
Τι) Συχτάζει τοΰ ‘‘■'Ομήρου·*

Εξερευνώ* τις έμ,βριθώς τήν παροϋσκν 
κατάστασιν τοϋ ελληνισμού ανευρίσκει, οτι, 
Οπως ίν τή παρακμή παρά τοϊς ήμετέροις 
προγόνοις οδτω καί παρ’ ήμϊν ή κυριωτέρα 
αίτια τής καχεκτική; καταη-άσεως τοϋ έθνους 
μας υπολανθάνει πηγάζουσα έκ τής έλαττω- 
ματική; άνατροφής, ελλείψει ήθικής αγω
γής.

Έκ τής πεποιθήσεως δέ ταύτη; όρμώμε- 
νος, δπω; κάγώ υποδείξω τήν αλήθειαν 
ταύτην, συναρμολογήσας άνέγνωσα έν τώ 
παρ’ ήμίν Συλλύγω τήν παρούσαν πρακτι
κήν δμιλίαν.

Πιθαόν έν ταϊς μερικδτησιν οί έν αύτή 
άναπτυσσόμενοι συλλογισμοί να τυγχάνωσί 
πως καί έσφαλμένοι’ ούχ ήττον δμως τό 
δλον τής ίμιλίας έρείδεται έπί άναμφισβη- 
τήτορ αλήθεια- ότι δηλαδή ό έ.Ι.Ιηχισμός, 
παρ’ δ)ηγ τήχ ύιανοητιχήν χαΐ ύ.Ιιχήχ 
πρόοόοχ zar ύμογιχ&ΐι ώς άζόμωχ, δι’ 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ) 

έ l.leifiir ήΰιχής tu ar, οφής, έχ παιδικής 
ήΜχίας προογιγχοιαχης, rfιισπραγύχ δέχ 
δύχαζαε r άχαδειχβι), οίδ'ί θέ.Ιει ποζέ α- 
χορβωϋή βααίμως, έφ’ υοοχ έζαχο.έουθεΐ 
ζρεπο/ιεχος ζήχ αύτήχ. i.lazzapacii'.vr πο· 
ρείαχ.

"Οθεν, δπως εύημερήση καί βασίμω; ά- 
ναδειχθή δ ελληνισμός, απολύτως αναγκαία 
τυγχάνει ή άνόρθωσις αύτοΰ διά τής ήθικής 
διαμόρφωσε»; τοϋ ήμετέρου εθ<ους. Ί1 ή- 
Οική δέ διάπλασι; δύναται έδραίως νά κα
τορθωθώ διά τής έν τώ οίκω καταλλήλου 
παιδαγώγησε»; καί διά τής έν τοϊς νηπια- 
γωγείοις καϊ λοιποϊς έκπαιδευτηρίοις χει
ραγωγήσει*;.

Γονείς λοιπόν καί διδάσκαλοι τυγχάνον- 
τε; οί φυσικοί καί πρώτοι ηθικοί παιδαγω
γοί τοϋ έθνους, είσί και οί πρώτοι φέροντες 
τήν ευθύνην τής τοιαύτη;' ή τοιαύτη; ηθι
κή; διαπλάσεω; τοϋ πολυπαθοϋς έθνους 
μας. "Οπω; δέ ούτοι άποτελεσματικώτερον 
παιδαγωγήσωσι τά τέκνα τοϋ ελληνισμού 
οφείλουσι βεβαίως αύτοΐ ούτοι νά τυγχάνω- 
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otv ήθικοί, Ωρυόμενοι τάς ήθικάς άρχάς I* 
τών πνευματικών θησαυρών τίς τοΰ Χρι
στού ήθικωτάτης διδασκαλίας, απαλλαγ
μένης τής σκωρίας τών δεισιδαιμονιών, τών 
καταχρηστικό»; παρεισαγομένων ύπδ κερδο- 
σκόπων καί άνηθίκων λειτουργών τής θρη
σκείας.

Ό άνθρωπος, δπως εύτμερή καί τυγχάνη 
συνδιαλλαγμένος πρδς τήν ιδίαν αύτοϋ συ- 
νείδησιν, μετ’ αποπλανήσεις τινάς, συναι
σθάνεται τήν άπόλυτον ανάγκην τοϋ νά 
χειραγωγήται έν τώ βίω ύπδ τοϋ πνευμα
τικοί) χαλινοΰ τής θρησκείας.

Διά ποιον δή λόγον αγωνίζονται παρά
δοξοί τινες σοφισταί, χρώμενοι ρητορική 
δεινότητι, δπως διαρρήξωσι τδν πνευματι
κόν χαλινδν τίς θρησκείας, τδν συνδέοντα 
τδν άνθρωπον πρδς τδν Δημιουργόν τοΰ 
Παντδς, άφοΰ μάλιστα αύτοί ούτοι δυσπρα- 
γοΰσιν, άτε λοξοδρομοΰντες έν τώ κοινωνι
κό) βίω, δι’ έλλειψιν ήθικής θρησκευτικής 
χειραγωγήσεως ;

"Οπως δρθοποδήση λοιπδν καί άνυψωθή 
ό ελληνισμός, τδ έπαναλαμβάνομεν, απο
λύτως δείται ήθικής διαπλάσεως καί άνορ- 
θώσεως, τήν δποίαν, δοξάζομεν, δύναται 
νά έπιτελέση ιδίως ή έξ απαλών όνύχων 
ίμφύτευσις ήθικών άρχών διά τών ύγιών 
διδαγμάτων τής τοΰ Χριστοΰ θρησκευτικής 
πολιτείας.

ΊΙναγκάσθημεν δε νά παρενθέσωμεν έν 
τή παρούση όμιλία κατακρίνοντες τήν άτο- 
πον καί επιβλαβή διαγωγήν τοΰ ευφυέστα
του Βολταίρου κατά τής τοϋ Χριστοΰ θρη
σκείας, διά τδν λόγον, δτι καί πλεΐστοι 
άλλοι, έπίσης πολυμαθείς, λαμβάνοντες δι- 
καίαν αφορμήν έκ τών πολυειδών καταχρή
σεων τοΰ κλήρου, έπιδεικνύονται έκάστοτε 
κατηγοροΰντες καί προπηλακίζοντες ούχί 
αύτδν τδν κακουργοΰντα κλήρον άλλ’ αύ
τήν τήν άμωμον τοΰ Χριστοΰ θρησκείαν, 
χωρίς νά συλλογίζωνται οί ευφυείς ούτοι 
παράλογοι, οτι ούδεμία κοινωνία, ούδέν έ
θνος έγένετό ποτέ άνευ θρησκευτικής τίνος 
πολιτείας.

*Αρα, ή θρησκεία ήθικώς δεσμεύουσα τήν 

άπολυτοφροσύνην τής συνειδήσεως, έξασκεΐ 
εύεργετικήν έπενέργειαν περί τήν εύδαιμο- 
νεστέραν διαβίωσιν τοΰ άνθρώπου, τήν εύ
ρυθμον αρμονίαν τών κοινωνιών καί περί 
τήν έδραίωσιν καί άνάδειξιν τών έθνών.

Εύλογον καί ώφέλιμον εΐνε νά καταγ- 
γέλλωνται καϊ στηλιτεύονται αί καταχρή
σεις τοϋ παρεκτρεπομένου ιερατείου, πρδς 
περιστολήν αύτών, ούδόλως δμως εΐνε δί
καιον νά προπηλακίζηται καί αύτή ή άμω- 
μος τοΰ Χριστοΰ ήθική θρησκεία, ήτις δια- 
χειριζομένη ύπδ έναρέτων λειτουργών προά
γει τήν ανθρωπότητα έν τή όδώ τής άνΟρω
πίνου εύδαιμονίας.

Σμύρνη τή 1 Μαρτίου I 877.

Α'ρήστος Πο.ΙΙτης. 

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡ.ΑΣ ΑΙΤΙΑΣ, 
ΤΠΣ ΠΡΟΚΛΛΟΥΣΗΣ ΤΠΝ ΚΑ- 

ΧΕΚΊΊΚΙΙΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Όμι.ΙΙα ίχ<ρωνη()εΐσα b τψ Συ.Ι.Ιύγφ 
'Ομήρφ ύπό τοΰ Ίατροΰ -ϊ. ΠοΑίτου.

*******

’Αξιότιμος δμήγυρις!

Άπδ τής συστάσεως τοΰ φιλογενοΰς τού
του σωματείου, πρδς ταΐς άλλαις έθνωφελέ- 
σιν ένεργείαις τοΰ σμυρναϊκοΰ Συλλόγου, εί- 
θισται άνέκαθεν νά παρέχηται έν αύτώ δι
ανοητική τις πανδαισία, τώ πνευματικώ έ- 
ράνω τών παρ’ ήμΐν εύπαιδεύτων ομογενών, 
έκ τών δποίων οίοσδήποτε δυνάμενος κατ’ 
ιδίαν βούλησιν ή κατ’ αϊτησιν τοΰ Συμβου
λίου προσέρχεται άπδ τοΰ βήματος τούτου 
ϊνα όμιλήση περί θέματός τίνος, ούχί βε
βαίως άνευ σκοποϋ καί μόνον καί μόνον διά 
νά ήχήση εΐς τάς άκοάς τών άκροωμένων 
άγορεύων καί έπιδεικτιών έπί στωμυλία, 
άλλά εύλόγως καί μετά τής συναισθήσεως, 
δτι άναπτύσσων τδ θέμα έχει τι κοινωφε-

λες λέγειν καί άξιον ακροάματος. Τώ τρό- [ 
πω δή τούτορ ό έκάστοτε άγορεύων έκπλη- 
ροΐ μέν τόν είδικώτερον σκοπδν, τδν έπι· 
διωκόμενο» διά '.ής παρ’ ήμΐν έν τή φίλο· 
μούσω καί φιλογενεΐ Σμύρνη συμπήξεως 
τής ζωογόνου ταύτης Κιβωτού τοΰ κατά 
τήν μικράν Ασίαν έθνισμοϋ, λυσιτελή δέ 
προσφέρει υπηρεσίαν τώ δλω έλληνισμώ.

Όθεν, ό δμιλών άπδ τοΰ βήματος τού
του, ενώπιον φιλογενοΰς ακροατηρίου, το
σοΰτον μάλλον βεβαίως παρέχει τόν λόγον 
συν τή τέρψει ώφέλιμον καί αποτελεσμα
τικόν, προδιατιθέμενος διά τής πειστικής 
έκφράσεως τάς ψυχάς τών άκροωμένων ύπέρ 
κοινωφελείας τίνος, όσον πλείονα κέκτηται 
διανοητικά προσόντα, δι’ ών έκλέγων συν 
τώ τερπνώ τδ άρμοδιώτερον καί άποτελε- 
σματικωτερον θέμα, καί τροπολογών κα
ταλλήλως τον λόγον δύναται νά διαρρυθ- 
μίζη αύτόν άναλόγως τυΰ ποιου τών ακρο
ατών.

