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’Επειδή επ’ εσχάτων είσεχώρησε καί παρ’ ήμΐν ή περί έξελίξεως θεωρία, 
πολλοί δέ μετεχειρίσθησαν κα'ι μεταχειρίζονται αυτήν έπιδεξίωςκαί δυστυ
χώς μετ’ επιτυχίας πρδς ύπόνόμευσιν τών θεμελίων τής χριστιανικής 
πίστεως — τοΰ μόνου τούτου θεμελίου, έφ’ φ δύνανται νά στηριχθώσι τά 
άτομα, αί οίκογένειαι καί αί πολιτεΐαι διά τήν ευημερίαν αύτών — έθεώ- 
ρησα κάγώ χρέος μου νά συνεισφέρω τδ καθ’ εαυτόν πρδς έπάνοδον μέν 
τών παροδηγηθέντων, προφυλακήν δέ τών αδαών και αστήρικτων- άπδ τών 
φθοροποιών. συμπερασμάτων τής θεωρίας ταύτης, ύποβάλλων αυτήν ύπδ 
καθαρώς έπίστημονικήν βάσανον. Εύχομαι δέ ή ασθενής αυτή προσπάθεια 
μου ν’άποβή ωφέλιμος είς άμφοτέρους τούτους.

Ή ίστορία τής έξελίξεως έχει ώς εξής :
Πρδ 30 περίπου έτών άμφότεροι ο,τε Δαρουΐνος (Darwin) και Ούάλλας 

(Wallace) ανήγγειλαν συγχρόνως έν τή αυτή συνεδριάσει τής ΛιναΙέίου 
’Εταιρίας έν Λονδίνφ τήν ανεξάρτητον απ’άλλήλων άνακάλυψιν νέου νόμου 
τής φύσεως, ήτοι τοϋ τής έξελίξεως, πρδς σχηματισμόν τοΰ Σύμπαντος. 
Έκτοτε δέ ή θεωρία τών διασήμων τούτων φυσιοδιφών έκαμε μεγάλος 
προόδους, δυστυχώς δμως ώς έπί τδ πολύ πρδς βλάβην τής άνθρωπότητος. 
Περί τής θεωρίας ταύτης έσεται ήμϊν ό λόγος απόψε.

Ε Ξ Ε Λ I Ξ I Σ·

Έξέλιξις είναι λέξις ή δρος, δν οί νεώτεροι φυσιοδΐφαι μεταχειρίζονται 
"να σημαίνωσι τόν τρόπον, καθ’δν έμορφώθη τδ σύμπαν έκ τών αρχικών μο
νάδων τής ύλης διά διαδοχικών μεταβολών και έκτυλίξεων άπό τών άπλου- 
στάτων ει’ς τά σύνθετα—άπδ τών άτελεστάτων εις τά έντελέστερα—-άπδ 
τών ομογενών είς τά ετερογενή, καί άπδ τών άορίστων εις τά θετικά καί 
ώρισμένα.

Τήν αιτίαν δέ τής μεταβολής ταύτης άποδίδουσιν είς τούς άρχικούς καί 
έσχάτους νόμους τής ύλης—τήν dirayw κάι τήν κίνησιν.

Ή θεωρία τής έξελίξεως έν γένει δύναται νά διαιρεθή είς δύο, τήν θεΐ-

4 Άνεγνώσθη έν τώ Φιλολογικώ Συλλόγφ «ΙΙαρνασσώ» τήν 10 Μαίου 1890. 
τομος ιγ’. Ιούλιος κα'ι Αύγουστος 24
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στικήν καί τήν άθεϊστικήν. Ή πρώτη άφίνει κατά μέρος τό περ'ι γενέσεως 
τών δντων ζήτημα, καί ιδίως τό περί τής ύπάρξεως, του χαρακτήρος καί 
τών ιδιοτήτων τοϋ Θεοϋ, καί περιορίζεται απλώς είς τον τρόπον καθ’ δν 
έμορφώθη τό σύμπαν. Ή δεύτερα πρεσβεύει τήν αιωνιότητα τής ύλης καί 
αποκλείει εντελώς τήν τελεσφόρον έπίδρασιν καί έποπτείαν προσωπικού 
τίνος Δημιουργού , έπί τής δυνάμεως καί κινήσεως. Θέλω διαλάβει

Λ.' Heps, θεωρίας τ^ς έξελίξεως.

Ό Σπένσερ, οστις προ παντός άλλου προσεπάθησε νά έπεξεργασθή 
συνεπή τινα φιλοσοφίαν τής έξελίξεως, στηριζομένην έπί επιστημονικών 
βάσεων, λαμβάνει ώς δεδομένον τήν ύπαρξιν «μάζης νεφελοειδούς,, συγκεί
μενης έξ ύλης ομογενούς, έφ’ ής έπέδρασαν κατά συμβεβηκος δυνάμεις 
τινές.υ

Σημειώσατε παρακαλώ τήν φιλοσοφικήν ταύτην έξήγησιν τής έξελίξεως 
ύπ’ άνδρός, οιος ό κ. Σπένσερ. Λαμβάνει ώς δεδομένον, δηλαδή ώς αυτα
πόδεικτον, ώς αληθές, έν τών είσέτι επιστημονικές άλύτων ζητημάτων, 
δτι δηλαδή ή ύλη είναι αύθύπαρκτος, αίωνία, καί δτι έπ’ αυτής έπέδρασαν 
δυνάμεις τινές. Ποΐαι ; δέν μάς λέγει, άλλ’ έκ τού ορισμού, ον έν αρχή 
έδωκα, έννοεΐ τήν δύναμιν καί τήν κίνησιν. Έπέδρασαν, λέγει ό 
κ. Σπένσερ, δ'θεν πρέπει νά ήσαν έ'ξωθεν τής ύλης. Άλλ’ ύλη άνευ δυνά
μεων είναι αδύνατον νά ύπάρξιγ καί πώς έπέδρασαν ; κατά, συμβεβηκός· 
δηλαδή κατά τύχην, άσκόπως ! καί δ'μως τό αποτέλεσμα τής τυχαίας, τής 
άσκοπου ταύτης δράσεως τών δυνάμεων τούτων ήτο ή έξέλιξίς ου μόνον 
οργανικών δντων, άλλά καί αυτού τού νού! Μεγαλείτερος παραλογισμός 
τούτου αδύνατον νά λεχθή, καί δμως έλέχθη ύφ’ ενός τών διάσημων φυσιο
διφών τών ημερών ημών !

Ό δέ καθηγητής Χώξλεϋ, έτερος μέγας φυσιοδίφης τών ημερών μας καί 
μέγας θιασώτης τής έξελίξεως, λέγει (είς τήν critiques and addresses) 
«δτι ή θεμελιώδης πρότασις τής έξελίξεως είναι δτι άπας ό κόσμος, ζωικός 
τε καί μ.ή, ήγουν οργανικά τε καί ανόργανα όντα, επομένως καί αύτός ό 
άνθρωπος, είναι τό αποτέλεσμα αμοιβαίας τινός εΛζεως (καθ’ ώρισμένους 
νόμους ένεργούσης) τών άρχικ&ν μονάδων, έξ ών ή αρχική νεφελοειδής 
μάζα τού σύμπαντος συνέκειτο — ήτοι έξ άνοργάνου ύλης.»

Καί ή έξήγησις αύτη τής θεωρίας τής έξελίξεως θεωρεί τήν αυθυπαρξίαν 
ή τήν αιωνιότητα τής ύλης ώς τι βέβαιον, τάς δέ άρχικάς αύτής μονάδας 
περιβάλλει μέ τήν δύναμιν τής έλξεως, ένεργούσης κατά νόμους ώρισμένους. 
Άλλ’ ύλη άψυχος, κεκτημένη άφ’ έαυτής δύναμιν ελκτικήν, ένεργούσαν 
κατά νόμους ώρίσμένους, είναι πράγμα άκατανόητον είς λογικόν δν, οιος ό 
άνθρωπος. Καί δμως ό καθηγητής ούτος θέλει σώνει καί καλά νά μάς 
κάμη νά πιστεύσώμεν είς τό άλογον.

S
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Ή θεωρία τής έξελίξεως, ή τοσοΰτον έτοίμως ύπό τών αδαών καί επιπό
λαιων άσπαστή γινομένη, παρέχει πλείστας δσας καί σπουδαίας δυσκολίας, 
τάς οποίας καί αυτοί οί σφόδρα σονήγοροι αύτής καί αυτός έ'τι ο Δαρβΐνος 
δέν άρνούνται, ούδ’ ήδυνήθησαν νά λύσωσι μέχρι τούδε.

Αί δυσκολίαι αύται στηρίζονται έπί βάσεων έπιστημονικών ένόσφ δέ 
δέν λυθώσιν έπιστημονικώς, ή θεωρία αύτη δσφ πολύκροτος καί άν φαί- 
νηται, δέν είναι είμή άπΛή νπόθεσις, άνευ έπιστημονικής αξίας, επομένως 
άναξία πίστεως καί αποδοχής ύπό τών ευ φρονούντων.

Τί ισχυρίζεται ή θεωρία αύτη ; δτι έ'λαβε χώραν έξέλιξίς άπό τής άνορ
γάνου.ύλης είς τάς άπλουστάτας φυτικάς μορφάς, άπό τούτων δέ διά βαθ
μιαίων έξελίξεω.ν είς τάς συνθέτους καί έντελεστέρας, καί άπό τούτων 
πάλιν διά τού αυτού τρόπου είς τάς έτι έντελεστέρας καί ούτω καθ’ έξης, 
μέχρις αυτού τού άνθρώπου.

Διά τής μεθόδου ταύτης ώς κανόνος, έξελίχθησαν πάντα τά γένη καί 
είδη τών φυτών καί τών ζφων, ούδ’ αυτού τού άνθρώπου έξαιρουμένου.

Τώρα, έάν ή θεωρία αύτη ήτο άληθής, δσφ άνήρχετό τις πρός τήν αρχήν, 
τοσούτφ στοιχειωδεστέρας καί άπλουστέρας μορφάς φυτών καί ζφων θά 
άπήντα καί τοσούτφ δλιγώτερα γένη κατ’ άναλογίαν πρός τά είδη. ,

Ύποστηρίζουσι τούτο τά πράγματα; Έάν ύποστηρίζωσιν αύτό^ αί 
άποδείξεις πρέπει νά ζητηθώσιν είς τά διάφορα στρώματα τής γής. Όθεν 
δέον νά καταφύγωμεν είς τήν γεωλογίαν. Έπικυροΐ τούτο ή έπισμήμη 
αύτη ; Ού μόνον δέν τό έπικυροΐ, άλλά καί ρητως καί κατηγορηματικές 
κηρύττει τό αντίθετον.

Ό κ. Δαρβΐνος συνησθάνθη τήν άνάγκην τής μαρτυρίας τής γεωλογίας 
πρός ύποστήριξιν τής θεωρίας αύτού. άλλ’ ή μαρτυρία αύτής είναι τόσον 
έναντία, ώστε έπροτίμησε νά τήν άπορρίψη (ίδέ τό βιβλίον του τό έπι- 
γραφόμενον Origine of species).

Ό δέ καθηγητής Χώξλεϋ γράφων έν τή Βρεττανική Έγκυκλοπαιδείφ 
(έκδοσις 9η), λέγει περίπου τά εξής :

« Τό μόνον άσφαλέστατον θεμέλιον τής θεωρίας τής έξελίξεως κεΐται έν 
ταΐς ίστορικαΐς, ή κάλλιον είπεΐν έν ταΐς άρχαιολογικαΐς άποδείξεσιν, δτι . 
δηλαδή ειδικοί τινες οργανισμοί άνεφάνησαν διά βαθμιαίων τροποποιήσεων 
τών άμέσως προϋπαρξάντων άντιπροσώπων αύτών, τάς δ’ άποδείξεις ταύτας 
παρέχουσιν είς ημάς τά ορυκτά λείψανα.»

Μάς παρέχουσι τάς άποδείξεις ταύτας τά λείψανα ταύτα ; Ό καθηγητής 
Βίρχοβ έν τινι κατά τήν πρυτανείαν αύτού έκφωνηθείση πραγματείφ γράφει 
περί τούτου τά εξής:

« Ούδέν άπολιθωμ,ένον κρανίον πιθήκου ή πιθηκανθρώπου εύρέθη μέχρι 
τούδε, δπερ πράγματι ήδύνατο ν’ άνήκη είς άνθρώπινον δν. Πάσα δέ προσ
θήκη είς τό σύνολον τών άντικειμένων, τά όποια μέχρι τούδε έπορίσθημεν

■I
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ώς ύλην πρός συζητήσεις, ήγαγεν ημάς έτι μακρότερον τής ύπό συζήτησιν 
υποθεσεως. Συνελόντι δ’ είπεΐν πρέπει αληθώς ν’ άποδεχθώμεν δτί έλλείπει 
εντεΛώς άπολιθωμένος τύπος κατωτέρας τίνος τάξεως έν τή εξελίξει τοΰ 
ανθρώπου. . .

«Ου μόνον δέ τούτο, άλλά καί άν συναγάγωμεν όμοΰ άπαντα τά μέχρι 
τούδε εύρεθέντα ανθρώπινα απολιθώματα, και παραβάλωμεν αύτά πρός τά 
κρανία τής σημερινής εποχής, , δυνάμεθα ασφαλώς νά είπωμεν, οτι μεταξύ 
τών ζώντων ανθρώπων ύπάρχει μείζων αριθμός ατόμων, άτινα δεικνύουσι 
συγκριτικώς κατώτερον τύπον, παρ’ δ,τι ύπάρχει μεταξύ τών απολιθω
μάτων, άτινά είσι μέχρι τούδε γνωστά.»

Αύτός ό κ. Δαρβΐνος ομολογεί, οτι ή απουσία αύτών είναι θανατηφόρος 
εις τήν θεωρίαν τής έξελίξεως. Έάν .δέ αύτός ό Δαρβΐνος. δέν δύναται 
ν αρνηθή τήν αλήθειαν ταύτην, πού δύναται νά στηριχθή πλέον ή έξέλιξις ;

Προσέτι έτερος διάσημος φυσιοδίφης, είδικώς περί τά φυτικά απολιθώ
ματα. ασχοληθείς, ό κ. Καροΰδερ, κηρύττει οτι εύρέθησαν πτερΐδες κα'ι 
λυκοποδια έν αύτφ τφ Δεβονιανφ ή έρυθρφ ψαμμιτικφ στρώματί, δπερ 
( αν δεν απατώμαι) είναι τό πρώτον γεωλογικόν στρώμα, έν τφ όποίφ 
ευρεθησαν απολιθώματα χερσαίων φυτών, εύρέθησαν τοιαύτα ούχί ώς άπλοι 
οργανισμοί, δπως έπρεπε νά ώσιν, άν ή θεωρία τής έξελίξεως ήτο αληθής, 
άλλά συνθετώτερα τών νύν ύπαρχόντων άντιπροσώπών αύτών..

Τά άρχαιότατα γνωστά έλατοειδή, δένδρα τής παναρχαίας έκείνης έπο
χής ήσαν δένδρα έντελώς άνεπτυγμένα μετά ξυλωδών' στρωμάτων ή 
κύκλων ζαί καρπών έπίσης έντελώς άνεπτυγμένων και διακεκριμένων ώς 
καί τά τών ήδη ύπαρχόντων άντιπροσώπών αύτών.

Προσέτι τά έν λίθοις. άποτυπώματα φυτών και ιδίως φύλλων, τά έν 
Εύρώπη καί άλλαχοΰ, ιδίως έν Δακότα τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής εύρεθέντα, είναι τοιαύτα, ώστε παρέχουσιν ήμΐν πλήρη καί 
τελείαν συλλογήν άποδείξεων έκ τού κλάδου τούτου τής φυσικής ιστορίας 
κατά τής θεωρίας τής έξελίξεως.

Έπί τού ζητήματος τούτου ύπάρχει ογκώδης τόμος έν τή βιβλιοθήκη 
των πετρωδών βιβλίων τής φύσεως, έξ ών δυνάμεθα ν’ άρυσθώμεν πολλήν 
διδασκαλίαν. Ουτω λ. χ. ύπάρχει άθροισμά τι γεωλογικόν, τδ τής Λα- 
κότας, δπερ είναι γεωλογική έκτασις συνίσταμένη, κατά τον Lequereux, 
έξ έρυθρού καί κίτρινου ψαμμίτου μετά ποικιλοχρόων πηλών, φλεβών Ακα
θάρτου λιγνίτου, καί λειψάνων άπολιθωμένων φυτών.

Τό άθροισμα τούτο, και άν ακόμη ειχεν ενός μόνου τετραγωνικού μιλίου 
έκτασιν, πάλιν θά ήτο άξιον τής σπουδής τών φυσιοδιφών, άλλ’ έκτείνεται 
άνευ διακοπής άπό τοΰ Τέξας, μιας τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής, μέχρι τής Γρηνλάνδίας, διάστημα 10,000 μιλίων τό.μήκος καί είναι 
άπό 60 —100 μιλίων τό πλάτος.
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Τά άπολιθωμένα τού άθροίσματος τούτου φυτά έξήτασαν έπισταμένώς 
Αμερικανοί τε καί Εύρωπαΐοι φυσίοδΐφαι, έν οίς ύπάρχουσί τινες τών έπι- 
σημοτάτων έν τφ κόσμφ, άπαντες δ’ ούτοι εύρον τον αριθμόν αύτών 
άπειρον. ·

Ό κ. Harsha λέγει- « Καθ’ δσον γνωρίζομεν, ούδαμού τής γής ύπάρχει 
μέρος, ένθα τοσούτον άκριβεΐς καί ποικίλαι μαρτυρίαί δύνάνται να συλλε- 
χθώσιν, ώς πρός τήν σχέσιν τής. βλαστήσεως τών ημερών ημών πρός τήν 
τής παναρχαίας έκείνης έποχής, δσον έν τφ σχηματίσμφ τούτφ τής 
Δακότας.»

Ό δέ καθηγητής Willber λέγει: « Τά έν λίθοις διατηρηθέντα έν τφ 
σχηματίσμφ τούτφ τής Δακότας φύλλα είναι τόσον έντελή, ώστε ό έπι- 
τήδειος βοτανικός διά μιας άναγνωρίζει παν είδος κα'ι δύναται νά ταξινο- 
μήση αύτά τόσον έτοίμως και εύκόλως, ώς έάν είχον συλλεγή έκ τίνος, τών 
ήμετέρων δασών κατά τον μήνα Ιούνιον.» (Ίδέ Wiellber’s Nebraska).

Τώρα, τί εύρίσκουσιν οί φυσίοδΐφαι έν τφ μεγάλφ τούτφ σχηματίσμφ 
τής Δακότας ; Τέσοαρά τινα, έκαστον τών οποίων συνεπάγεται μεθ’ εαυ
τού καΐ μίαν δυσκολίαν, ήτις πρέπει ν’ άρθή πριν ή οίαδήποτε γνωστή 
θεωρία περί έξελίξεως γείνη άποδεκτή ώς άποδεδειγμένη.

Ίάου αί άνσκο.Ιίαι:
1) Επειδή όμολογουμένως ούσιώδες στοιχεΐον τής έξελίξεως είναι δσφ 

άρχαιότερος είναι γεωλογικός τις σχηματισμός ή στρώμα, τόσφ μικρότερος 
νά ήναι καί" ό άρίθμός τών .γενών συγκριτικώς πρός τά είδη, έπεταΐ δτι 
έν τοΐς παλαιο.τέροις στρώμασι πρέπει νά εύρίσκωνται όλίγαι κα'ι άπλαΐ 
μορφα'ι γενών καί πολλά είδη, τά ολίγα δέ καί απλά γένη κα'ι τά πολλά 
είδη πρέπει νά ύπάρχωσι προ τών πολλών συνθέτων γενών καί τών συγ- 
κριτικώς ολίγων ειδών. Αύτη είναι ή θεωρία τής έξελίξεως. Άλλ’ ή φύσις 
κατηγορηματικώς κα'ι ρητώς ού μόνον άπορρίπτει τούτο, άλλά καί έπί μιας 
δλης ηπείρου διά κεφαλαίων γραμμάτων 10 μιλίων τό ύψος γράφει ψ-εϋδές !

Κατά τούς γεωλόγους, τό άθροισμα τής Δακότας είναι 5,000,000 έτών 
τήν ηλικίαν. Έν τφ άρχαίφ δέ τούτφ Κρητιδικφ σχηματίσμφ, έάν ή 
θεωρία τής έξελίξεως ήτο άληθής, αί μορφα'ι έπρεπε νά ήναι άπλαΐ καί 
άτελεΐς, τά δέ γένη ολίγα καί τά είδη συγκριτικώς πολλά, ένφ άίτ ένάν- 
τίας τά πάντα είναι τέλεια, τά γένη καλώς διακεκριμένα, η δ αναλογία 
τών ειδών πρός τά γένη είναι ώς 72 πρός 130, δπερ είναι καταστρεπτικόν 
τής έξελίξεως.

2) Έάν ή θεωρία τής έξελίξεως ήτο άληθής, ή χλωρίς οίαςδήποτε έπο
χής έπρεπε νά έχη καταφανή σχέσιν πρός τήν. χλωρίδα τοΰ άμέσως προη- 
γηθέντος αύτής σχηματισμού, έξ: ού έξελίχθη.

Άλλ’ ένταύθα έπί. χιλιάδας τετραγωνικών μιλίων εύρίσκομεν χλωρίδα 
απολύτως έντελή, άνευ προύπάρχοντος τύπου, έξ ού ήδύνατο νά έξελιχθή.
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Τό κύριον χαρακτηριστικόν τήζ χλωρίδος ταύτης είναι τδ·σχήμα τών φύλ
λων, οπερ είναι τεάειον, δεν είναι δέ σπάνιον, άλλ’ απαντάται έν άπείρφ 
αφθονία. ♦

Τώρα, το εντελές τούτο φύλλον υποτίθεται ύπδ τών φυσιοδιφών, οιτινες 
είναι ύπέρ τής έξελίξεως, δτι έξελίχθη κατά μικρόν διά πολλών αιώνων 
έξ άπλουστέρων τύπων, και δτι άνεφάνη ούχί πρότερον τού σχηματισμού 
τοΰ μέσου Κρητιδικού στρώματος. ’Αλλ’ ένταύθα, έν τφ άθροίσματι τής 
Δακότας εύρίσζομεν αύτό πολύ άρρραιότεροζ καί οσον οΐόν τε εντεΐες.

Τδ αυτό αληθεύει κα'ι περί τών άλλων τύπων έν τφ άθροίσματι τούτφ 
τής Δακότας· άπαντες φαίνονται έξελθόντες εν εντε„1εί,α κατ' αντήν την 
πρώτην αύτων εμμά,νίσιν. Έάν δέ δέν έδημιουργήθησαν τέΛενον, πως 
εύρέθησαν τοιοΰτοι έν τφ παναρχαίφ έκείνφ γεωλογικω στρώματι; Βε
βαίως πρέπει νά άνεφάνησζν άνεξέλικτοι, καί διά τούτο διαμένουσιν εκεί 
τοιοΰτοι διά τοσούτων εκατομμυρίων έτών ( 5,000,000 ). Έν δσφ δέ οί 
αψευδείς ούτοι μάρτυρες τής φύσεως ΐστανται εκεί, καί αν άκόμη δέν 
ύπήρχεν άλλο τι έν τη φύσει έναντίον τής έξελίξεως, αύτοί μόνοι θά ησαν 
ικανοί προς άπόρριψιν αυτής.

3) Ή θεωρία τής έξελίξεως άναγκαίως προϋποθέτει τήν συμφωνίαν 
οίαςδήποτε χλωρίδος πρδς τήν χλωρίδα οίουδήποτε όμοιου αθροίσματος· 
δμοια δ’άθροίσματα είναι τά παραχθέντα κατά τήν αύτήν έποχήν τής άνε- 
λίξεως. Ή χλωρίς τού ένδς αθροίσματος ύπδ τάς αύτάς συνθήκας ύπα- 
χθεϊσα, έπρεπεν άναγκαίως νά σύμφωνη είς τά κύρια χαρακτηριστικά 
αύτής πρδς τήν χλωρίδα τοΰ άλλου αθροίσματος, αν ή έξέλιξις ήτο αληθής. 
’Αλλά δέν συμφωνεί- ή δ’ ασυμφωνία αυτή τών συγχρόνων μορφών παρε- 
τηρήθη ύπδ τών γεωλόγων είς διάφορα μέρη τής γής, τδ άθροισμα ιδίως 
τής Δακότας μετά πολλής τής έμφάσεως άποφαίνεται, ύπέρ τής αλήθειας 
ταύτης.

4) Έάν ή έξέλιξις ήτο αληθής, ή νΰν χλωρίς έπρεπε νά ήναι διάφορος 
τής χλωρίδος τής πρδ 5,000,000 έτών ύπαρξάσης, καί προσέτι συνθετω- 
τέρα έκείνης. ’Αλλά τδ άθροισμα τής Δακότας δεικνύει δτι τά είδη τής 
παναρχαίας έκείνης έποχής καί τά τών ημερών ημών είναι τά αύτά. Ούδε- 
μία αξία λόγου διαφορά παρατηρεΐται μεταξύ τής κέδρου, τής λεύκης, ‘τής 
συκέας, τοΰ σάσαφρα, τής καρύας, τής μηλέας, τής δαμασκηνέας καί άλλων 
δένδρων τών ήμερών ημών καί τών αυτών δένδρων τής έποχής έκείνης, 
τών πρδ 5,000,000 έτών ύπαρξάντων. Πόσον μακρόν χρόνον άπαιτοΰσιν 
οί οπαδοί τής έξελίξεως; . ’Απέναντι τοιούτων ισχυρών καί σαφών απο
δείξεων δλη ή ευφυΐα καί οί αγώνες τοΰ Δαρβίνου (in his origin of spe
cies) πρδς έδραίωσιν τής θεωρίας ταύτης άποδείκνυνται παιδαριώδεις καί 
ανάξιοι προσοχής, έν δσφ τουλάχιστον δέν έ'λθωσι πρδς ύποστήρίξιν αυτής 
γεωλογικαί αποδείξεις.

■ίορητος αυτή άλήθεια δεικνύει δτι αν η έξέλιξις ητό ποτέ ο
*................................ « ” ’ ··■--- --°’ δσον

καί
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Άλλ’ άς στραφώμεν άπδ τοΰ φυτικού βασιλείου είς τδ ζωικόν. Τί εύρί- 
σκομεν καί ένταύθα; τάς αύτάς άποδείξεις κατά τής έξελίξεως.

Μεθ’ δσα έλέχθησαν καί έγράφησάν περί τής άρχής τών ειδών (origine 
Of species) τοΰτο μόνον γνωρίζομεν, ώς άπέδειξεν ό κ. Δίξων. δτι τά 
κατώτερα ζφα δέν δεικνύουν πρόοδόν τινα ούτε είς τό ένστικτον, ούτε είς 
τάς εζεις, ούτε είς τήν μνήμην καί τήν άλλην φυσικήν σύστασιν κατά τάς 
τελευταίας 4 — 5,000 έτών.

Ή άναντί 
νόμος, καθ’ δν έμορφώθη τδ σύμπαν, αύτη έπαυσεν ενεργούσα καθ' 
άφορα είς τά κατώτερα ζφα* τδ δέ ζήτημα εγείρεται, πότε έπαυσε; 
διατί έπαυσεν ;

Οί οπαδοί τής έξελίξεως πρέπει νά άπΟκριθώσιν εις τάς έρωτήσεις ταύ- 
τας. Έάν δέν ύπάρχωσιν ίχνη ένεργείας βαινούσης ήδη μεταξύ τών κατω
τέρων ζφων, τδ λέγειν δτι θά άρχίση είς τδ μέλλον είναι προφητεία, ή 
κάλλιον ρίπεΐν, άπλή εικασία άνευ έλλογου ύποστάσεως. Άπ’ έναντίας, 
έάν δέν ύπάρχη άπόδειξίς δτι ή ένέργεια τής έξελίξεως θέλει έπαναληφθή, 
δέν ύπάρχει δέ ούδεμία καν άπόδειξίς δτι είναι ήδη έν ένεργείμ, τδ λογικδν 
καί φυσικόν συμπέρασμα είναι, δτι ουδέ έν τφ παρελθόντι είργάσθη ποτέ 
έν τή παραγωγή ή τφ σχηματισμφ τών ειδών τών ζψων. Έάν ύπήρχον 
ίκανα'ι’άποδείξεις μεταβάσεως άπδ τών ομογενών είς τά ετεροειδή πρδς 
μ.όρφωσιν τοΰ σύμπαντος, τότε θά ύπήρχον καί άποδείξεις ίκανα'ι νά βοη- 
θήσωσιν ημάς νά προσεγγίσωμεν τήν περίοδον έκείνην τοΰ χρόνου, καθ’ ήν 
ή ένέργεια αύτής έπαύσατο. Άλλ’ ούδε'ις τών οπαδών τής θεωρίας ταύτης 
ήδυνήθη μέχρι τοΰδε νά παράσχη ήμΐν τοιαύτην περί τούτου άπόδειξιν.

Αί φυλαί καί τά είδη τών κατωτέρων ζφων, ατινα ύπήρξαν πρδ 6,000 
έτών,' έπρεπεν ήδη, είς τούς καθ’ ημάς χρόνους, νά έ'χωσι κάμει καταφανή 
τινα προσέγγισιν είς τήν κατάστασιν έκείνην, καθ’ ήν ό άνθρωπος εύρί- 
σκετο πρδ 6,000 έτών, ένφ άπ’ έναντίας ό άνθρωπος έπρεπεν ήδη νά έχη 
προβή έτι περαιτέρω είς άλλην μορφήν τελειοτέραν καί έντελεστέραν έκεί
νης, είς ήν ήδη εύρίσκεται. Τά πράγματα δμως δεικνύουσιν δτι ούδέτερον 
τούτων έλαβε χώραν. Παράδειγμα τούτου ή Γορίλλα, έν τών νοημονεστά- 
των, άν μή τδ νοημονέστατον είδος τών πιθήκων. Αύτη λέγεται δτι είναι 
κάτοχος οργάνων φωνητικών όμοιων τοΐς τοΰ άνθρώπου, κέκτηται δέ ταΰτα 
δσον χρόνον καί ό άνθρωπος, μακρότερον μάλιστα κατά τινας θιασώτας τής 
έξελίξεως, καί δμως είσέτι δέν ήδυνήθη νά μορφώση γλώσσαν, ουδέ καν 
δύναται, καθ’ δσον γνωρίζομεν, νά διδαχθή γλώσσαν ή νότες μουσικές !

Όποιον χάσμα μεταξύ τής Γορΐλλας καί τής Λώρας Bridegfflan καί 
μάλιστα τής Ελένης Κέλλερ ! Αί δύο αύται κόραι καίπερ έντελώς τυφλαί, 
κωφαί καί βωβαί έκ γενετής, κατώρθωσαν, ιδίως ή τελευταία, διά τής 
χρήσεως μονής τής άφής νά ύπερνικ,ήση κωλύματα θεωρούμενα ύπδ πάντων
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ανυπέρβλητα καί νά φθάση είς άνάπτυξιν διανοητικήν πολλω άνωτέραν 
■κολλών έχόντων ύγιεΐς καί έν ένεργείςι καί τάς πέντε τών αισθήσεων αυ
τών, ένφ καί αύτά τά ευφυέστατα πάντων τών κατωτέρων ζφων δύνανται 
νά διδαχθώσι μόνον παιγνίδια τινα μιμήσεως.

Πρός κύρωσιν τών λεχθέντων, έπιτρέψατέ μοί νά άναγνώσω προς υμάς 
μίαν ώραίαν επιστολήν, τήν οποίαν ή τυφλή, κωφή καί βωβή, έννεαετις 
Ελένη έγραψεν εσχάτως εις τον ευεργέτην .καί προστάτην τής κ. Άνα- 
γνωστόπουλον,· είς τοϋ οποίου τήν φιλικήν καλωσύνην οφείλω τήν προνο
μίαν ,ταύτην. ’Ιδού ή επιστολή:

«Αγαπητέ μου κ. ΆκαγνωστόπουΛε,

«Θά γελάσετε βεβαίως όταν. ανοίξετε τήν επιστολήν τής μικράς σας 
φίλης, καί ιδετε δλα τά παράξενα λάθη τά όποια έκαμεν είς τά γαλλικά 
της. ’Αλλά νομίζω δτι θά εύχαριστηθήτε νά ιδετε δτι ήμπορώ τώρα νά 
γράψω έστω καί μικράν επιστολήν γαλλιστί. Μοϋ προξενεί μεγάλην χαράν 
νά εύχαριστώ εσάς καί τήν αγαπητήν μου διδασκάλισσαν. Πώς ήθελα νά 
είμποροΰσα νά έβλεπα τήν μικράν σας ανεψιάν ’Αμαλίαν!

«Είμαι βεβαία, δτι θά ήγαπώμεθα μ'ε αυτήν πολύ. Ελπίζω, δτι θά φέ
ρετε μαζή σας μερικά ποιήματα τής Βιργινίας Εύαγγελίδου καί θά μοϋ 
τά μεταφράσετε. Ή διδασκάλισσα καί έγώ μόλις τώρα έπεστρέψαμεν 
άπό τον περίπατον. Είναι ωραία ήμέρα σήμερον. Άπηντήσαμεν ένα 
ώραιον. κοριτσάκι, τό όποιον έπαιζεν είς τήν προκυμαίαν μέ τον άδελφούλην 
της. Μέ έφίλησε καί έπειτα έφυγεν αμέσως, διότι ήτο πολύ έ.ντροπαλόν. 
Θέλετε νά σάς διηγηθώ έν ώραιον δνειρον, τό όποιον ώνειρεύθην προ 
πολλοϋ, δταν ήμουν πολύ μικρά; Ή διδασκάλισσα μοϋ λέγει, δτι ήτο 
δνειρον τής ημέρας (δηλαδή πλάσμα τής φαντασίας) καί νομίζει, δτι θά 
εύχαριστηθήτε νά τό ακούσετε. Μίαν ώραίαν πρωίαν, κατά τήν άνοιξιν, 
μοϋ έφάνη, δτι έκαθήμην είς τό μαλακό γρασίδι άπό κάτω άπό τό παρά- 
θυρον τής άγαπητής μου μαμμάς, καί έκύτταζα μέ μεγάλην προσοχήν ταΐς 
τριανταφυλλιαίς, δπου ήσαν όλοτρόγυρα.

«Ήτο άκόμη ενωρίς· ό ήλιος μόλις είχεν άνατείλει, καί τά πουλάκια 
ήρχιζαν νά κελαδοΰν πολύ χαρούμενα. Τά άνθη έκΟιμώντο άκόμη· διότι 
ποτέ δεν έξυπνοϋν, πριν νά έλθη ό καλός ήλιος μέ τό καλόν του χαμογέ
λασμα. ’Εγώ ήμουν πολύ χαρούμενο κοριτσάκι, μέ κόκκινα μάγουλα καί 
μεγάλα μάτια γαλανά, καί ώραΐα ξανθά μαλλιά. Ό δροσερός άήρ τής 
πρωίας έφύσα σιγαλά είς τό πρόσωπόν μου. ώς νά ήθελε νά μέ χαιρετίση και 
νά παίξη μαζί μου. Καί ό ήλιος μ’ έκύτταζε μέ τρυφερόν μειδίαμα. Έγώ 
έκρότησα τά χεράκια μου μέ χαράν, δταν είδα πώς αί τριανταφυλλιαίς 
ήσαν γεμάταις άπό ώραΐα μπουμπούκια. Μερικά ήσαν κόκκινα, άλλα ήσαν 
λευκά καί άλλα πάλιν είχαν ώραιον τριανταφυλλί χρώμα καί μέ έκρυφο-

κύτταζαν άπό μέσα άπό τά πράσινα φύλλα των ώσάν μικραίς ώραίαις νυ- 
φούλαις. Ποτέ μοϋ δέν είχα ίδεΐ τίποτε τόσον ώραιον, διότι ήμουν πολύ 
μικρά καί δέν ένθυμούμην πόσον ώραΐα ήσαν τά’τριαντάφυλλα το περα
σμένου καλοκαίρι. Ή καρδοΰλά μου έγέμισεν άπό-χαράν καί έχόρευσα 
τριγύρω εις ταΐς τριανταφυλλιαίς διά νά δείξω τήν χαράν μου. Μετ’ολί
γον έπλησίασα μίαν ώραίαν λευκήν τριανταφυλλιάν, ή οποία ήτο γεμάτη 
άπό μπουμπούκια καί έλαμπεν άπό τήν δρόσον. Έπιασα ένα άπό τούς 
κλάδους της, ό όποιος είχεν εν ώραιον κατάλευκον μπουμπούκι, καί τό 
έφίλησα πολλαίς φοραίς. · ' ■

«Εκείνην τήν στιγμήν ήσθάνθην δύο βραχίονας νά μέ περιβάλλουν τρυ- 
φερώς. Και δύο θερμά χείλη νά μόΰ φιλοΰν τά μάτια, τά. μάγουλα καί τό 
στόμα,, ώστε ήρχισα νά νομίζω δτι βρέχει ό ουρανός φιλιά. Έπί τέλους 
ήνοιξα τούς οφθαλμούς μου διά νά ΐδω τί τρέχει, καί είδα τήν άκριβήν μου 
μητέρα, ή οποία έσκύβεν επάνω μου καί έπροσπάθεί νά μ’ εξυπνήση.

«Σάς άρέσει τό δνειρον μου ; ’Άλλοτε ίσως όνειρευθώ καί άλλο πρός .χά- 
ριν σας. Ή διδασκάλισσα καί.όλοι οί φίλοι σας σάς στέλλουν άσπασμούς. 
Πόσον θά χαρώ δταν έπιστρέψετε ! Δώσατε παρακαλώ τούς άσπασμούς 
μου είς τούς καλούς σας φίλους είς τήν Ελλάδα καί είπατέ τους δτι θά 
έλθω καί έγώ αύτοϋ μίαν ημέραν. ’

Σάς άσπάζομαι.
Ή ρακοά σας φίλη καί συμπαίκτρια,

ΕΛΕΧΗ ΚΕ ΑΛΕΡ.»

Τοσαΰτα έν βραχυλογίοι περί τής θεΐστικής θεωρίας τής έξελίξεως. Με
ταβαίνω ήδη είς τήν έξέτασιν τής άθεϊστικής θεωρίας.

Ιί Hgpl άΟεϊστικής θεωρίας.

Ή θεωρία αύτη, ήτις πλήν τών άλλων βαρών καί δυσκολιών, τάς οποίας 
φέρουσιν έπ* ώμων αί άλλαι θεωρίαι τής έξελίξεως, άναλαμβάνει καί έφερα 
βάρη. Τούτων εν είναι καί τό εξής : Ότι δηλαδή ή μέν ύλη μεθ’ όλων 
αύτής τών δυνάμεων είναι άκαγκαίως αίωνία, άπασαι δέ αί μορφαί αύτής, 
ούδ’αύτοϋ τοϋ πνεύματος έξαιρουμένου, έξελίχθησαν έξ αύτής. . , , ..

Είς τήν ύπόθεσιν ταύτην, διότι ή αίωνιότης τής ύλης είναι άπΛη υπό
δεσις, μή δυναμένη ν’ άποδειχθή διά πραγμάτων, ' κατέφυγον όί όπάδοί 
τής έξελίξεως, διότι, λέγουσι, δέν δυνάμεθα νά έννοήσώμεν πως κόνς κα
θαρός, άνευ τίνος μίξεως ή σχέσεως μετά τής ύλης δύναται νά ήναι αιώ
νιος καί έκ τοϋ μηδενός νά παραγάγη τήν ύλην.

Άλλα τό αιώνιον τής ύλης είναι έπίσης δύσκολου νά έννοηθή καί άπ<?- 
δείχθή ώς και ή αίωνιότης τοϋ νοϋ.

Τό ζήτημα επομένως εγείρεται ποιον τών δύο είναι προϊόν τοϋ ετέρου ; 
ποιον των δύο παρήχθη έκ τοϋ άλλου; ό νοΰς έκ τής ύλης, ή ή ύλη έκ

ί
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τοϋ νοϋ ; Ό Θεός έκ τής ύλης, ή ή ύλη έκ τοϋ Θεού; ■ Οί πνευματισταί 
λέγουσιν ή υλη παρήχθη έκ τοϋ Θεοϋ—τοϋ άϊδίου Πνεύματος. Οί ύλισταί 
ισχυρίζονται οτι ό Θεός έξελίχθη έκ τής ύλης—έκ τοϋ χώματος ! Τώρα 
ποιον τών δύο τούτων είναι αληθές ; διότι άμφότερα, όντα έκ διαμέτρου 
αντίθετα άλλήλων, δέν δύνανται νά ώσιν αληθή. Άν τό Ιν ήναι αληθές, 
τό έτερον έξ ανάγκης πρέπει νά ήναι ψευδές.

Ή ύλιστική θεωρία ισχυρίζεται οτι ή ύλη μεθ’ δλων τών δυνάμεων κα’ι 
ιδιοτήτων αυτής είναι αίωνία και έξ αύτής διά βαθμιαίων έξελίξεων έμ.ορ- 
φώθησαν πάντες οί φυτικοί κα'ι ζωικοί οργανισμοί, έτι δέ αύτός ό νοϋς, 
αύτό τό πνεύμα τοϋ ανθρώπου.

Ή αντίθετος, ήτοι ή πνευματιστική, πρεσβεύει δτι ό νοϋς, τό πνεϋμα 
είναι αιώνιον κα'ι διά τής δυνάμεως αύτοϋ έφερεν έκ τοΰ μηδενός εις τό 
είναι τό σύμπαν μεθ’ δλων αύτοϋ τών ιδιοτήτων καί δυνάμεων.

Τώρα τίς τών δύο τούτων θεωριών είναι ή άληθής ; ’Εκείνη βεβαίως, 
ήτις ύποβοηθεΐ ήμας, ή δι’ ής δυνάμεθα νά αίτιολογήσωμεν κα'ι νά έξηγή- 
σωμεν τον μέγιστον αριθμόν τών φαινομένων. Έν άλλαις λέξεσιν, έκείνη, 
ήτις εύκολώτερον κα'ι λογικώτερον εξηγεί τό σύμπαν.

Η θεωρία δτι ό νοϋς προηγήθη τής ύλης πράττει τοϋτο, κυρίως διά τοϋ 
^όμου τής αιτιολογίας— τοϋ αιτίου καί αποτελέσματος (causality) — ώς 
ηδυνάμεθα νά καταδείξωμεν έάν έπέτρεπε τοϋτο ό χρόνος.

Άλλά πρός χάριν τών άντιφρονούντων ύποτεθείσθω δτι ή υλη είναι 
αίωνία. Τούτου τεθέντος, έπεται δτι άπασαι αί ιδιότητες και δυνάμεις 
αύτής πρέπει είτε νά ήσαν αίώνιαι, ή νά μετεδόθησαν ή νά είσήχθησαν έν 
αύτή κατόπιν, έν μεταγενεστέρςι τιν'ι έποχή., Έάν είσήχθησαν εις τήν 
ύλην, τό ζήτημα ευθύς έγείρεται, ποϋ ήσαν πρίν είσαχθώσιν εις αυτήν καί 
πώς είσήχθησαν ; Έάν δέν προϋπήρχον, λοιπόν έδημιουργήθησαν- έάν δέ 
εδημιουργήθησαν αί δυνάμεις τής ύλης, πάσα ή δυσκολία τοϋ δτι καί αύτή 
η υλη εδημιουργήθη αίρεται, διότι ύλη άνευ δυνάμεων δέν δύναται νά 
ύπαρξη. Έάν δμως δέν έδημιουργήθησαν, τότε πρέπει νά ήσαν αιώνιοι, 
ή κάλλιον είπεΐν συναιώνιοι τή ύλη.

Η υπόθεσις δτι ή ύλη μετά δυνάμεων είναι αίωνία, είναι βάθος μέγα 
υφ οιανδήποτε θεωρίαν, διότι πρέπει νά ένθυμώμεθα τί σημαίνει αίωνιό- 
της—οτι είναι χρόνος, τον όποιον δέν δυνάμεθα νά παραστήσωμεν δι’ αριθ
μών, δσφ καί άν πολλαπλασιάσωμεν αυτούς έπ’ άλλήλους.

Αλλ ύποτεθείσθω δτι ημείς κωλυόμεθα ύπό τοϋ πεπερασμένου τών 
διανοητικών ημών δυνάμεων άπό τοΰ νά άνέλθωμεν άπείρως εις τήν πα- 
ρελθοΰσαν αιωνιότητα, οί δ’ οπαδοί τής έξελίξεως δύνανται, κατά φαντα
σίαν τουλάχιστον, νά άνέλθωσι πολλά εκατομμύρια εκατομμυρίων έτών, 
ανα τας οχθας τοΰ ρεύματος, δπερ δέν έχει πηγάς, καί μάλιστα νά ύπερ- 
Τςηδήσωσίν αυτό ^άπου δςά τής θεωρίας αυτών, αν ή θεωρία τής έξελίξεως 

είναι άληθής, τότε πρέπει πάντα τά πράγματα άναγκαίως νά έξελί- 
χθησαν άπό τοΰ άτελοΰς εις τό τέλειον, άπό τοΰ άπλοΰ εις. τό σύνθετον, 
άπό τοΰ κατωτέρου εις τό άνώτερον, άπό τοΰ άνοργάνου εις τό οργανικόν, 
άπό τοΰ άζώου εις τό ζωικόν, άπό τοΰ άπλοΰ πρωτοπλάσματος ή κυψέλης 
εις Όμηρον, Θουκυδίδην, Σωκράτην, Πλάτωνα, Άριστοτέλην, Σαιξπήρον, 
Νεύτωνα κλπ.

Πάσα παραλλαγή πιθανόν νά άπήτησεν εκατομμύρια έτών, πιθανόν δέ 
διλλιόνια τοιούτων παραλλαγών νά έχρειάσθησαν, "να φέρωσι τό πρωτό
πλασμα τούτο εις τήν θέσιν καί μορφήν τοΰ ποιητοΰ, τοΰ ιστορικού, τού 
φιλοσόφου, τοΰ άστρονόμου, ημείς δυνάμεθα νά χορηγήσωμεν εις τούς οπα
δούς τής έξελίξεως έκατομμυριάκις τοσαύτην δσην ζητοΰσι διάρκειαν χρόνου, 
διότι έχομεν τήν προ ημών αιωνιότητα, τί θέλει συμβή συν τω χρόνφ ; 
Θά φθάσωμεν διά τής ένεργείας τής έξελίξεως εις τό σημείον έκεΐνο, καθ’ β 
πάντα τά πράγματα, παν τό φυσικόν καί διανοητικόν σύμπαν θέλουσιν 
έξελιχθή εις άνθρωπον, πας άνθρωπος εις άγγελικόν δν, καί πάσα ή άγγε- 
λική φύσις εις άπειρον θεότητα, τό δέ θειον τοϋτο προϊόν πρέπει νά έχη 
αίωνίαν προσωπικήν ύπαρξιν!

Ούτως ή άθεϊστική θεωρία τής έξελίξεως, ή πρεσβεύουσα τήν αιωνιότητα 
τής ύλης καί άρχομένη μέ τον άποκλεισμόν οίουδήποτε προσωπικού 
θεού άπό τής φύσεως, καταλήγει έπί τέλους εις τήν άναγκαίαν ύπαρξιν 
αίωνίας προσωπικής θεότητος.

Έτι μάλλον, έάν έκ τών άνοργάνων ήδύναντο νά έξελιχθώσιν αί κατώ- 
τεραι μορφα'ι τών οργανικών δντων, έν οίς νά ένοική ζωή, καί έάν έκ τών 
κατωτέρων τούτων μορφών ήδύνατο νά έξελιχθή άνθρωπος, καί ούχί εις, 
άλλά άναρίθμητοι— δλον τό άνθρώπινον γένος—διατί έκ τοΰ άναριθμήτου 
τούτου πλήθους διά τών άπειρων αιώνων τής αίωνιότητος νά μή εξελιχθή 
άπειρος άριθμός τελείων δντων, δηλαδή θεοτήτων ;

Έάν ή θεωρία έκείνη τής έξελίξεως, ή άπαιτούσα τήν αιωνιότητα 
τής ύλης, ήτο άληθής, τότε έξ άνάγκης ό πολυθείσμός πρέπει νά ηναι 
άληθής. Ούτω δέ θά έχωμεν άπειρον πλήθος τελείων θεοτήτων εισετί 
έξελισσομένων εις τι καλλίτερον, ύψηλότερον καί τελειότερον αυτής τής 
θεότητος! ! Ούτως.ή έξέλιξις, ήτις άρχεται μέ τήν αιωνιότητα τής ύλης 
δέν δύναται είμή νά καταλήξη εις λογικήν άτοπίαν. Διότι, έάν πράγματι 
ή έξέλιξις ήναι ήδη έν ένεργείφ, πρέπει νά έξακολουθή ένεργοϋσα καθ’ δ’λην 
τήν αιωνιότητα, διότι έξέλιξις, ήτις έχει άρχήν πρέπει νά έχη καί τέλος, 
καί έξέλιξις, ήτις έχει τέλος πρέπει νά έχη καί άρχήν. Έξέλιξις, ήτις 
ούτε άρχήν ούτε τέλος έχει, δέν είναι έξέλιξις, άλλ’ απλή θεωρία, περιω- 
ρισμένης άναπτύξεως, δπερ είναι έντελώς διάφορον τής έξελίξεως. Άλλ’ ή 
έξέτασις τούτου δέν είναι τού παρόντος καιρού.

. Ταύτα καί περί τής άθεϊστικής θεωρίας τής έξελίξεως. Άς έπανέλθω-
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ούχί αιωνιότητα. Ούτως ό κ. Δαρβΐνος εις τήν περί φυσικής εκλογής 
(natural selection) πραγματείαν αύτού έπί τών υπολογισμών τοΰ δια- 
σήμου φυσιοδίφου Mivart περί τής πρώτης έμφανίσεως τής ζωής έπί τοΰ 
πλανήτου ημών στηριζόμενος, ισχυρίζεται δτι ή φυσική αύτη εκλογή 
έχρείάσθη 200,000,000 έτών ϊνα διά τοιούτων άπειροστών παραλλαγών 
είς τάς μεταγενεστέρας γενεάς φέρη τήν φυτικήν καί ζωικήν φύσιν τοΰ 
πλανήτου ήμών εις τήν παρούσαν αυτών κατάστασιν.

Ή φυσική δμως αστρονομία άποδεικνύει δτι ή γή μας δέν ήδύνατο νά 
διατηρήση έπί τής επιφάνειας αυτής ζωήν άνω τών 50,000,000 έτών από 
τής ήμετέρας έποχής. Ό δέ καθηγητής Θόμσων, δστις είναι μία τών 
άνεγνωρισμένων authority, περιορίζει τόν χρόνον τούτον είς 15,000,000 
έτών. Ό δέ καθηγητής Winchell έν τή έσχάτως δημοσιευθείση πραγ- 
ματεία αυτού, τή έπιγραφομένη World’s life, καταβιβάζει τόν χρόνον 
τούτον μόνον είς 3,000,000 έτών.

Έσχάτως δέ ό πρύτανίς Dawson, είς τόν ένώπιον τού American 
association for the advancement of Science τό 1883 έκφωνηθέντα 
λόγον αύτού δίδει κα'ι τούς λόγους ύπέρ τής γνώμης ταύτης.

Έν τφ αύτφ λόγφ άποφαίνεται, δτι ή παϋσις τής παγετώδους ονομα
ζόμενης έποχής έπί τής γής (τοιαύτη δέ τις εποχή ύπήρξε καθ’ δλον τό 
βόρειον ήμισφαίριον τής ήμετέρας γής), πρέπει νά έλαβε χώραν λίαν προσ- 
φάτως, ή δέ έμφάνισις τοΰ ανθρώπου έπί τής γής έγένετο μετά τήν παρέ- 
λευσιν τής έπόχής ταύτης. Τό ζήτημα δ’ αμέσως έγείρεταί πότε συνέβη 
ή παγετώδης αύτη έποχή έπί τής γής ;

Ό Δόκτωρ Whedon λέγει δτι τέσσαρες ανεξάρτητοι άπ’ άλλήλων κα
ταμετρήσεις, γενόμεναι ύπό άμερικανών γεωλόγων, τοσοΰτον συμφωνοΰσι 
πρός άλλήλας, ώστε ό χρόνος ούτος κατά μέσον δρον ύπολογίζέται είς 
6-7,000 έτών άπό τής παρούσης έποχής. Ή ύπόθεσις επομένως τής 
φυσικής εκλογής άποχωρίζεται έντελώς τής έξελίξεως καί ώς θεωρία τής 
μορφώσεως τοΰ σύμπαντος άποτυγχάνει. Άλλ’ ας άφήσωμεν κατά μέρος 
πάσαν δυσκολίαν προερχομένην έξ έλλείψεως χρόνου, κα'ι άς παράσχωμεν 
διάρκειαν ικανήν πρός παν δ,τι ή θεωρία αύτη άπαιτεΐ, θά άποφύγωμεν 
άρά γε οΰτω πάσας τάς δυσκολίας ; ’Άς ίδωμεν.

Ή έξέλιξις ύποτίθεται δτι ήρύσθη μεγάλην ωφέλειαν έκ τής θεωρίας 
τού Δαρβίνου περί τής αρχής zwr είόώζ (origine of species). Άλλ’ ή 
θεωρία αύτη δέν είναι θεωρία, άλλ’ άπΛή ύπόθεσις. Θεωρία κυρίως είναι 
τό αντίθετον τής πράξεως —ήγουν φιλοσοφική έξήγησις τών φαινομένων 
φυσικών ήήθικών. Ό δέ Δαρβΐνος έν τφ έν λόγφ βιβλίφ του δέν παρέχει 
ήμΐν τοιαύτην τινά έξήγησιν, άλλ’ απλώς λέγει, ΐί'ΥΛοζεθήσδω δτι τά 
πράγματα ήσαν ούτω, λοιπόν τά είδη πρέπει νά έσχον τήν αρχήν αύτών 

ούτω ! » Θέτει, ώς βλέπετε, ώς πρότασιν τί υποθετικόν, δηλαδή μή 
άποδεδειγμένον, καί έκ τής ύποθετικής ταύτης προτάσεως έξάγει συμπέ
ρασμα, δπερ κηρύττει ώς θετικόν και άληθές !

Είναι άληθές δτι ό κ. Δαρβΐνος διά θαυμαστής, δραστηριότητος, έπιμε- 
λείάς καί έπιτηδειότητος συν.έλεξε καί έξέθετό μέγαν άριθμόν παρατηρή
σεων-καί πορισμάτων, άλλα ταύτα ούδέν άλλο άποδεικνύουσιν είμή δτι ό 
άνθρωπος διά διηνεκούς έποπτείας, άκριβούς έπ.ιμελείας και συντόνου έργα- 
σίας δύναται νά παραγάγη πολλάς και ποικίλας καί μεγάλας είς τά ύπάρ- 
χοντα είδη τών φυτών και τών ζφων βελτιώσεις καί παραλλαγάς. Παρά
δειγμα καί άπόδειξίς τούτου τό πλήθος τών τοιούτων παραλλαγών έν τάΐς 
περιστεραΐς.

Άλλ’ δμως ευθύς αφού άποσυρθή ή έποπτεία και έργασία αύτη. τοΰ 
άνθρώπου, αί παραλλαγα'ι αύται άρχονται νά έπανέρχωνται καί πράγματι 
έπανέρχονται, είς τόν αρχικόν αϋζων ζύπον.

Ή πείρα έχει άποδείξει δτι ή έξημέρωσις δέν κατώρθωσε ρέχρι ζοϋδε 
νά παραγάγη μορφήν ή μορφάς φυτών ή ζώων δυναμένας νά. διαιωνίσωσιν 
έαυτάς άφ’ εαυτών, καί δτι ούδείς τρόπος ή μέθοδός έξημερώσεως ή πα- 
ραλλαγοποιίας, δσφ έπιτήδειος καί έπιμελής καί αν ήτο, ήδυνήθη μέχρι 
τοΰδε νά καταστήση δυνατήν τήν ρ,εζάβασιν ευός είδους είς έτερον, τήν 
περιστεράν νά μεταποιήση είς άετόν, ή τόν κΰνα είς λέοντα.

Έάν άί έν τφ σύμπαντι συμβαίνουσαι μεταβολαί, έξακολουθούσι νά γί- 
νωνται κατά τό σχέδιον τής έξελίξεως, πρέπει άναγκαίως νά ύπάρχη πρόο
δος άπό τοΰ πτωχοτέρου είς τό καλλίτερον, άπό τού κατωτέρου είς το 
άνώτερον. Αλλά τοιαύτη τις πρόοδος δέν άποδεικνύεται έκ τών πραγμά
των. Άπ’ έναντίας ή ιστορία διδάσκει, ή δέ πείρα έπικυροΐ τοΰτο, δτι 
και αυτός ό άνθρωπος έξεφυλίσθη καί έξηχρειώθη εις τινα μέρη καί δτι 
άφ’ εαυτού δέν δύναται νά επανελθη είς τήν προτέραν αύτού κατάστασιν, 
άνευ τής έπιδράσεως δυνάμεως τίνος έξωθεν. Έν γένει δέ πασα βεΛζίω- 
σις παρατηρουμένή έν τή φύσει δέν είναι τό προϊόν έξελίξεως, άλλα τό 
άποτέλεσμα τής έπιδράσεως δυνάμεως έξωθεν ένεργούσης. Άπόδειξίς 
πρόχειρος καί άπλουστάτη οί δημητριακόί καρποί—οί τόσον αναγκαίοι πρός 
συντήρησιν τοΰ άνθρώπου. Ούδείς τούτων εύρέθη έν ειγρίγ καταστά®.εΐ) 
δπως έχομεν αυτούς σήμερον, άλλ’ είναι τό προϊόν τής.κα7.λιεργείαςτοΰ 
ανθρώπου, δπερ σημαίνει τήν είσοδον δυνάμεως έξωθεν διά .τήςικαλλίερ-.- 
γειας. Έάν δ’ άφεθώσιν άνευ τοιαύτης οί καρποί ούτοι έξαφανίζονται έ.πα-. 
νερχόμενοί κατά μικρόν είς τήν απλήν αρχικήν αύτών-μορφήν καί κατά— 
στασιν, ήτις είναι ή τού άπλοΰ χόρτου ή βοτάνης.

