τοΰ λαοΰ τά
ύλιστικά αύτοΰ δόγματα. Εις τών έκεΐ διαπρεπεστέρων καθηγητών
τής φιλοσοφικής τοΰ Πανεπιστημίου σχολής, δ πρό ολίγου άποθανών
Άρενς, έγραφεν έν τινι έπιχωρίφ έφημερίδι πρός τοΐς άλλοις, ότι πάς
συνετός καί έχέφρων πολίτης καθήκον έχει ιερόν ν’ άγωνίζηται πάση
δυνάμει κατά τής· διαδόσεως διδασκαλίας, ήτις διδάσκει νά λατρεύωμεν τήν ύλην άντί τοΰ Θεοΰ, αίρει τήν πίστιν είς τήν θείαν πρό
νοιαν καί θέτει άντ’ αύτής τύχην τυφλήν καϊ ειμαρμένην ίδιότροπον,
έκλαμβάνει τόν εγκέφαλον ώς ψυχήν, καταρρίπτει τήν έλευθέραν θέλησιν καϊ τήν ευθύνην τών πράξεων, κηρύττει τό συμφέρον καϊ τήν
άπόλαυσιν ώς τόν μόνον τοΰ άνθρώπου προορισμόν καί τελείαν έπαπειλεΐ άποσύνθεσιν καϊ άνατροπήν τής κοινωνίας. Άλλά καί οί κράτιστοι τών νεωτέρούν φυσιοδιφών, έλέγχοντες τήν πλάνην τοΰ ύλι—
σμοΰ, ύποδεικνύουσι τό βάραθρον, είς δ αί άρχαϊ αύτοΰ ώθοϋσι τήν
κοινωνίαν- ό δέ περιφανέστατος τών καθ’ ήμάς άνθρωπολόγων, δ
VircllOW, είπεν έν τινι έπιστημονικφ συνεδρίω, δτι άνυπολόγιστον
φέρουσιν ευθύνην έκεΐνοι, οϊτινες θεωρίας άναποδείκτους διαδίδοϋσιν
είς τόν λαόν ώς άδιαφιλονείκητα έπιστημονικά πορίσματα, καί έκλό
νισαν ούτω τάς θρησκευτικάς καϊ ήθικάς τών πολλών πεποιθήσεις,
καϊ έδωκαν τήν κυριωτάτην ώθησιν είς τά κοινωνικά έκεΐνα ζητή
ματα, άτινα συνταράττουσι καί έπαπειλοΰσι τάς νεωτέρας κοινωνίας.
Άλλ’ άν οΐ κηρύττοντες τάς ύλιστικάς άρχάς είς έθνη κραταιά καί
άνεπτυγμένα χαρακτηρίζονται ώς εχθροί επίφοβοι τής κοινωνίας, ώς
μεγίστην ύπέχοντες έπϊ τούτφ ευθύνην, τί άρά γε δικαιούται τις νά
εϊπη περί έκείνων, οϊτινες καϊ παρ’ήμΐν ζητούσι νά είσαγάγωσι τάς
ύλιτικάς ταύτας άρχάς ; Ναί" καϊ παρ’ήμΐν ύψοΰται δυς-υχώς ή φωνή
τοΰ ύλισμοΰ. Καί παρ’ ήμΐν αυτοί οί έμπεπιστευμένοι τήν άγωγήν
καϊ παιδείαν τοΰ έθνους οΰχί σπανίως κηρύττουσιν άπό τής έδρας

εινε ό έγκέφαλος, εϊνε ύλη νεκρά και άψυχος ; ’Όχι, μυριάκις οχι.
Είνε δύν'αμις αυθύπαρκτος καί αυθυπόστατος, ήτις απαλλασσόμενη
τών δεσμών τοΰ σώματος, προώρισται νά μεταβή εις την αθανασίαν,
νά ζήση αιωνίως.
·
Έκ τών μέχρι τοΰδε εΐρημένων νομίζω οτι, άν μή τι άλλο, κάτεδείχθη τουλάχιστον οτι αί. βάσεις τοΰ ύλισμοΰ δέν εινε στερεαί καϊ
άδιάσέίστοι Κα'ι δμως έπ'ι τοιούτων βάσεων στηριζόμενοι οί νεώτεροι
τοΰ ύλισμοΰ αντιπρόσωποι, κηρύττουσι πανταχοΰ ώς άδιοφιλονείκητα·
έπιστημονικά πορίσματα τάς άρχάς αυτών καί τά έντεΰθεν άπορρέοντα ολέθρια ηθικά δόγματα. "Υπαρξις Θεοΰ, αθανασία ψυχής, ηθι
κός νόμος, θρησκεία, συνείδησις, έλευθέρα θέλησις, ταΰτα πάντα, λέγουσιν οΐ ύλιστ-αί, είνε λέξεις κεναί, είνε μωρία. Ούδενα έχει ό ά'νθρωπος άνώτερον κα'ι εύγενέστερον σκοπόν έχει τήν αύτήν άρχήν,
έχει τό αυτό τέλος και τό ζφον. Φάγωμεν και πίωμεν, αΰριον γάρ
άποθνήσκομεν. Ιδού κατά τούς ύλιστάς ό ΰψιστος τοΰ άνθρώπου νό
μος. Ηδονή καί άπόλαυσις. ’Ιδού κατά τούς ύλιστάς δ μόνος τοΰ
άνθρώπου προορισμός. Δέν θέλομεν αύταπάρνησιν, άναφωνοϊσιν οί .
ύλισταί. Άφίνομεν τούς μωρούς καί φαντασιοπλήκτους ν’ άποθνήσκωσϊν έπ'ι τοΰ σταυρού υπέρ τών ανθρώπων, νά πίνωσι τό κώνειον
ύπέρ τής αλήθειας, ν’ άγωνίζωνται έν αύταπαρνήσει ύπέρ παντός
ο,τΐ καλόν., εύγενές καί γενναΐον ημείς απολαύσεις θέλομεν, νυμφών
χορούς, νέκταρ καϊ άμβροσίαν θέλομεν. ’Ώ, άν ό κόσμος ουδέποτε
έπίσΐευεν εις Θεόν, πόσον θά ήτο ευτυχέστερος (Η. Heine) !
Δέν προχωρώ, ϊνα μή μολύνω τά ώτά ύμών διά τοιούτων φρικωδών καϊ αποτρόπαιων δογμάτων. Κα'ι δέν εινε μέν νέα τά δόγματα

τ'αύτα- άλλ’ ένφ άλλοτε περιωρίζοντο εις ώρισμένους τινάς κύκλους,
νΰν διά τοΰ τύπου, διά συγγραφών δημωδών καϊ διά προφορικής δι
δασκαλίας διε'ισέδυσαν είς τάς καρδίας τών πολλών καϊ έκλόνισαν
καί διεσάλευσαν τάς θρησκευτικάς καί ήθικάς αύτοΰ πεποιθήσεις
καί παρέδωκαν αυτούς άκαθέκτους καί άχαλινώτους εις τά πάθη
καί τάς? ορέξεις αυτών έπί βλάβη άνυπολογίστφ, έπί κινδύνφ άναποφεύκτφ καϊ τών άτόμ.ων καί τών κοινωνιών.
Έσπούδαζον πρά έτών έν Λειψί^ δτε ό- ένθουσιωδέστερος, άλλά
καϊ άποτομώτερος ιεραπόστολος τοΰ νεωτέρου ύλισμοΰ, δ Buchner,

317

ύλιστικάς ιδέας καί διασαλεύουσι το κύρος τών θρησκευτικών πεποι
θήσεων. Έβδελύχθημ.εν πάντοτε τά ιερά δικαστήρια, τάς πυράς καϊ
τά ικριώματα, τά αναθέματα καί τάς δίκας τών Γαλιλαίων- άλλ’ έβδελύχθημεν έπίσης τήν κακώς νοουμένην έκείνην έλευθερίαν, ήτις
είτε χάριν ματαίας έπιδείξεως, είτε έξ έλλείψεως παντός ηθικού φρο
νήματος, έξερχομένη τών ορίων τής έπιστημονικής έρεύνης, άνευ
ισχυρών καϊ άκαταμαχήτων γεγονότων, ζητεί νά καταρρίψη καί
έξαλείψη έκ τής άνθρωπίνης καρδίας πάσαν θρησκευτικήν καί ηθικήν
άρχήν. Καϊ παρ’ ήμΐν, άς τό δμολογήσωμεν παρρησίφ,' αυτοί οί γο
νείς καϊ έν λόγοις καί έν έργοις ένσπείρουσι πολλαχού εις τάς ψυ ·

Τύμος 1’, 8 — Μάρτιος 1887.
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χάς ιών τέκνων άύτών την ασέβειαν πρός τά θεία, τήν περιφρόνησιν
καί αδιαφορίαν πρός δ,τι ιερόν καϊ εΰγενές. Καί παρ’ ήμϊν ό τύπος,
δ τοσαύτην έχων ίεράν αποστολήν, ποσάκις γίνεται άφορμή εις τήν
χαλάρωσιν παντός θρησκευτικού καί ηθικού θεσμοΰ ! Καί παρ’ ήμϊν
αυτοί οί πνευματικοί τοΰ λαοΰ ποιμένες καί διδάσκαλοι, οϊτινες εινε
προορισμένοι καί τήν ζωήν αύτών νά θυσιάζωσιν ύπέρ τοΰ ποιμνίου,
ποσάκις θυσιάζουσιν ύπέρ εαυτών το ποίμνιαν, ποσάκις γίνονται ζώντα παραδείγματα ούχί ειλικρινούς εΰσεβείας, ούχί ζήλου θρησκευτι
κού κατ’ έπίγνωσιν, ούχί χριστιανικής αΰταπαρνήσεως, άλλ? ειδε
χθούς φαρισαϊσμού, άλλά ψυχρότητας θρησκευτικής καί άδιαφορίας,
άλλά καπηλείας τών θείων καί φαύλου υλισμού ! Πού δέ παρ’ ήμϊν
τά κατά τοΰ ύλισμοΰ όπλα ; Ποΰ παρ’ήμϊν ή κοινωνική καί πολιτική
άνατροφή, ήτις παρ’ άλλοις λαοϊς άναστέλλει τόν ορμητικόν τού ύλι—
σμοΰ χείμαρρον ; Ποΰ παρ’ήμϊν ή σύντονος τής πολιτείας μέριμνα,
ήτις άλλαχοΰ καταβάλλεται ε’ις τήν θρησκευτικήν καί ηθικήν τοΰ
λαού άγωγήν ; Ποΰ παρ’ ήμϊν οί κορυφαίοι τών έπιστημόνων, οϊτινες
άλλαχοΰ έρρωμένως παλαίουσι κατά τοΰ υλισμού ; Ποΰ παρ’ ήμϊν ό
κλήρος, ό πεφωτισμένος καί άνεπτυγμένος κλήρος, δστις δι’ ύγιοΰς
καί λελογισμένης θρησκευτικής διδασκαλίας προώρις-αι νά προ'φυλάξτ)
τόν λαόν άπό τών ύλιστικών άρχών ούδέν ήττον ή άπό τής λατρείας
τοΰ γράμματος, τού μηχανισμού, τών δεισιδαιμονιών καί προλήψεων,
δι’ ών μαραίνεται καί άχρηστον άποβαίνει τό θρησκευτικόν αίσθημα ;
Μή πλανώμεθα" πολιτική έλευθερία, ευνομία, κοινωνική καί ηθική
πρόοδος άνευ "θρησκευτικής αγωγής καί παιδείας είνέτι άδύνατον. Ή
ιστορία καί ή πείρα διδάσκουσιν δτι άτομον -δύναται νά σεβασθώ
ηθικά τινα. άξιώματα άνευ ύπερφυοΰς κύρους, άλλά λαός δέν δύνα
ται νά προαχθγί καί έκπολιτισθή. μακράν τής.έπιδράσεως τοΰ θρη
σκευτικού συναισθήματος. Λαός αποδεχόμενος τάς άρχάς τών ύλι—
στών, λαός άρνούμενος Θεόν καί αθανασίαν καί φρ'ονών δτι ό άνθρωπος
γεννάται ένάρετος ή κακούργος, λαός τοιοΰτος δέν εΐνε λαός, εινε
όμάς κτηνωδών δντων, άτινα άλληλοκτονοΰσι καί δίκην δούλων άποφεόγουσι τό κακόν έφ’ δσον φοβούνται τήν τιμωρίαν καί τήν μάς-ιγα.
«Αί άκράδαντοι θρησκευτικοί πεποιθήσεις, έγραφε πρό τριετίας ό έλευθεροφρονών Ιούλιος Σιμών, αί άκράδαντοι θρησκευτικά! πεποιθήσεις
δύνανται μόναι νά διαμορφώσωσι μ,εγάλους πολίτας καί μ/εγάλους
λαούς1». Πού δέ άλλαχοΰ ή έν τ$ άγίορ Γραφώ ύπάρχουσιν αί τελειό-

τεραι καί έξοχώτεραι θρησκευτικά! πεποιθήσεις ; Ποιον άλλο ίερόν βι
βλίου ή τό Εύαγγέλιον κατέχει τό μυστήριον νά έκπολιτίζ·/] καί ήθικοποιη καί άτομα καί λαούς ; Είθε ή μεγάλη αύτη άλήθεια νά κατα
νοηθώ έν δλγι αΰτής τή σημασία καί ύπό πάντων μέν άνεξαιρέτως,
μάλιστα δέ ύπό τών άρμοδίων, πριν ή τό έγκλημα καί ή παρανομία^
άτινα όσημέραι έπιτείνονται παρ’ήμϊν, προσλάβωσιν έπίφοβον χαρα
κτήρα. Είθε νά ληφθώ έν τέλει καί παρ’ ήμϊν ή δέουσα πρόνοια πρός
τήν θρησκευτικήν καί ήθικήν τοΰ λαού άγωγήν καί παιδείαν’ διότι
άλλοίμονον είς τά έθνη έκεΐνα, καί μάλις-α τά μικρά, έν οίς τάς εδραίας
θρησκευτικός πεποιθήσεις άντικαθιστώσι τά ολέθρια τοΰ ύλισμοΰ
δόγματα. Τοιούτων έθνών δ κλήοος, κατά τήν άδιάψευστον τής ιστο
ρίας μαρτυρίαν, εΐνε παρακμή, μαρασμός καί άποσύνθεσις.

1 ’Ίδε 1. Σκαλτσούνη Θρησκεία καί έ π t σ τ ή μ. η^ σελ. 15. Τοΰ έμβριδεστάτου τούτου έργου ή μελέτη εΐνε ανώτερα πάσης συστάσεως.

Ίγν. ΜΙοσχάζης.