Άλλ’ έγώ άνερχόμενος πρώτον ήδη τδ 
βήμα τοΰτο τοΰ σμυρναϊκοΰ Συλλόγου, δμο- 
λογώ εύθύς έξ άρχής, ότι ούδέν έκ τών προ
σόντων κέκτημαι ούτε κοινοΰ άγορητοΰ, δ 
όποϊος μολονότι δέν κατορθοϊ διά τοΰ έπα- 
γωγοΰ λόγου νά καταπείθη προσηαόντως 
τδ άκροατήοιον, καί κατά συνέπειαν δέν ι
σχύει νά διατίθηται αύτό όσον δεί εύνούστε 
ρον ύπέρ τίνος κοινωφελείας, τούλάχιστον 
δύναται <ά διασκευάζη καί διευθύνη σκο- 
πιμώτερον τά ήνία τοΰ λόγου, προσεγγίζων 
πως νά διατίθηται του; άκροωμέ,ους ύπέρ 
τοϋ διά τής όμιλίας έπιδιωκομένου σκο
πού.

Καί όμως έχω δι’ έλπίδος, ότι πρδ τοΰ 
βωμού τής άληθείας, μετά τηλικαύτης παρ
ρησίες έξομολογουμένης, θέλετε καί ύμείς 
άποβλέποντες ούχι πρός τήν άνεπιτηδειότη 
τα άλλά πρδς τήν πρόθεσιν τοϋ όμιλοϋντος, 
έχω, λέγω, δι’ έλπίδος, ότι θέλετε καί υ
μείς θυσιάσει έπί τινα χρόνον τήν ύπομονήν 
υμών, παρέχοντες μετ’ έπιεικείας φιλήκοον 
ου; πρός όμιλίαν, ήτις, ώς έκ τής άνεπιτη- 
δεύτου διασκευής τού λόγου κατάδηλον γί 
γνεται, ούδεμίαν μέν φιλολογικήν άξίαν δύ

ναται νά έχη, άλλ’ Ισως πρακτικήν μόνο» 
τινά σημαφίαν, ήτις δμως ούδόλως ύπεξη- 
ρέθη έκ τοΰ διανοητικού καλάμου δεινοΰ τί
νος περί τάς τοιαύτας άγορεύσεις.

'Ωφειλον, άτε συναισθανόμενος την ά- 
ναρμοδιότητά μου, νά μήν ένδόσω είς τή» 
τιμητικήν πρόσκλησιν τοϋ φιλογενοΰς Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου, τοΰ τά πάντα ένερ- 
γοΰντος δπως άναζωογονή τάς φιλοεθνεϊς 
ένεργείας τοΰ έθνικοΰ τούτου σωματείου 
καί προαγάγη αύτδ έν τή περιωπή έκείνη, 
άφ’ ής νά δύναται νά επιτελή δσον οΐόν τε 
λυσιτελέσ :ερον τά εθνικά καθήκοντα, ύπδ 
ήθικήν καί διανοητικήν έποψιν, ώφειλον, 
λέγω, νά ύπεκφύγω τήν τιμήν τοΰ νά όμι- 
λήσω άπδ τοΰ σεπτοΰ τούτου βήματος, έπί 
τοΰ όποιου αρμόδιον ν’ άνέρχοινται καί ά- 
γορεύωσιν ικανότεροι καί καλλιεπείς άγορη- 
ταί, όποιους ίσως δύναταί τις ν’ άνευρη 
παρ’ ήμΐν έν Σμύρνη μεταξύ εύπαιδεύτων 
δμογενών, τών διδασκάλων, τών δημοσιο
γράφων, τών συναδέλφο,ν ιατρών, τών νο
μομαθών, τών καλλιτεχνών καί τών έμπο
ρων.

Κατά τάς παρούσας δή περιστάσεις, ώ- 
φειλον άφειδώς νά ποοσφέρωσι τάς έκ τών 
σκόπιμων άγορεύσεών των ύπηρεσίας έκεΐ- 
νοι έκ τών ομογενών, οϊτινες όμιλοΰντες 
φέρουν έν τώ καλλιεπεΐ καί πολυσήμω λό
γω πνευματικόν μαγνίτην, δι’ ού δύνανται 
μέν πάντοτε νά προσελκύωσιν άπειρους τους 
άκροατάς, ίσχύουσι δέ νά κ.αταγοητεύωσι 
καί κατακτώσι τήν διάνοιαν καί τάς καρ
δίας αύτών, έν αίς πάντοτε κατορθοϋσι νά 
ένστάξωσι καί ένσπείρωσι διά τοϋ ήδέος καί 
πειστικού λόγου των εύγενή καί φιλογενή 
αισθήματα, δι’ ών μικρόν κατά μικρόν α
ναρριπιζόμενος αναζωογονείται ό καθ’ όλου 
ελληνισμός.

Άλλά, πειθόμενος τή τιμητική αιτήσει 
τοϋ Συμβουλίου, παρακελευσαμένου με δ
πως παραθήσω πνευματικήν τινα τροφήν έν 
τή παρεχόμενη έκάστοτε διανοητική παν- 
δαισίςι διά τοϋ Συλλόγου, άνεδίχθην ϊνα έκ 
τών ένόντων προσενέγκω κάγώ σήμερον λι
τόν τι πνευματικόν τράγημα, άμιγές οίου-
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δήποτε επιδεικτικού καρυκεύματος και άνευ 
ρητορικού πότου, έξεγείροντος ττ,ν φαντα
σίαν, άνέλαβον, λέγω, τό ύπέρ τάς δυνά
μεις δυιχερές δοκίμιον δπως πειραθώ, διά 
τής ποοκειμένης ομιλίας νά καταβιβάσω, 
ούτως είπεΐν, εί δυνατόν, όψιν τινά τοΰ ύ- 
περνεφοϋς καί άνεξαντλήτου περ'ι τοΰ ελλη
νισμού ζητήματος, καί μεταφέρω, δσον αί 
δυνάμεις μοΐ τό έπιτρέπουσι», εντός τής 
ατμόσφαιρας τοΰ φιλογενούς τούτου καθι- 
δράματος περιφερειών τι··α τοΰ περί τίς σνα 
πτύςεως τοΰ εθνισμού μας θέματος, υπό ή- 
θιχήν καί διανοητικήν έποψιν, ιδίως παρά 
τοίς κατά τήν Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν 
όμογενέσι.

'Ομολογώ δέ δτι Εξελεξάμην νά ομιλήσω 
περί θέματος δυσχερούς μέν καίτοι συνή
θους, άλλά λίαν ζωογόνου καί προσφιλούς 
ήμϊν τοϊς Έλλησι, καί δτι θέλω ήδη επα- 
ναλάβει κάγώ αλλαις λέξεσιν έν περιωρι- 
σμένω κύκλω καί μερικώτερον ώς έγγιστα 
έκεΐνα τά όποϊα καί τόσοι άλλοι δεινότεροι 
καί άρμοδιώτεροι Επανέλαβον έν ευρυτέρω 
κύκλω και γενικώτερον, ένταΰθα καί αλ
λαχού ένθα γής παρατυγχάνουν 'Ελληνες.

’Αποπειρώμαι δέ άπό της μετεώρου καί 
υψηλής θεωρητικής περιωπής νά παραλάβω 
καί, ούτως είπεΐν, καταβιβάσω είς πρακτι- 
κωτέραν οδόν τό εθνικόν τοΰτο θέμα, έπει- 
δή μάλιστα τίθεμαι τοΰτο έν ίση μοίρςρ 
πρός τήν τοΰ ήμετέρου πολυπαθοΰς έθνους 
παλιγγενεσίαν, πρός τήν ηθικήν καί διανο
ητικήν άναζωοπύρησιν αύτοΰ, τήν δποίαν 
πας Ελλην ένστερνιζόμενος οφείλει αντί 
πάσης θυσίας νά έπιδιώκη, άτε συμπερι- 
λαμβανομένης έν αύτή καί τής ατομικής 
έκάστου ήμών ύπάρξεως, τιμής καί ευπρα
γίας. Ναι, μολονότι υπέχω αιτίαν ίσως κα 
κισμοΰ έπι τώ τολμήματι, καί έντούτοις θ’ 
αποπειραθώ, δσον δύναμαι, νά καταβιβάσω 
άπό τής έν η τέθειται υψηλής ατμόσφαι
ρας, έν τή όποια διατρέχει τόν ές ασφυξίας 
κίνδυνον, και μετενέγκω είς χθαμηλοτέραν 
μέν αλλά ζωτικωτέραν ίσως ατμόσφαιραν 
άναπτύζεως τό έθνικόν τούτο θέμα,τό δποϊον 
όφείλομεν ν’ άναλογιζώμεθα ώσπερ τήν ευ-

κραεστίραν Εθνικήν τροφήν, τήν συντελού
σαν πρός τήν ρωμαλέαν άνάροωσιν καί κρα- 
ταιάν εύεςίαν ολοκλήρου τοΰ ήμετέρου εθνι
κού διοργαν.σμού.

Έπαναλαμβάνων δέ τις νά ύπομιμνήσκη 
δι’ οίωνδήποτε Επιχειρημάτων περί τής ζω- 
τικότητος τοΰ παρόντος έθνικοΰ αντικειμέ
νου, καί περί τών συντελεστικωτέρων μέ
σων τών εφαρμοστέων ύπέρ τής ηθικής καί 
διανοητικής έπί τό ελληνοπρεπέστερο» ά- 
νορθώσεως τών κατά τήν Οθωμανικήν Αυ
τοκρατορίαν ομογενών κοινοτήτων, Επιτε- 
λεΐ έθνωφελές καθήκον, διότι δίδει ούτως 
αφορμήν δπως ζωογονήταε μέν έκ τών με- 
ρικωτέρων τό έθνικόν πνεύμα τού όλου Ελ
ληνισμού, παροτρύνηται δέ σύμπαν τό έθνος 
ϊνα προπαοασκευάζηται πρός έρρωμένην ά
μυναν, διά τής εθνικής πανοπλίας τής ηθι
κής καί διανοητικής άναπτύξεώς μας κατά 
τών αλλεπαλλήλων καί Ερμητικών ετερο
γενών επιθέσεων, δι’ ών πολυμήχανος άν- 
θελληνισμός πρό πολλού χρόνου ύπούλως, 
σήμερον δέ διαρρήδην κατεργάζεται δπως 
διασπάση, καί διαμελίση τόν έθνικόν διορ- 
γανισμόν μας, αποπειρώμενος ν’ αφομοίωση 
Εαυτώ άποσπών δμόφυλα μέλη άπό τού δ- 
λου έθνικοΰ σώματος.