Έκ τών λεχθέντων γίνεται, πιστεύω. καταφανές δτι ή θεωρία τής έξε— 
λίξεως, ή τοσοΰτον έπί επιστημονική άληθείφ καυχωμένη, είναι απλή ύπό- 
θεσις άνευ έπιστημονικής ύποστάσεως καί επομένως άναξία τής θέσεως 
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ήν άξιοι νά κατέχη έν τη ύπολήψει καί αποδοχή τών ευ φρονούντων.
Περαίνων τδν λόγον επιθυμώ νά κάμω τήν έξης έρώτησιν : Πώς αρά γε 

συνέβη εκείνο, τδ όποιον ή Γεωλογία, μία τών θετικωτάτων επιστημών, 
έχει φέρει είς φώς έν τφ παρόντι αίώνι, δτι δηλαδή τά είδη τών φυτών 
καί τών ζφων κατ’αυτήν τήν πρώτην αύτών έμφάνισιν άπαντώνται τέλεια, 
κα'ι δτι τά διάφορα είδη χωρίζει άπ’ άλλήλων χάσμα άδιάβατον, πώς, 
λέγω, ταϋτα συνέβη νά συμ'φωνώσι πληρέστατα μέ τά ύπδ τοΰ Μωϋσέως 
ιστορούμενα έν τφ πρώτφ κεφαλαίφ τής Γενέσεως, έ'νθα λέγεται : « Κα'ι 
εΐπεν ό Θεός- άς βλάστηση ή γη χλωρδν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον 
κα'ι δένδρον κάρπίμον κάμνοντα καρπόν κατά τδ είδος αύτοϋ, τοΰ οποίου 
τδ σπέρμα νά ήναι έν αύτφ έπ'ι τής γης, και έγεινεν οΰτω;» Πώς δύναται· 
νά έξηγηθή ή έντελής αυτή συμφωνία ιστορίας γραφείσης πρδ 3500 πε
ρίπου έτών δτε ούχί επιστήμη, άλλ’ ούδέ τό δνομα γεωλογία ήτο γνωστόν 
πρδς τάς ανακαλύψεις τής γεωλογίας κατά τδν ΙΘ' αιώνα ;

Τδ κατ’ έμέ ή μόνη λογική κα'ι ορθή έξήγησις τής συμφωνίας ταύτης 
πρέπει νά ζητηθή έν τούτφ, δτι άμφότερα ή τε φύσις κα'ι ή Γραφή είναι 
έργον τοϋ αύτοϋ παντοδυνάμου καί πανσόφου δακτύλου, καί δτι ή Γραφή 
επομένως είναι θεόπνευστος.

Μ. Λ. Κα,λοποθάχης (ι. Δ.)ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΟΑΑΣΕΩΣ
ΥΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

« Τό [χέν γάρ άντειπεΐν όύ χαλεπόν, 
«άλλά καΐ πάνυ ράδιον είρημένφ λόγφ· 
»τό δ’ έτερον άνταναστήσαι βελτίονα, 
«παντάπασιν εργώδες.»

(Πλουτάρχ. Ηθικών Α’, 94).

α’ Οί δροι Παράδεισος καί ΚόΛασις παρά τφ άνεπτυγμένφ κόσμφ 
σήμερον ύποκινοΰσι τδ μειδίαμα τών χαριέντων έν λόγοις καί τρισεπιλέ- 
πτων τοΐς τρόποις. Δέν έχουσιν οίαν άλλοτε επιρροήν έπί τοϋ ανθρωπίνου 
πνεύματος- διότι σήμερον παρατηρεΐται άκάθεκτος τάσις τής άνθρωπότητος 
πρδς τδν υλισμόν (Materialisme)- άλλοτε οί δροι Παράδεισος καί Κό- 
2ασις awitivow σύμπασαν τήν ανθρωπότητα διά τής θρησκείας καί δή 
ΐδίφ διά τοΰ Πάπα τής 'Ρώμης καί τών ποιητών τής έποχής έκείνης *' 
άλλά σήμερον έν τή Δύσει παρά τοΐς άνεπτυγμένοις σαρκαστικώς άναφέ-

1 Πασίγνωστα δέ είνε τά περίφημα ποιήματα «ΙΙαράδεισος» καΐ «Κόλασις», τό 
μέν τοϋ “Αγγλου ποιητοΰ Μίλτωνος, τό δέ τοΰ μεγάλου Ίταλοΰ ποιητοΰ Δάντου.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΟΑΑΣΕΩΣ 379

ρονται, καί έν είρωνείαις γίνεται περί αύτών λόγος έστιν δτε· ούδέν ήττον 
δέ καί έν τή ’Ανατολή καί ι’δίγ έν τή έλευθέργ Έλλάδι, ούχί σπανίως 
τοιαΰτα θεωρήματα εύρίσκουσιν υποδοχήν, καί παρά τοΐς πεπαιδευμένος 
πολλάκις ό λόγος περί αύτών έν χαριτολογίαις. Άλλ’ αρά γε ούτως έχει 
τδ πράγμα περί Παραδείσου καί Κολάσεως ; ’Αρά γε πλάσμα τών ιερέων,
δνειρον τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος ύπάρχει ό Παράδεισος καί ή Κόλασις, 
ώς λέγουσιν οί ύλισταί (materialistes ) ; απόβρασμα μεσαιωνικόν καί 
σκωρία τών άνθρωπίνων ιδεών διατελεΐ ο Παράδεισος καί ή Κόλασις; 
Έξετάσωμεν έπιστημονικώς εΐ τοϋτ’ αληθές έστι- διότι ή άληθής καί 
ακριβής έπιστήμη ούδέποτ’ αποκρούει ·τήν έπιστημονικήν έρευναν, ούδέποτ’ 
άπαναίνεται πάσαν θεωρίαν, δσον έλαχίστη καί άν ή τήν αξίαν τά πάντα 
καθυποβάλλει ύπδ τήν βάσανον τής κριτικής' τά πάντα έν τφ έπιστημο- 
Ακφ χωνευτηρίφ δοκιμάζει.

β' Έξετάσωμεν λοιπόν καί ημείς έπιστημονικώς τά περί Παραδείσου 
και Κολάσεως, δπως πεισθώμεν περί τοϋ δρθοΰ ή μή τής παραδοχής 
αύτών διότι απλή πίστις σήμερον, έν ή στάσει εύρίσκονται αί έπιστη- 
μονικαί γνώσεις, δέν έπαρκεΐ. Άλλά τδ ζήτημα τοΰ Παραδείσου συνδέεται 
άναποσπάστως μετά τοΰ ζητήματος τής αθανασίας τής ψυχής· έάν ή ψυχή 
ύπάρχη αθάνατος, βεβαίως καί ό παράδεισος ύπάρχει απαραίτητος πρός 
περαιτέρω συντήρησίν τής ψυχής καί παράτασιν αιωνίου βίου- έάν δέν 
ύπάρχη ή ψυχή αθάνατος, ώς λέγουσιν οί ύλισταί, τότε βεβαίως ό παρά
δεισος δλως περιττός έστι, καί μάταιον τδ περί αύτοϋ έρευνφν καί συζητεΐν. 
Άλλά καί τδ ζήτημα τοϋτο συνδέεται έτέρφ έπιστημονικφ κλάδφ, τή 
ψυχολογία, ή δέ ψυχολογία τή δεσποίνη φιλοσοφίγ, ής άποτελεϊ άναπό- 
σπαστον μέλος, ώστ’ έντεϋθεν άρκτέον τής έρεύνης.

γ' Ή φιλοσοφία έν γένει ύπό τρία φιλοσοφικά συστήματα ύπάγεται: 
Τδν 'ΎΛισμδν (materialisme), τδν Πανθεϊσμόν (pantheisme), καί 
τδν Ιδανισμόν ή Πνευματισμόν (spiritualisme), καί ταϋτα πάλιν διαι
ρούνται είς διαφόρους παραφυάδας· ύπάρχει δέ καί τδ λεγόμενον εκΛεκτικδν 
σύστημα τής φιλοσοφίας, δπερ είρωνικώς άποκαλοΰσιν οί ύλισταί διά τοΰ 
ιταλικού δρου dilettanti. Δέν εϊν’ ένταΰθα δ αρμόδιος τόπος νά έξετά
σωμεν κατά πόσον έχουσι δίκαιον οί ύλισταί, ούτως δνομάζοντες τούς 
έκλεκτικούς έπιστήμονας έν τή φιλοσοφίγ. Ημών ό σκοπός ύπάρχει έτερος· 
ή κατά τά φιλοσοφικά ταϋτα συστήματα έξέτασις τών ύψηλών φιλοσοφικών 
ιδεών, της τε ύ/ίστης μακαριότητας τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ήτις 
έκφράζεται διά τοϋ δρου Παράδεισος έν τή μεταγενεστέριρ Αλεξανδρινή 
ελληνική, έν δέ τή άρχαιοτέρφ διά τών δρων ΉΛΰσια πεδία καί Νήσος 
των Μακάρων, καί της τρισμέγιστης κακοδαιμονίας τής ανθρώπινης ψυ
χής, κακοδαιμ-ονίας, ήτις έκφράζεται διά τοΰ δρου Κόΐασις, παρά δέ τοΐς 
άρχαίοις διά τών δρων "Αδης, ’Έρεβος, Τάρταρος καί τά δμοια.
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δ' Κατά το σύστημα τοϋ ,ύλισμοϋ (materialisme) οδ.ττε Παράδεισος 
ούτε Κόλασις υπάρχει- διότι ούδ’.ή ψυχή αθάνατος κατά το σύστημα τοϋτο 
διατελεΐ- . πρός τί ό Παράδεισος; πρός τί ή Κόλασις; ούδέν έχομεν νά 
τοποθετήσωμεν έν αύτοΐς- διότι ή ψυχή ούδένα άλλον προορισμόν έχει, 
έν τή γή πλάττεται, έν τή γή άπόλλυται, παντάπασι. μη διαφέρουσα. τής 
των ζφων ψυχής,, μηδ’ ύψηλότερόν τι έν έαυτή έχουσα- μόνον άνάπτυξιν 
μείζονα λαμβάνει ζαί έπιτηδειοτέραν έν τή ζωολογική έξελίξει (selection), 
ής ό ύπατος βαθμός μετά τον πίθηκον τοϋ Δαρβίνου άπονέμεται τφ άν- 
θρώπφ, ίσταμένφ διά τοϋτο-είς τήν άνωτάτήν βαθμίδα τής ζφόλογικής 
κλίμακος. Πρός έμπέδωσιν τών τοιούτων θεωριών οί ύλισταΐ έξήτασαν τό 
ζήτημα πολυειδώς και πολυτρόπως- άλλ’ ημείς ένταΰθα περιορισθησόμεθα 
είς τά σχέσιν έ'χοντα μετά τοϋ προκειμένου ήμΐν ζητήματος, τουτέστι τής 
ύπάρξεως ή μή τοϋ Παραδείσου- περί δέ τών λοιπών άλλαχοϋ ήμΐν ό · 
λόγος έ'σται.

ε' Καί πρώτον παραδεχθώμεν τον Παράδεισον ύπάρξαντα έν τή γή 
ώς χώρον αισθητόν- διότι ύπό τοιαύτην έποψιν ήρεύνησαν πολλοί τών έπι- 
στημόνων τά περί αύτοϋ, καί ήσχολήθησαν περί τήν άνεύρεσιν αύτοϋ γεω
γραφικές,· σύμφωνα ταΐς τοϋ ύλισμοΰ άρχαΐς- έσχάτως μάλιστα ό περιφα- ■ 
νής Άσσυριολόγος Frid. Delitzsche έγραψε πόνημα, έπιγράψας αύτό; 
<ίΠοϋ εκειτο ό Παράδεισος ;τ> άνέγνω δέ καί πραγματείαν περί τούτου έν 
τή τής Λειψίας Γεωγραφική Έτάιρείφ. .Έν τούτοις ύπό τής άναγνώσεως 
τών σφηνοειδών έπιγραφών οδηγούμενος παραδέχεται οτι ό κατά τάς 
έβράίκάς παραδόσεις πρός άνατολάς Ίουδαίας κείμενος παράδεισος εύρί- 
σκετο έν Βαβυλώνι, περιρρεομένη ύπό τοϋ Τίγρητος καί τοϋ Εύφράτου καί 
δύο διωρύγων, κατ’ αύτόν άντιπροσωπευουσών τον Φεισών καί Γεών τής 
Γραφής. Τούτοις δέ σύμφωνος-φαίνεται καί ό διάσημος Άσσυριολόγος F. 
Hommel. Άλλά πάντα ταϋτα άνήνυτα τή επιστήμη καί άλυσιτελή, 
οσάκις αύτη ούτως ■ άναζητεΐ τον πρωτόγονον παράδεισον, καθόσον ό πρό 
τοϋ κατακλυσμού τοϋ Νώε περιγραφόμενος ύπό τής Γραφής Παράδεισος 
άνήκει γεωλογική περιόδφ προγενεστέρφ τής νϋν, έν ή άλλοΐον όπωςδή- 
ποτε .τό σχήμα τών νϋν ηπείρων ύπήρχεν- ωσαύτως δέ καί τό τών δρέων, 
κοιλάδων καί πεδιάδων, συνεπώς δέ καί ή κοίτη τών ποταμών άλλα- 
χοΰ έ'κειτο- ώστε ούδέν τό έπιστημονικώς βέβαιον καί άληθές όντως περί 
τοϋ πρωτογόνου .παραδείσου- διότι ούδείς τών έπιστημόνών δύναται ήμας 
έξάραι. καί είς τό πρό τού. Νώε καθεστώς τοϋ φλοιοΰ τής γής άποκατα- 
στήσαι, τούλάχιστον τής έπιφανείας αύτοϋ τήν διάγνωσιν καί τό σχήμα έπι- 
βεβαιώσαι καί τοΐς έπιστημονικοΐς καταλλήλοις δροις αύτήν έπικυρώσαι. 1

ς' Έκ των είρημένων λοιπόν εξάγεται τό όντως επιστημονικόν πό-
4 Ό έν Άθήναις καθηγητής κ. Δήμιτσας έγραψε « ΓΙερί τής θέσεως τοϋ Παρα

δείσου» έν τή Στοά άριθ. 2932 14 Φεβρ. 1882.

ρισμα, δτι οί σοφοί Άσσυριολόγοι άνεκάλυψαν πράγματι τον παράδεισον 
τών Ασσυριών καί Χαλδαίων, άλλ’ ού τον πρό τοϋ Νώε-, διότι έκαστον 
τών έθνών έν τή μυθολογία αύτοϋ καί θρησκείφ έμόρφωσε και τον παρά
δεισόν του. Ούτω π. χ. καί οί Ινδοί θεωροΰσιν όντα τον παράδεισόν των 
έν Κασμιρίφ πρός βορράν τοϋ Ίνδοστάν, δπου αύτοφυής ό σίτος άπαντφ 
καί ρόδα θάλλουσι καθ’ άπάσας τάς ώρας τοϋ έτους. Οί κάτοικοι τής ’Ινδο
κίνας πρός . νότον, έν ταΐς νήσοις έν αΐς φύεται ό άρτόκαρπος, δΓ ούάπόνώς 
έτρέφοντο οί πρώτοι άνθρωποι κλπ.1 Άλλά ταϋτα πάντα άσχετα τοΐς περί 
τοϋ πρωτογόνου έκείνου παραδείσου, έν φ οί πρωτόπλαστοι έπφάσθήσαν 
καί άνεπτύχθησαν. Άρα τό πρωτόγονον τοϋ παραδείσου, ή κοιτίς αύτη. 
τών πρωτοπλάστων, άγει ημάς νά παραδεχθώμεν κατά φυσικόν ειρμόν 
τών έπιστημονικών τούτων έρευνών, δτι ό πρωτόγονος παράδεισος ήν ό 
εύδαίμων έκεΐνος χώρος τής τοϋ φλοιοΰ τής γής έπιφανείας, καθ’ δν άνέ— 
φυσάν οί άνθρωποι οί τό πρώτον ζωογονηθέντες έν τή ς-' γεωλογική πε
ριόδφ, καθ’, ήν άποκατέστη αρμόδιος πρός έζζόλαψιν τοϋ φοΰ ή τοϋ 
ζυττάρου,2 τοϋ τον άνθρωπον έξελίξαντος- ζαί έντεΰθεν προύζυψαν τά 
εξής δύο τρισμέγιστα ζητήματα : α’) τό φόν τό ζφον, ή τό ζώον έτεκε 
τό φόν, καί κατά τήν διατύπωσιν τών αρχαίων « τό φόν τήν όρνιθα ή ή 
■δρνίς τό φόν έ'τεκεν ; » β') τίς ή δύναμις ή τήν ζωήν έν τοΐς κυττάροις ή 
τοΐς φοΐς-έμπνέουσα ; ■ Άμφότερα τά ζητήματα άποτελοΰσι μυστήριον, 
αίνιγμα- τής Σφιγγός πολύκροτου παρ’ άπαντι τφ έπιστημονικφ κόσμφ, 
παρ’ φ είσέτι δέν άνεφάνη ό προλύτης Οίδίπους- άλλά μ,ήπως άκριβώς καί 
έπιστημονικώς ώρίσθη ό χώρος έκεΐνος τής έπιφανείας τής γήινου σφαίρας, 
έν φ τό πρώτον διεζυμώθησαν οί άνθρωποι; πολλοΰ γε καί δει. Καί οί 
άρχαΐοι φιλόσοφοι καί οί νεότεροι διαφωνοΰσι περί τούτου τά μέγιστα.® 
Άλλά καί περί τής χρονικής περιόδου, καθ’ ήν τοϋτο έγένετο, μεγίστη

4 Έν τή νήσω Κεϋλάνη ύπάρχει όρος, ούτινος ή ύψίστη κορυφή ονομάζεται 
«Κορυφή του Άδάμ»- « άλλ’ οΰ μόνον τδ όρος καί πλείστα άλλα χωρία τής νήσου 
«φέρουσι τδ όνομα τοϋ προπάτορος- π. χ. «Κήπος τοϋ Άδάμ» ό παρά τους πρόποδας 
»τοΰ δμωνύμου όρους αειθαλής χώρος καλείται, καθώς καί ή βανάνα «δπώρα τοϋ 
»Άδάμ», «σϋκον τοϋ Παραδείσου». Τδ έπι τής κορυφής του όρους άντρον «οικία 
τοϋ Άδάμ», τά λαμπρά ροδόδενδρα «ρόδα τοϋ Άδάμ» καί τά παρόμοια καί εν γενει 
ή νήσος θεωρείται ώς ό πρωτόγονος κήπος τής Έδέμ. (Άστήρ Άνατ. άριθ. 1368, 
3 Μαρτίου 1884 έκ τής Revue scientifique).

2 'Ομιλία Haeckel, μεταφρασθεΐσα έν Κλειοΐ άριθ. 1110—1113 τοϋ 1882—1883. 
s Έδουάρδου Ζέλλερ «Περί τών Ελλήνων προδρόμων τοϋ Δάρβιν». Κλειοΰς 

άριθ. 1088, 24 Απριλίου 1882.—Κοσμογ. Burmeister. ”Εκδ. 1870. — Ώριγενους 
κατά Κέλσου, 1, 37. — Cours de la Faculte de sciences — la Revue des Cours 
scientifiques. 5 Δεκεμβρ. 1863. — Le mouvement scientifique en 1864 par M. 
Menault et Boillot.— Καρ. Φλαμμαρ. Ό Θεδς έν τή φύσει, σελ. 197, μεταφρασις 
Αίκατ. Ζάρκου. — Φλουράνς, Περί ποσοΰ τής ζωής έπι τής σφαίρας. Μεταφρασις 
Βουδούρη, εκδ. Κων/πόλεως 1860.
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διαφωνία έπικρατεΐ μεταξύ τών σοφών. Ιδού τί άνέγνωμεν έσχάτως είς 
έν τών περιοδικών, περί τούτου ύπο τήν επιγραφήν Πόσον αρχαίος είναε 
ό άνθρωπος.

«Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Μιχιγάνης κ. Al. Winchell, 
δστις κατέχει έξοχον θέσιν μεταξύ τών επιστημόνων άνδρών τής ’Αμε
ρικής, ιδίως έν τή γεωλογία., έδημοσίευσεν ~ έσχάτως βιβλίον ύπο τόν 
τίτλον Συγκριτική Γεωλογία, σκοπός τοΰ οποίου είναι νά απόδειξη, πώς 
οί κόσμοι έξελίχθησάν κατά τήν νεφελοειδή θεωρίαν τοΰ La Place.

»’Εν τφ συγγράμματι τούτφ ό εύπαίδευτος συγγραφεύς προσπαθεί νά 
δώση ύπολογισμόν τινα κατά προσέγγισιν τής ηλικίας τοΰ φλοιού τής 
ήμετέρας γής. Τοΰτο δέ φέρει αυτόν είς τό ζήτημα του χρόνου τοΰδαπα- 
νηθέντος άπό τής παγετώδους έποχής μέχρι σήμερον.

»Κατ’ αύτον ό άνθρωπος έφάνη έπί τής γής κατά τό τέλος τής μεγάλης · 
παγετώδους έποχής, δι’ ής διήλθεν ή ήμετέρα γή· τά λείψανα τοΰ αν
θρώπου, τά εύρεθέντα είς τάς ποταμίους πρ.οχώσεις τών ποταμών τής Δυ
τικής Ευρώπης, είναι μεταγενέστερα τής έποχής ταύτης· είναι δέ τά αρ
χαιότατα λείψανα τοΰ άνθρώπου, τά μέχρι τοΰδε εύρεθέντα.

»Κατά τόν Λύελλ (Lyell) καί Λοΰβοκ (Luboc), τόν Θώκινς (Thau- 
kins), τόν Γκίκιε (Guiguie) καί άλλους, τά παλαιολιθικά ταΰτα λείψανα 
ύποτίθενται δτι είναι 100—200,000 έτών. Ό Λύελλ μάλιστα έν τή 
πρώτη έκδόσει τοΰ βιβλίου του Άρχαιότης τοΰ άνθρώπου άποδίδει είς 
τόν άνθρωπον 800,000 έτών !!

»Ό έν λόγφ καθηγητής κ. Winchell προσπαθεί νά όρίση· τήν ηλικίαν 
τοΰ άνθρωπίνου γένους έκ τοΰ προσδιορισμού τοΰ μεταξύ τής παγετώδους 
έποχής και τής σημερινής χρονικού διαστήματος- πρός τόν σκοπόν δέ 
τούτον μεταχειρίζεται τέσσαρας μεθόδους ή τρόπους.

»Α' Υπολογίζει τήν έτησίαν φθοράν τοΰ βράχου ύπό τών ύδάτων τοΰ 
καταρράκτου τοΰ Νιαγάρα.

»Β' Υπολογίζει τήν έτησίαν φθοράν τοΰ βράχου ύπό τών καταρρακτών 
τοΰ ποταμού τοΰ αγίου ’Αντωνίου.

»Γ' Υπολογίζει τήν όπισθοχώρησιν τοΰ βράχου τής λίμνης πρός βορράν 
τοΰ Κιχάγκο.

»Δ' Υπολογίζει τήν έ'κτασιν τήν ένιαύσιον τοΰ Δέλτα τοΰ ποταμού 
Μισσισσιπή παρά τήν πόλιν Όρλεάνην. εύρίσκει δέ δτι κατά-τούς ύπολο- 
γισμούς τούτους άπό τής παγετώδους έποχής μέχρι σήμερον έ'χουσι πα- 
ρέλθει 5,280 έτη κατά τόν πρώτον τρόπον, 8,208 κατά τόν δεύτερον, 
6,300—7,500 κατά τόν τρίτον και 5,000 κατά τόν τέταρτον, δπερ άντι- 
στοιχέΐ. σχεδόν πρός τόν χρόνον, τόν άναφερόμενον έν τή Γραφή»*.
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Καί αύτη έστίν ή λεγομένη ’Άγραφος Ιστορία, ήν συμβουλεύονται οί 
Γεωλόγοι1.

1 Άστήρ ’Ανατολής, άριθ. 1367, 25 Φεβρ. 1884, σελ. 12856.

ζ- ’Εκ πάντων τούτων έξάγεται δτι ή έπιστήμη ούδέν είσέτι:έναργές 
περί τών ζητημάτων τούτων δύναται νά άποφανθή" κυμαίνεται είσέτι 
μεταξύ ύπολογισμών διαφόρων. ’Άρα ή θεωρία τών ύλιστών διά τούς 
λόγους, τούτους δέν θεωρείται άσφαλής, ούδέ ύγιώς έχουσα, ώςπερ άπαιτεΐ 
ή άληθής καί άκριβής έπιστήμη. Γεωγραφικώς δέν δύναται νά συντελέση τι 
πρός τήν άνεύρεσιν τοΰ πρωτογόνου Παραδείσου.. Γεωλογικώς δέν δύναται 
νά συντελέση τι είς άκριβή προσδιορισμόν τοΰ χώρου, έν <ρ τό πρώτον 
έγκεκόλαπται ό άνθρωπος, ούδέ τοΰ χρόνου, καθ’ δν, πολλοΰ γε καί δει 
περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν τό πρόπλασμα έγένετο, έφ’ ω ό άνθρωπος , έ'φυ- 
πολύς δέ χρόνος ετι μέλλει νά παρέλθη, έως ού προχωρήσωμεν άρκετά 
βήματα πρός τήν έπίλυσιν τών τοιούτων μεγάλων ζητημάτων ού γάρ 
πέφυκε στάσιμος ή έπιστήμη· πάντοτε προβαίνει, καί κατά τόν Πλού
ταρχον, « έν δέ τφ φιλοσοφεΐν ούκ έστι ληγούσης διάλειμμα προκοπής, 
»ούδέ στηριγμός, άλλ’ άεί τινας έχουσα κινήσεις ή φύσις, ώσπερ έπί ζυγού 
»ρέπειν έθέλεί, καί κατατείνεσθαι ταϊς βελτίοσιν, ή ταΐς έναντίαις πρός 
»τό χείρον οίχεται φερομένη»5.

η' Επειδή λοιπόν αί έπιστημονικαί έ'ρευναι τών ύλιστών (materia- 
listes) δέν άνταποκρίνονται είς τάς προσδοκίας τής καθαράς καί άκριβοΰς 
έπιστήμης, τής την ακραιφνή επιστημονικήν άΐήθειαν, κα'ι μόνην τήν 
αλήθειαν, έπιδιωκούσης εν άκραιφνεϊ άνεπηρεάστω πνεύματι ύφ’ οίουδή- 
ποτε συστήματος έπιστημονικού ή άρχής επιστημονικής, διά τοΰτο πρέπει 
νά έξετάσωμεν.τά άλλα δύο συστήματα, τόν τε Πανθεϊσμόν καί τόν ’Ιδα
νισμόν ή Πνευματισμόν (spiritualisme). Τσως είς ταΰτα εύρωμεν δ,τΐ 
έπιζητοΰμεν ίσως αί έπιστημονικαί έ'ρευναι, αί συνφδά ταΐς άρχαΐς αύτών 
γινόμεναι, φανώσιν έπαρκεΐς είς.τάς προσδοκίας τής έπιστήμης, ήτις προ- 
ώρισται νά έξαγάγη τό άνθρώπινον πνεύμα έκ τοΰ λαβυρίνθου τών άδιεξη- 
τήτων έρευνών, παραχ’ωροΰσα ούτω διέξοδον είς τήν πανταχόθεν πιεζομένην 
διάνοιαν τής άνθρωπότητος, ήτις άνέκαθεν άπό τής έμφανίσεως αυτής έπί 
τής έπιφανείας τής γής ουδέποτε παρέλιπε νά έρευνφ ύπό τήν έπήρειαν 
παντός θρησκεύματος ή φιλοσοφικού συστήματος ή αίρέσεως περί τοΰ μετά 
θάνατον βίου ή τής αίωνιότητος, καί κατά τήν έκκλησιαστικήν έκφράσιν 
περί τοϋ μέ22οντος αιώνος.

θ' Έξετάζοντες τόν Πανθεϊσμόν, παρατηροΰμεν δτι είσερχόμεθα εις 
άχανές στάδιον έπιστημονικής έρεύνης, είς εύρεΐαν έ'κτασιν επιστημονικών 
γνώσεων, έν ή καί αυτοί οί λίαν έξφκειωμένοι ταΐς ύψίσταις επιστημονι-

1 Πλουταρχ. « Πώς αν τις αΐσθοιτό εαυτού προκόπτοντος επ αρετή»* σελ 175 ■ 
176, έκδ. Λειψίας 1829, τόμ. Α' Ηθικών.

8 Άστήρ ’Ανατολής, εκδ. άνωτ. άριθ. 1368.
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καις θεωρίαις καΐ τρισεπιλέπτοις έπιστημονικαΐς έπεξεργάσίαις ίλιγγιώσι- 
διότι το ύψιστον σημεΐον τών επιστημονικών δυσχερειών έν τφ άνθρωπίνφ 
στοίχείφ τής νοήσεως είναι ή άποτύπωσις τού ανθρώπου και τοϋ κόσμου, 
ήτοι ή ταυτότης τών τριών αντικειμένων τής φιλοσοφίας, τοϋ ανθρώπου, 
τοϋ κόσμου καΐ τοϋ Θεοϋ- περί τά τρία γάρ ταϋτα αντικείμενα στρέφεται 
ή ύπερτάτη τών έπιστημών δεσποινίς, ήτις, κατά τον περίφημον Γερμανόν 
φιλόσοφον Έγελον, τον αρχηγέτην τοΰ σημερινοί Πανθεϊσμοί, συνενοΐ τά 
τρία ταϋτα είς έν, τήν άποθέωσιν τουτέστι, διότι — ινα περιοριορισθώμεν 
είς μόνον τον άνθρωπον, τό έν τών τριών αντικειμένων τής φιλοσοφίας—· 
ή ψυχή αύτοϋ θεωρείται ως άκτΐς δυναμική τής υπέρτατης έκείνης δυνά- 
μεως, τής άπειρωστ'ι έξελισσομένης καΐ έν άπείρφ τήν έκτασιν δικτύφ 
συμπερίελισσούσης τό άπέραντον Σύμπαν ! οΐα μεγαληγορία! οΐον ύψος 
τής διανοίας έν τή έπιστημονική έξάρσει! Πράγματι είκών καΐ αποτύπωμα 
έν τοιαύτη περιστάσει τής μεγαλουργού δυνάμεως, τής τό παν ώς τρισμέ
γιστος μοχλός, - συγκινούσης καΐ συγκρατούσης ώς Φαέθων τό πυρίπνουν 
τοΰ παντός μετάρσιον άρμα. Θυμήρες πνευματικόν θέαμα- διαθέων τάς 
αχανείς έκτάσεις τοΰ σύμπαντος έν τφ ώραίφ άρματι τής δεσποίνης φιλο
σοφίας, ώς άλλος Φαέθων, έπισκεπτόμενος τούς απείρους κόσμους, τάς 
απειραρίθμους σφαίρας τών μή καθυποβαλλομένων είσέτι εΐζ μαθηματικούς 
υπολογισμούς Γαλαξιών, αΐτινες έπί τών έν τή ανθρώπινη γλώσση καλού
μενων ούρανών είσΐ διεσπαρμένοι κανονικώτατα είς τό άπειρον. Ή λέξις 
αύτη . καΐ μόνη δύναται νά έκφράση τό σύμπαν. Άλλά στώμεν ενταύθα- 
περιστείλωμεν τήν ρύμην τής πνευματικής ημών αίθερίου-έκδρομής, ήν 
ώς δύναμις, μέτοχος τής απείρου, άνενδοιάστως έπεχειρήσαμεν, κατέλ- 
θωμεν δέ άπό τά ύψη τών θεωριών καΐ περιορίσωμεν τήν έπιστημονικήν 
ταύτην έρευναν, ήτις μόνοις τοΐς ίεροφάνταις τής έπιστήμης δέδοται με- 
ταρσιοΰσθαι είς τοιαύτα αιθέρια ύψη, έν οΐς καΐ αύτο'ι οί έκλεκτοΐ πολλάκις 
ένδοιάζουσι νά άνέλθωσι- διότι προαπαιτοΰνται γνώσεις έπιστημονικαΐ πολύ 
ύψηλαί, ού μήν αλλά καΐ έξοικείωσις μεγάλη έν άναστροφαΐς έπιστημο- 
νικαΐς, άφορώσαις μεταφυσικά πράγματα. Παραλείπομεν λοιπόν τά τοΰ 
Πανθεϊσμού, ώς άσκοπα είς τήν έ'ρευναν ημών περί Παραδείσου, διά δύο 
λόγους-

Δ.' Τά.τοΰ Πανθεϊσμού συμφωνοΰσιν έν μέρει μετά τοΰ ’Ιδανισμού ή 
Πνευματισμοΰ, ον παρακατιόντες αμέσως θέλομεν έξετάσει.

Β' Τά τού Πανθεϊσμού ίδίγ άνήκουσι τή έδρφ τών Πανεπιστημίων, ένθα 
ανελίσσονται έπιστημονικώς τά περί τούτου, ώς έμπρέπει τή έπιστήμη 
καΐ τοΐς όμιληταΐς αύτής. Ό γάρ κατά πρώτον άκούων ύψηλά φιλοσοφικά 
θεωρήματα θορυβείται, ταράττεται, συγχέεται- διότι δέν είναι παρεσκευα- 
σμένος πρός τοιαύτας πνευματικάς ανελίξεις, ώς ανωτέρω εΐπομεν. Ούτω 
καΐ οί αμύητοι τών Έλευσινίων μυστηρίων, κατά τον σοφόν Πλούταρχον, έτα-
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ράττοντο καΐ έθορυβούντο κατά πρώτον διά τήν θέαν τών τελούμενων έν 
τοΐς μυστηρίοις, άλλ’ ύστερον ολίγον κατ’ ολίγον έξφκειοΰντο καί εντελώς 
τά περί αύτών έμυοΰντο- τήν σύγκρισιν ταύτην τών έν τοΐς Έλευσινίοΐς 
μυστηρίοις καΐ έν τοΐς φιλοσοφικοΐς μυουμένων ώς άριστα περιγράφει ό 
πολύς Πλούταρχος έν τοΐς έξης: «Ώς γάρ οί τελούμενοι κατ’ άρχάς έν 
«θορύβφ καΐ βοή πρός άλλήλους ώθούμενοι συνίασι, δρωμένων δέ καί δει— 
«κνυμένων τών ιερών, προσέχουσιν ήδη μετά φόβου καΐ σιωπής- ούτω καΐ 
«φιλοσοφίας έν άρχή καΐ περί θύρας, πολύν θόρυβον ό’ψει καί θρασύτητα 
«καΐ λαλιάν, ωθούμενων πρός τήν δόξαν ενίων άγροίκως καΐ βιαίως- ό 
»δ’ έν.τός γενόμενος, καΐ φώς μέγα ίδών, οΐον άνακτόρων άνοιγομένων, 
«έτερον λαβών σχήμα καί σιωπήν καΐ θάμβος, ώσπερ θεφ, τώ .Ζο'γφ, 
«ταπεινός συνέπεται καΐ κεκοσμημένος.1

§ ΐ. Τφ λόγφ λοιπόν, τφ μεγάλφ τούτφ φανφ τής έπιστήμης, οί 
μεγάλοι νόες τής άνθρωπότητος επόμενοι άναστρέφονται είς τάς ύψηλάς 
έπιστημονικάς θεωρίας προσπαθούντες παντΐ σθένει νά προσεγγίσωσι τή 
άκηράτφ αληθείς, ήτις έστιν ή ζωή τού πνευματικού βίου καΐ ή αδα
μαντίνη ύλη αύτοϋ,- ήν άπανταχόθεν περισυλλέγει τοΰ έπιστημονίκοΰ 
χώρου- πού δ’ έγκειται ή περιλάλητος αύτη επιστημονική άλήθεια; ’Άν 
έρωτήσητε τον ύλιστήν (materialiste), απαντήσει ύμΐν : εν τω 'ΤΛισμω 
κεϊται' άν δ’ έρωτήσητε τον πανθεϊστήν καί ούτος απαντήσει ύμΐν : εν τφ 
Πανθεϊσμοί· άλλ’ είσίν οί καΐ τά δύο ταύτα φιλοσοφικά συστήματα άπο- 
κρούοντες καΐ τον Ιδανισμόν ή Πνευματισμόν (spiritualisme) παρα
δεχόμενοι, οστις δλως άπεσχοίνισται τών δύο προειρημένων συστημάτων, 
ατε παραδεχόμενος ύπαρξιν Θεού, άπειρου. τήν σοφίαν καί τήν δύναμιν, 
δημιουργού καΐ κυβερνήτου τοΰ παντός, άθανασίαν τής ψυχής τοΰ άνθρώπου, 
καΐ άλλον βίον αύτού πολύ ύψηλότερον καΐ τελειότερον. τοΰ έπί γης βίου, 
τουτέστι τήν άποθέωσιν τοΰ άνθρώπου, άλλά δι αρετής, ούχί δ’ έκ παρα
γωγής ή έκ πορεύσεως θείας, ώς δοξάζουσιν οί πανθεϊσταί. Τήν δι’ άρετής 
τφ Θεφ έξομοίωσιν τού άνθρώπου ούτε ή άληθής φιλοσοφία αποκρούει, ούτε 
ό Χριστιανισμός, τό ύψηλότερον καΐ τελειότερον τών θρησκευμάτων τής 
άνθρωπότητος- μάλιστα δέ έν διαφόροις κατά τόν τύπον φράσεσιν εκφρά
ζεται τούτο λίαν σαφώς, ώς π. χ. έν τή έξης- Έγω είπα' θεοί εστε και 
υιοί 'Τψΐστου πάντες. Συνεπώς τή παραδοχή τής υψηλής ταύτης φιλο
σοφικής καΐ χριστιανικής άρχής παραδεκτέα φαίνεται καΐ ή ύπαρξις Παρα
δείσου καΐ Κολάσεως ύπό πνέυματικωτέραν μορφήν, ήτοι έπούράνιον, κατά 
τόν έκκλησιαστικόν δρον, καί ούχί ύλικήν- έπειδή ή ψυχή αυλός έστι- τό 
δ’ άϋλον έν χώρφ ού πρόσεστιν- ή δ’ άϋλος δύναμις άεΐ τή άύλφ ύποστάσει

1 Πλούταρχ. «Πώς άν τις αίσθοιτο έαυτοϋ προκόπτοντος έπ’αρετή.» Ηθικών 
Top.. Α'. "Εκδ. στερεότ. 1829. Τάουχνιτσ, σελ. 186—187. ΓΙαράβ. καί Ν. Κοτζια 
Δοκϊμ. «Περί πανεπιστημ.. σπουδής». Άθήναι, 1858.
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πελάζει., καί ούτω καθοραται τό μέγα καί ύψηλον θεώρημα τοϋ απείρου 
δυναμικού κέντρου, εξ ού έν αύθυπαρξία. δυναμική έξήλθ'εν άπειρος πληθύς, 
ώς δεσμίδες άπειροι ακτινών, αυλών ουσιών, αϊτινες κατά τήν γλώσσαν 
τών μ.ερόπων, άγγελοι, και ψυχαί, κικΛήσκονται' αί δέ δυνάμεις αυται, 
έκτελέσασαι τον έν τφ ύλικφ κόσμφ προορισμόν αυτών επανέρχονται 
είς τον πνευματικόν κόσμον, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη, ου στεναγμός, 
άλλά ζωή ατελεύτητος, καί. ούτός έστιν ό πνευματικός παράδεισος, όπως 
τουναντίον ή κόλασις ή πνευματική· διότι αί μέν δυνάμεις ή τά πνεύματα, 
κατά τήν επιστημονικήν γλώσσαν, ή αί ψυχαί, κατά τήν τών ανθρώπων, 
έάν διά τής αρετής έξαρθώσιν εις τδ οίκεΐον ηθικόν ύψος, ώστε τφ Θεφ 
έξομοιωθήναι, συγκοινωνίαν πνευματικήν τψ αΛείρω μονάδι έξουσι, τοϋθ’ 
δπερ αποτελεί τήν άπλετον ευδαιμονίαν καί μακαριότητα τών πνευ
μάτων, ήτοι τον παράδεισον, έν φ καθό άϋλα, άναστρέφονται χορτασθησό- ’ 
μένα έν τφ όφθήναι, αύτοΐς τήν δόξαν του Θεού, ϊνα κατά Δαβίδ ειπωμεν 
τό δέ όφθήναι τήν δόξαν τοϋ Θεοΰ ούδέν άλλ’ ή άποκαλυφθήναι τήν άλή- 
θειαν έν τοΐς πνεύμασι καθ’ άπαντα τά είδη τοϋ επιστητού, ώστε κατέχειν 
αυτήν έν πάσι, φυγαδευομένης οΰτω πάσης άπορίας επιστημονικής, και 
έπιλυομένου παντός προβλήματος έπιστημονικοΰ άνευ προσκομμάτων, άτινα 
προέρχονται έκ τοϋ πεπερασμένου τής ύλης, ήτις δέν δύναται νά φθάσή είς 
τό πνευματικόν έκεΐνο ύψος, ώς άλλότριον τής φύσεως αυτής.1 Τήν τόιαύ- 
την πνευματικήν ευδαιμονίαν έκφράζεται ή εκκλησιαστική γλώσσα τοΐς 
έξης δροις· έν τόπω φωτειζοή έν τόπω χΛοερω, έν τοΛω άναψύζεως, 
ένθα αΛέδρα Λάσα οδύνη, Λύπη καί στεναγμός, έκεΐ κατάτάττονται αί 
ψυχαί. 'Υψηλή άλληγορία ώς άριστα περιγράφουσα τδν ύψηλότερόν και 
τελειότερον τοϋ έπι γής τύπου τής ζωής αιώνιον εκείνον καί άπέραντον 
τύπον τοϋ πνευματικού βίου. Ή ευδαιμονία λοιπόν τών πνευμάτων είνε 
ό Παράδεισος- ή δέ κακοδαιμονία αύτών ή Κόλασις· οποία δ’αύτη ή πνευ
ματική κακοδαιμονία τών ψυχών ; ή βαθεΐα καί άνιαρά συναίσθησις τής 
περιφρονήσεως τής αρετής έν τφ ύλικφ κόσμφ εύρισκομένων, καί ή μετα
μέλεια αύτοϋ ή άνωφελής ήδη, τοϋθ’ δπερ ή έκκλησιαστική γλώσσα έκ
φράζεται άλληγορικώς ούτωσίν Έν τω "Λδγ ούκ έ'στι μετάνοια, έκεΐ 
εσται ό κΛαυθμός και ό βρυγμ'ος των όδόντων τήν δέ συναίσθησιν τής 
έπί γής κακής αύτοϋ συμπεριφοράς ονομάζει σκώΛηκα άκοίμητον, ζόφον 
τοϋ Λνεύματος καί τά όμοια. Αί τοιαΰται άμαρτωλαί ψυχαί, καί κατά 
τήν έπιστημονικήν γλώσσαν, αί παραπαίουσαι τής άληθείας άϋλοι νοεραί 
δυνάμεις ούκετι τδν Θεόν οψονται, ώς στερούμεναι τής μετά τοϋ απείρου 
δντος, τοϋ άπείρου άγαθοϋ συγκοινωνίας, ής τά μακάρια πνεύματα άπο- 
λαύουσιν, ώς προείρηται- τήν στέρησιν δέ ταύτην ό Χρυσόστομος ’Ιωάννης

ι ’Ίδί καί Πλου τάρχου περί τούτου Παραμυθ. πρός ’Απολλώνων, σελ. 251. 
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ονομάζει ψυχικόν θάνατον, ούχί διότι πράγματι άποθνήσκουσιν αί ψυχαί 
αυται, άλλά διότι εύρίσκονται είς ήττονα Οέσιν τής τών Μακάρων τοϋθ’ 
δπερ λίαν ανιαρόν διά πνεύματα αύτά έαυτά κατακρίνοντα καί θεωροϋντα 
ανάξια ύψίστων σχέσεων μετά τοϋ άπείρου κέντρου, τοϋ συνέχοντος τον 
σύμπαντα κόσμον, ύλικόν τε καί άϋλον, κοί διαχέοντα έπ’αύτοϋ τήν άπειρον 
αύτοϋ αγαθότητα- αύτή ή πνευματική οδύνη αντάξιον δρον εκφράσεως αν
θρώπινης κέκτηται τον της ΚοΛάσεως· καί όντως ούδέν οδυνηρότερου 
ύπάρχει είς ψυχήν εύρισκομένην έν τή αίωνιότητι άφ’ ενός μέν νά σύναι- 
σθάνηται δτι εύρίσκεται έν τφ πνευματικφ, έπιθυμητφ λίαν, άύλφ κόσμφ· 
άφ’ έτέοου δέ νά στερήται τής μακαριότητος έκείνης, είς ήν διά τής αρετής, 
ής αύταί ολιγώρησαν, έκεΐναι άνυψώθησαν έπιμελούμεναι αύτής. Καί αύτη 
έστιν ή δικαία κρίσις τοϋ ύό'ίστου Λόγου καί ή άληθής καί εύθεΐα- ωσαύ
τως αύτη έστί καί ή τών όρων Παραδείσου καί ΚοΛάσεως άληθής καί 
έπ.ΐστημονική ερμηνεία, ήν παραδέχεται καί ή ορθόδοξος ’Ανατολική ’Εκ
κλησία 1 συνφδά τή ύψηλή θεολογί^ε καί τή ορθή φιλοσοφίμ, ών άληθής 
ιεροφάντης, ό πολύς Εύγένιος ό Βούλγαρις, έρωτηθείς ποτέ ϊνα διασάφηση 
περί τοϋ που Παράδεισος καί ποΰ Κόλασις καί τί έστι ταϋτα; άπήντησεν 
ώς έν συνόψει τάδε- «Ότι έπειδή ή ψυχή είναι άϋλον ον, τό δ’ άϋλον έν 

' »χώρφ ού περιγράφεται, ουδέ δύναται χωρεΐν έν αύτφ απεριόριστον , κάί 
»άχώρητον ον, διά τοϋτο άρα καί ό Παράδεισος καί ή Κόλασις πνευμα- 
»τικαί είσιν έννοιαι, ούχ ύλικαί, όπως ό πολύς άνθρωπος φρονεί άτόπως 
»καί παρά λόγον ηθικόν καί φιλοσοφικόν».2

ια' Ό δέ μέγας τών Γερμανών φιλόσοφος Σχελίγγιος τον άνθρωπον 
πρωτότυπον τών δντων λέγων άποφαίνεται, δτι « ούτος. δέν πρέπει έντός 
»στενοϋ κύκλου νά περιορίζηται, καί μόνον έν τή γή νά κατοική- καίτοί 
»δέ έν αύτή οίκεΐ, ή άληθής δμως αύτοϋ πατρίς είναι ό ουρανός, τουτέστιν 
»ό ιδανικός κόσμος, καί ώς πρωτότυπον καί παγκόσμιον δν, δέν έπρεπε 
»νά χάνη τήν γενικότητα αύτοϋ έν τή γή διατριβών- διό ή έν αύτή διαμονή 
»αύτοΰ άποδεικνύει μίαν καί μόνην αύτοϋ κατάστασιν, έν ή δέν ύπάρχει ή 
«αληθής αύτοϋ σχέσις, άλλά πρόκειται νέα· μετ' αυτής δέ νέα των 
«.δντων τάζις κλπ.»3 .'Ώστε ό άνθρωπος δέν είναι πολίτης τής γής, άλλα 
κυρίως τοϋ ουρανού, ήτοι τοϋ ιδανικού κόσμου, διέρχεται δέ διά τής γής,

1 Εύγεν. Βουλγάρεως. Συλλογή, έκδοθεΐσα τώ 1838 έν Άθήναις, ύπό Γ. Α’ινιανος 
Τόμ. Α' σελ. 1 — 5, «Σοφίας τών Ελλήνων τοϋ παρόντος αΐώνος διασάφήσίς περί 

τοϋ ποΰ Παράδεισος» κλπ.
8 Τάς γνώμας τών μεγάλων Πατέρων τής ’Εκκλησίας Βασιλείου, Γρηγορώυ, ’Αθα

νασίου κλπ. συμφώνους οϋσας τή τοϋ Εύγεν. τοϋ Βουλγάρεως παραλείπω’ διότι ιδίφο 

πραγματ. περί τούτου.
3 Einl. in die philosof. dev mytholog·. 21, 22 καί 23. Vorlesung. — ’Ίδε καί 

N. Ιίοτζια, καθηγ. έν τώ Έθν. Πανεπ. « Δοκίμων περί Πανεπιστημιακής σπουδής» 

σελ. 186—187, εκδ. ’Αθηνών 1838.
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ώς σταθμού οδοιπορικού, ά<ρ* ού έπειτα- ρ.εταβα(νει εις τήν μέλλουσαν 
πόλιν, ήν έπιζητεΐ, κατά τον απόστολον Παύλον καί όντως, έάν ή ύλη 
δέν άπόλλυται, κατά τούς πλέίστόυς τών φιλοσόφων, άλλ’ αποσυντιθέμενη 
πόρος έτέρας δίοργανώσεως γίνεται, πώς δύναμις, ζωογονούσα τήν ύλην, 
δύναται νά άπολείθή ; 1 Έάν δ’ ό άπειρος νους διά το έλάχιστον έσχε τήν 
άπειρον αγαθότητα νά προνοήση, δηλαδή τό σώμα, πώς ήν δυνατόν νά 
περιφρόνηση τό'κρεΐττον, τήν ψυχήν; εάν μόριον τής ύλης δέν άπόλλυται, 
πολύ περισσότερον δυναμική τις άϋλος ουσία δέν δύναται ν’ άπολεσθή φύσει, 
καθό άϋλος μή ύποκειμένη είς φθοράν καί επομένως αίωνία- τό δ’ αιώνιον 
δέν άνάγεται είς τόν πνευματικόν κόσμον; Καί ιδού άναγόμεθα είς τόν 
κόσμον τούτον, τόν θυμήρη καί ιδανικόν, παρ’ φ τά έν άρετή διατελέσάντα. 
πνεύματα εύρίσκουσιν, ήν έπί τής γής δέν δύνανται νά εΰρωσι μακαριότητα 
καί ευδαιμονίαν.

ιβ' Έξ όσων άχρι τούδε είπομεν, συνάγεται τό επιστημονικόν πό
ρισμα, ότι ό νους τοΰ άνθρώπου, όσην καί αν έχη κλίσιν είς τόν υλισμόν 
(materialisme), δσην καί άν έχη τάσιν πρός τήν άπιστίαν τοΰ ιδανικού ή 
πνευματικού- κόσμου, πάλιν δέν θεωρεί επαρκές τό υλικόν μόνον μέρος· δέν 
ευχαριστείται είς αυτό καί μόνον χωρεϊ ετι περαιτέρω τού υλισμού, δν 
εγκαταλείπει πρός στιγμήν διά τήν ανίαν, ήν τφ παρέχει ή άγνοια τού 
μέλλοντος- έρευνφ καί τόν πνευματικόν κόσμον, καί- έν τή έρεύνη ταύτη 
έμφανίζεται αύτφ τό ιδανικόν εν δλη αυτού τή μεγαλοπρεπείς, ήν δέν 
δύναται, καί θέλων άκόμη, νά άποφύγη, καί ιδού έ'ρευναι- έπί έρεύναις, καί 
συζητήσεις έπί συζητήσεσι, τείνουσαι πρός άνεύρεσιν τής άληθείας, ήν 
πανταχόθεν νά περισυλλέγωμεν πρέπει έξ απάντων τών επιστημονικών 
θεωριών, μηδ’ αύτών τών ήθικών καί θρησκευτικών έξαιρουμένων, ώς καί 
αυτός ό περίπυστος 'Ρενάν άποφαίνεται έν ταΐς έπιστημονικαΐς αυτού πραγ
ματείας Essais de morale et de Critique καί Etudes d’histoire 
religieuse. Έλπίσωμεν δμως οτι μίαν ημέραν τό ορθόν καθόίου κατι- 
σχύσει διά τής άληθους προόδου τών έπιστημών έν παντί κλάδφ τού έπι- 
στητού, καί όντως έσται τότε ή βασιλεία τού λόγου έπί τής γής καί 
έντεΰθεν ή ηθική καί υλική ευημερία τής άνθρωπότητος έξαπλωθήσεται 
απανταχού άνευ θρησκευτικών, καί κοινωνικών, καί ήθικών, κάί ύλικών 
αναστατώσεων, άς διάφορα δόγματα καί διάφοροι άρχαί άλλοτ’ έπήνεγκον 
είς τόν κόσμον. Ταύτην δέ τήν ειρηνικήν καί ώραίαν έξάπλωσιν τοΰ 
Λόγου τοΰ ά.Ιηθοϋς έξεικονίζει ό Χριστιανισμός διά τού ευαγγελικού ^ητοΰ 
«καί γενήσεται μία ποίμνη, εις ποιμήν». Γένοιτο !!

* Λόγος έπικείδιος είς Α. Τράϊμπερ, 
«Έφημερίς» άριθ. 49, 18 Φεβρ. 1884.

Άθαν. Ιίετρίδης
Σχολάρχης έν Κορωπή ’Αττικής, 

ύπο Γ. Λαμπίκη, ϊιόάκτορος τής φιλοσοφίας.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΕ' ΕΤΟΣ

Κατά τό λήξαν έτος ό Σύλλογος ημών συνεπλήρωσεν . είκοσιπενταετίαν 
άπό τής συστάσεως αυτού. Έκ μικρών γεννηθείς καί άφορμηθείς κατέστη 
σήμερον εις τών σπουδαιοτέρων παραγόντων τής κοινωνικής καί φιλολογι
κής δράσεως τού ήμετέρου έθνους, χάρις είς τόν ζήλον καί .τήν αυταπάρνη
σή τών ιδρυτών αύτού καί τών μελών. Δικαίως λοιπόν έμελλε νά έορτάση 
τήν εικοστήν πέμπτην αυτού άμφιετηρίδα. Άλλ’αί έορταί άς είχε ψηφίσει 
δςά τό ευχάριστου τούτο γεγονός άνεβλήθησαν μέχρι τής. άποπερατώσεως 
τού οριστικού αυτού καταστήματος. Διότι κατά τό λήξαν έτος κατωρθώθη 
τέλος άρθεισών πασών τών δυσχερειών νά τεθή ό θεμέλιος λίθος τού νέου 

■ καί οριστικού τού Συλλόγου ημών καταστήματος διά χειρός τής A. Β. Υ. 
τού Διαδόχου Κωνσταντίνου, άκριβώς τήν ημέραν καθ’ ήν συνεπληροΰντο' τά 
είκοσι.πέντε έτη άπό τής συστάσεως τού Συλλόγου’ Άναφέρων δέ τά κατά 
τό λήξαν έτος γενόμενα άρχομαι κυρίως τού λόγου άπό τούτου τού ζητή

ματος.
. Ήδη άπό τού παρελθόντος έτους άνηγγέλθη τφ Συλλόγφ τό κληροδό

τημα τού έν Όδησφ άποβιώσαντος ’Αντωνίου Παγκάλου, δστίς κατέλιπε 
πρός άλλοις πολλοΐς κληροδοτήμασι κάί δέκα χιλιάδας ρουβλίων υπέρ τής 
ήμετέρας σχολής τών άπόρων παίδων. Τό κληροδότημα τούτο άνελθον είς 
δραχ. 32,805,10 έλήφθη κατά τό λήξαν έτος ύπό τού Συλλόγου; δστις 
άνεκήρυξε τόν άείμνηστον άνδρα μέγαν αύτού ευεργέτην, ψηφίσας συγχρό
νως "να ή είκών αυτού άναρτηθή έν τή αιθούση τών συνεδριάσεων.

Διά. τοΰ κληροδοτήματος τούτου εύρέθη είς θέσιν ό Σύλλογος νά προβή 
είς οριστικήν Άκέψιν περί τών άφορώντων είς τό νέον αύτού κατάστημα. 
Άνέθηκε λοιπόν είς τήν έπί τούτφ ύφισταμένην ήδη έπιτροπήν αύτού, όπως 
προβή είς άνεύρεσιν καί άγοράν τοΰ καταλλήλου γηπέδου. Το γήπεδό» δέ 
τοΰτο ύπεδείκνύετο ήδη φυσικώς ήμΐν πλησίον τού νΰν καταστήματος, κεί
μενον έπί τής πλατείας τοΰ άγιου Γεωργίου καί άνήκον είς τόν κ. Θωμάν 
Κωνσταντινίδην. Άλλ ’έπειδή τούτο δέν ήρκει, έχρειάσθη νά προστρέξω- 
μεν. πρός τόν κ. Κ. Δεκόζην Βοΰρον, έχοντα γειτνιάζοντα χώρον, δστις όντως 
εύηρεστήθη νά τ.ροποποιήση τούτον συμφώνως πρός τάς άπαιτήσεις τοΰ Συλ
λόγου καί νά παράσχη δσον μέρος έχρειαζόμεθα έφ’ φ καί εκφράζομε» πρός 
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αύτόν ευχαριστίας. Ούτω δέ κατηρτίσθη οίκόπεδον έκ πήχεων τεκτονικών 
1103, διά τδ όποιον άγορασθέν πρδς δραχ, 52 τδν πήχυν έχρειάσθησαν δρ. 
57,840,64. ’Αλλά δέν ειχομεν ολόκληρον τδ χρήμα, έδέησε λοιπόν νά 
προβώμεν είς έκπςίησιν τοΰ παλαιού καταστήματος και τών λαχειοφόρων 
ομολογιών τών κληροδοτηθεισών ήμΐν ύπδ τής σεβάσμιας γυναικδς Πηνε
λόπης Χαλδουβάκη. Και ταύτας μέν έξεποιήσαμεν άντΐ δραχ. 13,068,75. 
Τδ δέ κατάστημα τοΰ Συλλόγου έπωλήσαμεν πρδς τδν κ. Ήλίαν Βερρό— 
πουλον άντ'ι δραχ. 45,000, έπί τφ δρφ "να παραμείνωμεν έν αύτφ μέχρι 
τέλους Μαρτίου, δτε πιστεύομεν δτι θά καταστή δυνατόν νά μετοικήσω- 
μεν είς το νέον Κατάστημα τοϋ Συλλόγου. Έκ δέ τών 45,000 δραχ. έλά- 
βομεν τάς δραχ. 5,000 αμέσως, τάς δέ λοιπάς 40,000 θέλομεν λαμβάνει 
κατά δόσεις και άναλόγως τών αναγκών τής προβαινούσης οικοδομής.