ΠΕΡΙ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΥΟΥ 8’.
Κύριοι σνκάύεΛψοι κα'ι (pilot1*.
Όμιλών τήν έπιοΰσαν ούτως εΐπεϊν τής ήμέρας, καθ’ ήν ή Γερμα
νία έπανηγύρισε τήν άμφιετηρίδα τών γενεθλίων τοΰ αΰτηκράτορος
Γουλιέλμου, δέν νομίζω άπρόσφορον νά εί'πω εις ύμάς ολίγα τινά περί
τοΰ Φρειδερίκου Β\ δστις έθετο τόν άκρογωνιαϊον τοΰ γερμανικού κρά
τους λίθον, καί διαφέρει μέν έν πολλοϊς τών άλλων τής ιστορίας
πρωταγωνιστών, δικαίως δμως κατετάχθη εις τήν πάνσεμνον αΰτών
χορείαν.
*0 μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε κόσμον όλόκληρον, άλλά τό κο
λοσσιαίου έκεΐνο οικοδόμημα κάτεκερματίσθη σχεδόν εΰθΰς μετά τόν
θάνατον τοΰ δορυκτήτορος. Ό; Ναπολέων Α' ύπήγαγεν είς τό κράτος
αύτοΰ αμέσως ή έμμέσως μέγα μέρος τής ηπειρωτικής Εύρώπης, καί
τούτο δμως τό δημιούργημα κατελύθη τάχιστα, ζώντος μάλιστα έτι
τοΰ δαιμονίου άνδρός. Τό δ’ έργον τού Φρειδερίκου Β' ύπήρξε μέν
πολύ μικρότερον, άλλά, έν τω διαστήματι τής έκτοτε διελθούσης έκα-

* Άπηγγέλθη έν τω Συλλόγφ τη 17 Μαρτίοο 1887.
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καί πρό πάντων είς τά έπιτηδειότατα νά άποδείξωσι τό ήθος τοΰ

|
ί
I
έ

άνδρός.
Ή πρώτη μάχη, ής έστρατήγησε πριν έτι συμπληρωθώ έτος άπο
της είς τόν θρόνον άναρρήσεως αύτοΰ, είς ήλικίαν έτών 29, συνεκροτηθη τη 10 άπριλίου 1741, περί την κώμην τής Σιλεσίας Mollwitz.
Εύθύς ώς ήρχισεν δ αγών, τό αύστριακόν Ιππικόν έτρεψε, κατά κράτος
τό ιππικόν τών Πρώσων. Οί πλεΐς-ot τών περί τόν βασιλέα ςφατηγών
ένόμισαν μετά τό ατύχημα τοΰτο την ολοσχερή ήτταν έπί τοσοΰτον
αναπόδραστου, ώςτε ό στρατάρχης Schwerin προέτρεψε. τόν Φρειδε
ρίκον νά αποχώρηση έκ τοΰ πεδίου τής μάχης. 'Ο βασιλεύς ύπήκουσε’
καί ήδη οί ακατάσχετοι αύστριακοί θωρακοφόροι καί διμάχαι έφώρμησαν κατά τών έπιλέκτων, οϋς είχεν οργανώσει καί άσκήσει δ πατήρ
τοΰ Φρειδερίκου, καί οΐτινες τότε κατά πρώτον έμελλον. νά λάβωσι
τό βάπτισμκ τοΰ πυρός. ’Αλλά τότε «οί ζωντανοί έκεΐνοι προμαχώνες,
τά έμψυχα έκεΐνα πυροβολεία» δπως τούς ώνόμάσεν ό Φρειδερίκος,
κατ’ άρχάς άνεχαίτισαν καί μετ’ ού πολύ συνέτριψαν τούς άγερώχους
αντιπάλους. Τό αύστριακόν πεζικόν ούδ’ έτόλμησε νά μετρηθη πρός
την ταχυβολίαν τοΰ πρωσικοΰ καί μετά τινας στιγμάς έτράπη. Την
δ’έπιοΰσαν εις τών ύπασπιστών τοΰ έπιδόξού διαδόχου Λεοπόλδου
ανήγγειλε τώ πόρρω πλανωμένφ βασιλεΐ την νίκην τοΰ στοατοΰ αύτοΰ.
Ή άγαλλίασις, ό?)ν ήσθάνθη έπί τφ άκούσματι τούτφ) έπεσκιάσθη
βεβαίως ύπό τοΰ γεγονότος δτι διά την πρόωρον απόγνωσή τοΰ Schwe
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τονταετηρίδος, δέ', έπαυσε, πλήν παροδικών τινων δοκιμασιών, προαγόμενον καί κραταιούμενον. Ό Αλέξανδρος άπέθανε νέος, 33 έτών,
ό Ναπολέων έν άχ^γ τής ώριμου ήλικίας, 52 ετών μόνος ό Φρειδε
ρίκος παρέτεινε τον βίον μέχρι τοΰ 74 έτους. Ουδέ οί ηθικοί αυτών
χαρακτήρες ήσαν δμοιοι, καθ’ δσον δυνάμεθα νά κρίνωμ,εν έκ τών έξομολογησεών των ένώπιον τοΰ δικαστηρίου της ιστορίας. Λέγω καθ’
δσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τών ιδίων αυτών έξομολογήσεων, διότι
ό’Αλέξανδρος δέν έλαβε καιρόν νά αφηγηθώ τά καθ’ εαυτόν. Σώζον
ται μέν όλίγαι τινές λέξεις αύτοΰ, έκδηλοΰσαι ή την ευγένειαν ή τήν
οξύτητα τοΰ νεαροΰ έκείνου χαρακτήρος’ άλλά καί αύται παρεδόθησαν είς ήμάς ύπό συγγραφέων πολύ μεταγενεστέρων, ώστε ούτε εινα[
βέβαιον, έάν ύπ’ αύτοΰ τφόντι έρρέθησαν ’Απεναντίας δ τε Ναπο
λέων καί ό Φρειδερίκος είπον καί ’έγραψαν πολλά περί τών ’ιδίων πρά
ξεων καί φρονημάτων’ καί έκ τών έξαγορεύσεων τούτων ώς έπί το

πλεϊστον θέλω παραστήσει είς υμάς τά κατά τόν Φρειδερίκον, άντιπαραβάλλων αύτόν ένίοτε προς τόν έν μεγαλοφυές διάδοχόν του, δστις,
δμιλών ποτέ όλιγώρως περί πολλών άλλων στρατηλατών, ηύδόκησε
νά όνομάσφ τόν βασιλέα της Πρωσίας ένα τών άριστέων τής ιστορίας
έν παντί. (Je ciois que celui-la est un de ceux qui ont le mieux
su leur metier dans tous les genres).
Ό Φρειδερίκος Β', βασιλεύσας τφ 1740, δέν παρέλαβε παρά τοΰ
πατρός εΐμή 2,240,000 υπηκόους’ άλλά δι’ άγώνων άτρύτων πρός
τάς περιστοιχιζούσας αύτόν τρεις μεγάλάς δυνάμεις, την Αυστρίαν,
την Γαλλίαν καί την 'Ρωσίαν, προςεκτήσατο την Σιλεσίαν, την δυ
τικήν Πρωσίαν καί την άνατολικήν Φρισίαν μετά 2 έκατομ,μυρίων
ψυχών. Διά διοικήσεως δέ δεξιωτάτης κατώρθωσε νά αύξήσγ είς.έξ
έκατομμύρια τό δλον πλήθος τών κατοίκων τοΰ ούτω δημιουργηθέντος νέου κράτους’ νά συγκροτήσγ ταμεϊον πολεμικόν, τό όποιον πε
ριέλαβε 55,000,000 ταλληρων νά άποταμιεύση κατά τά τελευταία
ειρηνικά της βασιλείας αύτοΰ 23 έτη 45,000,000 ταλληρων, άπαντα
άναλωθέντα ύπέρ της άσφαλείας, ύπέρ τής έπιδόσεως, ύπέρ της ευ
ημερίας τής χώρας, νά συντηρή στρατόν 200,000 άνδρών, άείποτε
έτοιμοπόλεμον, κατά τό ήμισυ έξ έγχωρίων καί κατά τό άλλο ήμισυ
Ιξ αλλοδαπών μισθοφόρων, καί συνελόντι είπεϊν νά καταστήσφ τό
κρατίδιον τό όποιον έκληρονόμησε μίαν τών ίσχυροτάτων της Ευρώπης
Δυνάμεων.
’Εννοείται δέν πρόκειται νά ιστορήσω πώς διέπραξε πάντα ταΰ.τα
τά θαυμάσια τή αληθείς έργα. Θέλω περιορισθή είς τά κυριώτατα

ε

ί
?

rin δέν ήδυνήθη νά παραστή καί νά συντελέσγ είς τό κατόρθωμα.
Άλλά μετά πολλής λεπτότητας ύπέδειξε μόνον την εύλογον αύτοΰ
άθυμίαν, δτε περιέγραψε την μάχην ταύτην έν τι) Histoire de mon
temps, διότι γαλλιστί συνήθως έγραφε. «Λ/η σπεύόιις ν άηε.ίπίζεσαι,
λέγει έν τη Ιστορία ταύτη, είναι εν τών μαθημάτων τά όποια άπεκόμισα έκ τοΰ περί Mollwitz άγώνος» Κατά δέ τά λοιπά δί’ άνηλεοΰς αύτοκρισίας, άπέδωκεν είς έαυτόν δλα τά άμαρτήματα δσα,
πραχθέντα κατά τάς διαφόρους πρό της μάχης κινήσεις καί διατάξεις,
διεκινδύνευσαν την τύχην αύτής. Ακούσατε τί γράφει, διότι σπανίως
έν τή ιστορία θέλετε απαντήσει τοσοΰτον ειλικρινείς μεγάλου άμαρτωλοΰ έξαγορεύσεις. «Τό Mollwitz είναι ή σχολή έν ή έδιδάχθην κατά

πρώτον τήν στρατιωτικήν έπιστήμην. Έκ τής άφηγήοεως τών γε
γονότων καθίς-αται πρόδηλον δτι καί ό Neipperg (δ τών αύς-ριακών
αρχιστράτηγος) καί έγώ έφιλοτιμήθημεν νά άποδείξωμεν τίς έξ ήμών
δύναται νά πράξη τά μεγαλήτερα σφάλματα.» Καί άφοΰ άπηρίθμησεν δλα τά λάθη τοΰ αντιπάλου, έρχεται έπειτα εις τά έδικά τον
*
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«Άλλά, λέγει; ή έμή δΐόίγωγνι ύπήρξε πολύ μάλλον αξιοκατάκριτος».
Έλέγξας δέ δλα τά άμάρτηματα, εις ά έπί τοΰ προκειμένου έξώκειλέν, έπιλέγει- «Ό,τι έπειτα άπό δλα ταΰτα έσωσεν ήμάς, είναι ή
ανδρεία και ή πειθαρχία τοΰ ήμετέρου στρατοΰ.»
Όπόσον κατά, τοΰτο, ώς είς πολλά άλλα, άνεδείχθη διάφορος τοΰ
Ναπολέοντος, δςτις άείποτετά μέν εύτυχήματα άπέδιδεν εις εαυτόν,
τάς δέ δυςπραγίας εις τούς συναγωνιστές! Μετά τήν άλωσιν τοΰ
Ulm, τφ 1805, διέταξε νά περιληφθή έν τφ 6φ δελτίφ τής εκστρα

γίαν τής πολιτικής διαγωγής του». (Apologie de ma COnduifepo
litique), συμ.περαίνων τόν περί αύτής λόγον ώς έξής. «Είμποροΰν νά
μέ κατηγορήσουν δσον θέλουν ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τής πολιτικής.
Τδ κατ’ έμέ ισχυρίζομαι δτι ουδέποτε έν Εύρώπη έτεχνάσθη τοσοΰτον
επονείδιστος καί έπικίνδυνος συνωμοσία οΐα ή νΰν σκευωρηθεϊσα Τρι
πλή Συμμαχία, ήτις έσφετερίσθη τό δικαίωμα τοΰ νά προγραφή βα
σιλείς καί τής οποίας δέν άπεκαλύφθη έτι πάσα ή πλεονεξία. Τίς.
θέλει κατηγορήσει έπί άπερισκεψί,γ οδοιπόρον, κατά τοΰ όποιου επέ-'
πεσον αίφνιδίως τρεις ληστρικά! συμμορίαι ΐνα τόν δολοφονήσωσιν
έν γωνίφ δάσους τίνος δι’ ού διήρχετο ένεκα τών ύποθεσεών του; Δέν
πρέπει άρά γε νά έγερθή μάλλον δ κόσμος δλος καί νά συλλάβή τούς
κακούργους καί παραδώση αύτούς είς χεΐρας τής δικαιοσύνης δπ'ως
λάβωσι τά επίχειρα τής κακίας των · Ταλαίπωροι ήμεΐς οί θνητοί !
Ό κόσμος κρίνει τάς πράξεις ήμών έξετάζων ούχί έάν εί'χομεν δί
καιον νά τάς πράξωμεν, άλλά έάν έπετύχομεν. Τί λοιπόν δέον γενέ-

τείας έκείνης ή ακόλουθος περικοπή, ήν αυτός ύπηγόρευσε. «Τό έγ-.
κώμιον τοΰ στρατοΰ δύναταί νάγίνη έν δυσί λέξεσιν είναι άξιος τοΰ
αρχηγού του» (On peut faire en deux mots l’eloge de l’armee : elle estdigne de son chef). Τφ δέ 1821, άφοΰ ήλασεν έπί
Μόσχαν μετά 250,000 λογάδων άνδρών, κα'ι έπέστρεψεν έκεΐθεν μετά
μόνον 8,000, ήξίωσεν έν τφ 27φ δελτίφ δτι παραίτιος τής συμφοράς
έγένετο ούχί αυτός, άλλ’ ό κράτιστος έκεϊνος στρατός, δςτις υπά
κουων είς τάς διαταγάςτου έπορεύθη έπ'ι πρόδηλον όλεθρόν, καίπλειστάκις έθαυματούργησε περί Σμολένσκην, περί Μόσχαν καί κατά
τήν διαβόητον ΰποχώρησιν.
Έπανέλθωμεν είς τόν Φρειδερίκον Βζ. Οί Ιστορικοί λέγουσιν δτι
δέν έσυγχώρησε ποτέ είς τόν Schwerin τήν σπουδήν, μεθ’ ής ούτος

προέτρεψεν αυτόν νά άποχωρήση. ’Ίσως. Άλλ’ ή μνήμη τοΰ άλλοκότου τή άληθείη τούτου συμβεβηκότος εξέλιπε βεβαίως τήν ήμέραν
έκείνην, καθ’ ήν μετά πεντεκαίδεκα έτη, είς τήν φοβεράν περί Πρά
γαν μάχην, ό έβδομηκοντούτης στρατάρχης, βλέπων τούς έπιλέκτους
αύτοΰ ύποχωροΰντας, ήρπασε τήν σημαίαν αυτών καί στάς άπέναντι
τών ράγδην έπερχομένων πολεμίων έπί τή έλπίδι τοΰ νά έπαναγάγη
τούς φυγάδας είς τήν τάξιν, έπεσε καιρίως πληγείς. Ό Φρειδερίκος
καταλόγων τά πολυάριθμα καί έπιφανή θύματα τοΰ φονικωτάτου έκείνου κατορθώματος προσέθετε- «μή ύπολογίζων τόν στρατάρχην
Schwerin, δςτις αύτός καί μόνος ήξιζε 10,000 άνδρών. 'Ο θάνατος
αύτοΰ έμάρανε τάς δάφνας τής νίκης, ήτις έδέησε ν’ άγορασθή διά
τοσοΰτον πολυτίμου α'ίματος».
Ή περί Πράγαν αυτή μάχη, ή συγκροτηθεΐσα τή 10 μαίου 1757
υπήρξε τό πρώτον μέγα γεγονός τοΰ επταετούς- πολέμου, τόν όποιον
έπεχείρησαν αί πλεϊστατ τής ηπειρωτικής Ευρώπης Δυνάμεις ΐνα καταβάλωσι τό ύπό τοΰ Φρειδερίκου Β’ έγερθέν οικοδόμημα. Τήν νίκην

έκείνην παρηκολούθησαν κατά ίούνιον Ααί Ιούλιον δύο ήτται, αϊτινες
περιήγαγον αυτόν είς δεινήν άμηχανίαν. Τ?ότε έγραψε τήν «Άπολο"

σθαι ; ’Ανάγκη νά έπιτύχωμεν».
Συγχρόνως δέ έγραψε καί τήν στρατιωτικήν αύτοΰ απολογίαν
(Raisons de ma conduite militaire). Έν αύτή, άφοΰ ήκριβολόγησε περί πάντοιν δσα ήτο άνθρωπίνως δυνατόν νά διατάξη έν τή
κρισιμωτάτη εκείνη περιπετείφ, επιλέγει. «Ένόμισα καθήκον μου νά
- έκθέσω εις τε τήν πολιτείαν καί είς τούς μεταγενεστέρους πώς είχον
τότε τά κατ’ έμέ καί νά έξηγήσω διά τίνας λόγους έπραξα τοΰτο
μάλλον ή άλλο τι" ΐνα μή ή μνήμη μου άμαυρωθή δι’ αδίκων κατη
γοριών. Ούδεμία άμφιβολία δτι ύπάρχουσιν έν τφ κόσμφ άνθρωποι
έπιτηδειότεροί μου, καί ήξεύρω κάλλιστα όπόσον άπέχω τής τελειότητος. Άλλά προκειμένου περί άγάπης πρός τήν πατρίδα, προκειμέ
νου περί ζήλου ύπέρ τής σωτηρίας αύτής καί τοΰ κλέους αύτής,ούδένα
έπί γής θεωρώ άνώτερόν μου, είς δέ τά αισθήματα ταΰτα θέλω μείνει
πιστός μέχρι τής τελευταίας πνοής τής ζωής μου.» Άξιάγαστος τή
άληθεία μετριοφροσύνη, μάλιστα έάν τήν συγκρίνωμεν πρός τήν άκαιρον ύπεροψίαν καί εύφυολογίαν τοΰ άνδρός δστις, έπανερχόμενος έκ
τής έν 'Ρωσίφ καταστροφής ήμίψυκτος καί άνευ στρατοΰ καί ήναγκασμένος ών νά μεταβή έκ Βίλνης εις Βαρσοβίαν διά ψευδωνύμου δια
βατηρίου, έβεβαίου έν τούτοις τούς έκεϊ ύπουργούς του δτι ποτέ δέν
ένικήθη, καί χλευάζων τήν εύλογον άνησυχίαν αύτών, άνέκραζεν δτι
tv μόνον βήμα χωρίζει τό ύψηλόν άπό τοΰ γελοίου (du.suhlime au
ridicule il n’ y a qu’un pas).
Άλλά τάς δύο έκείνας ήττας παρηκολούθησε τή 5 νοεμβρίου 1757
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ή λαμπεά περί Rossbach κατά Γάλλων καί Γερμανών νίκη. Τό
κάλλιστον τοΰ κατορθώματος ’τούτου έγκώμιον έγράφη ύπ’· αΰτοΰ
τοΰ ήττηθέντος Γάλλου στρατηγού, τοΰ prince de Soubise, δστις
διαρκούσης της μάχης έξεπλήρωσεν έντίμως τό καθήκον αύτοΰ. Έν