Τοσοΰτον δή μάλλον άναλογίζομαι πρόσ
φορου τήν ευκαιρίαν δπως λεχθώσιν δλίγα 
τινά, ούχί ύπό θεωρητικήν καί φιλοσοφικήν 
άλλά ύπό πρακτικήν έποψιν, περί τής ήθι- 
κής άνορθώσεώς μας, καθόσον μάλιστα, ώς 
γνωστόν, κατά τούς παρόντας χρόνους, τού 
έλληνισμού διερχομένου τήν σπουδαιοτάτην 
τών κρίσεων, ή άναζωογόνησις αύτού κατά 
τήν 'Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν ύπολαμ- 
βάνεται τά νύν καί ύπ’ αύτών τών κρα
τουντών ώς ρωστικόν φάρμακον κατά τής 
καχεκτικής καταστάσεως τού κράτους ζαί 
ούδέν πλέον πρόσκομμα Οά παρεμβάλλεται 
αμέσως ούτε έμμέσως πρός τάς έθνικάς ή
μών προσπάθειας, τάς τεινούσας ύπέρ τής 
έντελεστέρας ηθικής καί διανοητικής άνορ- 
θώσεως δλων τών κατά τήν Αύτοκρατορίαν 
ομοφύλων.

Ελληνισμόν δή λέγοντες, Εννοούμεν βε-

καί διανοητικώς. Το πνεύμα τού πολιτικού, 
ηθικού καί διανοητικού βίου τών αρχαίων 
Ελλήνων ανευρίσκεται μετά Εθνολογικών 

τινων τροποποιήσεων ούσιωδώς Επενέργησαν 
καί συμπεφυρμένον παρά τοϊς κατόπιν καί 
νύν προηγμένφις έθνεσι. Ή δίαιτα καί δ δ- 
γιεινός βίος παρά τοϊς έθνεσι τούτοις άνα- 
κοουόμενος, ούτως είπεΐν, Επανέρχεται βαθ
μηδόν πρός τήν δίαιταν καί τόν δγιεινόν 
βίον τών προνόιων μας.

’Εν τώ ελληνισμό» καθορώμεν τήν κατ’ 
άνθρωπο» ύψίστην διάνοιαν, βίον ύπέρτερον 
τού ύλικοΰ, διανοητικόν, ένδοξον καί άξιο» 
μιμήσεως, πρός τόν δποϊον όφείλομεν ν’ ά- 
τενίζωμεν ώς πρός Εθνικόν αστέρα, καί ύπό 
τού δποίου δέον νά φωτιζώμεθα όπως δια- 
πλάσωμεν τόν ήμέτερον έθνικόν βίον, άρ- 
μόζοντα πρός τήν φύσιν καί τόν χαρακτήρα 
τοΰ πολύπαθους έθνους μας.

Τόν τοιοΰτον δή πάτριον Εθνισμόν έν- 
στερνιζόμενοι καί Εν αύτώ ήθικώς καί δια- 
νοητικώς αναπτυσσόμενοι, καίτοι Ολιγάριθ
μοι σχετικώς πρός άλλα μεγάλα Εθνη, δυ- 
νάμεθά ποτέ άνευ Επαιτείας νά καθέξωμεν 
δικαιωματικώς εν τή χορείερ αύτών τήν θέ- 
otv έκείνην, ήτις δικαίως Οά Εμπρέπει είς 
έθνος, τό δποϊον διά πόνων καί αγώνων 
δύναται νά παρουσιασθή ζατηρτισμένον μέ
γα ούχί κατ’ Αριθμητικόν άλλά κατά ήθικό» 
καί διανοητικόν όγκον. Διότι, ώς τά πράγ
ματα αύτά καταδεικνύουσιν, τό μεγαλείο» 
τών εθνών έγκειται ούχί Εν τώ αριθμητικό» 
όγκω, άλλά Εν τώ ήθικώ καί διανοητική 
πλεονάσματι, δι’ ού, Εξευρισκομένων τών υ
λικών μέσων, αποκτάται τό Εθνικόν μεγα- 
λεϊον· Όπόσον ό όγκος τοΰ Σινικού έθνους 
ύποσκιάζεται ύπό τής λάμψεως τοΰ μεγα
λείου τοΰ ’Αγγλικού, τού ήθικώς καί διανοη- 
τικώς τοσοΰτον προηγμένου !

Οί άρχαϊοι Έλληνες, διά τών ήθικών 
καί διανοητικών προτερημάτων, άτινα δ·.ά 
κόπων καί αγώνων έκτήσαντο καί δ' ών ά- 
νεδείξαντο μέγα καί ένδοξον τό έθνος των, 
τηλικαύτην ηθικήν δύναμιν Ενέσπειραν Εν τώ 
πνεύματι τού ελληνισμού, ώστε ούτος παρ’ 
οίοισδήποτε έθνεσι καν διεδίδετο είσαγόμε-

βαίως τόν εθνισμόν τής Ελληνικής φυλής, 
ήτοι τόν καθ' όλου ίδιον βίον ηθικόν καί 
διανοητικόν, τήν γλώσσαν, τά ήθη καί έθι
μα τών Ελλήνων. Πάντα τά πολιτικώς κα · 
τηρτισμένα έθνη έχουσι διακεχαραγμένον 
και ώρισμενον τον εθνισμόν των, ίδιαζοντά 
τινα ηθικόν καί διανοητικόν βίο·, έντδς τού 
κύκλου τού δποίου αναπτυσσόμενα ηθικώς 
καί διανοητικώς καταδεκνύουσι τήν εθνι
κήν αύθυπαρξίαν των. Αλλ’ Τ.μεϊς οί νΰν 
Έλληνες, καίτοι καταρτισθέντος πολιτικώς 
τού ομογενούς κράτους, μολοντούτο επειδή, 
Ε,εκεν τών πολυχρονίων περιπετειών καί 
καταδυναστεύσεων, είς τάς δποίας καθυπέ 
βαλαν τήν ήμετέραν φυλήν οί αλλεπάλλη
λοι αλλογενείς κατακτηταί, ούσιωδώς έ- 
πηρεάσθη δ εθνισμός ήμών, διά τοΰτο δέν 
φέρομεν μέν είσέτι ώρισμένως τόν γνήσιον 
καί ελληνοπρεπή Εθνισμόν τών ένδοξων 
προγόνων μας, έφαρμοζόμενον καί χρησιμό" 
ποιούμενον ύφ’ ήμών μετά τών τροποποιή
σεων, τάς όποιας ύπαγορεύει καί Επαγ
γέλλεται ή κατά Χριστόν πρακτική ηθική, 
χρώμενοι, δπως καί οί ήμέτεροι πρόγονοι ύ
πέρ τής διανοίας τή δλη, καθυποτάσσοντες 
δέ τόν δρεκτικόν βίον ύπό τόν διανοητικόν, 
δέν φέρομεν μέν είσέτι, λέγω, Εριστικώς ά- 
ποκατεστημένον τόν έθνισμόν μας, ούχ ήτ
τον δμως προαγόμεθα πάντοτε άποβλέπον- 
τες πρός έθνικόν τινα τύπον, άρυόμενοι αύ
τόν άπό τών ένδοξων προγόνων μας.

Διό, οί νΰν "Ελληνες, ύπό τήν έννοιαν τοΰ 
Ελληνισμού κατανοούμεν μέν τόν έθνικώς 
ολομερή καταρτισμόν καί σύνδεσμον δλων 
τών ομοφύλων, άλλά συγχρόνως διά τής 
συνάφειας τού πνεύματος καί αίματος, άτι
να στενότατα συνδέουσιν ήμάς πρός τούς 
δαιμόνιους εκείνους προγόνους μας, διανοη- 
τικώς συνυπε·νοούμεν ώρισμένον τινά τύπον 
έθνικοΰ βίου τής ένδοξου έποχής έκείνων, 
βίον ήθικώς καί διανοητικώς έξοχον καί 
άνθρς.πίνως τέλειον, καί έκ τού δποίου ή- 
ρύσθησαν παραλαβόντα πάν δ,τι χρήσιμον, 
τροπαποιήσαντα καί άφομοιώσαντα κατά 
τό Εθνικόν αύτών πνεύμα, μεγάλα καί ι
σχυρά ςθνη, τά μάλιστα προηγμένα ήθικώς
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»ας, ϊσχυεν αύτός καθ’ εαυτός, ούχί δι’ υ
λικής βίας επιβαλλόμενος, αλλά διά τής έν 
έαυτώ όιεσκευασμένης ήθικής δυνάμεώς, νά 
προσελκύη πρός εαυτόν τούς λαούς μεθ’ ών 
συνεχρωτίζετο, καϊ νά συγκατατάσση αύ
τού;, αύθορμήτως προσερχομένους εΐς τό ή- 
Οικόν μητρώον τοΰ ελληνισμού ! έξ δσων δή 
έκ τε τής παρωχημένης έξιστορήσεως και 
έκ τών νϋν πραγμάτων πληροφορούμεθα, 
ούδενός άλλου έθνους, ούτε αύτών τών χατ’ 
αριθμητικόν όγκον καϊ διανοητικήν δύναμιν 
μεγάλων, ό εθνισμός έξήσκησέ ποτέ τηλι- 
καύτην ηθικήν προσελκυστικήν δύναμιν έπι 
τών έθνών, καϊ άν ποτέ έπενήργουν έπ’ αύ
τών διά τής βίας, τοϋ έκφοβισμού καί τών 
δελεασμάτων ? Διά ποίας δή υπερφυσικής 
δυνάμεώς κατώρθου ό ελληνισμός τό θαυ- 
μάσιον τούτο εθνολογικόν κατόρθωμα, ά- 
φού διά τού προσηλυτισμού δέν έθήρευε ού
τε έπεδίωκε τούτο ;

Τό ηθικόν δπλον, τό διανοητικόν όργα- 
νον, δι’ ου δ έλληνισμός κατώρΟου όντως ύ- 
πέροχόν τινα, ούτως είπεΐν, κα’ι Θαυμασίαν 
έπενέργειαν έπϊ τών μετ’ αύτοϋ συγχρωτι- 
ζομενων λαών, έγένετο αύτό τοΰτο τό δαι- 
μόνιον τοϋ αθανάτου ελληνισμού ήθικδν καϊ 
διανοητικόν πνεΰμα, δ καθ’ δλου εθνικός, 
πολιτικός καϊ κοινωνικός βίος τών ενδόξων 
Ελλήνων, ών οί προϊστορικοί πρόγονοι, 