Τούτων ούτως έχόντων άνετέθη είς τδν κ. Ίφ Κοκίδην συνταγματάρχην 
ή έκπόνησις τού σχεδίου. Ούτος δέ μετά τάς ύπό τής Κοσμητείας τής σχο
λής κα'ι τής ’Εφορείας τού Συλλόγου ύποδηλωθείσας αύτφ άνάγκας άμφο- 
τέρών τών ιδρυμάτων κατήρτισε τδ σχέδιον τού καταστήματος, δπερ καί 
ένεκρίθη έν τή συνεδριάσει τής 13 Μαίου. Ή ολική δαπάνη ώρίσθη είς δρ. 
89,000, πλήν τών άπαιτουμένων διά τήν έγκατάστασιν φωτός ηλεκτρικού 
ή φωταερίου, τής διακοσμήσεως τής αιθούσης, τής εισαγωγής τού υδατος 
καΐ άλλων απροόπτων δαπανών. Γενομένης τής συγγραφής τών δρων τών 
συμφωνιών τό έργον έξετέθη είς δημοπρασίαν δΓ ενσφραγίστων προσφορών 
καΐ κατεκυρώθη έπ’όνόματι τού έργολάβου κ. Λουκά Γεωργαντή, προσενεγ- 
κόντως μείωσιν 22 ϋ/° έπί τού γενομένου προϋπολογισμού.

Τήν δέ 28 Μαίου διά χειρός τής A. Β. ΐ. τού διαδόχου Κωνσταντίνου, 
παρόντος τού κ. Υπουργού τής Παιδείας, τών αρχών καΐ πολλών μελών 
έτέθη ό θεμέλιος λίθος τού καταστήματος δ'στις έφερε τήν εξής έπιγραφήν : 

«Βασιλεύοντος τών Ελλήνων Γεωργίου τού Α’ διά χειρός τής A. Β. Υ. 
τού διαδόχου Κωνσταντίνου, τακτικού μέλους τού Φιλολογικού Συλλόγου 
Παρνασσού έτέθη τήν κη' Μαίου ό θεμέλιος ούτος λίθος τού καταστή
ματος τού Συλλόγου καΐ τής Σχολής τών απόρων παίδών προεδρεύοντας μέν 
τού Συλλόγου Σίμου Μπαλάνου, έφορεύοντος δέ τής Σχολής Ιγνατίου Μο- 
σχάκη, γενικού δέ γραμματέως ό'ντος Μιχαήλ Λάμπρου. Τό σχέδιον έξεπό- 
νησεν Ίφικράτης Κοκίδης συνταγματάρχης».

Τόν Διάδοχον προσεφώνησα διά τών εξής λέξεων:
«Πληρούται λοιπόν σήμερον ό διακαής πόθος, δστις άπό πολλού διέφλεγε 

τάς καρδίας άπάντων ήμών.
Έτέθη ό θεμέλιος λίθος ιδρύματος έπαρκούς πρός τάς άνάγκας τού ήμε- 

τέρου Συλλόγου, άναποφεύκτου"είς τόν εύρύν ήδη τής ένεργείας αυτού κύ
κλον. Ενδόμυχος χαρά καΐ συγκίνησις κυριεύει τάς ψυχάς ήμών κατά τήν 
στιγμήν ταύτην καΐ μετ’ έγκαυχήσεως καΐ ύπερηφανείας άναπαριστώμεν 

νοερώς τόν ήμέτερον Σύλλογον, διαχέοντα έκ του νέου αύτοϋ μεγάρου, ως 
έξ εστίας φωτεινής τάς έθνώφελεΐς καΐ ζωογόνους αυτού άκτΐνας έπί τήν 
ήμετέραν κοινωνίαν. Καΐ δέν υπερβάλλω ποσώς άν ίσχυρισθώ,- $ti ή ση
μερινή τελετή έχει σημασίαν έκτακτον, ού μόνον διά τόν ήμέτερον‘ ' Σύλ
λογον, άλλά καΐ διά τήν κοινωνίαν ήμών έν γένει, διότι ό Σύλλογος «Παρ
νασσός» κατέστη δύναμις ής τά αίσια άποτελέσματα αισθάνονται πάντες. .

Χάρις είς τήν άκαταπόνητον καΐ ένδελεχή έπιμέλειαν τών τε ιδρυτών 
καΐ τών μελών αύτού καθόλου, χάρις είς τήν ύποστήριξιν τής Πολιτείας 
καΐ τάς ύπέρ αύτού γενναίας χρηματικάς εισφοράς εύγενών τής Πατρίδος 
τέκνων, έξ ών ίδί$ έπιβάλλεταί μοι καθήκον νά μνημονεύσω τόν αείμνηστόν 
’Αντώνιον Πάγκαλον διά τήν γενναίαν αυτού συνδρομήν, ό Σύλλογος ήμών 
άθορύβως καΐ άπό μικρών όρμηθεΐς κατ’άρχάς, άνυψώθη βαθμηδόν είς τήν 
νύν περίβλεπτον άληθώς θέσιν καΐ κατέκτησε τήν άπεριόριστον ύπόληψιν 
καΐ άγάπην τής κοινωνίας, άνθ’ ών υπέρ αύτής έπραξε κατά τό είκοσιπεν- 
ταετές χρονικόν διάστημα τοΰ βίου αυτού.

Καΐ είναι άνάγκη νά άπαριθμήσω ένταΰθα κατά τήν επίσημον κάΐ εύτυχή 
ταύτην στιγμήν, όποιας καΐ όπόσας ό ήμέτερος Σύλλογος παρέσχε καΐ έξακο- 
λουθεΐ νά παρέχη ύπηρεσίας είς τήν καθ’ήμας κοινωνίαν. ·:

Τίς άγνοεΐ οτι διά τών δημοσίων αύτού άναγνωσμάτων καΐ τής έκδόσεως 
τού ομωνύμου περιοδικού ένεκαίνισε πνευματικήν κίνησιν κα'ι ένεφύσησε ζωήν 
τέως άγνωστον παρ’ ήμΐν ; Τίς δέν γινώσκει οτι διά τής διαιρέσεως τού 
Συλλόγου είς διάφορα τμήματα, έν οΐς διακεκριμένοι άντίπρόσωποι πασών 
τών έπιστημών εργάζονται, ού μικρά παρέχεται συμβολή είς τήν παρ’ήμΐν 
καλλιέργειαν καί άνάπτυξίν τών γραμμάτων καΐ τών έπιστημών ; "ϊνα δέ 
παραλίπω τά λοιπά πάντα, δι’ ών ό ήμέτερος Σύλλογος δέν παύεται ύπεκ- 
καίών τή ήμετέρ^ι άρτιπαγεΐ κοινωνίφ τό ενδιαφέρον πρός παν καλόν καΐ 
εύγενές, περιορίζομαι νά μνημονεύσω μόνον τήν εύεργετικήν τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου ένέργειαν καΐ μέχρι αύτών τών έν ταΐς φυλακαΐς άτυχών αν
θρωπίνων πλασμάτων κα'ι μάλιστα τής άώρου ήλικίας. ■ '

Άλλά κα'ι άν πάντα τά έργα ήμών λησμονηθώσιν, ούδε'ις δμως ύπάρχει 
ό άγνοών δτι διά τού Συλλόγου «Παρνασσού» κα'ι έν Άθήναις κα'ι έν πολ- 
λαις άλλαις πόλεσι τής Ελλάδος συνέστησαν Σχολα'ι άπορων παίδων, εν 
αις περισυλλέγονται δντα τέλεον έγκαταλελειμμένα είς τήν τύχην αυτών 
κα'ι κατά εκατοντάδας έκπαιδεύονται κα'ι διαπλάσσονται είς χρηστούς . καΐ 
τίμιους πολίτας παΐδες άποροι, οΐτινες είνε έκτεθειμένοι: είς παν δ,τι άνα- 
δεικνύει τούς έγκληματίας καΐ τούς ολετήρας τών κοινωνιών.

Ένεκα πάντων τούτων τών λόγων,, έχομεν πεποίθησιν δτι τής χαράς 
ήμών κα'ι τής συγκινήσεως έπί τοιαύτή φαιδρά τελετή θά συμμετάσχη καΐ 
ή κοινωνία ήμών σύμπασα, διότι καΐ αύτη συνετέλεσεν είς τήν άνάπτυξίν 
τοΰ ήμετέρου σωματείου κα'ι αύτη μετά μητρικής μερίμνης έξέθρεψε τόν 
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ήμέτερόν Σύλλογον ύποστηρίζουσα αυτόν καί ένισχύουσα εν παντ*. αύτοΰ 
έργφ καί μάλιστα κατά τά πρώτα άσθενή αύτοΰ βήματα.

Ή χαρά δμως ήμών εινε άπείρως μεγαλειτέρα, διότι ή παρούσα τελετή 
έγκαινίζεται ύπό τά δρίματα τής Α. Υ. τού Διαδόχου τού 'Ελληνικού Θρό
νου, δν ό Σύλλογος Παρνασσός έχει τήν ύψηλήν τιμήν νά συγκαταλέγω με
ταξύ τών τακτικών αύτού μελών.

'Υψηλότατε ! ΕύχήθητΓμεθ’ήμών κατά τήν ίεράν ταύτην στιγμήν προ 
τού 'Υψίστου, δπως τό ήμέτερόν σωματεΐον στερρώς κα'ι άδιασείστως, ώς ό 
ακρογωνιαίος, λίθος, ον έστερέωσας, προβαίνη πάντοτε έν τή εκπληρώσει 
τού ίεροΰ καί κοινωφελεστάτου αύτοΰ σκοπού και ούτω χρησιμεύσω ποτέ ώς 
εις τών πολυτιμότατων άδαμάντων τοΰ Βασιλικού Στέμματος δπερ μέλλει 
νά. τεθή έπ'ι τής σεπτής κεφαλής Σου».

Ή δ’ A. Β. Υ. άπήντησεν ώς εξής :
«Μετ’ εύχαριστήσεως άπεδέχθην τήν πρόσκλησιν τού Συλλόγου «Παρ

νασσού» "να καταθέσω τόν θεμέλιον λίθον του άνεγειρομένου καταστήματος 
αύτού. Το κατ’ εξοχήν εύεργετικόν τούτο ίδρυμα διά τών κοινωφελών αύτοΰ 
εύεργεσιών κατέστη περίβλεπτον και άξιομίμητον. Σάς συγχαίρω, κ. Πρό- 
δρε, και πέποιθα δτι κα'ι έν τφ μέλλοντι ό «Παρνασσός» θέλει έξακολου- 
θήση νά παρέχω τήν ωφέλιμον αύτού ένέργειαν».

> Οί υψηλοί ούτοι λόγοι καί ή έξ αύτών παρεχόμενη ένθάρρυνσις δίδουσιν 
ήμΐν τό δικαίωμα νά έξακολουθήσωμεν μετά πλείονος ζήλου τάς ήμετέρας 
ένεργείας.

Τό κατάστημα ούτω θεμελιωθέν προέβη άνεγειρόμενον κα'ι μετ’ ού πολύ 
στεγάζεται. Έλπίζομεν δ’δτι τόν προσεχή Μάίον θέλόυσι τελεσθή έν αύτφ 
αί έορταί τού Συλλόγου. Όμολογουμένως δέ, καθ’ δσον καταφαίνεται, ή 
έπιτυχία τού σχεδίου εινάι πλήρης κα'ι τό νέον κατάστημα: θέλει έκπληροΐ 
πάσας τάς άνάγκας τού ήμετέρου σωματείου.

Καθόσον άφορφ είς τό χρηματικόν μέρος, βεβαίως τά χρήμ,ατα άτινα 
έχομεν είς τήν διάθεσιν ήμών δέν θέλόυσιν έπαρκέσει, αλλά πεποίθαμεν δτι 
οί φίλοι τού ήμετέρου σωματείου, οΐτινες πάντοτε τόσον προθύμως έσπευ- 
σαν είς αρωγήν αύτού θέλουσι και νύν βοηθήσει ήμάς, δπως φέρωμεν είς 
πέρας κατάστημα αξιοπρεπές μέλλον νά συντελέση πρός έντελεστέραν λει
τουργίαν τού Συλλόγου, δστις ύπό πολλάς έπόψεις άνεδείχθη χρησιμώτατος 
έν τή ήμετέρφ κοινωνίφ κα'ι πρός άνετωτέραν διδασκαλίαν έν τή Σχολή τών 
απόρων παίδων, ής παρά πάντων άνεγνωρίσθη ή εύεργετική έπίδρασις.

’Ερχόμενος δ’ ήδη έπ'ι τά τών λοιπών έργασιών τού Συλλόγου, κατά 
πρώτον ποιούμαι λόγον περί τών μελών. Τοιαύτα κατά τό λήξαν έτος προσ- 
ετέθησαν 72, έξ ών τακτικά μέν ένεργά τε και πάρεδρα 9, επίτιμα 49 και 
άντεπιστέλλοντα 14.

Προσετέθησαν δ’είς μέν τήν τάξιν τών τακτικών μελών ώς τακτικά

πάρεδρα οί κ. κ. Γεώργιος Σκουζές, Στίλπων Ίωαννίδης, Δημήτριος Κα- 
κλαμάνος, ’Αθανάσιος Βρυζάκής, Παύλος Καρολίδης, Σωκράτης Κασδόνής-, 
’Αλέξανδρος Τράΐμπερ, Μιχαήλ Καλαποθάκης, ’Αγησίλαος Γιαννόπουλος, 
Ήπειρώτης. . . ■ '

Είς δέ τήν τάξιν τών έπιτίμων οί κ. κ. Άν. Θεοδωράκής, Δ. Τζιβανό- 
πουλος, Ού. Δαΐρπφελδ, Δ. Στεφάνοβίκ Σκυλίσσης, Θεολόγος Γ. Θεολόγος 
καί Ε. 'Ράλλης ένταύθα, Τάσσος Νερούτζος έν Άλεξανδρείφ, ή κυρία Αλε
ξάνδρα Π. 'Ράλλη καί οί κ. κ. Όκτάβιος Βαλλιέρης, Ίω. Σκαραμαγκάς, 
Ίω. Μπαλλής, Π. Λ. Άργέντης, Λ. Ε. 'Ράλλης, Στ. Δ. 'Ράλλης, ΣοφΖ 
Κωνσταντινίδής, Μ. 'Ροδοκανάκης, Α. Βλαστός, Μ. Ζαρίφης, Μ. Κοργιαλέ- 
νιος, Δ. Σεβαστόπουλος, Άλ. Πετροκόκκινος, Δημ. Μ. Κατινάκης, II. 
Βαλλιάννος, Άρ. Εύμορφόπουλος, Ίω. Στεφάνοβίκ Σκυλίσσης, Μιλ. Ζΐφος, 
Γ. Λ. Ζΐφος, Κ. Γαλάτης, Εύστρ. Πετροκόκκινος έν Λονδίνφ, ό κ. Παύ
λος Στεφάνοβίκ Σκυλίσσης έν Κωνσταντινουπόλει, οί κ. κ. Γ. Ζαφειροπόυ- 
λος, Στ. Ζαφειρόπουλος, Περικλής Ζαρίφης, Στυλιανός Βουτσινάς, Αμβρό
σιος 'Ράλλης, Ξενοφών Θεολόγος, Μιχαήλ 'Ροδοκανάκης, Παύλος 'Ροδο
κανάκης, Θεοδ. 'Ροδοκανάκης καί οί έλλόγιμοι άρχιμανδρΐται Ήλίας Καν- 
τάς καί Γρηγόριος Ζιγαβηνός έν Μασσαλίγ, οί κ. κ. Γεώργιος Άβέρωφ και 
Εύάγ. Άχιλλόπουλος έν Άλεξανδρείφ καί οί κ. κ. Γρηγόριος Μαρασλής έν 
Όδησσφ, Δημήτριος Πετροκόκκινος καί Αλέξανδρος Πετροκόκκινος έν Πε- 
τρουπόλει, ’Εμμανουήλ Π. 'Ροδοκανάκης έν Παρισίοις, Γουλιέλμος "Ακτών 
ναύαρχος έν 'Ρώμη και Μιχαήλ Σιβέλλης έν Νεαπόλει. Τέλος είς τήν τά
ξιν τών άντεπιστελλόντων οί κ. κ. Σπυρίδων Πάπας, ’Ηρακλής Εύμορφό
πουλος, Σπυρίδων Σούλας, Γεώργιος Γκολφινόπουλος έν Πάτραις, Νικήτας 
Στρατηγόπουλος έν Καλάμαις, Άνδρέας Μαρτζώκης έν Ζακύνθφ, Σόλων 
Ζωγράφος καί Δ. Αίγινήτης έν Παρισίοις, Αύγουστος Λ. Άργέντης καί 
Άλεξ. I. Κωνσταντινίδής έν Λονδίνφ, Λέων. ’Εμπειρικός και Αλκιβιάδης 
’Εμπειρικός έν Βραίλφ, Περικλής Τζίφος έν Μασσαλίφ.

Άλλ’άτυχώς ένφ τοσούτους άποκτώμεν νέους σαναδέλφους ό θάνατος 
άμειλίκτως άραιόνει κατ’έτος τάς ήμετέρας τάξεις. Ούτω καί κατά τό 
λήξαν έτος άπωλέσαμεν δέκα καί τρεΐς συναδέλφους. Έκ τών. έπιτίμων 
άπωλέσαμεν έν Παρισίοις μέν τόν μαρκήσιον Queux de St Hilaire, έν 
Χαλκίδι τόν Άρθούρ Μένσελ καί έν Κωνσταντινουπόλει τόν Ήροκλέα Βα- 
σιάδην, ένταύθα δέ τόν Ίωάννην Σούτζον, τόν Δημήτριον Στρουμπον, τόν 
Τηλέμαχον Μαράτον, τόν Σέργιον 'Ραφτάνην, τόν Άριστείδην Οικονόμου, 
τόν Παντολέοντα Θεολόγον. Άπωλέσαμεν δέ και τακτικά μέλη τόν Κωνστ. 
Ξανθόπουλον, τόν Δημήτριον Δούμαν, τόν Δημήτριον Ταμπακόπουλον και 
άντεπιστέλλον έν Σύρφ τόν Θεόδωρον Παπαλεξόπουλον.

Έγένοντο δέ και άλλαι ώς συνήθως μεταβολαί είς τάς τάξεις τών με
λών τού Συλλόγου διότι και παλαιοί συνάδελφοι άπό χρόνου άπόντες τών 
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"Αθηνών έπανήλθον καί έγκατέστησαν, ούτώ δέ προσήλθον είς τάς ήμετέρας 
καί πάλιν τάξεις, καί άλλοι άνεχώρησαν μετατεθέντες εις τά άντεπίστέλ- 
λοντα ρ.έλη. Τινές δέ καί παρητήθησαν καί άλλοι διεγράφησαν μή καταβα- 
λόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν. Έκ τούτων δ’ αναφέρω κυρίως τούς 
άποτελούντας τήν καταργηθεΐσαν τάξιν τών εκτάκτων μελών, οΐτινες ήρ- 
νήθήσαν νά καταβάλλωσι πλέον τήν συνδρομήν των, πλήν τών κ. κ. Διονυ
σίου Ζαχαρίου, Ίωάννου Σόλωνος και Γεωργίου Κατσίμπαλη, οΐτινες με- 
τετέθησαν είς τήν τάξιν τών τακτικών παρέδρων μελών. Ούτω λήγοντος 
τού ΚΕ' έτους τοϋ Συλλόγου τά μέλη άνήρχοντο είς 818 έξ ών τά τα
κτικά μέν 283 (98 ενεργά καί 185 πάρεδρα), έπίτιμα 220 και άντεπι- 
στελλοντα 315.

Είς οκτώ τακτικάς συνεδριάσεις συνήλθεν ό Σύλλογος κατά το λήξαν 
έτος. Έν τή α' δέ συνεδριάσει υπεβλήθη ύπό τής εφορείας καί έψηφίσθη ό 
προϋπολογισμός τοϋ έτους. Κατά τοΰτον τά μέν έσοδα έψηφίσθησαν είς δρ. 
18,280 τά δ’έξοδα είς δρ. 18,510, άλλ’αί έπελθοΰσαι ένεκα τής πωλή- 
σεως τής οικίας και τής αγοράς οικοπέδου πιστώσεις μετέβαλον έκ βάθρων 
αύτόν ώς λεπτομερέσεερον περί τούτου έν τοΐς περί ταμείου γίνεται λόγος.

Έκ τών πρώτων ομοίως τοϋ Συλλόγου έργων ήν ή συζήτησις τής έκθέ— 
σεως τής έξελεγκτικής έπιτροπής. Αύτη έξήλεγξεν έν πάση λεπτομερείς 
τά τοϋ ταμείου και πάντων τών ιδρυμάτων τοϋ Συλλόγου, ευρέ δέ τά πάντα 
έν. πλήρει τάξει καί διά τοϋ είσηγητοΰ αυτής κ. Νικολάου Κουρή, προέτει- 
νεν δπως έκφρασθώσι τά ευχαριστήρια τοϋ Συλλόγου πρός τήν Εφορείαν τοϋ 
Συλλόγου καί τήν κοσμητείαν τής Σχολής τών απόρων διά τήν ,έπιμέλειαν 
καί τήν ακρίβειαν περί τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των. Τήν πρότα- 
σιν ταύτην άπεδέξατο προθύμως ό Σύλλογος ή δ’ έκθεσις έδημοσιεύθη έν 
τφ τεύχει τής λογοδοσίας τοϋ Συλλόγου.

Αί μετά τών ελληνικών καί ξένων σωματείων καί Συλλόγων σχέσεις 
ημών έξηκολούθησαν καί κατά τό λήξαν έτος εγκάρδιοι, νέας δέ τοιαύτας 
συνήψαμεν τή αιτήσει αύτών μετά τοϋ έν Βουρδουρίφ αναγνωστηρίου 
«’Αγάπη» καί μετά τής έκ Κωνσταντινουπόλεως αδελφότητος «αί Εννέα 
Μοΰσαι». ’Ιδία δέ μ.ετά τριών έκ τών μεθ’ ημών συνδεδεμένων σωματείων 
συνεπενθήσαμεν έπί τή άπωλείς κρατίστων αυτών έταίρων καί ήμετέρων 
προσφιλών μελών. Ούτως άποφάσει τοϋ Συλλόγου έπέμψαμεν συλλυπη
τήρια πρός τε τον έν Παρισίοις Σύλλογον πρός ένθάρρυνσιν τών Ελληνικών 
σπουδών διά τον θάνατον τοϋ μαρκησίου Queux de St. Hilaire καί πρός 
τον έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον διά τον θά
νατον τοϋ Ήροκλέους Βασιάδου. Ό δ’ έν Τραπεζοΰντι σύλλογος ό «Ξενο
φών» ένετείλατο ήμΐν δπως έπιμεληθώμεν τών τής κηδείας τοϋ ίδρυτοϋ 
αύτοϋ καί ήμετέρου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Ξανθοπούλου ένταΰθα 
άποθανόντος.
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Ή φροντίς τοϋ. Συλλόγου περί τών άπορων παίδων έξηκολούθησε καί 
κατά τό λήξαν έτος. Αί δέ προσπάθειαι έστέφθησαν ύπό πλήρους -επιτυχίας,· 
καί ή Σχολή τών άπορων παίδων ’Αθηνών ήτις είναι καί ό κυριώτατος 
παράγων τής μορφώσεως τών παίδων εύρίσκεται κατά τήν έκφρασιν τής 
έξελεγκτικής έπιτροπής είς μίαν τών καλλίστων αύτής περιόδων.

Ένεγράφησαν δέ κατα τό λήξαν έτος 1044 μαθηταί απέναντι 1000 τοϋ 
παρελθόντος έτους, οΐτινες ήσαν πλείονες τών κατά πάντα τά προηγούμενά 
έτη έγγραφέντων. Έκ τών μαθητών τούτων 35 ύπήρξαν μαθηταί της ήμε-* 
τέρας Σχολής καί κατά προηγούμενα έτη καί 288 διήκουσαν τά μαθήματα 
κατά τδ άμέσως προηγούμενον έτος, έξ ών 80 έφερον ένδεικτικά τών τε- 
λευταίων γενικών έξετάσεων.

Τών έγγραφέντων μαθητών αί ήλικίαι έποίκιλλον μεταξύ 5 καί 20 έτών, 
έπετράπη. δμως καί έφέτος έξαιρετικώς ή φοίτησις καί είς ολίγους φέρον
τας ηλικίαν άνω τών είκοσιν έτών, δύο μάλιστα τούτων ύπ,ερέβαινον καί 
τό τριακοστόν, ών εις άγροφύλαξ.

Αί .πατρίδες καί τά έπαγγέλματα τών παίδων ήσαν τά αύτά. καί 
κατά τά προηγούμενα έτη. Αί δέ παρατηρήσεις ημών αί γενόμεναι κατά 
τό, παρελθόν έτος ώς πρός τήν έλάττωσιν τών έκ Γορτυνίας παίδων καί 
επομένως τών μετερχομένων τό έπάγγελμα τοϋ έφημεριδοπώλου. ίσχύορσι 
καί έφέτος, κρατούντων τών αύτών λόγων τών άπομακρυνόντων τούς.παΐτ 
δας τούτους τής εσπερινής φοιτήσεως. Ώς πρός τάς πατρίδας έφέτος τδν 
πρώτον αριθμόν κατέχουσιν οί έκ Μεγαλοπόλεως παΐδες, δντες 179 τδν 
άριθμόν, κατόπιν διέρχονται οί τών ’Αθηνών 168, έν. ίσφ δέ περίπου κα
τόπιν άριθμφ έπονται οί έκ Μακεδονίας, Κορίνθου καί Κρήτης. Έφέτος 
δμως έχομεν νά σημειώσωμεν αύξησιν έπαισθητήν είς τούς έκ Τριπόλεως 
καί .’Άνδρου παΐδας, ών οί έκ Τριπόλεως άνέρχονται είς τό διπλάσιον,,(43.) 
τών πέρυσι προσελθόντων. Ώς πρός δέ τά έπαγγέλματα πρωτεύουσι καί 
πάλιν οί ύποδηματοκαθαρισταί 205 ό'ντες τον άριθμόν καί οί ύπηρέται 136, 
έρχονται δέ κατόπιν οί πηλοκομισταί, κτΐσται καί χρίσται, οΐτινες. όμοΰ 
άνέρχονται είς. 112 .καί οί όψοκο.μισταί, οΐτινες άνέρχονται είς 85. Έζακο^· 
λουθεί ,δέ ή εύχάριστος προσέλευσις τών έπαγγελματιών τή.προθύμφ πάν
τοτε άρωγή τών καλών τής πρωτευούσης καταστηματαρχών, καί άνήλθον 
δ’ ούτοι είς 260 καί πλέον έξ αύτών πρωτεύουσιν οί ξυλουργοί, οί υποδη
ματοποιοί, οί σιδηρουργοί καί οί λιθοξόοι. ·

. Ή φοίτησις κατά τό έτος τούτο ύπήρξεν έν αρχή μέν πολύ τακτική καί 
κατά πολύ ύπερτέρα τής τού παρελθόντος έτους, τοιαύτη δέ θά έξηκολού- 
θει καί μέχρι τέλους τών μαθημάτων αν. δέν έπήρχετο ή έπιδημική νόσος 
τής ίνφλουέντζας έξ ής πολλοί μέν προσεβλήθησαν, πολλοί δέ χάριν, προ- 
φυλάξεως . άπέσχον τής φοιτήσεως, ημείς δ’ ήναγκάσθημεν νά διακόψωμεν 
τά μαθήματα.
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.Ούτως ό μέσος δρος της καθ’ εσπέραν φοιτήσεως άνήλθεν εις 220 παΐ
δας απέναντι 250 τοϋ παρελθόντος έτους.. Καί κατώτερος μέν δρος φοιτή- 
σεως παρετηρήθη κατά Μάίον (152) ανώτερος δέ κατά ’Οκτώβριον (284). 
Άλλ’ έξηκολούθησαν δμως τά μαθήματα κα'ι τδν ’Ιούνιόν μετά τάς εξετά
σεις, έφοίτων δέ·κατά μέσον ορόν 90 περίπου παΐδες καθ’-άσπέραν. ;

Ή διδασκαλία έγένετο έπ'ι 2’/2 ώρας κάθ’ έκάστην εσπέραν καί έπί 
180 εσπέρας ήτοι έπ'ι ώρας έτησία.ς 450. Ή διδασκαλία ένεκα τής δια
κοπής τών .μαθημάτων ώς ειπον ανωτέρω έγένετο καθ’ ώρας εφέτος τριά
κοντα δύο έπ'ι έλαττον, άλλ’ δμως καΐ παρά τήν έλάττωσιν ταύτην τά απο
τελέσματα ύπήρξαν άριστα ώς έφάνη κατά τάς γενικάς έξετάσεις, αΐτινες 
άρξάμεναι τήν 6 Μαίου έληξαν τήν 15 τοϋ αύτοϋ μηνδς δημοσία γενόμε- 
ναι ένώπιον έξεταστικής έπιτροπής συγκειμένης έκ τών κ. κ. Ευγενίου Δέ- 
πάστα αρχιμανδρίτου, Σπυρ. Κ. Σακελλαροπούλου καθηγητοϋ κα'ι Εύστ. 
Χόίδα δικηγόρου κα'ι δημοτικού συμβούλου.

Έν ταΐς έξετάσεσι κατεδείχθη ό προφανής σκοπός τής ήμετέρας σχο
λής. Αύτη δέν προετοιμάζει παΐδας διά περαιτέρω εύρυτέραν μάθησιν, άλλά 
προσπαθεί νά μορφώση κυρίως παΐδας, οΐτινες δέν ηύτύχησαν έν τφ οΐκφ 
νά έμπνευσθώσι τδν έρωτα πρδς τδ καλόν κα'ι νά διδαχθώσι τήν άνάγκην 
τής εαυτών τελοιοποιήσεως διά τής πνευματικής αύτών άναπτύξεως. Οί 
παΐδες ούτοι μετά κόπους, οΰς κατεβάλομεν άπδ τής συστάσεως τής Σχολής 
τών άπορων παίδων πολλούς, ύπείκοντες είς τδ ένστικτον τής αύτοσυντη- 
ρήσεως ήσθάνθησαν τήν άνάγκην νά διδαχθώσιν ολίγα γράμματα διά νά δύ
νανται νά έπαρκώσιν είς τάς βιωτικάς άνάγκας, δέν θά δυνηθώσι δέ πλήν 
ολίγων έξαιρέσεων νά συμπληρώσωσι τάς δλίγας γνώσεις ας έν αύτή άπέ- 
κτησαν, διότι άμα τή έκ τής σχολής έξόδφ θά άναρπάση αύτούς ό τυφών 
τοΰ περί τής ύπάρξεως άγώνος. Διά τοϋτο αί γνώσεις αί έκ τής σχολής 
πρέπει νά είναι έκεΐναι, αΐτινες είσίν άπολύτως άναγκαΐαι είς τδν κοινωνι
κόν βίον τής σήμερον καί δι’ άς έν τή έκπαιδεύσει τοΰ κράτους προπαρα
σκευαστικόν μόνον είναι τδ δημοτικόν σχολεΐον. Ουτω δέον ή· ήμετέρα σχολή 
νά προπαρασκευάζω καί τελειοποιή, άμα δέ νά ήθικοποιή καί μορφώνη.

Πρδς τοϋτο συνεκεντρώσαμεν τάς δυνάμεις ήμών καί βοηθούμενοι ύπδ 
τοΰ. άρίστου τής σχολής προσωπικού πρδς δ έκφράζομεν τάς ήμετέρας ευχα
ριστίας κατωρθώσαμεν νά θέσωμεν ήδη στερεάς βάσεις καί νά τύχωμεν λίαν 
εύαρέστων άποτελεσμάτων.

Ή Κοσμητεία έπιθυμοΰσα νά άμείψη τήν έπιμέλειαν, τήν είς τά γράμ
ματα προκοπήν καί τήν χρηστήν διαγωγήν τών προσελθόντων είς τάς γε
νικάς έξετάσεις μαθητών έβράβευσεν έβδομήκοντα εννέα έξ αύτών. Τάδέ 
διανεμηθέντα βραβεία ήσαν διά μέν τούς άπολυθέντας μαθητάς Εύαγγέλια 
χρυσόδετα μετά τιμητικού διπλώματος, διά δέ τούς λοιπούς διάφορα βι
βλία έπίσης χρυσόδετα μετά τοΰ αύτοϋ διπλώματος.

Μετά τοϋ βραβείου ή Κοσμητεία άπένειμε τφ άπολυθέντι μαθητή Άπο- 
στόλφ Κ. Λεβέντη καί πεντηκοντάδραχμον δώρον διά τήν καθ’δλον τδ έτος 
μετ ακρας έπιμελείας καί χρηστοηθεστάτης διαγωγής φοίτησίν αύτοϋ έν 
τή σχολή καί διά τήν έξαιρετικήν αύτοϋ έπιτυχίαν έν τε τή προφορική καί 
εγγράφφ δοκιμασία. Δημοσίφ δ’ έπήνεσε τδν έπίσης άπολυθέντα μαθητήν 
Γεώργιον Κ. Φώταν διά τδν μέγαν αύτοϋ ζήλον περί τά γράμματα καί 
διότι καθ’ δλας τάς τελευταίας τριμήνους διακοπάς κατ’ ιδίαν μελετών, 
καίπερ τδ κοπιαστικώτατον έπάγγελμα τοΰ λιθοξόου μετερχόμενος, ήδυ- 
νήθη τέλειον έαυτδν νά καταρτίση δπως διά μιας έκ τής Γ' τάξεως, ής από
φοιτος ήτο, νά έγγραφή, κατά τδν παρελθόντα Σεπτέμβριον, μετά λίαν εύδο- 
κίμους έξετάσεις, είς άς έπιμόνως έζήτησε νά ΰποβληθή, είς τήν άνωτάτην 
καί τελευταίαν τής ήμετέρας σχολής τάξιν.

’Ενταύθα καθήκον απαραίτητον θεωρούμεν νά σημειώσωμεν χάριν τής 
αρετής καί τών εύγενών τοΰ πτωχού δψοκομιστοϋ ’Αποστόλου Λεβέντη αι
σθημάτων, δτι ουτος δέν άπεδέχθη τδ άπονεμηθέν αύτφ πεντηκοντάδραχμον 
δώρον καί έδωρήσατο τήν μικράν μέν, μεγίστην δμως δι’ αύτόν χρηματι
κήν ταύτην ποσότητα ύπέρ τής έκθρεψάσης αύτδν Σχολής. 'Η κοσμητεία 
έν βαθυτάτη συγκινήσει λαβοΰσα γνώσ,ιν τούτου, άπεφάσισε πρδς άνάμνησιν 
καί τιμήν τοΰ εύγνώμονος τούτου αποφοίτου τής Σχολής, δπως αί πεντή- 
κοντα αύται δραχμαί, ή μεγάλη διά τδν δωρήσαντα αίσθηματίαν νεανίαν 
καί ανεκτίμητος διά τούς μετά πόνου εύέλπιδος παρακολουθοϋντας τήν ύπέρ 
τών απόρων παίδων γινομένην έργασίαν δωρεά, άπονεμηθώσιν εξ ίσου δια- 
μεριζόμεναι ώς βραβεΐον ύπδ τδν τίτλον, Βραβεΐον ’Αποστόλου Λεβέντη, 
είς δύο τών κατ’ έξοχήν άριστευσάντων κατά τάς γενικάς έξετάσεις τοϋ 
νέου σχολικού έτους μαθητών τοΰ Γ’ τμήματος τής Α' τάξεως.

Ή αναμφισβήτητος τοΰ ’Αποστόλου Λεβέντη έπίδοσις είς τά γράμματα 
έπεισε τούς έν τφ ήμετέρφ Συλλόγφ συναδέλφους δτι ένεκα τής έλλεί- 
ψεως τών πρδς περαιτέρω σπουδάς μέσων τών μαθητών τής καθ’ ημάς Σχο
λής, πολλάκις αδικούνται διάνοιαι γόνιμοι καί νόες δεξιοί. Ή σκέψΐς αύτη 
παρεκίνησε τούς συναδέλφους κ. κ. Γ. Π. Χαλκιόπουλον, Δ. Π. Λάμπρον 
καί Κ. I. Γαρδίκην, δπως δΓ έπιστολής των πρδς τά λοιπά μέλη τοΰ Συλ
λόγου έπικαλεσθώσι τήν έτησίαν συνδρομήν αύτών ύπέρ ίδρύσεως βραβείου 
ύπδ τδν τίτλον Βραβεΐον τών μελών τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασ
σού δπερ ν’ άποτελή πεντηκοντάδραχμον μηνιαίαν ύποτροφίαν, ήτις νάάπο- 
νέμηται είς τδν κατ’ έξοχήν άριστεύοντα κ»ί παρέχοντα τήν έγγύησιν 
έπωφελοΰς πνευματικής άποκαταστάσεως μαθητήν τής άνωτάτης τής Σχο
λής τάξεως μέχρι τής άποπερατώσεως τών Γυμνασιακών αύτοϋ σπουδών.

Ή έκκλησις αυτή, ώς ήτο επόμενον, έπεκροτήθη, καί έκ τών πρώτων 
συνάδελφος πολλά μοχθήσας ύπέρ τής ίδρύσεως τής ήμετέρας Σχολής, μετά 
πόνου έργασθείς ύπέρ τής συντηρήσεως καί προόδου αύτής καί μετά παΐρΐ- 
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κής στοργής περιθάλψας καί εύεργετήσας’ τούς έκάστοτε μάθητάς της, έδή- 
λωσεν ήρ.ΐν δτι άναλαμβάνει τήν δαπάνην τής υποτροφίας ενός τών κριθη- 
σομένων άξίων τοΰ τοιούτου βραβείου μέχρι τής άποπερατώσεως τών Γυ
μνασιακών αύτοΰ σπουδών. Τήν γενναίαν καί εύγενέστάτην^ταύτην πράξιν 
άνδρός, οΰτινος λυπούμεθα μή δυνάμενοι ν’ άναγράψωμεν τό όνομα τατά τήν 
ρητήν καί άμετάκλητον αύτού δήλωσιν, έπηκολούθησαν αί προσφορά! τών 
επίλοιπων συναδέλφων, αΐτινες, άν δέν έπήρχοντο αί διακοπαί τών εργα
σιών τοΰ ήμετέρου Συλλόγου θά είχον ήδη εξασφαλίσει καί τήν τοΰ μεθεπο
μένου έτους υποτροφίαν, άφοΰ, ώς είναι ήδη γνωστόν, περί, τοΰ κατά τό 
έτος τοΰτο άριστεύσαντος Αποστόλου Λεβέντη έμερίμνησεν ήδη ή ούδέν 
τό κοινωφελές πάραβλέπουσα εύεργέτις δέσποινα Καλλιόπη Δαμαλά πα- 
ρασχοΰσα αύτφ μηνιαίαν ύποτροφίαν πρός έξακολούθησιν τών σπουδών. ’Αλλά 
πλήν τής κυρίας Καλλιόπης Δαμαλά τήν αρετήν τοΰ Λεβέντη έστεψε καί 
άλλος, ό εθνικός εύεργέτης Κωνστ. Ζάππας δστις διά συγκινητικής πρός με 
επιστολής έπέστειλε πρός ένθάρρυνσιν αύτοΰ 500 δραχμάς.

Καί τό ταμιευτήριου τής Σχολής έλειτούργήσεν άριστα κατά τό λήξαν 
έτος προαχθέν έτι μάλλον. Τούτο δ’ οφείλεται είς τήν προσωπικήν μέρι
μναν τοΰ διευθύνοντος αύτό γενικοΰ γραμματέως τοΰ Συλλόγου.

Καί δή προσήλθον τό λήξαν έτος παΐδες καταθέται 161,. οϊτινες κατέ- 
θηκαν τδ ποσόν τών δρ. 9,699.80, άπεδώκαμεν δ’είς παΐδας 31 τό ποσόν 
τών δρ. 9,977.55 ώστε άπεδώκαμεν έπ'ι πλέον τών εισπράξεων δρ. 277.75. 
Πέρυσιν είχον προσέλθει παΐδες 108 καταθέσαντες δρ. 8,703.35, άπεδώ
καμεν δ’ είς παίδας 51 τό ποσόν τών δρ. 5,992.70. "Ωστε -εφέτος κατε- 
τέθησαν μέν έπί πλέον δρ. 996.25, άπεδώκαμεν δ’ ομοίως έπί πλέον δρ. 
3,984.85.

Τό ποσόν τών άζητήτων μενόντων χρημάτων άνέρχεται είς δραχμάς 
5,891.95, έξ ών:

Καταθέσεις άπολειπόμεναι ί X απο τοΰ 1884 — 1885 Δρ.. 110.65
» » » 1886 — 1887 ό) 100.—
» )) » 1887-1888 )) 1,631.-
» » » 1888—1889 543.50

Τοΰ έτους τούτου » 3,506.80
Τό δλον δΡαχ· 5,891.95

Έν τή δημοσιευομένη σύν τή παρούση λογοδοσίφ σχετική έκθέσει τού 
γεν. γραμματέως καταφαίνεται λεπτομερώς ή κίνησις τοΰ ταμιευτηρίου.

Αί ήμέτεραι'έν ταΐς έπαρχίαις σχολαί τών άπορων παίδων ή έν Καλά- 
μαίς καί ή έν ’Άνδρφ έλειτούργησαν καλώς, ώς καταφαίνεται έκ τών σχε
τικών' έκθέσεων τών δημοσιευομένων σύν τή λογοδοσίφ.

Ό Σύλλογος ήμών μετέχων πάντοτε τής έν πάσι κινήσεως έν τή ήμέ- 

τερφ κοινωνία δεν ήδύνατο.νά μή μετάσχη τό λήξαν έτος τών έορτών έπί 
τοϊς γαμοις τού Διάδοχου ημών, τόσφ μάλλον δσφ ό Διάδοχος καταριθμεί
ται εν τοις τακτικοις τοΰ Συλλόγου ημών μέλεσιν. Ουτω καί τών συνήθων 
παρουσιάσεων καί εορτών διά τοΰ προεδρείου ήμών μέτέσχομεν καί τό κα
τάστημα τοΰ Συλλόγου προσηκόντως διεκοσμήσαμεν κατά τάς ήμέρας 
έκείνας.

Τα αναγνώσματα τοΰ Συλλόγου έγένοντο τακτικότατα καί κατά τό λή
ξαν έτος συνεποσωθησαν δε ταυτα εν σύνόλφ είς 38, τοσαΰτα δηλ. όσα ού— 
δέποτε έγένοντο κατά τά τελευταία έτη. Κατά τήν έναρξιν δέ τών άνα- 
γνωσμάτων συμπεσοΰσαν μετά τών έορτών τοΰ γάμου τοΰ Διαδόχου παρεύ- 
ρέθη έν τφ Συλλόγφ καί ό πρίγικψ διάδοχος τοΰ Σάξ-Μάϊνιγκεν, δστις 
έλθών μετά τών λοιπών ύψηλών προσώπων έν Άθήναις καί μεγάλην τρέ- 
φων άγάπην πρός πάν δ,τι Ελληνικόν, ήθέλησε νά έπισκεφθή καί τό κατά
στημα τοΰ Συλλόγου ήμών.

Τά γενόμε-να άναγνώσματα έχουσιν ώς εξής κατά σειράν τής έν τφ Σύλ- 
λόγφ άπαγγελίας αύτών.

Ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος τακτικόν μέλος άνέγνω ποίημα αύτοΰ ό Παρ
νασσός καί αποσπάσματα τοΰ Δέοντος Καλλέργη.

Ό κ. ’Ιωακείμ Βαλαβάνης τακτικόν μέλος ώμίλησε δίς τό μέν περί Ίκο- 
νίου, τό δέ περί οικογενειακού βίου παρά τοϊς Μικρασιανοΐς.

Ό κ. Π. Χιώτης άντεπιστέλλον μέλος ώμίλησε περί τοΰ Θεοδώρου Κο- 
λοκοτρώνη έν Έπτανήσφ.

Ό κ. Δ. Βικέλας άντεπιστέλλον μέλος ώμίλησε περί Σκωτίας. '
Η κυρία Καλλιόπη Κεχαγιά έπίτιμον μέλος άνέγνω αναμνήσεις αυτής 

έξ Ιταλίας.
Ό κ. ’Ιωάννης Ραΐσης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί διαζυγίου ύπό ιστο

ρικήν καί κοινωνικήν έποψιν.
Ό κ, Π. Άγγελόπουλος ’Αθάνατος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών 

προστατευτικών ύπέρ τών άποφυλακιζομένων καταδίκων εταιρειών.
Ό κ. Ν. Χλωρός τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών δασολογικών έργων 

τών άρχαίων Ελλήνων.
Ό κ. Φίλιππος Οίκονομίδης άντεπιστέλλον μέλος άνέγνω ποίημα αύτοΰ 

Ελλάς καί "Ηλιος.
Ό κ. Δ. Α. Κορομηλάς τακτικόν μέλος άνέγνω τό δράμα αύτοΰ Ίπ- 

παρέτη.
Ό κ, Κ. Βάμβας τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών ιδρυμάτων τής προ- 

βλεπτικότητος.
Ό κ. Α. Λασκαράτος έπίτιμον μέλος άπέστειλε πραγματείαν αύτοΰ 

άναγνωσθεΐσαν είς τρεις εσπέρας, περί τής τέχνης τοΰ δημηγορεΐν καίσυγ- 
γράφειν.
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Ό κ. Α. Διομήδης Κυριάκός τακτικόν μέλος ώμίλησε περί θρησκευτι
κής ανοχής.

Ό κ. Σιμός Μπαλάνος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί Λόρδου Γυίλφορδ.
Ό κ. Παναγιώτης I. Φέρμπος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί ανεκδότων 

ποιημάτων τοϋ άειμ,νήστου νομοδιδασκάλου Νικολάου Σαριπόλου, προτάξας 
τινά περί τής γραφομένης γλώσσης.

Ό κ. Κλέων Ραγκαβής άντεπιστέλλον μέλος άνέγνω βραχείας παρατη
ρήσεις περί γλώσσης καί ποιήσεις αύτοϋ διαφόρους.

Ό κ. Τιμολέων Ήλιόπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τοϋ εγκλή
ματος καί τής ποινής κατά τήν άνθρωπολογική ? σχολήν.

Ό κ. Άλεξ. Ν. Φιλαδελφεύς τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών καλ
λιτεχνών έν τή κοινωνί^ι.

Ό κ. Άνδρέας Κορδέλλας τακτικόν μέλος ώμίλησε περί Λαυρίου καί 
περί, έλληνικοϋ αργύρου.

Ο κ. Νικόλαος Σχινας τακτικόν μέλος άνέγνω εις τρεις εσπέρας ανα
μνήσεις τοϋ είς Βουλγαρίαν καί Ρουμανίαν ταξειδίου του.

Ό κ. Άλ. Πασπάτης επίτιμον μέλος άνέγνω ιστορικά καί αρχαιολο
γικά μελετήματα.

Ό κ. Φιλοποίμην Παρασκεναΐδης τακτικόν μέλος άνέγνω κοινωνικήν 
αύτοϋ μελέτην ό κΰρ Στάμος καί ό κΰρ Λάμπρος.

Ό κ. Δ. Βασιλείου έπίτιμον μέλος άνέγνω ενθυμήματα έκ τής έποχής 
αύτοϋ.

Ό κ. Άλ. Ρ. Ραγκαβής έπίτιμον μέλος ώμίλησε περί τών έν ’Ιταλία 
‘Ελλήνων.

Ό κ. Μιχαήλ Καλαποθάκης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τής Δαρβι- 
νείου θεωρίας τής έξελίξεως ύπό έπιστημονικήν έποψιν.

Ό κ. Δημ. Ήλιόπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί Ίωάν. Κωλέττου.
Ό κ. Μιχαήλ Άναγνωστόπουλος άντεπιστέλλον μέλος, ώμίλησε περί 

τής Ελένης Κέλλερ τής τυφλής, κωφής καί βωβής κόρης.
Ό κ. Γ. Χαλκιόπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών 'Ελλήνων ώς 

μαρτύρων έν ταΐς ποινικαΐς δίκαις.
θ κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τής γυναικός 

παρά τοΐς Βυζαντίνοις.
Ο κ. Κωστής Παλαμάς τακτικόν μέλος άνέγνω τό ποίημα αύτοϋ οί τά

φοι τοϋ Κεραμεικοϋ.
Ο κ. Μιχαήλ Π. Λάμπρος τακτικόν μέλος ώμίλησε. περί τοϋ βίου καί 

τών έθίμων τών άπορων παίδων.
Ο κ. Θεόδωρός Χελδραϊχ έπίτιμον μέλος ώμίλησε περί τής Χλωρίδος 

τοϋ Παρνασσού.
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Ό κ. Θεόδωρος Βελλιανίτης' τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τοϋ ποιητοΰ 
Γερ. Μαρκορά. . ,

Τά τμτματα τοΰ Συλλόγου έλειτούργησαν καί κατά τό λήξαν έτος άνε- 
νέωσαν δέ καί τά προεδρεία αύτών ληξάσης τής πρδς τοϋτο ύπηρεσίας τών 
μέχρι τοΰδε,

Καί δή τδ μέν Φυσιογνωστικδν έξελέξατο πρόεδρον τδν κ. Α. Θεοφι- 
λάν, άντιπρόεδρον τδν κ. Κ. Μητσόπουλον καί γραμματέα τδν κ.'Πέτρον 
Ζαλοκώσταν. Τδ δέ Φιλολογικόν καί ’Αρχαιολογικόν πρόεδρον τδν κ. Κ. 
Παπαρρηγόπουλον, άντιπρόεδρον τδν κ. I. Πανταζίδην και γραμματέα τον 
κ. Π. I. Φέρμπον. Τδ δέ τών Καλών τεχνών πρόεδρον τδν κ. A. Ρ. Ραγ- 
καβήν, άντιπρόεδρον τδν κ. Σπ. Π. Λάμπρον καί γραμματέα τδν κ. Α. Θ. 
Φιλαδελφέα καί τέλος τδ τών Νομικών καί. Πολιτικών έπιστημών πρόεδρον 
τδν κ. Ν. Δαμασκηνόν, άντιπρόεδρον τδν κ. Σ. Μπαλάνον καί γραμματέα 
τδν κ. Τ. Ήλιόπουλον. Συνήλθον δ’ έπανειλημμένως είς συνεδριάσεις καί 
έν αύτοις συνεζητήθησαν διάφορα ώς συνήθως αντικείμενά καί εγενοντο ποι
κίλα! άνακοινώσεις.

Καί έν μέν τφ Φυσιογνωστικφ τμήματι έγένοντο αί εξής άνακοινώσεις 
καί όμιλίαι.

Ό κ. Κ. Μητσόπουλος ώμίλησε περί τοΰ σεισμού τής 4s/25 Σεπτεμ
βρίου 1889.

Ό αύτός ώμίλησε περί τοϋ έν Μεθάνοις ηφαιστείου επιδείξας καί άρτι 
γραφέντα χάρτην τής όλης Χερσονήσου.

Ό κ. Α. Χρηστομάνος λαβών άφορμήν έκ τινων τελευταίων ευρημάτων 
προϊστορικής έποχής εύρεθέντων έν Θηρασίφ ώμίλησε περί τοΰ εν Θήρφ 
ηφαιστείου.

Ό αύτός ώμίλησε περί νέας αύτοϋ μεθόδου εύρέσεως τόΰ βαθμοΰ τής 
τήξεως τών οργανικών ουσιών.

Ό κ. Θεόδωρος Χελδράϊχ ώμίλησε περί τών κοινών ονομασιών τών φυτών.
Ό κ. Δ. Κοκκίδης ώμίλησε περί τής λειτουργίας καί τών άποτελεσμά- 

των τών ύπδ τοΰ Συλλόγου ίδρυθέντων μετεωρολογικών σταθμών.
Ό αύτδς ώμίλησε περί τής δριμύτητος τοΰ χείμώνος τοΰ 1889-1890 

έν συγκρίσει πρός τούς χειμώνας τών έτών 1887 καί 1888.
Ό έν Μεσολογγίφ κ. Ξ. Νίδερ άπέστειλε πρδς τδ τμήμα άνακοίνωσιν 

περί τών εύρεθέντων σπουδαίων παλαιοντολογικών εύρημάτων κατάτδ 23ον 
χιλιόμετρον τής άπδ Μεσολογγίου εις Αγρίνιον σιδηροδρομικής γραμμής.

Ό κ. I. Βάμβας ώμίλησε περί τής έπιδράσεως τών άνέμων έν Άθήναις 
έπί τών κολλητικών καί μιασματικών νόσων.

Ό κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος ώμίλησε περί τών έργων τοϋ αποβιω- 
σαντος καθηγητοΰ Δημ. Στρούμπου, καί άνέπτυξε τας νεάς πειραμάτϊκάς 
αύτοϋ μεθόδους.
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Έν δε τφ Φιλολογικφ καί Άρχαιολογικφ τμ.ήματι έγένοντο αί εξής ανα
κοινώσεις. · . ■

Ό κ, Α. Πασπάτης υπέβαλε φυλλαδίου άρτι δημοσιευθέν τοϋ έν Κων- 
σταντίνουπόλει καθηγητοΰ κ. Γρόσβενορ περί τοΰ ιπποδρόμου της Κων
σταντινουπόλεως καί τών έπι τών χαλκών δφεων τοϋ έκ Δελφών Τρίποδος 
έπιγραφών.

Ό αύτός ύπέβαλε περίεργον χειρόγραφον αγνώστου συγγράφέως περιέχον 
μεταξύ τών άλλων περιγραφήν τής Φράντζας κατά διήγησιν τοϋ άποστα- 
λέντος έπί.Σουλτάνου Άχμέτ τφ 1715 πρεσβευτού τής Πύλης εις Παρι- 
σίους Μεχμέτ-Έφέντη.

Ό κ. Ίω. Σακκελίων ύπέβαλεν ανέκδοτα έργα τοϋ έπί ’Ανδρονίκου τοϋ 
πρεσβυτέρου άκμάσαντος Νικηφόρου τοϋ Χούμνου έκ τής μονής τής Πάτμου, 
μή δημοσιευθέντα δ’ ύπό τοϋ Βοασσονάδου.

Ό αυτός ύπέβαλε τό νέον έργον τών Μίκλοσιτζ και Μύλλερ, αποτελούν ’ 
σειράν τών Acta et Diplomata και περιλαμβάνον τά χρυσόβουλλα κα’ι 
σιγίλλία τής μονής τής Πάτμου επιμελείς αύτοϋ τοϋ ίδιου- άντιγραφέντα.

Ό κ. Θ. Σοφούλης ώμίλησε περί τοϋ δυτικού αετώματος τού Παρθενώ- 
νος έν σχέσει πρός σύμπλεγμα εύρεθέν έν Έλευσΐνι.

Ό κ. Γ. Κρέμος ώμίλησε περί τής έν Σκάλγ τον ’Οκτώβριον τού 1825 
γενομένης μάχης έν σχέσει πρός επιστολήν ανέκδοτον τοϋ άρματωλοΰ Δή
μου Σκαλτζά.

'Ο αυτός ύπέβαλεν επιγραφήν χριστιανικής εκκλησίας παρά τό Ναύπλιον. .
Ό κ. Σπυρ. Λάμπρος ώμίλησε περί τής παρά τοΐς Έλλησι τής Λυ- 

κίας τής σήμερον περιέργου διασώσεως τής άπό τών μητέρων ονομασίας, 
ήτις φαίνεται λείψανον τής ύπό τών αρχαίων συγγραφέων μαρτυρουμένης 
γυναικοκρατίας τών Λυκίων.

Ό κ. Κ. Μυλωνάς ώμίλησε περί τής έν τή δημοσιεύσει τού κ. Γρόσβενορ 
φερομένης έπιγραφής τοϋ Πλαταϊκοϋ μνημείου.

Άλλά τό φιλολογικόν και αρχαιολογικόν τμήμα πλήν τούτου έπεμελήθη 
καί τής έκδόσεως τής Πατμιακής βιβλιοθήκης τού κ. Ίωάννου Σακκελίω- 
νος. Τό έργον τούτο συγκείμενον έκ 43 και πλέον τυπογραφικών φύλλων 
συνοδεύουσιν επτά πανομοιότυποι πίνακες περιέχοντες τήν τών διαφόρων 
εκατονταετηρίδων γραφήν, δύναται δ’ό ήμέτερος Σύλλογος νά έγκαυχάται 
έπί τή έκδόσει αυτού. Ήδη άπό τοΰ 1863 ή πανεπιστημιακή σύγκλητος 
εϊχε συστήσει έπιτροπήν έκ τών καθηγητών Κωνσταντ. Κοντογόνη, Στε
φάνου Α. Κουμανούδη και Δ. Ν. Βερναρδάκη, ήτις άπεφάνθη ύπέρ τής έκ
δόσεως τού έργου, συνεστάθη δέ τή Κυβερνήσει ή δημοσί^ δαπάνη έκδοσις 
αυτού. Ή δέ Κυβέρνησις διά τοΰ ύπουργοϋ τής Παιδείας Β. Κ. Νικολοπού- 
λου ανήγγειλε τφ συγγράφει, δτι δι’άποφάσεως τοΰ ύπουργικοϋ συμβουλίου 
ένεκρίθη ϊνα τό έργον έκτυπωθή έν τφ Έθνικφ Τυπογραφείφ.