κινήσεις τής ψυχής, ήν άπεκάλει πνεΰμα, έκών άκων έξεδήλου τήν

τή έπισήμφ έκθέσει, ήν υπέβαλε περί τοΰ πολυθρύλητου τούτου άγώνος, άνεφώνει. Quel malheur, quel malhenr! Τί δυστυχία, τί
δυστυχία ! Καί εις τί δύναταί τις πλέον νά βασισθή ; Πυρ, προθυμία,
έπιτήδειαι διατάζεις, τά πάντα τολμώ εΐπεϊν ήσαν ύπέρ ήμών. Και
δμως έντός ήμισείας ώρας τά στρατηγήματα τοΰ βασιλέως τής Πρω
σίας έπήγαγον τήν τροπήν τοΰ τε ίππικοΰ και τοΰ πεζικού ήμών.»
’Ιδού δέ τί έγραφε τήν έσπέραν τής αΰτής ημέρας δ Φρειδερίκος
πρός την ήγαπημένην αύτοΰ αδελφήν Βιλχελμίναν : «Τελευταϊον έχω
νά σέ δώσω καί μίαν καλήν εϊδησιν. Ήξεύρεις βέβαια, δτι τά γερμα
νικά στρατεύματα ήθελον νά καταλάβωσι τήν Λειψίαν. Έδραμον
αμέσως κατ’ αύτών καί τά άπεδίωξα επέκεινα τοΰ ποταμού Saale.
Ό δοΰξ de Richelieu έστειλεν είς βοήθειαν αύτών 50 τάγματα και
16 ϊλας, ώστε έκαυχώντο ήδη δτι έχουσιν 60,000 άνδρών. Χθές έκίνησα διά νά τους έπισκοπήσω, δέν ήδυνήθην . δμως νά ποοςβάλω
τόν θέσιν, ήν κατεΐχον. Ένθαρρυνθέντες έκ τούτου, έπεξήλθον αύτοΐ
κατ’ έμοΰ. Άλλά τους προέλαβον. Ή μάχη δέν άπέβη αιματηρά. Χάριτι θείγ δέν άπώλεσα ούτε εκατόν νεκρούς. Ό μόνος βαρέως πλη
γωθείς στρατηγός είναι ό Meineke. Ό αδελφός μου Λεοπόλδος καί
ό Seidlitz δέν έχουν είμή άμυχάς τινας εις τόν βραχίονα. Έκυριεύ-

σαμεν δλον. τό πυροβολικόν τοΰ έχθροΰ, δςτις είναι είς πλήρη άποσύνθεσιν, ώςτε έκκινώ ϊνα άπωθήσω αύτόν επέκεινα τοΰ ποταμού Unstrut. Μετά τοσαύτην λοιπόν ατυχίαν καί αμηχανίαν έπήλθε, χά
ρις τφ Θεφ τό αίσιον τοΰτο γεγονός, περί ου θέλει ρηθή, δτι 20,000
Πρώσοι κατέβαλαν 50,000 Γάλλων καί Γερμανών. Καί ήδη δύναμαι
νά καταβώ ήσυχος είς τόν τάφον, διότι ή φήμη καί ή τιμή τοΰ έθνους
μου έσώθησαν. ’Ενδέχεται νά ήττηθώμεν αύθις, άλλ’ ατιμίαν δέν
θέλομεν πάθει.»
Έν τή έπιστολή ταύτγ έπίκαλεΐται, ώς ήκούσατε, δίς τήν χάριν
τοΰ Θεοΰ. Συνιστώ είς τήν μελέτην εκείνων, οϊτινες άκούουσι μειδιώντες τό τοΰ Θεοΰ όνομα, τήν κραυγήν ταύτην άνθρώπου, δςτις
έν τή διαθήκγ του έγραψεν" «Αποδίδω προθύμως και άλύπως τό
πνεΰμ,α, τό όποιον μ.έ ζωοποιεί, είς τήν καλοκάγαθαν φύσιν, ήτις
εΰμενώς μ.έ τό έδάνεισε, τό δέ σώμα, μου, εις τά στοιχεία έζ ών άπηρτίσθη». Ταΰτα έγραφε φιλοσόφων. Άλλ’ όταν έπήρχοντο αί συγ
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εύγνωμοσύνην αύτοΰ όχι πρός τήν φύσιν, άλλά πρός τόν Θεόν.
Διαρκόΰντος τοΰ μακροΰ τούτου πολέμου, ό Φρειδερίκος ήττήθη
δπως προέβλεπε πλέον ή άπαξ, άλλά τώρα θέλετε ίδει πώς έξήρχετο
άπό τάς ήττας έκείνας. Τήν δεινοτάτην δλων ύπέστη. .έν τή μάχη,
ήτις συνεκροτήθη περί Kunersdorf τη 12 αΰγούστου 1759. Τήν
ήμέραν ταύτην ώρμησε μετά 48 χιλ. άνδρών κατά τών ‘Ρώσων, οϊ
τινες κατεΐχον περί τό χωρίον έκεΐνο θέσεις δυςπορθήτους,. καί είς
ένίσχυσιν τών οποίων προςήλθον μετ’ ολίγον πολυάριθμοι Δΰστριακοί.
Έπί έζ ώρας άγωνισθείς καί αφειδώς προκινδυνεύων,. είδε. πεσόντας
περί αύτόν 18,000 συναθλητάς. Αΰτοΰ τούτου δύο: ϊπποι έφονεύθησαν" τά ένδύματά του είχον κατατρυπηθή ύπό τών σφαιρών- μία έξ
αΰτών ήθελε συντρίψει τήν κνήμην του, έάν δέν. παρεκρούετο ύπό
χρυσής θήκης, ήν έ'φερεν έν τφ θυλακίφ αύτοΰ. Καί έν τούτοις έζω
φρενών γενόμενος έπέμενεν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης ούχί πλέον ϊνα
νικήσγ, άλλ’ ϊνα άποθάνγ, δτε οί περί αύτόν Ούσσάρρι άνάρπαστον
λαβόντες έσωσαν αύτόν άπό τούς κύκλφ περιελαύνοντας κοζάκους.
Τότε άπηλπίσθη έπί τινας. ώρας, καί έν τή καλύβη, έν ή διήλθε τήν
φοβερωτάτην τής ζωής του νύκτα,’περιέγραψε δι’ ολίγων λέξεων είς

τόν κόμητα Finkenstein, ένα τών πιστών καί συνετών αύτοΰ συμ
βούλων, τήν πρώτην άληθή αύτοΰ καταστροφήν. «Έκ τών 48,000
άνδρών δέν έχω τήν στιγμήν ταύτην είμή τριςχιλίους. ΙΙάντες φεύγουσί τήδε κάκεΐσε, μή πειθόμενοι είς τήν φωνήν μας. Τά έπακόλουθα τής μάχης θέλουσιν άποβή χ.είρονα καί αΰτής τής μάχης. ’Άλλον
στρατόν δέν έχω. Ή άλήθεια είναι δτι τά πάντα άπωλέσθησαν. Τό
κατ’ έμέ δέν θέλω έπιζήσει ϊνα ίδω τήν πτώσιν; τής πατρίδος. Ό
Θεός μετά σοΰ». Γραφών τήν έπιστολήν ταύτην, προδήλως έμελέτα
νά αύτοκτονήσγι" δι’ δ καί έπρονόησεν αμέσως περί τε.τής διαδοχής
αύτοΰ έν τή βασιλείς καί περί τής αρχηγίας τοΰ στρατοΰ.
Άλλ’ ή άπόγνωσις δέν διήρκεσε πολύ. Έν τφ μέσω έτι τής απο
φράδος έκείνης νυκτός, δ στρατός ήρχισε περισυλλεγόμενος, τήν δέ
πρωίαν τής 13 αΰγούστου εύρέθησαν περί τόν βασιλέα 12,000 Πρώ
των, καί έν τφ άμα κατηρτίσθησαν αύθις τά συντάγματα καί κατ
έστησαν ετοιμοπόλεμα. Τό δέ π'αραδοξότερον, τηλικοΰτος ήτο ό
τρόμος, δν ένέπνεεν είς τούς αντιπάλους ό Φρειδερίκος, καίτοι το
σοΰτον κατατροπωθείς, ώστε δέν έτόλμησαν νά τόν καταδιώζωσιν,
δπως συμπληρώσωσι τήν καταστροφήν του, καθ’ α εΰλογώτατα προέβλεπεν ό Φρειδερίκος, ρτε έλεγεν δτι τά έπακόλουθα τής μάχηρ θέ
*
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,λουσιν άποβή χείρονοικαί αύτής. τής μάχης, Άλλ
*
έφοβήθησαν τόν
λέοντα, καίτοι ψυχορραγοΰντα. Ό φόβος αύτών πιστοΰται ύπό μαρ
τύρων άναμφισβητήτων. Τήν επιούσαν τοΰ μεγάλου αυτών κατορθώ
ματος οί 'Ρώσοι άλλο αίσθημα δέν είχον είμή την ηδονήν, ήν απο
λαμβάνει. δ άνθρωπος δ άπό έσχατου κινδύνου διασωθείς.. Ό στρα
τηγός αυτών Σαλτικώφ έ’λεγεν οτι «μίαν έτι έάν νικήσω τοιαύτην
νίκην, θέλω άναγκασθή νά κομίσω μόνος τήν περί αυτής αγγελίαν είς
Πετρούπολιν». Κα’ι έν τή πρός τήν αύτοκράτειραν άναφορφ,. ύπολογίζων είς 16,000 άνδρας τήν απώλειαν αύτοΰ, προςέθετεν «ή Υ. Μ.
δέν θέλει απορήσει διά τοΰτο,· διότι ήξεύρει ότι δ βασιλεύς τής Πρω
σίας συνηθίζει νά πωλή ακριβότατα τάς ήττας του». Τί δέ έφρόνουν
οί αυστριακοί, παρεστάθη έν όλίγοις ζωηρότατα ύπό τοΰ παρά τφ
στρατοπέδω αυτών Γάλλου αντιπροσώπου Μον.τεζέ’ le ΓΟΪ de PrilSse est- en verite trop redoute, ό βασιλεύς τής Πρωσίας εμπνέει
τή αληθείς μέγαν φόβον.
Ό επταετής πόλεμος, καθ’ δν ή τύχη ένησμενίζετο έπιδαψιλεύουσα τά μειδιάματα αύτής νΰν μέν είς τόν Φρειδερίκον, νΰν δέ εις τούς

τρεϊς συμμάχους, έξηκολούθησεν ούτω ταλαντευόμενος μέχρι τοΰ
*7.103,
δτε ύπεγράφη ειρήνη, δι’ ής συνεφωνήθη ή άποκατάστασις
τοΰ πρφην καθεστώτος, δι’ ής έν άλλοις λόγοις οί πολέμιοι αύτοΰ
άνωμολόγησαν δτι εις μάτην έπί τοσοΰτον χρόνου έσπατάλησαν τό
αίμα καί τό χρήμα τής Αυστρίας, τής 'Ρωσίας καί τής Γαλλίας.
Τότε δέ συνεπληρώθησαν τά πρώτα είκοσι, καί τρία τής βασιλείας
τοΰ Φρειδερίκου έτη, τά όποια δύνανται νά κληθώσιν έτη πολεμικά,
όχι διότι διετέλεσαν άδιαλείπτως τοιαΰτα- ακριβώς είπεΐν οί γενόμενοι τότε πόλεμοι δέν διήρκεσαν εΐμή 12 έτη, άλλά διότι έπϊ τών
χρόνων, εκείνων κυρίως ήγειρε καί έξησφάλισε τό έργον, δπερ έπεβάλετο νά δημιουργήσγ, ένφ κατά τά ύπόλοιπα 23; έτη, τά δποία
πράγματι πλήν βραχείας διακοπής έν ειρήνη διήλθον, ήσχολήθη άπε?ρισπάστως εις τήν έσωτερικήν τοΰ κράτους αύτοΰ διαρρύθμισιν καί
κραταίωσιν. Οί δέ άγώνες, οΰς έπί τούτφ κατέβαλε, δέν ύπήρξαν
όλιγώτερον αξιομνημόνευτοι τών προτέρων. 'Όπως έν πολεμώ, ούτω
καί έν ειρήνη, έν ειρήνη μάλιστα πλειότερον ίσως ή έν πολέμφ, δέν
έπαυσε διακινδυνεύων τήν ζωήν αύτοΰ.
Ό Φρειδερίκος δέν ύπήρξε ποτέ έντελώς ύγιής. Διαγαγών βίον
ούχί σώφρονα έξ αύτής τής. πρώτης νεότητος, ένομίζετο ύπό πολλών
δτι θέλει προαποθάνει τοΰ πατρός. 'Ότε έβασίλευσεν είς ηλικίαν 28
Ιτδν, κατετρύχετο ήδη πολλάκις ύπό τής άρθρίτίδός, Καί δμως έν
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μέσφ τοΰ πολέμου ή δύναμις τής ψυχής του κατίσχυε τής άσθενείας
τοΰ σώματος, ’Ιδίως έπί τοΰ φοβερού έκείνου άγώνος, δν διεξήγαγε
μεταξύ τοΰ 44 καί τοΰ 50 αύτοΰ έτους, ένφ έβασανίζετο ύπό άρθρίτιδος καί ποδάγρας καί αιμορροΐδων, ούτε αί άκοίμητοι εντάσεις
τοΰ πνεύματος, και συγκινήσεις τής καρδίας, ούτε αΐ.άγρυπνίαι, ούτε
ή ένδεής τροφή, ούτε ή έλλειψις πάσης άνέσεως ί'σχυσαν νά καταβά-