άτε ρέκται καϊ έπιχειρηματίαι, κατά τόν 
έπικρατοΰντα τότε έπιδρομικόν καϊ μετοι- 
κιστικόν βίον τών έθνών, εισδραμόντε; κα
τοίκησαν αύτοϊ έν τή κατόπιν κληθείση καϊ 
κλεϊσΟείση Έλλάδι, τών τοιούτων λοιπόν 
εύτολμων καϊ προνοητικών πατέρων οί εύ- 
τολμότεροι καϊ ένδοξοι απόγονοι, ζώντες ύ
πό τήν εύεργετικήν έπενέργειαν ζωογόνου 
ατμόσφαιρας καϊ διαυγούς ούρανοϋ, έμφυ- 
τεύοντος εύγενή, ελεύθερα καϊ υψηλά δια
νοητικά αισθήματα εΐς τούς θερμουγούς κα
τοίκους, διά λεπτοφυούς καϊ υψηλής κατ’ 
άνθρωπον όςυνοίας γιγαντιαίοις άλμασιν ά- 
νήλθον, σχετικώς πρός τήν έποχήν των, είς 
μέγιστον ύψος διανοητικής καϊ υλικής άνα- 
πτύξεω;, καϊ δ-.έπλασαν τόν ένδοξον εθνι

σμόν των, τόν δαιμόνων καϊ προνομιούχον 
Ελληνισμόν, τόν καθ’ όλου βίον αυτών, τόν 
διανοητικόν, πολιτικόν καϊ κοινωνικόν, καϊ 
ύπερηκόντισαν, ουτω; είπεΐν, τά όρια τής 
άνθρωπίνου διανοίας τής τότε έποχής ! Το
σούτον δή ισχυρόν διεσκευάσθη ώς είρηται, 
τό γοητευτικόν καϊ έξευγενιστικόν πνεΰμα 
τοϋ ελληνισμού, ώστε ισχύει, προσελκύη 
πνευματικούς οπαδούς, πάντας τούς μετ’ 
αύτοϋ όιανοητικώς συγχρωτιζομένους λαούς! 
Οί αρχαίοι ’’Ελληνες καί άρχοντες καϊ άρ- 
χόμενοι διά τοϋ ελληνισμού καθυπέτασσον 
διανοητικός τούς αντιπάλους αυτών* διό 
καϊ οί Ρωμαίοι διά τού Όρατίου έλεγο» 
sGraecia capla ferum victorem cepil el ar- 
les —Intulil agresli Lcllio.·

’Ακριβή ιδέαν τού πνευματικού μεγαλεί
ου τών Ελλήνων δύνανται νά συλλαβωσι 
πάντες οί άναδιφήσαντες τά έξοχα έργα, 
πάντες οί έμανθάνοντες τήν γλώσσαν αύ
τών, ήτις όμολογουμένως τυγχάνει ή φι- 
λοσοφοτικωτέρα, έντελεστέρα κα'ι ώραι- 
οτέρα τών γλωσσών. Τηλικαύτην δέ πνευ
ματικήν ίσχύν καϊ γόητρον φέρει έν έ- 
αυτή ή γλώσσα τών ένδοξων 'Ελλήνων, ώσ
τε καϊ οίοσδήποτε άλλογενής έκμανθάνων 
αύτήν διαλογίζεται καϊ σκέπτεται έλληνο- 
πρεπώς, αγαπών καϊ προτιμών τήν γλώσ
σαν τών θεών άπό τήν ιδίαν έθνικήν γλώσ
σαν του. Ούδεμία άλλη γλώσσα φέρει έν έ- 
αυτή τοιοΰτον θαυμάσιον καϊ επαγωγόν 
πνευματικόν μαγνίτην* διότι καϊ ούδεμία 
άλλη προήχθη είς τήν διανοητικήν πεοιω- 
πήν τής 'Ελληνικής φωνής. Πάσα άλλη φω
νή προαχθεΐσα, μετά τήν Ελληνικήν, είς 
βαθμόν τινα τελειότατος, διεσκευάσθη έν 
τώ διανοητικό διυλιστήριο) ταύτης.

ϊ πό τηλικούτου μ.αλιστα ένθουσιασμού 
κατελήφθησάν τινες έκ τών θαυμαστών τοϋ 
άρχαίου ελληνισμού, ώστε καμμύοντες τούς 
οφθαλμούς τής λογικής καϊ τή; ορθής κρί- 
οεως προβαίνουν μέχρι τού ν’ άποκηρύξωσι 
καϊ άπαρνηθώσι τήν γνησιότητα τής κατα
γωγής ?ών μεταγενεστέρων 'Ελλήνων, άτε 
μή άνευρίσκοντε; παρ’ αύτοίς τά αύτά έξο
χα διανοητικά προσόντα, άτινα καϊ παρά 

τοϊς άρχαίοις ένδόξοις έλλησιν ! Είς τήν ά
δικον δέ ταύτην έπίκρισιν προήχθησαν οί 
ένθουσιασταΐ ουτοι τοϋ άρ · αίου ελληνισμού, 
ώς μη λαβόντες υπό δικαιοτέραν ιστορι
κήν κρίσιν ή καϊ παρερμηνεύοντές πως τάς 
εθνικά; περιπετείας, έν μέσω τών δποίων 
καίτοι ύποδουλωμένον και σφαδαζον τό ελ
ληνικόν έθνος, έντούτοις άπό καιρόν είς και
ρόν δι’ έργων κατεδείκνυ» μέν σημεία ζωής, 
έπεσφράγιζε δέ διά πολεμικών κα'ι άξιοθαυ 
μάστου αύταπαρνήσεως τήν γνησιότητα τής 
ελληνικής καταγωγής του καϊ δή καϊ κατά 
τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος. ’Λλλ’ ούτε 
άναλογίζονται οί έθνοκτόνοι ουτοι έπικρι- 
ταϊ, OTt διά χρονιάς θεραπείας θεραπεύον
ται καϊ αί χρόνιοι καχεξίαι τών άπό μα
κροχρονίου δουλείας έλευθερουμένων έθνών.

Άφού δή πάντα τά μεγάλα καϊ έπί πο
λιτισμό προηγμένα έθνη ήρύσθησαν κατά 
μέγα μέρος τάς πνευματικός βάσεις τού 
μεγαλείου των άπό τοϋ δαιμόνιου ελληνι
σμού, οίονεί μέλισσαι άπομυζήσαντα καί 
μεταπλάσαντα κατά τό έθνικόν αυτών 
πνεύμα πάν δ,τι άγαθόν καϊ χρήσιμον πα- 
ρέλαβον άπ’ έκείνου' ήμεΐς μάλιστα οί γνή
σιοι άπόγονοι έκείνων, οί νΰν Έλληνες δι
καιούμεθα καϊ όφείλομεν λόγφ κληρονομιάς 
νά ρυθμίσωμεν καϊ διασκευάσωμεν τόν ή
μέτερον, άξεστον είσέτι, έθνισμόν κατά τόν 
τύπον τού ένδόξου ελληνισμού, παραλαμ- 
βάνονεες άπ’ αύτοϋ συμφώνως πρός τάς υ
παγορεύσεις τών παρόντων χρόνων τοϋ χρι
στιανισμού πάν δ,τι άφομοιώσιμον καί ου- 
νάμενον νά μεταπλάση έπϊ τό έλληνο- 
πρεπέστερον τόν έθνικόν χαρακτήρα μας.

Αί έπιστήμαι καϊ αί ώραϊαι τέχναι, αί 
καλλιεργηθεϊσαι καϊ άνυψωθεΐσαι ύπό τής 
ελληνικής διανοίας, δσον καϊ άν αυται με- 
τεποιήθησαν ύπό τών διανοητικώς μάλλον 
προηγμένων έθνών, οίονδήποτε πολύπλοκον 
ιματισμόν καί άν περιεβλήθησαν ύπ’ αύτών, 
ούχ ήττον κατ’ ούσίαν δ διοργανισμός των 
ώς έπί τό πλεΐστον παρέμεινεν όποιος όιε- 
σκευάαθη ύπό τοϋ δημιουργικού πνεύματος 
τών Ελλήνων.

Άλλά ή μεγαλεπίβολος διάνοια τών άρ

χαίων Ελλήνων ανευρίσκεται έπενεργήσασα 
ούσιωδώς καί είς αύτόν τόν πρακτικόν βίον 
τής μεταγενεστέρας άνθρωπότητος. Διότι, 
ώς άποδεικνύεται, οί Έλληνες διά τής έμ- 
βοιθούς όξυνοίας, διά τής τηλεσκόπου πρό
νοιας των διδόντες τήν δύναμιν τοΰ ατμού 
παρέδωκαν άρκούσας νύξεις περί τής ένερ
γείας αύτοϋ, καί ούτο> καθοδήγησαν, τρό
πον τινά, τούς μεταγενεστέρους πρός τήν 
πρακτικήν έφαρμογλν τοϋ ατμού. Ό Πυθα
γόρας, δ Εύκλείδης, δ Αριστοτέλης, δ Αρ
χιμήδης, δ "ίίρων, καϊ διάφοροι μεταγενέ
στεροι Έλληνες τής βυζαντινής έποχής έ- 
δίδαξαν, ού μήν αλλά τινες καϊ έφήρμοσαν 
πειραματικός τήν χρήσιν τοϋ μεγαλουργού 
καϊ πανισχύρου άτμοϋ, τοϋ οποίου ή εφαρ
μογή είς τήν βιομηχανίαν κατά τόν παρόν
τα αιώνα, έξομαλύνουσα δλονέν τήν κυκλο
φορίαν τής γής, καί ένισχύουσα τό νευρικόν 
αύτής σύστημα, παρέχει νέαν ζωηρότητα, 
νέας δυνάμεις είς τό τέως έξησθενημένον 
σώμα τού πλανήτου μας, χρώμα άνθηρόν 
είς τό πρώην ωχρόν πρόσωπόν του, ευκινη
σίαν καί ρώμην είς τά άτονα μέλη του. Ού
τω δή, ή ύπό τής όξυδερκοϋς διανοίας τών 
Ελλήνων προδιαχαραχθεΐσα καϊ, ούτως εί- 
πεϊν ύποδειχθεΐσα άνακάλυψις καί έφαρμο- 
γή τοϋ κοινωφελεστάτου άτμοΰ είς τάς τί- 
χνας, προήγαγε τήν μεταγενεατέραν αν
θρωπότητα τών τελευταίων χρόνων εί; τόν 
πρακτικόν καϊ βιομηχανικόν βίον.