.Άλλ’ούδέν έγένετο έπ'ι διετίαν και όγηραιός λόγιος άποδυσπετήσας άνε- 
είσχώρησεν είς Πάτμρν. Ούδέν δ’ έγένετο και κατόπιν, δτε μετακληθεΐςς 
Αθήνας άνέλαβε τήν επιμελητείαν τών έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη άποκει- 
μένων χειρογράφων. Ξένοι λόγιοι οϊοι ό Τίσσενδορφ, ό Μίλλερ, ό Δεσάρμ 
και άλλοι ίδόντες καί ,έξετάσαντες τό χειρόγραφον τής Πατμιακής βιβλιο
θήκης, έκριναν αύτό εύμενέστατα καί άπεφάνθησαν ύπέρ τής έκδόσεως, ήτις 
γενομένη νύν. ύπό τού ήμετέρου Συλλόγου τιμά αύτόν ιδιαζόντως.. Περιέχει 
δ’ή ΙΙατμιακή βιβλιοθήκη αναγραφήν τών έν τή Βιβλιοθήκη τής κατά τήν 
νήσον Πάτμον γεραράς καί βασιλικής μονής τού αγίου αποστόλου και εύαγ- 
γελιστοΰ Ίωάννου τού Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχών, 
ατίνα άνέρχονται έν συνόλφ είς 735. Διαιρείται δ’ είς δύο μέρη ών το μέν 
πρώτον περιέχει τά έπί περγαμηνής, τό δέ δεύτερον τά χάρτινα τεύχη.

Τό Νομικόν τμήμα και τό τών πολιτικών έπιστημών κατέγεινεν είς τά 
ζητήματα περί τής μελέτης τού περί ναυτικών ύποθηκών είς τήν Βουλήν 
ύποβληθέντος ύπό τής Κυβερνήσεως νομοσχεδίου και είς τό περί τοΰ ωφε
λίμου ή μή τού θεσμού τής προσωπικής κρατήσεως. . Άλλά πρός τούτο 
συνέστησεν έπιτροπήν ϊνα συλλέξη στατιστικάς πληροφορίας περί τών έν 
ταΐς φυλακαϊς διά πολιτικά χρέη προσωποκρατουμένων.

Έν συνεδριάσει τοΰ τμήματος τούτου ό κ. Π. Άγγελόπουλός ’Αθάνατος 
έποιήσατο άνακοίνωσιν περί τών κατά τής αύξήσεως τής έγκλημάτικότητος 
ληπτέων μέτρων, έξήτασε δέ τά διάφορα αίτια, τής αύξήσεως ταύτης.

Τό νομικόν· τμήμα κατέγεινεν ομοίως καί είς τό ζήτημα τής ίδρύσεως 
φυλακών άνήβων. Μετά τήν ύπο τής 'Εταιρείας τών φυλακών γενομ.ένην 
συναίνεσιν όπως τό παρ’αύτή ύπάρχον ποσόν χρησιμεύση είς τον σκοπόν δν 
προτιθέμεθα, ή έκλεχθεΐσα άπό τού παρελθόντος έτους έπιτροπή τοΰ τμή
ματος συνεννοήθη μετά τής Κυβερνήσεως, ήτις ύπεσχέθη, δτι θά παραχω- 
ρήση γήπεδον κατάλληλον καί χρηματικήν βοήθειαν έκ τού προϋπολογισμού, 
άνετέθη δέ καί είς τον ήμέτερον συνάδελφον κ. Ίφ. Κοκίδην δπως έκπονήση 
τό σχέδιον. Καί τό μέν γήπεδον έξελέχθη, έγένετο δέ καί τό σχέδιον τού 
ιδρύματος τών φυλακών, άλλά τά πάντα έσταμάτησαν είς τούτο τό σήμεΐον, 
διότι ούτε τό Βασιλικόν Διάταγμα περί παραχωρήσεως τοΰ γηπέδου έξε- 
δόθη, ούτε άλλη τις πλέον ένέργεια έγένετο, μεθ’ δλας τάς προσπάθειας τοΰ 
τμήματος καί ημών. Φρονοΰμεν δτι πρέπει πλέον νά λυθήτό ζήτημά τοϋτο 
καθότι είναι άδικον, νά μένωσι τά έν τή Βιομηχανική Τραπέζή κατατεθει

μένα χρήματα έπί πλέον άτοκα.
Τό δέ τμήμα τών Καλών Τεχνών τέλος κατέγεινε περί τά άφορώντα είς 

τήν προκηρυχθέϊσαν έκθεσιν τών σκαριφημάτων. Ή έκθεσίς αύτη διοργα- 
νωθεϊσα τή προσωπική φροντίδι καί τοΐς άτρύτοις κόποις τοΰ γραμματέως 
τού τμήματος τών Καλών Τεχνών κ. Α. Θ. Φιλαδελφέως, δστις έσχεδίασε 
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καί έξετέλεσε τόν διάκοσμον αυτής, ήρξατο τήν 8’Απριλίου καί έμεινεν 
ανοικτή περί τόν μήνα. Μετέσχον δ’αυτής 63 Έλληνες καλλιτέχναι έκ 
τών έν τή Έλλάδι καί τή ξένη διαμενόντων έξ ών λίαν εύχάρίστον τοϋτο, 
δέκα κυρίαι καί δεσποινίδες. Έξετέθησαν δέ έν συνόλφ 204 έργα, έξ ών 
ζωγραφικής μέν ποικίλα είδη, ήτοι προσωπογραφίας συνθέσεις, σκαριφή
ματα, υδατογραφίας έπιτράπεζα κτλ. έν συνόλφ 171, γλυπτικής 15 κα'ι 
διάφορα 18. Τήν έκθεσιν έπεσκέψαντο περί τά πέντακισχίλια άτομα, έτι 
δέ ή A. Β. Υ. ό Διάδοχος Κωνσταντίνος μετά τής πριγκιπίσσης Σοφίας καί 
οί βασιλόπαιδες Γεώργιος και Νικόλαος. Φωτισθείσης δέ τής αιθούσης κα'ι 
δι’ ηλεκτρικού φωτός ή έκθεσις ήν ανοικτή καΐ διά ννκτός, δ'ις μάλιστα άνέ- 
κρουσεν έν αύτή καί μουσική οπότε πολλοί συνήλθον. Έν γένει δ’ είπεΐν ή 
έκθεσις έδωκε καλλιτεχνικήν κίνησιν καί ζωήν έφ’ ίκανάς έν Αθήναις ημέ
ρας καί δπερ εύχαριστότατον έγένετο αιτία δπως ικανοί έκ τών έκθεσάν- 
των πωλήσωσι τά έργα των.

Τό τμήμα τών Καλών Τεχνών τοϋ Συλλόγου μάλιστα έλαβε πρόνοιαν 
καί ύπέρ αγοράς έργων διοργανώσαν μικρόν λαχεΐον, τοϋ οποίου δμως μόλις 
τό ήμισυ έκαλύφθη μέχρι τοϋδε, δταν δέ καλύφθή ολόκληρον θέλει έκκυ- 
βευθή.

Έλλανοδίκαι ώρίσθησαν ύπό τοΰ τμήματος οί κκ. Αλ. Ρ. 'Ραγκαβής, Ε. 
Ζιλλιερόν καί Γ. Μαυρογιάννης οΐτινες άπένειμαν τά εξής βραβεία. .

Διά τά σκαριφήματα χρυσοΰν μόνον εις τόν έν Μονάχφ κ. Νικόλαον 
Γκίζην.

Διά τά ύδατογραφήματα χρυσοΰν μόνον είς τόν έν Κερκύρφ κ. Ά. Γιαλ- 
λινα.ν.

Διά τάς προσωπογραφίας χρυσοΰν είς τόν έν Παρισίοις κ. Ν. Ξυδιάν, άρ- 
γυροΰν δ’είς τόν ένταϋθα κ. Ίω. Οικονόμου.

Διά τάς συνθέσεις χρυσοΰν είς τόν ένταϋθα κ. Άλ. Ν. Φιλαδελφέα, αρ
γυρά δέ είς τούς κ. Μ. Σ.ιγάλαν, Γ. 'Ρόίλόν καί τήν εφημερίδα τό «’Άστυ».

Διά τά έπιτράπεζα (nature-morte) αργυρά είς τόν έν Μονάχφ κ. Ν. 
Βώκον καί είς τόν ένταϋθα κ. Β. Κοντόπουλον.

Άπένειμαν δέ καί χαλκά έν γένει βραβεία τοΐς ένταϋθα κκ. Γ. Λεμ- 
πέση, Δ. Γεωργαντφ καί Ε. Γρονδάλ ώς καί τή κυρίφ Μαρίφ Άμοίραδάκη.

Έπί τοΰ περίοδικοϋ τοΰ Συλλόγου έγένοντο έπανειλημμέναι συζητήσεις 
καί ή έπί τής άναδιοργανώσεως αύτοϋ επιτροπή ύπέβαλεν έκθεσιν περί τούτου 
ής αί λεπτομέρειαι έγένοντο δεκταί. Οδτω δέ έξεδόθη τοϋτο έπί νέων βά
σεων άναλαβόντος καί πάλιν αύτό τοΰ αύτοϋ καί τέως έκδοτου. Ελπίζω 
δέ, δτι καί ύπό τόν νέον τύπον τό περιοδικόν θ’ άναλάβη νέαν ζωήν παρ’ 
δλας τάς ύφισταμένας δυσχερείας.

Τήν έπέτειον αύτοϋ εορτήν έώρτασεν έφέτος ό Σύλλογος καί πάλιν έν 
Κηφισιφ διά κοινού ώς εΐθισται συμποσίου είς δ παρεκάθησαν έβδομήκοντα 
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μέλη περίπου. Λόγοι ένισχύσεως προς συντονωτέραν έτι έν τφ μέλλοντι ερ
γασίαν άντηλλάγησαν μεταξύ τών παρευρεθέντων, καί πάντας ζωηρούς καί 
τούς έν τφ Συλλόγφ καί τούς ήδη έξω αύτοϋ έγγηράσάντας συνήνωσεν ή 
τοΰ σωματείου ήμών αγάπη. Τό γεΰμα ήμών έφαίδρυνεν ό αρτισύστατος 
μουσικός θίασος τής Φιλαρμονικής Εταιρείας εύμενώς παρασχεθείς ύπό τοΰ 
προεδρείου αύτής.

Ή Εφορεία τοΰ Συλλόγου άποτελουμένη έξ έμοΰ ώς προέδρου, τών αντι
προέδρων κκ. I. Βάμβα καί Τ. Ήλιοπούλου, τοΰ γενικοΰ γραμματέως κ. 
Μιχ. Π. Λάμπρου, τών ειδικών γραμματέωνκκ. Γ. Πίσσα καί Κ. Γαρ- 
δίκη, τοΰ τάμίου κ. Κ. Κουτσαλέξη, τοΰ έπιμελητοΰ τής βιβλιοθήκης κ. 
Στ. Δ. Βάλβη καί τοΰ διευθυντοΰ του αναγνωστηρίου κ. Άλ. Α. 'Ραγκαβή 
κατέγεινε συνεδριάζουσα καθ’ ά ό κανονισμός ορίζει είς τά τής έσωτερικής 
δίοικήσέως του Συλλόγου, συνήλθε δέ είς τάς νενομισμένας συνεδριάσεις.. 
’Οφείλω νά έκφράσω τάς εύχαριστίας μου πρός πάντα αυτής τά μέλη διά 
τήν αδελφικήν αύτών έν παντί ύποστήριξιν καί σύμπραξιν.

’Οφείλω ομοίως νά έκφράσω τάς εύχαριστίας τοΰ Συλλόγου καί πρός τόν 
γηραιόν ήμών έπίτιμον πρόεδρον τόν καθηγητήν κ. Κ. Παπαρρηγόπουλον, 
δστις έφ’ δσον έπέτρεπον αύτφ ή τε ήλικία καί τό διπλοΰν πένθος ό'περ 
έπληξεν αύτόν καιριώτατα, συνειργάσθη μετά προθυμίας ώς πάντοτε μεθ’ 
ήμών πρός. τόν σκοπόν τοΰ Συλλόγου.

Τό ταμεΐον τοΰ Συλλόγου κατά τό λήξαν έτος 
είσέπραξε 

καί έδαπάνησε
Άπομείναντος περισσεύματος

Είς τήν κίνησιν τοΰ ταμείου περιελήφθησαν α’) τά χρήματα τοΰ τα
μιευτηρίου τής Σχολής τών απόρων παίδων περί ού ειπον ανωτέρω καί β’)

δρ. 84,106.77
» 84,068.97

Δρ. 37.80

τά χρήματα τής Καλλιτεχνικής έκθέσεως τοΰ Συλλόγου. Συμπεριελήφθη- 
σαν δ’ώς είκός τά τε χρήματα τοΰ κληροδοτήματος τοϋ αειμνήστου Παγ- 
κάλου, τά ληφθέντα έκ τών τής πωληθείσης οικίας καί τά έκ τής πωλή- 
σεως τών λαχειοφόρων προελθόντα. .Ταϋτα συμποσοΰνται ώς εξής :

Κληροδότημα Α. Παγκάλου.
Λαχειοφόροι όμολογίαι..........
Απέναντι έκ τών τής οικίας

» 13,U0».7O
» 5,000.—

50,873.85
Είς τάς δαπάνας δ’ύπελογίσθησαν δρ. 48,926,67 δαπανηθεΐσαι διά τό 

νέον κατάστημα ήτοι δι* αγοράν οικοπέδου δρ. 37,840.64, διά τήν οικοδο
μήν δέ μέχρι τοΰδε δρ. 11,086.03.

Ή αξία τοΰ οικοπέδου έν συνόλφ άνήλθεν είς δρ. 57,840.64 ώς ανωτέρω 
ειπον, έκ τούτων δ’ έμειναν όφειλόμεναι πρός τόν κ. Θ. Κωνσταντινίδην 
δρ. 20,000 έπί ύποθήκη τοΰ οικοπέδου καί έπί τόκφ 6 °/0.
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■ Δωρεάς πρός τόν Σύλλογον .καί πρός τήν Σχολήν ήμών εϊχομεν κατά τό 
λήξαν έτος τάς έξης...

Ό άποβιώσας καθηγητής Ιωάννης Σοΰτσος έπίτιμον τοΰ Συλλόγου ήμών 
μέλος κατέλιπεν ύπέρ τής Σχολής τών απόρων δρ. 500. Τήν αξίαν του 
κληροδοτήματος τούτου έξαίρει ή ιδέα δτι ο αλησμόνητος .τοΰ Συλλόγου 
ήμών φίλος διεΐδεν ένεκα τών μελετών αύτοΰ, δτι τόκαθίδρυμα ήμών τοΰτο 
είναι σπουδαιότατος κοινωνικός παράγων και έκ τών μικρών περισσευμάτων 
του είς αυτό μόνον και είς τήν εκκλησίαν είς ήν έφοίτα ή φιλόθρησκος αύτοΰ 
σύζυγος κατέλιπεν ίσα ποσά.

Άπέστειλαν ομοίως δωρεάς πρός τόν Σύλλογον πλήν άλλων καί οί εξής·

Ό κ. Ε. X. Άχιλλόπουλος δρ. 1000.-
Οί κκ. Αδελφοί Πετροκόκκινοι )) 617.40
Ό κ. Γ. Δ. Ζαφειρόπουλος )) 500.—
Ό κ. Στ. Ζαφειρόπουλος 300.—
Ό κ. Γ. Ζαρίφης 300.-

Μεταξύ τών δωρεών καταλέγω και τήν τής ελληνικής κοινότητας τών 
ορθοδόξων ’Ελλήνων έν Τεργέστη ήτις έχει μεγάλην σημασίαν διά τόν ήμέ- 
τερον Σύλλογον καί ώς πρδς τό ηθικόν αύτής,,μέρος. Ώς γνωστόν ή κοινό- 
της αυτή δι’ έπιτροπής διαχειρίζεται τό οίκονόμειον κληροδότημα δπερ 
κατέλιπεν ό αείμνηστος Δ. Α. Οικονόμου. Ή ’Επιτροπή τής κοινότητος 
άπένειμεν έφέτος τό βραβεΐον. τοΰτο πρός τόν ήμέτερόν Σύλλογον έπειδή, 
ώς γράφει ή πράξις «ούτος έγένετο ποικιλοτρόπως ωφέλιμος είς τά Ελ
ληνικά γράμματα και είς τήν ελληνικήν καλλιτεχνίαν και έκπαίδευσιν ίδρύ- 
σας πρός τοϊς άλλοις έν Άθήναις και άλλαχοΰ τής 'Ελλάδος σχολάς τών 
απόρων παίδων». Τό βραβεΐον τοΰτο έκ 2000 χρυσών φράγκων συνεποσώθη 
είς δραχ. 2,495.

'Ο ύπέρ τής Σχολής τών απόρων παίδων διδόμενος έτησίως χορός δέν 
έγένετο κατά τό λήξαν έτος, τό μέν ένεκα τής κατά τήν έποχήν έκείνην 
κρατούσης έν Άθήναις έπιδημίας, τό δέ καί ένεκα έλλείψεως καταλλήλου 
οικήματος, έστερήθημεν δ’ούτω σπουδαίου εισοδήματος. Άλλ’ άνεπληρώθη 
δμως έν μέρει τοΰτο διά τών εκουσίων εισφορών άς εύηρεστήθησαν νά άπο- 
στείλωσι πρός τόν Σύλλογον οί συνήθεις τοΰ χοροΰ θαμώνες κα’ι αΐτινες 
άνήλθον είς δρ. 2.772. Μεταξύ τούτων τών εισφορών έν τοϊς πρώτοις κα
ταλέγεται ή τής Α. Μ. τοδ Βασιλέως άποστείλαντος δραχ. 500 και ή 
τής A. Β. Τ. τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου άποστείλαντος δραχ. 150. ’Εκ 
τών λοιπών έξαίρομεν τάς δωρεάς τοΰ Δημάρχου Αθηναίων άποστείλαν
τος δραχ. 100 έκ διαθεσίμου παρ’αύτφ ποσοΰ, τοΰ κ. Όδυσσέως Νεγρε- 
πόντη άποστείλαντος δραχ. 500, τοΰ κ. Άνδρέου Συγγροΰ άποστείλαντος 
δραχ. 100 κα'ι τής κυρίας Ελένης Δ. Βασιλείου άποστειλάσης δραχ. 100.
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Έκ τοΰ καθιερωθέντος μέτρου τής περιφοράς κιβωτίων έν ταΐς έκκλη- 
σίαις συνηγάγομεν δραχ. 213,10.

Έκ τών γνωστών άπό τοΰ παρελθόντος έτους τφ Συλλόγφ κληροδοτη
μάτων τό μέν τής Άμεναϊδος Καβανιάρη θέλομεν λάβει μετ’ ολίγον, τα- 
κτοποιηθέντων τών κατ’αύτό, διά δέ τό τοΰ έν Βραΐλα άποθανόντος Άπό- 
στόλου Σταματιάδου έχομεν άκόμη δικαστικόν άγώνα, άλλ’ είναι έξησφα- 
λισμένον ώς γράφει ήμϊν έκεϊθεν ό δικηγόρος κ. Γ. Βερτιάνος. Τέλος τό 
τοΰ μακαρίτου Άλεξανδροπούλου κληροδότημα είσέτι δέν κατεβλήθη ήμΐν.

Πέρ'ι δωρεών καί περί ταμείου δντος τοΰ λόγου οφείλω νά μνημονεύσω 
καί τών εξής.

Οί διδάσκαλοι τής ήμετέρας έν Άθήναις Σχολής τών άπορων παίδων κ.κ. 
Π. Κυπριώτης, Γ. Καλορροίζικος, Ν. Μεταξάς, Κ. Σ. Πιέτρης, Π. Καρ- 
νέσης και Ε. Σακελλαρίδης δΓ έπιστολής αύτών πρός τήν κοσμητείαν τής 
Σχολής άνήγγειλαν δτι συνειδότες τάς έκ τής άνεγέρσεως τοΰ νέου κατα
στήματος μεγάλας τοΰ Συλλόγου δαπάνας δωροΰσι τούς μισθούς αύτών τών 
μηνών Ιουλίου καί Αύγούστου, πεποιθότες δτι ό Σύλλογος δέν θέλει άπορ- 
ρίψει τήν εύτελή μέν, άλλά κατά τό μέτρον τών άσθενών αύτών πόρων έξ 
δλης καρδίας προσφερομένην ταύτην βοήθειαν. 'Η Εφορεία τοΰ Συλλόγου 
έκτάκτως συνελθοΰσα άπένειμε τά εύχαριστήρια αύτής πρός τούς διδασκά
λους έπ'ι τή εύγενεΐ αύτών πράξει, ήν και έγώ χαίρω έξαγγέλλων ένταΰθα 
δημοσί^.

Ό διευθυντής-τής Εταιρίας τοΰ Φωταερίου κ. Κάμιλλος 'Ροβιλλιώ δι’ εύ- 
γενεστάτης αύτοΰ έπιστολής άνήγγειλε πρός τον Σύλλογον δτι ύποβιβάζει 
τήν τιμήν τοΰ έν τφ Συλλόγφ και τή Σχολή καταναλισκομένου φωταε
ρίου είς 25 λεπτά κατά κυβικόν μέτρον άντ'ι τών 40 δσα έδει νά πληρόνω- 
μεν. Διά τήν δωρεάν ταύτην έξ ής έπήλθε μέν ωφέλεια καί κατά. τό λήξαν 
έτος, μείζων δέ θά έπέλθη είς τό μέλλον άπεστείλαμεν πρός τόν κ. Ρο- 
βιλλιώ τά εύχαριστήρια τοΰ Συλλόγου.

Ο έν Λονδίνφ ήμέτερος ομογενής κ. Ίω. Βαλέτας συχνά ένθυμούμενος 
τον Σύλλογον άπέστειλε πρός αύτόν 150 άντίτυπα τής περί Σωκράτους 
πραγματείας αύτοΰ ϊνα πωληθώσιν ύπέρ τής Σχολής τών άπορων παίδων.

Η περιουσία τοΰ Συλλόγου κατά τήν έκθεσιν τοΰ ταμίου κ. Κουτσαλέξη 
δημοσιευομένην έν τέλει άνέρχεται είς δρ. 99,734,52 κατά 17,743,19 
πλείονας ή πέρυσι, εί και ή οικία έπωλήθη δρ. 45,000 άντί τών ύπολο- 
γιζομένων κατά τήν άρχικήν αύτής άξίαν δρ. 54,900 καί ύπέστη ούτω 
μείωσιν δρ. 9,900.

Τό ήμέτερόν άναγνωστήριον ώς καί ή βιβλιοθήκη έλειτούργησαν καί κατά 
τό λήξαν έτος. Άλλά τά ιδρύματα ταΰτα ένεκα τής άνεπαρκείας τοΰ χώ
ρου μένουσι νεκρά έν τφ νΰν καταστήματι καί βεβαίως θέλουσίν άναπτυ- 
χθή έν τώ νέφ.
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Γενομένων τών αρχαιρεσιών διά τό Κί' έτος τοϋ Συλλόγου έξελέχθη- 
σαν πρόεδρος μέν επίτιμος ό κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, πρόεδρος δέ τακτι
κός καί πάλιν έγώ, έφ’φ εκφράζω και ενταύθα θερμοτάτας τάς πρός τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου ευχαριστίας ρ.ου. ’Αντιπρόεδροι έξελέχθησαν οί κ. κ. 
Τιμ. Ήλιόπουλος καί Ίω. Βάμβας, γενικός γραμματεύς ό κ. Μιχαήλ Π. 
Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κ. κ. Γ. Πίσσας και Ν. Κιάππες, ταμίας 
ό κ. Κ. Κουτσαλέξης, επιμελητής τής βιβλιοθήκης ό κ. A. Α. 'Ραγκαβής 
καί διευθυντής τοΰ αναγνωστηρίου ό κ. Κ. Βρυζάκης. Έφορος δέ τής Σχο
λής τών απόρων παίδων έξελέχθη ό κ.’Ιγνάτιος Μοσχάκης καί κοσμήτορες 

οί κ. κ. Δ. Π. Λάμπρος, Β. Άντωνόπουλος, Θ. Μπαλτής, Σ. Κονοφάος, 
Μ. Στελλάκης και Γ. Χαλκιόπουλος. Μέλη δέ τής έξελεγκτικής έπιτροπής 
οί κ. κ. Π. Ταμπακόπουλος, Κ. 'Ρότσιλδ, καί Δ. Τσάτσος.

Ταϋτα τά γενόμενα κατά τό λήξαν έτος ύπό τοΰ Συλλόγου, πλείονας δέ 
λεπτομέρειας παρέχουσιν αί έν τή παρούση λογοδοσίγ προσαρτώμεναι εκθέ
σεις καί οί πίνακες.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚνρΙαι, xal xtym1,

Εαν καί τών σωματείων ή έργασία, ώς ή τών ατόμων, πρέπει νά κρί- 
νηται ούχί μόνον έκ τοΰ μεγέθους τών αποτελεσμάτων αυτής,' άλλά καί έκ 
τής ευγενείας τών έλατηρίων, τά όποια προεκάλεσαν αυτήν, δυνάμεθα, νο
μίζω, σήμερον άνευ δειλίας νά στρέψωμεν τό βλέμμα πρός τό παρελθόν καί 
φαιοροί νά έορτάσωμεν τήν πεντηκοστήν επέτειον τής ήμετέρας φιλαρμο
νικής εταιρείας, τής πρώτης ταύτης φιλαρμονικής εταιρείας τής Ελλάδος. 
Θαρρύνει δέ ημάς εις τοϋτο ούχί ολίγον καί ή παρουσία τοΰ,αντιπροσώπου 
τής Σ. Κυβερνήσεως, τοΰ ήμετέρου ποιμενάρχου καί τών λοιπών τής πό- 
λεως άρχών, ή παρουσία τής δημοτικής αρχής τοΰ ήμετέρου Δήμου καί 
η τών αντιπροσώπων τοϋ δήμου ’Αθηναίων καί πολλών άλλων πρωτευόν
των δήμων τοΰ κράτους καί τέλος ή παρουσία τών αντιπροσώπων τοιού- 
των σωματείων καί δημοσιογραφικών φύλλων. Πρός πάντας τούς άξιοτί- 
μους τούτους κυρίους, οΐτινες έπί τή ήμετέρςι προσκλήσει μετά τοσαύτης 
προθυμίας έσπευσαν είς τήν εορτήν ταύτην τής φιλαρμονικής εταιρίας, δει- 
κνύοντες ουτω δχι μόνον αγάπην πρός αυτήν, αλλά καί έκτίμησιν, προσ
φέρω τον ειλικρινή τοΰ ήμετέρου σωματείου χαιρετισμόν καί έκφράζω πρός

* Έξεφωνήδη κατά τήν έορτήν τής πεντηκονταετηρίοος τής Εταιρείας.

Η ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 409

αυτούς καί τούς εντολεΐς αύτών τήν ζωηράν αύτοϋ έύγνωμοσύνήν επί-τή 
άποδιδομένγι τιμή.,

Πεντήκοντα έτη λοιπόν διέρρευσαν, άφ’ δτου ολίγοι φιλοπάτριδες καί 
φιλόμουσοι νέοι έθεσαν τον θεμέλιον τής φιλαρμονική? εταιρείας λίθον ! 
Πεντήκοντα δλα έτη διέρρευσαν καί πεντήκοντα επομένως έτών ιστορίαν 
οφείλω σήμερον έγώ, αδέξιος τοΰ λόγου τεχνίτης, ενώπιον ομηγυρεως το- 
σοΰτον εκλεκτής διά μεγάλων τούλάχιστον γραμμών νά σκιαγραφήσω. 
Δύσκολον αληθώς τό έργον, τό όποιον έκ καθήκοντος άνέλαβον, δύσκολον 
ούχί δι’ ένα μόνον λόγον διά τοϋτο έπιτρέψατέ μοι, ούχί κατά ρητορικόν 
σχήμα, λίαν άλλως τε τετρίμμένον, άλλ’ έξ άνάγκης, τήν οποίαν πιστεύσατέ 
μοι είλικρινώς αισθάνομαι, έπιτρέψατέ μοι λέγω νά έπικαλεσθώ τήν ύμετε- 
ραν εύμένειαν, καί θεωρήσατε άρκετόν άν μετά τον όφεύομένου σεβασμόν 
εγείρω μόνον έν μέρος τοΰ πέπλου, ό όποιος καλύπτει το παρελθόν, ινα 
ίδωμεν τά λαμπρότερα τούλάχιστον αύτοϋ σημεία καί άποδώσωμεν την 
όφειλομένην τιμήν πρός τούς άνδρας έκείνους,οί όποιοι όχι μόνον έξ αγάπης 
πρός τήν τέχνην, άλλ’ έκ πνεύματος έν γένει φιλοπροόδου καί εκ θερμής 
φιλοπατρίας μεγαλειτέρας προσέφερον ύπηρεσίας είς τήν πραγμάτωσιν τών 
εύγενών σκοπών, ο&ς ή φιλαρμονική έταιρεσία έπί πεντήκοντα έτη μετά ζή
λου επιδιώκει.

’Αφορμήν είς τήν σύστασιν τής ήμετέρας εταιρείας έδωκεν, ώς γνωστόν, 
τό επόμενον γεγονός- κατά παλαιάν συνήθειαν αί ξέναι Κυβερνήσεις, ύπο 
τήν κατοχήν τών όποιων διετέλει ή 'Επτάνησος, έπεμπον πάντοτε είς τάς 
λιτανείας τοϋ αγίου Σπυρίδωνος στρατιωτικόν άπόσπασμα μετά μουσικής- 
ταύτην δέ τήν συνήθειαν έσεβάσθη καί ή άγγλική Κυβέρνησις μέχρι τοΰ 
έτους 1839, δτε διαταγή τής Βασιλίσσης άπηγόρευσε νά παρακολουθώό 
άγγλικός στρατός τάς τελετάς ξένων θρησκευμάτων, ουτω δέ καί ή λιτα
νεία τής 11 Αύγούστου 1839 έξήλθεν άνευ στρατιωτικής παρατάξεως. Τό 
μέτρον τοϋτο έθεωρήθη, ώς ήτο επόμενον, ϋβρις κατά τής θρησκείας καί δΐή- 
γειρε μεγάλην άγανάκτησιν, ήν ό λαός δέν έφοβήθη νά έκδηλώσιρ με τόν 
πλέον έμφαντικόν τρόπον κατά πρόσωπον αύτοϋ τοΰ 'Αρμοστοΰ. Έν ω 
δηλ. κατά παλαιάν έπίσης συνήθειαν, αί λίτανείαι διήρχοντο ύπό τό μέ- 
γαρον τοϋ 'Αρμοστοΰ, έκεΐ δέ ό κλήρος έδέετο υπέρ τής Βασιλίσσης τής 
προστάτιδος δυνάμεως, κατά τήν λιτανείαν ταύτην ό λαός ήθέλησε νά έμ- 
ποδίση τήν άπό τοΰ μεγάρου τοΰ 'Αρμοστοΰ διάβασιν, ουτω δε πολύς θόρυ
βος ήγέρθη καί άταξία μεγάλη έγένετο. "Αξιόν δέ σημειώσεως είνε δτι τής 
ταραχής ταύτης προΐσταντο ή δπως δήποτε μετεΐχον καί τινες δημόσιοι υ
πάλληλοι, οΐτινες τήν έπομένην ημέραν άπελύθησαν τής ύπηρεσίας. Η α
ποπομπή τών ευσεβών τούτων ύπαλλήλων άπό τής δημοσίας ύπηρεσίας, 
οΐτινες προσέφερον τό άξίωμα αύτών, ίσως καί τον άρτον τών τέκνων των, 
θυσίαν ύπέρ τής έξυβρισθείσης θρησκείας, έξηρέθισεν έτι μάλλον τά πράγ
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ματα καί έπηύξησε .τήν κατά τής. Προστασίας δυσαρέσκειαν τού λαού. Ε
πακολούθημα δέ τής δυσαρέσκειας ταύτης υπήρξε καί ή ιδέα τής συστά- 
σεώς τής εταιρείας, σκοπόν έχούσης έν γένει μέν τήν καλλιέργειαν καί διά— 
δοσιν τής μουσικής, ίδίγ δέ τόν σχηματισμόν μουσικού θιάσου, δυναμένου 
νά παρακολουθώ τοΰ 'Αγίου τάς λιτανείας καί νά παρευρίσκηται εις τάς άλ- 
λας θρησκευτικός τελετάς. Πρώτος δέ συνέλαβε τήν ιδέαν ταύτην ό Λου
κιανός Καλογερας, άνήρ εγκρατής, φαίνεται τής μουσικής, δστις βραδύτε- 
ρον ύπηρέτησε τήν εταιρείαν καί ώς διδάσκαλος. Ή σύστασις δμως τής εται
ρείας έγένετο κυρίως ύπό τών εξής οκτώ νέων Πετρ. Κουαρτάνου, Φρ. Ρι- 
βέλη, Γουλ. Μέξα, Νικ. Μακρή, Άντ. Λιβεράλη, Ίω. Φραγκούλη, Έπ. 
Ξύνδα καί Νικ. Καβάσιλα, διότι ό Λουκιανός Καλογερας, ό διαπρεπής κα
θηγητής Άνδρέας Μαυρομμάτης, ό Στάμος Ραμαντάς καί ό Μίχ. Μάνος, 
οΐτινες άνήκουσιν έπίσης εις τούς ίδρυτάς, διαφωνήσαντες πρός τούς πρώ
τους, άγνωστον έπί ποίων ζητημάτων, δέν έλαβον μέρος είς τάς πρώτας 
τοΰ σώματος συνεδριάσεις. Αί διαφωνίαι δμως αυται δέν διήρκεσαν φαίνε
ται. έπί πολύ, διότι βραδύτερον. βλέπομεν πρωταγωνιστάς μάλιστα έν τή 
έταίρεί^ τόν Μαυρομμάτην καί τόν Καλογεραν, τόν μέν ώς γραμματέα αυ
τής, τόν δέ ώς διδάσκαλον. Οί ανωτέρω δέ άναφερόμενοι οκτώ ίδρυταί συμ- 
περιέλαβον έν τφ κύκλφ αύτών καί τούς μή παρόντας κατά τήν πρώτην 
συνεδρίασιν Δημ. Άλβάναν καί Γεράσιμον Ρινόπουλον, είς τόν τελευταΐον 
μάλιστα τούτων ώς τόν πρεσβύτερον ανέθεσαν καί τήν προεδρείαν τής ε
ταιρείας· τοΰ Ριοπούλου δμως μή άποδεχθέντος τήν θέσιν ταύτην έγένετο 
πρώτος τής εταιρείας πρόεδρος ό Α. Κουαρτάνος. Ή σύστασις.τής φιλαρ
μονικής εταιρείας διήγειρε είς τόν λαόν αληθή ένθουσιασμόν, μεγίστην δέ 
έδείκνυον πάντες προθυμίαν νά καταταχθώσιν είς τούς εταίρους αυγής. Εν
τός 15 ημερών άπό τής συστάσεώς της ή φιλαρμονική εταιρεία ήρίθμει 212 
συνεταίρους, βαθμηδόν δέ συμπεριέλαβε μεταξύ τών μελών αύτής τούς δια- 
πρέπεστάτους τής Κερκύρας άνδρας, τόν Άνδρ. Μουστοξύδην, τόν Πέ
τρον Βραΐλαν, τόν Σπυρ. Ζαμπέλιον, τόν ’Αντώνιον Πολυλάν, τόν Γεώρ
γιόν Μαρκοράν, τόν Σωκράτην Κουρήν, αυτόν τόν Μητροπολίτην ’Αθανά
σιον, τίνές τών οποίων καί πρόεδροι τής εταιρείας έπί έτη πολλά διετέλεσαν.

Έκ τών ανωτέρω γίνεται φανερόν δτι όχι μονόν αγάπη πρός τήν τέ
χνην, αλλά καί σεβασμός πρός τήν θρησκείαν καί έν γένει πνεύμα φιλο
πρόοδον καί φιλόπατρι, προεκάλεσαν είς φιλαρμονικάς εταιρείας τήν σύστα- 
σΐν, έκ τών πρώτων δέ αποφάσεων καί έκ πασών τών ένεργειών αύτής. 
ιδίως τών προ τής ένώσεως, γίνεται έπίσης φανερόν δτι ή φιλαρμονική ε
ταιρεία σκοπόν είχε παντί σθένει νά έργασθή είς ένίσχυσίν ταΰ εθνικού φρο
νήματος καί είς ύποστήριξιν τοΰ έθνικού τών Έπτανησίων άγώνος, ό ό
ποιος έξερράγη μέν είς τό φανερόν δέκα έτη βραδύτερον, ακήρυκτος δμως 
διεξήγετο άπό τής έποχής τής συστάσεως τής ήμετέρας εταιρείας. Διότι
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είναι γνωστόν, δτι κατά τό έτος 1839 μετέβη είς Λονδΐνον ό ήγέτης τών 
τότε άντιπολιτευομένων, ό κλεινός Μουστοξύδης, ϊνα αύτοπροσώπως ύπε-' 
ρασπίσιρ ένώπιον τών άγγλων ύπουργών τά δίκαια τοΰ Ίονίου λαού, τα 
όποια άσυστόλως τότε παρεβίαζον τής Προστασίας τά όργανα, Έν τφ μα - 
κρφ δέ ύπομνήματι, τό όποιον πρός τόν σκοπόν τούτον ύπέβαλεν^ό φιλό- 
πατρις άνήρ, ρητώς έλεγε, δτι θά άπήτει τήν άνεξαρτησίαν τής πατρίδος, 
έάν μή έθεώρει τούτο άκατόρθωτον. Συμπίπτει δέ ή έποχή τής συστάσεως 
τής ήμετέρας εταιρείας, κατά φυσικήν μάλλον άκολουθίαν ή τυχαίαν σύμ- 
πτωσιν, δχι μόνον πρός τήν έναρξιν τοΰ έθνικού τής Έπτανήσου άγώνος, 
άλλά καί -πρός έποχήν έν γένει λίαν άξιοσημείωτον διά τήν Κέρκυραν διά 
τήν τότε πνευματικήν άνάπτυξιν, ήτις τότε ύπήρχε καί τήν φιλοπρόοδον 
δράσιν καί τών πολιτικών καί κοινωνικών ήθών τήν αυστηρότητα. Διότι 
έπί μέν τής μικράς πολιτικής σκηνής τής Ίονίον πολιτείας έπρωταγωνί- 
στουν άνδρες άρτίαν έχοντες μάθησιν καί σεμνόν τό ήθος καί ύψηλόν τό 
φρόνημα, ήκμαζε δέ τότε καί ή Ίόνιος ’Ακαδημία, τό λαμπρόν τούτο φυ- 
τώριον τής άναγεννωμένης ελληνικής έπιστήμης, έν φ είργάζοντο άνδρες 
έξοχου επιστημονικής μορφώσεως, εύσυνείδητοι καί ρέκται άληθεΐς Έλλη
νες καί άληθεϊς χριστιανοί, θαυμασίως συνδυάσαντες, ώς άλλοτε οί φωστή
ρες τής Σχολής τής ’Αλεξανδρείας, τήν σοφίαν τού κλασικού ελληνισμού 
πρός τού Εύαγγελίου τά διδάγματα. Έκτος δέ τής σεμνής ταύτης χορείας, 
ήκμαζον τότε έν.Κερ^ύρα καί πολλοί άλλοι λόγιοι, οί όποιοι έπίσης έπι- 
μελώς καλλιεργοϋντες τά γράμματα καί τάς αύτάς έχοντες άρετάς έχρη- 
σίμευόν ώς παράγοντες σπουδαίοι τής κοινωνικής καί πολιτικής προόδου’ 
Είς τήν κοινωνικήν δέ ταύτην πρόοδον καί τήν πνευματικήν ζωήν τής έπο
χής έκείνης οφείλεται ή σύστασις δχι μόνον τής φιλαρμονικής, άλλά καί άλ
λων άξιολόγων σωματείων, τής άναγνωστικής π. χ. εταιρείας, ή όποια κατά 
τό έτος 1836 συσταθεΐσα ύπάρχει καί σήμερον έν άκμή, καί τής εταιρεία 
τών φιλομαθών, ή οποία ίδρυθεΐσα τό έτος 1845 καί ύπό τήν προεδρεία,ς 
τοΰ Μουστοξύδου διετελέσασα συνεκέντρωσεν είς κοινήν επιστημονικήν εργα
σίαν πάντας τούς λογίους τής έποχής έκείνης. Ούχί δέ μόνον τών λογιών, 
άλλά καί τού λαού ό βίος ήτο κατά τήν έποχήν. έκείνην πνευματικώτερος 
ή. σήμερον. Διότι είχε καί ό λαός τότε τά ιδανικά του καί. περιέκλειε ,είς τήν 
καρδίαν του τήν Μεγάλην ’Ιδέαν, περί τής όποιας μάλιστα έπίστευεν δτι κάί 
προφητεΐαι ύπήρχον, τήν Μεγάλην ’Ιδέαν, ήτις είς τήν έποχήν τής μεγάλης 
άναπτύξεως έμελλε νά άποβή έμπαιγμού άντικείμενον ! ’Αρκετήν δέ πνευ
ματικήν τροφήν ευρισκεν ό λαός είς τάς εκκλησίας, έν αίς δέν παρίστάτο 
μόνον απλούς θεατής ιεροτελεστιών άκαταλήπτων, άλλ’ ήκουε τού Ευαγγε
λίου τήν άνάπτυξιν παρά εύφραδών ίεροκύκων, οΐτινες δέν ένόμιζον αμάρ
τημα νά όμιλώσιν είς τόν λαόν τού λαού τήν γλώσσαν. Συνεπλήρου δέ; ό 
λαός τήν άνάπτυξιν του διά τής άναγνώσεως βιβλίων θρησκευτικής ιδίως 
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ύλης η ύλης δπως δήποτε προσιτής είς αύτόν,είς τάς άθψας δέ αυτού δια
σκεδάσεις έτέρπετο ψάλλων τήν Ξανθούλα, τήν Αυγουλά, τήν Φαρμακωμένη, 
τήν Εύρυκόμη και άλλα εύμορφα και σεμνά τραγούδια τοΰ Σολωμοΰ, είς 
τήν γλυκύτητα κα'ι σεμνοπρέπειαν τής ποιήσεως τών οποίων πληρέστατα 
ανταπεκρίνετο ή γλυκύτης και ή σεμνοπρέπεια. τής μουσικής, συνθέτης τής 
οποίας ήτο τοϋ Σολωμοΰ ό εγκάρδιος φίλος, ό Νικόλαος Μάντζαρος.

Ή ατελής αύτη είκών τής κερκυραΐκής κοινωνίας κατά τήν εποχήν εκεί
νην, άπό των κόλπων τής οποίας ή Φιλαρμονική έξήλθεν, εξηγεί πληρέ
στατα πώς εταιρεία μουσική προήλθε μέν έκ θρησκευτικού σχεδόν φανατι
σμού, παρεσύρθη δέ ταχέως είς ένεργείας ξένας κυρίως πρός τήν τέχνην. 
Τούτο δέ ούδόλως, νομίζω, δύναται νά θεωρηθή βεβήλωσις τής θείας τέχνης, 
άφ’ ού αύτή αύτη ή Μουσική δέν επιζητεί απλώς τό. έν τφ χρόνφ ώραΐον 
διά τής μελφδίας, τής αρμονίας και τού ρυθμού, άλλά. σκοπεί τήν διά τοΰ. 
ωραίου διέγερσιν κα'ι έκφρασιν παραστάσεων ύψηλών και συναισθημάτων 
εύγενών. Τούτο άκριβώς έ'πραξε κα'ι ή ήμετέρα εταιρεία, ήτις διά τής Μου
σικής ήθέλησε προ παντός άλλου νά έξυπηρετήση τόν έθνικόν τής Έπτα- 
νήσου άγώνα. Πρός ύποστήριξιν τού ισχυρισμού τούτου δύναμαι νά άνα
φέρω, τάς δύο άποφάσεις, τάς οποίας τό σωματεΐον κατά τό έτος 1841 
έλαβε νά γίνηται δηλ. χρήσις είς τάς συνεδριάσεις και γραφεία αύτού τής 
μητρικής γλώσσης και νά έορτάζηται τακτικώς ή 25 Μαρτίου διά δημο
σίων συναυλιών και πανηγυρικής τού καταστήματος διακοσμήσεως, κα'ι δτι 
και διά τάς στολάς τών μουσικών της είχε έκλέξη. τά έθνικά χρώματα, 
άλλ’ ή Κυβέρνησις τή έπέβαλλε τά χρώματα τού ’Ιουνίου Κράτους. Δύνα
μαι νά άναφέρω τά. συμπόσια τής έταιρείας, τά όποια έλάμβανον πάντοτε 
χαρκτήρα έθνικής διαδηλώσεως, .και είς τά όποια ό μελίρρυτος τής εται
ρείας πρόεδρος Πέτρος Βράϊλας δέν έδυσκολεύετο έπ'ι παρουσίφ τού Άρμο- 
στού νά έγείρη τδ ποτήριον ύπέρ τής μητρός Ελλάδος, σεβαστής και ά- 
γαπητής, ώς έλεγε, και είς αύτούς τούς ήμετέρους. προστάταςΑ Δύναμαι 
προσέτι νά άναφέρω τήν πανηγυρικήν έκλογήν τού Μητροπολίτου Αθανα
σίου ώς μέλους τής εταιρείας, έκλογήν, ήν τό σώμα έδέχετο διά χειροκρο
τημάτων και ή μουσική έχαιρέτιζε διά τού έθνικοΰ ύμνου. Δύναμαι έπίσης 
'νά άναφέρω τάς τιμάς, δς ή φιλαρμονική άπένειμε πρός πάντας τούς πρό 
τής ένώσεως δι’ όποιον δήποτε λόγον έλθόντας ένταϋθα έπισήμους άνδρας 
τής έλευθέρας 'Ελλάδος καί πρός πάντας τούς 'Επτανησίους τούς τιμίως 
τήν έθνικήν ιδέαν έξυπηρετήσαντας, και τέλος τό ένεργόν μέρος, τό όποιον 
ή Φιλαρμονική έλαβε είς πάσας τάς ύπέρ τής 'Ενώσεως διαδηλώσεως τού 
Κερκυραϊκού λαού, ούτινος διά τών έθνικών ασμάτων ένίσχυσε τό φρόνημα

.1 Μετά-τήν έκφώνησιν τοϋ λόγου έπληροφορήΟην οτι δ πρόεδρος τής φιλαρμονικής 
Πέτρος-Βράϊλας έκαμε τήν ανωτέρω μνημονευομένην πρόποσιν έν συμποσίω οΰχ'ι τής 
Φιλαρμονικής άλλά τής Αναγνωστικής εταιρείας.
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και διηγειρε τον ενθουσιασμόν. 'Ημείς τουλάχιστον, οΐτινες . ήμεθα τότε, 
παιοία, ένθυμουμεθα τας ιεράς .συγκινήσεις, άς ή Φιλαρμονική παρήγεν είς 
τας καρδίας ημών, και, μετ εύγνωμοσύνής θέλομεν θεωρή αύτήν πάντοτε 
ενα τών κυριωτατων παραγόντων τής έθνικής ήμών αγωγής 1

Ενδιετριψα ίσως πλέον τού δέοντος είς τάς έθνικάς ένεργείας τής ήμε- 
τερας εταιρείας, διότι τάς ένεργείας ταύτας θεωρώ τάς ύψίστας. Έκ τούτου 
όμως δεν πρέπει να νομιση τις δτι ύποτιμώ τάς ώφελείας, τάς οποίας αύτη 
προσεφερεν. εις τήν τέχνην ή μάλλον είς τήν διάδοσίν αύτής. Διότι ή Φι
λαρμονική ουδέποτε διετυπωσεν αξιώσεις Μουσικής Άκαδημείας, δυναμένής 
να προαγαγη την τέχνην και νά τάμη. νέας οδούς, αγνώστους είς τόν μου
σικόν κοσμον αλλα συμφώνως πρός τόν σκοπόν τόν όποιον άπ’ άρχής έθε- 
σεν, έζήτησε νά μεταφυτεύση τήν τέχνην είς τήν Κέρκυραν, νά άναπτύξη 
τοΰ λαού το μουσικόν αίσθημα, νά διεγείρη τήν πρός τήν Μουσικήν άγάπην, 
και να καταστηση την μελετην αύτής προσιτήν είς πάντας. Τοιαύτην ειχεν 
η φιλαρμονική. αποστολήν και τήν άποστολήν ταύτην πληρέστατα έξεπλή- 
ρωσεν εις κύκλον μάλιστα εύρύτερον έκείνου, τόν όποιον άρχικώς περιέ
γραψε· διότι εινε γνωστόν και όμολογεΐται εύτυχώς παρά πάντων δτι ή 
ενεργεια αυτής απέβη έπωφελής καί πέραν τών στενών τής νήσου ορίων, 
εινε γνωστόν οτι το μουσικόν αίσθημα έντεύθεν ιδίως μετεδόθη είς τήν 
Επτάνησον και την λοιπήν Ελλάδα, και δτι είς έποχήν μάλιστα παλαιό·* 

τέραν πανταχού σχεδόν οί τής έλευθέρας ή δούλης Ελλάδος, δπου ίδρύοντο 
μουσικοί Σύλλογοι ή συνεκρότούντο μουσικοί θίασοι, μαθηταί τής φιλαρμο
νικής έκαλούντο ώς πρώτοι διδάσκαλοι. Ή άναγνώρισις αύτη εινε άρκετή 
τιμή διά τήν ήμετέραν εταιρείαν, άλλην δέ μεγαλειτέραν δέν ζητεί. Ούδέ 
έννοεΐ αύτη άγυρτεύουσα τρόπον τινά, νά σφετερισθή τήν δόξαν, ή οποία 
άνήκει άποκλειστικώς είς άτομα. Διότι εινε βέβαιον, δτι έάν κατά τήν πεν
τηκονταετίαν ταύτην παρήχθησαν έργα μουσικά άξια λόγου, έργα πολύ 
έπαινεθέντα δχι μόνον είς τήν Ελλάδα, άλλά καί είς τόν έξω κόσμον, 
ταύτα τιμώσι μάλλον τούς άξιους αύτών συγγραφείς καί συνθέτας. “Οσον 
στενώς καί άν ήθέλησεν ό έπιφανής Μάντζαρος—διότι, έννοεΐται περί αύτοϋ 
ιδίως πρόκειται—.νά συνδέση τό ό'νομα αύτού μετά τού ονόματος τής Φι
λαρμονικής, αύτη ούδέ έν φύλλον άπαιτεΐ έκ τού στεφάνου, ό όποιος περι
βάλλει τήν σεβασμίαν αύτού κορυφήν. Τούναντίον έν. ειλικρινείς ομολογεί 
κατά τήν έπίσημον ταύτην ημέραν, καθ’ ήν δίδει, ούτως είπεΐν, λόγον τής 
πεντηκονταετούς αύτής έργασίας, δτι ούδέν μέν έ'πραξε ύπέρ τού Μαντζάρου, 
ό Μάντζαρος δμως έ'πραξε ύπέρ τής φιλαρμονικής τό παν. Καί άνευ τής 
.φιλαρμονικής ό Μάντζαρος ήθελε βεβαίως άνέλθη είς τό σημεΐον, είς τό 
όποιον άνήλθεν- άνευ δμως τού Μαντζάρου ή Φιλαρμονική δέν θά ύπήρχεν 
ή τούλάχιστον δέν θά άπέφερε. πολλούς καρπούς. Ό Μάντζαρος ύπήρξεν ή. 
ψυχή τής φιλαρμονικής καί είργάσθη έν αύτή άπό τής συστάσεως αύτής 

27 
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μέχρι τόΰ θανάτου του, έπισυμβάντος τη 30 Μαρτίου 1872, ήτοι επι τριά
κοντα καί πλέον έτη, μετά ζήλου παραδειγματικού καί χωρίς ουδέποτε νά 
λάβη οβολόν ούτε παρά τής εταιρείας ούτε παρά τών μαθητών, τούς οποίους 
και κατ’ιδίαν έδίδασκε, άρκεσθείς δέ είς τήν ισόβιον μικράν σύνταξιν, τήν 
οποίαν ή Βουλή τής Επτάνησου είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης άπένειμεν είς 
αυτόν καί είς τήν ηθικήν αμοιβήν τών δύο τής Ελλάδος Βασιλέων τοΰ Ό- 
θωνος καί τοϋ Γεωργίου, έξ ών ό μέν άπέστειλεν είς αυτόν τόν άργυρούν, 
ό δέ τον χρυσοΰν Σταυρόν τού Σωτήρος. Ουτω διήλθε τον βίον αύτού έν 
τφ στενφ τής Φιλαρμονικής κύκλφ καί έν τφ μέσφ τών μαθητών αύτού, 
τους οποίους πατρικώς ήγάπα καί παρά τών οποίων αληθώς έλατρεύετο, 
άνήρ πρός τόν όποιον ή ιδία ίκανότης εύρύτατον είχεν άνοιξη ορίζοντα άπό 
τής έποχής, καθ’ ήν έσπούδαζεν έν Ίταλίγ, άνήρ ό όποιος δίς έκλήθη έπι 
άδρφ μισθοδοσία είς τήν διεύθυνσιν μεγάλων Μουσικών Σχολών, τής έν 
Νεαπόλει δηλ. και τής έν Μεδιολάνοις, άνήρ, τοΰ οποίου τήν άξίαν άνε- 
γνώρισαν πάντες οί μεγάλοι μουσικοί τής έποχής του, οί όποιοι ούχί σπα- 
νίως έζήτουν τήν γνώμην τοϋ Μαντζάρου έπι τών δυσχερεστέρων θεωρη
τικών ζητημάτων τής Μουσικής.

Υπό τήν διεύθυνσιν τοιούτου άνδρός επόμενον ήτο τό έργον τής φιλαρ
μονικής νά προκόψη. Είχεν άλλους ή εταιρεία πάντοτε καί άλλους, ικανούς 
διδασκάλους, μαθητάς τούς πλείστους τού Μαντζάρου καθ’ ύπόδειξιν τού 
οποίου προσελαμβάνοντο είς τήν ύπηρεσίαν τής εταιρείας. Κατάχρησις θά 
ήτο βεβαίως άν ήθελον άναφέρη ενταύθα τά ονόματα πάντων τών διδα
σκάλων τούτων καί άποδώση τόν είς έκαστον τόν όφειλόμενον έπαινον. 
Πρέπει όμως τουλάχιστον νά μνημονεύσω δτι πολλοί τών διδασκάλων τού
των προσέφερον είς τήν εταιρείαν τήν πολύτιμον αύτών συνδρομήν λίαν 
άφιλοκερδώς, μικράν μόνον, πολλάκις δέ καί ούδεμίαν λαμβάνοντες παρ’ 
αύτής άμοιβήν.

Δυσχερεστέρα θά ήτο ή θέσις μου, αν ήθελον νά πλέξω τό έγκώμιόν 
τών άειμνήστων τής εταιρείας προέδρων, είς τήν δεξιάν τών όποιων διεύ- 
θυνσιν οφείλεται, ό μάκρος τής εταιρείας βίος καί ή άκμή αύτής. Αύτά ε
πομένως τά πράγματα πλέκουσι τό έγκώμιόν αύτών άλλως τά ονόματα 
τών πλείστων έξ αύτών είνε τόσον γνωστά, ώστε πας έπαινος άποβαίνει πε
ριττός. Διετέλεσαν δέ πρόεδροι τής εταιρείας οί επόμενοι,, έξ ών οί πλεΐ- 
στοι έπί πολλάς μάλιστα περιόδους, Πέτρος Κουαρτάνος, ’Αντώνιος Πο- 
λυλάς, ’Αναστάσιος Γυαλινάς, Γεώργιος Μαρκοράς, Άνδρέας Μουστοξύδης, 
Σπυρίδων Βέγιας Βούλγαρις. Ουτος καί προηγουμένως διετέλεσε πρόε
δρος καί κατά τά άπαίσια διά τήν εταιρείαν έτη 1850 — 53, δτε, ένεκα' 
τών μεγάλων οικονομικών στενοχώριών ήθελεν έπέλθη ή διάλυσις τής ε
ταιρείας, αν μή έσωζεν αύτήν ή δραστήρια τού προέδρου τούτου ενέργεια, 
βστις ών συγχρόνως καί έπαρχος Κερκύρας, έπέτυχε νά δοθή είς τήν έται- 
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ρείαν έκ τού δημοσίου ταμείου άξιον λόγου μηνίαΐον βοήθημα, καί έράνους 
ύπέρ αύτής ένήργησε καί τόν άριθμόν τών μελών σπουδαίως ηύξησεν. Ή 
εταιρεία δέ εύγνωμονούσα μετέθεσεν αύτόν είς τήν τάξιν τών έπιτίμων 
μελών, άπεφάσισε νά άναρτηθή ή είκών αύτού είς τήν αίθουσαν τών συνε
δριών καί άπέδωκεν είς αύτόν τόν έξόχως τιμητικόν τίτλον προέδρου φι- 
λοπάτριδος καί σωτήρος τής εταιρείας. Μετά τόν Βέγιαν Βούλγαρην προή- 
δρευσαν αύτής ό Πέτρος Βράϊλας, Σπυρίδων Δούσμανης, Σωκράτης Κουρής, 
’Αριστοτέλης Σαραμέτης, ό κατόπιν έπί δώδεκα συνεχή έτη διοικήσας τήν 
εταιρείαν, Γεώργιος Δάνος Πέκος, . Σπυρίδων Μπαλτάς καί τέλος ό πο- 
λύκλαύστος Ιωάννης Δούσμανης, ούτινος τήν πρόωρον στέρησιν, μόλις προ- 
διαθέσας έθρήνησεν ή εταιρεία.