λωσι τήν ύπεράνθρωπον αύτοΰ δραστηριότητα έν ήμέρ<£ τε καί έν
νυκτί, οίαδήποτε καί άν ήτο ή κατάστασις τοΰ καιροΰ, Ό αγών καί
δ κίνδυνος, άντί νά μαοάνωσιν ηύξανον απεναντίας τό σθένος τής
ψυχής τοΰ ήρωος καί τήν δαιμονιώδη ποικιλίαν τοΰ πνεύματός του,
Τή 20 Οκτωβρίου 1759. δύο περίπου μήνας μετά τήν καταστροφήν
τοΰ Runersdorf, ό Φρειδερίκος έστρατοπέδευεν απέναντι τών ‘Ρώ
σων περί Glogau. Νομίζετε ίσως δτι άλλο δέν είχεν είς τόν νοΰν
του, είμή τόν έχθρόν ένώπιον τοΰ οποίου ϊστατο. Τόν είχε βεβαίως
καί είς αύτόν.’Αλλά συνέπεσε νά ς-ρατοπεδεύη έπί -χώρου καθ’ δν, πρό
έτών 55 δ Schullemburg, δι’ ύποχωρήσεως δεξιωτάτης, διέφυγέ
τήν δίωξιν τοΰ Καρόλου IB', Ή άνάμνησις τοΰ γεγονότος τούτου
δέν τόν άφινε νά ήσυχάση, Ό αριστερός αύτοΰ βραχίων, άμφότεροι
οί πόδες καί τό δεξιόν γόνυ ήσαν παράλυτα έκ τής άρθρίτιδος. Σώαι
δέν ήσαν είμή ή κεφαλή, ήτις άδιακόπως είργάζετο καί ή δεξιά χείρ,
ήτις άδιακόπως έγραφεν. Ούτω δ’ έχων έγραψε τήν ήμέραν έκείνην
μίαν τών τελειότατων αύτοΰ πραγματειών περί τών στρατιωτικών
προτερημάτων καί τοΰ χαρακτήρος τοΰ βασιλέως τής Σουηδίας Κα
ρόλου τοΰ IB', έν τφ προλόγφ τής όποιας φέρονται αί ακόλουθοι μελαγχολικαί λέξεις’ «’Αλλά θέλουσι μέ έρωτήσει, έν τίνι δικαιώματι
προκύπτεις σύ είς μέσον ώς κήνσωρ τών μεγίστων μαχητών ; Μήπως
σύ, άνδρών κριτικώτατε, τηρείς τάς διδαχάς, τάς δποι'ας τοσοΰτον·
άφειδώς κηρύττεις είς τούς άλλους ; Ά, όχι βεβαίως’ δ,τι μόνον δύ
ναμαι ν’ άπαντήσώ είς τοΰτο είναι δτι αί μέν τών άλλων άμαρτίαι
προςβάλλουσι τούς οφθαλμούς ήμών, τάς δ’ήμετέρας παρορώμεν ».
Ούτω διετέλεσε δρών, φιλοσοφών καί αναλισκόμενος έν τφ μέσφ
τών πολέμων. Κατά τά έπελθόντα είρηναϊα ετη ήδύνατο βεβαίως άν
όχι νά άπαλλαχθή τών δεινοπαθημάτων αύτοΰ, τούλάχιστον νά τά
μετριάση. Άλλα τών τοιούτων άνδρών καί αί άρεταί καί αί άκρασίαι άποβαίνουσιν ύπερθετικαί. Ό Φρειδερίκος Β' ήτο δ έργατικώτατ
τος τών άνθρώπωΧν, έν ταύτφ δμως καί δ όψοφαγίστατος. Ό συνδυασμός τών έξεων τούτων ήδύνατο νά καταβάλη τό εύρωστότα τον
σώμα. "Ινα πεισθήτε περί τούτου ακούσατε πώς είργάζετο. έν. τοΚ
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τελευταίοις τής ζωής αύτοΰ χρόνοις, ό'τε βαθμηδόν έπαυσε δυνάμενος
νά ίππεύση, δυνάμενος νά περιπατηση, δυνάμενος νά κινηθώ'. Κατά
τάς έσπερίνάς καϊ πρωϊνάς ώρας άνεγίνωσκε τάς έκθέσεις τών πρέ
σβεων αύτοΰ και τάς αναφοράς τών στρατηγών και τών ύπουργών.
Περί την 4 ή την 5 ώραν της πρωίας, κατά τδ πλήθος ,τίϊς. εργασίας,
προςεκάλει άλληλοδιαδόχως τούς τρεις αύτοΰ γραμμ..ατεΐς, ύπηγόρβυέν εις τόν ένα τάς πρός τούς πρέσβεις απαντήσεις, είς δέ τούς άλ
λους τάς πρός τούς στρατηγούς καϊ ύπουργούς διαταγάς, και προςέτι τάς αποκρίσεις είς τάς αναρίθμητους ίδιωτικάς αιτήσεις, ταΰτα
δέ πάντα τοσοΰτον ακριβώς κα'ι περινενοημένως, μάλιστα ώς πρός
τά εξωτερικά πράγματα, ώςτε εις τούς γραμματείς δέν ύπελείπετο
νά προςθέσωσιν είμη την έπιγραφην, τάς διατυπώσεις καί την Ημερο
μηνία? Τελειώσας την εργασίαν ταύτην περί την 7 Η την 8 ώραν,
προςεκάλει πρώτον τούς στρατηγούς καϊ έπειτα τούς έαυτοΰ ύπασπιστάς, ΐνα δώση αύτοΐς προφορικώς τάς στρατιωτικάς διαταγάς. Τότε
δέ μόνον είςηρχετο δ χειρουργός κα'ι πολλάκις ό ιατρός, όπως πράξωσι τό δυνατόν πρός άνακούφισιν της σωματικής αύτοΰ καχεξίας.
ΓΙερΐ την 11 έδέχετο τόν κυριώτατον ύπουργόν του Herzberg καϊ
τούς προμνημονευθέντας αξιωματικούς και συνδιαλεχθεϊς μετ’ αυτών
τούς άπέπεμπε.ν ακριβώς τη 12 ώριρ, δτε έγευμάτιζε μόνος. Μετά
μεσημβρίαν, οί γραμματείς έτοιμάσαντες έν τφ μεταξύ τά ύπαγορευθέντα.την πρωίαν έγγραφα, ύπέβαλλον αύτά είς την ύπογραφην
τοΰ βασιλέως. Περί την 5 είσηρχοντο αύθις οί άνδρες οί άξιούμ,ενοι,
ώς πρό μικροΰ εΐ'πομεν, τής πρός αυτόν συναναστροφής, κα'ι μεθ’ ών
συνωμίλει περϊ ύποθέσεων, περί φιλολογίας, περί αρχαίας καϊ νέας
ιστορίας, ιδίως δέ περί κηπουρικής καϊ γεωργίας, περί άς άνενδότως
διέτριβε.. Τ·?ΐ 8 ώρ<£ έδείπνει πάλιν μόνος, έπειτα ήκουεν άναγινωσκόμενα ύπό τοΰ αναγνώστου αύτοΰ τά συγγράμματα αρχαίων τινών
κλασικών, τοΰ Κικέρωνος, τοΰ Πλουτάρχου κα'ι άλλων, διεξηρχετο
τά έν τώ μεταξύ έλθόντα νέα έγγραφα καϊ τελευταΐον έκοιμάτο τόν
ολίγον ύπνον, δν έπέτρεπεν αύτφ Η κατάστασίς του. Άλλά κατά σεπτέμβριον τοΰ 1785 έπαθε πρώτον μέν αποπληξίαν καϊ έπειτα όξυτάτην ποδάγραν κατά φεβρουάριον δέ τοΰ 1786 ύδρωπα τοΰ θώρακος κα'ι τοΰ ύπογαστρίου, άτινα πάντα συνεπήγαγον ύπερβάλλουσαν
τών δυνάμεων αύτοΰ έκλυσιν. Ή κατάπτω,σίς του άπέβη όλεθρία. Μη
δυνάμενος νά κοιμηθώ έν κλίνη, δέν ήδύνατο ούδέ νά έγερθφ μόνος έκ
τοΰ ανακλίντρου, έπ'ι τοΰ οποίου ητο ηναγκασμένος νά διάγη νυκτός
/‘KS.I Ημέρας. *Η δψις αύτοΰ έμαρτύρει δτι έπασχε τά πάνδεινα, καϊ
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δμως ούδέν σημεϊον έδιδεν οδύνης καϊ θλίψεώς- άλλ’ ατάραχος καϊ
εύθυμος έξηκολούθει τάς συνήθεις έργασίας καϊ τάς συνήθεις: πρός
τούς φίλους διαλέξεις. Ό Mirabeau, δςτις τόν είδε τότε, είπεν δτι
ό βασιλεύς ούτος θέλει άποθάνει έργαζόμενος, καϊ θνήσκων θέλει έτι
έργάζεται. Ή δέ πρόρρησις αύτη έπηληθευσε. Τη 15 αύγούστου
1786 ύπηγόρευσεν έτι έγγραφα, τά όποια ήθελον περιποιησει τιμήν
εις τόν δεξιώτατον τών ύπουργών. Μόνον τη 16 έπαυσεν έργαζόμε
νος, διότι έχασε τάς αισθήσεις του, κα'ι την νύκτα της 16 πρός την
17 άπεθανεν, άνευ αγωνίας, πιστός διατελέσας μέχρι τής.τελευ
ταίας στιγμής, είς τό ώραΐαν λόγιον, τό όποιον είπε πρός τούς ποοτρέποντας αύτόν νά έλαττώση την έργασίαν του. «Τό έπάγγελμά
μου απαιτεί έργασίαν καϊ δραστηριότητα- τό σώμά μου καϊ τό πνεΰμά μου όφείλουσι νά ύποκύψουν είς την έκπλήρωσιν τών καθηκόντων
τούτων- ανάγκη δέν εινε νά ζώ, άλλά νά πράττω, κα'ι ούτω κανονίσας άείποτε τόν βίον μου, δέν τό μετενόησα ποτέ».
Ό βίος καϊ η πολιτεία τοΰ Φρειδερίκου Β’ δέν περιαυγάζεται ύπό
της αίγλης καϊ τής μεγαλειότητος τής περιβαλλούσης τά ονόματα
τοΰ Αλεξάνδρου και τοΰ Ναπολέοντος. Άλλά, ΐνα περιορίσωμεν κα'ι
αύθις την σύγκρισιν ημών είς μόνον τόν νεώτερον αύτοΰ συναγωνι. στήν, Η μεγαλοφυία τοΰ βασιλέως της Πρωσίας ύπήρξεν δμολογουμένως πρακτικωτέρα- καϊ τούτου ένεκα ό μέν τερατώδης κολοσσός
τοΰ αύτοκράτορος τών Γάλλων, καϊ βασιλέως τής ’Ιταλίας, καϊ προσ
τάτου της ΊΡηνικής όμοσπονδίας, τοΰ όποιου Η μέν κεφαλή ΐστατο
έν Παρισίοις, οί δέ πόδες ήγγιζον τά σύνορα ένθεν μέν τής Τουρκίας,
ένθεν δέ της Σουηδίας, τάχιστα διελύθη είς τά έξ ών συνετέθη, ένφ
τό σύμμετρον δημιούργημα τοΰ Φρειδερίκου Β', έπ'ι τρεις Ηδη γενεάς
άρμονικώς άναπτυσσόμενον, μέχρι της σήμερον ύπό τοΰ κόσμου παν
τός άποθαυμάζεται. Καί πώς, θέλετε ΐ'σως εΐπει, ύπάρχει λοιπόν
μεγαλοφυία μη πρακτική ; άυςτυχώς υπάρχει, τό δέ δυςτυχέστερον,
δσφ δαιμονιωτέρα είναι, τόσφ όλιγώτερον άποβαίνει πρακτική.
'Ίνα πεισθώμεν περί τούτου άρκεΐ νά ένθυμηθώμεν, οσα έχρησμφδεί δ Ναπολέων τφ 1804, έν άκμη της εύτυχίας καϊ τής δυνάμεως
ών, καϊ πώς έπειτα έξετέλεσε τούς ίδιους αύτοΰ χρησμούς. «Ή στρα
τιωτική έπιστημη, έλεγε τότε, συνίσταται πρώτον μέν είς τό νά
ύπολογίζ-ρς καλώς πάσας τάς ύπέρ τοΰ έπιχειρήματος πιθανότητας,
έπειτα δέ νά νέμ·ρς άκριβώς καί σχεδόν μαθημάτικώς την προςήκουσαν τφ άπροσδοκητφ μερίδα. Περί τοΰτο δέ ιδίως άνάγκη νά μη
άπατηθρς, διότι;έν δεκαδικόν κλάσμα έπί πλέον ή έπϊ έλαττον, δύ-
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ναται νά μεταβάλή τά πάντα. Άλλ’ ή διανέμησις αυτή τής. έπιστήμης καί τοΰ άπροςδοκήτου δέν δύναται νά ένεργηθή είμή ύπο κεφα
λής μεγαλοφυούς, οΐα απαιτείται οσάκις πρόκειται περί δημιουργίαςτί δέ τό ανθρώπινον πνεύμα δύναται νά αύτοσχεδιάσνι θαυμαστότε-

νόν πρός τούς πλείστους τών μεγάλων στρατηλατών, τόν Σκιπίώνα
τόν ’Αφρικανόν, τόν Γουσταΰον Άδόλφον, τόν Conde, δν οί Γάλλοι
όνομάζουσι δικαίως Ιβ Grand Conde, τόν Εύγένιον τής Σαβαυδίας,

ρον τοΰ παραγαγεΐν τι εις τό είναι έξ οΰκ δντων ; Τό άπροςδόκητον
λοιπόν μένει πάντοτε μυστήριον άκατάληπτον είς τά μέτρια πνεύ
ματα και δέν είναι ορατόν είμή είς τούς έξοχους άνδρας».
Έν τοϊς δρισμοΐς αυτοϊς ό Ναπολέων δμιλών περί μεγαλοφυίας,
την έαυτοΰ μεγαλοφυίαν προφανώς ύπγνίσσετο καί μονονούκ έσφετερίζετο την παντοδυναμίαν τοΰ Θεοΰ, αξιών οτι είμπορεΐ νά παρα-

γάγη τι είς τό είναι έξ ούκ οντων- άλλά περιορισθώμεν είς τό μάλλον
καταληπτόν μέρος τών αποφάνσεων του, τό άξιοΰν ότι τό άπροσδόκητον, τό όποιον δέν βλέπουσιν οί μέτριοι άνθρωποι, Τίτο ορατόν είς
αύτόν. Τούτων όμως τεθέντων, διατί δέν προεΐδε τάς άνυπερβλήτους
δυςχερείας, είς άς έμελλε νά προςοκείλη έν ’Ισπανία τε καί έν 'Ρωσίιγ; Τό πράγμα φαίνεται τόσφ μάλλον παράδοξον, δσφ αί δυσχέρειαι
αύται έγένοντο εύκρινέστατα όραταί είς τά περί αυτόν μέτρια πνεύ
ματα, είς τούς υπουργούς, είς τούς στρατάρχας αΰτοΰ, οϊτινες όμως
εις μάτην ήγωνίσθησαν νά άποτρέψωσι τόν άνδρα άπό τών έπιχεΐρημάτων έκείνων. Ή αλήθεια είναι ότι τάς προεΐδε κάλλιστα, άλλά
έπαρθεΐς έκ τών προτέρων αδιάλειπτων ευτυχημάτων, έφαντάσθη ότι
δύναται τά πάντα νά τολμήσή καί νά κατόρθωσα] τά πάντα. Αύτός

είναι ό σκόπελος, είς δν ναυαγοΰσιν αί ύπερφίαλοι μεγαλοφυΐαί. Με- ·
τεωριζόμεναι είς τά αιθέρια, λησμονοΰσιν οτι έχουσι νά πράξωσιν έπί