Έκ δέ τής βιογραφίας τών ένδοξων αλ
λογενών άνδρών πληροφορούμεθα, δτι οί 
πλεΐστοι έκ τούτων άνεπτύχθησαν, ώς εί- 
πεΐν, καϊ έξεπαιδεύθησαν έν τώ έκπαιδευτη- 
ρίω τού ζωογόνου ελληνισμού, έν τώ διανο
ητικό πνευματουργείω τών ένδόξων 'Ελλή
νων. Οί μετά τούτους άναδειχθέντες μεγά
λοι αλλοεθνείς ποιηταί, λογογράφοι, φιλό
σοφοι, πολιτικοί, ιστορικοί, στρατηγοί, ια
τροί, καλλιτέχναι ήρύσθησαν χειραγωγού
μενοι, ώς είπεΐν, παρ’ έκείνων τήν νοεράν 
δάδα, τήν καθοδηγήσασαν καϊ προαγαγού- 
σαν αύτού; εις τήν δδόν τοϋ μεγαλείου 
των.

Καθ’ ήν δέ έποχήν δ ελληνισμός άνελθων
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εις τδν ύπατον βτθμόν τού μεγαλείου τοϋ 
ήρξατο δλίγον κατ’ ολίγον ένεκα τή; ηθι
κής διαφθορά; νά κατέρχηται έκ τή; υψη
λής περιωπής, ευρέθη άνήρ έ'λλην, δ δπ-Λος 
διά τών έμφυτων ηθικών προσόντων, διά τής 
διαυγούς και έντελεστάτη; διανοίας του,ώσ
περ άριςος ιατρό; διαγνώσα; τήν ήθ.κήν νό 
σον, ήτι; κατέτρυχε τόν διοργανισαόν τού ε
λληνικού έθνους,καί προγνόσα; μετ’ έξυδερ- 
κείας τόν έθνικόν όλεθρον πρός τόν οποίον 
ό ελληνισμός έσπευδεν, άφιερώθη ψυχή τε 
καί σώματι δπω; διά τώ/ καταλλήλων ή- 
θικών φαρμάκων καταπραύ/η τόν κατατή- 
κοντα τό έθνος τουπυρετ'ν τή; έκτική; δι
αφθοράς, καί, όσον ήδόνατο, άποτρέψη τόν 
έπί κεφαλή; εθνικόν όλεθρον. "Οθεν, κατα
νοήσω;, δτι ό όλεθρος έπεσωρεόετο διά τή; 
παιτελούς άποσβέσεω; τού ήθικοϋ αίσθημα 
τος, καί δτι τό εύγενέστατον καί εθνοσω
τήριο·/ τούτο αίσθημα δέν ήτο δυνατόν νά 
έμφυτευθή καί ριζωθή τώ άνθρωπε», καί τή; 
υψίστης διανοητικής άνα πτύξεως κεκτημέ 
νω, εάν μή προηγουμένως ένσαρκωθή έν αύ- 
τώ έξ απαλών ονύχων θρησκευτικόν τι αί
σθημα, άμιγές δεισιδαιμονιών καί προλήψε 
ων, καί εάν μή κατανοηθή υπ’ αυτού προ · 
σηκόντως ή θεότης, ή πανταχού παρούσα 
καί τά πάντα πληρούσα, έξ ής απορρέει 
παν δώρημα τέλειον, πάσα πηγή ηθικής, 
άγαθότητος καί αληθούς εύδαιμονίας,κατα- 
νοήσας, λέγω, τήν ήθικήν θρησκευτικήν ταύ- 
την έλλειψιν δ οξυδερκέστατος καί πρακτι
κότατος νούς τού υιού τού Σωφρονίσκου, δ 
κατά τόν χρησμόν σοφωτατος καί ήθικωτα- 
τος πάντων άνδρών Σωκράτης, κατέγινεν 
δλαις δυνάμεσιν δπως, διά τής πρακτική; 
ήθικής διδασκαλίας του, τής άνωθεν αΰτώ 
δωρηθείσης, διασκευάση καί μεταπλάση τό 
τότε δλονέν καταφθειρόμενον έθνος του ένε
κα έλλείψεως ήθικής θρησκευτική; άνατρο- 
φής Έδίδαξε δέ δ πράγματι μέγας ούτος 
φιλόσοφος, δ, ούτως είπεΧν, προλαβών τό 
πνεύμα τού χριστιανισμού, τοιαΰτά τινα 
δόγματα, όποια σχεδόν καί αυτός δ θεάν
θρωπος, προαποσπάσας, τρόπον τινά, άπδ 
τά θεόπνευστα χείλη τού Σωτήρος τά περί 

θεότητες καί ηθική; άληθέστατα δίδαγμα- 
τα Διό, καί δικαίως καλείται δ πρόδρομος 
τού χριστιανισμού.

Δυστυχώς ήτο πλέον άργά' τό ηθικόν 
νόσημα είχε τοσούτον παραβλάψει δλας τάς 
λειτουργία; τού έλλην.κοΰ διοργανισμοΰ, εί
χε τοσούτον ριζωθή έν τώ σώματι τού ελ
ληνισμού, ώστε δ άγαθουργός καί μέγιστος 
πρακτικός φιλόσοφος Σωκράτη; διά τών η
θικών καί υγιέστατων διδασκαλιών του ού 
μόνον δέν κατώρθωσε νά προλάβη καί άπο- 
τρέψη τήν κατάπτωσιν τοΰ έθνους του, ου 
μόνον δέν ϊσχυσε ν’ ανόρθωση ήθικώς καί 
διάσωση αύτό από τή; εθνική; πανολεθρί- 
ας, άλλα μάλιστα αυτός έγένετο θύμα τή; 
πρό; τό έθνο; άκραιφνύΰ; άφοσιώσεώ; του 
καταδικασθείς, ώ; γνωστόν, νά πίη τό κώ- 
νιον. ’Ενώ δέ, όπως θά έπραττε πάς άλλος 
άνθρωπος, ήδύνατο διά νομίμων μέσων ν’ 
άποτρέψη άφ’ εαυτού τήν άδικον θανατικήν 
ποινήν, αυτός όμως, ανώτερος τών κοινών 
ανθρώπων τυγχάνων προείλετο πίνων τό 
κώνιον νά προσενεχθ-^ θύμα υπέρ τού έθνους 
του, καθιερώσας μέν διά τοΰ παραδείγμα
τος, δτι δ άνθρωπος όφείλει νά ύποτασση- 
ται είς τούς νόμους καί τάς άποφάσεις 
τής πατρίδος, έργω δέ ίπισφραγίσας τάς ή- 
θικάς καί θρησκευτικά; πεποιθήσεις του, 
καθ’ 8ν τρόπον κατόπιν δ θεάνθρωπος κα- 
τεδηλώσατο τήν ύπεράνθρωπον φύσιν αυ
τού καί διά τών ήθικωτάτων διδαγμάτων, 
καί διά τού μαρτυρικού θανάτου, 8ν £νε- 
κεν τών θείων διδαγμάτων καί υπέρ τής 
σωτηρίας ολοκλήρου τής άνθρωπότητος υ- 
πέστη.

Είνε μέν άληθές, δτι τά ήθικά καί θρη
σκευτικά διδάγματα τού ήθιχωτάτου Σω- 
κράτου; δέν ϊσχυσαν ν’ άνορθώσωσιν ήθικώ^ 
τήν πατρίδα του, καί μετ’ αυτής δλόκλη- 
ρον τόν έλληνισμόν, είνε άληθές, ότι ταϋτα 
δέν κατώρθωσαν νά ριζοβολήσωσι καί ού
τως άποτρέψωσι τήν κατόπιν έθνικήν πα- 
νολεθρίαν, ούχ ήττον δμως είνε άληθέστα- 
τον, δτι συν τή λοιπή διανοητική δυνάμει 
τού ελληνισμού, τοΰ κατόπιν διά τού με
γάλου ’Αλεξάνδρου μ.εταδοθίντος είς μέγα 

μέρος τή; Ασίας, καί τά ήθικά διδάγματα 
τού Σωκράτους έπενερ'γήσαντα έπί τού 
πνεύματος τή; άνθρωπότητος, τή; διανοη- 
τικώ; συγκεχρωτισμένης μετά τού έλληνι- 
σμοϋ, προΰπαρασκεύασαν μέγα μέρος αυτή; 
δπως εύχεοέστερον κατανοήση καί άσπασθή 
τά θεία διδάγματα τού Χριστού.

Ούτω δή, διά τή; πνευματικής πολιτείας 
καί τής γλώσσης τών Ελλήνων, διά τών 
ήθικών διδαγμάτων τοΰ Σωκράτους, δια- 
σκευασθείσης καί προλειανθείσης τής οδού, 
δι’ ή; έμελλαν άποτελεσματικώς νά βαδίση 
καί δι' ή; διεδόθη ή θεόδοτο; τοΰ Χριστού 
πνευματική πολιτεία, ή ήθική διδασκαλία, 
ή διδάσκουσα τόν άληθή θεόν, τόν δημιουρ
γόν τού Παντός, ούτω δή έπετελέσθη τό 
Οαυμάσιον καί προνομιούχον πνευματικόν 
κατόρθωμα τοϋ ελληνισμού. Διότι τό ά
ροτρου τού έλληνικοΰ πνεύματος, διά τοΰ 
οποίου προύλειάνθη δ διανοητικός αγρός, 
έν τώ δποίω δ θεάνθρωπος έσπειρε τήν θεό- 
δοτον ήθικήν διδασκαλίαν, τήν έπαγγελλο- 
μένην συγκομιδήν ούχί υλικής αλλά πνευ
ματικής ευδαιμονίας, τιθεμένην δέ τόν λο
γικόν άνθρωπον είς περιωπήν δπερτέραν 
τού αλόγου ζώου, τό διανοητικόν, λέγομεν, 
άροτρον τού ελληνισμού υπηρέτησε καί αύτό 
ώς ισχυρόν όργανο*, δι’ ού δ άροτριασθείς 
νούς τού άνθρώπου συνεκοινώνησε τέλος τοίς 
τού Χριστού διδάγμασι μετά τοϋ πνεύματος 
τής αληθούς θεότητος.