’Επιθυμητόν θά ήτο είς έμέ νά ήδυνάμην νά κουράσω ύμάς ολίγον διά 
τής άναγνώσεως μακρού καταλόγου εύεργετών καί δωρητών, δυστυχώς δ
μως τά λογιστικά βιβλία τής εταιρείας δέν παρέχουσι πρός τούτο άφθονον 
ύλην. Διότι, έάν έξαιρέσωμεν τά ποσά, ατινα πολλάκις συνήχθησαν έξ έρά- 
νων ένεργηθέντων όχι μόνον είς τήν πόλιν, άλλά καί είς τά προάστεια καί 
είς τά χωρία, αύθορμήτους συνδρομάς καί κληροδοτήματα πολύ ολίγα έλα- 
βεν ή ήμετέρα εταιρεία· τά μεγαλείτερα δέ έξ αύτών είνε τό τού Σπ. Άλ- 
φιεράκη κληροδότημα, τό έκ δύο οίκίσκων άποτελούμενον, τό τού ’Αναστά
σιού Ποφάντη κληροδοτήσαντος δρ. 2670, τής 'Ελένης Λαμπριάδου κλη- 
ροδοτησάσης 50 μετοχάς τοΰ εθνικού δανείου καί τοΰ ’Αλεξάνδρου Ράλλη, 
ό όποιος κατ’ εντολήν τυύ άποβιώσαντος πατρός αύτού προσέφερε τή έται- 
ρείγ δρ. 900. ’Εάν δμως ή ιδιωτική γενναιοδωρία μικράν είς τήν εται
ρείαν έδωκε συνδρομήν, μετά στοργής έτεινον είς αύτήν χεΐρα βοηθείας ή 
Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος, ή Κυβέρνησις Αύτού καί ό δήμος Κερκυ- 
ραίων. Καί ό μέν Βασιλεύς ημών άπό εικοσαετίας περίπου ηύδόκησε νά χο- 
ρηγή έτησίως είς τήν ήμετέρ.αν εταιρείαν δρ. 1600, κατά δέ τό έτος 1884 
άπεφάσισε καί ή Σ. Κυβέρνησις, πρωθυπουργούντος τού κ. Χαριλάου Τρι- 
κούπη, τού ήδη έπιτίμου τής εταιρείας προέδρου, νά προσφέρη έτησίως δρ. 
1500. Ό δέ δήμος Κερκυραίων άπό έτών προσφέρει είς τήν φιλαρμονικήν 
έτησίαν συνδρομήν έκ δρ. 2000, ούχί δέ σπανίως καί έκτάκτους συνδρο
μάς ποοσέφερεν. Έκ τούτων μεγαλειτέρα είνε ή κατά τό ένεστός έτος 
έκ δρ. 4000, ή οποία έδόθη, "να δυνηθή ή εταιρεία νά άνταποκριθή είς 
τάς μεγάλας δαπάνας, είς τάς όποιας ύπεβλήθη πρός πλατυτέραν διδα
σκαλίαν τής μούσικής καί τής θεωρίας αύτής δι’ ήν καί διευθυντήν τών 
σχολών διώρισεν καί πολλούς άλλους διδασκάλους προσέλαβεν. Εσχάτως 
δέ ό δήμος Κερκυραίων έπεκτείνων τάς πρός τήν εταιρείαν ένεργείας, 
προσέφερεν είς αύτήν καί κατάλληλον γήπεδον, έπί τού οποίου, έλπίζομεν,' 
ή εταιρεία δέν θέλει βραδύνη νά οίκοδομήση ίδιον κατάστημα. Είθε ή ά- 
γάπη αύτη τού ήμετέρου Βασιλέως, τής Σ. Κυβερνήσεως καί τού δήμου
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Κερκυροιίων, διά τήν οποίαν ή ήμετέρα εταιρεία καυχάται και βαθυτάτην 
αισθάνεται εύγνωμοσύνην, νά μείνη αμετάβλητος καί είς τό μέλλον καί νά 
χρησιμεύση ώς παράδειγμα είς πάντας τούς δυναμένους νά βοηθήσωσι το 
κοινωφελές αύτής. έργον. /

Τοιοϋτον, κυρίαι κα'ι κύριοι, έν άτελεστάτη σκιαγραφία το παρελθόν 
τής ήμετέρας εταιρείας. Είχον τήν ύποχρέωσιν διηγούμενος τά.κατ’ αυτήν 
νά είμαι σύντομος, έφ’ δσον τουλάχιστον το ύποκείμενον τής διηγήσεως 
μοί έπέτρεπε τοϋτο, καί νά μή ύποπέσω είς ύπερβολάς, είς τάς οποίας άλ
λως εύκολον ήτο νά μέ παρασύρω ή πρός τήν εταιρείαν άγάπη μου- τήν 
ύποχρέωσίν μου δέ ταύτην έφρόντισα πολύ νά μή λησμ,ονήσω κατά τήν διή- 
γησίν μου. Φοβούμαι μάλιστα μήπως ή μεγάλη φροντίς μου περί ταύτην 
κατέστησεν άσθενεστέραν τήν περιγραφήν του πεντηκονταετούς τής. εται
ρείας βίου. Και τοϋτο όμως άν συνέβη, ούδε'ις, νομίζω, δύναται. νά άρνηθή 
οτι έντιμον ύπό πάσαν έποψιν ύπήρξε τό παρελθόν τής φιλαρμονικής, το 
έντιμον δέ παρελθόν συνεπιφέρει καί μεγάλας είς τό μέλλον ύποχρεώσεΐς. 
Οί αείμνηστοι τής εταιρείας ίδρυταί, αί άρχα'ι αύτής καί τά μέλη, οί δι
δάσκαλοι και οί μαθηται έξεπλήρωσαν άναμφιβόλως τά καθήκοντα αυτών, 
άς μή ύστερήσωμεν καί ημείς, άλλ’ άς προσπαθήσωμεν εργαζόμενοι μετά 
ζήλου καί συνέσεως, προ πάντων δέ έν όμονοίγ, νά προαγάγωμεν το λαμ
πρόν έργον, τό όποιον έκεΐνοι παρήγαγον.

ΕΡΙΚΟΥ ΟΥΣΑΙ

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΑΠΡΑ’

Γ'

Δεκαοκτώ έτη προ τών συμβάντων τούτων ό Καισαρ άγορανόμος ών 
εΐχεν έπιχειρήσει νά έπικυρωθή διά δημοψηφίσματος ή έκτέλεσις τής δια
θήκης ’Αλεξάνδρου τοϋ Β' τής κληροδοτούσης τήν Αίγυπτον είς τόν ρω
μαϊκόν λαόν2. Ή Αίγυπτος ήτο νϋν ύποτεταγμένη. Δι’ ενός λόγου του 
ό Καισαρ ήδύνατο νά καταΟτήση τήν μεγάλην καί πλουσίαν ταύτην χώ
ραν ρωμαϊκήν έπαρχίαν. Άλλά κατά τό έτος 65 ή Κλεοπάτρα μόλις είχε

1 Συνέχεια' ίδέ προηγούμενων φυλλαδίων,
2 Σουητώνιος, Καισαρ, ΙΑ'. ' 
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γεννηθή" κατά τό έτος 65 ό Καισαρ δέν εΐχεν αίσθανθή το δήγμα τοϋ δφεως 
τοϋ Νείλου, ώς άποκαλεΐ αύτήν ό Σαίξπηρ. Ό ύπατος δέν ένεθϋμήθη τάς 
προτάσεις τοϋ άγορανόμου. Ή πρώτη πραξις τοϋ Κάίσαρος' αμα τή είσόδφ 
αύτοϋ είς Αλεξάνδρειαν ύπήρξεν ή άναγνώρισις τής Κλεοπάτρας ώς βασι- 
λίσσης τής Αίγύπτου. Έν τούτοις κηδόμενος τών αισθημάτων τών Αιγυ
πτίων άπεφάσισεν ϊνα ή Κλεοπάτρα νυμφευθή τόν δεϋτερότοκον αύτής άδελ- 
φόν, Πτολεμαίον τόν νεώτερον, και συμμερισθή μετ’ αύτοϋ τήν αρχήν. Πλήν, 
ώς παρατηρεί ό Δίων, δτε γάμος και ή διανομή αύτη τοΰ θρόνου ήσαν ει
κονικά. Ό νεαρός ήγεμονόπαις μόλις δεκαπενταέτης τότε, ούτε βασιλεύς 
άκόμη ήδύνατο νά ήνε ούτε σύζυγος καν τής βασιλίσσης. Κατά τό φαινό- 
μενον ή Κλεοπάτρα ήτο ή σύζυγος τοϋ άδελφοΰ της καί ή μετ’αύτοϋ συμ- 
βασιλεύουσα, πράγματι δμως έβασίλευε μόνη και ήτο ή παλλακή τόΰ 
Καίσαρος *.

Κατά το οκτάμηνον διάστημα τής διαρκείας τοΰ έν Άλεξανδρείγ πολέ
μου, ό Καισαρ έγκλειστος είς τό άνάκτορον ούδ* έπί στιγμήν κατέλιπέ τήν 
Κλεοπάτραν,· είμή μόνον χάριν τής μάχης. Ή μάκρά αύτη σελήνη τοΰ μέ- 
λιτος έφάνη αύτφ βραχεία. Ήγάπα τήν νεαράν βασιλίδα δσον καί κατά τάς 
πρώτας ημέρας καί περισσότερον έτι, δέν ήδύνατο δέ νά τήν έγκαταλίπη. 
Είς μάτην συμφέροντα σπουδαιότατα έκάλουν αύτόν είς Ρώμην, δπου ή 
άταξία έβασίλευε καί τό αίμα έρρεε καί δπου άπό τής 13 Δεκεμβρίου 
τοϋ παρελθόντος έτους ούδεμία έπιστολή είχε ληφθή έκ μέρους αύτοϋ. Είς 
μάτην έν Άσίφ ό Φαρνάκης, νικήσας τούς συμμάχους τής Ρώμης βασιλείς 
καί τούς λεγεώνας τοϋ Δομιτίου είχε κυριεύσει τόν Πόντον, τήν Καπ
παδοκίαν καί τήν ’Αρμενίαν. Είς μάτην έν ’Αφρική ό Κάτων καί οί τε
λευταίοι τοϋ Πομπηίου οπαδοί εΐχεν συγκεντρώσει έν Ίτύκη στρατόν πο
λυάριθμον, άποτελούμενον έκ δεκατεσσάρων λεγεώνων, δεκακισχιλίων ιππέων 
Νουμιδών καί εκατόν είκοσιν έλεφάντων μαχίμων. Είς μάτην έν Ισπανία 
τά πνεύματα ήσαν έξημμένα κάί ή έπανάστασις ήτο έπί θύραις. Τά κα
θήκοντα, τά συμφέροντα, τήν φιλοδοξίαν, τούς κινδύνους, τά πάντα έλη- 
σμόνει ό Καϊσαρ είς τάς άγκάλας τής Κλεοπάτρας. Καί άπεφάσισε μέν 
ν’ ά.πέλθη έξ ’Αλεξάνδρειάς, άλλ’ δπως έπιχειρήση μετά τής ωραίας βασι- 
λίδος τερπνόν έπί τοϋ Νείλου πλοϋν.

Τή διαταγή τής Κλεοπάτρας ήτοιμάσθη μέγα πλοίον άβαθές, έκ τών 
καλούμενων θαλαμηγών, ατινα μετεχειρίζοντο οί Ααγίδαι διά τήν ποτα
μοπλοΐαν. Ήτο άληθές πλωτόν μέγαρον μήκους ήμίσεως σταδίου, ύψους 
τεσσαράκοντα πήχεων άπό τής υφάλου γραμμής. Τά διάφορα στεγάσματα 
αύτοϋ ήσαν επάλληλα, περικυκλούμενα ύπό στοών καί κιονοστοιχιών, έπι-

1 Πλούταρχος,.Καϊσαρ, ΝΕ’, Δίων ΜΗ', 44· Πορφύριος Fragm. Histor. graec. 
Γ' σ. 724. Ύπάρχουσι νομίσματα τής Κλεοπάτρας κοπέντα κατά τό έτος 46, έν οίς 
ούτε ή προτομή εύρηται, ούτε τό ό'νομα καν τοϋ Πτολεμαίου ΙΓ'. 
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βτεφόμενα δε ύπό ανδήρων, έξ ών τέρπνοτάτη'ήτο ή θέα, καί «τινα έσκέ- 
ποντο ύπό σκιάδος εκ πορφύρας. Ίο έσωτερικον τοΰ σκάφούς διηρεΐτο' είς 
παμπληθή διαμερίσματα, ηύτρεπίσμένα μετά πάσης τής χλιδής καί τής λε
πτεπίλεπτου πολυτελείας τοΰ αιγυπτιακού πολιτισμού- ευρύχωροι αίθουσαι 
περιβαλλόμεναι ,ύπό περιστυλίων, Sv βακχεΐον περίπτερον-· περιέχον δέκα 
τρεις κλίνας, ου ή οροφή αψιδωτή ώσεί σπηλαίου ήτο άπαστράπτον τεχνη
τόν χαλίκωμα, άποτελούμενον έξ ίάσπιδος, σιδηρίτου, σαρδίου, αλαβάστρου, 
άμεθύστων, βηρύλλων και τοπαζίων εύρίσκοντο εντός αύτοΰ. Τό σκάφος είνε 
έκ κέδρου κα'ι έκ κυπαρίσσου, τά ιστία έκ βύσσου, τά σχοινιά βέβαμμένα 
διά πορφύρας. Πανταχοΰ φαίνονται γεγλυμμένα ύπό αρίστων τεχνητών κά
λυκες λωτοϋ ήνεφγμένοι, σπεΐραι άκάνθης έλισσόμεναι, έγκαρπα έκ φύλλων 
κυάμου και άνθέων φοίνικος έκτεινόμενα, παντού άστράπτουσι τό μάρμαρον, 
τό θύϊνον ξύλον, ό έλέφας, ό δνυξ, τά έξ έπιχρύσου χαλκού κιονόκρανα καί 
κορωνίδες. Μίμοι καί άκροβάται καί μουσικοί καί στρατιά ολόκληρος δρχη- 
στρίδων καί. αύλητριών έπεβιβάσθησαν έπί τού πλοίου, δπως μετάφέρωσιν 
ει’ς τήν αύστηράν ερημιάν τής Θηβαίδος τάς ήδονάς καί τήν άσωτίαν τής 
’Αλεξάνδρειάς 4.

Ό Καΐσαρ καί ή Κλεοπάτρα έντρυφώσιν άναλογιζόμενοι τό γοητευτι
κόν αυτό ταξείδιον. Θά περιφέρωσι τόν νεογενή αύτών έρωτα άναμέσον 
τών παλαιών πόλεων τής Αίγύπτου, έπί τού χρυσορρόα Ν&ίλου, δν θ’ άνα- 
πλεύσωσι μέχρι τών μυστηριωδών χωρών τής Αιθιοπίας. ’Αλλά κατά τήν 
παραμονήν τής άναχωρήσεώς, οί στρατιώται έξοργίζονται, ψιθυρίζουσιν, 
στασιάζουσιν. Οί αξιωματικοί των λαλούσι μετά παρρησίας είς τό συμβού
λων. Ό Καΐσαρ συνέρχεται έκ τής μέθης του. Πρός στιγμήν σκέπτεται νά 
παραλαβή μεθ εαυτού τήν Κλεοπάτραν εις Ρώμην, άλλ’ αναγκάζεται ν’ ά- 
ναστείλη τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου τούτου- ό κίνδυνος είνε μάλλον έπεί- 
γων εν Άρμενίφ, καί πρέπει έκεϊ νά πορευθή κατά πρώτον. Ό Καΐσαρ ά- 
φίνει δύο λεγεώνας είς τήν Κλεοπάτραν, φρουράν πιστήν καί έπίφοβον, ήτις 
δύναται νά έξασφαλιση τήν ησυχίαν έν Αλεξάνδρειά: καί απέρχεται είς 
’Αντιόχειαν1 2 3.

1 Σουητώνιος, Καΐσαρ ΝΒ'. ’Αθηναίος, Ε, 9. Δίων, ΝΒ, 45.
1 Πλούταρχος, Καΐσαρ ΝΕ'. Σουητώνιος, Καΐσαρ ΝΒ', Δίων MB', 45—48.
3 Πλούταρχος, Καΐσαρ ΝΕ'. Σουητώνιος, Καΐσαρ, ΝΒ'. Δίων ΜΘ, 41 καί εφεξής.

Κατά τήν διάρκειαν τών έκστρατειών τοΰ Καίσαρος είς ’Αρμενίαν καί 
’Αφρικήν (άπδ τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 47 μέχρι τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 46) ή Κλεο
πάτρα έ’μενεν έν Άλεξανδρείοι. ’Ολίγους μήνας μετά τήν άναχώρησιν τοΰ 
δι^τάτορος έτεκεν υιόν, διότι ό Καΐσαρ είχε καταλίπει αυτήν έγκυον, δν 
ώνόμασε Πτολεμαίον Καισαρίωνα, φανεράς ούτω καθιστώσα τάς μετά τού 
Καίσαρος στενάς αύτής σχέσεις, αΐτινες άλλως τε δέν ήσαν άδηλοι είς τούς 
Άλεξανδρεΐς 5.
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"Οτε ό Καΐσαρ. μετά τήν καταστροφήν τοΰ στρατού τοΰ Κάτωνος παρά 
τήν Θάψον ήτοιμάζετο νά έπανέλθη είς Ρώμην, έγραψε πρός τήν Κλεοπά
τραν νά μεταβή έκεΐ πρός συνάντησίν του. Κατά πάσαν πιθανότητα ή Κλεο
πάτρα άφίκετο αυτόθι περί τά μέσα τού έτους 46, καθ’ ήν έποχήν έτε- 
λοΰντο οί τέσσαοες θρίαμβοι τοΰ Καίσαρος. Είς τόν δεύτερον θρίαμβον, 
τόν.αιγυπτιακόν, ή Κλεοπάτρα είδε παρελαύνουσαν έπί κεφαλής τής πομ
πής τών αιχμαλώτων τήν άδελφήν αύτής Άρσινόην, ή τις άμα τή ένάρξει 
τοΰ έν Άλεξανδρείφ πολέμου είχε συνταχθή μετά τών εχθρών της. Ή 
βασίλισσα είχε συμπαραλάβει μεθ’ έαυτής τον υιόν, της Καισαρίωνα καί 
τόν πρός τό θεαθήναι σύζυγόν της Πτολεμαίον καί ακολουθίαν πολυάριθμον 
αύλικών καί αξιωματικών. Ό Καΐσαρ παρεχώρησε τή Κλεοπάτρα καί τή 
ακολουθία αύτής πρός κατοικίαν τήν παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Τιβέρεως 
λαμπράν αύτοΰ έπαυλιν *.

Έπίσήμως, αν δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν τήν νεωτάτην ταύτην λέ- 
ξιν πρός έκφρασιν νοήματος λίαν άρχαίου, ή Κλεοπάτρα έτυχεν άρίστης έν 
Ρώμη ύποδοχής. Ήτο βασίλισσα μεγάλης χώρας, συμμάχου τής Δημοκρα
τίας, ήτο δέ πρός τούτοις ή φιλοξενούμενη τοΰ τότε πανισχύρου Καίσαρος. 
Άλλ’ύπό τάς άποδιδομένας τή Κλεοπάτρα τιμάς ύπελάνθανον ή περιφρό— 
νησις καί τό μίσος. ’Όχι διότι ή ρωμαϊκή κοινωνία ήχθετο έπί τή σχέσει 
αύτής μετά τοΰ Καίσαρος. Άπό ήμίσεως ήδη αίώνος έν τή δημοκρατική 
Ρώμη τά τέως αγνά ήθη καί αί αύστηραί άρχαί άλλοίαν είχον λάβει τρο
πήν. Ή τε δημοσία καί ή ιδιωτική ηθική είχε μεταβληθή. Οί έκλογεΐς έπώ- 
λουν τάς ψήφους των, οί δέ έκλεγόμενοι διά τοΰ αξιώματος αύτών είσέ- 
πραττον. αύθις τά διά τήν εκλογήν των δαπανηθέντα καί τά διά τήν νέαν 
έκλογήν άπαιτούμενα, έκαπηλεύοντο τάς συμμαχίας, ένήργουν άθεμίτως, 
έσύλουν, έπεβαλλον λύτρα, συνενοούμενοι μετά τών τελωνών πρός κατα- 
πίεσίν τών έπαρχιών. Έν Ρώμη κατά τούς τελευταίους χρόνους τής Δη
μοκρατίας ή πολιτική ήτο σχολή έγκλήματος- τό θέατρον, δπου παρά τήν 
ελληνικήν συνήθειαν αί γυναίκες ήδύναντο νά παρευρίσκωνται είς τάς κω- 
μφδίας καί τάς ασέμνους παραστάσεις τών μίμ,ων καί τών σχοινοβατών, ήτο 
σχολή διαφθοράς. Ό ποιητής τοΰ συρμοΰ ήτο ό ακόλαστος Κάτουλλος. Ό 
περί τήν κομψοπρέπειαν διδάσκαλος καί μαθητής άμα, ό πελάτης καί φίλος 
τού Κικέρωνος είνε ό Καίλιος, φιλόδοξος άνευ συστολής καί αχαλίνωτος είς 
τήν ακολασίαν. Ή δολοφονία κατέστη μέσον πρός τό κυβερνάν, ή φαρμα
κεία μέσον πρός τό κληρονομεΐν. Άπό τών προγραφών τοΰ Σύλλα ή ζωή

1 Σουητώνιος, Καΐσαρ, ΝΒ'. Δίων ΜΓ', 27. Ή έπαυλις τοΰ Καίσαρος, περικυκλου- 
ρ,ένη ύπδ εύρυχώρων κήπων ήγείρετο έκεΐ” περίπου ένθα τανϋν κεΐται ή έπαυλις Παυ.- 
φίλη. Τήν έπαυλιν ταύτην ρετά τών κήπων έρελλε βραδύτερον δ Καΐσαρ να κληρο- 
δοτήση είς τον ρωραϊκδν λαόν. Ό δικτάτωρ κατώκει είς έν τών δηροσίων κτιρίων 

τής Ίερας όδοϋ.
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φαίνεται πρόσκαιρον κτήμα και καθείς πρέπει νά σπεύση ν’ απόλαυσή αυ
τήν, «Άς ζήσωμεν και ας άγαπώμεν, Άέγει ό Κάτουλλος. Ό ήλιος δύνα
ται νά δύη καί ν’ άνατέλλη- άλλ’ ημείς ώς σβεσθή τό βραχύ μάς φως, πρέπει 
νά κοιμηθώμεν νύκτα αίωνίαν». Παρήλθε πλέον ό καιρός καθ’ δν ή ρωμαία 
δέσποινα έμενεν οικουρούσα κα'ι νήθουσα τό έριον. Επιζητεί τάς έρωτϊκάς 
σχέσεις και τάς περιπέτειας, και προσφέρει άφ’ έαυτής ή πωλεί τήν τιμήν 
της. Ή ελληνική έρωτοτροπία και ή ασιατική ήδυπάθεια μετεδόθησαν καί 
είς τήν Ρώμην, δπου μετετράπησαν είς παχυλήν άπόλαυσιν τών αισθήσεων. 
Ό πολλαπλασιασμός τών διαζυγίων έμίανε τήν αγνότητα τού οίκου- ό έρως 
τής πολυτελείας, ή φιλοδοξία, τά σφοδρά κα'ι εξημμένα πάθη διέφθειραν 
τήν οικογενειακήν τιμήν. Έν τή σταδιοδρομία τής μοιχείας πρωτεύουσιν 
αί σύζυγοι τών πατρικίων, ή Ούαλερία ή σύζυγος τού Όρτηνσίου, ή Σέμ- 
πρωνία ή σύζυγος τού Ιουνίου Βρούτου, ή Κλωδία ή σύζυγος τού Λουκόύλ- 
λου και ή άλλη Κλωδία ή σύζυγος τού Λεπίδου, ή Ποσθουμία σύζυγος τού 
Γαβινίου, ή Τέρτυλλα σύζυγος τού Κράσσου, ή. Μουκία, σύζυγος τού μεγά
λου Πομπηί'ου, ή Σερβιλία ή μήτηρ τού Βρούτου.

Ή πόλις άρα εκείνη τής μοιχείας καί τής έκπορνεύσεως δέν ήδύνατο βε
βαίως νά δυσφορή διότι ό Καϊσαρ ήπάτα. τήν σύζυγόν του, διατηρών σχέ
σεις αθεμίτους μετά μιας ή πλειόνων παλλακών. Άλλ’έν τφ μέσφ τής 
διαφθοράς, καίπερ άποβαλούσα πλείστας δσας έκ τών παλαιών αύτής αρε
τών ή Ρώμη διέσωζε τήν έπί τφ ρωμαϊκφ όνόματι άγερωχίαν. Οί νικηταί 
έκεΐνοι τού κόσμου έθεώρουν τούς άλλους λαούς ώς φυλάς φύσει δουλοπρε- 
πεΐς καί άνηκούσας είς ανθρώπινον γένος κατώτερον. Δέν'ανησύχησαν οί 
Ρωμαίοι διά τούς παροδικούς έρωτας τού Καίσαρος μετά τής-Εύνόης, βα
σιλίσσης τής Μαυριτανίας, ούδ’ έθεώρουν κακόν δτι άφιέρου είς τήν. Κλεο
πάτραν τάς ώρας τής σχολής του, διαρκούντος τού έν Άλεξανδρείρι πολέ
μου. Άλλά προσκαλών τήν γυναίκα αύτήν είς τήν έπτάλοφον πόλιν, α- 
ναγνωρίζων αύτήν δημοσίγ ώς παλλακήν του, παρέχων είς τό πλήθος το 
ανήκουστου θέαμα ρωμαίου πολίτου, πεντάκις ύπατεύσαντος ,καί τρις άνα- 
γορευθέντος δικτάτορος, έρωμένου μιας Αιγύπτιας, έφαίνετο κατά τάς 
ιδέας τής έποχής έκείνης, άτιμάζων τήν Ρώμην1. Φαντασθήτω έκαστος, 
λέγει δρθώς ό Μεριβαίϊλ, τίνα έντύπωσιν θά παρήγε κατά τόν ΙΕ' αιώνα 
ό γάμος όμοτίμου τής Αγγλίας ή μεγιστάνος τής Ισπανίας μετά ίουδαίας, 
καί θά έννοήση πόσον έξεπλήττοντο οί Ρωμαίοι έπί τή σχέσει τοΰ Καί
σαρος μετά τής Κλεοπάτρας2. Είς τόν Καίσαρα άπενεμήθη. ή άνωτάτη 
αρχή καί ή άποθέωσις. Έγένετο δικτάτωρ έπί δεκαετίαν, έν τή πόλει δέ ό 
άνδ.ριάς αύτού έφερε τήν επιγραφήν: Τω ήμιθέω Καίσαξ», (Cesari semi- 
deo). Ήσθάνετο εαυτόν λίαν ισχυρόν ώστε νά περιφρονή τάς προλήψεις τών 

1 Διών ΜΓ, 27.
8 Merivale, The Bomans under The Empire, B’, σελ. 345.

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ) ΘΕΟΔΩΡΑ 421

Ρωμαίων. ’Άλλως τε κατά τά δύο τελευταία έτη τής ζώής του ό έως τότε 
τόσον έμφρων Καϊσαρ, ό τόσον προσεκτικός είς τό ύποθάλπειν,τά αισθή
ματα τοΰ όχλου, ό τόσον έπιτήδειος όπως έξυπήρετή δί’ αύτών τά σχέδιά 
του, έπεδεικνύετο ?έν τώ .δημοσίφ αυτού βίφ άψηφών καί περιφρονών τήν 
κοινήν γνώμην. Τόαύτό έπραττε καί έν τφ ίδιωτικφ αυτού βίφ. Αντί ν 
άπομ-ακρύνη τήν Κλεοπάτραν, έπεσκέπτετο συνεχέστερου αυτήν εις τήν 
παρά τόν Τίβεριν έπαυλιν καί ήνέχθη νά δώση αύτη δημοσίιρ είς τόν υιόν 

του τό όνομα Καισαρίων1.
Έπραξε καί τι πλέον μάλιστα. Έστησεν έντός τοϋ ναού τής Αφροδί

της τό χρυσοΰν άγαλμα τής Κλεοπάτρας. Είς τήν πρός τόν ρωμαϊκόν λαόν 
ύβριν προσετίθετο καί ή ύβρις πρός τούς θεούς τής Ρώμης. Δέν ήρκεί’δτι 
χάριν τής Κλεοπάτρας δέν κατέστησε τήν Αίγυπτον ρωμαϊκήν έπάρχίαν, 
δέν ήρκει δτι είχε έγκαταστήση τήν ξένην εκείνην έν Ρώμη, εντός- τής 
παρά τάς δχθας τού Τιβέρεως έπαύλεώς του καί δτι έπεδαψίλευεν αύτή 
άπρεπώς τάς ενδείξεις τής τιμής καί τάς έκδηλώσεις τού έρωτός του, 
άλλ’ άφιέρου νύν έντός τοΰ ίεροΰ τών πατρώων θεών τό άγαλμά τοΰ φαύ
λου έκείνου γυναίου τής Αλεξάνδρειάς, τής βαρβάρου βασιλίσσης τής χώ
ρας τών μάγων, τών θαυματοποιών, τών εύνούχων,. τών παρά τδν Νείλον 
δουλοπρεπών δντων, άτινα έλάτρευον πτηνά τετάριχευμένα καί θεούς έχον
τας κεφαλήν ζώου. ’Πρώτων μετ’ απορίας πού έμελλε νά σταματήση ή 
άφροσύνη' τοΰ Καίσαρος., Φήμη διεδίδετΟ δτι ό δικτάτωρ έσκόπει νά παρου- 
σιάση διά τού ’δημάρχου Έλβίου Κίννα νόμον έπιτρέποντα αύτφ νά νυμ- 
φευθή δσας γυναίκας ήθελεν, δπως άποκτήση τέκνα. Έλέγετο δτι έπρό- 
κέιτο ν’ αναγνώριση ώς κληρονόμον του τόν υιόν τής Κλεοπάτρας. Έλέγετο 
προσέτι δτι δ Καϊσαρ αφού έξήντλησε τήν Ιταλίαν διά τών στρατολο
γιών καί τών φόρων, διενοεϊτό νά καταλίπη τήν έν Ρώμη εξουσίαν έίς 
τούς οπαδούς του, αυτός δέ νά μεταφέρη τήν έδραν τοΰ Κράτους είς Αλε
ξάνδρειαν 2. Αί φήμαι αύται έξήπτον τήν ’κατά τού Καίσαρος οργήν, κατά 
τό. λέγειν δέ τοΰ Δίωνος, συνετέλεσαν καί είς τήν δολοφονίαν τού. Άν ού
τως έχη άληθώς, ή Κλεοπάτρα τότε ύπήρξέν ολέθριος έίς τόν Καίσαρα, 
δπως έμελλε να γείνη τοιαύτη: βραδύτερου καί είς τόν Αντώνιον.

Έν τούτοις:.παρά τήν έχθραν ταύτην ή Κλεοπάτρα δέν έζη έγκαταλε- 
λειμένη έν τή παρά τόν Τίβεριν έπαύλει της. "Οπως άρέσκωσιν είς τδν 
θειον ’Ιούλιον καί έπιτυγχάνωσιν έτι μάλλον τήν εύνοιάν του οί Καισαρια- 
νοί συνεϊχον τήν εαυτών αντιπάθειαν καί συχνάκις έπεσκέπτοντο τήν ώραίαν 
βασιλίδα. Είς τάς δχθας τοΰ Τιβέρεως έθάμιζον ό Μάρκος Αντώνιος, ό Δο- 
λοβέλλας, όΑέπιδος, άρχηγός τότε τού ιππικού, ό Όππιος Κουρίων, ό Κορ- 
νήλιος Βάλβος, ό Έλβιος Κίννας, ό Μάτιος ό πραίτωρ Βενδίδιος, ό Τρι-

1 Σουητώνιος. Καΐσαρ Γ'. Δίων, ΜΓ', 27.
3 Σουητώνιος, Καϊσαρ, ΝΒ' και ΙΊΘ’. Δίων, ΜΓ', 27. Άππιανδς Β', 106—108.
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βώνιος. Πλήν τών οπαδών τούτων τοΰ Καίσαρος, υπήρχαν'καί· τινες κρύφιοι 
αύτοϋ εχθροί, οΐον ο' ’Αττικός, μέγας χρηματιστής έχων συμφέροντα έν Αί- 
γύπτφ και τίνες τών συμφιλιωθέντων μετ’αύτοϋ εχθρών, οΐον ό Κικέρων. 
Καιπερ έν ειρήνη διατελών μετά τοΰ Καίσαρος, ούτος δέν έλησμόνει τήν 
αγαπητήν αύτοϋ κλίσιν, δηλαδή τον πρός τά βιβλία κα'ι τά σπάνια αντι
κείμενα έρωτα. Ο άπληστος συλλέκτης διενοήθη νά πλουτίση άνευ δαπά
νης τήν εν Τούσκλφ έπαυλίν του. Διό παρεκάλεσε τήν Κλεοπάτραν νά πα- 
ραγγείλη όπως κομίσωσιν αύτφ έξ ’Αλεξανδρείας, ένθα οί τοιοΰτοι θησαυ
ροί έπλεόναζον, χειρόγραφά τινα ελληνικά καί αίγυπτιακάς αρχαιότητας. 
Ή βασίλισσα προθύμως ύπεσχέθη, άνέθηκε δέ τήν παραγγελίαν είς ένα τών 
αξιωματικών αύτής, τόν Άμμώνιον, χρηματίσαντα άλλοτε πρεσβευτήν Πτο
λεμαίου τοϋ Αύλητοϋ έν Ρώμη, δ’που είχε γνωρίσει τόν Κικέρωνα. Άλλ’ 
είτε εκ λήθης είτε έξ άμελείας, ή αποστολή δέν έγένετο και ό Κικέρων 
ένεκα τούτου τοσοΰτον έμνησικάκησεν, ώστε έγραφε βραδύτερου πρός τόν 
Αττικόν: «μισώ τήν βασίλισσαν (odi reginam)» έδικαιολόγει δέ τήν 
απέχθειάν του ταύτην διά τής μή έκπληρώσεως τής βασιλικής ύποσχέσεως. 
Πλήν τούτου, ό πρώην ύπατος ήγανάκτει διά τόν πρός αύτόν βάναυσου συμ
περιφοράν τοΰ Σεραπίωνος, ενός τών αξιωματικών τής Κλεοπάτρας. Ούτος 
είσελθών εις τήν κατοικίαν του κα'ι έρωτηθε'ις παρά τοϋ Κικέρωνος τί έζή- 
τει, άπήντησεν άποτόμως, «Ζητώ τόν ’Αττικόν» κα'ι πάραυτα έξήλθεν *.  
Ποσάκις ή κακή συμπεριφορά τών άνωτέρων θεραπόντων γίνεται παραί
τιος τής κατά τών μεγάλων έχθρας !

* Κικέρων, Ad Atticum, ΙΑ', 8, 20 ΙΕ', 15.

Ό φόνος τοΰ Καίσαρος, ώς κεραυνός πλήξας τήν Κλεοπάτραν, ήθελε 
καταρρίψει πάσας αύτής τάς έλπίδας, άν ήτο δυνατή ή απώλεια τών έλ- 
πίδων έν ήλικίφ είκοσι πέντε έτών. Μετά τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος ού- 
δένα πλέον είχε λόγον δπως διαμένη έν Ρώμη, έν τή έχθρ.κή πρός αύτήν 
πόλει, ένθα ούδαμώς ήτο ασφαλής, έν τφ μέσφ τών αιματηρών σκηνών τών 
ημερών έκείνων. Διό παρεσκευάζετο ν’ άπέλθη· άλλ’ έπειδή ό ’Αντώνιος 
έσκέφθη πρός στιγμήν ν’ άντιτάξη είς τόν Όκτάβιον ώς διάδοχον τοϋ Καί
σαρος τόν μικρόν Καισαρίωνα, ή Κλεοπάτρα διέμεινεν ακόμη έν Ρώμη μέ
χρι τών μέσων τοΰ μηνός ’Απριλίου. Ότε ή βασίλισσα εΐδεν ότι τό σχέ
διον, όριστικώς έγκατελείφθη, έσπευσε ν’ άναχωρήση έκ τής πόλεως, ό'που 
τοσαύτην εΐχεν απαντήσει περιφρόνησιν καί έξ ής άπήρχετο πνέουσα μένεα.

Ε'.

Ή Κλεοπάτρα έπέστρεψεν είς ’Αλεξάνδρειαν άνευ άντιστάσεως, άλλ’ ό 
επικείμενος έμφύλιος πόλεμος μεταξύ τών οπαδών τοΰ Καίσαρος καί τών
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δημοκρατικών καθίστων τήν θέσιν της δυσχερή καί τήν βασιλείαν αύτής 
πρόσκαιρου. Σύμμαχος ούσα τοΰ ρωμαϊκοΰ λαοΰ, δέν ήδύνατο .νά μείνη ού- 
δετέρα είς τόν αγώνα, διότι άλλως έκινδύνευε νά ΐδη τούς νικητάς, όίοι- 
δήποτε καί άν ήσαν, τιμωροΰντας αύτήν έπί τή αποχή της διά τής προ- 
σαρτήσεως τής Αίγύπτου είς τό ρωμαϊκόν κράτος. Ή βασίλισσα άπέκλινε 
μάλλον ύπέρ τής τριανδρίας· Οί άποτελοΰντες αύτήν ήσαν οπαδοί τοΰ 
Καίσαρος, παρ? οΐς έν Ρώμη εύρε καλλιτέραν οπωσδήποτε ύποδοχήν, ό. δέ 
Αντώνιος, καίτοι έκ πολιτικού συμφέροντος μάλλον ή έκ φιλίας, είχε λα- 
λήσει ύπέρ τοΰ υίοΰ της, ήτο συμπαθής είς αύτήν Άφ’ ετέρου όμως, άν 
οί τής τριανδρίας κατεΐχον τήν Δύσιν, οί άντίπαλοι αύτών ήσαν κύριοι 

.περίπου τής Ανατολής καί ήπείλουν άμέσως τήν Αίγυπτον. "Αμα τή ένάρ- 
,ξει τών έχθροπραξιών, ό Κάσσιος, δστις κατείχε τήν Συρίαν μετά οκτώ 
λεγεώνων, έμήνυσεν είς τήν Κλεοπάτραν νά πέμψη αύτφ έπικουρίας. Σχεδόν 
ταυτοχρόνως εις τών ύπαρχηγών τοΰ Αντωνίου ό Δολαβέλλας πολιορκού- 
μενος έν Λαοδικείμ, τήν αύτήν άπέτεινεν αΐτησιν πρός τήν βασίλισσαν τής 
Αίγύπτου, ·

Ό Κάσσιος ήτο σχεδόν νικητής, τοΰ δέ Δολαβέλλα ή θέσις λίαν άκρο- 
σφαλής- ή φρόνησις άρα ύπηγόρευε νά κηρυχθή ύπέρ τοΰ πρώτου. Ούχ 
ήττον ή Κλεοπάτρα έμεινε πιστή είς τήν μετά τών Καισαριανών σιωπηλήν 
συμμαχίαν. Τέσσαρες ρωμαϊκαί λεγεώνες, έξ ών δύο άφεθεϊσαι παρά τοΰ 
Καίσαρος καί δύο σχηματισθεΐσαι έξ άρχαίων στρατιωτών τοΰ Γαβινίου 
έστάθμευον έν .’Αλεξανδρεί<γ. Ή βασίλισσα διέταξεν αύτάς ν’ άπέλθωσιν είς 
Λαοδίκειαν. Άλλ’ ό άπεσταλμένος τοΰ Δολαβέλα Άλλιηνός, δστις εΐχεν 
άναλάβει τήν αρχηγίαν τών στρατευμάτων τούτων, έπεσεν έν Συρίφ έν τφ 
μέσφ τοΰ στρατού τοΰ Κασσίου καί έκ μικροψυχίας είτε έκ προμελετήμέ- 
νης προδοσίας συνήνωσε τάς λεγεώνάς του μετά τοΰ έχθροΰ, καθ’ ού ήγεν 
αύτάς. Μόνη μία μοίρα τοΰ αίγυπτιακοΰ στόλου, ήν ή Κλεοπάτρα έπίσης 
έπεμψεν είς Λαοδίκειαν έφθασε πρός τόν ύπαρχηγόν τοΰ Αντωνίου *.

Μικρόν μετά τήν άναχώρησιν τών λεγεώνων κατά τό έτος 43, ό νεαρός 
βασιλεύς Πτολεμαίος άπεβίωσεν αίφνίδιως, κατηγορήθη δέ ή Κλεοπάτρα ώς 
δηλητηριάσασα αύτόν2. Τό έγκλημα τοϋτο, καίτοι δέν εινε ποσώς βεβαιω
μένου, ούδέν έν τούτοις έχει τδ απίθανου. ’Ενδέχεται ή Κλεοπάτρα νά έφο- 
βήθη, οπότε μετά τήν άναχώρησιν τών ρωμαίων στρατιωτών εύρέθη άνευ 
άσφαλοΰς φρουράς, μή έξυφανθή συνωμοσία τις έν τοΐς άνακτόροις, ή έκραγή 
στάσις πρός έκθρόνισιν αύτής καί άναγόρευσιν τοΰ άδελφοΰ της. Προ έξ 
έτών παρόμοιον γεγονός είχε συμβή ύπέρ τοΰ ετέρου αύτής άδελφοΰ καί ή 
Κλεοπάτρα μ.ικροΰ δεΐν έγένετο θΰμα αύτοϋ. Άπό τοΰ-θανάτου τοΰ Πτολε-

1 Άππιανός, Περί εμφυλίου πολέμου, Δ', 61, 74. Δίων ΜΖ', 26—31.
2 ΙΙορφύριος, Fragm. Historic. Graec. Γ', σελ. 724.
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μαίου ΙΓ', ή βασίλισσα άνηγόρευσε συμβασιλέα τόν υιόν αυτής Πτολεμαίον 
Καισαρίωνα, όντα τότε μόλις τετραέτη.

Μία μοίρα τοΰ αιγυπτιακού στόλου έναυλόχει έν Κύπρφ, ό δέ Κάσσιος 
διέταξεν άπ’ ευθείας τόν διοικοΰντα αυτήν ναύαρχον Σεραπίωνα νά συνε
νωθώ μετά τοΰ δημοκρατικού στόλου. Ό ναύαρχος ύπήκουσε χωρίς καν νά 
άναφερθη πρός τήν βασίλισσαν του. Μή άρκούμενος είς τάς τέσσαρας λε
γεώνας και είς τήν μοίραν τού στόλου, άτινα . έλαβεν έκ τής Κλεοπάτρας, 
παρά τήν’ θέλησίν της αληθώς ό Κάσσιος, έμήνυσεν είς τήν βασίλισσαν 
νά πέμψη αύτφ και άλλας έπικουρίας άνδρών καί πλοίων, προσέτι δέ καί' 
τροφάς καί αργύρια. Ή βασίλισσα φοβούμενη εισβολήν καί στερούμενη σχε
δόν παντελώς στρατού πρός άπόκρουσιν αύτής, προσέπάθησε νά χρονοτρι- ’ 
βήση σκοπίμως. Έξέφρασε πρός τόν Κάσσιον τήν λύπην της διότι δέν ήδύ- 
νατο αμέσως νά τόν βοηθήση, καθό δείνώς πασχούσης τής Αίγύπτου έκ , 
σιτοδείας καί λοιμού. Καί αληθώς μέν έπεκράτει σιτοδεία ένεκα ανεπαρ
κούς πλημμύρας τού Νείλου- άλλ’ ή Αίγυπτος δέν ήτο έκ τούτου κατε
στραμμένη, ένφ δέ ή Κλεοπάτρα άπέφευγε τοιουτοτρόπως τά αιτήματα τού 
Κασσιου, πάρεσκεύαζε νέον στόλον πρός ύποστήριξιν τής τριανδρίας. Ό 
Κάσσιος δεν ήπατήθη έκ τής διπλωματικής τέχνης τού άπεσταλμένου τής . 
Κλεοπάτρας καί άπεφάσισε νά είσβάλη είς Αίγυπτον. Ήδη είχον έκκινή- 
σει τα στρατεύματα αύτοΰ, δτε ό Βρούτος 'ii/.v. τή προσεγγίσει τοΰ στρατού 
τοΰ ’Αντωνίου προσεκάλεσεν αύτόν είς Μακεδονίαν, Ή Κλεοπάτρα έπεμψε 
τότε τον στόλον της πρός τούς Καισαριανούς, άλλά, κατά τόν διάπλουν 
ο στόλος ούτος διεσκορπίσθη καί σχεδόν όλοτελώς κατεστράφη έκ τρικυ
μίας . Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου τούτου ή κακή τύχη κάτε- 
δίώξε τήν Κλεοπάτραν. Εί κάί' όλοψύχως διατεθειμένη νά συνδράμ.η τήν 
τριανδρίαν, δέν ήδυνήθη ούχ ήττάν νά παράσχη αύτη τήν έλαχίστην σχε
δόν συνδρομήν, άπεναντίας δέ έχορήγησε βοήθειαν είς τούς δημοκρατικούς, 
οΐτινες καλώς γινώσκοντες δτι ή συνδρομή της ήτο άκούσιΟς, ήθελον νά τήν 
τιμώρήσωσι οιά τήν διαγωγήν της.

Η έταρά τούς Φιλίππους μάχη άπήλλαξε τήν Κλεοπάτραν έκ τών άνη- 
συχιών αύτής καθόσον άπέβλεπεν είς τούς δημοκρατικούς- άλλ’ δμώς έφο- 
βε-ΐτό νύν μήπως οί τής τριανδρίας ήθελον τήν τιμωρήση διά τήν κατά τό 
φαινόμ.ενον άποσκίρτησίν της. Μετά τήν κατά τού Βρούτου νίκην του ό 
’Αντώνιος διέδραμε τήν Ελλάδα καί τήν Μικράν ’Ασίαν έπίβάλλων φόρους, 
πανταχού δέ έγένετο δεκτός ώς κύριος. Πόλεις καί βασιλείς ήμιλλώντο 
δπως κολακεύσωσιν αύτόν καί έπιδαψίλεύσωσιν τιμάς καί δώρα, ϊνα τύχωσι 
συγγνώμης οιά τήν συνδρομήν, ήν έκουσίως ή έξ άνάγκης παρέσχον τοϊς ήτ- 
τηθεισιν. Εν Αθήναις, έν Μεγάροίς, έν Έφέσφ, έν Μαγνησία:, έν Ταρσφ 
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αλλεπάλληλοι, ήσαν αί πρεσβεΐαι καί αί έπισκέψεις τών ηγεμόνων. Οπως 
έξασφαλίσωσι ποιάν τινα αύτονομίαν είς τό κράτος των, πάντες οι μικροί 
ηγεμόνες , τής’Ασίας προσεπάθουν νά έπιτύχωσι παρά τού πανισχύρου,τριαρ- 
χου νέαν τού εαυτών άξιώματος περιβολήνΜόνη ή Κλεοπάτρα είτε εκ 
βασιλικής άλαζονίας είτε έκ γυναικείας πανουργίας έμενεν έν Αιγύπτφ και 
ούδεμίαν έπεμπε πρεσβείαν. Έφαίνετο προσποιουμένη ώς άγνοούσα δήθεν 
δτι διά τής παρά τούς Φιλίππους . νίκης ό ’Αντώνιος έγένετο . κύριος τής 
’Ανατολής.

ΊΙ σιγή τής Κλεοπάτρας έξέπληξε καί παρώργισε τον ’Αντώνιον. Αλλ 
έν τή ψυχή, τού τριάρχου δέν έλάλει ίσως μόνη ή προσβληθεΐσα αγερωχία.. 
Ότε διφκεϊ τό ιππικόν τού Γαβινίου, είχεν ίδει τήν Κλεοπάτραν δεκαπεν- 
ταέτιδα τότε. Χωρίς νά πιστεύσωμεν μετά τοΰ Άππιανού 2 οτι ο Αντώνιος 
ήτο ήδη έρωτευμένος πρός τήν βασίλισσαν τής Αίγύπτου, δυνάμεθα εν του-, 
τοις νά είκάσωμεν δτι ή καλλονή καί τά θέλγητρά της ειχον εμποιήσει 
ζωηροτάτην έντύπωσιν είς αύτόν. Ένεθυμεΐτο τήν σειρήνα τού Νείλου, καί 
μεταξύ τόσων ηγεμόνων καί δυναστών αύτής τήν έπίσκεψιν προ πάντων α- 
νέμενεν. Πλήν άνέμενεν είς μάτην. ’Εν ή θέσει διετέλει τότε ό Αντώ
νιος, ήρκει νά λαλήση δπως πάραυτα ύπα,κούση πας τις είς τήν επιθυμίαν, 
του. Έμήνυσε λοιπόν είς τήν Κλεοπάτραν νά έλθη είς Ταρσόν δπως απολο- 
γηθή ένώπιον τού δικαστηρίου του διά τήν αμφίβολον διαγωγήν αύτής κατα 
τόν έμφύλιον πόλεμον. Ό ’Αντώνιος έκ τών προτέρων ένετρύφα είς τήν 
σκληράν ηδονήν τού νά ίδη τήν ώραίαν Κλεοπάτραν, τήν ώραίαν βασίλισσαν 
τής Αίγύπτου, τήν γυναίκα προ τής όποιας είδε γονυπετοΰντα τόν θειον 
’Ιούλιον, παρουσιαζομένην ένώπιόν του ώς ίκέτιδα.

1 Άππιανός, Δ', 59, 61, 33.

Ό Κόϊντος Δέλλιος, έίς τών οικείων τού ’Αντωνίου έπεφορτίσθη ν’ άνα- 
κοινώση τήν προσταγήν είς τήν Κλεοπάτραν; Ό' Δέλλιος ούτος αναίσχυν
τος ραδιούργος καί άγαπητός ώς έκ τής άκράτου φιληδονίας του ειχεν έκ 
περιτροπής προδόσει πάντας τούς άνδρ.ας καί πάντα τά πολιτικά κόμμ.ατα. 
Άπεκαλεΐτο ό έραστής τών έμφυλίων πολέμων : desuitor bellorum 
civilium, έμελλε δέ ν’ άποθάνη φίλος τού Όρ.ατίου, δστις άφιέρωσεν αύτφ 
μίαν φδήν καί τού Αύρούστου,: δστις τόν έπλούτισεν. Έν τοσούτω έμελλε 
νά μεταχειρίσθη τήν Κλεοπάτραν δπως άποκτήση έ'τι μάλλον τήν εύνοιαν 
τού ’Αντωνίου. Εύθύς άπό τής πρώτης άκροάσεως έννόήσε καί έξήγησε τόν 
έρωτα τού Καίσαρος, προησθάνθη δέ τόν τοΰ ’Αντωνίου. Βέβαιος ών δτι 
ήρκει μόνον νά έμφανισθη ή Κλεοπάτρα δπως καθυποδουλώση τόν αρχηγόν 
του, έννόησεν άμέσφς τινα ώφέλειαν ήδύνατο ν’ άρυσθη έκ τής προστασίας, 
τής Αιγύπτιας έν προσεχεϊ μέλλοντι. ’Από άπεσταλμένου τού ’Αντωνίου 
έγένετο αίφνης κόλαξ τής Κλεοπάτρας καί άπό πρέσβεως μεσάζων. Παρώ-

1 Πλούταρχος Αντώνιος ΚΓ', ΚΔ'. Δίων ΜΗ1, 2.
! Έμφ. Ποάεμ. Ε’. .: 
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τρυνε τήν βασίλισσαν νά μεταβή ταχέως εις Κιλικίαν, βεβαιών αύτήν δτι 
καίτοι ό σκαιός στρατιώτης τών Φαρσάλων καί τών Φιλίππων είχε τδ ήθος 
καί τήν συμπεριφοράν μονομάχου, δεν ήτο έν τούτοις τόσον άγριος δσον 
έφαίνετο. «Ουδέποτε, εΐπεν ό Αντώνιος θά γείνη παραίτιος νά δακρύωσι 
τόσον ωραίοι οφθαλμοί και οχι μόνον δέν θά σου προξενήσή τό έλάχιστον 
κακόν, άλλά και θά πληρώση πάσας τάς επιθυμίας σου». Ό Δέλλιος έπεισεν 
ευκόλως τήν Κλεοπάτραν. Έβλεπεν ύποφώσκουσαν είς τούς λόγους του τήν 
ήώ νέας τύχης, ίσης πρός εκείνην ήν ώνειροπόλησεν ώς ερωμένη τοΰ Καίσα
ρος. Κατά τίνα παράδοσιν, άπίθανον δμως, ό Δέλλιος κατώρθωσε μάλιστα 
περισσότερον ή νά πείση τήν Κλεοπάτραν καί έγένετο έραστής αύτής 
"Οπως ποτ’ αν ή, ή βασίλισσα ύπείκουσα είς τάς παραινέσεις του άπεφά- 
σισε ν’ άπέλθη είς Ταρσόν. Άλλ’ δπως άποδώση σημασίαν είς τδ ταξεί- 
διόν της και καταστήση αύτδ συντελεστικώτερον δέν έπέσπευσεν αύτό. Έπι 
διαφόροις προφάσεσιν άνέβαλεν έπί μακρδν τήν άναχώρησιν, μεθ’ δλας τάς 
παρακλήσεις τοΰ Δελλίου καί τά όσημέραι έπιτακτικώτερα αγγέλματα 
τοΰ Αντωνίου®.

'Ημέραν τινά, καθ’ήν ό τριάρχης συνεδρίαζεν έν τφ μέσω τής αγοράς 
τής Ταρσοΰ, μέγας ήκούσθη θόρυβος παρά τάς δχθας τοΰ Κύδνου. Ό Αν
τώνιος έζήτησε νά μάθη τήν αιτίαν, οί δέ Κίλικες, κόλακες ώσπερ κα'ι οί 
"Ελληνες, άπήντησαν δτι ή Αφροδίτη άφ’ έαυτής και διά τήν εύτυχίαν τής

1 ’Έκτ ινος χωρίου Σενέκα τοϋ ρήτορος (Suasoria I) ένθα άναφέρεται δτι έσώζοντο 
κατά τδν Α' αιώνα έπιστολαΐ άσεμνοι τοϋ Δελλίου προς τήν Κλεοπάτραν καί έξ ένδς 
αστεϊσμού λίαν διφορούμενου τοΰ αύτοϋ Δελλίου, άναφερομένου παρά τοΰ ΙΙλουτάρχου 
(έν ’Αντωνία ΞΕ') δ Δασιέ έν ταΐς Παρατηρήσεσιν αύτοϋ έπί τής 3 ωδής τοϋ Β' βι
βλίου τοΰ Όρατίου, μετ’ αύτδν δέ δ Βάΰλος (έν τω Λεξικω, Βσελ. 267) συνεπέρα- 
νεν δτι b Δέλλιος ουτος ήτο έραστής τής Κλεοπάτρας. Ό Θεδς νά μάς φυλάξη έκ τοΰ. 
πειρασμοΰ δπως δμοΰ μετά τοΰ λίαν άπλοϊκοΰ ’Αδόλφου Σταρ καί τοΰ παραδοξολό
γου Μπλάζ δέ Μπουρύ άναλάβωμεν τδ άκατόρθωτον έργον τής υπερασπίσεως τής αρε
τής τής Κλεοπάτρας. Ούχ ήττον αμφιβάλλομεν δπωσοΰν περί τής έπιτυχίας τοΰ Δελ
λίου. Καί έπί τή ύποθέσει δτι έσώζετο έν Ρώμη ή τοιαύτη παράδοσΐς κατά τούς χρό
νους τοΰ Σενέκα περί τών έρωτικών σχέσεων τοΰ Δελλίου καί τής Κλεοπάτρας, πιθα
νότατα τήν παράδοσιν έδημιούργησεν αύτδς δ ίδιος Δέλλιος. Θά ίδωμεν παρακατιόν- 
τες δτι δ Δέλλιος έγκατέλειψε τδν ’Αντώνιον πράγματι μέν διότι έβλεπεν ήδη αύτδν 
απολωλότα, έπί τή προφάσει δέ δτι συμπεριεφέρετο κακώς πρδς την Κλεοπάτραν. Ά- 
φοΰ δ’ έγένετο μετ’ εύνοιας δεκτός παρά τοΰ Αύγούστου, δέν είνε πιθανδν δτι προσεπά- 
θησεν έαυτδν μέν ν’ ανύψωση, νά έγκαταλίπη δέ τήν βασίλισσαν λέγων δτι έχρη- 
μάτισεν έραστής αύτής προ τοϋ Αντωνίου ; Τάς ασέμνους δέ έπιστολάς, περί ών λάλε" 
δ Σενέκας, ίσως συνέθετο μετά ταϋτα επίτηδες πρδς τδν σκοπδν τοΰτον ή τάς έγραψε 
πρδς τέρψιν τής Κλεοπάτρας καί τοΰ ’Αντωνίου. To Litterae lascivae δέν σημαίνει 
έρωτικάς έπιστολάς. Πρέπει νά Οεωρήσωμεν.αύτάς μάλλον ώς έργον ρητορικής, οιαί 
είσιν αΐ έπιστολαΐ τοΰ Άρισταινέτου καί τοΰ Άλκίφρονος, ή ώς γνησίαν άνταπόκρισιν 
έραστοΰ μετά τής ερωμένης του.