τής γης ταύτης έν τφ μέτρω τών άνθρωπίνων δυνάμεων. Τό λησμονοΰσι καί κατακρημνίζονται άπό τής Μόσχας είς την άγίαν Ελένην.
Έν άλλάις λέξεσιν ή απαράμιλλος τοΰ Ναπολέοντος μεγαλοφυία
έστερεϊτο μικρού τίνος, ελάχιστου τίνος συμπληρώματος καί τοσοΰτον
κοινού, ώςτε ονομάζεται κοινός νοΰς. Τό έρμα τοΰτο είναι άπαραίτητον εις μικρούς καί μεγάλους. Τό δαιμόνιον έκεΐνο πνεύμα ήτο άνερμάτιστον, καί τούτου ένεκα άπέτυχεν, ένφ ό Φρειδερίκος, δσφ μέγας
καί άν άνεδείχθη, δέν έλησμόνησε ποτέ ότι είναι άνθρωπος, καί τού
του ένεκα έπέτυχεν.
Δέν έχω άνάγκην νά προςθέσω ότι όσονδήποτε καί άν ό θεμελιω?
τής τοΰ Πρωσικού Κράτους διέφερεν έν τοΐς άλλοις τοΰ τε Ναπολέον
τος καί τοΰ ’Αλεξάνδρου, καί οί τρεις άπεδύθησαν νέοι έτι είς τό
ιστορικόν αύτών στάδιον ό Αλέξανδρος 20 έτών, ό Ναπολέων 27, δ
Φρειδερίκος 26. Τό μάλλον άξιοσημείωτον είναι δτι ειχον τοΰτο κοι-
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ών δυνάμεθα νά παρατείνωμεν τόν κατάλογον, καί οϊτινες πάντες
έστρατήγησαν μεταξύ τοΰ 20 καί του 24 έτους. Τό δέ έτι περιεργότερον, ένφ οί μεγάλοι στρατηγοί κλεΐζονται έκ νεαράς ηλικίας, οί με
γάλοι ρήτορες δέν άναδείκνυνται είμή έν ήλικίφ ώρίμφ. "Επεται άρά
γε έκ τούτου ότι τά έργα είναι εύκολώτερα τών λόγων; ’Όχι βε
βαίως. Άλλ’ οί μεγάλοι στρατηγοί γεννώνται μεγάλοι- οί δέ ρήτο
ρες δέν γίνονται μεγάλοι είμή δι’ άσκήσεως μακράς καί πολυμόχθου.
Ή στρατηγική είναι έμπνευσις, ή ρητορική είναι τέχνη. "Ολοι ήξεύρετε δι’ οϊων καί όσων άγώνων ό Δημοσθένης ήδυνήθη νά δαμάσή
τήν δλως άπρόςφορον πρός τόν δημόσιον λόγον φωνήν αύτοΰ, καί
στάσιν, καί δειλίαν, κατορθώσας έπί τέλους, αύτός δν πρότερον ένέπαιζον καί περιεφρόνουν οί άκροαταί, νά άποβή τό καύχημα καί τό
κλέος τής έκκλησίας έκείνης, ήτις είχε συνειθίσει νά άκούν) τούς έπιφανεστάτους τών ρητόρων τοΰ κόσμου. "Ολοι δμως δέν έλάβετε ί'σως
άφορμήν νά γνωρίσετε πώς έπρωταγωνίστησεν έν τφ άγγλικφ Kotvoβουλίφ ό Φόξ. «Κατά πάσαν συνεδρίασιν πέντε ολοκλήρων συνόδων
έλεγεν δ άείμνηστος άνήρ, έλαβον τόν λόγον, έκτος μιάς- τή άληθείγ
δί λυπούμαι δτι καί κατά τήν συνεδρίασιν έκείνην δέν ώμίλησα.»
Έάν ύπολογίσωμεν δτι πάσα σύνοδος διήρκει τρεις κατά μέσον όρον
μήνας καί δτι έν τφ διαστήματι τούτφ έγίνοντο 76 μόνον συνεδριάσεις, δ Φόξ, πριν άποβή ό λαμπρότατος καί κράτιστος τών συζητητών τής έαυτοΰ πατρίδος, άπήγγειλε 350 λόγους. Δέν θέλετε συμπεράνει έκ τούτου βεβαίως δτι άρκεΐ νά έκφωνήση τις 350 λόγους
διά νά γίνγι ρήτωρ δόκιμος. Πρός τοΰτο άπαιτοΰνται καί άλλα προτερήματα, πολλά προτερήματα- είμπορεΐτε δμως άσφαλώς νά συμπεράνετε δτι όσαιδήποτέ καί άν ήναι αί άλλαι τοΰ άνδρός άρεταί, ρήτωρ άληθώς μέγας δέν θέλει άναδειχθή είμή διά μακράς καί έναγωνίου άσκήσεως, ένφ ώς εί'δομεν, στρατηλάται δαιμόνιοι καί οί δαιμονιώτεροι ί'σως τών στρατηλατών, ένικηφόρησαν είς ήλικίαν καθ’ ήν
παρ’ ήμϊν ούδέ υπουργός δύναται τις νά γίνή, καί πολλοί είς ήλικίαν
καθ’ ήν οί κοινοί τών άνθρώπων ούδέ τάς άκαδημαϊκάς αυτών σπουδάς συνεπλήρωσαν.
'Υπήρξαν έν τούτοις καί στρατηγοί οϊτινες έν ώρίμφ μόνον καί έν
πρεσβυτική μάλιστα ήλικίφ κατά πρώτον προέκυψαν είς μέσον- έκ
τούτων άρκεΐ νά άναφέρωμεν τόν Επαμεινώνδαν καί τόν Μόλκε· -άλλά
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τοΰτο δέν σημαίνει άλλο,. είμ.ή δτι δέν έτυχον πρότερον έπιτηδείων
περιστάσεων·. Ό Αλέξανδρος, ό Φρειδερίκος, ό Γουσταΰος Άδόλφος,
δντες βασιλείς, έδημιούργησαν αυτοί τό στάδιον έν ω έμαγαλούργησαν ή τούλάχιστον έκλε'ίσθησαν. Ό Conde καί δ Ευγένιος καθό ήγεμονόπαιδες έστρατήγησαν άμα συμ.πεσόντος πολέμου. Ό Ναπολέων
εύρε την οδόν αύτοΰ ήνεωγμένην ύπό τής έπαναστάσεως" ό Σκιπίων
δ ’Αφρικανός άνήζεν εις ένα τών ισχυρών έκείνων οίκων, οϊτινεςήγον
καί έ'φερον τά πράγματα τής ρωμαϊκής πολιτείας άπό τής τρίτης πρό
Χριστοΰ έκατονταετηρίδος.
Άλλ’ δ ’Επαμεινώνδας καί δ Μόλκε έδέησε νά περιμείνωσι τάς
περιστάσεις τάς οποίας αυτοί άφ’ έαυτών δέν ίσχυον νά δημιουργήσωσιν, ή άπό τών δποίοιν, καί αν συνέπιπτον, δέν ήσαν κύριοι νά
ώφεληθώσιν. Ό Φρειδερίκος Β ήδύνατο νά λέγγ κατά τάς τελευ
ταίας τής ζωής του ήμέρας δτι δέν είναι άνάγκ-η νά ζήσή, διότι είχεν
ήδη έξασφαλίση τήν ύστεροφημίαν αύτοΰ- δ ’Επαμεινώνδας όμως καί
δ Μόλκε δέν ήδύναντο νά είπωσι τό αύτό, διότι άν δ πρώτος άπέθνησκεν εις ήλικίαν ετών 48, δπερ δέν είνε άσύνηθες, καί δ δεύτερος
είς ήλικίαν έτών 65, δπερ πολύ συνηθέστερον, τό φλέγον έν τή καρδία καί έν τώ πνεύματι αύτών πΰρ ήθελε σβεσθή πριν περιαυγάσή
τήν οικουμένην. Καθώς βλέπετε εις τόν άλλόκοτον αύτον κόσμον,
ούτε μεγαλοφυής δέν άρκεϊ κανείς νά ήνατ ανάγκη προσέτι νάζήσφ.
Όθεν, κύριοι συνάδελφοι καί φίλοι, εύχομαι είς δλους ύμάς νά
ζήσετε, διότι έπί τέλους τίς ήξεύρει τό μέλλον ;

Ι£. ΙΙαπαρρηγόπουλος.
--------- —_ ---------------------------- —---------■

ΤΟ ΕΝ ΦΙΑΙΠΠΟΐΠΟΛΕΙ APTIilS ΑΝΑΚΑΑΓΜΕΝ

NEON ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Τήν τυχαίαν καί δλως άπροσδόκητον άνακάλυψιν τέως άγνώστου
καί άξιολόγου άριστοτελικοΰ άντιγράφου έν φιλιππουπόλει άνηγγείλαμεν έσχάτως, δ μέν κύριος Π. Ν. ΊΙαπαγεωργίου, έκ τών καθη
γητών τών Ζαριφείων διδασκαλείων διά τής «Φιλιππουπόλεως»
(άριθ. 839, τής Β' περιόδου, 7 Μαρτίου 1887), έγώ δέ διά τής «Άκροπόλεως, πρός τήν οποίαν έγραψα τή 8γ τρέχοντος. ’Επειδή δέ
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τό εύρημα δέν είνε μικροΰ λόγου άξιον, επιχειρώ καί διά τοΰ «Παρ
νασσού» σύντομον καί πως έπιστημονικωτέραν αύτοΰ περιγραφήν.
Ό κτήτωρ τοΰ βιβλίου κ. ’Ιωάννης Σιαγκούνης, καίπερ άγνοών
τήν άξίαν τοΰ κτήματός του, διεφύλαξεν ό'μως αύτό μετά τινων
ά'λλων εντύπων καί χειρογράφων, τά όποια έκληρονόμησε παρά τών
γονέων του, καί έξ. εύσεβείας πρός τήν μνήμην αύτών, καί διότι
είνε φίλος των καλών καί φιλόμουσος. Φαίνεται δ’ δτι καί τήν φι
λοκαλίαν ταύτην καί φιλομουσίαν παρά τών γονέων του έκληρονόμη
σε, διότι δ πατήρ ή δ πάππος αύτοΰ έ'χουσι φροντίσει νά δέσωσι
τό χειρόγραφον διά στερεοΰ δλοδερματίνου δέματος, κάλλιστα μέχρι
τοΰδε διατηρουμένου, είς δ οφείλεται ή εξαίρετος κατάστασις τοΰ
κειμηλίου τούτου.
'Ως έ'χει νΰν τό χειρόγραφον τοΰτο, συγκειται έξ έκατόν όγδοήκοντα (180) φύλλων μεμβράνης κατ’ έμέ, χάρτου δέ κατά τόν κ.
Παπαγεωργίου, σχήματος μεγάλου τετάρτου (30χ20 ύφεκατομ.),
περιέχει δέ τρία τών γνωστών έ'ργων τοΰ Άριοτοτέλους, ήτοι τά
τέσσαρα βιβλία «περί ούρανοΰ», τά δύο «περί γενέσεως καί φθρράς»
καί τά τρία «περί ψυχής», άπαντα πλήρη, καλώς γεγραμμένα είς
σειράς ισομεγέθεις καί άνά είκοσι τέσσαρας κατά σελίδα, άφινομένου εύρέος πανταχόθεν περιθωρίου, ώς φαίνεται καί έκ τοΰ έπισυνημμένου πανομοιοτύπου τής πρώτης σελίδος τοΰ 161ου φύλλου,
μετά σχολίων, τών μέν έκ πρώτης, τών δέ καί έκ δευτέρας καί τρί
της χειρός, έπί τε τοΰ περιθωρίου καί μεταξύ τών σειρών τοΰ κειμέ
νου ένίοτε. Τά σχόλια δμως ταΰτα καί τά πρός έξήγησιν τοΰ κειμέ
νου χρησιμεύοντα γεωμετρικά σχήματα δέν εύρίσκονται έν πάσαις
ταΐς σελίσιν,. άλλ’ είς τινας μόνον, τάς όλιγωτέρας, εινε δέ τά πλεΐστα γεγραμμένα δι’έρυθράς βαφής, ώς έν τφ πανομοιοτύπφ. Σελίδω
σες τών φύλλων δέν ύπάρχει, μόνον που καί που έπιγραφαι έν τώ άνω
περιθωρίω, δηλοΰσαι τό περιεχόμενον οίον, «Άριστοτέλους περί ψυ
χής λόγος Β'.» κ. τ.-τ., έν δέ τφ κάτω περιθωρίφ έκάστου όγδοου
φύλλου σημειοΰται δ άριθμός τών τευχών, ών έκαστον έξ οκτώ σύγκειται φύλλων. Τίς δ γράψας καί πότε ούδαμοΰ τοΰ βιβλίου άναφέρεται, φαίνεται ό’μως δτι τό χειρόγραφον τοΰτο ανήκει είς τόν ΙΓ'
ή τόν ΙΔ' αιώνα, ώστε δύναταί νά θεωρηθή ώς καλής κατά τοΰτο
έποχής, όχι ίσως πολύ κατώτερον τών τριών άρίστων τοΰ Σταγειρίτου άντιγράφων, τοΰ Ούρβενατίου (COdeX Urbinas 35),τοΰ Μαρκιαναΰ (cod. Marcianus 201) καί τοΰ Κοισλιανοΰ (cod. CoisliaUUS 320). Πρός ακριβή δμως ταξινόμ,ησιν αύτοΰ μεταξύ τών σωζο-

Τδμας Γ, 8.— Μάρτιος 1887.
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μένων άριστοτελικών αντιγράφων, έπρεπε νά γίνη προσεκτικά) άντιπαρ,αβολή αύτοΰ προς τό κείμενον τής μεγάλης έκδόσεως τών άπάντων τοΰ Άριστοτέλους, της έπιμελεία καί δαπάνη της πρωσσικής
Ακαδημίας τών επιστημών γενομένης, άλλ’ ήτις δέν εινε ένταΰθα
πρόχειρος κατά τό παρόν, διό περιωρίσθημεν ό μέν κ. Παπαγεωργίου
νά παραβάλη τό άντίγραφον πρός τό κείμενον της Διδοτείου έκδόσεως, έγώ δέ πρός τό της στερεοτύπου τοΰ Tauchnitz έκ τοΰ έτους
1880 , τό δ’ έξαγόμενον είνε ότι τό της Φιλιππουπόλεως άντίγραφον
ούκ ολίγας περιέχει διαφοράς γραφής καί τινας καλλιτέρας τών
παραδεδομένων, ώς φαίνεται. Ούτω έν τώ περί ούρανοΰ βιβλ. Α’, κεφ.
α·' (σελ. 2, στ. 2 καί 3 τής έκδ. Tauchnitz) άντί «άλλά κατά τών
τριών ταύτην την προσηγορίαν φαμ.έν πρώτον» τό χειρόγραφον έχει
«ϊήη κατηγορίαν» · κατωτέρω στ. 11 άντί «ώς γάρ τοΰ άριΟμοΰ τετυχήκασιν» έχει «ώς
. .»■ στ. 21 άντί «ούχ οιόν τε δέ τό τέ
λειον έΛΛείπειν» έχει εκάείπειν' στ. 27, έν τώ τέλει τοΰ κεφαλαίου,
άντί «καί μη τή μέν τή δέ» έ'χει «καί μη πή μέν πή δέ.» Έν κεφ.
Β', σελ. 3, στ. 3 άντί «περί δέ τών κατ’ είδος αύτοΰ μορίων νΰν -Ιέγΐύρ,εν» έχει Μγοριεν στ. 5 άντί «είναι κατά τόπον» «κατά τόπον
είναι»· στ. 6 άντί «κινήσεως άρχήν yau'iv είναι αύτοΐς» «είναι <ραμίν αύτοΐς»’ στ. 4 κάτωθεν άντί «καί γάρ άν συνθέτου η» «καί γάρ
άν σύνθετος ή»· έν σελ. 5, στ. 1 άνωθεν άντί «καί την άλλφ παρά
φύσιν έτέρφ κατά φύσιν» έ'χει «καί την άλλφ κατά φύσιν έτέρφ παρά
φύσιν»’ στ. 19 άντί «τά δεΰρο καί περί ημάς» έ'χει «και παρ’ ημάς».
Έκ τοΰ πλήθους τούτου τών διαφορών γραφής τών περιεχομένων
έν δυσι μόνοις κεφαλαίοις του «περί ούρανοΰ» καί αΐ όποΐαι δέν είνε
άναλόγως πλείονες τών έν τφ λοιπφ χειρογράφω ύπαρχουσών1, δύναταί τις ευχερώς νά έννοήση ποιας σημασίας διά τήν έκκαθάρισιν τοΰ
άριστοτελικοΰ κειμένου είνε τό έν Φιλιππουπόλει χειρόγραφον, καίπερ άλλως μή έστερημένον γραμματικών λαθών ένεκα τής άπαιδευσίας του άντιγραφέως. Ούτω λ. χ. συχνότατα άμαρτάνει περί τόν
τονισμόν καί τήν στίξιν, ούδέποτε προσθέτει τό ύπογραφόμενον ιώτα
εις τήν ένικήν δοτικήν, καί άλλους πολλούς βαρβαρισμούς έχει, οίον
Πνθαγόριοι άντί Πυθαγόρειοι κ. ά. τ., ύπερπηδ^ ενίοτε ολόκληρα
χωρία έκ παραβλέψεως κ. τ. λ., οποίων όμως δέν στερούνται κατά

1 Ό κ. Π. Παπαγεωργίου άνέλαβε νά σημείωση έπιμελώς πάσας τάς πρ'ος
τό Διδότειον κείμενον διαφοράς γραφής καί νά γράψη ακολούθως περί τού
του, έξ ών καταφανέστερα θέλει καταστή ή τοϋ άντίγραφον άξια.