"ίσως μάλιστα δέν άπομακρυνόμεθα τής 
άληθείας εάν πως τολμήσωμεν νά υποστη- 
ρίξωμεν, δτι δ σοφότατος Σωκράτης διά 
τής από τής παιδικής ήλικίας, ήθικής δι
δασκαλίας, τής προτιθεμένης τήν έξ απα
λών δνύχων διάπλασιν τού ηθικού χαρα- 
κτήρος τού άνθρώπου, καθωδήγησε καί δι- 
εχάραξεν, ούτως είπεΧν, τήν ηθικήν πορείαν, 
ήν λίαν άποτελεσματικώς έτράπησαν μετα- 
γενεστέρω; οί λαϊκοί καί εύαγγελικοί διδά
σκαλοι τώνδισμαρτυοομένων ιδίως παρά τυ- 
ΓερμανοΧς, ΈλβετοΧς καί "Αγγλοι;, οί χει- 
ραγωγοϋντες τούς δμοεθνεϊ; είς τήν θρησκευ
τικήν ηθικήν, δι’ ή; άνυψώθη δ κοινωνικό;

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΥΛ. Δ’.)

βίος αύτών, καί δι’ αύτοΰ άνεδείχθη ή εθνι
κή ύπαρξίς των.

Εις άδιέξοδον βεβαίως λαβύρινθον θά εί- 
σηοχόμην εάν έπεχείρουν έστω καί έτχτροχά- 
δην νά σκιαγραφήσω τά περί τού αρχαίου 
ελληνισμού, τό διανοητικόν καί έκπολιτευ- 
τικόν ύψος τοΰ δποίου καταδηλοϋται μέν έν 
τοίς μέχρις ήμών διασωθεΐσι διανοητικοί; 
καί υλικοί; έργοις, έξ όσων δ νούς τού κοσ
μοπολίτου "Ελληνος παρήγαγεν σπέρ τής 
άνθρωπότητος, καταφαίνεται δέ έπενεργή- 
σα* έπί τή; διανοητική; άναπτύξεως αύτής. 
“Οθεν, δπως άποφύγω ίκάριον πτώσιν έν τώ 
πολυκΰμονι Ώκεανώ τοΰ περί τοΰ αρχαίου 
έλληνισμοΰ άνεξαντλήτου θέματος, τό δ- 
ποΧον, έκών άκων, υπό τοΰ λόγου παρασυ- 
ρόμβνο; έδέησε ακροθιγώς πως νά έφάψω- 
μαι, άνακρουόμενος ήδη πρύμναν έπανα- 
στρέφομαι τό δυσκυβέρνητον πηδάλιου τοΰ 
λόγου ίνα τραπώ τήν πρακτικωτέραν δδόυ, 
τήν άγουσαν δριστικωτερον πρός τό ήμέτε- 
ρον θέμα περί τής άναζωπΰρήσεως καί ήθι- 
κής ανορθώσεις τοΰ ελληνισμού έν γένει 
καί ιδίως παρά τοίς κατά τήν ’Οθωμανικήν 
Αύτοκρατορίαν δμογενέσι. Θέλω δέ αναφέρει 
μετ’ έπιφυλακτικής συντομίας περί τοΰ πα
ρόντος θέματος δσα μόνον επιτρέπεται νά δ- 
μιλήση τις έν ταΧς παρούσαις περκχάσεσιν 
άπό τή; έδρας ταΰτης.

"Αλλως τε, δ δλος βίο; ήμών τών νΰν 
"Ελλήνων, δ νεότερος δηλονότι ελληνισμός, 
παραβαλλόμενο; πρό; τόν τών άρχαίων, 
παρ’ δλην τήν φαινομένην ταπεινότητα καί 
διαφοράν τοϋ ήμετέρου, έν τούτοι; είς τήν 
διάνοιαν όξυδερκού; καί δικαιοκρίτου παρα- 
τηρητοϋ τηλικαΰτην παρέχει σχέσιν πρός 
τόν άοχαΧον έλληνισμόν, τοιαότην έθνικήν 
συνάφειαν έγκρυπτομένην έν τοΧς έγκάτοις 
αύτοΰ, ώστε έκ τή; έζερευνήσεω; τοΰ μέν 
προάγεταί τις πολλάκις νά κατανοήση τόν 
έτερον.Διά τόν λόγον δή τούτον,πάς έπιχει- 
ρών νά δμιλήση περί τοϋ νεωτέρου, υπο- 
χρεοΰται υπό τής συναφείας νά συσχετίση 
πω; τόν λόγον άναφερόμενος πρός τόν άρ- 
χαΧον ελληνισμόν τών προγόνων μας.

Μολονότι δέ, ώς γνήσιοι απόγονοι τών
21
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αρχαίων 'Ελλήνων, δικαιούμεθα νά άναλο- 
γιζώμεθα προνομιύΰχον τιμήν τήν τοιαύτην 
καταγωγήν μας, ούδόλως δμως επεται έκ 
τούτου, δτι ήμεϊς δφείλομεν νά λοξοδρο- 
μώμεν ττρδς τήν δρθοτέραν ήθικήν καί δια - 
«οητικήν άνόρθωσίν μας, επαναπαυόμενοι 
καί έπιδεικνύμενοι έπί τή εύγενεϊ καταγωγή 
μας, άλλά ένεκεν ταύτης μάλιστα, έάν έ- 
κληρονομήσαμεν παρά τών προγόνων μας 
τδ εύγενές αίσθημα τής φιλοτιμίας, οφείλο- 
μεν ετι μάλλον, συμμορφούμενοι πρός τάς 
τοϋ αίώνος τάσεις τής φιλεργίας, προόδου 
καί άναπτύξεώς τών έθνών, ν’ άσχολώμεθα 
καρτερικώς δπως έργοις άναδειχθώμεν τοι
ούτων περιπύστων προγόνων γνήσιοι άπό- 
γονοι, άναπτυσσόμενοι μέν διανοητικώς καί 
άποδυόμενοι, κατά μίμησιν έκείνων, πρδς 
πάν είδος διανοητικού άγώνος, καταγιγνό- 
μενοι δέ συγχρόνως δλαις δυνάμεσ.ν ϊνα 
έμφυτεύσωμεν παρά τοϊς ήμετέροι; τέκνοις 
έκ νεαρά; ήλικίας καί ηθικά θρησκευτικά 
διδάγματα. 'Αλλως τή άληθεία θά ήτον δ 
λως άτοπον καί παράλογον, έάν ήμεϊς, ένώ 
ώς φυγόπονοι θά άπεφεύγομεν τδ νοερόν πε- 
δίον τών ήθ'.κών άγώνων, έντούτοις έτολμώ 
μεν νά μεγαλαυχώμεν έπί τοϊς ένδοξοι; στε- 
φάνοις τών προγόνων μας, έπιδεικνύμενοι 
ούχί ήμετέρας άρετάς άλλά τάς τών πατέ
ρων μας.

Τάς πατραγαθίας όφείλομεν βεβαίως ν’ 
άναμιμνήσκωμεν μόνον όσάκις προτιθέμεθα 
νά παροτρύνωμεν ήμάς αύτούς πρός τήν δρ- 
Οοτέραν έθνικήν συμπαγίωσίν μας, μόνον 
δπως άφυπνιζώμεθα έκ τοΰ διανοητικού καί 
ήθικοϋ λήθαργου,καί διεγείρωμεν τήν έθνικήν 
φιλοτιμίαν. Εΰδαίμονες δέ ήμεϊς έάν τέλος, 
μετά τοσαύτας δοκιμασίας καί έΟνεκάς περι
πέτειας, κατορθώσωμεν νά τραπώμεν, ούχί 
νόθον τινά,δπως μέχρι τοΰδε, άλλά τήν γνη- 
σίαν ατραπόν, τήν άγουσαν πρδς τδν άρ- 
χαίγονον εθνισμόν ήμών, χειραγωγούμενοι 
έκ νεαράς ήλικίας υπό ηθικής ανατροφής, 
τήν όποια·· λίαν άποτελεσματικώς κατορθοϊ 
νά έμφυτεύση έν ταϊς καρδία·.; ή άνευ δει
σιδαιμονιών καί κερδοσκοπικών προλήψεων 

Θρησκευτική διδασκαλία, προσφέρω; διαχει- 
ριζομένη.

Εύτυχεϊς ήμεϊς έάν άγωνισθώμεν όπως ά- 
νακτήσωμεν τούς πνευματικούς θησαυρούς 
τών προγόνων μας, παραλαμβανοντις παρ 
έκείνων τάς διανοητικά; άρετάς, άπεβάλ- 
λοντες δέ, όσον υιόν τε, τά δλέθρια ελατ
τώματα, άτινα κατέσκαψαν τά θεμέλια τοΰ 
έθνικοΰ μεγαλείου έκείνων καί συνετέλεσαν 
εις τό νά ύποκύψγ, υπό αλλοεθνή ζυγόν τδ 
άνδρικδν καί περίδοξον έκεϊνο έθνος, καί τά 
όποια έμφωλεύοντα καί ύπερχειλοΰντα παρ’ 
ήμϊν τοϊς νηπίοις, πάντως θέλουν έπιφέρει 
τήν ολοσχερή εθνικήν ταπείνωσίν μας.

Καθ’ίν δέ τρόπον, ό λόγφ γνησίου κα
ταγωγής κεκτημένος φυσικά δικαιώματα 
κληρονομιάς έπι πλουσίαν περιουσίαν, έάν 
μή καταβάλλη τάς άπαιτουμένας προσπά
θειας καί μή άναδεικνύηται άξιος όπως δι- 
εκδικήσας τά νόμιμα δικαιώματά του άνα- 
κτήσηται καί καταλλήλως διαχειρίζηται 
τήν πλουσίαν κληρονομιάν τών πατέρων 
του, άλλ’ απεναντίας καταδεικνύεται ράθυ
μος καί διεφθαρμένος, δπως ό τοιουτος ά- 
πόγονος θεωρείται άςιος περιφρονήσιως, ου- 
τω καί τδ έθνος, τδ καταγόμενον έξ ένδο
ξων προγόνων, έάν μή καταβάλλη δραστή
ριους άγώνας δπως άντί πάσης Ουσίας άνα- 
κτήσηται καί άναδειχθή άξιον νά διαχειρι- 
σθή τήν εθνικήν περιουσίαν τών προγόνων 
του. Είς μάτην Οά φωνασκή καί έπιδεικτι^ 
έπί πατραγαθίαις καί τώ πνευματικό» με
γαλείο» τών προπατόροιν του, είς μάτην θά 
διαμαρτύρεται κατά πάσης διαρπαγής τής 
εθνικής κληρονομιάς του ύπδ άλλοφύλου ε
θνισμού, έάν μή δι’ έργων άναδεικνύηται 
τήν γνησίαν καταγωγήν του, έάν μή με
τά φρονίμου συμπεριφοράς διεκδική τά 
κληρονομικά δικαιώματά του ! Τδ τοιοΰτον 
ράθυμον έθνος, ού μόνον δέν κατορθοϊ νά 
προσελκύγ. τήν ύπόληψιν καί τήν εύνοιαν 
τών άλλων πεπολιτισμένων καί ισχυρών ε
θνών, άλλά μάλλον, ώς ανάξιον καί μή άν- 
ταποκρινόμενον είς τάς ώς έκ τής ενδόξου 
καταγωγής του προσδοκίας αύτών, πολύ 