2 Πλούταρχος, Μπιώτιος ΚΣΤ', ΚΖ', ΜΗ', 24.
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’Ασίας έρχεται νά έπισκεφθή τόν Βάκχον (σημειωτέον δτι ό ’Αντώνιος ή- 
γάπα ν’ άποκαλή εαυτόν Βάκχον). Τό συνηθροισμένον είς τήν πλατείαν 
πλήθος άπήλθεν άθρόον συρρέον είς τοΰ ποταμού τάς δχθας. Ό Αντώνιος 
εύρέθη μόνος μετά τής ράβδου του έν τφ μέσφ τής ερήμου άγοράς. Δεσμεύ
εται ώς έκ τής ύψηλής του θέσεως, συνταράσσεται έπί τής δικαστικής του 
έδρας, άλλ’ έπί τέλους ή περιέργεια ύπερνικγ. τούς διαλογισμούς του, ήκιστα 
δέ συνειθισμένος νά συνεχή εαυτόν, πορεύεται καί αυτός πρός τήν όχθην. Τό 
θέαμα ήτο άληθώς άντάξιον τοΰ κόπου· ήτο οπτασία θεία μεταφέρουσα 
έκαστον είς τούς πρώτους μυθολογικούς χρόνους. Ή Κλεοπάτρα είσέρχε-' 
ταΐ είς Ταρσόν άναπλέουσα τόν Κύδνον έπί πλοίου δλως έπιχρύσου; έφ’ οδ, 
κυματίζουσιν- ιστία έκ πορφύρας. Αί άργυραί κώπαι ρυθμικώς έγείροντάι καί 
καταβιβάζονται ύπό τούς ήχους λυρών έλληνικών καί σαμβυκών αίγυπτίων. 
Ή βασίλισσα, ή θεά, ή Κλεοπάτρα κατακεκλιμένη ύπό σκιάδα χρυσουφαν- 
τον, σκέπουσαν τό κατάστρωμα, έμφανίζεται οΐα απεικονίζεται ύπό τών ζω
γράφων ή Κύπρις «κεκοσμημένη γραφικώς ώσπερ ’Αφροδίτη». Πέριξ αύ
τής παιδία γυμνά ώς Έρωτες καί νεάνιδες ώραΐαι δμοιαι πρός Χάριτας ή 
θαλασσίους νύμφας, κρατοΰσι στεφάνους ρόδων και άνθέων λωτοΰ καίσείουσι 
μεγάλα ριπίδια έκ πτερών ιβιδος. Παρά τήν πρφραν έτεραι Νηρηίδες άπο- 
τελοΰ.σι συμπλέγματα άντάξια τής γραφΐδος τοΰ Άπελλοΰ. Έρωτες, 
κρεμάμενοι’ έκ τών κεραιών καί τών σχοινίων, φαίνονται οίονεί κατερχό- 
μενοι έκ τών ούράνών. Ό λίβανος καί ό ινδικός νάρδος καιόμενοι ύπό τε 
δούλων περιβάλλουσι τό πλοΐον δι’ έλαφροΰ εύώδους άτμοΰ, ού τό άρωμα 
διαχέεται έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ ποταμού1.

Ό Αντώνιος έπεμψε πάραυτα ένα τών οικείων του πρός τήν Κλεοπά
τραν ϊνα τήν παρακαλέση νά συνδειπνήση μετ’ αύτού τήν ίδίαν εκείνην εσπέ
ραν. Ή Κλεοπάτρα προβάλλουσα βεβαίως μάλλον τόν τίτλον τής θέας ή 
τόν τής βασιλίσσης, διότι μία βασίλισσα τής Αίγύπτου δέν ήτό τι μέγά 
άπέναντι τοΰ τριάρχου, άπήντησεν ό'τι αύτή απεναντίας προσεκάλει τόν 
Αντώνιον νά δειπνήση παρ’ αύτή. Ό 'Ρωμαίος προθύμως ύπεδέχθη τήν 
πρόσκλησιν καί κατά τήν τεταγμένην ώραν μετέβη είς τό άνάκτορον, δπερ 
ή Κλεοπάτρα είχε κρυφίως παρασκευάσει άπό τινων ημερών μετ’έξόχου 
φιλοκαλίας. Ή αίθουσα τοΰ συμποσίου μεγαλοπρεπώς κεκοσμημένη, άπή- 
στραπτεν έκ τών πολυελαίων, καί τών άναριθμήτων πολυφώτων λυχνιών 
συμμετρικώς είς κύκλους ή ρόμβους. τεθειμένων. Ή ευωχία ήτο άνταξία 
τής διασκευής· άφθονοι ήσαν οί νεκταρώδεις οίνοι, παρατιθέμενοι έντος κρα
τήρων έκ χρυσού συμπαγούς, σπάνια δέ καί πολυσύνθετα τά έδέσματα παρε- 
σκευαμέναύπό έμπειρου μαγείρου. Ό ’Αντώνιος, μέγας κοιλιόδουλος, δστις 
πρό τριών μηνών είχε δωρήσει μίαν Οικίαν πρός τόν μάγειρόν του διά τήν

1 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΚΖ'. Δίων ΜΖ', 24.
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επιτυχή παρασκευήν εκλεκτού έδέσματος, ήτο ικανός νά δωρήση πόλιν ολό
κληρον πρός τόν μάγειρον τής Κλεοπάτρας. Άφ’ ετέρου πρός τήν ώραίαν 
Αίγυπτίαν ήτο πρόθυμος ήδη νά δωρήση τόν κόσμον ολόκληρον. Τήν επαύ
ριον ό Αντώνιος άνταπέδωκε τό δεϊπνον. πρός τήν βασίλισσαν, κολακευό
μενος ύπό τής έλπίοος δτι άνφ'ι πολλής δαπάνης ήθελεν ύπερβή αύτήν κατά 
τήν μεγαλοπρέπειαν. Πλήν πρώτος άνεγνώρισε τήν αδυναμίαν του έν τή 
τοιαύτη αμίλλη καί ώς,άνήρ εύφυής * έχλεύασεν εύθύμως ένώπιον τής Κλεο
πάτρας τήν ιδίαν ευτέλειαν κα'ι . τάς χυδαίας αύτοϋ ορέξεις. Κατά, πάσαν, 
πιθανότητα, κατά τά δύο εκείνα συμπόσια δέν έγένετο λόγος περί τών πραγ
ματικών ή κατά πρ.οσποίησιν παραπόνων τής Ρώμης κατά τής Κλεοπά
τρας. Ουδόλως πλέον διενρεΐτο ό Αντώνιος νά προσκαλέση τήν βασίλισσαν 
τής Αίγύπτου ένώπιον τοΰ δικαστηρίου του ώς ίκέτιδα. Ίκέτις μάλλον θά 
ήτο αύτός ό ’Αντώνιος, άν ή Κλεοπάτρα ήθελε τόν αποκρούσει. Είς.τό εξής 
πλέον ή βασίλισσα ήτο ή κυβερνώσα. Ό πανίσχυρος τριάρχης κατέστη δού
λος τής Αιγύπτιας κατά τήν πλήρη άγανακτήσεως έκφρασιν τοΰ Δίωνος 
Κσσσίου 3.

Ή Κλεοπάτρα έπωφελήθη έν πρώτοις τής ισχύος της δπως άναγνωρι- 
σθή ό υιός, δν έσχεν έκ τοΰ Καίσαρος, ό Πτολεμαίος Καισαρίων ώς διάδο
χος τοΰ θρόνου τής Αίγύπτου. Ή άπόφασις τοΰ ’Αντωνίου έπεκυρώθη πά- 
ραυτα τή αιτήσει του ύπό τών συναδέλφων του. Όκταβίου κα'ι Λεπίδου. Ό 
’Αντώνιος προέβαλλεν ώς πρόφασιν τής τοιαύτης εύνοιας τάς έκδουλεύσεις 
άς παρέσχεν είς τους Ρωμαίους ή Κλεοπάτρα κατά τόν έμφύλιον πόλεμον. 
Άφοΰ ικανοποίησε τήν φιλοδοξίαν τής Αίγυπτίας, ό ’Αντώνιος έγένετο άνευ 
τίνος δυσκολίας ό έκτελεστής τών έκδικήσεών της. Ώς αί πλεΐσται τών 
γυναικών, ή ώραία βασίλισσα ήτο φιλέκδικος καί ώς άλλοτε Διονύσιος ό 
Τύραννος, έξώθει τήν περίσκεψιν μέχρις έγκλήματος. Ή αδελφή αυτής Άρ- 
σινόη είχε δραπετεύσει έκ Ρώμης, δπου είχε μετάσχει τοΰ θριάμβου τοΰ 
Καίσαρος, διέτρίβε δέ τότε έν Μιλήτφ. Ή Κλεοπάτρα φοβουμένη. μήπως 
ή γυνή αΰτη, ήτις είχε δείξει τήν έαυτής φιλοδοξίαν κα'ι ραδιουργίαν κατά· 
τόν έν Άλεξανδρείφ πόλεμον, ύποκινήση ήμέραν τινά ταραχάς έν Αίγύπτφ, 
ή θέλουσα απλώς νά έκδικηθή αύτήν διά τήν προτέρα,ν διαγωγήν της, εζή- 
τησε παρά τοΰ ’Αντωνίου νά διατάξη τόν φόνον αύτής. "Εν έγκλημα έπί 
πλέον ολίγον έβάρυνε. τήν συνείδησιν τοΰ ένεργήσαντος τάς κατά τό έτος

Ασπασία, κλεοπαϊρα, θεοδώρα 4,29

711 άπό κτίσεως τής Ρώμης προγραφάς. Ή ατυχής Αρσινόη έσφάγη εντός 
τοΰ ναοΰ.φής· Αέυκοφρύνης Άρτέμιδος, δπου είχε κατα’φύγει ϊνα διασωθή 
άπο τούς δολοφόνους τοΰ ’Αντωνίου. Αιγύπτιός τις καταφυγών τίς Μικράν 
’Ασίαν καί διατεινόμενος δτι ήτο Πτολεμαίος ό IB’, πνιγείς ώς γνωστόν 
είς τόν Νείλον, έπίσης έθανατώθη. Ή Κλεοπάτρα τέλος έμνησικάκει, άγνω
στον διά τίνα αιτίαν, κατά τοΰ Μεγαβύζου, ίερέως τοΰ μεγάλου ναοΰ τής 
Έφεσίας Άρτέμιδος, καί ό ’Αντώνιος διέταξε τήν σύλληψίν του. Ό ίερεύς 
έσώθη διά τής παρεμβάσεως τών αρχόντων τής πόλεως, οΐτινες άπήτησαν 
τήν απαλλαγήν του έν όνόματι τών στασιασάντων κατοίκων τής πόλεως. 
Κατά,τήν αύτήν εποχήν Σεραπίων, ό πρώην κυβερνήτης τής παρά τήν Κύ* 
προν μοίρας τοΰ αιγυπτιακού στόλου, άπεκεφαλίσθη κατά διαταγήν τοΰ 
’Αντωνίου. Η καταδίκη, αύτη ικανοποιεί άφ’ένος τήν Κλεοπάτραν διά τήν 
αποστασίαν τοΰ ναυάρχου, άφ’ ετέρου δέ έξεδίκει τόν ’Αντώνιον διά τήν 
συνδρομήν, ήν ό θανατωθείς.παρέσχε πρός τόν Κάσσιον4.

"Οτε δέ ή Κλεοπάτρα έφθασεν είς Ταρσόν κατά τό θέρος τοΰ έτους 41,· 
ό Αντώνιος ήτοίμάζετο .νά έκστρατεύση κατά τών Πάρθων. Μετά ένα μήνα 
είχε συντελεσθή ή σϋγκέντρωσις τών.' στρατευμάτων' και ήσαν έτοίμαι αί 
σιτοπόμπεΐαι. Θύδείς ύπήρχε ' πλέον, λόγος' άναβολής διά τήν άναχώρησιν 
τοΰ στρατού. Άλλά τόν μήνά αύτόν τών. προπαρασκευών ό Αντώνιός διήλθε 
μετά τής Κλεοπάτρας; τώ έφάνη δέ βραχύτατος. Μόνον είς τό πάθος του 
άποβλέπων άνέβαλε τήν έκστρατείαν διά. τό έαρ καί ήκολούθησε τήν βασί
λισσαν είς Αίγυπτον 1 2. ' .

1 Δεν πρέπει νά κρίνωμεν τον ’Αντώνιον άποκλειστικώς έκ τών κατ’ αύτοϋ έμπα- 
Οών προσβολών τοΰ Κικέρωνος. Ό Πλούταρχος αναφέρει πλεΐστά δσα πνευματώδη 
ρητά τοΰ ανδρείου καί έξαιρέτου έκείνου πολεμιστοΰ. Έξ άλλου ή έπιστολή αύτοϋ 
προς τον Όκτάβιον καί τον ’Ίρτιον, ής μακρά αποσπάσματα εύρίσκονται έν τώ Tfl- 
τω ΦιΛιππιχω, είνε έργον δεξιού πολιτικοΰ άνδρος κα'ι ένταυτω ύπόδειγμα σαρκα
σμού.

2 Πλούταρχος, ’Αντώνιος ΙΗ'. Δίων, ΜΗ', 24. Άππιανός, Ε’, 1, 8, 9.

Τότε ήρχισεν ό έκφρων βίος τών ηδονών κα'ι άκολά^των, ή μακρά έκείνη 
καί μεγαλοπρεπής .σειρά τών οργίων, ήτις καί κατά τόν τρίτον έτι αιώνά 
μετά Χριστόν, μετά τούς Νέρωνας δηλαδή κα'ι τούς Ήλιογαβάλους άνεφέ- 
ρετα ακόμη .παρά, τφ ρωμάίκφ κόσμφ, καίπερ ύποπεσόντι είς πάσαν 
διαφθοράν καί κορεσθέντι πάσης πολυτελείας κα'ι λαμπρότητος, ώς υπό
δειγμα άμίμητόν. Άπεκαλαΰντο οί tyafttfcd&oi· άλλως τε τό δνομα 
τοϋτο προσέλαβον άφ’ εαυτών ή Κλεοπάτρα, ο Αντώνιος καί δσοι των 
εαυτών οικείων συμμετεϊχον τών ηδονών των®. Ό Πλούταρχος καί ό Διών 
διηγούνται δτι άκατάπαυστοι. καί άλληλοδιάδοχοι ήσαν αί έορταί καΐ τά 
συμπόσια,, καί :αί-θηρευτικά! έκδρομαΐ καΐ τά έπί τοΰ Νείλου ταξείδια; 
Ή Κλεοπάτρα ούδόλως κατελίμπανε τόν Αντώνιον τήν . ήμέράν,Άδ'ΐ'ε 
τήν νύκτα. Έπινε: μετ’ αύτοϋ, : έπαιζε . μετ’ αύτοϋ, έθήρευε μετ’·.;αύτόϋ, 
παρίστατο μετ’.αύτοϋ είς τά στρατιωτικά γυμνάσια’ Άήάκις -κατά σύμ-

’ Άππιανός Ε', 9. Ίώσηπος Φλάβιος ΙΕ', 4. Δίων ΜΖ', 31. ΜΗ', 24.
2 Πλούταρχος, ’Αντώνιος KS.’. Δίων ΜΗ' 24, Άππιανός, Ε' 11.
3 Πλούταρχος, ’Αντώνιος ΚΗ'. "Εν πιί περιέργφ επιγραφή, άποκαλυφΟείσγ ύπδ 

τοΰ κ. Κ. Βέσερ έν ’Αλεξάνδρειά, φέρεται: «Αντώνιον μέγαν άμίμητον...» (Bolletiipo 
dell Institute di Corrispondenza Archeologica di Roma, Settembre 1866). 
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πτωσιν ό πολεμιστής, ενθυμούμενος - τήν στρατιωτικήν τοΰ ιδιότητα, απε- 
φάσιζε νά έκγυμνάζη τάς λεγεώνάςτου. Λέγουσι προσέτι δτι ή Κλεοπάτρα 
έφεύρισκεν άδιακόπως νέας διασκεδάσεις ή απροόπτους τέρψεις. Άλλά ονό
ματα επαρκή -δέν ύπάρχουσι, πάσα δέ περιγραφή θάι ήτο άσθενής καί 
άχρους δπως απεικόνιση τά μεγαλοπρεπή όργια, τήν άχαλίνωτον ήδυπά- 
θείαν καί τήν ακατονόμαστου άσωτείαν τών Άμιμήτων. Μόνος έκ τών 
άρχαίων ό, Πλίνίος σΰνώψισε πάντα ταΰτα, ίσως έν άγνοίφ του, έν τή κατα 
το μάλλον και ήττον συμβολική και μυθώδει διηγήσει περί τοΰ μαργαρίτου. 
Ημέραν τινά, διηγείται ό Πλίνιος, ό ’Αντώνιος θαυμάζων έπί τή πολυτε
λείς καί τή δαψιλείς ενός συμποσίου, άνέκραξεν δτι ούδέν άλλο ήδύνατο νά 
τό ύπερβή. Ή Κλεοπάτρα, ήτις πάντοτε ήξίου νά έπεκτείνη έπ’ άπειρον 
τά δρια τοΰ δυνατού, άπήντησεν δτι τό συμπόσιον έκεϊνο ήτο ευτελέστα
του κα’ι έστοιχημάτισεν δτι τήν έπαύριον. θά προσέφερεν αυτή έν, κατά τό ' 
όποιον θά έδαπάνα δέκα εκατομμύρια σηστερτίων, ήτοι δύο εκατομμύρια 
καί εκατόν χιλιάδας φράγκων. Ό ’Αντώνιος έδέχθη τό στοίχημα. Τήν 
έπομένην τό παρατεθέν συμποσίου δσον λαμπρόν καί άν ήτο δέν έφαίνετο 
ούχ ήττον έχον τι το διακρίνον αυτό άπό τό προηγούμενου. Ό ’Αντώνιος 
ήρχισέ νά σκώπτη τήν Κλεοπάτραν. «—Μά τόν Βάκχον I άνέκραξε, δέν 
είνε άντάξιον δέκα εκατομμυρίων σηστερτίων!— Τό γνωρίζω, άπήντησεν. 
ή βασίλισσα, άλλά παν δ,τι βλέπεις εινε ώς έκ περισσού. Έγώ μόνη 
θά πιω τά δέκα εκατομμύρια». Πάραυτα ή Κλεοπάτρα άποσπς έκ τών 
ενωτίων ένα μαργαρίτην, τόν ογκωδέστατου καί τόν έντελέστατον άφ’ 
όσους ποτέ υπήρξαν, τόν ρίπτει έντός χρυσού ποτηριού/όπου τόν δια
λύει έντός τοΰ έν αύτφ προπαρεσκευασμένου ό'ξους καί πίνει διά μιας · τό 
δξΐυον ποτόν. ’Έμελλε νά θυσιάση κα'ι τόν δεύτερον μαργαρίτην, δτεό.Λ. 
Πλάγκος, δστις ήτο κριτής έπί τού στοιχήματος, τήν άνεχαίτισεν, άποφαι- 
νόμενος δτι έκέρδισεν *.

Συναθροίσατε νοερώς τά πολυτιμότατα τών ύλικών, τά κοινά μάρμαρα 
και τά ποΐκιλόχροα, τόν γρανίτην, τά ξύλα τού κέδρου καί τοΰ έβένου, 
τήν' πορφύραν, τόν βασάλτην, τόν άχάτην, τόν όνυχα, τόν σιδηρίτην, τόν 
χαλκόν, τόν άργυρον, τόν έλέφαντα και τον χρυσόν. Έμπνεύσθητε έκ 
τής σθεναράς αιγυπτιακής και έκ τής έπιχάριτος ελληνικής αρχιτεκτο
νικής· άναλογίσθητε τόν Παρθενώνα και τόν ναόν τοΰ Όλύμπίού Διός, 
τό περίπτέρον τού Ραμσή κάί τά ερείπια τής Μεγάλης Άπολλωνοπόλεως. 
Άνεγείρατε τά βασίλεια τής ’Αλεξάνδρειάς, άτινα όμού μέ τά έξαρτήματά 
των, τούς κήπους των καί τά κλιμακωτά των άνδηρα κατέχουσι τό τρί-

1 ΙΙλίνιος, Θ', 35. Μακρόβιος, Β', 13.—Ό θρύλλος δέν είνε ίσως τόσων συμβολικός 
δσον φαίνεται. Ό Ιίλίνιος διηγείται ότι δ Όκτάβιος, άνευρων εις το θησαυροφυλακίου 
τής Κλεοπάτρας τον δεύτερον μαργαρίτην, έδιχασεν αϋτδν καί έκόσμησε τά ώτα τής 

’Αφροδίτης τοΰ Πανθέου.
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τον μέρος τής πόλεως. ’Ανοικοδομήσατε τούς ογκώδεις έκείνους περιβό
λους, τούς διπλούς έκείνους πυλώνας, ένθα καταλήγουσι λεωφόροι κεκόσμη- 
μένως εκατέρωθεν διά σφιγγών, τούς οβελίσκους, τά μεγαλοπρεπή προπύ
λαια, τάς ύποστύλους αίθούσας, εύρείας μέν πήχεις όγδοήκοντα, μακράς δέ 
πήχεις τεσσαράκοντα, έν' αϊς άνυψοΰνται διπλοί στοίχοι κιόνων δέκα μέ
τρων τό πάχος καί είκοσι τό ύψος, σχήματος άνθους λωτόύ- τά ιερά μέ 
τούς έπιχρύσους τοίχους διαπεποικιλμένους διά πολυτίμων λίθων* τάς μακράς 
πινακοθήκας τάς περιεχούσας πίνακας τού Ζεύξιδος, τού Άπελλοΰ, τοΰ 
Πρωτογενούς· τά λαμπρά εκείνα λουτρά μέ τά ίδρωτήρια, μέ τάς δεξαμε- 
νάς των πλήρεις υδατΟς θερμού καί ψυχρού,, μέ τάς έξέδρας των έξ έρυθράς 
πορφύρας, ·μέ τάς στοάς τάς ηύτρεπισμένας δι’ άγαλμάτων τά γυμνάσια 
εκείνα, τά θέατρα, τούς ιπποδρόμους, τά στάδια, τά έστρωμένα διά κόνεως 
κρόκου άντί άμμου· τά τρικλίνια, ένθα κλΐναι άργυραΐ γεγλυμμέναι κεΐνται 
έπί ταπήτων τής Βαβυλώνος' τά αύλεια έκεΐνα, ών τήν ημέραν ώς στέγη 
χρησιμεύει σκιάς έκ πορφύρας, έρειδομένη έπί κορινθιακού ρυθμού στύλων 
μετά κονιοκράνων έξ έπιχρύσου χαλκού, άνοιγομένη τήν νύκτα διά νά φαίνη- 
ται ό διάστερΟς ουρανός. Κάμετε ώστε νά θάλλωσι κατά πάσαν ώραν τοΰ 
έτους τά ρόδα,καί τά_ία καί σκορπίσατε άνθη νωπά τετράκις τής ημέρας έπί 
τοΰ έδάφους, τοΰ έξ δνυχος καί ψηφιδωτών. Τοποθετήσατε έντός τής σκηνο
γραφίας ταύτης πλήθος δλον δούλων, αύλητρίδων, νεανίδων κρουουσών τό 
ψαλτήριον ή τήν σαμβύκην, όρχηστρίδων, άτελλανών, άκροβατών; μίμων καί 
γοήτών δφεών. Καταφορτώσατε τάς τραπέζας δι’όστρέων τοΰ ΤάραντΟς, 
μυραινών μετά γάρου, τρωκτών οπτών έπί φύλλων συκής, κοτσύφων, όρ- 
τύγων, φασιανών, κύκνων, ήπατος νήσσης, έδεσμάτων έκ μυελού πτηνών, 
λαγωών αίμασσόντων, έπιπεπασμένων διά κοριάννου, μυκήτων έχόντων τόν 
όγκον πυγμής,. οΐτινες έθεωροΰντο καταπίπτοντες έκ τών ουρανών ώς αε
ρόλιθοι, πλακουντίων έκ μέλιτος καί λεπτού αλεύρου καί γευστικωτάτων 
καρπών τών παραγομένων παρά τήν λεκάνην τής Μεσογείου. Άς ψήνων- 
ται είς τά μαγειρεία παρά τό πΰρ ύπερμεγέθων εστιών διά δεκαπέντε δαιτυ- 
μόνάς δώδεκα σύα,γροι ώβελισμένοι άλλεπαλλήλως κατά διαλείμματα τριών 
λεπτών τής ώρας, δπως άναλόγως πρός τήν διάρκειαν τής ευωχίας ύπάρχη 
καί iv τών ζφων τούτων έψημένον καί έτοιμον άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν 
χρειάζεται νά παρατεθή. Ψυχράνατε έντός χιόνος τόν είκοσαέτη Φαλερ- 
νόν οίνον, τούς οίνους τής Φλιοΰντος, τής Χίου, τής Ασίας . τον. μεθυ
στικόν καί τόν ζακχαρώδη οίνον τής Λέσβου, τόν παλαιόν οίνον τής Ρόδου, 
τόν έχοντα ευωδίαν ίου καί τόν τής Θάσου τόν «έξεγείροντα τον κοιμώμε- 
νον έρωτα». Ανάψατε τούς πυρσούς καί τάς δφδας καί τά πολύφωτα. 
Πλέξατε περί τούς κίονας στεφάνους άνθέων. Κάμετε ν’ άναπηδήση άπό 
τά χάλκινα στόματα τών κολοσσών τό παγερόν ύδωρ τό δρο'σίζον τήν άτ- 
μόσφαιραν καί άπό τών μαστών τής ’Ίσιδος τό ευώδες ύδωρ τό άρωματίζον 
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αυτήν. Προσκαλέσατε τους θιάσους τών aotoiov τών άσουσών [>.ετα κιθά
ρας καί ψαλτηρίου κα'ι τούς τών χορευτριών τών ορχούμένων γυμ,νών 
μετά κροτάλων χρυσών είς τάς χεΐρας. Πολλαπλασιάσατε τάς ποίραστά- 
σεις τών κωμφδιών καί τών μίμων, τά γυμνάσματατών θαυματοποιών, 
τάς φαντασμαγορίας τών μάγων. Δόσατε θεάματα ναυμαχιών εις τον 
μεγάλον λιμένα καί είς τόν 'Ιππόδρομον αγώνας άρμάτων τεθρίππων καί 
λεοντομαχίας. ’Αναπολήσατε τάς έορτάς τών μετημφιεσμένών και τάς 
πομπάς, καθ’ ας εφαίνοντο πέριξ τών χρυσών αρμάτων τοΰ Βάκχου' κα'ι τής 
Κύπριδος χίλιοι πεντακόσιοι σάτυροι και χίλιοι περίπου. Έρωτες και 
όκτακόσιαι . ευειδείς δοϋλαι ήμφιεσμέναι ώς Νύμφαι'. Τέλος’,φαντάσ.θητε 
παν . 8,τι ή ασιατική έπίδειξις,. τό αιγυπτιακόν μεγαλείου, ή ελληνική 
άβρύτης. κα'ι εκλυσις τών ηθών, ή ρωμαϊκή ισχύς κα'ι ακολασία συνηνω- 
μένα πάντα έν μια γυνάικ'ι φιληδόνφ και μ.εγαλ.οπρεπεΐ, έμμανεϊ διά τήν 
τέρψιν καί τήν πολυτέλειαν, δύνανται νά πράξωσι διά παρομοίων στοι- 
χείων, κα'ι θά σχηματίσητε ιδέαν πολύ ασθενή' καί πολύ αόριστον άκόμη 
τοϋ Άμιμήτου βίου.

’Ενίοτε ό ’Αντώνιος κα'ι ή Κλεοπάτρα έπεζήτουν ήδονάς χυδαιότέρας. 
Μετημφιεσμένοι αυτή μέν ώς θεράπαινίς καπηλειού, έκεΐνος δέ ώς αχθο
φόρος ή ώς ναύτης, διέτρεχον νύκτωρ τάς οδούς τής, Αλεξάνδρειάς, κρούον- 
τες τάς θύρας, λοιδόροϋντες τούς αργά έπανακάμπτοντας εις. τά ίδια δια- 
βάτας, είσχωροϋντες είς τά καταγώγια, έρίζοντες μετά τών μέθυσων.' Πρός 
μεγάλην χαράν τοϋ ’Αντωνίου αί παρεκτροπαί αυται άπέληγον συνήθως 
είς πυγμαχίαν, έξ ής μεθ’δλην αύτοϋ τήν ρώμην καί τήν έπιδεξιότητα ό 
Ρωμαίος δέν έξήρχετο πάντοτε νικητής, ή δέ Κλεοπάτρα έοέχετό τινας 
προπηλακισμούς. ’Αλλ’ είτε νικηταί είτε δαρέντες οί δύο έρασταί έπέστρε- 
φον περιχαρείς είς τό άνάκτορον, έτοιμοι νά έπαναλάβωσι τήν επαύριον τάς 
περιπετειώδεις έκδρομάς. Τό πράγμα όμως διεδόθη, έκτοτε δέ έφείδοντο 
περισσότερον τοΰ βασιλικού ζεύγους, χωρίς ν’ άπολίπωσιν δμως παντελώς 
καί αί αίκίαι

Απέναντι τοΰ Καίσαρος ή Κλεοπάτρα ύπεκρίθη έξ όρμεμφύτόυ το. πρό- 
σωπον ’Ασπασίας'εστεμμένης,, γόησσα πάντοτε, άλλά συνενοϋσα τήν αξιο
πρέπειαν μετά τής χάριτος, άποκρύπτουσα τήν έταίραν ύπό τήν βασιλίδα,

.1 Λουκιανός X. στίχ. 120—,180. Πετρώνιος, Αυλός ίέλλιος καί Άβήναιός.'
8 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, Λ’. Κατ’ άλλο τι ανέκδοτον, άναφέρομενον ύπό τοΰ 

Πλουτάρχου, δ ’Αντώνιος άνεκουφιζετΟ άπό τής άκρασίας τοϋ άμιμήτου βίου'· δία- δια
σκεδάσεων ήσυχωτέρων, οίον τής δι’ άγκιστρου αλιείας, Ματαιόδοξος καί εις. αύτά 
τά ελάχιστα καί αΐσχυνόμενος οσάκις ούδέν ήγρευεν έπενόησε' νά προσαρτώ δία δό
λιου ύποβρυχίως ίχθΰς εις το άγκιστρόν του. Το στρατήγημα δέν διέλαθε τήν Κλεο
πάτραν, ήτις τήν επαύριον παρήγγειλε κρυφίως νά προσαρτήσωσιν είς το άγκιστρόν 
του ίχθύντεταριχευμένον, δν δ τριάρχης άνείλκυσε σόβα'ρώς έκ τοΰ ΰδατος, κινή- 
(εας τον γέλωτα. Εύθυς μετά τοϋτο δ ’Αντώνιος παρητήθη τής αλιείας.
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δεικνύουσα τόν αυτόν χαρακτήρα κάθ’ έκάστην, λαλοΰσα γλώσσαν έκλεκτήν, 
συνομιλούσα περί πολιτικής, περί τέχνης, περί φιλολογίας,, άνύψοΰσα τά 
θαυμαστά αύτής διανοητικά χαρίσματα μέχρι τής ύψίστης διανοίας τοϋ 
διδάκτορος *. ’Απέναντι τοΰ ’Αντωνίου2 ή Κλεοπάτρα κατ’άρχάς’ έκ 
συμφέροντος, είτα δέ έξ έρωτος ύπεδύθη τό πρόσωπόν Ααίδος κατά τύχην 
γεννηθείσης έπί θρόνου. Βλέπουσα δτι τό ήθος τοϋ Αντωνίου ήτο, έν 
γένεί βάναυσου καί σκαιόν, δτι οί άστεϊσμοί του ήσαν χυδαίοι καί οί. λόγοι 
του λίαν έλευθέριοι, ήκολούθησε πάραυτα τήν ιδίαν κλίμακα. ' Ήμιλλάτο 
πρός τόν μέγαν έκεΐνον οίνοπότην μένοντα μέχρι πρωίας ένώπιον τών ά- 
φριζόντων κρατήρων καί τών άδιαλείπτως πληρουμένων κυπέλλων. Τόν 
συνώδευε τήν νύκτα είς τάς ύπόπτους οδούς τής Ρακέτιδος, τής παλαιάς 
συνοικίας τής ’Αλεξανδρείας. Ήστειεύετο διά λόγων κυνικών, έψαλλεν 
ασματα άσεμνα καί άπήγγελλεν αισχρά ποιήματα. Ήριζ.ε μετά τοΰ έρα- 
στοϋ της προκαλοΰσα καί άνταποδίδουσα τάς ύβρεις καί τάς αίκίας, Ούδέν 
δέ έθελγε τόσον τόν ’Αντώνιον, δσον τό νά βλέπη τήν χαριεστάτην έκε.ί- 
νην μικράν χεΐρα νά τόν απειλή καί νά τόν τύπτη καί ν’ άκούη πάλιν 
τό μικρόν έκεΐνο στόμα, δπερ έφαίνετο πλασθέν διά τήν μουσικήν τών 
χορών τοϋ Σοφοκλέους ή διά τάς φδάς τής Σαπφοΰς, έπαναλαμβάγον τάς 
λέξεις, ας είχεν ακούσει είς τήν φρουράν τής πύλης τοΰ Έσκυλίνου καί είς 
τά ακατονόμαστα καταγώγια τής Σουβούρρας ‘.

ΣΤ

Κατά τόν χειμώνα τοΰ έτους 39, τά συμβάντα τοϋ πολέμου τής Πε- 
ρουγίας άνεκάλεσαν τόν ’Αντώνιον είς ’Ιταλίαν. Ή σύζυγός του Φουλβία 
ύπεκίνησε τόν πόλεμον τοΰτον έκ φιλοδοξίας, έξ έχθροπαθειας προς τόν 0- 
κτάβιον, ώς ό Πλούταρχος δέ λέγει, καί έκ ζηλοτυπίας. Ηλπιζεν δτι αι 
ταραχαί αυται θά έξηνάγκαζον τόν Αντώνιον ν’ άφίση τήν Κλεοπάτραν 
καί νά μεταβή είς Ρώμην, δπως ύπερασπίσγι τήν κινδυνεύουσαν αυτού ισχύν. 
Ό σκοπός τής Φουλβίας έξεπλήρώθη πολύ πέραν τοϋ δέοντος. ’Αληθώς ό 
’Αντώνιος έπλεε πρός τό Βρεντήσιον μετά διακοσίων νηών, άλλ’ ό Όκτά- 
βιος νικητής ών, έγένετο πανίσχυρος έν ’Ιταλία., οί αντίπαλοί του είχον δια- 
σπαρή ή προγραφή, αύτή δέ ή Φουλβία άπέδρα κα'ι έτελεύτησε πριν ή έπά- 
νίδη τόν σύζυγόν της. Ό ’Αντώνιος έμαθε τόν θάνατόν της · προσεγγίσεις 
είς Σικελίαν. Άλλά τό γεγονός τοϋτο διηυκόλυνε τήν ειρήνην. Ό Αντώνιος 
δέν είχεν άναμιχθή είς τόν πόλεμον τής Περουγίας, δν είχεν ύποκινήσει 
μόνη ή Αντωνία, βοηθουμένη ύπό τοϋ πενθεροϋ αύτής Αντωνίου. Αύτής

1 Πλούταρχος, ’Αντώνιος Λ. .
8 Βελλέϊος Πάτέρκολος, II, 83. Πλούταρχος, Άττωζιος ΜΑ'· Δίων, Ν, 5, ,
3 Πλούταρχος ’Αντώνιος ΚΖ’, Λ'.
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θανούσης, ή συνδιαλλαγή καθίστατο δυνατή μεταξύ τοΰ ’Αντωνίου καί τού 
Όκταβίου. Ό Κοκκήϊος Νέρβας, ό Πολλίων καί ό Μαικήνας παρεσκεύα- 
σαν συνέντευξιν μεταξύ τών δύο έν Βρεντησίφ. Αύτόθι συνδιηλλάγησαν καΐ 
διεμοιράσθησαν αύθις το κράτος. Καί ό μέν Όκτάβιος έλαβε τήν Δύσιν 
μέχρι τής Άδριατικής, ό Αντώνιος τήν ’Ανατολήν, ό δέ Λέπιδος ήρκέσθη 
είς τάς έν ’Αφρική ρωμαϊκάς κτήσεις.

Μεγάλως ηύφράνθησαν έν Ρώμη, ένθα μετά τόσην διχόνοιαν καΐ αιμα
τοχυσίαν ήτο ποθητή ή ειρήνη, τήν έν Βεντησίφ συμφωνίαν. Όπως έξα- 
σφαλίσωσι τήν έκτέλεσιν αύτής οί φίλοι τών τριαρχών έσκέφθησαν νά ένώ- 
σωσιν αυτούς διά δεσμών οικογενειακών, ύπεκίνησαν δέ τήν ιδέαν συνοικε
σίου μεταξύ τοΰ χηρεύσαντος προ μικροΰ ’Αντωνίου καί τής Όκταβίας, 
αδελφής τοϋ Όκταβίου καί χήρας τοΰ Μαρκέλλου. Ή ευμενής αΰτη γυνή, 
ή συνενοΰσ.α έν έαυτή καλλονήν έξοχον μετά σπανιωτάτων πνευματικών 
προτερημάτων ήδύνατο, κατά τήν γνώμην των, νά κρατή σταθερόν τόν πρός 
αύτήν έρωτα τοΰ ’Αντωνίου- τοιουτοτρόπως δέ θά διετήρει τήν μεταξύ τών 
δύο γυναικαδελφών αρμονίαν πρός μεγάλην ωφέλειαν καί πρός τό καλόν 
τοΰ Κράτους. Ό Όκτάβιος άπεδέχθη τό σχέδιον, ό δέ ’Αντώνιος, μέ δλον 
τό διασωζόμενον εντός του έρωτικόν πάθος πρός τήν Κλεοπάτραν, δέν ήδύ
νατο ν’ άποποιηθή. Οί γάμοι έτελέσθησαν πάραυτα. Καί άπηγόρευε μέν ό 
νόμος είς τάς έν χηρείφ διατελούσας νά νυμφευθώσιν έκ νέου πριν ή πα- 
ρέλθωσΐ δέκα μήνες, άλλ’ ή Σύγκλητος έχορήγησεν έξαιρετικώς τήν άδειαν 
πρός τήν αδελφήν τοΰ Όκταβίου1.

1 Πλούταρχος, ’Αντώνιος ΛΑ' καί ΛΒ'.Άππιανός Ε',42—64. Αίων ΚΗ', 27—31. 
’Δίων, ΜΗ' 44.

Ό ’Αντώνιος διέτριψεν έν Ρώμη καθ’ άπαν σχεδόν τό έτος 39. Έζη 
έν πληρεστάτη όμονοίφ μετά τής Όκταβίας και ήσχολεΐτο μετ’- αύτής περί 
τήν κυβέρνησιν τής πολιτείας. ’Αλλά καίτοι ίσον έκέκτητο κλήρον περί τε 
τήν έξουσίαν καί τάς τιμάς, ήσθάνετο ούχ ήττον δτι έν Ρώμη αύτος ήτο 
δεύτερος καί όχι πρώτος. Έν τή δικαίφ αύτού έπάρσει ώς παλαιού στρα
τιώτου, ώς έπιτηδείου στρατηγού, ώς ύπαρχηγοΰ τοΰ Καίσαρος έν Φαρσά- 
λοις, Αρχιστρατήγου δέ έν Φιλίπποις, έδυσφόρει βλέπων τήν ύπό. πάντων 
άνεγνωρισμένην ύπεροχήν τοΰ νεανίου έκείνου, δστις μόλις διά πρώτην φο
ράν είχε κείρει τό γένειον \

Πεφημισμένος τις μάντις έξ Αίγύπτου, πιθανώς ύπό τής Κλεοπάτρας 
αύτής άποσταλείς. είς Ρώμην, έκράτυνε τάς τοιαύτας ιδέας τοΰ ’Αντωνίου 
διά τών προρρήσεων καί τών ώροσκοπιών του. «Τό πνεΰμά σου φοβείται 
τό τοΰ Όκταβίου, έπανελάμβανεν αύτφ. Γενναΐον καί ύψηλόν δταν εινε 
μόνον, χάνει πασάν του τήν ίσχύν δταν εύρίσκεται έγγύς τοΰ Όκτα
βίου. Έδώ ό άστήρ σου επισκιάζεται. Μακράν τής Ρώμης, είς τήν Άνα- 

τολήν ακτινοβολεί έν πάση αυτού τή λάμψει» ή Νέα ,έπιδρομή; τών Πάρ- 
Οων παρέσχεν είς τόν ’Αντώνιον πρόφασιν δπως άπέλθη έκ Ρώμης. Άνε- 
χώρησε μετά τής Όκταβίας καί προσήγγισεν έν πρώτοις είς ’Αθήνας. Αύ- 
τόθι· διέτριψεν ολόκληρον τόν χειμώνα τοΰ έτους 39—38, λησμόνών ού 
μόνον τούς Πάρθους, καθ’ ών έπολέμει ό οπλαρχηγός αύτού Βεντίδιος, άλ.λά 
καί τήν ’Αλεξάνδρειαν, καί τόν «άμίμητον βίον» καί τήν Κλεοπάτραν 2. 
Δέν ήγάπα, βεβαίως τήν νέαν του. σύζυγον, τήν ώραίαν Όκταβίαν δσον καί 
δπως εΐχεν αγαπήσει τήν βασίλισσαν τής Αίγύπτου, άναμφιβόλως δμως τήν 
ήγάπα 5. Ασθενής τόν χαρακτήρα δσον ήτον ρωμαλέος τό σώμα ό ’Άντώ·- 
νιος, φιλογύνης μέχρι δουλείας, εύκόλως ύπετάσσετο. Ή.Φουλβία άλλοτ*ε 
τόν εΐχέν υποδουλώσει- βραδύτερον ή Κλεοπάτρα τόν έγοήτευσε, ■ νύν ■ δέ 
διετέλει ύπό. τό κράτος τού ήμερου θελγήτρου τής Όκταβίας.

. Περί τά τέλη τού χειμώνος άνεχώρησε χάριν βραχείας είς Συρίαν εκ
στρατείας .κατά τού Άντιόχου τού Κομμαγηνού καί έπανήλθε μετ’ολί
γον είς ’Αθήνας, ένθα διέμεινεν έπί δύο έτη. Κατά τό έτος 36 νέας διαφω
νίας έγερθείσης μεταξύ αύτοϋ καί τού. Όκταβίου έξ αιτίας τής κατά τών 
πειρατών ναυτικής έκστρατείας, είς ήν ήρνήθη νά τόν βοηθήση, ό εμφύλιος 
πόλεμος έφάνη εκ. νέου . επικείμενος. Ό ’Αντώνιος . παρεσκευάσθη νά έκ- 
πλεύση είς ’Ιταλίαν μετά τριακοσίων νηών, ό Όκτάβιος δέ άφ’ ετέρου 
συνήθρο.ισε τάς λεγεώνάς του. Δέν. έρρεε μέν ακόμη τό αίμα, αλλά τά ξίφη 
ήδη ήσαν κατά τό.ήμισυ έκτος τοΰ κολεού. Έπί τή. έλπίδι τού νά έμπο- 
δίση τόν άπαίσιον αύτόν πόλεμον ή Όκταβία καθικετέυσε τόν ’Αντώνιον 
νά τήν παραλάβη μεθ’ εαυτού είς Ιταλίαν. Έπείδή δέν έπετράπή είς τόν 
στόλον τοΰ Αντωνίου νά. είσπλεύση είς τόν λιμένα τού Βρεντησίου, τά 
πλοΐά του προσωρμίσθησαν προ τού Τάραντος. Ό Όκτάβιος πληροφορηθέίς 
τρύτο, έσπευσε, δρομαίος μετά τών στρατευμάτων του πρός τήν'πόλίν τάύ- 
την. Ή Όκταβία ήθέλησε ν’ άποβιβασθή μόνη, ώδευσε δέ πρός ύπάν- 
τησιν τού Όκταβίου έπί τής οδού τής Βενουσίας διερχομένη διά μέσου 
τών ρωμαϊκών φρουρών καί προσκόπων. Ή Όκταβία συνήντήσε τόν 
αδελφόν της,, δν συνώδευον ό Άγρίππας καί ό Μαικήνας- συνηγόρησεν έν- 
θέρμως ύπέρ τού ’Αντωνίου, προ πάντων δέ έξώρκισε τόν Όκτάβιον νά μή 
έπιτρέψη ώστε άπό εύδαιμονεστάτης τών γυναικών νά καταστή ή δύ’στυ- 
χεστάτη. «Κατά τήν στιγμήν ταύτην, είπε, τά βλέμματα δλου τοΰ κόσμου 
εινε. προσηλωμένα επ’ εμού, ήτις είμαι ή σύζυγος. τοΰ ενός τών αύτοκρα- 
τόρων τής. Ρώμης καί. αδελφή τοϋ ετέρου. "Αν at προτροπαί Ϋής-δργήί; ύπε- 
ρισχύσωσιν, ay ,ό πόλεμος κηρυχθή, άδηλον είς τίνα έκ τών^ δύο.· ύμών ή Ει
μαρμένη, θά.δώση τήν. νίκην- βέβαιον είνε όμως δτι δ,τιδήποτε· καί άνσυμβή,

1 Πλούταρχος, Άιπώνιος ΛΑ1.
’ Αυτόθι Δίων ΜΗ', 39. · -
4 Ό ’Αντώνιος ήρατο τής Όκταβίας, ώς ρητώς λέγει ό Άππιανός V, 15.
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Ιγώ θά περί,πέσω εις τό< πένθος καί’είς τήν θλίψϊν»;. Ό φιλόδοξος Όκτά- 
,βιος ίκτοτέ ώρ έγετό τής παγκόσμιου κυριαρχίας· άλλ! ήτο; ;μελλητής. -Έ^έ- 
£ωκεν είς τάς παρακλήσεις τοΰ: Όκταβίου καί ; δεύτερον φοράν η γυνή 
αυτή, ήτις ήτο ό’ αγαθός- δαίμων τοΰ ’Αντωνίου, διέσωζε τήν-ειρήνην έν τφ 
ρωμαϊκιρ κόσμφ.

■ Οί δύο τριάρχαι συνηντήθησαν παρά τήν. παραλίαν τοΰ Τάραντος, άφοΰ 
δέ έπεδαψίλευσαν πρός άλ.λήλους ενδείξεις στοργής, συνεφοινησαν ν’ ανανεώ- 
σωσι, τήν τριανδρίαν έπί πέντε έτη. Ό Όκτάβιος παρέχώρησςν είς τόν Αν
τώνιος δύο λεγεώνας πρός ένίσχύσιν τοΰ έν. τή; ’Ανατολή στρατού του, ό 
:δέ ’Αντώνιος έχόρήγησε πρός τόν: ’Οκτάβων διά τον -έν τή Μεσογείου στό
λον του εκατόν τριήρεις. μετά χαλκού εμβόλου καί είκοσι λιβυρνίδας. Τά 
πλοία ταΰτα ήσαν τά μέλλοντα νά. νικήσωσιν είς Άκτιον ! Έκ Τάραντος 
η Οκταβια έπανήλθε μόνη έίς Ρώμην μετά τών δύο τέκνων, άτινα εσχεν 
έκ τοΰ ’Αντωνίου, αυτός δ’έπιβιβασθείς άπέπλευσεν είς Μικράν ’Ασίαν, ένθα 
άνεμένετο χάριν τοΰ κατά τών ΙΙάρθων πολέμου. Οί δύο σύζυγοι συνεφώ- 
νησαν νά συναντηθώσι μετά τό πέρας τής: έκστρατέίας είτε. είς Αθήνας, 
είτε εις Ρώμην, ένθα ό ’Αντώνιος ήλπιζε νά τύχη τής τιμής τοΰ θριάμβου *.

’Από τοΰ χειμώνος τοΰ έτους 39 μέχρι τού θέρους τοΰ έτους 36 ή Κλεο
πάτρα έμεινε λοιπόν κεχωρισμένη άπό τοΰ ’Αντωνίου. Έβασίλευεν έπί 
τής Αίγύπτου καί έπί τής Κύπρου, έκέκτητο αμύθητα εισοδήματα καί άνε- 
ξαντλήτους θησαυρούς, άλλ’ώς έκ τής άλαζονείας αυτής καί τοΰ έρωτός 
τηςέπασχε διά τήν έγκατάλειψίν τοΰ,τριάρχου. Ή Κλεοπάτρα είκοσάέτις 
οΰσα δέν ειχεν αγαπήσει, κατά πάσαν πιθανότητα, τόν Καίσαρα, οστις ήτο 
πλέον ή πεντηκοντούτης. Ήγάπα δμως τον ’Αντώνιον. Βεβαίως παρεδόθη 
κατ’ άρχάς είς τόν τριάρχην έξ ίδιοτελους προσδοκίας, δέν -έβράδυνεν δμως 
νά αίσθανθή πρός τόν τραχύν έκεΐνον μαχητήν, τόν έχρντα τήν άρρενω- 
πήν καλλονήν τοΰ Ήρακλέους, τόν κύριον τής Ανατολής, τον περιβεβλη- 
μένον τόσην δόξαν κα'ι τόσην ίσχύν,; τό πάθος, δπερ' είχε πρός αυτόν έμ- 
πνεύσει. Άν, άληθώς,οί αρχαίοι συγγραφείς δέν μας λέγωσι ρητώς δτΐ ή 
Κλεοπάτρα ηγαπησε τον Αντώνιον, τά γεγονότα, ατινα άναφέρουσι και αί 
σκηναί,άς περιγράφουσιν, ούδεμίαν καταλείπουσιν αμφιβολίαν. Υπάρχει περί 
τούτου ή λογική τών πραγμάτων. Μέ τήν άρειμάνιον αύτοΰ οψιν,μέ το 
υψηλόν του αναστημα, με τα ευρεα του στέρνα, μέ τήν μέλαιναν κόμην του 
τήν όμοιάζουσαν πρός χαίτην, μέ τούς μαύρους οφθαλμούς του, μέ τήν ά- 
έτειον ρϊνάτου, μέ τά -έντονα χαρακτηριστικά του ό ’Αντώνιος έκέκτητο 
άναμφιβόλως ανδρικήν γοητείαν2. Ή πρώτη του σύζυγος Φουλβία τον ήγά- 
πησε περιπαθώς· ή ’Οκταβια τόν ήγάπησεν δσον δύναται τις ν’ άγαπήση,

1 Πλούταρχος, Άντωηοζ Λζ?'. Δίων ΜΘ', 23.
Tu istis iaucibus, istis lauteribus, ista gladialoria totius corporis fiririitate..,, 

Κικέρων, Β', 25. Πρβλ. καί Πλούταρχον ’Ληώπος, Ε'.
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ή δέ .ρψηλόφρών' Κλεοπάτρα έπίσής άντάπέδώκεν άυ’τιρ έρωτά άύτίΛ έρωτος. 
-Αίλλως-'τέ'τό λέγει όΣαίξπηρ, άάί <5·λόγοςότόΰ μεγάλου άύτΌ^ζί^ήάΐ· 
■φου τής- ανθρώπινης κάρδίας,’τόΰ μεγαλοφυούς εκείνου ποιητόΰΓιάόΰ^ότδά^ν 
άντιληπτίκόυ, ’ δύναται ν’ άναπλήρώση ώς πρός τό’ σήμεΐον τοΰτό τήνΆ^ήν 
ενός Δίωνος Κασσίου ή ενός Παύλου Όροσίου. ■ ■ \ι>'

Όσύ’ν μεγάλη κα'ι άν ύπότεθή ή λύπη τής νέας ταύτης Δίδοΰς,’ ούχ ήτ
τον δέν δυνάμεθα νά φαΰτάσθώμεν αύτήν κεκαλύμμένην ύπδ πένθιμων 'πέ
πλων και στένΟύσαν εντός τών αδύτων τών ανακτόρων τής. Κατά πασαν 
τεΐθανότητα ή Κλεοπάτρα έξηκόλούθέι τόν πολυτελή αύτής κάί ψάίδρόν βίον, 
πατάνάλίσκουάα είς τ«ί ήδονάςτόν άπομ,ένόντά αυτή 'χρόνον έκ τών ϊπίσή- 
μων τελετών έκ τών δημοσίων ακροάσεων, έκ τών κύβέρνήτίάώή-σΰμ^ύ- 
,λίών, έκ τών ^συνδιασκέψεων μετ’ αρχιτεκτόνων κάί μηχανικών. Όπώ'ς ολοι 
;ο.ί Πτολερΐαΐοι, και ή τελευταία τών Λάγιδών έτρεφε μεγάν'έρωτα- πρός 
τάς'οίκοδομάςί Έπί τής βασιλείας - τής Κλεοπάτρας τκτίδθή τδ Τύφώνών 
-έν Δενδεράχ. Έπίσης ή βάσίλ'ις αδτη ήσχολήθη, καθά αΓπεργάμηναί αυ
τής μαρτυρούσι, περί τήν Οικοδομήν τοΰ μεγάλου ναόΰ τοΰ Δενδεράχ,. τών 
ναών τοΰ Έδφοΰ, τής Έρμώνθίδος καί τοΰ Κοπτοΰ κάί διαφόρων μνημείων 
τών Θηβών, κειμένων; παρά τήν άριστεράν όχθην τοΰ Νείλου1. Έν Άλε- 
ξανδρεία’έκτος τού Καισαρείου, δπερ ώς φαίνεται ήρξατο ' οίκοδομόύμενον 
ύπό τής' Κλεοπάτρας, άνήγέίρε βεβαίως καί πολλά άλλα κτίρια.'·'Άλλ’δπως 
καί έκ τόσων άλλων άνακτόρων καί ναών αρχαιότερων, δέν απομένει ίχνος 
έπί τοΰ έδάφους, δπερ τά έπιχώματα τών αιώνων άνύψωσαν είς μερικά 
3μέρή'μέχρι δέκα μέτρων. ζ
' ΊΙ βασίλισσα άρά γε προσεπάθήσε νά ύπσκριθή την άβιάφορον’ καί δέν 
έμήνυσέ ποϊέ τι πρός τόν-’Αντώνιόν, ή μ,άλλον, ώς ύποδηλοΐ ό Πλούταρ* 
χος κάί δπώς άπόδεικνύει ό Σαίξπηρ, πολλάκις έπανέλαβέ κατά τό διάστημα 
τών τριών έτών τάς θλίβεράς προσκλήσεις κάί τά φλογερά μηνύματα ; Κατά 
τόν ίστορίκόν’Ίώσηπον, ή Κλεοπάτρα ώς έκ τοΰ άκολάστου αύτής χαρα- 
κτήρος 'έφέρέτό πάντοτε πρός τούς παροδικούς έρωτας2. Έκτος τοΰ Γναίου 
Πομπηΐού, τοΰ.Καίσαρος', τόΰ Δηλίό’υ, τόΰ ’Αντωνίου καί τοΰ Ήρώδου, βα- 
πίλέωςτών Ιουδαίων 5, τών πέντε γνωστών ή άποδιδομένων αυτή έραστώ'ν,

.ά Τάς πληροφορίας ταύτας έλάβομεν παρά τοϋ κ. Μασπερώ, τοϋ·. έξόχον συγχρόνου 
αιγυπτιολόγου. . ... . .............

« Ίώσηπος, ΚΕ', 4.
* Ό Φλάβιος Ίώσηπος ('Ζοτορ. τΆν ’Ιουδαίων, ΙΔ', 26) .λέγει ότι,-ρτε δ 'Ηρώδης 

μεταβαίνων είς Ρώμην διήλθεν έξ ’Αλεξάνδρειάς, ή Κλεοπάτρα ήθελε νά τον κράτηση 
εκεί1, Έλέχθη oTt ή Αιγύπτια έ'σχε τον.βασιλέα.εκείνον ώς εραστήν. Άλλ’ δμως δ 
Ίώσηπος δέν λέγει δτι ή Κλεοπάτρα ήδυνήθη νά τον κρατήση. Λέγει απεναντίας δτι 
δ Ηρώδης επιβιβασθείς άνεχώρησε πάραυτα είς ’Ιταλίαν είς δέ τό βιβλίον ΙΕ', 4, 
λέγει πάλιν δτι, μεθ’ βλας τάς προσπάθειας τής Κλεοπάτρας δπως τον έξαγκάση νά 
τήν άγαπήση, δτε αυτός διήλθεν έκ τής Ίουδαίας, δ Ηρώδης δέν άπεδέχθη τάς άρς-



438 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ή βασίλισσα τής Λίγύπτου έσχε. και πολλούς άλλους- δεσμούς καί σχέσεις 
έρωτικάς άνωνύμους. Είνε άρα τοϋτο συκοφαντία ; Είνε «.άλλον κακολογία. 
Οπως δήποτε ή τοΰ Ίωσήπου κατηγορία δέν άποδεικνύει ποσώς δτι ή Κλεο
πάτρα δέν ήγάπα τόν Αντώνιον. Αί περίπλοκα! αυται τοϋ χαρακτήρος καί 
τών αισθημάτων ούδέν έχουσι τό αινιγματώδες.