ι
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τό μάλλον καί ήττον καί αυτά τά άριστα τών σφζομένων άρχαίων
χειρογράφων.
Καί τοιαύτη μέν ή του κειμένου άξια’ ούχ ήττον δέ σπουδαία
είνε καί τά δυστυχώς όλίγιστα σχόλια, τών όποιων τά έν τή πρώτη
σελίδι άπηλείφθησαν τοσοΰτον, ώστε καί διά στερεοσκοπίου εινε δυσ
διάγνωστα. ’Ιδίως δέ τά γεωμετρικά σχήματα εινε σπουδαιότατα
καί διά τό έντελές τής κατασκευής των καί διά τάς συνοδευούσας
αύτά σημειώσεις, άλλά καί περί τούτων ίσως γίνη άλλαχοΰ λόγος
διεξοδικώτερος. Επανερχόμενος δέ νΰν είς τοΰ περιεχομένου τήν
άνάλυσιν, παρατηρώ ότι τά μέν τέσσαρα βιβλία «περί ούρανοΰ» περι
λαμβάνονται άπό φύλλου Ια—776, καί δή άπό μέν Ια—276 τό
πρώτον βιβλίον δλόκληρον, «Ή περί φύσεως έπιστήμη σχεδόν ή πλείστη φαίνεται περί τε σώματα καί μεγέθη...... Άλλοιοΰνται δέ τοΐς
έναντίοις καί έξ ών συνίσταται τά φύσει όντα, καί ύπό τών αύτών
τούτων φθείρεται». ’Από δέ 27#—536 τό. δεύτερον βιβλίον, «'Ότι
μέν ούν ούτε γέγονεν ό πάς ούρανός ούτε ένδέχεται φθαρήναι......
έξ ών τεκμαιρομένους ού μόνον σφαιροειδή τόν όγκον άναγκαΐον εί
ναι τής γής, άλλά καί μή μέγαν πρός τό τών άλλων άστρων μέγε
θος»..’Από δέ 536—706’ τό τρίτον βιβλίον, «Περί μέν ούν τοΰ πρώ
του ούρανοΰ καί τών μερών.... πρώτον άν είη περί τούτων λεκτέον,
δπως θεωρήσαντες ταΰτα λάβωμεν τάς έκάστου πρός έκαστον διαφο,ράς». Καί άπό 706—776 τό τέταρτον βιβλίον, «Περί δέ βαρέος καί
κούφου τί τε έστίν έκάτερον καί τίς ή φύσις αύτών σκεπτέον ....
Περί μέν ούν βαρέος καί κούφου καί τών περί αύτά συμβαινόντων
διορίσθω (άντί τοΰ άγσιρίσθω τής έκδ. Tauchnitz) τοΰτον ήμΐν τόν
τρόπον», μεθ’ δ έπεται ή σημείωσις «Άριστοτέλους περί ούρανοΰ
τέλος».
Τά δέ δύο βιβλία «Περί γενέσεως καί φθοράς» περιλαμβάνονται
άπό φύλλου 776—1246 καί δή τό μέν πρώτον, «Περί δέ γενέσεως
καί φθοράς τών φύσει γινομένων καί φθειρομένων.... ή δέ μίξις τών
μικτών άλλοιωθέντων ένωσις» έν τοΐς φύλλοις 776—107α, τό δέ
δεύτερον, «Περί μέν ούν μίξεως καί άφής καί τοΰ ποιεΐν καί πάσχειν
είρηται .... εί δέ καί ταΰτα άριθμφ, άλλ’ ούχ ών ή ούσία γίγνεται
ούσα τοιαύτη, οϊα ένδέχεται (ένδέχεσθαι Tauchnitz) μή είναι»·
μεθ’ δ έπεται ή σημείωσις’
ψ- «Άοιστοτέλους τοΰ περί γενέσεως καί φθοράς τέλος
•ψ Τφ Θεώ δόξα τφ εύεργετήσαντι ίδεΐν τό τέλος».
Τά δέ «Περί ψυχής» τρία βιβλία περιλαμβάνονται άπό φύλλ.
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125α—179# καί δη άπό μέν 125α—141α τό πρώτον βιβλίον, «Τών
καλών καί τψ.ίων την είδησιν ύπολαμβάνοντες.... καϊ αΰτη μέν χω
ρίζεται τής' αισθητικής άρχής, αίσθησιν δέ οΰδεμίαν άνευ ταύτης
έχει». Τό δέ δεύτερον άπό 141α—161# «Τά μέν δη ύπό τών προτέ
ρων παραδεδομένα περί ψυχής εΐρήσθω .... τί ούν έστι τό όσμάσθαι
παρά τό πάσχειν τι ; η τό μέν όσμάσθαι αίσθάνεσθαι, ό δ’ άήρ πα
θών ταχέως αισθητός γίνεται ; » κα'ι τό τρίτον άπό 161#—179#
«'Ότι δ’ οΰκ έ'στιν αϊσθησις έτέρα παρά τάς πέντε .... άκοην δέ,
όπως σημανή τι αΰτφ’ γλώτταν δέ, όπως σημαίνγ τι έτέρω».
Ένταΰθα λήγει τό άριστοτελικόν κείμενον τοΰ χειρογράφου' τά
δ* άπό τοΰ τέλους τοΰ 179#—186#, ήτοι μέχρι τέλους τοΰ βιβλίου
άκολουθοΰντα έκ πρώτης χβιρός δέν εΐνε συνέχεια τοΰ άριστοτελικοΰ
κειμένου, ώς έσφαλμένως ύπέλαβεν δ κ. Παπαγεωργίου έν τώ μνησθέντι άριθμφ τής «Φιλιππουπόλεως,» άλλά γραμματικού τίνος σημείωσις περί τοΰ περιεχομένου τοΰ όλου άντιγράφου, έξ ής καταφαί
νεται οτι τό μέχρι τοΰδε περισωθέν και δεδεμένον χειρόγραφον εινε
τό ήμισυ τοΰ άρχικοΰ, διότι τό ολον περιελάμβανε καϊ τήν «Φυσικήν
άκρόασιν» τοΰ φιλοσόφου, ήτις συνίσταται, ώς γνωστόν, έξ οκτώ βι
βλίων και τής οποίας ούδ’ ίχνος ύπελείφθη έν τω δεδεμένφ μέρει.
Ότι δέ τό περισωθέν μέρος δέν εΐνε τό όλον, κατάδηλον γίνεται καϊ
έκ τής πρώτης σελίδος, ήτις οΰδένα ίδιάζοντα έχει διάκοσμον, οιος
θά ήρμοζεν έν αρχή' άρκούντως κεκοσμημένου άντιγράφου, άλλ’ εινε
όποϊαι καϊ αί λοιπαί, καθ’ άς άρχίζει είτε βιβλίον τι είτε σύγγραμμα
έκ τών περιεχομένων. Έχυμεν λοιπόν ήκρωτηριασμένον τό καλόν τοΰτο
κειμήλιον, άλλά καϊ τοιοΰτον ον εΐνε σπάνιον καϊ εΰτυχέστατον εύ
ρημα, τό όποιον θ’ άποβή έκ τών πολυτιμοτάτων θησαυρών τής έθνικής ήμών βιβλιοθήκης, άν μή ό κτήτωρ αυτού μεταμεληθεϊς ζητήση
νά τό πωλήσγ εις ξένους, όποιοι άναμφιβόλως δέν θέλουσι λείψει νά
παρουσιασθώσιν άγορασταί. ’Έχει δ’ή μνησθεΐσα σημείωσις ώς έξης'
«Έν μέν τή Φυσική άκροάσει διέλαβε περί τών φυσικών άρχών όσα
έδει' έν δέ τή περϊ τού ούρανού πραγματεία περί τού σύμπαντος τοΰδε
κόσμου είτε είς έςτν είτε πολλοί καϊ είτε άναρχος είτε ύπ’ αρχήν χρο
νικήν καϊ είτε άπειρος είτε πεπερασμένος,είτε φθαρτός είτε άφθαρτος
καϊ περί τής φύσεως καί κινήσεως αύτοΰ τού ουρανίου σώματος είτε
άπλοΰν έστιν είτε σύνθετον καί είτε έν τών τεσσάρων στοιχείων έίτ’
άλλο τι παρά ταΰτα πέμπτον. Έν δέ τφ παρόντι συντάγματι, τφ
περϊ ψυχής, τρίτφ όντι τή τάξει, έπειδή δοκεΐ ό σύμπας κόσμος όδε
έμψυχος είναι καϊ ψυχή κυβερνάσθαΐ καϊ άγεσθαι, διαλαμβάνει περϊ
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αΰτής τής ούσίας τής ψυχής έν τρισί συντάγμασιν. Έν μέν ούν τφ
πρώτφ έκτίθεται τάς τών παλαιοτέρων δόξας περϊ αΰτής, ών τάς
μέν έξελέγχει ώς άκύρους, τάς δέ αποδέχεται, έστι δέ ά καϊ αύτός
προστίθησι παρ’ αύτοΰ. ’Έπειτα διαλαμβάνει περϊ τής φυτικής ψυ
χής. Έν δέ τώ δευτέρφ συντάγματι περί τής άλογου καϊ αισθητικής
ψυχής, έν μέρει δέ καί περϊ τής λογικής μνείαν ποιείται όλίγην. Έν
δέ τώ τρίτφ προηγουμένως μέν περί τής λογικής ψυχής, κατά πάρο
δον δέ καϊ περί τής άλογου. Έπϊ τέλει δέ καί εις θεολογικωτέραν
άρχήν άνάγει τόν λόγον.
ψ Τφ Θεώ δόξα τφ εΰεργετήσαντι ΐδεϊν τό τέλος.
«Τέλος»
Έν Φιλιππουπόλει τή 10η Μαρτίου 1887.

Γ. Κ ωνσταντενέζης
Γυμνασιάρχης
—--------- -—s——3

---------- —

ΧΩΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΔΙΟΡΘΟΓΜΕΝΑ
ΙΙρό δύο έτών έν ταϊς ήμετέραις Γραρρ,ατικαΐς Παρατηρήσεσιν είς
την άρχαίαν ΈΛΛ/ηνικην (σελ. 377) έγράφομ,εν τάδε' «Τό τοΰ Ξενοφώντος ηνοιγον καϊ ηνοιζα, ώς «ό Αωριεύς φνγών.πρός την γην άνε6ί6αζε τάς αύτοΰ τριήρεις, ώς ηνοιγε. περί τό 'Ροίτειον
*
(Ξενοφ. Έλλ.
Α', α', 2)' «των #’ έφοριιούντωΥ ώς έκαστοι ήνοιγον» (αΰτόθ. Α', <7',
21)' «οι '.Αθηναίοι καθεΛκύσαντες τάς Ιοιπάς τριήρεις άνήχθησαν, ώς
εκασιος ηνοιζεν» (αΰτόθ. Α', ε', 13), ήθέλησάν τινες νά έρμηνεύσωσι
κατά τό τού Πινδάρου «άνοίγων νανσίν κέΛευθον» (Πυθιον. Ε', 88),
άλλ’ ή φράσις αύτη δέν κατέστη συνήθης, ώστε νά παραλείπηταϊ
ένεκα τής συνήθειας τό άντικείμενον καί γίνηται χρήσις του ανοίγω
άμεταβάτως.Τό ανοίγω άμεταβάτως παρά τοϊς παλαιοΐς άλλαχοΰ δέν
~ άπαντα, καϊ ό τύπος δέ ήνοίγον καί ήναζα είναι έσχάτως βάρβαρος
καϊ μόνον παρά τφ παρηκμακότι έλληνισμφ εύχρηστος, διά τούτο
ό κ. Κ. Κόντος έν τή άπό τής έδρας διδασκαλία προέτεινε νά όιορθωθή εϊς ηνντον καϊ ήννσε άμεταβάτως κείμενον έπί τής σημασίας
τού οιός τ' είρ,ί. ΙΙρβλ. «πως Si στρατός τοσάσάε πεζός ηνυσεν πέραν»
(Αίσχύλ. Πέρσ. 721) =: οιός τ’έγένετο πέραν. «'Φ^πειάη τόισίά οΰκ
εζήνντον Κύπριν κρατήσαι (Εΰριπ. 'Ιππόλ. 399). «"Η αΰτόπτης εφε
ύρα η εί ρη αυτός έξανύτοι, πίμ-πων φανερός tfr τούς θερα~>εύσοντας«.
(Ξιενοφ. Παιδ. Ε', δ', 18., κτλ..»
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Ταΰτα μέν τότε έγράφομεν νομίζοντες οτι ούτως άριστα τά εΐρημένα διορθοΰνται χωρία. Ή διόρθωσις τοΰ qroiyor εις ηκυτοπ, μάλλον
δέ tfrvTor\ κα'ι τοΰ ήνοιζα εις ήτνσα (ή μάλλον qrvaaJ κα'ι παλαιόγραφικώς δεν απέχει πολύ ΗΝΟΙΓΟΝ=ΗΝΥΤΟΝ. Όθεν φαίνεται δτι
τό ήκοιγότ καί ήτοιζα τά παρά Ξενοφώντι φερόμενα προήλθον έκ κα
κής άναγνώσεως τοΰ qyvzor και ήτνσα.
Πρό τινων δμως ήμερών έν τφπεριοδικφ τούτφ άνέγνωμεν περ'ι
τοΰ πρώτου τών χωρίων τούτων τοΰ Ξενοφώντος νέαν διόρθωσιν γενομένην ύπό τοΰ κ. Γ. Κωνσταντινίδου γυμνασιάρχου καί διευθυντοΰ τών έν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων διδασκαλείων. Ημείς νομί
ζομεν δτι οΰδαμώς έπέτυχεν άλλοις ί) δόξα της έπιτυχοΰς διορθώσεως αύτοΰ άπέκειτο. Ό κύριος Κωνσταντινίδης τών τριών χωρίων,
έν οίς εύρηνται πάρακεκομμένοι τύποι τοΰ ανοίγω, τά μεν δύο νομί
ζει δτι δχουσιν ύγιώς, ήτοι τό qroiyor (Ξενοφ. Έλλ. ΑΖ, ς-', 21) καί
τό ήκοιζεκ (αύτόθ. Α’, εΖ, 13), σημαίνει δέ κατ’ αύτόν τό άνοίγειν
τό παίρω τάκοικτά^ εξέρχομαι δηλ. έκ στενών ή έκ λιμένος είς άνοικτήν θάλασσαν. Άλλ’ ούδαμώς ή σημασία αυτή άρμόζει τφ δευτέρφ τούτων, << εφορμούντων ώς έκαστοι ηκοιγογ·» (Ξενοφ. 'Ελλ. Α’,
ς-Ζ, 21)· διότι τό εφοριιεϊν δεν είναι άνάγεσθαι εις πέλαγος, άλλά
τουναντίον έν δρμφ όντα άγκυροβολεΐν ή άράζειν. Τό δε πρώτον χωρίον τοΰ Ξενοφώντος (Έλλ. Α', α', 2), δ ό κ. Γ. Κωνσταντινίδης
διορθοϊ γράφων ώί olor τ' qr ή είς qdra, ούδαμώς εύρίσκομεν παλαιογραφικώς καί πραγματικώς έπιτυχές’ διότι δλας παρασάγγας
άφίσταται περί την παλαιογραφικην ομοιότητα τό ώς oldr τ' qr καί
τό είς qira τοΰ qroiyor. Πρός δε τούτοις δλως αδύνατον ήν νά έξενέγκγ ό Ξενοφών τύπους-βαρβαρωτάτους qroivor καί ητοιζα, καί
τούτους μόνον έν τοΐς Έλληνικοϊς αύτοΰ, έν ω αλλαχού αύτός χρήται
τφ άνέωγοτ (Ξενοφ. Άνάβ. Ε', εζ, 20) καί άνέωςα (Ξενοφ. Έλλ. Ε’,
δζ, 8. Παιδ.Ζ', εζ, 28). Άρίστη ούν διόρθωσις είναι καθ’ ημάς ή τοΰ
κ. Κόντου, ήν ό κ. Γ. Κωνσταντινίδης ήγνόει. Καί τά τρία δε χω
ρία έχουσι κατά ταΰτα ώδε- «Ό ζ/ωηΐίύι; ... άτεβίβαζε τάς αύτοΰ
τρι-ήρεις ώς ήκντεπερι τί> ’Ροίιειον» =&>ς οίός τ’ ήν άναβιβάζειν.
<tT&r εφορμούγτωκ ώς έκαστοι qrvmy»
άς έκαστοι οίοί τ’ ήσαν
1 Διότι κατά τούς ’Αττικούς δασύνεται’ «ή ν υ σ α δασέως ’Αττικοί,
ψιλώς δ’ "Ελληνες» (Μοΐρις σ. 179). Πρβλ. καί Α’ίλ. Διονύσ. παρ’ Εύςαθ.
σ. 1216· Ήρωδιαν. 541,20. Βεκκ. Άνέκδ. 14, 17. 411, 24· 28. καί Ήμετ.
Γραμμ. Παρατηρ. σ. 247—248, § 324.
9 Ίδε ανωτέρω σελ. 243.
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έφορμεϊν. «'Adqraioi... άτήχθησαν ώς έκαστος -ίρ-νσετ = ώς έκαστος
οΐός τ’ έγένετο άναχθήναι '.
Έν ’Αθήναις τή 20 Μαρτίου 1887.

Γεώργ. Λ. Ζηκόδης.

ΕΙΛΕΙΘΥΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΝ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ»
Καί γάρ τόν Κρήτην δε κατήγαγεν ’ίς άνέμοιο,
ίέμενον Τροίηνδε, παραπλάγξασα Μαλειών,
στήσε δ’ έν Άμνισφ οθι τε σπέος Εΐλειθυίης,
έν λιμέσι χαλεποΐσι’ μδγις δ’ έξυπάλυξεν άέλλας.
Ό δ υ σ. Τ, στ. 186.