μάλλον Οά περιφρονεΐται καί δνειδίζετα- 
ύπ’ αύτών

Ότι μέν τδ άπηλευθερωμένον όμογενέ. 
Κράτος, παρ’ όλα τά έθνοκτόνα παραπτώ
ματα τών μέχρι τοΰδε αλληλοδιαδόχων 
κυβερντσάντων τδ έθνικόν σκάφος πολιτι
κών άνδρών, καί παρ’ όλα τά έντεΰθεν 
προβαλλόμενα έμπόδια πρός τδ προοδευτι
κόν πνεύμα τού ομογενούς έθνους, δτι προ- 
έκοψε καί όλονέν προάγεται ύπδ υλικήν 
Καί διανοητικήν έποψιν, σχετικώς πρός τδ 
χρονικόν διάστημα τοΰ άνεξαρτήτου βίου 
του καί τάς περιπλόκους περιπέτειας αύτοΰ, 
τά πράγματα αύτά καθ' έαυτά ^ητορικώ- 
τατα καταδηλοΰσιν, ά·< καί άμαυρούνται 
πως υπό τής άκιτονομάστου έθνοκτό/ου κε- 
νεδνξομανίας τών κυβερνησάντων τό πολι
τικόν πηδάλιο» τού πολύπαθους έθνικοΰ 
σκάφους. Ό έν τή 'Ελλάδι άνακαινισμδ; 
πολλών ήρρειπωμένων πόλεων, ή ναυτιλία, 
τό έμπόριον, ή βιομηχανία, τά πολυάριθμα 
διανοητικά εκπαιδευτήρια, κατώτερα και 
ανώτερα, έν τοϊς όποίοις πολλαί χιλιάδες 
μαθητιώσης νεολαία; έξ άμφοτέρων τών 
φύλων ένθησαυρίζονται άπομυζώσαι διανο
ητικόν πλούτον, τόν όποιον πολλοί μετά · 
φέροντες μεταδίδουσι καί παρ’ ήμϊν τοϊς 
έν τή ’Οθωμανική αυτοκρατορία όμογενέ- 
σιν, ή καθ’ όλα σχεδδν τά στρώματα τής 
κοινωνία; όλονέν διάδοσις τών ελληνικών 
γραμμάτων, καί άλλα τοιαΰτα, λέγω, πλε
ονεκτήματα τοϊς πάσι προφανώς καταδε·.- 
κνύουσιν, ότι δ φιλοπρόοδος ομογενής λαός 
τής μητρός 'Ελλάδος άεννάως προάγεται ύ- 
λικώς καί διανοητικώς. Βεβαίως δ’ έτι μεί- 
ζονες ύλικαί καί διανοητικοί πρόοδοι ήθε
λον άναδειχθή έν 'Ελλάδι, ύπολογιζομένου 
τού πρός τήν ποικίλη» άνάπτυξιν έμφυτου 
Οργασμού τοϋ έθνους, έάν τό κράτος έκυβερ- 
νατό πατριωτικώτερον, καί έάν έξ αρχής 
καί ήδη έρρυθμίζετο ή κατωτέρα καί άνω- 
τέρα διανοητική έκπαίδευσις, ούχί κατά 
τάς εμπνεύσεις άλλοφύλου, άλλά έίνικού 
συστήματος, άρμόζοντο; είς τήν διάνοιαν 
καί τόν ίδιον χαρακτήρα τοΰ ελληνικού έ 
θνους" άλλά δ τον άφορ£ τό θέμα περί τοΰ 

καταλληλοτέρου τρόπου τής έκπαιδευσεως 
άς γνωματεύσωσι τά πρεπωδέστερα οί πε
ρί τά τοιαΰτα άρμοδιώτεροι.

Ότι δέ καί δ κατά τήν ’Οθωμανικήν 
Αύτοκρατορίαν 'Ελληνισμός, καί τοι έγκα- 
ταλελειμένος είς ιδία; άτομικάς ένεργείας, 
άπό τινων χρόνων ύλικώς καί διανοητικώς 
όλονέν προάγεται, όσον· αί δυσχερείς περι- 
πέτειαί του τό έπιτρέπουσιν, έπίσης άπο· 
δεικνύεται έκ τή; άναπτύξεώς τοΰ εμπο
ρίου καί τίνος βιομηχανίας έν ταϊς χερσί 
τών δμογενών καί έκ τής συντηρήσεως πολ
λαπλών άνωτέρων καί κατωτέρων έκπαι- 
δευτηρίων καί φιλανθρωπικών καθιδρυμά- 
των. ’Εν μέν ταϊς μεγαλοπόλ.εσι τής Αύτο- 
κρατορίας, έν όσαις τυγχάνουσιν αποκατα
στημένοι πολυπληθείς έλληνικαί κοινωνίαι, 
έν ταύται; ώς φωτειναί λυχνίαι φεγροβο- 
λοΰσι τά διανοητικά δμογενή εκπαιδευτή
ρια, οί άκτινοβόλοι Σύλλογοι, οϊτινες ώς 
πνευματικοί φάροι θέλουν καθοδηγ.ϊ τό έν 
τή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία διανοητικόν 
σκάφος τοΰ ελληνισμού πρδ; τήν εθνικήν 
διανοητικήν ναυσιπορίαν του, έν ταϊς με- 
γαλοπόλεσι ταύται; τά δμογενή άγαθοεργα 
καί φιλάνθρωπα άσυλα καταδεικνύουσιν, ό - 
τι τά εύγενή καί γενναία αισθήματα πάν
τοτε συμπαρομαρτοΰσι τω ελληνισμό» Οΰ 
μήν άλλά καί έν ταϊς μικροτέραι; πόλεσι 
καί κωμοπόλεσι τής ’Οθωμανική; αύτοκρα- 
τορίας, έν ταϊς δποίαις παρατυγχάνουν, ό- 
μογενεΐ; κοινωνία’., έστωσαν καί ολιγάριθ
μοι, καί έν ταύται; πάντως θά άνευρίσκεται 
διανοητικόν τι άλσος, πνευματικός τι; βω
μός πρός ένδειξιν εύλαβεία; καί πρδς λα
τρείαν τών ελληνικών Μουσών, θ’ άνακα- 
λΰπτεται φιλάνθρωπον τι άσυλον ύπό τώ» 
ομογενών συντηρούμενον, δπερ Οά ~ /.ιτι- 
δεικνύει τό άγαθοεργδν πνεύμα τοΰ Ελλη- 
νος έστω καί έ» μέσω πε»ίας, περιπετειών 
καί στερήσεων εύρισκομένου.

(εκεται τό τέλος).
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ΙΙΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
Ε1ΚΟΝΙΖΟΥΣΙ1Σ ΤΠΝ ΑΡΠΑΓΙΙΝ ΤΙΙΣ

ΕΥΡΩΗΠΣ.

Ύπ’ άρθ. 843 κατελέχθη ίν τή κεραμι
κή συλλογή τού Μουσείου τής Εύαγγελικής 
Σχολής λυχνία μονόμυξος άνακαλυφθεϊσα 
μέν έν Σάρδεσι, προσενεχθεϊσα δέ υπδ τοΰ κ. 
Ίωάννου Κουκλί. Έπϊ τοϋ άνω αυτής έπι- 
πέδου είκονίζεται έν έκτύπω νέα καθημίνη 
έπϊ τών νώτων ταύρου σπεύδοντος καϊ κρα
τούσα τή μέν αριστερά: τδ ζώον άπδ τοΰ 
λαιμού, τή δέ δεξιφ τδν ιματισμόν αυτής 
πληρούμενον καϊ κυματιζόμενου ώς ίστίον 
υπδ τών άνέμων. Έκ τής συντόμου ταύτης 
περιγραφής εύνόητόν έστιν δτι ή είκών αΰτη 
παριστα τήν είς Κρήτην απαγωγήν τής 
Εύρώπης, ής δ μύθος, λίαν διδακτικδς καϊ 
εύφυώς έκπεφρασμένος, έξήσκησέ μεγάλην 
έπιρροήν έν τώ άρχαίω ελληνικώ κόσμω.

Γεννήτωρ τής Εύρώπης παραδίδοται κατά 
τινας μέν δ Φοίνιξ κατ’ άλλους δέ δ Άγή- 
νωρ. Ό "Ομηρος έν τώ Ξ τής Ίλιάδος πα- 
ρις-ά έν τισι στίχοις τδν Δία δμιλούντα τή 
"Ηρα, ένθα πρδς τοΐς άλλοις δμολογεΐ αύτή 
δτι αύτός 
ούδ* Βτι Φοϊνικο; κούρη; τηλεκλητοΤο 
ή τέκε μοι ΜΙνων τε χαϊ άντϊΟεον ΡαδάμανΟον 

δπόθεν φαίνεται δτι δ ποιητής παραδέχεται 
ώς πατέρα τής Ευρώπης τδν Φοίνικα. 1) 
Τήν δμηρικήν ταύτην παράδοσιν παρεδέχθη- 
σαν καϊ μεταγενέστεροι συγγραφείς. 2) Άλ ■ 
λά γενικότερα παρά τοϊς άρχαίοις παρά- 
δοσις έστϊν δτι ή Εύρώπη ήτο θυγάτηρ τοΰ 
Άγήνορος βασιλέως τής Φοινίκης, δστις έλ- 
θών είς τήν Εύρώπην καϊ νυμφευθεϊς τήν 
Τηλέφασσαν έγέννησε καϊ τρεϊς υιούς, Κάδ
μον, Φοίνικα καϊ Κίλικα. 3)

II μυθολογία παριστφ συχνάκις τδν Δία 
μεταμορφούμενον πρδς τδ συνευρίσκεσθαι 
μετά τών άνΟρώπων. Διά τής είς κύκνον 
μεταμορφώσεως του συνευρέΟη μετά τής 
Δήδης' διά της είς άετδν ήρπασε τδν Γαν- 
νυμήδην' διά τής είς ταύρον συνευρέΟη με
τά τής Πασιφάης Καί τοι αί παραδόσεις αυ
ται έν τή άρχική τοΰ έλληνικοϋ πολιτισμού 
άναπτύξει προήλθον έκ τοΰ θαυμασμού φυ
σικών φαινομένων, διεσώΟησαν δμως καϊ δι- 
ετηρήΟησαν μέχρι τής τελείας έξαφανίσεως 
τοΰ πολυθεϊσμοΰ,έν ταΐς κατηχήσεσι τών έ- 
ξηγητών και έν τή φαντασία τών ποιητών 
καί τών καλλιτεχνών.