Ώς πρ.ός.τόν ’Αντώνιον, φαίνεται δτι ούτος πράγματι είχε λησμονήσει 
τήν Κλεοπάτραν. Ού μόνον κατά τό διάστημα τών τριών έτών, καθ’ ά είχε 
διαμείνει πλησίον τής Όκταβίας.έν ’Αθήναις καί έν Ρώμη, ού μόνον κατά 
τήν επάνοδον αύτοϋ έκ τής κατά τοΰ Άντιόχου τοϋ Κομμαγηνοϋ έκ^τρ.ατείας 
δέν μετέβη ούδ’ απαξ είς Αίγυπτον, αλλά και δτε άκόμ,η έπλεεν έκ Τάραν- 
τος είς. Λαοδίκειαν ούδ’ έσκέφθη καν νά προσέγγιση είς ’Αλεξάνδρειαν, έξ 
ής σχεδόν έπρόκειτο νά διέλθη. Έπλευσε κατ’ εύθεΐαν πρός τήν Συρίαν. 
’Αλλά κατά παράδοξον γνωσιμαχίαν, , εύθύς ώς ό ’Αντώνιος έπάτησε τό 
έδαφος τής ασιατικής ακτής, ήσθάνθη. τόν έρωτά, του· σφοδρότατα άναζωο- 
γονούμ,ενον. Έστησε τό στρατηγεΐόν του έν Ααοδικεία. καί έπεμψε παρα- 
χρήμα τόν φίλον του Φοντέϊον Καπίτωνα είς Αίγυπτον ϊνα έπαναφέρη 
έκεΐ τήν Κλεοπάτραν. Ή βασίλισσα κατηυχαρ.ιστημένη δέν έσκέφθη νά έπι- 
βραδύνη τήν άναχώρησίν της δπως καταστή. δτι μάλλον έπιθυμητή, ώς 
είχεν έπινοήσει πρό πέντε ετών. ’Επεβιβάσθη έν σπουδή καί έφθασεν είς 
Λαοδίκειαν, ένθα έγένετο δεκτή ύπό τοΰ έραστοΰ της μετ’έξαλλου: χαράς. 
"Οπως έκδηλώση αύτή άλλως ή δι’ασπασμών τήν άφραστον εύδαιμο- 
νίαν του διότι τήν έπανέβλεπε, έχάρισεν αύτή δχι κοσμήματα, αλλά βα
σίλεια, τήν Χαλδαίαν, τήν Φοινίκην, τήν Κοίλην Συρίαν, μέγα μέρος τής 
Κιλικίας, . τό διαμέρισμα τής Γεννησαρέτ έν Ίουδαίφ, ένθα παράγεται τό 
βάλσαμον καί τήν Ναβαθαίαν ’Αραβίαν. Ό ’Αντώνιος δέν είχε ποσώς τό 
δικαίωμα νά διάθεση τάς χώρας αύτάς τάς άνηκούσας είς τόν ρωμαϊκόν λαόν, 
άλλ’,έν τή παραφορά τής. αλαζονείας καί τοϋ έρωτός του ανακράζει· «δτιτό 
μεγαλεΐον τής Ρώμης έξεδηλοϋτο πολύ περισσότερον έκ τών γενόμένων 
παρ’ αύτής δωρεών, παρά έκ τών κατακτήσεων καί τών αποικιών της*».

Μετά τίνας ημέρας έδέησε πάλιν νά χωρισθώσιν, άλλ’ ούχ ήττον ύπεσχέ- 
θησαν νά συναντηθώσι κατά τό έαρ εις ’Αλεξάνδρειαν. Ό ’Αντώνιος μετά 
τοϋ- στρατοΰ του διηυθύνθη είς ’Αρμενίαν. Ή Κλεοπάτρα έπανήλθεν είς Αί
γυπτον, διερχομένη διά τής Άπαμείας; Δαμασκοΰ καί Πέτρας· ήθελε νά 
κανονίση τούς φόρους τής ύποτελείας, οϋς οί δυνάσται τών είρημένων . χω- 

τάσέις της. Άλλως τε το,ζήτημα τοϋτο δέν είνε και πολύ σημαντικόν, προκειμένου 
περί γυνα.ικος οΐα. ή Κλεοπάτρα.

< Πλούταρχος, Mrr<i>rioc ΛΖ\ ΙΙρβλ. Πορφύριον, Fragm. Hist. Grace. Ill, σ. 
725 —Ό ’Αντώνιος έδώρησεν ώσαύτως πρδς τήν Κλεοπάτραν 300,000 χειρογράφων 
έκ τής βιβλιοθήκης τής Περγάμου προς άναπλήρωσιν τών πυρποληθέντων έν ’Αλεξάν
δρειάς τόμων κατά τδν πόλεμον τοΰ Καίσαρος.
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ρών ώφειλον νά πληρώνωσιν αύτη διά τά τμ.ήματα τά δωρηθέντα t είς 
αύτήν παρά τοΰ Αντωνίου. Ό βασιλεύς τής ’Αραβίας ύπεσχέθη νά πληρώση 
τριακόσια τάλαντα (ήτοι έν έκατομμύριον). Ό φόρος τοϋ βασιλέως τών 
’Ιουδαίων έμελλε νά είνε ανώτερος· έβασίλευε δέ τότε ό Ηρώδης, ανυψω
θείς είς τόν θρόνον πρό ολίγων έτών. τή . προστασία τοΰ Αντωνίου. Μετέβη 
ρυτος. πρός ύπάντησιν τής Κλεοπάτρας: μέχρι Δαμασκοΰ. Κατά τόν ’ίώση- 
π.ον δέ, ό Ηρώδης,· ,δστις ήτο άνήρ εύειδέστατος, άπέκρουσε τάς- άσεμνους 
προτάσεις τής βασιλίσσης καί μάλιστα ήθέλησε νά τήν άποκτείνη καθ’ δν 
χρόνον εύρίσκετο ύπό τήν έξουσίαν του, διά ν’ άπαλλάξη τόν ’Αντώνιον 
άπό τής άπαισίας ταύτης γυναικός. Πλήν. οί. σύμβουλοι, αύτοϋ τόν άπέτρε- 
ψαν από τοΰ έγκλήματος τούτου, παριστώντες αύτφ δτι εύθύς κατά, τήν 
πρώτην στιγμήν ήτο φόβος μή έπιπέση κατ’ αύτοϋ φοβερά ή έκδίκησις· τοΰ 
τριάρχου*.

Μόλις πρό ολίγου είχεν έπανακάμψει ή Κλεοπάτρα είς ’Αλεξάνδρειαν, 
δτε έλαβεν άγγελμά παρά τοϋ ’Αντωνίου, χρονολογούμενος.έκ Λευκοκώ- 
μης, πόλεως παραθαλασσίου τής Συρίας, δι’ ής τήν παρεκάλει νά σπεύση 
δσον τάχιστα κομίζουσα άργύρια καί ζωοτροφίας καί ένδύματα διά τούς 
στρατιώτας του, έστερημένους παντός πόρου. Ή έκβασις τοϋ πολέμου ύπήρ- 
ξεν άτυχης. Ώς έκ τής πολλής του ζέσεως δπως έπιστρέψη κατά.τό έαρ 
καί έπανεύρη τήν Κλεοπάτραν ό. ’Αντώνιος διεκινδύνευσε τήν έπιτυχίαν τής 
έκστρατείας. Φθάσας είς ’Αρμενίαν μετά κατεσπευσμένην πορείαν, όκτα- 
κισχιλίων σταδίων, ώφειλε νά διαχέιμάση έκεΐ καί νά μή άναλάβη τάς 
έχθροπραξίας είμή κατά τό.έαρ, άφοΰ τά στρατεύματά του ήθέλον άνα- 
παυθή καί ή ώρα τοϋ έτους ήθελεν είναι εύνόίκή διά τά πολεμικά έργα. 
Άλλά λίαν άνυπόμονος ών καί μή άνεχόμενος νά ύποβληθή εις άπραξίαν 
κατά τό μακρόν αυτό διάστημα, είσέδυσε τολμηρώς είς τήν Άνω Μηδίαν, 
δπως καταστήση δέ τήν πορείαν του ταχυτέραν, άφήκεν δπισθέν του δλον 
τό πολιορκητικόν ύλικόν ύπό τήν φρούρησιν ενός άποσπάματος. Άμαξαΐ 
καί πύργοι καί καταπέλται καί κριοί μήκους όγδοήκοντα ποδών τά πάντα 
κατεστράφησαν ύπό τοΰ παρθικοΰ ίππικοϋ. ’Ελλείψει τών έπιθετικών τού
των μέσων ό Αντώνιος άπέτυχε κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως τών Φραά- 
των. Απειλούμενος ύπό δυνάμεων σημαντικών έδέησε νά δπισθοχωρήση. 
Ητο τότε περί τά μέσα τοϋ χειμώνος. Οί στρατιώται τών λεγεώνων έβά- 

διζον έντός τής χιόνος, μαστιζόμενοι ύπό παγερών άνεμων. Καθ’ έκάστην 
πρωίαν άνευρίσκοντο ανδρες νεκροί έκ τοϋ ψύχους. Τά τρόφιμα έλειπον, αί 
οδοί ήσαν άγνωστοι, τό δέ έπίφοβον ιππικόν τών ΐΐάρθων κατεπόνει τάς 
έξηντλημένας φάλαγγας. Κατά τήν θλιβεράν ταύτην ύποχώρησιν, ήν έπρεπε 
ν’ άναλογισθή ό Ναπολέων πριν διαβή τόν Νιέμεν, ό Αντώνιος άνέκτησε

1 Ίώσηπος ΙΕ’, 4,
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τήν δράστηριότητά τού καί τά στρατηγικά του προτερήματα· άντέχων είς 
τούς κόπόϋς άαί'τήν: πείναν, έμέρίμνα περί πάντων, έκτελών χρέη άρχι— 
στρατήγου άμα κα'ι έκατοντάρχου. Αείποτε ευρισκόμενος είς τό μάλλον 
άπειλούμενον σημεΐόν συνήψέν έν διαστήματί είκοσιεπτά ημερών δεκαο
κτώ μάχας μετά τών Πάρθων. Τήν εσπέραν ήτο νικητής· πλήν τήν επαύ
ριον ή μάχη έπανελαμβάνετο κατά δυνάμεων άδιακόπως πληθυνομένων. 
Ότε ό Αντώνιος έφθασεν είς τήν παραλίαν τής Συρίας, ό στρατός του 
εΐχεν έλαττωθή άπό έβδομήκοντακισχιλίων άνδρών 'είς τριάκοντα κάί οκτώ 
χιλιάδάς μόλις. Ευτυχέστεροι δμως μετ’ αύτοϋ ή μετά τοϋ Κράσσου οί 
Ρωμαίοι διέσωζον τούς αετούς των4.

Όσον και άν έσπευσεν ή Κλεοπάτρα, δέν έφθασε τόσον ταχέως δσον 
έπεθύμεί ό Αντώνιος. Ή ανυπομονησία του είχε μεταβληθή έίς αγωνίαν, 
έφοβεΐτο μήπως ή βασίλισσα δέν άνταποκριθή είς τήν πρόσκλησιν στρατη
γού ήττημένου. Καταβληθείς ύπό τής λύπης περιέπεσεν είς εΐδός τι μαρα
σμού. Προσεπάθησε τότε νά διασκεδάση τήν θλιψίν του πίνων. Άλλ’αί έκ 
τής τραπέζης τέρψεις, ών είχε τοσοΰτον σκληρώς στερηθή κατά τό διά
στημα τής έίς Μηδείαν εκστρατείας του, δέν ΐσχυον νά τόν φαιδρύνωσιν. 
Κατά τά μέσα τών οργίων τόν έβλεπον αίφνης έγειρόμενον. καί έγκατα- 
λείποντ'ά τούς συντρόφους του/ Μετέβαινε παρά τήν όχθην τής θαλάσσης 
καί έμενεν έπί πολλάς ώρας μέ τό βλέμμα προσηλωμένον είς τό μέρος 
τού όρίζοντος, όπόθεν άνέμενε νά έμφανισθή ή Κλεοπάτρα 8.

Ή περιπόθητος γυνή άφίκετο έπί τέλους μετά τροφίμων, ένδυμάτων καί 
δίακοσίων τεσσαράκοντα περίπου αργυρών ταλάντων s. Ένεκα τής διανο
μής πρός τούς στρατιώτας, τοΰ άναδιοργανισμοϋ τού στρατού, τής είσπρά- 
ξεως τών εισφορών ό Αντώνιος ύπεχρεώθη νά διατρίψη έπί τινας ημέρας 
είς Λευκοκώμην, ή δέ Κλεοπάτρα έμεινε μετ’ αύτού. Έν τφ μεταξύ ή ει- 
δησις περί τής άτυχούς έκβάσεως τής έκστρατείας είχε διαδοθή έν Ρώμη. 
Ή Όκταβία πάντοτε άφωσιωμένη πρός τόν σύζυγόν της, παρά τάς προσ- 

- παθείας τού Όκταβίου, δστις έσχε τήν σκληρότητα ν’ άναγγείλη αύτή τήν 
συμφιλίωσιν τού ’Αντωνίου μετά τής Κλεοπάτρας, άπεφάσισε ν’άπέλθη είς 
Ασίαν, παρεκάλεσε δέ τόν Όκτάβιον νά τή δώση πλοία καί στρατεύματα 
καί αργύρια. Ούτος είχε λάβει πληροφορίας περί τής σφοδρότητος τής υπο
τροπής τού πάθους τού Αντωνίου καί άπεδέχθη τάς αιτήσεις τής Όκτα
βίας επί τή έλπίδι δτι ή έξευτελιστική υποδοχή, ής θά έτύγχανε παρά τού 
συζύγου της, θά τήν άστεχώριζε διά παντός άπ’ αύτού καί θά έξήγειρε τήν 
άγανάκτησιν τών Ρωμαίων, Όπως μή κινδυνεύση νά συναντηθή μετά τής

1 Πλούταρχος,.’Αντώνιος ΛΗ’—ΝΕ'. Δίων ΜΘ', 25—31.
• Πλούταρχος. ’Αντώνιος ΝΕ'.
* Αυτόθι, Δίων, ΜΘ', 31. Έδόθησαν τριάκοντα πέντε δραχμαΐ εις έκαστον στρα

τιώτην τών λεγεώνων καΐ ποσον όλιγώτερον εις τούς άλλους στρατιώτας.

έπικουρίαι εις τρισχιλίους ά·

Κλεοπάτρας ή Όκταβία παρέμεινενέν Άθήναις, όπόθεν άνήγγειλέν-Λ ,τ.άν· 
’Αντώνιον τήν αφιξ,ίν τη?·Άλλ’ . ό.τριάρχης δέν ήθελε ν’άπ&πέμψή τήν= 
παλλακίδα του, διο έγραψε πρός τήν Όκταβίαν νά μένη είς Αθήνας,; προ- 
φασ.ιζόμενος, νέαν έκστρατείαν, ήν ·έσκόπε.υε. νά, έπιχειρήση-κατά τώνύΠάρτ 
θων,.Τφ ό'ντι ό βασιλεύς τών Μήδωνάδιακόπως ένοχλούμεν.ρς.··,ΐίπύρ,τών φί- 
λοταράχων έκείγων ορδών, πφόέτεινεν είς τόν: Αντώνιον τήν.; συμμαχίαν τοϋ 
δπως. άπό κοινού τάς καταπολεμήσωσίν, Χώρί,ξ νά πφοσβληθή έκ τής,άρνήσέώς 
του δπως τήν δεχθή ή Όκταβία, εί καί έγίνώσκε καλώς , τήν αληθή αιτίαν 
τής άρνήσεως, έγραψεν έκ νέου πρός; τόν. σύζυγόν .τη??· Ή έπιστολήΓ αδτη 
ούδέν περιείχε παράπονον; ήρώ.τκ άπλώς; ή ' νεαρά .γυνή, τόν τριάρχην πδϋ 
έπρεπε ν’ άποστείλη τάς επικουρίας καί τό ύλικόν, δπερ μετ’ αύτής έκό- 
μιζεν. Τό ύλικόν τούτο συνίστατΟ, παρεκτός πολλών είδών ιματισμού καί 
οπλισμού, είς πολεμι.κάς μηχανάς κάί σημαντικόν ποσόν χρημάτων’· αί δε 

ύδρας. εκλεκτούς, 'έξωπλισμένουλάμπρώς.δσον 
καί αί πραιτωριαναί κοόρτεις.·,'Η Όκταβία είχε'θυσιάσει- μέρος,-τής;;.ατο
μικής αυτής περιουσίας δπως έπαυξήση: τούς. έξοπλισμο,ύς. τούτους...-Ό Νίτ 
γηρ άνεδέχθη νά κομίση τήν έπιστολήν τής Όκταβίας. Γενόμενος δεκτός 
πολλάκις παρά τοϋ Αντωνίου,, δστις είς ακρον τόν- ύπολήπτετο,;. παρέστη- 
σεν αύτφ φιλιηώς τήν-άδικον αύτοϋ συμπεριφοράν πρός τήν-Όκταβίαν ,Άπέ* 
μνησέ τάς σπανίας άρετάς τής. έξαισ.ίας. έκείνης .γυναιηός καί. τόν έξώρήνσεν 
έν όνόματι τών τόσον σόβαρώς άπειλουμένων. συμφερόντων του. καί τής. τόσον 
έλεεινώς διακυβευομένης; δόξης του, νά έγκάταλίπη τήν; Κλεοπάτραν;1.:; .·.,' 

; ΚλονΙσθείς ό. ’Αντώνιος έδίτ.τάζεν» Έσκέφθη νά. έπιστρέψη είς τήν-Μη-' 
ε ίς. .Αίγυπτον,··· θ·- Άν' 

φίνε τήν Όκταβίαν είς τήν Ελλάδα .καΐ. θ’ άνέβαλλε .·μ^τά;.τήν.Άπιάτ’ρο- 
φήν του ; έκ,.τής. έκστρατείας .τήν οριστικήν _ άπόφάσιν< ήν' δέν ήδύνατμ'vS 
λάβη: άμόο'ως,. Άλλ’ ή. Κλεοπάτρα μέ τήν. ευστοχίαν ■ τών γυναικών βσαι 
άγαπώσι διέγνωσεν άσφαλώς τά. συμβαίνοντα.· έν τή καρδίφ ;τοΰ- Αντώνιου» 
Εΐπεν,. δτι . έκινδύνευε. νά;χάση..καί .διά δευτέραν, φοράν .;τ.όν;ήραστή.ν· της.;·'® 
βασίλισσα. έπλε.σνέκ,τεΐ\κρέί;κατά^φοϋτο τής Όκταβίας·, δτι- έύρίσϋεσνΓπήή^ 
,σίον,.τοΰ Άντωνίουν" Έπολλ.απλασίασε.'λοίπον’ τ’ά ίμ^ιδιά^τά καΐ-τάς-ίθω* 
πείας, σκοπίμως νπ,οάρι.νομένη ύπερβολικώτερον τον κατέχοντα αύτήν3 έ·ρορ 
τα, δστις άλλως τε ήτα· πράγματι καί-σφοδρό? καί ειλικρινής;-Εΐτα- 
μετά τάς; πρώτας ανακοινώσεις τοΰ Αντωνίου· περί τής''’ προσεχοϋς'είς'’ Μήά 
δίαν άναχωρήσεώς του, προσεποιήθη λύπην ■ θανάσιμου.· Όύδ’ έτρωγε- πλέον3, 
.αύδ’ εκοιμάτρ,διήρχετο δέ-τάς. ήμέρας καί. τάς·'νύκταςίαύτής θρηνούσα.; ® 
ωχρά της ό'ψις, οί καταβεβλημένοι οφθαλμοί- της,; . άτόνον βλέμμα- τη?3, 
τά αχροα χείλη της ένεποίουν έντύπωσιν είς πάντας τούς 'πλησιάζοντας άύ-

/

δίαν, τοιουτοτρόπως δέ θ’ άπέπεμπε τήν Κλεοπάτραν

1 Πλούταρχος, ’Αντώνιος ΝΕ', Νζ'. Πρβλ. καί Δίωνα, ΜΘ', 33.,
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Ό Αντώνιος ένέδωκε, πεισθείς

τήν. Αί θεράπαιναι τής Κλεοπάτρας, οί φίλοι της, όί οικείοι τού τριάρχου, 
οδς είχε διαφθείρει διά κολακειών καί ύποσχέσεων ήλεγχον τόν Αντώνιον 
διά τήν αναισθησίαν του. Τόν κατηγορούν δτι άφινε ν’ άπόθάνη έκ θλίψεως 
γυνή ύπέρ πάσας αξιολάτρευτος, ήτις έζη' μόνον δι’ αυτόν. «Ή Όκταβία, 
ελεγε, σ ένυμφεύθή πρός τό συμφέρον μόνον τού - αδελφού της, χαίρει δέ 
δλα τά πλεονεκτήματα τού τίτλου τής συζύγου*  ή δέ Κλεοπάτρα, βα- 
σιλίς. τόσων λαών, ,άποκαλειται ερωμένη τού ’Αντωνίου. Δέν άρνεΐται τήν 
επωνυμίαν ταύτην, δέν θεωρεί έαυτήν· ταπέΐνουμένην*  τήν. φέρει ύπερήφά- 
νως. Η μόνη ευτυχία της, ή μόνη φιλοδοξία της είνε νά ζή μετά σού». 

έκ τών λόγων τούτων και φοβούμενος 
μήπως ή Κλεοπάτρα, είς ήν ανήκεν έξ ολοκλήρου ή καρδία του καί μόνον 

άποθάνη εκ θλίψεως ή δηλητηριασθή. 
’Ανέβαλε τήν είς τήν ’Ασίαν έκστρατείαν του και έπανήλθε μετά τής Κλεο
πάτρας είς ’Αλεξάνδρειαν, όπου έπανέλαβε τόν Ά μιμητόν βίον*.

* Πλούταρχος, Αντώνιος Νζ7. ΙΙρβλ. κα'ι Δίωνα ΜΘ’,: 33.

Κατά τάς άρχάς τού έτους 34 έπανήλθεν είς τάς έν Άσίφ λεγεώνας 
του. Έν διαστήματι ολίγων ημερών ένίκησε τούς ’Αρμενίους, ήχμαλώτισε 
τόν βασιλέα των κα'ι πάσαν αυτού τήν οικογένειαν, καί έκυρίευσε τήν χώ
ραν. Μετά τήν τοιαύτην ένδοξον εκστρατείαν ό ’Αντώνιος ώφειλε νά θριαμ- 
βεύση είς Ρώμην. Άλλ’έξ έρωτος καί άφοσιώσέως πρός τήν Κλεοπάτραν, 

άνθίστατο ακόμη τό λογικόν του,

ήν ήθελε νά καταστήση κοινωνόν τού θριάμβου του, έθριάμβευσεν έν Άλε-
ξανδρείφ. Διά πρώτην φοράν Ρωμαίος έθριάμβευσεν έκτος τής Ρώμης. Ήτο 
υβρις πρός τήν πόλιν, ήτις έφαίνετο τοιουτοτρόπως^ άποκέφαλιζομένη· ήτο 
προσβολή πρός τήν Σύγκλητον καί τόν λαόν, πρός ούς και μόνους άπέκειτο 
ή τιμή τού θριάμβου.

Ό σκανδαλώδης ούτος θρίαμβος υπήρξε μεγαλοπρεπέστατος. Είς ’Αλε
ξάνδρειαν, διακεκοσμημένην πάσαν κα'ι άνθοστόλιστΟν παρήλασαν υπό τόν 
ήχον σαλπίγγων καί κεράτων οί στρατιώται τών λεγεώνων, οί επίκουροι,
ίππεΐς-, οί ιερείς, οί θυοφόροι, οί απεσταλμένοι τών πόλεων, φέροντες χρυσά 
στέμματά, τά αμάξια πλήρη λαφύρων καί χιλιάδες αιχμαλώτων. Τού 
άρματος τού θριαμβευτικού, συρόμενου. ύ.πό τεσσάρων λευκώνίππων, προη
γούντο πεζή- βαοίζοντες ό βασιλεύς Άρταβάσδης, ή σύζυγός -του καί τά δύο 
των τέκνα δεσμευμένοι διά χρυσών άλύσεων. Φθάσας έμπροσθεν τής Κλεο-
πάτρας, ήτις καθημένη έπί θρόνου .χρυσελεφάντινου προϊστατο τοϋ θριάμ
βου, ό ’Αντώνιος έσταμάτησε τό άρμα του . καί παρουσίασε πρός τήν βα
σιλίδα τούς βασιλικούς αιχμαλώτους. Μετά τήν παρέλασιν κα'ι τάς θυσίας 
πάρετέθη απέραντος τράπεζα ευωχίας είς τόν λαόν τής ’Αλεξανδρείας. Αί 
ατελεύτητοι τράπεζαι. εϊχον στηθή είς τούς κήπους τών ανακτόρων και είς 
τάς πλατείας τής πόλεως. Περί τά τέλη τού συμποσίου ό ’Αντώνιος προσε- 
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κάλεσε τήν Κλεοπάτραν νά καθήση έπ'ι θρόνου έκ χρυσού ,κά'ι έλέφαντος, 
έκαθέσθη δέ καί αυτός έπι θρόνου όμοιου» Αί σάλπιγγες ήχησαν, οί στρα
τιώται ένοπλοι και σύμπας ό λαός συνηθροίσθησαν πέριξ τών δύο έραστών. 
Τότε: ό ’Αντώνιος έκήρυξεν δτι ή Κλεοπάτρα τοϋ λοιπού έμελλε ν’ άποκα- 
λήται Βασίλισσα Βασιλέων, ό δέ υίός της Καισαρίων, διάδοχος τοϋ θείου 
Ιουλίου, Βασιλεύς Βασιλέων. Άπένειμεν αύτοΐς έκ νέου τήν-ήγεμονίάν τής 
Λίγύπτου και τής Κύπρου. Ειτα ώρισε- δημοσία τόν κλήρον < έκαστου τών 
τριών τέκνων, άτινα έσχεν έκ- τής Κλεοπάτρας, Άπένέίμε-πρής τον-πρεσ- 
βύτερον, τόν Αλέξανδρον, δν άπεκάλει "Ηλιον,-τήν -Αρμενίαν,ντήν Μή- 
δίαν καί τήν χώραν τών Πάρθων*  είς τήν δίδυμον αύτοϋ αδελφήν Κλεοπά
τραν, ήν άπεκάλει Σελήνην, τό βασίλειον τής Λιβύης, έΐζ δέ τόν Πτολε
μαίον, τήν Φοινίκην, τήν Συρίαν καί τήν Κιλικίαν. Μετά έκάστην προκή- 
ρυξιν τού τριάρχου, οί κήρυκες έπανελάμβανον τούς λόγους του καί αί σάλ
πιγγες άντήχουν. Τήν. αύτήν ημέραν ό ’Αντώνιος έπαρουσίασε ' πρός τόν 
στρατόν και τόν λαόν τούς νέους ηγεμόνας. Ό ’Αλέξανδρος· ένεφανίσθηφέ- 
ρων τήν μηδικήν τήβενον καί τήν κίδαριν τών ΙΙερσών βασιλέων., Ού- 
λαμός ’Αρμενίων έχρησίμευεν αύτφ ώς τιμητική φρουρά. "Εφερε τόν μα- 
κρόν έκ πορφύρας μανδύαν, τάς. χρυσοκεντήτους κρηπίδας κα'ι τό κεκοσμη? 
μένον διά τιμαλφών λίθων διάδημα τών διαδόχων τού ’Αλεξάνδρου1.

"Ηδη ή Κλεοπάτρα είχε δώσει πρότερον τό παράδειγμα τών τοιούτων 
πομπών. Πρό δύο έτών, μετά τήν έκ Ααοδικείας έπιστροφήν της, ένθα ό 
’Αντώνιος είχεν έπαυξήσει τό βασίλειόν της διά τής Φοινίκης, τής Χαλ- 
δαίας, τής Κοίλης Συρίας κα'ι πολλών άλλων χωρών, ένεκαίνισεν οώτη νέαν 
έποχήν είς τήν βασιλείαν της καί άνέλαβεν έπισήμως τό όνομά τής Νέας 
"Ισιδος ή Νέας Θεάς2. Φέρουσα τόν στενόν χιτώνα τής "Ισιδος κα'ι τό

1 Πλούταρχος, Αντώνιος, ΝΔ', ΝΘ', Δίων, ΜΘ', 32, 40—41.
4 Πολλά κοσμήματα τής Κλεοπάτρας φέρουσι : θεά τεωτερα' έπί τίνος δ’ αυτών 

άναγινώσκεται: Βασιλίσσης Κλεοπάτρας, ετονς πα' τοΰ χαι στ'. Θεα,ς νεωτερας. Ό 
Πορφύριος (Fragm. Histor. graec. Ill,*  σελ. 724) εξηγεί-ήμΐν τήν επιγραφήν ταύτην 
λέγων δτι τδ δέκατον εκτον έτος τής βασιλείας Κλεοπάτρας άπεκλήθη-καί πρώτον, 
διότι άφοϋ ό Μάρκος Αντώνιος έδώρησε πρδς αυτήν τήν Χαλδαίαν καί τάς πέριξ χώ
ρας, ήρχισε νέαν έποχήν χρονολογίας έν τή βασιλείς της.

Ό Πορφύριος λέγει δτι κατά τδ έτος 46, ήτοι τδ δέκατον έκτον τής βασιλείας της 
ένεκαινίσθη ή νέα αυτή έποχή, ή δέ χρονολογία αύτη έγένετο παγκοίνως δεκτή. ’Αλλά 
πλεϊστοι αρχαιολόγοι, μεταξύ τών δποίων δ Λετρόννιος καί δ Μ. Κ. Βέίσερ, ίσχυρί- 
σθησαν δτι ή νέα εποχή τής Κλεοπάτρας χρονολογείται άπδ ΐής τελέσεως τοϋ Αρ
μένικου θριάμβου, δπως συμβιβάσωσι. δέ τήν γνώμην των ταύτην. μετά ΐής χρο
νολογίας, έταξαν τδν Άρμενικδν θρίαμβον ώς συμβάντα κατά τδ έτος 36. Τοιουτοτρό
πως προεχρονολόγησαν κατά δύο έτη τδ γεγονός τοϋτο, τδ όποιον κατά, τήν χρονολο
γίαν τοϋ Δίωνος, καταρτισθεΓσαν έπί τή βάσει τοΰ καταλόγου τών υπάτων, έσχε χώ
ραν κατά τδ έτος 34. Στηρίζονται πρδς τοϋτο έπί τής μαρτυρίας, τοΰ Πορφυρΐου. 
Άλλ’ δ Πορφύριος δέν λέγει ποσώς δτι ή νέα έποχή ήρξατο άπδ τοΰ ’Αρμένικου θριάμ-
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μέ .»6φά^ν; (έραιιος ζαΐ με χέρατβς άγελάδος στέμμα της, κρατεϋβα είς 
τ*)Υ Χε^Ρα -'.πό λ,ωτοειδές σκήπτρου της προί'στατο" τών δημοσίων τελετών 
ζ.αΙ έχορήγει πανδήμους ακροάσεις1.
.. Ευπειθής. 445 ·τ®ς ιδιοτροπίας ό ’Αντώνιος άφήκε νά τον άπεικονίσωσιν 
εις τάς εικόνας ή είς τά συμπλέγματα τών ανδριάντων ύπά τήν μορφήν 
τοΰ Όσίριδος καί τοΰ Βάκχου, καθημένου, παρά τήν Κλεοπάτρα ’Ίσιδα καί 
τήν Κλεοπάτραν Σελήνην. Έφαίνετο δτι γοητευθείς, ύπδ τής ερωμένης τουΓ 
ά^ηρνή,θη' τήν πατρίδα ■ ;όυ χάριν αύτής. ΤϋδέχΟη τό άξίωμα τοΰ μεγάλου 
γυμνασιάρχου.τής. ’Αλεξάνδρειάς· διέταξε νά έκτυπωθή ,ή μορφή τής Αϊγυ- 
πί-ίας tig τήν άντίστροφον-οψιν τών αύτοκρατορικών του νομισμάτων, έτόλ- 
μησε · δέ νά χαράξη τδ όνομα τής Κλεοπάτρας έπί τών'.άσπίδων τών στρα- 
τίωτών τών λεγεώνων. Ήνείχετο δπως κατ’ έπαίσχυντόν εναλλαγήν ή μέν 
βοίάιλϊς. περιέρχηται τήν ’Αλεξάνδρειαν καθημένη έπί- κουρουλείου δίφρου, 
ένφ αύτ.δς φέρων ασιατικόν άκίνάκην και ίμάτιον.. έκ πορφύρας μετά πορ* 
των έκ πολυτίμων λίθων, τήν συνοοεύη πεζός έν τώ μέσφ τών αίγυπτίων 
υπουργών καί τής .φαύλης αγέλης τών εύνούχων3.

βόυ" λέγει απλώς δτι χρονολογείται άπδ τής παρά τοΰ ’Αντωνίου γενομένης δωρεάς 
τής Χαλδαίας χαι τών πέριξ χωρών. Άλλ’ έκ τού Πλουτάρχου (έν Άντωνίω, ΜΘ*) 
γινώσκομεν δτι κατά τδ έτος 36, χρονολογίαν συμφωνούσαν πληρέστατα με τδ δέκα· 
τον έκτον έτος ,τής βασιλείας -τής Κλεοπάτρας, δ ’Αντώνιος, ,έν Κιλικία μάλιστα ευ
ρισκόμενος, έδώρησε πρδς τήν βασιλίδα πολλά βασίλεια, κατά δέ.τδ.έτος 34, τήν ημέ
ραν τοΰ .Αρμένικου θριάμβου έπεκύρωσε. μόνον τήν δωρεάν.

1 Πλούταρχος, Αντώνιος, ΜΘ'.
!'Βελλέϊος ίϊάτέρκολος, Π, 82. Δίων, Ν, 5. Φλώρος Ϊν, 2. Σέρβιός Αά. Aeneid. 

νιιιΜιχ. 668. ‘
Κατά τδν Λετρόννιον καί πολλούς αιγυπτιολόγους, δ ’Αντώνιος . επραξέ τι πλέον, 

ένυμφεφθη τήν Κλεπάτραν καί κατέστη ώς έκ τούτου βασιλεύς τής' Αίγύπτου, Διά 
τούτο' ή μ'όρφή τού εύρίσκεται δμοΰ μετά τής μορφής τής βασιλίσσης είς νομίσματα 
κοπέντά κατά τά . τελευταία έτη τής. βασιλείας τής Κλεοπάτρας,

■' Τώ' όντί νόμίσμάτά. τινα κοπέντα έν. Αλεξάνδρειά, έν ’Αντιόχεια κλπ. παριστώσι 
τήύ διπλήν εικόνα τόΰ ’Αντωνίου κα'ι τής Κλεοπάτρας. Πλήν εις ούδέν έξ αυτών ά- 
πόδίδίΐάί'δ τίτλος τόΰ'βάσιλέως πρδς τδν Αντώνιον. 'Η έπιγραφή έχει: Antcini, Ar
menia devicta ή Μττώτιος αντοκράτωρ τρίτον τριών ανόρων' ή Άντω νπα γ', τ,ου- 
τέστιν ’Αντώνιος ύπατός τδ τρίτον. Εινε νομίσματα αύτοκρατορικά, τά οποία δ Άντώτ· 
νιος στρατηγοίς εκοψεν, έκτυπώσας έν αύτοίς τήν εικόνα του, κατά τδ έθιμον τδδια- 
δοθέν παρά τοίς.αύτοκράτόρσϊ κατά τούς τελευταίους χρόνους τής Δημοκρατίας. Πρδς 
τιμήν τής Κλεοπάτρας διέταξε νά χαραχθή είς τήν άντίστροφον οψιν αΰ-ών καί ή προ
τομή τής βασιλίδος έκείνης. ’Εκ τής αύτής ’ιδέας δρμώμενος, δπως .προηγουμένως πρδς 
έκδήλωσιν τού πρδς τήν Όκταβίαν έρωτός του είχε διατάξει νά έγγραφή τδ, όνομά 
της έπί τών άσπίδων τών στρατιωτών τών λεγεώνων του, είχε διατάξει νά χαραχθή 
ή προτομή της είς τήν άντίστροφον όψιν ετέρων νομισμάτων. Πιθανόν εξ ανταμοιβής 
ή Κλεοπάτρα νά διέταξεν-δπως χαραχθή ή προτομή τοΰ ’Αντωνίου επί τινων έκ τών
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ζ. ..

Ο Οκτάβιος καθαιρέσας τόν Λέπιδον μετέβαλε τήν τριανδρίαν είς 
δίανοριαν. Το κράτος ητο διανεμημένου μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ ’Αντωνίου, 

‘δικών της νομισμάτων. (Πρβλ. Lenorman, la Monnaie dans VAntiquite, II, σ. 
332—333 κα'ι Bompois, Revue numismatique, 1868, σ. 63—ΙΟΙ).

Αφ ε'τερου δυναμεθα να πιστεύσωμεν,έκ πλείστων μαρτυριών (Βιργίλιος, Αινίιάς, 
VIII στ. 685" Σερβιος, αυτόθι. Στράβων, ΙΖ', 11 · Σουητώνιος, Αύγουστος LXTX.) δτι 
δ Αντώνιος ενυμφευθη την Κλεοπάτραν γινώσκομεν δέ ώσαύτως (Σέρβιος, αυτόθι. 
Πλούταρχος Αντώνιος SB'. Διών, Ν', 3),. δτι άπεκήρυξε τήν Όκταβίαν. ΙΙλήν ή ά- 
ποκηρύξις αυτή, ητις κατα πάσαν πιθανότητα προηγήθη τοΰ μετά τής Κλεοπάτρας, 
γάμου του, εινε μεταγενεστέρα τοΰ Άρμενικοΰ θριάμβου. Ή περί τούτου μαρτυρία τοΰ 
Διωνος εινε ρητη, δ δε Πλούταρχος αναφέρει γεγονότα συμβάντα κατά τά έτη 33 καί 
32 προδηλως προγενέστερα τοΰ διαζυγίου. Ή έπιστολή τοΰ ’Αντωνίου ή γραφείσα έν 
ετει 32 και αναφερομένη παρά τοΰ Σουητωνίου,ένθα λέγει: Uxor mea est: nunc coepi, 
an abhinc annos novem, δέν δύναται νά σημαίνη δτι είχε νυμφευθή τήν Κλεοπά
τραν προ εννεα ηδη ετών διότι έν τοιαύτη περιπτώσει δ γάμος των θά είχε λάβει 
χωράν κατα το έτος 41, τουτέστι ολίγους μήνας μόνον μετά τήν μάχην τών Φιλίπ
πων και ζωσης ετι τής Φουλβίας. Τδ νόημα τής έπιστολής ταύτης, ίσως άποκρύφου 
άλλως τε, εινε απλουστατον δτι δ ’Αντώνιος είχε νυμφευθή προσφάτως τήν Κλεοπά
τραν, άφοϋ συνέζησε μετ’αύτής εννέα έτη.

Αν ο Αντώνιος ενυμφεύθη τήν Κλεοπάτραν κατά τδ έτος τοΰ Αρμένικου θριάμ
βου, τότε ο γάμος ουτος συνέβη πρδ τοΰ διαζυγίου. Τδ τοιοΰτον δέν είνε καθόλου ά- 
όυνατον. Ό ρωμαϊκός νόμος δέν άνεγνώρίζε τά μετά τών αλλοδαπών συναπτόμενα 
συνοικέσια, ή οε Κλεοπάτρα καίπερ νυμφευθείσα, δέν ήδύνατο νά θεωρήται έν Ρώμη 
είμή ώς παλλακίς.

Δύσκολου είνε νά παραδεχθή τις τήν γνώμην τοΰ Λετρωνίου δτι δ ’Αντώνιος έ- 
γημε την Κλεοπάτραν καί άνηγορεύθη βασιλεύς,τοΰτο δέ άπδ τοΰ Άρμενικοΰ θριάμβου, 
καθότι ούδείς τών αρχαίων ιστορικών μνημονεύει τοΰ συμβάντος. Πάντες μάλιστα ύπο- 
νοουμενως το αποκρούουσιν. Διότι λέγοντες δτι τήν ήμέοαν τοΰ Αρμένικου θριάμ
βου δ Αντώνιος κατέστησε τδν Καισαρίωνα συμβασιλέα τής Αίγύπτου μετά τής 
Κλεοπάτρας, ύπονοοΰσι βεβαίως δτι δέν άπήτησεν ύπέρ έαυτοΰ τδ ήμισυ τοΰ στέμ
ματος. Λέγοντες έπίσης δτι δ Αντώνιος άπεδέχθη τδ αξίωμα τοΰ γυμνασιάρχου Α
λεξάνδρειάς, δτι ή Κλεοπάτρα τδν ύπεχρέωσε. νά τήν άποκαλή δημοσίρι δέσποιναν, 
δτι τήν παρηκολούθει πεζός, ένώ αυτή έφέρετο έπί κουρουλείου δίφρου, βεβαίως δέν 
θεωροΰσιν αύτόν περιβεβλημένον τδ βασιλικόν αξίωμα. Λέγοντες τέλος δτι μετά τήν 
έν Άκτίω ναυμαχίαν ή Κλεοπάτρα διέταξε νά παραδοθή τδ Πηλούσιον πρδς τδν ’Οκ
τάβων καθιστώσι πασίδηλον δτι αυτή είχε διατηρήσει πάσαν τήν βασιλικήν έξουσίαν 
καί μετέσχε τοΰ άγώνος ώς σύμμαχος τοΰ αύτοκράτορος ’Αντωνίου καί ούχί ώς 
σύζυγος τοΰ Αντωνίου βασιλέως τής Αίγύπτου.

Συμπεραίνομεν άρα δτι άν έσχε χώραν γάμος μεταξύ τοΰ ’Αντωνίου καί τής Κλεο
πάτρας, δ γάμος ουτος έγένετο πρδ τοΰ έτους 32, καί δτι άφ’ ετέρου δ γάμος δέν 
ειχεν ώς συνέπειαν τδ νάκαταστήση τδν ’Αντώνιον βασιλέα τής Αίγύπτου. ’Ίσως, ώς 
λέγει δ Φλώρος, δ Αντώνιος ηΰχαριστείτο νά φέρη πανταχοΰ τά βασιλικά σήματα 
ut regina rex ipse frueretur, δπως περιεβλήθη καί τά ίμάτια τοΰ Βάκχου καί τοΰ 
Όσίριδος, πλήν ή βασιλεία του ύπήρξεν απλώς καί μόνον θεατρική.
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Άλλ’ ή κυριαρχία της ’Ανατολής δέν ικανοποιεί τήν άγερωχίαν τοϋ ’Αν
τωνίου, όπως ή κυριαρχία τής Δύσεως δέν έπήρκει εις τήν φιλοδοξίαν τοΰ 
Όκταβίου. Δ'ις άποσοβηθείς ό έμφύλιος πόλεμος καθίστατο νυν αναπόφευ
κτος. Ώς έκ τής άκρας αύτοϋ περισκέψεως ό Όκτάβιος άναμφιβόλως θά 
έπεβράδυνεν αυτόν έτι μάλλον, άλλ’ ώς έκ τής αφροσύνης ό ’Αντώνιος.τον 
έπέσπευσεν. Περιεφρόνει τον Όκτάβιον ώς στρατηγόν. Οί κόλακες του 
καί οί στρατιώται του, οΐτινες τόν έλάτρευον, προέλεγον αύτφ τήν νίκην. 
Ή Κλεοπάτρα, ήτις έμνησικάκει πάντοτε-διά τήν υβριστικήν υποδοχήν τήν 
γενομένην αύτή παρά τών Ρωμαίων έφλέγετο έκ τής έκδικήσεως. Πεποι- 
θυΐα εις τήν ίσχύν τοΰ ξίφους τοΰ ’Αντωνίου, ώρκίζετο ήδη «είς τήν τι
μωρίαν ήν μετ’ ολίγον έμελλε νά έπιβάλη είς τό Καπιτώλιον». *.

Ό ’Αντώνιος ήρχισε νά ένοχλή τόν Όκτάβιον διά παραπόνων κα'ι ύπο- 
κεκρυμμένων απειλών. Οί πελάται τοΰ ’Αντωνίου, πολυάριθμοι δντες έν 
Ρώμη, οί φίλοι του καί οί έξ Αίγυπτου απεσταλμένοι πράκτορες προσε- 
πάθουν νά παραστήσωσιν είς τόν λαόν ώς εύλογους τάς πραγματικάς άύτοΰ 
ή ύποτιθεμένας δυσαρέσκειας. Ό Όκτάβιος, έλεγεν, άφεΐλε παρά τοΰ Σίξ- 
του Πομπηίου τήν Σικελίαν χωρίς νά διαμοιρασθή μετά τοΰ συνάρχοντος 
αύτοϋ τά λάφυρα· ούτε καν άπέδωκεν αύτφ τάς εκατόν είκοσι τριήρεις τας 
δανεισθείσας χάριν τοΰ πολέμου τούτου. Καθήρεσε τόν Λέπιδον καί έκρά— 
τησε δι’ εαυτόν καί μόνον τάς έπαρχίας, τάς λεγεώνας, τάς νήας, άτινα 
είχον όρισθή ώς κλήρος είς τόν τριάρχην έκεΐνον. Διένειμε πρός τους ίδιους 
αύτοϋ στρατιώτας πάσας τάς έν ’Ιταλία: γαίας χωρίς νά φυλάξη μέρος έξ 
αύτών διά τούς παλαιούς στρατιώτας τοΰ ’Αντωνίου. Πάσαι αί κυβερνητι
κά! πράξεις τοΰ Όκταβίου έπεκρίνοντο καί κατηγοροΰντο. Ύπενεθύμιζον 
δτι είχεν έπαχθώς έπιβαρύνει τήν ’Ιταλίαν διά φόρων, τόν κατηγόρουν δτι 
άπέβλεπεν είς τόν σφετερισμόν τής ύπάτης άρχής. Προέβαινον μέχρι τοΰ 
νά λέγωσιν δτι ό άληθής κληρονόμος τοΰ Καίσαρος δέν ήτο ό άνεψιός του 
Όκτάβιος, άλλ’ ό ίδιος αύτοϋ υιός Καισαρίων, καί δτι έμελλε νά προσα- 
χθή ημέραν τινά δευτέρα διαθήκη τόΰ δικτάτορος. Κατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ Δίωνος Κασσίου, ό ’Αντώνιος, άναγνωρίσας έπισήμως τόν Καισαρίωνα 
ώς γνήσιον υιόν τοΰ Καίσαρος έξήγειρεν είς άκρον τήν άνησυχίαν καί τήν 
οργήν τοΰ Όκταβίου2.

Έν τούτοις ό Όκτάβιος ένεκαρτέρει, διότι οί έξοπλισμοί του δέν εΐχον 
περατωθή, ό δέ ’Αντώνιος ήτο άκόμη δημοτικός έν Ρώμη, δπου είχε δια
τηρήσει πολυάριθμον πελατείαν, προστατευομένην παρά τής συζύγου του

1 Δίων, Ν, 5. Φλώρος, IV, «Ή Αιγύπτια, λέγει μετά σφοδρότητος δ Φλώρος, 
έζήτησεν ώς τιμήν τών έαυτής ακολασιών τδ ρωμαϊκόν κράτος παρ’ αύτοκρατορος 
οίνόφλυγος: Mulier Aegyptia ab ebi’io imperatore pretium libidinum romanum Im
perium petit.

8 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, Ξ', ΞΓ'. Δίων, Ν, 1, 2.
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Οκταβίας. Μεθ’ δλην τήν γενομένην πρός αύτήν παρά του ’Αντωνίου υβριν, 
εκείνη εμενεν όλοψύχως πιστή είς αύτόν. Είς μάτην οτε έπανήλθεν έξ Ελ
λάδος ό Όκτάβιος τήν καθικέτευσε νά λησμονήση τόν σύζυγόν της καί 
νά έγκαταλίπη τήν οικίαν του· ή Όκταβία ρητώς ήρνήθη. Έξηκολούθει 
να κατοική έν τή οικία. έκείνητή διασήμφ, ήτις άνήκεν άλλοτε είς τόν μέ- 
γαν Πομπήΐον, άνατρέφουσα αύτόθι μετ’ ίσης στοργής τά τέκνα άτινα έσχεν 
εκ τοΰ ’Αντωνίου καί τά έκ τής πρώτης αύτοϋ συζύγου. Οί πελάται τοΰ 
Αντωνίου, οί φίλοι ούς αύτός έπεμπεν έξ ’Αλεξανδρείας ήσαν βέβαιοι δτι 

θά εύρισκον παρά τή Όκταβίο: συνδρομήν καί προστασίαν. Έπετύγχανε 
μάλιστα ύπέρ αύτών καί χάριτας παρά τοΰ άδελφοΰ της, δσον ώργισμένος 
καί άν ήτο. ’Άλλως τε αύτή δέν έπαυεν ένώπιόν του άναλαμβάνουσα τήν 
ύπεράσπισιν τοΰ ’Αντωνίου, δικαιολογούσα τάς παρεκτροπάς καί τά σφάλ
ματά του καί λέγουσα δτι ήτο μυσαρόν οί δύο μεγάλοι ίμπεράτορες νά πα- 
ρακινήσωσι τούς Ρωμαίους είς άλληλοκτονίαν, ό μέν είς πρός έκδίκησιν α
τομικών προσβολών, ό δέ χάριν τοΰ έρωτος μιας ξένης \

Ό Όκτάβιος, δστις είχεν ώς έμβλημα τό ρητόν: Τό καλώς γινόμενον 
γίνεται πολύ ταχέως: Sat celeriter fieri quidquid fiat satis bene2 
έφαίνετο ένδίδων είς τάς ικεσίας τής Όκταβίας. Πλήν άν δέν έπέσπευδε 
τόν πόλεμον, τόν παρεσκεύαζεν δμως βραδέως, παρασκευάζων συνάμα καί 
τήν κοινήν γνώμην. Έξεμεταλλεύετο ιδίως κατά τοΰ»Αντωνίου τόν σκαν
δαλώδη αύτοϋ έν Αίγύπτφ βίον καί τήν ύπό τήν Κλεοπάτραν ύποδούλωσίν 
του. Διενήργεινά λέγωσιν έν τή Συγκλήτφ, έν τφ λαφ καί έν τφ στρατφ 
δτι ό ’Αντώνιος δέν ήτο πλέον Ρωμαίος, άλλά δοΰλος τής βασιλίσσης τής 
Λίγύπτου, τής αίμομίκτιδος θυγατρός τών Λαγιδών. Πατρίς του ήτο ή ’Α
λεξάνδρεια, ήν ήθελε νά καταστήση πρωτεύουσαν τοΰ Κράτους. Θεοί του 
ήσαν ό Κνοΰφις ό έχων κεφαλήν κριοΰ, ό Ρά, ό έχων ράμφος ίέρακος καί <5 
ύλακτών ’Άνουβις, latrantis Anubius. Σύμβουλοί του ήσαν ό εύνοΰχος 
Μαρδίων, ή Χάρμιον, ή Είράς, ή κομμώτρια τής Κλεοπάτρας έκείνης, πρός 
ήν είχεν ύποσχεθή νά δωρήση τήν Ρώμην5. Αί σπερμολογίαι αδται ένέ- 
βαλον είς τήν ψυχήν τών Ρωμαίων αίσθημα φρίκης, τό όποιον διασώζεται 
ζωηρόν είς τούς στίχους τών συγχρόνων ποιητών. «Μεταξύ τών άετών 
μας, αναφωνεί ό Όράτιος, ό ήλιος βλέπει, ώ αίσχος I τήν ποταπήν σημαίαν 
μιας Αιγύπτιας... Ρωμαίοι πωληθέντες πρός μίαν γυναίκα δέν έρυθριώσι 
νά όπλοφορώσιν ύπέρ αύτής. Έν τή μέθη τής εύτυχίας της καί έν τή πα
ραφροσύνη τών έλπίδων της τό τέρας έκεΐνο— monstrum illud — ονει
ροπολεί τήν πτώσιν τοΰ Καπιτωλίου καί παρασκευάζει μετ’ έπονειδί-

2 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΝΗ'.
, 2 Σουητώνιος, Ανγονστος XXV. .

3 Πλούταρχος, ’Αντώνιος Ξ'. Δίων, Ν', 1, 4. Πρβλ. καί Ν', 21, 27 καί Φλώρον 
IV, 11.
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στου αγέλης δούλων κάί ευνούχων τήν κηδείαν τοϋ Κράτους !» «Λοιπόν, 
λέγει ό Προπέρτιος, ή εταίρα εκείνη βασιλίς—meretrix regina—όνειδος 
αιώνιον τοϋ αίματος τοϋ Φιλίππου, θέλει, νά έξαναγκάση τον Τίβεριν νά ύπο- 
στή τάς άπειλάς τοΰ Νείλου καί νά κάμη ώστε νά οπισθοχώρηση προ τοϋ 
στρηνοΰς σείστρου ή ρωμαϊκή σάλπιγξ !» 1

Οι έκλεγέντες κατά τό έτος 32 ύπατοι, Δομίτιος Αίνόβαρβος και Γ. 
Σόσσιος, άμφότεροι οπαδοί τοϋ 'Αντωνίου, εις μάτην έπεχείρησαν. νά τόν 
σώσωσιν, άποκαλύπτοντες το προσωπεΐον τοΰ Όκταβίου πρό τής Συγκλή
του. Ή πλειονοψηφία άπεφάνθη κατ’ αύτών, φοβούμενοι δέ τήν οργήν τοΰ 
άδυσωπήτου τιμωροΰ τής Περουγίας, άπήλθεν έκ τής πατρίδος των μετά 
τινων συγκλητικών. Κατ’ άρχάς δέν ήδυνήθησαν νά συναντήσωσι τόν ’Αν
τώνιον, δστις εύρίσκετο έν Άρμενίφ, διαπραγματευόμενος τόν γάμον τοϋ 
νεωτάτου υίοΰ τοΰ ’Αλεξάνδρου μετά τής Ίοτάπης θυγατρός τοΰ βασιλέως 
τών Μήδων. ’Ανήγγειλαν αύτφ δι’ έπιστολής δτι ό Όκτάβιος ,έπέσπευσε 
τούς έξοπλισμούς του καί δτι αί έχθροπραξίαι έπέκειντο. Ό ’Αντώνιος 
ώς καλός στρατηγός άπεφάσισεν δπως προλάβη τόν έχθρόν του νά μέτα- 
φέρη τόν πόλεμον είς Ιταλίαν. Έπεμψεν αμέσως τόν Κανίδιον μετά δε- 
καέξ λεγεώνων είς τά παράλια τής Έλάσσονος ’Ασίας, αύτός δέ ό ίδιος 
μετέβη είς ’Έφεσον, δπου πάντες οί σύμμαχοί του προσεκλήθησαν νά πέμ- 
ψωσι τάς εαυτών έπικουρίας. Ή Κλεοπάτρα άφίκετο πρώτη μετά διάκο- 
σίων νηών άπό τριήρων μέχρι δεκήρων και ταμεΐον πολεμικόν συνιστάμε- 
νον εις είκοσακισχίλια τάλαντα (εκατόν έκατομ,μύρια φράγκων) 2,

Προτιμότερον θά ήτο διά τόν ’Αντώνιον ό στόλος έκεΐνος νά παραμείνη 
είς τά αιγυπτιακά ύδατα, τά αργύρια έκεΐνα νά μή έξαχθώσιν έκ τοΰ θη
σαυροφυλακίου τών Λαγιδών και ή Κλεοπάτρα νά μείνη έν Άλεξανδρείφ. 
Ή αξιέραστος και απαίσιος γυνή αύτη έφερεν είς τό ρωμαϊκόν στρατόπε
δο? τήν πολυτελή άταξίαν καί τήν έξαλλον αύτής ανάγκην τής ηδονής. Είς 
’Έφεσον δπου άφίκετο, είς Σάμον ένθα μετέβησαν κατόπιν, έπανελήφθησαν 
αί έ'ξαλλοι παρεκτροπαί τής ’Αλεξάνδρειάς. ,'Η αλλεπάλληλος αφιξις τών 
βασιλέων, τών κυβερνητών, τών πρεσβειών τών πόλεων, οΐτινες έ'φερον πρός 
τόν ’Αντώνιον στρατεύματα καί πλοία έχρησίμευεν ώς πρόφασις πολυτε
λών εορτών καί θεατρικών παραστάσεων. Χιλιάς ηθοποιών καί σχοινοβατών

1 Όράτιος, Carm, XXXVII. Epod. IX. Προπέρτιος, III,.11. 67 στίχοι ουτοί είσι 
μεταγενέστεροι τής ναυμαχίας τοϋ Άκτίου (31)' ούχ ήττον όμως μαρτυροΰσι τά 
κατά τήν έναρξιν του πολέμου αισθήματα τών Ρωμαίων. ”Αν ή άγανάκτήσις αυτή 
κα'ι ή οργή διεσώζοντο τοσοΰτον σφοδρα'ι καί μετά τήν νίκην, όποΐαι θά ήσαν άρά γε 
κατά τήν στιγμήν τοΰ κινδύνου ; Ίδέ προσέτι τούς οργίλους στίχους τοΰ Λουκανοΰ 
Pharsal. X. στίχ. 59 — 62, 66, 73 : «Ή γυνή αΰτη, το βδέλυγμα τής Αίγυπτου.— 
dedecus Aegypti— ή απαίσιος Έριννύς τοΰ Λατίου, ή αίμδμΐκτις κόρη τών Πτολε- 
μαίων, ήτις έκαμε νά τρέμη τό Καπιτώλιον μέ τό σεϊστρόν της...».