Έκ τοΰ χωρίου τούτου τοΰ Όμηρου μανθάνομεν δτι έν Άμνισφ
τής Κρήτης ύπήρχε σπήλαιον άφιέρωμένον τή Είλειθυίφ. Έκ τοΰ
τρόπου δέ, καθ’ δν δμιλεϊ περί αύτοΰ ό "Ομηρος, φαίνεται δτι ήν
γνωστότατον κατ’ έκείνους τούς χρόνους. Ό Όδυσσεύς δμιλών είς
τήν Πηνελόπην μετά τήν έκ Τροίας επάνοδόν του, καί πριν ή άναγνωρισθή ύπ’ αύτής, διηγείται πώς έγνώρισε τόν Όδυσσέα έν Κρήτη,
δπου δήθεν κατέφυγε βιασθείς ύπό τρικυμίας. Θέλων δε νά δρίση
τόν τόπον, ένθα άπέβη έν Κρήτη, αναφέρει αύτή ώς πασίγνωστόν τι
τό Σπέος τής ΕίΛειθνίαο,
Διέμεινε δε τό ιερόν τοΰτο περίβλεπτον καί σεβαστόν μέχρι τών
πρώτων αιώνων τοΰ χριστιανισμού, ώς μαρτυροΰσι πολλά χωρία δια
φόρων συγγραφέων. Ό Στράβων έν βιβλ. X λέγει «Μίνω δέ φησιν
έπινείφ χρήσασθαι τφ Άμνισφ δπου τό τής Είλειθυίας ίέρόν». Ό
Παυσανίας έν βιβλ. Γ «Κρήτες δε χώρας τής Κνωσίας έν Άμνισφ
νομίζουσι γενέσθαι Είλείθυιαν»' καί ό Εύστάθιος «Πάνυ δ’έπιδεξίως
δ μΰθος έπελέξατο τήν Άμνισόν τή Είλειθυία είς διατριβήν»’ καί
τέλος δύο έκ τών έν Αθήναις άνακειμένων ξοάνων τής Είλειθυίας
διηγείται ό Παυσανίας δτι ή παράδοσις ένόμιζεν «είναι Κρητικά
καί Φαίδρας αναθήματα».
Τό ιερόν τοΰτο τής Είλειθυίας Άντρον ούδεις τών νεωτέρων περι
ηγητών είχε τέως άνεύρη. Ό Pashley έζήτησε τοΰτο παρά τόν
* "Ορα καί Έφημερ. Φιλομχθ. ετ· 1881, σελ. 189 — 19Q,
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ποταμόν Άποζελέμην, ύπολαβών έσφαλμένώς τούτον ώς τόν ’Αμνισόν τών παλαιών. Ό Spratt όρθώς λέγει δτι δ Άμνισός τών πα
λαιών είναι ό σήμερον καλούριενος Καρτεράς, ούδέν δμως περί τού
σπηλαίου τούτου αναφέρει.
Πρό τινων έτών δ κ. Άντ. Μηχελιδάκης, παρακινηθείς έκ τού προσημειωθέντος χωρίου τής Όδυσσείας, προέτρεψε τόν Χρ. Άνερράψην,
συχνά διερχόμενον παρά τόν Καρτεράν νά έρευνήση άν ύπάρχν) έκεϊ
πέριξ μέγα τι σπήλαιον. Ούτος δέ έρευνησας άνεύρε τφ δντι τό σπήλαιον, δπερ έν τοϊς έξής περιγράφομεν.
Τέσσαρα περίπου μίλια πρός άνατολάς της πόλεως Ηρακλείου
και τρία μόνον μίλια πρός βορράν καί μικρόν πρός άνατολάς άπό τών
έρειπίων τής Κνωσού εύρίσκεται τό στόμιον τού ποταμού Καρτερού
έκβτίλλοντος εις τό Κρητικόν πέλαγος. Ό ποταμός ρέει πλησίον τών
έκβολών του διά μέσου κοιλάδος, σχηριατισθείσης τό πλεϊστον έκ
προσχώσεων και περιοριζομένης έξ άνατολών και δυσμών ύπό λόφων
έξ άσβεστολίθου. Εις άπόστασιν τριών τετάρτων μιλίου άπό τού
στομίου τόύ ποταμού πρός άνατολάς άνυψούται άποτόμως, έντός τής
κοιλάδας κα'ι παρά τό χείλος τής θαλάσσης, λόφος έ'χων περίμετρον
δύο περίπου μιλιών. Έπι τού λόφου τούτου Παλήοκαστρον κάΐ Μεσοβούνι σήμερον όνομαζομένου σώζονται έρείπια βυζαντιακών οίκοδο--μημάτων, καϊ ένετικών οχυρωμάτων. Σύν τούτοις δέ άπαντώσιν έπ’
αύτοΰ κα'ι πέριξ θραύσματα κεράμου, μαρτυρούντα δτι ύπηρχεν έκεϊ
πόλις έκ παλαιοτάτων χρόνων. Μεταξύ τών θραυσμάτων άνεύρομεν
τεμάχιον πίθου φέρον κοσμήματα δμοια πρός τά τών ύπό τού κ. Μίνωος
Καλοκαιρινού έν Κνωσώ άνευρεθέντων πίθων, οΰς δ κ. Έρν. Φαβρίκιος
έδημοσίευσεν εις τάς Mitthelungen κα'ι άνάγει εις τήν Μυκηναϊκήν
λεγομένην έποχήν. Έπ'ι τού λόφου τούτου άναμφιβόλως θά ήτο έκτισμένη ή πόλις Άμνισός.
ΙΊρός μεσημβρίαν τών έρειπίων τούτων έπ'ι τής ράχεως, ήτις περι
ορίζει έξ άνατολών τήν κοιλάδα τού Καρτερού, υπάρχει σπήλαιον,
δπερ καί μακρόθεν άναγνωρίζεται έκ συκής άπό τού στομίου αύτοΰ
προβαλλούσης.
Ή είσοδος τού σπηλαίου έν μέσφ βράχων βλέπει πρός άνατολάς,
ώς συμβαίνει έπ'ι τών πλείστων τών ύπό τών παλαιών τοϊς θεοΐς
άφιερωμένων σπηλαίων. Κατά τήν είσοδον τό ύψος τού σπηλαίου
είναι δύο μέτρα, περί τό κέντρον δέ τρία, και πρός τόν μυχόν τα- πεινούται πάλιν χαμηλότατα ή οροφή. ’Έχει δέ μήκος μέν 55 μέ
τρων, πλάτος δέ κατά τό μέσον, ένθα είναι πλατύτατον, δώδεκα μέ

ΕΙΛΕΙΘΥΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗΙ

341

τρων.Ή κλίσις άπό τού στομίου πρός τόν μυχόν είναι μικρά, διό καί
άκόπως προχωρεί τις έντός τού σπηλαίου μέχρι μέν τού μέσου κα'ι
άνευ λαμπάδος, βαθύτερον δέ τή βοηθεί^ ταύτης. Εις τόν μυχόν
ύπάρχει. ολίγον ύδωρ σταλάζον άπ.ό τής οροφής. Δέν κρέμανται δμως
άπό ταύτης σταλακτϊται, = ούδέ καλύπτονται αί παρεια'ι τού σπη
λαίου άπό τοιούτους, ώς αί τού παρά τό χωρίον Ψυχρόν άντρου.
Εγείρονται δμως άπό τού έδάφους σπάνιοί τίνες σταλαγμϊται άκανόνιστοι, ών δύο ή τρεις άποτελούσι χαμηλάς ογκώδεις στήλάς.
Εις τό κέντρον περίπου τού σπηλαίου προκαλεϊ τήν προσοχήν τού
εισερχομένου σταλαγμίτης κυλινδρικός σχεδόν, έ'χων ύψος μέν 1,40
περίμετρον δέ 1,20 μέτρού, κα'ι δμοιάζων έξ άποστάσεως πρός άγαλ
μα ορθιον. Ό σταλαγμίτης ούτος περικλείεται έντός ορθογωνίου
περιφράγματος, ού έκάστη έπιμήκης πλευρά έχει μήκος 3 μέτρων,
έκάστη δέ βραχυτέοα 2 μέτρων. Τό περίφραγμα άποτελεΐται έκ τοί
χων 0,30 παχέων, έκ μικρών άκανονίστων λίθων κα'ι άνευ άσβέστου
ή άλλης συνδετικής ύλης. Τό σημερινόν ύψος τού περιφράγματος τοΰ
σπηλαίου είναι 0,45 τού μέτρου. Έντός τοΰ περιφράγματος·<τούτού
κα'ι πρό τού σταλαγμίτου τετράγωνος σχεδόν λίθος, άπελέκητος, ού
έκάστη πλευρά 0,30—0,40 μέτρ., τό δέ ύψος του 0,45 μέτρ.
Έκ τής όμοιότητος τού σταλαγμίτου τούτου πρός κορμόν ίσταμένου άνθρώπου, τό περί αύτό περίφραγμα καϊ ό πρό αύτού λίθος
προάγουσιν ήμάς νά ύποθέσωμεν δτι εις τούς άρχαιοτάτους χρόνους
ή λατρεία τών προσερχομένων είς τό ιερόν τούτο προσεφέρετο εις
τήν στήλην ταύτην, άντιπροσωπεύουσαν εις τήν μεμακρυσμένην έκεί
νην έποχήν τά κατόπιν κατασκευασθέντα άγάλματα.
Έντός τοΰ περιφράγματος τούτου κα'ι περί αυτό, ώς κα'ι πολλά
άλλα μέρη τού σπηλαίου άνασκάψαντες άνεύρομεν πλήθος κεράμων ή
θραυσμάτων πήλινων αγγείων, εύτελών ώς έπ'ι τό πολύ. Τά πλεϊστα
δέ τούτων άνευρέθησαν παρά τάς παρειάς τού σπηλαίου. Τά θραύ
σματα ταΰτα άνεγνωρίσθησαν ώς άνήκοντα είς άγγεϊα διαφόρων
έποχών άπό τών παλαιοτάτων μέχρι τών ρωμαϊκών και νεωτέρων έ'τι
χρόνων. Δυστυχώς δμως ούδέν άκέραιον άγγεΐον, ούδέ άλλο άντικείμενον άρχαίας τέχνης άνεύρομεν. Έκ τούτου είκάζομεν δτι τό ιερόν
τούτο σπήλαιον θά έσυλήθη πάντων τών άναθημάτων αύτού είς ά
γνωστον έποχήν’ δτε πάντα μέν τά άξια λόγου άναθήματα ήρπασαν οί συλούντες, τά δέ ούδενός λόγου άξια κατ’. αύτούς πήλινα
άγγεϊα έ'θραυσαν πάντα. Καϊ θά ήτο άληθώς παράδοξον αν τό σπήλαιον έμενεν άπαραβίαστον μέχρι τής σήμερον, άφοΰ κεϊται είς- θ(·"
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<τιν, ένθα καί ποιμένες δέν λέίπουσί ποτέ, κχΐ διαβάται άδιαλείπτως
αντιπαρέρχονται, διότι εις ολίγων βημάτων άπόστασιν κάτωθεν αύ
τοΰ διέρχεται οδός άγουσα άπό Ηρακλείου είς Πεδιάδα κα'ι άλλη
κεντρικωτέρα οδός άγουσα άπό Ηρακλείου εις Μιράμπέλον καί Σιτείαν. Πλήν τούτων δέ έν τφ όρμφ τής Άμνισοΰ ούχί σπανίως θά
έζήτουν ασφάλειαν οί κατά καιρούς πειραταί;
Προ τοΰ σπηλαίου τούτου δέν φαίνεται αύλη ώς πρό τοΰ Ίδαίου
άντρου καί πρό τοΰ ύπέρ τό Ψυχρόν. Πιθανόν όμως συμβαίνει τοΰτο,
διότι δέν ύπαρχε καί τόπος πρός τοΰτο επιτήδειος ένταΰθα. Ούδέ
βωμόν έδυνήθημεν νά άναγνωρίσωμεν, εκτός άν έχρησίμευεν ώς τοιοΰτος φυσικός τις βράχος εύθύς παρά τό στόμιόν τοΰ σπηλαίου εύρισκομενος, καί έχων τήν άνωτεραν αΰτοΰ έπιφάνειαν όμαλώς ΰπόκοίλον.
Ο έπ’ι τής εισόδου τοΰ σπηλαίου ίστάμενος έχει λαμπράν πρό αύ
τοΰ άποψιν, Πρός βορράν μέν έκτείνεται άπεριόριστος ό όρίζων πέραν
τοΰ Κρητικού πελάγους, έν φ εις 5-6 μιλίων άπό τής παραλίας άποστασιν κεΐται ή νήσος Δία, μέ τά παρ’ αύτήν βραχώδη νησύδρία,
αποτερω δέ διακρίνεται άλλο νησύδριον Αύγόν καλούμενον. Εντεύ
θεν κατανοέΐται και τό χωρίον τοΰ Διοδώρου «Πολλαί δέ (νήσοι) Ά-

μνισοίου βορείότεραι όρέονται». Πρό τών ποδών του εχει δ Οεώμενος
την κοιλάδα τοΰ Καρτεροΰ ή Άμνισοΰ, διά μέσου τής δποίας έρπει
έν είδει πελωρίου οφεως δ ποταμός, πρός άνατολάς τούτου τά έρέί-

πια τής Άμνισοΰ καί το παρά τόν αίγιαλόν βραχώδες νησύδριον;
Πρός δυΟμάς αναπαύεται τό βλέμμα έπί τών κορυφών τής’Ίδης άποληγουσης εις τό Δϊον άκρωτήριον, πρός άνατολάς δέ περιορίζεται
ύπό τοΰ κακοΰ όρους.
Έν Ήρακλείω τη 3 ’Ιανουάριου 1887.

Ίωαήφ ·χ.ατζεδάκης
Ιατρός

4. Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ
Σαράντα κάτεργά ’τανε κ’ έξηνταδυο φεργάδες
Κ’ είχανε σκλάβο όμορφο ςτά σίδερα βαρμένο.
Kf δ σκλάδος ένεστεναξε κ* έστάθην ή φεργάδα
Κι’ δ Μπέης μας τοΰ ’γροίκησεν από τήν κάμαρην του.
—Ποιος εΐνε ποΰ ’νεστέναζε κ* έστάθηκ’ ή φεργάδα ;
< Άν εΐν’ άπό τσοί σκλάβοι μου νά τοϊς έλευθερώσω,
Κι’ άν εΐν
*
ά τσοί λεβέντες μου, χάρισμα νά τούς δώσω·
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*Κι δ σκλάδος ’πηλοήθηκε κι’ δ σκλάδος ’πολοάται.
— Έγώ *μαι ’ποΰ’νεστέναξα κ’ έστάθην ή φεργάδα.
Σκλάβε πεινάς, σκλάβε διψφς ; Πάρε ψωμί καί φάε

—— Μηδέ πεινώ, μηδέ διψώ, μηδέ φαεΐ δέ θέλω.
Τσή μάνας μου ’θυμήθηκα, τσή δόλιάς μου γυναίκας,
ΓΙοΰ ’μαν τριώ ’μερώ γαμπρός, δώδεκα χρόνοι σκλάβος.
Σήμερα τή γυναϊκά μου άλλος τηνέ βλοάται— Σκλάβε μου, γιά τραούδησε νά ’δής τή ’λευτεριά σου.
— Πολλές βολές’τραούδησα, μά ’λευτεριά δέν είδα.
Φέρτε μου τό βιολάκι μου, τό δόλιό μου παιγνίδι,
Νά τοΰ βαρέσω δυνατά, νά τραουδώ γεμάτα,
Νά κάμω κόρες νά σφαοΰ, καπέλλες νά πλαντάξου,
Νά κάμω καί μιά λίγερη μέσ’ ςτή φεργάδα νά ’μπη.
Κ’ ή λίγερη ώς τό ’κουσε, πολλά τσή ’καλοφάνη,
Τά πασουμάκιάν τσ’ήβγαλε, μέσ’ τή φεργάδα πάει.
Δώνει τοΰ Μπέη τό φιλί καί τόν έλευτερώνει,
Κι’ ώστε νά ’πή τό «έχε ’γειά», σαράντα μίλια πάει
Κι’ ώστε νά ’ποΰνε «ςτό καλό» άλλα σαρανταπέντε.
’Σ τό δρόμον όποΰ ’πάαινε, ςτό δρόμο ποΰ διαβαίνει,
Καλόερος τοΰ ’πάντηξε ςτ’ άμπέλι καί κλαδεύει.
’Γειά σου, χαρά, καλόερε·—Καλό ςτό παλληκάρι.
-— Πέ μου νά ζής, καλόερε, τίνος εΐνε τάμπέλι ;
— Τσής έρημιής, τσή σκοτεινιάς, τοΰ γυιοΰ μου τοΰ Γιαννάκη,
Ποΰ ’τανε τριώ ’μερώ γαμπρός, δώδεκα χρόνοι σκλάβος,
Σήμερα τή γυναΐκάν του άλλος τηνέ βλοάται.
—— Πέ μου, νά ζής, καλόερε, φτάνω κ’ έγώ ςτό γάμο ;
— ’Άν είν’ ό μαΰρός σου άψύς, ςτά στέφάνα πλακώνεις,
Κι’ άν εΐν’ δ μαΰρός σου όκνός, ςτήν τάβλα τσοπέ φτάνεις.
Κι’ ώστε νά ’πή τό «έχε ’γειά» πενήντα μίλια πάει,
Κι’ ώστε νά ’ποΰνε «ςτό καλό», άλλα πενήντα πέντε.
’Σ τό δρόμον όποΰ ’πάαινε, ςτό δρόμο ποΰ διαβαίνει,
Καλογριά τοΰ ’πάντηξε ςτή βρύσι καί λευχαίνέι.
— ’Πέ μου, νά ζής, καλογριά, τίνος εΐνε τά ρούχα :
— Τσής έρημιάς, στή σκοτεινιάς, τοΰ γυιοΰ μου τοΰ Γιαννάκη,
Ποΰ ’ταν τριώ ’μερώ γαμπρός, δώδεκα χρόνοι σκλάβος,
Σήμερο τή γυναΐκάν του άλλος τηνέ βλοάται.
— Πέ μου, νά ζής, καλογργά, φτάνω κ’ έγώ ςτό γάμο ;
— ’Άν είν’ ό μαΰρός σου άψύς, ςτά στέφανα πλακώνεις;,
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Κι αν ειν ό μαΰρός σου οζνός, ςτήν τάβλα τσοιςέ φτάνεις.
Κι’ ώστε νά ’πή τό «εχε ’γειά» πενήντα μίλια πάει,
Κι ώστε νά ’ποΰνε «ςτό καλό» άλλα πενήντα πέντε.
Σ τό δρόμον όπου ’πάαίνε, ςτσή σκάλαις π’ άναιβαίνει,
Χιλιμιντρή δ [Λαύράς του, γυναϊζάν του τάκούει.
— Σώπα, παπά, τά γράμματα, σώπα την ψαρτοσύνη,
Κι’ ό άντρας μου ήπλάκωσε,. ςτσή σκάλες μ’ άναιβαίνει.
Άπό τό χέρι πιάνει την, ςτό σπίτιν του την πάει
Καί ό καμένος δ γαμπρός κλαίει κι’ άναιστενάζει.