2 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, Ξ'. Δίων, Ν', 2. 3.
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είχε συναχθή. Ένφ δέ ό κόσμος ολόκληρος, λέγει ό Πλούταρχος, άντήχει 
έκ τοΰ θορύβου τών οπλών καί τής στοναχής τών ανθρώπων, είς Σάμον 
ήκούοντο μόνον γέλωτες καί αυλοί καί κιθάραι1. Ό καιρός παρήρχετό 
ταχύς έν ταΐς τέρψέσιν, ένφ έπρεπεν Ούτε μίαν ώραν νά χάνωσιν, άν ήθελον 
ν’ άναλάβωσιν αύτοί τήν έπίθεσιν. Έως τότε οί φίλοι καί οί οπαδοί τοΰ 
’Αντωνίου, ό Δέλλιος, ό Μάρκος Σιλανός, ό Τίτιος, ό Πλάγκος υφιστάμε
νοι καί αύτοί τήν γοητείαν τής Κλεοπάτρας, ούδέν είχόν έπιχειρήσει δπως 
άποσπάσωσι τόν αρχηγόν των άπό τής άπαισίου γυναικός. Νϋν δμως έπρό- 
κειτο νά παιχθή τό μέγα παιγνίδιον, καί είς τόν άγώνα αύτόν διεκύβευον 
τήν ζωήν των άπέναντι τής κοσμοκρατορίας. Μετέβησαν πρός τόν ’Αντώνιον 
καί ό Αίνόβαρβος, ό μόνος έξ δλων τών οπαδών τοΰ ’Αντωνίου, καθά λέγει 
ό Βελλήϊος Πατέρκολος, δστις ούδέποτε έχαιρέτισε τήν Κλεοπάτραν διά 
τοΰ ονόματος τής βασιλίσσηςs, ελαβε τόν λόγον καί έδήλωσε σαφώς δτι 
ώφειλε νά πέμψη τήν Αίγυπτίαν είς ’Αλεξάνδρειαν μέχρι τοΰ πέρατος τοΰ 
πολέμου. Ό ’Αντώνιος τό ύπεσχέθη· πλήν δυστυχώς δι’ αύτόν ό Κλεοπά
τρα έμαθε τό διάβημα τοϋτο. Όλιγώτερον παρά ποτέ τότε έπεθύμει ν’ ά- 
φήση τόν ’Αντώνιον μόνον άπέναντι τών υστάτων έπικλήσεων τής Όκτα- 
βίας, τής πρφην ευτυχούς αύτής άντιζήλου. Έγίνωσκε κάλλιστα τό διατα
κτικόν πνεύμα καί τήν ασθενή ψυχήν τού ’Αντωνίου. Θά είχεν άρά γε αύ
τός τό σθένος ν’ άρνηθή τήν συμφιλίωσιν, έπιθυμητήν έν τε τφ στρατοπέδφ 
καί εν Ρώμη, ήτις θά έστερ.έου τήν άπειλουμένην αύτού ίσχύν καί θά έξη- 
σφάλιζε τήν ειρήνην τού Κράτους; Ή Κλεοπάτρα κατώρθωσε νά προσε- 
ταΐρισθή τόν Κανίδιον, τόν διασημότερον τών στρατηγών τού στρατού τής 
’Ανατολής μετά τόν Αίνόβαρβον, διά πολλών δέ ικεσιών, δι’ έρωτοτροπιών 
καί διά χρημάτων, ώς λέγεται, τον έπεισε νά συνηγορήση ύπέρ αύτής. Ει- 
πεν είς τόν ’Αντώνιον δτι δέν ήτο ούτε δίκαιον ούτε εύστοχον ν’ άπομα- 
κρύνη ήγεμονίδα χορηγούσαν ύπέρ τοΰ πολέμου τόσον σημαντικάς έπικου
ρίας, διότι τοιουτοτρόπως άπεξενοΰντο τούς Αιγυπτίους, ών τά πλοία άπε- 
τέλουν τήν κυρίαν δύναμιν τοΰ στόλου. Προσέθηκεν δτι ώς πρός τό διδό— 
ναι συμβουλάς δέν ήτο κατωτέρα ή Κλεοπάτρα ούδενός τών βασιλέων, όσοι 
έμελλον νά πολεμήσωσιν ύπό τάς διαταγάς τοΰ ’Αντωνίου, ώς κυβερνήσασα 
έπί μακρόν χρόνον τόσον μεγάλην χώραν, άποκτήσασα δέ κατόπιν ώς έκ 
τής μετ’ αύτοϋ συμβιώσεως νέαν τών πραγμάτων πείραν. Οί λόγοι ούτοι 
δέν ήσαν σύμφωνοι μέ τήν λογικήν, άλλ’ ήσαν σύμφωνοι μέ τήν καρδίαν 
τοΰ ’Αντωνίου καί ή Κλεοπάτρα έμενεν 3.

Έν τφ μεταξύ οί διαμένοντες είσέτι έν Ρώμη φίλοι τοΰ ’Αντωνίου έπεμ- 
ψαν ένα έξ αύτών, τόν Γεμίνιον, δπως προσπαθήση διά τελευταίαν φοράν

1 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΞΑ1 
! Βελλήϊος Πατέρκολος, 11, 64. 
s Πλούταρχος ’Αντώνιος ΞΑ'.
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να τον απόσπαση έκ της ερωμένης του. Ο Γεμίνιος επίπολλαζ ημ,ερας 
δέν ήδυνήθη νά εύρεθή κατά μόνας μετά τοΰ Αντωνίου. Ή Κλεοπάτρα 
ύποπτεύουσα δτι ό Ρωμαίος εΐχεν έλθει επίτηδες χάριν τών συμφερόντων 
τής Όκταβίας, ούδ’ έπί στιγμήν αφινε μόνον τόν εραστήν της. Περί τά 
τέλη δείπνου τίνος ό ’Αντώνιος, σχεδόν οίνοβαρής, προσεκάλεσε τόν Γεμί- 
νίον νά τφ είπη αμέσως τόν λόγον τοΰ ταξειδίου του. «Περί τών πραγμά
των, περί ών έχω νά σοί λαλήσω, άπήντησεν έξαφθείς ό Γεμίνιος, δέν δύ
ναται νά γείνη λόγος μετά οινοποσίαν. Εκείνο όμως το όποιον δύναμαι νά 
σοΰ είπω είτε μεθυσμένος είσαι, είτε νηφάλιος, εινε δτι τά πάντα θά εύο- 
δωθώσιν άν ή Κλεοπάτρα έπιστρέψη είς Αίγυπτον». Τότε ή βασίλισσα έμ- 
μανής άπετάθη πρός αυτόν:—«Καλά έκαμες νά όμιλήσης, είπε, πριν ή βά- 
σανος σέ έξαναγκάση». Καί ό ’Αντώνιος έπίσης ώργίσθη. Διό τήν επαύ
ριον ό Γεμίνιος συναισθανόμενος δτι δέν ήτο ασφαλής άνεχώρησεν είς ’Ιτα
λίαν

Ή φιλέκδικος Αιγύπτια έμ-νησικάκει καί κατά τών φίλων τοΰ ’Αντω
νίου, δσοι είχον συνενωθή μετά τοΰ Δομιτίου Αίνοβάρβου δπως ζητήσωσι 
τήν αποπομπήν της. Σαρκασμούς και ύβρεις καί προσβολάς καί συμπερι
φοράν σκαιάν, τά πάντα μετεχειρίσθη έπί τοσοΰτον, ώστε ό Σιλανός, ό 
Δέλλιος (παλαιός έραστής της, ώς λέγεται) καί ό Πλάγκος καί ό Τίτιος, 
άμφότεροι άνδρες ύπατικοί, άπεσκίρτησαν άπό τής μερίδος τοϋ ’Αντωνίου. 
"Οπως έκδικηθώσι δέ τόν πρώην αύτών άρχηγόν καί δπως άποκτήσωσι τήν 
εύνοιαν τοΰ νέου των κυρίου, ό Πλάγκος καί ό Τίτιος έπα.νακάμψαντες είς 
Ρώμην άπεκάλυψαν είς τόν Όκτάβιον ρήτρας τινάς τής διαθήκης τοΰ ’Αν
τωνίου, ών ή διάδοσις έμελλεν έξ ολοκλήρου ν’ άπολέση τήν παρά τφ λαφ 
ύπόληψιν αύτοϋ. Ό ’Αντώνιος, άναγνωρίζων τόν Καισαρίωνα ώς υιόν τοΰ 
Καίσαρος, διένεμε τήν ρωμαϊκήν ’Ανατολήν μεταξύ τών τέκνων του καί 
τής βασιλίσσης τής Αίγύπτου, διέτασσε δε ίνα, καί αν έτι ήθελεν άποθάνει 
είς Ρώμην, μετακομισθή τό σώμά του είς ’Αλεξάνδρειαν καί παραδοθή είς 
τήν Κλεοπάτραν. Οί δύο ύπατικοί προσέθηκαν δτι ήσαν βέβαιοι περί τών 
διατάξεων τούτων, καθότι αυτοί οί ίδιοι, τή έπιθυμί^ τοΰ ’Αντωνίου, τήν 
άνέγνωσαν καί τήν έσφράγισαν διά τών ιδίων αύτών σφραγίδων καί τήν κα- 
τέθηκαν είς τό κοινόβιον τών Έστιάδων. Ό Όκτάβιος έζήτησε τήν δια
θήκην. Αί Έστιάδες έδήλωσαν δτι αύταί δέν θά τοΰ τήν δώσωσιν έκου- 
σίως, αλλ’ αν ήθελεν ό ίδιος νά μεταβή καί νά τήν παραλάβη, αύταί δέν 
ήδύναντο νά τόν έμποδίσωσιν. Ό Όκτάβιος δέν έδίστασε ποσώς νά τό πράξη. 
’Έλαβε τήν διαθήκην καί τήν άνέγνωσεν ενώπιον τής Συγκλήτου. Οί συγ
κλητικοί όμολογουμένως δέν ήγανάκτησάν δλιγώτερον διά τήν παραβίασιν 
τής διαθήκης τοΰ ’Αντωνίου, ή διά τό περιεχόμενον τοΰ έγγράφου τούτου.

1 Πλούταρχος ’Αντώνιος BE'. 

Άλλ’ ό Όκτάβιος έδικαίολογεϊτο ίσχυριζόμενος δτι ένήργησ.ε χάριν τοϋ 
κοινού συμφέροντος. Ό επιτήδειος αύτός καί καρτερικός πολιτικός άνήρ 
προσήγγιζέ τέλος είς τό. ποθητόν τέρμα. Προύκάλεσε ψήφισμά, τής Συγ
κλήτου, δι’ ού ό ’Αντώνιος καθηρεΐτο τής ύπατείας- εΐτα τήν αύτήν ημέ
ραν, Ιην Ιανουάριου 31, έκήρυξε τόν πόλεμον ούχί κατά τοΰ ’Αντωνίου, 
άλλά κατά τής βασιλίσσης τής Αίγύπτου. Ήτο τελευταία έπιφύλαξις άπ.έ- 
ναντι τής κοινής γνώμης. Ό Όκτάβιος δέν ήθελε νά καταστή μισητός ώς 
έξεγείρων τούς Ρωμαίους νά πολεμήσωσι κατά Ρωμαίων. Έγίνωσκεν. δτι 
ό ’Αντώνιος δέν θά έγκατελίμπανε τήν Κλεοπάτραν, οδηγών δέ τάς λεγεώ- 
νάς του είς μάχην ύπέρ τής μισητής Αιγύπτιας, θά άνελάμβανεν,αυτός τήν 
εύθύνην τοΰ έμφυλίου πολέμου *.

Ό ’Αντώνιος καί ή Κλεοπάτρα διήλθον έν Άθήναις το φθινόπωρου τοΰ 
32 καί μέρος τοΰ έαρος τοΰ 31. Ένφ οί στρατιώταί των κατεβάρυνον πάσας 
τάς πόλεις τής Ελλάδος δι’ ύπερόγκων πολεμικών εισφορών καί πανταχοΰ 
ένήργουν ύποχρεωτικήν νοεσυλλεξίαν πρός συμπλήρωσίν τών πληρωμάτων 
τών πλοίων, άρπάζοντες τούς υιούς άπό τάς μητέρας κα] τούς, συζύγους άπό 
τάς συζύγους, οί δύο έραστ.αί διήγον εύθυμον βίον. Διαρκείς ήσαν αί θεατρι- 
καί παραστάσεις τά δημόσια θεάματα, ή άτελεύτητος εύωχία, τά αχαλίνωτα 
οργιά. Ζηλότυπος διά τήν μ.νήμην ήν εΐχεν αφήσει ή Όκταβία έν Άθήναις, 
δπου πάντες έλάλουν είσέτι περί τής καλλονής της, ήθέλησε: νά τήν έξα- 
λείψη διά τής πολυτελείας της, διά τών κολακειών καί τής έλευθεριότητος 
αύτής πρός τόν λαόν. Οί ’Αθηναίοι, ήκιστα φειδωλοί περί τάς όπωσοΰν πεπα- 
λαιωμένας τιμάς, άς ήδύναντο νά διαθέσωσι, άπένειμ,αν τά αστικά, δικαιώ
ματα πρός τήν Κλεοπάτραν, καί άπεφάσισεν ν’,άνεγείρωσιν αύτή ανδριάντα·. 
Τό ψήφισμα έκομίσθη.πρός αύτήν ύπό πρεσβείας, ής άπετέλει μέρος .καί'ό 
Αντώνιος ώς πολίτης ’Αθηναίος, άνεγνώσθη δέ πρός τήν βασίλισσαν, μεθ’δ 
άπηγγέλθησαν λόγοι εύγλωττοι έπαινοΰντες τάς άρετάς αύτής καί τά προ
τερήματα. Ή ματαιοδο.ξία τής Κλεοπάτρας ίκανοποιήθη, άλλ’ ούχί καί τό 
μίσος. Άπήτησεν ϊνα ό ’Αντώνιος άποπέμψη τήν Όκταβίαν καί μάλιστα 
έξ ’Αθηνών, έκ τής πόλεως ένθα οί δύο σύζυγοι είχον διαγάγει βίον εύδαί- 
μονά έπί τρία έτη, νά διαβιβάση πρός αύτήν έν Ρώμη τήν διαταγήν ,δπως 
άπέλθη έκ τής οικίας του. Ή Όκταβία έξήλθεν έξ αύτής πενθίμώς ένδε- 
δυμένη, μέ τούς οφθαλμούς δακρυσταγεΐς, φέρουσα μεθ’ έαυτής τά έκ τοΰ 
’Αντωνίου τέκνα της. Ή ατυχής τόν ήγάπα άκόμη 2.

' ' Η'.

Ό ’Αντώνιος δέν εΐχεν άπαρνηθή τό πρώτον του σχέδιον, τοΰ νά προ-

1 Βελλήϊος Πατέρκολος, II, 83. ΙΙλούταρ., ’Αντώνιος, ΞΓ', ΞΛ', ΟΔ'. Δίων, Ν, 3,4.
8 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΞΒ’, 15. ΙΙρβλ. καί Δίωνα, Ν', 3.-—'Ώστε πιθανώς 

κατά το φθινόπωρου τοϋ έτους 32 ό 'Αντώνιος ένυμφεύθη τήν Κλεοπάτραν,.
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"Κ&βη τήν συγκέντρωσιν τών δυνάμεων τοΰ Όκταβίου, μέταφέρων τον πό
λεμόν έν ’Ιταλία. Άλλ’ είχε χρονοτριβήσει έπ'ι πολλάς ημέρας. Κατά 
το έαρ τοΰ έτους 31, τά στρατεύματα και οί στόλοι του ήσαν συνηθροι- 
σμένα εις ’Άκτιον, παρά τήν είσοδον τοΰ. Άμβρακικοΰ κόλπου καί ήτοι- 
μάζοντο είς άπόπλουν, δτε έμαθον δτι πλοία ρωμαϊκά παρέπλεον τήν παρα
λίαν τής Ηπείρου. Ήτο ή έμπροσθοφυλακή μόνη τοΰ ύπό τόν Άγρίπ- 
παν στόλου- άλλ’ ή παρουσία τής εμπροσθοφυλακής ταύτης είς τά ελ
ληνικά υδατα άπεδείκνυεν δτι αί προπαρασκευαί τοΰ Όκταβίου ήσαν πολύ 
προκεχωρημέναι, άν ούχί άποπερατωμέναι. Ή ώρα τής έξ εφόδου κατα- 
λήψεως αύτοΰ είχε παρέλθει. Ό ’Αντώνιος άπεφάσισε ν’ άναμένη έως 
δτου δ εχθρός ήθελε αναπτύξει τό πολεμικόν του σχέδιον, δπως άποφα- 
σίση και αυτός περί τοΰ πρακτέου. Ό στόλος καί ό στρατός έμειναν είς 
’Άκτιον. ’Επειδή δέ ή διαμονή αυτόθι ήτο πληκτική καί νοσηρά, ό ’Αν
τώνιος μετά τής Κλεοπάτρας μετέβησαν εις Πάτρας 4. Κατά τάς πρώτας 
ήμέρας τοΰ Αύγούστου έμαθε τήν μεγάλην ειδησιν δτι ό ρωμαϊκός στόλος 
ειχεν αγκυροβολήσει παρά τήν παραλίαν τής ’Ηπείρου, δτι τά στρατεύματα 
άπεβιβάζοντο καί δτι ήδη ό Όκτάβιος εύρίσκετο έν Τορύνη. Ό Αντώνιος 
άπήλθε παραχρήμα είς Άκτιον, σφόδρα τεταραγμένρς καί δυσηρεστημένος, 
διότι ό έχθρός άπεβιβάσθη τόσον ταχέως καί τόσον εύχερώς. Κατά τόν 
διάπλούν ή Κλεοπάτρα ήστείζετο έπί τών ανησυχιών της. «Τί μεγάλη- 
συμφορά, έλεγε, νά κάθηται ό Όκτάβιος έπί τορύκης!» Ή λέξις, ώς γνω
στόν, σημαίνει χουΛιάραν *.

1 Δίων, Ν, 9.—Τότε πιθανώς . οΐ ΙΙατρεΐς έκοψαν το νομισματόσημον το φέρον 
τήν προτομήν τής Κλεοπάτρας, περί ού έγένετο ήδη λόγος έν προγενέστεροι ση
μειώσει.

2 Δίων, Ν, 12. Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΞΕΓ.

Ό στρατός τοΰ Αντωνίου συγκείμενος έκ δεκαεννέα λεγεώνων, δωδε- 
κακισχιλίων ιππέων καί πολυαρίθμων επικούρων Κιλίκων, Παφλαγόνων, 
Κάππαδοκών, ’Ιουδαίων, Μήδων, Αράβων, συνεποσοΰντο είς εκατόν δέκα 
χιλιάδας άνδρών. Ό στόλος του συνίστατο έκ πεντακοσίων περίπου νηών, 
τριήρων, πεντήρων, όκτήρων καί δεκήρων. Αί τελευταΐαι αΰται ναυπηγη- 
θεΐσαι έν Αίγύπτφ ήσαν αληθή πλωτά φρούρια, έξ ών έξεΐχον πύργοι καί 
ατινά ήσαν έφωδιασμένα δι’ ισχυρών πολεμικών μηχανών. Ό Όκτάβιος 
ειχεν δγδοήκοντα χιλιάδας πεζών στρατολογηθέντων έν Ιταλία., έν Σικε- 
λίφ, έν Ίσπανίφ καί έν Γαλατίφ, μυρίους ιππείς και διακοσίας πεντήκοντα 
μόνον νήας, τριήρεις μετ’ έμβόλου καί λιβυρνίδας έλαφράς. ’Άν αί κατά ξη- 
ράν στρατιαί ήσαν περίπου ισοδύναμοι, τεραστία δμως ύπήρχεν ή δυσανα- 
λογία μεταξύ τών ναυτικών δυνάμεων. Άλλα τά πλοϊα τοΰ Όκταβίου άνε- 
πλήρουν τήν μεγάλην αύτών αριθμητικήν έλλειψιν διά τής περί τούς ελιγ
μούς δεξιότητος καί τής έμπειρίας τών πληρωμάτων, άτινα πάντα είχον 1 2

συμμετάσχει ύπό τδν· Άγρίππαν τοΰ μακροΰ έν Σικελίοι πολέμόυ.Άπέ- 
ναντίας οί ναυβάται τοΰ Άντοινίου δέν ήσαν έπαρκεΐς, οί πλειστοι δέ αύ
τών άπειροπόλεμοι. Τά ογκώδη αύτών πλοία ήσαν δυσκίνητα. «Ή θάλασ
σα, λέγει ό. υπερβολικός περί τάς εκφράσεις του Φλώρος', έστένεν ύπο τό 
βάρος των καί ό άνεμος άπέκαμνε κινών αυτά» f. .

Τά στρατεύματα τοΰ Αντωνίου κατεΐχον τό βόρειον σημεΐον τής Α
καρνανίας, έγγύς τοΰ ακρωτηρίου Άκτίου, ισχυρόν δέ απόσπασμα είχε κα
ταλάβει τό άντίκρυνόν μέρος τής ηπειρωτικής παραλίας. Στρατοπεδευμέ- 
νοι είς οχυρώματα ισχυρά άνεψερθέντα κατά τόν χειμώνα, έδέσποζον τόΰ 
στενού πορθμού του Άμβρακικοΰ κόλπου, ένθα ένάΰλόχέΐ ό στολος των. Ό 
Όκτάβιος. έστρατοπέδευσεν έν Ήπείρφ είς μίκράν άπόστασιν άπό τών προ
φυλακών τοΰ έχθροΰ. Ό Αντώνιος έκέκτητο έξαίρετον θέσιν αμυντικήν 
έπιτρέπουάαν αύτφ ν’ άψηφφ έφ’ δσον ήθελε τάς έπιθέσεις τών αντιπάλων, 
διότι ή διάβάσις τοΰ Άκτίου δέν ήτο δυνατόν νά έκβιασθή- ήτο δμώς 
άποκεκλεισμένος άπό τής θαλάσσης, 0t’ ής έξ ολοκλήρου σχεδόν έσιτίζετο4.

Οί δύο στρατοί έμειναν έπ'ι πολλάςήμέρας αντιμέτωποι. Ό Όκτάβιος 
ανυπόμονος νά συνάψη μάχην, προσεπάθει διά παντοίων έπιδείξεων νά 
προσελκύση τόν αντίπαλον είς συμπλοκήν είτε κατά ξηράν, είτε κατά θά
λασσαν. Ό Αντώνιός ανήσυχος, τεταραγμένος, αμφίβολος, έταλαντεύετο 
περί, τού πρακτέου. Έπεβίβασε τό πλεΐστον μέρος τών στρατευμάτων του 
καί διεπεραίωσεν αυτό είς τό αντίπεραν μέρος τής ’Ηπείρου, ώς νά έσκό- 
πευε νά προσβάλη τό έχθρικόν στρατόπεδον5. Οί αξιωματικοί τοΰ Αντω
νίου κακά προοιωνιζόμενοι περί τών μαχίμων ιδιοτήτων τών τερατωδών 
εκείνων νηών, πλήρεις δ’ εμπιστοσύνης απεναντίας ώς πρός τήν ανδρείαν τών 
εαυτών λεγεώνων συνεβούλευον αύτόν νά συγκροτήση μάχην κατά ξηράν. 
Τοιαύτη ήτο καί ή έπιθυμία τών στρατιωτών. Κατά τινα έπιθεώρησιν 
γηραιός τις εκατόνταρχος πολλάς φέρων πληγάς, άνεφώνησε πρός αύτόν 
ταΰτα: — «'Ω Ίμπεράτορ, δυσπιστεΐς λοιπόν πρός τά τραύματα ταΰτα καί 
πρός τό ξίφος τοΰτο καί έναποθέτεις τάς ελπίδας σου είς ξύλα σεσηπότα; 
Άφησε τούς Αιγυπτίους καί τούς Φοίνικας νά πολεμήσωσι κατά θάλασσαν 
άλλ’ είς ήμας άφησε τήν ξηράν, δπου είμεθα συνηθισμένοι νά άντέχωμεν 
κρατερώς καί γίνώσκομεν νά νικώμεν ή ν’ άποθνήσκώμεν» *.

Άλλ’ ό Αντώνιος έταράσσετο ύπό άπαισίων οιωνών. Είς πλείστας πό
λεις ό κεραυνός άνέτρεψε τούς άνδριάντας του καί τούς τής Κλεοπάτρας.

1 Πλούταρχος, ‘Αντώνιος, ΕΖ', Φλώρος, Ά, 11. Ό Φλώρος αναβιβάζει είς τε
τρακόσια τά πλοία τοΰ Όκταβίου.

2 Πατέρκολος, II, 84. Δίων, Ν, 12—13. Πλούταρχος, ’Αντώνιος ΕΗ'—ΞΕΓ. 
Φλώρος VI. 11.

3 Δίων, Ν', 13 —14.
4 Ιίλούταρχος, ‘Αντώνιος θ'.
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Έν Άλβη ό άνεγερθείς αύτφ μαρμάρινος άνδριάς κατεκλύσθη ύπό ίδρώ- 
- τος. Σημεΐον δ’ έτι μάλλον, φοβερόν έγένετο, λέγει ό Πλούταρχος· χελι

δόνες έπηζαν τήν εαυτών,φωλεάν ύπο τήν πρώραν τής Άκτωηάόος, ναυαρ- 
χίδος τής Κλεοπάτρας, έτεραι δέ χελιδόνες έπελθοΰσαι άπεδίωξαντάς'πρώ- 
τας καί έφόνευσαν τούς νεοσσούς των1.

1 ΑύτόΟι, Ξζ?. Δίων, Ν', 8, 15.
2 Βελλήϊος Πατέρκολος, II. 84. Πλούταρχος, Αντώνιος Ε©'. Δίων, Ν', 13 —14. 

ΜεΟ’όλην τήν ΐσχυράν αύτοϋ φιλοσοφικήν ανατροφήν δέν έταράχθη ύπο οπτασίας τήν 
παραμονήν τής ριάχης περί τούς Φιλίππους;

8 Δίων, Ν, 15. Πρβλ. καί Πλούταρχον έν Άντωνϊω, Ε©'.
4 Πλίνος, XXI, 3.
s Βελλήϊος Πατέρκολος, II, 84. Δίων, Ν', 15.
6 Πλούταρχος, Αντώνιος, Ε©'. '

Επανειλημμένα', άποτυχίαι αψιμαχιών συμβασών εις τά'πέριξ τοΰ Ά
κτίου, ή έγκατάλείψις τοϋ Δομιτίου Αίνοβάρβου, δστις αίφνης ηύτομόλησε 
προς τόν έχθρόν, ή λιποταξία δύο συμμάχων βασιλέων, οΐτινες λάθραάπέ- 
δρασαν μετά τών εαυτών στρατευμάτων, έπεκύρωσαν τούς άπαισίους τού
τους οιωνούς διά τήν δεισιδαίμονα ψυχήν τοϋ ’Αντωνίου 8. ’Αμφέβαλλε περί 
τής επιτυχίας, περί τών φίλων του, περ’ι- τών στρατιωτών του, περί αυτής 
τής ιδίας Κλεοπάτρας. Βλέπων αυτήν κατηφή, άποτεθαρρημένην, ύπό τό 
κράτος ζοφερών σκέψεων — διότι και αύτή άνελογίζέτο τάς χελιδόνας τής 
Άττωηάδος καί τούς κεραυνοβοληθέντας ανδριάντας 1 2 * 4 5,—ύπώπτευσεν δτι 
ήθελε νά τόν δηλητηρίαση, δπως διά τού έγκλήματος τούτου κερδήση τήν 
εύνοιαν, τοΰ Όκταβίου. Έπι. πολλάς ημέρας ούδέν έδέχθη ποτόν,. ούδεμίαν 
τροφήν χωρίς νά τήν γευθή έκείνη πρότερον. ’Εξ οίκτου πρός τόν εραστήν 
της ή Κλεοπάτρα προθύμως συνήνεί είς το,ιαύτην ιδιοτροπίαν αλλά: μίαν ε
σπέραν, περί τό τέλος τοΰ γεύματος, άπέσπασε ρόδόν έκ τοΰ. στέμματός της 
καί τό άπεφύλλισεν έντός κυπέλλου οίνου, δπερ έτεινε μειδιώσα πρός τόν 
’Αντώνιον. Ούτος προσεγγίζει είς αύτό τά χείλη του, άλλ’ έκείνη τόν ά- 
ναχαιτίζει. καί διατάσσει νά πίη τόν δηλητηριασμένοι οίνον δοΰλός τις, 
δστις μετ’ολίγον κυλιέται είς τό έδαφος σπαίρων έκ θανάσιμων άλγηδόνων. 
— Ώ ’Αντώνιε! άνεφώνησε τότε ή Κλεοπάτρα, οποίαν γυναίκα ύποπτεύεις ! 
Βλέπεις δτι ούτε τά μέσα ούτε αί εύκαιρίαι θά μοί έλειπον δπως σέ θανα
τώσω, αν ήθελον νά ζήσω άνευ σοΰ *.

Ή ανησυχία κα'ι ή άποθάρρυνσις μετεδόθησαν είς τόν στρατόν, στρατο- 
πεδεύοντα είς τόπον νοσηρόν κα'ι άρχίζοντα ήδη νά πάσχη στέρησιν τρο
φίμων *. Ημέραν τινά αύτός ό Κανίδιος, ό τέως τόσον φιλοπόλεμος, συνε- 
βούλευσε νά έγκαταλίπωσι τόν στόλον καί νά μεταβώσιν δπως πολ,εμήσωσιν 
είς Θρφκην, δπου Δικώμης ό βασιλεύς τών Γετών ύπισχνεΐτο. νά πέμψη 
επικουρίας6. Άλλ’ όποιαν ανάγκην επικουριών είχον άφοΰ ήσαν. άριθμητι- 

κώς ύπέρτ.εροί τοΰ εχθρού ! Ή Κλεοπάτρα προέτεινεν. έτέραν γνώμην, αν 
ούχ ήττον μέν έπαίσχυντον, αλλά τούλάχιστον περισσότερον ορθήν. Άφοΰ 
δηλαδή έπρόκειτο νά φύγωσι, προτιμότερον ήτο νά μεταβώσιν εις Αίγυπτον 
παρά, είς Θρψκην. Προέτεινε λοιπόν ν’ άφεθή μέρος τών στρατευμάτων .‘εις 
τήν Ελλάδα πρός φρουράν τών οχυρών πόλεων, νά έπιβιβασθώσι δέ τά 
λοιπά είς τά πλοία. καί νά έκπλεύσωσιν είς Αίγυπτον, διερχόμενοι διά 
μέσου τοΰ στόλου τοΰ Όκταβίου. Μετά νέους δισταγμούς ό Αντώνιος 
παρεδέχθη τό σχέδιον τοϋτο, εί και βεβαίως άπεστρέφ.ετο νά φύγη ενώ
πιον στρατοΰ, ούτινος περιεφρόνει τόν αρχηγόν. Άφ’ ετέρου δμως·. κατά 
πάσαν πιθανότητα ό Αντώνιος ήλπιζεν δτι θά καταστρέψη τόν ρωμαϊκόν 
στόλον κατά τήν ναυμαχίαν, ήτις άναγκαίως θά έλάμβανε χώραν κατά<ϊήν 
έκ τοΰ στομίου τοΰ Άκτίου έξοδόν του. Άν ένίκα, θά ήτο κύριος , νά 
έπανακάμψη είς τόν πρώτον σταθμόν του καί νά έπιτεθή. μετά τοΰ στρα
τού τοΰ Όκταβίου άποθαρρυνθέντος. Άν ή έκβασις τής ναυμαχίας ήθελε 
μείνει αμφίβολος, — διότι δέν ήδύνατο νά παραδεχθή έστω καί καθ’ ύπό- 
θεσιν ένδεχομένην ήτταν έχων στόλον τόσον ισχυρόν —: τότε θά άπέπλεεν 
είς Αίγυπτον. Ή ύποχώρησις θά έγίνετο έπί τή ύποθέσει έσχάτης άπο- 
τυχίας *.

Ή λιποταξία και αί νόσοι είχον κατά πολύ ελαττώσει τόν άριθμόν τών 
ναυβατών. Ό Αντώνιος άπεφάσισε νά πυρπολήση εκατόν τεσσαράκοντα 
πλοία δπως συμπληρώση διά τών πληρωμάτων αύτών τά πληρώματα τοΰ 
ύπολοίπου στόλου. Είκοσι δύο χιλιάδες στρατιώται τών λεγεώνων, έπίκου- 
ροι κα’ι σφενδονήται έπεβιβάσθησαν8. Όπως μή άποθαρρυνθώσιν οί. στρά- 
τιώται καί οί ναυτικοί άπέκρυψαν έξ αύτών δτι αί προπαρασκευαί έκεΐ- 
ναι τής μάχης ήσαν μάλλον προπαρασκευαί ύποχωρήσεως. Τό μυστικόν 
έτηρήθη τόσον καλώς, ώστε οί ναύκληροι έξεπλάγησαν, δτε διετάχθησαν 
ν’ άνυψώσωσι τά ιστία. Ύπέμνησαν αύτοι δτι έν ώρφ μάχης τά πλοία έκι- 
νοΰντο μόνον διά τών κωπών. Άλλ’ ό Αντώνιος διέσπειρε τήν φήμην δτι 
άνύψουν τά ιστία διά νά καταδιώξωσι κάλλιον τόν έχθρόν μετά τήν νίκην 5.

Τήν 2 Σεπτεμβρίου, κατά τήν πρωίαν, τά πλοία τοΰ Αντωνίου: άπο- 
τελοΰντα τέσσαρας ίσχυράς μοίρας διέβησαν τόν πορθμόν τοΰ Άκτίου 
και παρετάχθησαν είς μάχην άντικρύ τοΰ στόλου τοΰ Όκταβίου, δστις 
άνέμενεν αύτά είς άπόστασιν οκτώ ή δέκα μταδίων. άπό τής παραλίας. Είς 
τόν στόλον τοΰ Αντωνίου τήν δεξιάν πτέρυγα διψκουν ό Αντώνιος κα'ι ό 
ΙΙουβλικόλας, τό κέντρον ό Μάρκος Ίουστήϊος καί ό Μάρκος Όκτάβιος καί 
τήν άριστεράν πτέρυγα ό Κοίλιος. Ή Κλεοπάτρα έμενεν έν έφεδρείφ μετά 
εξήκοντα αίγυπτίων νηών. Είς δέ τόν ρωμαϊκόν στόλον, ό Όκτάβιος διφ-

4 Δίων, Ν, 14, 15. Πρβλ. καί 19, 30, 31, καί Πλούταρχον, Αντώνιος θ',
2 Πλούταρχος Αντώνιος θ'. Δίων, Ν, 15. ;
3 Πλούταρχος, Αντώνιος θ’. Δίων, Ν'. 15.
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κει τήν δεξιάν πτέρυγα, ό Άγρίππας τήν άριστεράν κα'ι ό Άρρούντιος τό 
κέντρον. Περί τήν μεσημβρίαν ήρξατο ή μάχη. Τά στρατεύματα τής ξη
ρές, ατίνα ϊσταντο ένοπλα καί άκίνητα παρά τήν παραλίαν, δέν είδον δπως 
είς τάς άλλας ναυμαχίας τάς νήας έφορμώσας κατ’ άλλήλων καί προσπα
θούσα? νά διατρήσωσιν άλλήλας διά τών χάλκινων έμβόλων. Τά ογκώδη 
πλοία τοΰ ’Αντωνίου, δυσκίνητα όντα, δέν ήδύναντο νά έπιτεθώσι διά τής 
πρφρας μέ τήν ορμήν τήν αποτελούσαν τήν ίσχύν τής σύγκρούσεως, τά 
δέ ελαφρά τών Ρωμαίων πλοία έφοβοϋντο μήπως συντρίψωσι τά έμβολά 
των κατά τών τεραστίων εκείνων σκαφών, ναυπηγηθέντων δι’ ισχυρών 
δοκών συνδεόμενων διά σιδηρών θωρακίων. ΤΗτο οίονέί σειρά συνεχής 
πολιορκιών, άγων πλωτών φρουρίων κατά κινητών πύργων. Τρεις ή τέσσα- 
ρες ρωμαίκαί νήες συνηνοΰντο δπως προσβάλωσιν εν μόνον τών πλοίων τοΰ 
Αντωνίου, τόσων μ,εγάλων, λέγει ό Βιργίλιος, ώστε ένόμιζέ τις δτι έβλεπε 

τας Κυκλάδας επιπλεούσας έπ'ι τών ύδάτων. Οι ναΰται έρριπτον άρπά- 
γσ.ς, έξηκόντιζον βέλη πυρφόρα έπί τοΰ καταστρώματος, προσεκόλλων έμ- 
πρηστήρια παρά τά ΐσαλα μέρη, είσεπήδων είς τό έχθρικόν σκάφος, ένφ άπό 
τοΰ ύψους τών πύργων τοΰ προσβαλλομένου · πλοίου έρρίπτοντο βροχηδόν 
κατά τών έφορμώντων βέλη καί λίθοι. Κατ’ άρχάς ή δεξιά ρωμαϊκή πτέ- 
ρυξ, ή διοικουμένη παρά τοΰ Όκταβίου ένέδωκεν είς τήν όρμήν τής μοί
ρας τοΰ Κοιλίοΰ. Έίς τήν άλλην άκραν τοΰ πεδίου τής μάχης, τοΰ Άγρίπ- 
πα έπιχειρήσαντος κίνησιν κυκλωτικήν δπως ύπερφαλαγγίση τόν ’Αντώ
νιου καί τόν Πουβλικόλαν, ούτοι προέβησαν πρός τά δεξιά καί άπεκάλυψαν 
τό κέντρον τής γραμμής. Αί θοαί λιβυρνίδες έπωφελήθησαν έκ τούτου 
δπως έφορμήσωσι κατά τών πλοίων τών δύο Μάρκων, ών όπισθεν εύρίσκετο 
ή εφεδρεία τής Κλεοπάτρας1.

Αί έπιτυχίαι καί αί άποτυχίαι διημείβοντο εκατέρωθεν. Έμάχοντο μετ’ 
ίσου μένους καΐ ή νίκη έμενεν άβέβαιος. Άλλ’ ή νευροπάθεια τής Κλεο
πάτρας έμελλε νά γείνη πρόξενος τής τών πάντων άπωλείας. Άπό πολ
λών ήδη ωρών κατείχετο ύπό πυρετώδους άγωνίας. Άπό τοΰ καταστρώ
ματος τής Άττωηάδος παρήκολούθει έναγωνίως διά τών οφθαλμών τάς 
κινήσεις τών νηών. Κατ’ άρχάς ήλπισε νίκην- άλλά νΰν πτόηθεΐσα έκ τοΰ 
θορύβου καί τών κραυγών, άλλο τι δέν έπόθει ή τήν φυγήν. Αναμένει άνυ- 
πομόνως. νά Ιδη άπό στιγμής είς στιγμήν διδόμενον τό σημεΐον τής ύποχω- 
ρήσεως’ δτε αίφνης βλέπει τήν δεξιάν πτέρυγα άπομακρυνομένην είς τό πέ
λαγος, τό δέ κέντρον, τό προστατεΰον αύτήν, προσβαλλόμενον, διαρρηγνύ- 
μενον, άσύνδετον, διασχιζόμενον ύπό τών ρωμαϊκών λιβυρνίδων. Τότε ωχρά 
έκτοΰ προσεχούς αύτής θανάτου — pallens morte futura2 — μή άκού-

1 Βελλήϊος Πατέρκολος, II, 85. Πλούταρχος, Άττώνιος. ΟΑ', OB'. Δίων, ΛΑ', 
ΛΓ". Φλώρος IV, 41. Πρβλ. καί Βιργιλίου, Αινείας VIII, στίχ. 670. — 770.

8 Βιργιλίου, Αίνειάς, VIII, 709.
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ουσα πλέον είμή τόν φόβον της, ή Κλεοπάτρα δίατάσσεί ν’ άναπετά- 
σωσι τά ιστία καί μέ τάς εξήκοντα αύτής ναΰς διέρχεται διά μέσου τών 
μαχομένων καί φεύγει πρός τό άνοικτόν πέλαγος. Έν τφ μέσφ τής μά
χης ό Αντώνιος βλέπει τό κίνημα τής αιγυπτιακής μοίρας- άναγνωρίζει 
τά έκ πορφύρας ιστία τής Άτΐωηάδος. ΤΙ Κλεοπάτρα φεύγει άποστε- 
ρόΰσα αύτόν κατά τήν άποφασιστικήν στιγμήν τής ίσχυρας έφεδρείάς. Άλλ’ 
ή βασίλισσα δέν ήδύνατο νά διατάξη τήν ύποχώρησιν- αυτός μόνος ώφειλε 
νά δώση τό σημεΐον. Θά συνέβη παρανόησις, κίνημα έσφαλμένον, πανικός. 
Ό Αντώνιος δίατάσσει καί αύτός ν’ άναπετάσωσι τά . ίστία τής νηός του 
καί όρμ^ κατόπιν τής Κλεοπάτρας, δπως έπαναφέρη τά αιγυπτιακά πλοία 
καί άποκαταστήση πάλιν τούς αύτούς δρους έν τή μάχη. Άλλά πριν ή 
άυναντήση τήν Άντωνιάόα, έσκέφθη ό άτυχης. Ή Κλεοπάτρα τόν έγκα- 
τέλϊπεν έξ άνανδρίας ή έξ έπιβουλής. Συλλογίζεται νά έπιστρέψη είς τό 
πεδίον τής μάχης, ένθα ήδη ή τροπή τών ίδικών του εινε πλήρης και νά 
φονευθή όμοΰ μετά τών στρατιωτών του. Άλλά ν’ άποθάνη χωρίς νά 
έπανίδη τήν Κλεοπάτραν ; Δέν δύναται! ’Ολέθριος ίσχύς τόν παρασύρει 
έπί τά ίχνη τής γυναικός έκείνης. Προσήγγισεν ήδη είς τήν Άνζωηάάα, 
άλλά τότε ή αισχύνη τόν έκυρίευσεν. Άρνεΐται νά ΐδη τήν βασίλισσαν καί 
μεταβάς κάθηται παρά τήν πρφραν τοΰ πλοίου του καί μένει εκεί έπί τρεις 
ημέρας καί τρεις νύκτας μέ τήν κεφαλήν κεκρυμμένην έντός τών χειρών του *.

(Έπεται συνέχεια)

1 Βελλήϊος Πατέρκολος II, 82, 85. Πλούταρχος, ’Αντώνιος ΟΓ', ΟΔ'. Φλώρος IV, 
11. Δίων, Ν', 33.

Ό Πατέρκολος, ό Πλούταρχος καί δ Φλώρος λέγουσιν δτι ή Κλεοπάτρα έφυγε πρώτη, 
Άλλ’ δ Δίων λέγει δτι ή βασιλίς μή δυναμένη νά ύποφέρη τήν προσδοκίαν τοιούτου 
συμβάντος, ού ή έκβασις τόσον έβράδυνε καί φλεγομένη εκ τής ανυπομονησίας, ετρα- 
πη είς φυγήν καί έδωκε τδ σημεΐον είς τά πλοΐά της νά τήν παρακολουθησωσιν.

Είνε λοιπδν αναμφίβολον δτι διά τής φυγής της κατά τήν κρισιμωτέραν στιγμήν 
τής συμπλοκής ή Κλεοπάτρα άπεφάσισε τήν εκβασιν τής παρά τδ ’Άκτιον ναυμα
χίας. Άλλ’ αρά γε έπεται έκ τούτου, καθά γενικώς πιστεύεται, δτι ή φυγή τής. βα
σιλίσσης ήτο δλως απροσδόκητος καΐ ούχί έκτέλεσις, λίαν ίσως κατασπευσμένη, κι
νήματος όπισθοχωρήσεως έκ τών προτέρων συμπεφωνημένου ; Πρώτος δ ναύρχοςΖου- 
ριέν δέ-λά-Γραβιέρ είς τάς εμβριθείς αύτοϋ καΐ πειστικές μελέτας περί τοϋ ναυτικού 
τών αρχαίων ύπεστήριξε τήν δευτέραν ταύτην γνώμην. Λαβών τδ ενδόσιμου εκ τίνος 
χωρίου τοΰ Πλουτάρχου, έν ω φέρεται δτι δ Αντώνιος διέταξε τά πλοϊά τόυ ν’ ανυ- 
ψώσωσι τά ιστία (άτινα θά ήσαν ανωφελή καί.μάλιστα επιβλαβή έν καΐρφ μάχης), 
δ ναύαρχος άπέδειξεν έναργώς δΐ έπιχειρημάτων τής κατά θάλασσαν τακτικής δτι 
τδ σχέδιον τής είς Αίγυπτον ύποχωρήσεως ένυπήρχεν έν τφ νώ τοΰ Αντωνίου και 
δτι συνεκρότησε μάχην δπως έκβιάση τήν δίοδον. «'Υποστηρίζω τοϋτο, λέγει συμ- 
περαίνων, μολονότι είς μόνον τδ κΰρος τοΰ Πλουτάρχου στηρίζομαι, δπως διαμφισβη- 
τήσω γεγονός, δπερ έπολιτογραφήθη ήδη ύπδ τής ιστορίας.» (Το ναυτικόν τωι· ΖΓτό- 
Α,εμαίων και το ναυτικόν των Ρωμαίων Α.’, σ. 69 — 83). 'Ό ναύαρχος Ζούριέν/δέ-λά-
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Histoire 4e la litterature Grecque par Alfred Croiset membre 
de l’lnstitut etc. et Maurice Croiset docteur es lettres.—-Tome 
second.— Lyrisme. Premiers prosateurs.—Herodote, par Alfred 
Croiset. Paris. Ernest Thorin editeur.

Τη τ’ έπιστήμη πολύτιμον ανάθημα καί τοϊς τών ελληνικών γραμμά
των έρασταϊς ώφελιμώτατον έντρύφημα είς φώς έξήνεγκαν οί γένει καί επι
στήμη αδελφοί Άλφρέδος καί Μαυρίκιος Κροαζέτ.

Τδ έργον συγγραφόμενον ύπ’ άνδρών τά πρώτα έν τή έπιστήμη φερόν- 
των φυσικφ τφ λόγφ έπεσπάσατο τήν προσοχήν τοΰ φιλολογικού κόσμου, 
καί έκαστος είτε ίδίφ είτε δημοσία τήν γνώμην αύτοΰ άπεφήνατο, ών είς 

Γραβιέρ ήδύνατο νά έπικαλεσθή καί δευτέραν μαρτυρίαν, τήν τοΰ Δίωνος Κασσίου, 
δστις λέγει δτι αφού έξηνέχθησαν πολλα'ι γνώμαι, ή τής Κλεοπάτρας, ήτις συνίστατο 
εις τδ νά έκβιάσωσι τήν δίοδον καί νά διευθυνθώσιν εις Αίγυπτον ύπερισχυσεν (Ν’, 
13. ΙΙρβλ. καί Ν', 30). «Τά πλοία τοΰ ’Αντωνίου, λέγει αλλαχού, έξήλθον τοΰ πορθ
μού μάλλον δπως τραπώσιν εις φυγήν παρά δπως ναυμαχήσωσιν... Έπ'ι τών πλοίων 
τούτων ειχεν επιβιβάσει τά πολυτιμότερα τών αντικειμένων».Τοιουτοτρόπως, πρδς ύπο- 
στήριξιν τής γνώμης περί τής έκ τών προτέρων αποφασισμένης ύποχωρήσεως ύπάρχουσι 
ύπδ έποψιν μέν κειμένων ή διπλή μαρτυρία τοΰ Πλουτάρχου καί τοΰ Δίωνος,ύπδ έπο- 
ψιν δε τακτικής καί ύπδ πρακτικήν εποψιν, τά συμπεράσματα άνδρός ναυτικού.

Διαφωνοΰμεν δμως πρδς τδν ναύαρχον Ζουριεν δέ-λά-Γραβιέρ, λέγοντα δτι ή Κλεο
πάτρα δέν επέσπευσε τήν στιγμήν τής ύποχωρήσεως καί δτι ό Αντώνιος παρηκολού- 
θησε τήν βασίλισσαν, διότι ειχεν έπιστή ή στιγμή τής ύποχωρήσεως ταύτης.’Αλλά 
πώς εξηγείται τότε ή δυσαρέσκεια τόΰ ’Αντωνίου κατά τής Κλεοπάτρας δτε κατέ- 
φθασε τήν Άντωνιάϋα. Όπως συνδυασθώσι τά τέσσαρα ταΰτα αδιαφιλονίκητα περί-, 
στατικά, ήτοι α’) οτι ήτο έκ τών προτέρων ώρισμένον τδ σχέδιον τής ύποχωρήσεως· 
β') δτι έτηρήθη άπόκρυφον τδ σχέδιον τοΰτο άπδ τούς στρατιώτας, πιθανώς δέ καί 
άπδ τούς τριηράρχους- γ') δτι δ ’Αντώνιος ήλπιζεν, άν νικήση ε’ις τήν μάχην, ν’ ά- 
ποκλείση τδν εις τήν Ελλάδα άποβιβασθέντα στρατδν τοΰ ’Αντωνίου καί ν’ αναγ- 
κάση αύτδν νά παραδοθή (Δίων. Ν', 19)· καί δ') δτι δ ’Αντώνιος ώργίσθη κατά τής 
Κλεοπάτρας, δέον νά παραδεχθώμέν, ώς ήμεΐς έπράξαμεν κατά τήν παρούσαν διήγη
σήν, 1) δτι δ ’Αντώνιος καί ή Κλεοπάτρα είχον αποφασίσει νά όπισθοχωρήσωσιν απδ 
τής προτεραίας τής μάχης, άλλ’δτι άφ’ ένδς μέν δ ’Αντώνιος άπέκρυψε τδ σχέδιον 
του άπδ τδν στρατδν καί τδν στόλον, άφ’ ετέρου δέ ήλπιζε νά νικήση τδν στόλον τοΰ 
Όκταβίου, κατά συνέπειαν δέ ειχεν άναλάβει νά δώση αΰτδς μόνος τδ σύνθημα τής 
ύποχωρήσεως, άν ή νίκη ήθελε φανή αδύνατος- 2) δτι ή Κλεοπάτρα κατεχομένη ύπο 
φλογέράς ανυπομονησίας καί καταπτοηθεΐσα, έδωκε τδ σύνθημα λίαν ενωρίς και εν ά
γνοια τοΰ ’Αντωνίου' 3) δτι δ ’Αντώνιος παρηκολούθησε την Κλεοπάτραν δια να προσ- 
παθήση νά έπαναγάγη τήν μοίραν αύτής είς τήν μάχην, αλλ’ εννοησας καθ δδον οτι 
δέν θά τδ έπετύγχανε καί δτι άλλως τε ή μάχη ένεκα τής φυγής ταύτης είχε πλέον 
άπολεσθή, άφέθη είς τδ πεπρωμένου του, τηρών πικράν u-ήνιν κατα τής Κλεοπάτρας.
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ήν καί ό κ. Girard, δστις έν τή «Έφημ.ερίδι τών σοφών» μακράν άνά- 
λυσιν κα'ικρίσίν έποιήσατο περί τοΰ πρώτου τόμου συγγραφέντος ύπό τοΰ έν 
Montpelliers καθηγητοΰ κ. Maurice Croiset.

Τον μετά χεϊρας δεύτερον τόμον συνέγραψεν ό κα'ι έξ άλλων έργων γνω
στός ήμΐν έν Παρισίοις καθηγητής κ. Alfred Croiset χαριέστατα συναρ- 
μόσας τήν χάριν μετά τής έπιστημονικής έμβριθείας καί άποτελέσας οδτω 
τον πολυύμνήτον συνδυασμόν τοΰ ήδέος μετά τοΰ ωφελίμου. ; 1

Ή ιστορία τής φιλολογίας σκοπόν έχουσα νά παραστήση ήμϊν μετάτής 
δυνατής ακρίβειας τόν'βίον κα'ι το κάλλος τών έργων τών τής ύφηλίου 
ποιητών καί συγγραφέων, είσδύουσα είς τά δυσπρόσιτα μυστήρια τών έξό- 
χων διανοιών αποβαίνει έπιστήμη είς πολλούς κύκλους αναγνωστών προ
σιτή καί ευχάριστος και διδακτική. Ή δέ ελληνική φιλολογία, ής ούδείς 
άφείλετο τό δίκαιον καύχημα δτι δύναται νά επίδειξη μάλιστα πασών άλη
θές και πρωτότυπον κάλλος, έτι μάλλον έπισπάται τήν προσοχήν τών αν
θρώπων, άτυχώς δμως μόνον τών ύψηλοτέρας παιδείας τυχόντων, οϊς εινε 
και νοητή καί προσφιλής.— Ό συγγράφων άρα ιστορίαν τής ελληνικής φι
λολογίας εύρίσκεται μεταξύ δύο δυσχερειών, άς πρέπει δεξιώς νά λύση· πρώ
τον μέν οφείλει νά προσπαθήση, δπως κοσμήση μεθ’ ελληνικής χάριτος καί 
κομψότητος τό έργον, δπερ αυτό τοΰτο μέλλει νά διερμηνεύση, έπειτα δέ 
είς τάς απαιτήσεις τής έπιστήμης ύπακούων νά έξετάζη μετά πολλής κρί- 
σεως τάς τε πηγάς τών βιογραφιών καί τά εργατών έν γράμμασι διαλαμ- 
ψάντων έν άλλοις λόγοις οφείλει νά εινε ιστορικός άμα καί καλαισθητικός, 
ώς λέγομεν νΰν.

Τοιοΰτος παρά πάντων άνομολογεϊται ό φιλέλλην εκείνος Γοδοφρεϊδος 
δ Μύλλερος, ού τό έργον ούτως άπλήστως άνεγνώσθη καί ετιμήθη καί παρ’ 
ήμϊν. Θά έπελαμβανόμην τής εύκαιρίας έστω καί έν παρόδφ πλείονα νά 
εΐπω περί τοΰ άνδρός έκείνου, ού τά οστά φιλοστόργως καί εύγνωμόνως κα
λύπτει ο άστυγείτων Κολωνός, αν μή έπ’ έσχάτων κρείττονες έμοΰ έπί 
τή 50ετηρίδι τοΰ θανάτου πανδήμως άνεκήρυττον τάς έξοχους άρετάς αύτοΰ.

Τόν Μύλλερον διεδέξαντο πλειστοι έν τφ έργφ, καί, ώς είκός; eMorty- 
/ιοηχώς τελειότερά πως άπειργάσαντο, άλλά κατά τήν ταπεινήν μου γνώ
μην ολίγοι είσ'ι καί έσονται εκείνοι, οΐτινες είς τήν όξεϊαν αϊσθησιν καί τήν 
δαιμονίαν άγχίνοιαν έκείνου θά φθάσωσιν.

Τοιοΰτοι φαίνονται άναδεικνύμενοι οί κ. Α. καί Μ. Croiset) ών τό έρ
γον εύαγγελιζόμεθα τοϊς ήμετέροις.

Ό άρτίως έκδοθείς β' τόμος, δν έχομεν προ οφθαλμών εύγενώς δωρη- 
θέντα παρά τοΰ συγγραφέως, διαιρείται είς τρία μεγάλα τμήματα: I περί 
λυρικής ποιήσεως, II περί τών πρώτων πεζόγράφων, III περί Ηροδότου.

Έν τφ πρώτφ τμήματι ό συγγραφεύς έξετάζει μεθοδικώτατα τήν γένε- 
σιν τής λυρικής ποιήσεως, τόν χαρακτήρα, τάς διαφόρους μ,ορφάς καϊ τά
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είδη. αυτής, ίστορήσας δε τον βίον καί τά έργα τών λυρικών κρίνας, έπΐ=· 
φέρει τό άξιολογώτατον περί Πινδάρου κεφάλαιον. Ό κ. Alfred Croiset 
πρό τίνος χρόνου έξέδωκεν, ώς γνωστόν, «γενναίου βάθους» βίβλίον περί 
τής ποιήσεως τοϋ Πινδάρου και τών νόμων τής παρ’ "Ελλησι λυρικής ποιή
σεως, ώστε ήτο ίκανώτατα παρεσκευασμένος πρός τό ούχί ευχερές τοϋτο 
κεφάλαιον τής ιστορίας τής ελληνικής φιλολογίας. Κάλλιστα δ’έποίησε μή 
άμελήσας νά διαλάβη καί διά βραχέων περί τής μουσικής καί ρυθμικής τών 
αρχαίων, Τελευταϊον κεφάλαιον τοϋ τμήματος τούτου είνε τό περί μαν
τειών καί τής μυστικής ποιήσεως· μετ’άκρας ακρίβειας διεξέρχεται τά πάν
τα, καίτοι πολύ ολίγα μνημεία διεσώθησαν ήμΐν τοϋ τοσοΰτον διαδεδομέ
νου καί άφθονου τούτου είδους τής ποιήσεως.—Τό δεύτερον τμήμα περι
λαμβάνει περί τών αρχών τής φιλοσοφίας καί τής ιστορίας καί περί τών 
πρώτων πε,ζογράφων. Τό δέ τρίτον είνε μακρά καί χρήσιμος μελέτη περί 
τοΰ Ηροδότου. — Ή κατάταξις τής ύλης είνε κανονικωτάτη καί κατά πάντα 
άρίστη· ή γλώσσα φύσει μέν χαρίεσσα άλλ’ ήδη καί εύστροφος, ρέουσα 
καί κομψή μετέχουσά που καί τοΰ αύστηροΰ τέρπει τόν άναγινώκοντα· 
έπί πασι δέ τούτοις ή επιστημονική ερευνά καί ή άσφαλής κρίσις ούδαμοΰ 
λανθάνουσα άλλά πανταχοΰ λαμπρώς έκδηλουμένη άναγκάζει τόν άναγι- 
γνώσκοντα νά προσκολλαται.καί νά έ'πηται τφ συγγράφει οπουδήποτε άγει, 
έν πλήρει πεποιθήσει δτι έπί άσφαλοΰς έδάφους πατεΐ, καίτοι ούχί σπα- 
νίως ύπάρχουσιν έξ άνάγκης εϊκασίαι καί ύποκειμενικαί γνώμαι.

Ήρκέσθημεν είς συντομωτάτην άνάλυσιν καί γενικήν τινα επιδοκιμα
σίαν, έν φ τό έργον χρήζει μακροτάτης άναλύσεως καί κρίσεως, καί ίσως 
τις γιγνώσκων τό εργον καί άναγνούς τά ύφ’ ημών γραφέντα αναφώνηση 
«tantam rem tam negligenter !» Ύπολαμβάνομεν δμως δτι σκοπός 
ήμών ήτο άπλώς νά άναγγείλωμεν έκδοθέντα τόν δεύτερον τόμον τοΰ ερ- 
του τούτου, αν δέ μικρόν έξετράπημεν τοϋ σκοποΰ, τοϋτο οφείλεται είς τόν 
μέγαν ένθουσιασμόν, δν παρήγαγεν ήμΐν καί τοΐς περί ημάς ή άνάγνωσις 
τοΰ βιβλίου, καίτοι καί αύτή ή άγγελία ένεκα διαφόρων άσχολιών καί πε
ριπετειών βραδύτερον πολύ έγένετο. Έπιφυλασσόμεθα δ’δμως μετά τήν 
έκδοσιν τοΰ τετάρτου τόμου συμφώνως πρός τάς δυνάμεις ήμών νά κρίνωμεν 

-τό έργον καί νά προσθέσωμεν έάν έχωμέν τινα γνώμην ιδίαν.
’Ήδη δέ εύχόμεθα ϊνα ή ύπό τών κ. Croiset συγγραφομένη ιστορία τής 

ελληνικής φιλολογίας άποβή καί παρ’ ήμΐν προσφιλής έξ ίσου τή τοΰ Μυλ- 
λέρου, ώς είνε δίκαιον.

Γ. Μ. Χκχάρραφος