6. ΤΟ ΑΪΤΟ ΑΛΛΩΣ
Ο Κωσταντάζης δ μικρός, ό μιζροΚωσταντάκης
Μικρός έζώσθη τό σπαθί, μικρός καί τό χαζάρι,
Μικρός ήκαββαλίκεψε κ’ εις τό σκολειόν του πάει.
’Στο δρόμον δπου ’πηαινε, ςτό δρόμον όπου πάει,
Μιά λιγερή έμπρόβαλε άπό ’ναν παραθύρι
Κ’ είχε τά φρύδια τορνευτά κα'ι μάθια σά ζαφείρι.
— Γυιέ μου, πας έτρελλάθηκες, γιά μεθυσμένος είσαι ;
— Μάνα, δέν έτρελλάθήκα, μη μεθυσμένος είμαι
Μια λιγερη έ'μπρόβαλε άπό ’ναν παραθύρι
Κ’ είχε τό φρύδι τορνευτό καί μάθια σάν ζαφείρι
Μάνα, νά στείλγς μηνυτή, μάνα, νά τσή μηνύσης.
Στελλει παπάδες δώδεκα, μηπροπολίταις τριάντα.
Σαράντα ’μέρες κάμανε τή σκάλαν τση νά βρούνε,
Κι άλλαις σαραντατέσσερης τή λιγερή νά ’δούνε.
Μέσ’ στσή σαραντατέσσερης ή λιγερή μπροβαίνει.
— Τι θετε ’δώ, πνεμματικοί κα'ι σεις μητροπολίτες ;
Ο Κωσταντής μάς ήστειλε τόμορφο παλληκάρι,
Αν είνε θέλημα θεοΰ, γυναίκα νά σέ πάρη.
Γιά πήτέ του τοΰ Κωσταντή τοΰ μοσκαναιθρεμμένου,
Ανη σπαρθή ή θάλασσα σιτάρι καί κριθάρι,
Χρ,ουσάγανο, χρουσάσταχο καί χρουσογαμπουνάτο,
Καί νά βρεθή τ’ άλώνί μας ςτή μέση τοΰ πελάου
Νά τό ’λωνεύγου δεκατρείς, νά τό λιχνίζου τριάντα,
Τότες κ’ έγώ τόν Κωσταντή θά τονέ πάρω γι’ άντρα.
Καί πάλι ναι, καί πάλιν όχί, πάλι δέν τονέ θέλω.
Πάνε κα'ι λέν’ τοΰ Κωσταντή όπως, δέν τονέ θέλει
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ΚΓ δ Κωνσταντ’ άπ’ τή λαΰρά του είς τό βουνό άναιβαί ?ει.
Σ’τό δρόμον όποΰ ’πηαινε, ςτό δρόμο ποΰ πηαίνει,
Μιά μάϊσσα τοΰ ’πάντηξε μάνα κα'ι θυατέρα,
Κ’ήλεγ’ ή μάνα τοΰ παιδιοΰ καί τό παιδί τσή μάνας
— Θωρεΐς, μ·άνα αύτό (ν) τό νειό, αύτό τό παλληκάρι;
Ούτ’ άπ’ τόν ήλιό ’νε χλωμό, ούτ’ άπό τό φεγγάριΜιά λιγερή άγάπησε, τώρα δέν τονέ θέλει. .
Μάνα καί κάμε τίποτης τή λιγερή νά πάρ-ρ.
Καί βγάν’ άπό τόν κόρφον τση τριά μήλα μαεμμένα,
Τό ’να νά ρίξγι ςτήν αύλή καί τ’ άλλο ςτό κατώφλ^ο,
Τό τρίτο τό φαρμακερό ςτή μέση τοΰ σπιθιοΰν τση,
Κ’ ή λιγερή διανεύγουντα καί διασκελίζ τά μάγια.
Τά μάγια τήν ’πλάκώσανε ςτοΰ Κωσταντή τήν πόρτα,
— ’Άνοιξε, σκύλε Κωσταντή, καί μαεμενη μέ ’χεις.
Κι’ δ Κωσταντής τής ήλεγε, zf. ό Κωσταντής τής λέγει.
—Τίς είδε ήλιο τής αυγής, άστρο ςτά κάτ’ άμέρη,
Τίς είδε τής αυγερινές νά πορπατοΰ τή νύχτα ;
—· ’Άνοιξε, σκύλε Κωσταντή, καί μαεμμένη μέ ’χεις.
Κι’ ώστε ν’ άνοίξ’ δ Κωσταντής, ή λιγερή τελειώνει.
— Άφοΰ ’δα, μάθιά μου γλυκερά, κ’ έπήες γιά τά μένα,
Τώρα σκοτώνομαι κ’ έγώ καί πάω γιά τά σένα.
Βγάνει τό μαχαιράκιν του άπ’ τ’ άργυρό φηκάρι,
’Στον ουρανό τό πέταξε καί ςτήν καρδιάν του πάει.

7. ΚΑΙ ΑΛΛΩΣ
Μάνα, τήν Ξάνθων άγαπώ, τήν ξάνθα—μαυρομμάτα.
— Γυιέ μου, ’κείν’ είν’ πολλά φτωχή καί πώς νά σοΰ τή δώσω;
— Μάνα, κ’ έγώ τήν είδα χτές ςτοΰ Βασίληά τή βρύσι
Κ’ ήλάμπανε τά στήθην τση άπ’ τά μαργαριτάρια
Κ’ ήλάμπα τά ποδάριάν της άπ’ τά χρυσά καλίκια.
— Γυιέ μ,ου, κι’ άν είν’ δτι μοΰ λές, έγώ νά σοΰ τή δώσω.
Στέλλει λογάροι δεκοχτώ, γραμματικοί τριάντα.
Τριάντα ’μέραις ’κάμανε τή σκάλα ν’ άναιβοΰνε,
Κι’ άλλαις σαραντατέσσερης τήν κόρη νά τή βροΰνε.
Κ’ ή κόρ’ ώς ήτο φρένιμη, φρένιμ’ έπηλοήθη.
Σύρνει σκαμνί καθίζει της, ποτήρι καί κερνή τοις.
—Άογάροι, ’δώ τί θέλετε, γραμματικοί τριάντα;
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•—Ό Κωσταντής μάς έστειλε, άν τονέ θέλης γι’ άντρα.
Τά δυό μ’ άδέρφια τά καλά άπό τόν κάτω κόσμο,
Νά σπείρουνε τή Θάλασσα σιτάρι νά καρπίση,
Νά τό λιχνοΰν οί δεκοχτώ, νά τό θεροΰν τριάντα,
Τότε κ’ έγώ τόν Κωσταντή θά τονέ πάρω γι’ άντρα.

8. Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
Μιά λίγερη ’καυχήστηκε πώς Χάρο δέ φοβάται,
Γιατ’ είν’ τά σπίθιάν τση ’ψηλά κι’ άνδρας τση παλληκάρι.
Κι’ ό Χάρος δντες τάκουσε, πολύ τοΰ κακοφάνη
Κ’ ένέβαινε, ’κατέβαινε τάπάνω και τά κάτω.
Κι’ ώστε νά ’μπη κι.’ ώστε νά βγή, ή λιγερή τελειώνει.
—— Παρακαλώ σαζ, άρχοντες, πάψετε τά παιγνίδια,
’Στοΰ πεθερού μου την αυλή θωρώ σταυρό καί μπαίνει.
Γιά πεθερά μου ’πέθανε κι’ ό πεθερός μου κλαίει.
Δώνει βετσά τοΰ μαύρουν του, ςτόν "Αϊ—Γηώργη πάει,
Βρίσκει τόν πρωτομάστορη κ’ ήκανε τό μνημόρι.
— Νά ζή σης, πρωτομάστορη, ποιανού ’ν’αύτό που κάνεις,
•—Τοΰ Κωσταντίνου τοΰ μικρού τσ’ άρρεβωνιαστικής του.
— Νά ζήσης, πρωτομάστορη, κάμε το πειό μεγάλο
’Στο μπόϊ δυό άνοματώ, ςτό μάκρος κα’ι ςτο φάρδος
Κι’ άπ’ τή δεξήν του τή μεριά έναν παραθυράκι,
Ν’ άνοίη καί νά σφάλανε νά μπαίνη τάγεράκι.
Βγάζει τό χαζαράκιν του άπ’ τ’ άργυρό φηκάρι,
’Στον ουρανό τό ’πέταξε καί ςτήν καρδιάν του πάει.
Κι’ άπά ’ςτό μνημαράκιν τους έβγήκαν δεντρουλάκια.
■—>Γί.ά δές τοΰ σκύλου τά κορμιά πώς είν’ περιπλεμένα,
"Οπως ήτανε ζωντανά εινε κι’ άπεθαμμένα.

9. ΤΟ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣ
*0 χάρος έδιαλάλησε ςτή γής τήν οικουμένη,
Όπ’ οχε
*·
ρούχα νά φορή, ροΰχα νά καταιλύση
* όπου ’χει κόρη ώμορφη νά μήν τηνέ βλοήση.
Kt
Μάνα, σάν έρθ’ ό Κωσταντής, μήν τοΰ τ’ άναιθιβάλης.
Βάλε του τάβλα νά γευτή, μαντήλι νά δειπνήση,
‘U τάβλα νά ’νε φλιβερή καί τό μαντήλι μαύρο

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ

Κα'ι τό ποτήρι, ποΰ Θά πιή μαύρο κι’ άραχνιασμένο.
Ή μάναν τση ’μπαινόβγαινε μέ τά μαλλιά ςτό χέρι.
— Χάνω σε, θυατέρα μου, κ’ ί'ντα μοΰ παραγγέλλεις.
Κι’ δ Κωσταντής ένέβαινε ςτό δρόμο καββαλάρης
Μέ πεντακόσοι άποζοί, μέ χίλιοι παιγνιδιάροις.
— Γιά σταματήξετ’ άρχοντες, δημάρετε, δημάκια.
Στά σπίθιά μου θωρώ σταυρό, ςτσ’ αΰλαϊς μου παπαδάκια,
Γιά πεθερός μου ’πέθανε, γιά πεθερά μου ’χάθη
Γιά άπό τσοι κουνιάδοι μου κανέναν έσκοτώσα.
Αώνει βετσά τοΰ μαύρουν του ςτον "Αϊ—Γηώργη φτάνει,
Βρίσκει τόν πρωτομάστορη κ* ήκανε τό κιβούρι.
■— Νά ζήσης, πρωτομάστορη, τίνος εΐν’ τό κιβούρι ;
— Κά ζης έσύ, νά ζώ κ’ έγώ, δέ ξέρω τίνος εινε.
■—Νά ζήσης, πρωτομάστορη, τίνος ειν’ τό κιβούρι ;
— Τοΰ Κωσταντίνου τσή Καλής τοΰ μικροπαντρεμένου,
Ποΰ ’ταν τριώ ’μερώ γαμπρός, δώδεκα χρόνοι σκλάβος.
■—· Νά ζήσης, πρωτομάστορη, κάμε το πειό μεγάλο,
Νά ’νε φαρδύ, νά ’νε μακρύ, νά ’νε γιά δυό νομάτοι.
Καί βγάνει τό στελέτον του ςτοϊς ούρανοΐς τό ρίχνει.
Ένέβηκ’ ήκατέβηκε καί ςτήν καρδιά του ’μπήκε.
Σ’ ένα μνήμα τσοι ’βάλανε, ς’ ένα προσκεφαλάκι
Καί ςτή δεξήν της τή μεριά ήνοιξε δεντρουλάκι
Κ’ ήγραφ’ άπά’ ςτά φύλλαν του άντάρα καί κατάρα.
’Αντάρα νά ’χουν οί γονείς, άντάρα κα'ι οί παπάδες,
Κατάρα κ’ οί πνεμματικοί ποΰ δέν τό συχωροΰσι,
’Όντ’ άγαπ^ δ νειός τή νειά ποΰ δέν τοιςέ βλοοΰσι.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Μάρτιος 1887.
Συνεκροτήθη ή τακτική συνεδρία τοΰ [Ληνός Μαρτίου.
Κατά τον μήνα Μάρτιον έγένοντο τά έξης αναγνώσματα.
Ό κ. Μιχ. Κατσαράς, τακτικόν μέλος, ώμίλησε περί υπνωτισμοί).
Ό κ. Εΰγ. Ζαλοκώστας, τακτικόν μέλος, άνέγνω αποσπάσματα
εμμέτρου μεταφράσεως τοΰ Ρουυ Β,Ιάς του Βίκτωρος Ούγώ.
Ό κ. ’Άγγελος Βλάχος, τακτικόν μέλος, άνέγνω μελέτην περί
Ερρίκον Χάϊνε.
Ό κ. Α. Πασπάτης, έπίτιμον μέλος, ώμίλησε περί της έν ΚωνσταντινουπόΛει μόνης τοΰ Στουδίτου.
Ό κ. Κωνστ. ΙΊαπαρρηγόπουλος, έπίτιμον μέλος, ώμίλησε περί
Φρειδερίκου τοϋ Β'.
Ό κ. Ν. Σχινάς, τακτικόν μέλος, άνέγνω την μελέτην αΰτοΰ
άνά την όροδετικήν γραμμήν.
‘Ο κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης, άντεπιστέλλον μέλος, ώμίλησε περί των
νεώσοικων τής Ζέας.
Ό κ. Νικ. ΙΙαρίσης, τακτικόν μέλος, ώμίλησε περί τής ιατρικής
έν Λίθιοπία.
Κοσμήτωρ της Σχολής τών Άπορων Παίδων έξελέχθη ό κ. Διον.
Π. Λάμπρος.
Αντιπρόσωποι τοΰ Συλλόγου εις τά έν Κέρκυρά τελεσθησόμενα
αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ Καποδιστρίου ώρίσθησαν οΐ έν
Κερκύριγ εταίροι τοΰ Συλλόγου κκ. Ίω. 'Ρωμανός, Ν. Τιμ. Βούλγαρης και Σπυρ. Κ. Παπαγεώργιος καϊ ό γεν. γραμματεύς τοΰ Συλ
λόγου κ. Μιχ. II. Λάμπρος.
Έξ,ελέχθησαν οί κκ. Π. Ί. Φέρμπος,Εΰγ. Ζαλοκώστας καϊ Άναστ.
Δαμβέργης μέλη έπιτροπείας, ήτις μετά τοΰ έπιμελητοΰ της βι
βλιοθήκης κ. Στ. Βάλβη θέλει συσκεφθή περϊ άναδιοργανώσεως τής
βιβλιοθήκης τοΰ Συλλόγου.
Άπεβίωσεν ό ®60δωρος
μέλος τακτικόν ένεργόν τοΰ
Συλλόγου έκ τών προσφιλεστάτων.ΊΙ Εφορεία τοΰ Συλλόγου κατέθηκε στέφανον έπι τοΰ νεκροΰ και ανήγγειλε τά συλλυπητήρια τγ
οικογένεια αύτοΰ.
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