4) 1λ. στίχ. 324 -2. Ξ.
2) Κόνων. Λ XXII καϊ XXXVII. —

Πεβλ. Άπολλ. Ill, α, 4. — Παυσ. I II, 
1,9. \

3) Άπολλ. III, «, 1.

ΊΙ Εύρώπη έφημίζετο ώς παρθένος ώραι- 
οτάτη. Είς τούς ανατολικούς λαούς ή έξο
χος ώραιότης έθεωρεΐτο ώς έχουσα άμεσον 
σχέσιν μετά τών ούρανίων θεών καϊ μάλι
στα τού υπάτου αύτών. H θυγάτηρ λοιπδν 
τού Άγήνορος 2'εκα τής έξόχου αύτής ώ- 
ραιότητος έφείλκυσε τήν εύνοιαν τού Διός' 
ούτος δέ έπιθυμών νά έκδηλώση τον πρδς 
αύτήν έρωτά του καϊ φοβούμενος μή άνα 
καλυφθή υπδ τής ζηλοτύπου αύτού συζύ
γου, της "Ηρας, μετεμορφώθη είς ταύρον ή
μερον καϊ υποκριτικόν. Έκ τών αρχαίων 
ποιητών δ Μοσχος καϊ δ ’Οβίδιος περιέγρα
ψαν έκτενώς τδν μύθον τής διά τής μετα
μορφώσεως αρπαγής τής Εύρώπης' ό Μόσχος 
μάλιστα έποίησεν ιδιαίτερον δι’ αύτήν είδύ- 
λιον ένώ, βοηθούμενος υπδ τών παραδόσεων, 
παρέστησε τήν αρπαγήν αύτής λεπτομερέ 
στατα. Έν τοϊς έξής στίχοις περιγράφει 
τήν μορφήν καϊ τδ σχήμα τού ταύρου, 
διαφέροντος έν μέρει τής τοϋ ’Οβιδίου περι
γραφής. 4)

τοϊ γάρ άλευόμενόςτε χόλον ζηλήμονος Ήρης, 
παρΟενική; τ’ έΟέλων άταλόν νόον έξαπατήσαι, 
κρύψε θεόν χαΐ τρέψε δέμας καϊ γίνετο ταύρο;, 
ούχ «Λος σταθμοί; ίνι φ*ρ®Εται> «ύδέ μέν οΐο; 
δστις ύποδμηΟεϊ; έρύει πολύβορτον άπήνων. 
ΤοΟ δ’ ήτοι τό μέν άλλο δέμα; ξανΟόχροον έ- 

σκεν, 
κύκλος δ’ άργύφεο; μέσσψ μάρμαιρε μετώπιρ, 
οσσε δ' ύπογλαύσσεσχε καϊ ίμερον ά^τράπτε- 

σκεν, 
ίσα τ’ έπ’ άλλήλοισι χέρα άνέτελλε καρήνου, 
άντυγος ήμιτόμου κεραή; άτε χύκλα σελή

νης. 2)

Ένώ λοιπδν ή Εύρώπη διεσκέδαζέ ποτέ με 
τά πολλών αύτής συντρόφων είς τήν παρα 
λίαν τής πατρίδος της, δ μεταμεμορφωμέ- 
νος Ζεύς

’ΊΙλυΟεν ίς λειμώνα και ούχ έοόβησε οαανΟει; 
παρΟενικάς, πάσησι δ' ίρω; γένετ’ έγγύς ΙκέσΟαι 
ψαΟσα! 0’ ίμερτοΤο βοό;· τού δ’ άμβροτο; όδμή 
τηλόΟι καϊ λειμώνο; έκαϊνυτο λαρόν άύτμήν.

4) Metam. II, 847— 857.
2) Είδ. Β'. στιχ. 77 — 88.

Στή δέ ποδών ποοπάροιΟεν άμύμονο; Εύρω- 
πείης, 

και οϊ λιχμάζεσχε δέρην, κατέΟελγα δέ χού- 
ρην. 4)

Ή Εύρώπη καταθελχΟεϊσα έκ τής ώραιότη- 
τος καϊ ημερότητος τού ζώου, τό έπλησία- 
σε, τδ έθώπευσε καϊ τδ ήσπάσθη, «πο- 
ταθεΐσα δέ πρδς τά; φίλα; της λέγει αύ- 
ταϊς

ΔεΰΟ’ έταίραι 'φϊλισι και ομήλικες, οφρ’ ίπϊ 
τφδε 

έζόμεναι ταύρψ τερπώμεΟα- δή γάρ άπάσας 
νώτο-ύποστορέσα; άναδέξεται οΐά τε νηύς. 
Πρηύ; 0’ εΐσιδέειν και μείλιχος, ούδέ τι ταύρος 
άλλοισι προσέοιχε- νόο; δέ οί ήύτε φωτός 
αίσιμο; άμφιΟέει, μούνη; δ’ έπιδεύεται αύδής. 2)

Ταΰτα είποΰσα έπιβαίνει τών νώτων αύτοΰ 
μειδιώσα" ό δέ ταύρος πάραυτα έκπηδήσας 
νίπτεται έπϊ τής θαλάσσης μετά τής Εύρώ
πης· Ή θυγάτηρ τού Άγήνορος μεταστρα- 
φεϊσα έπεκαλεϊτο είς βοήθειαν τάς έπϊ τής 
παραλίας συντρόφους τη;’ άλλά μάτην, δι
ότι δ ταύρος έξηκολούθει δρομέως ποντο- 
πορών. Άπελπισθεϊσα τότε ή Εύρώπη ήρ
ξατο νά παραπονήται κατά τοΰ ζώου, έρω·- 
τούσα αύτδ τίς έστι καϊ ποΰ τήν φέρει. 
Ό μεταμεμορφωμένος Ζεύς άποταθεϊς λέ
γει αύτή

Οάρσει παρΟενική, μή δείδιΟι πόντιον οΐδρα. 
Αύτό; τοι Ζεύ; εϊμϊ και έγ;ύθεν εϊδομαι ι'ναι 
ταύρο;, έπεϊ δύναμαι γε οανήμεναι δττι θέλωμς. 
Σό; δέ πόθος μ’ άνέηχε τόσην άλα μετρήσα- 

σΰαι 
ταύρμ έειδόμενον. Κρήτη δέ σε δέξιτάι ήδη, 
ή μ’ έθρεψε καϊ αύτόν, οπη νυμοήϊα σεΐα 
Εσσεται έμ’ έμέΟεν δέ κλυτού; οιτύσεαι οΐας, 
οί σκηπτούχοι άνακτε; έπιχβονίοισιν έσονται. 3)

Τώ δντι μετά τινα χρόνον μετήνεγκεν είς 
Κρήτην υπδ τάς πλάτάνους της λήθης, έν
θα συνευρεθείς μετ’ αύτή; έγέννησε τδν Μί-

4) Αύτόθι στίχ. 89 — 94.
2) Αύτόθι 4 02'— 4 07.
3) Αύτ. στίχ. 4 54 —4 64 .



4 66 ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΛΥΧΝΙΑΣ. ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ. 467
νωνα,τδν Ραδάμανθυν καί τδνΣαρπηδόνα. 4) 
'Ο μύθος τής αρπαγής τής Εύρώπης έξήσκη 
οζ μεγάλην έπιρροήν έν τή άρχαίφ ποιήσει, 
οί δέ καλλιτέχναι έσπβυσαν νά παραστή- 
σωσιν αυτόν έκαστο; διαφόρως, ώς άποδει- 
χνύουσι τά μέχρι σήμερον δλίγιστα άνα- 
χαλυφθέντα παραδείγματα. Ή έπί τή; Λυ
χνίας τοΰ Μουσείου τής Εύαγγελιχής Σχο
λής παράστασις άναμιμνήσκει, κατά τά ά · 
νωτέρω λιχΟέντα, τήν στιγμήν καθ’ fa 
ποντοποροϋντα τδν ταύρον ή?ώτα ή Ευρώ 
πη περί τοΰ μέλλοντός της έν μέσω τοΰ κιν
δύνου τής θαλάσσης- διότι πραγματιζώς, 
ώς παριστά ή ανωτέρω είκών, ή παρθένος 
φοβούμενη μή πνιγή έν τή Μεσογείω χαί κρα
τούσα τή μέν δεξιά: τδν ιματισμόν της τή 
δέ αριστερά τδ ζώον άπδ τοΰ λαιμού ε-\ 
τοιαύτην θέσιν ευρίσζεται ώσεί φαίνεται 
έρωτοΰσα τδν ταύρον' τήν χατάστασιν ταύ- 
την έξηγεϊ έτι πλέον χαί τδ στόμα τής 
παρθένου, φαινόμενον άνοιχτόν.

'Υπδ πάσαν έποψιν δ μύθος τής αρπαγής 
φαίνεται φοινικικής καταγωγής. 2) Έγεν- 
νήθη ίσως έχ τής παραδόσεως δτι οί Φοίνι
κες πρώτον μετήνεγχον είς τάς νήσους χαί 
ακολούθως είς τήν 'Ελλάδα τδν άρχέγονον 
πολιτισμόν, δν ανέπτυξαν ε*τα μεγάλως οί 
ήμέτεροι πρόγονοι. 'Ο Ηρόδοτος 3)' προσπα

7)ών  νά συμβιβάση τήν μυθολογίαν μέ τήν 
ιστορίαν, περί τοΰ μύθου τής αρπαγής τής 
Ευρώπης λέγει. «Μετά δέ ταϋτα,'Ελλήνων 
πίνας (ού γάρ έχουσι τουνομα άπηγήσασθαι) 
φασί τής Φοινίκης είς Τύρον προσχόντας άρ

1) Διοδ. I , 78. — Άπολλ. III, α, I.
— Περί τών τυχών τοΰ ταύρου μεταγενέ
στερον πρβλ Άπολλ. //, έ, 7. χαί Έρ ατο- 
σθ. XIV έν JFeslermann, ΜυΟογράφοις. σ. 
249 Ο Παυσανίας (ΙΑ", 19,1) σημειοϊ δτι 
έν Γευμησσώ τής Βοιοτίας παραδίδουσιν δτι 
έχει έκρύβη ή Ευρώπη ύπδ τοΰ Διό;.

2) Πρβλ. περί τούτου Maury, Histoire 
des religions dela Grice antique III,a.2a 4.
— Preller, griechisehe Mylhologiell 79

3) I, 2- 

πάσα; τοΰ βασιλέως τήν θυγατέρα Εύοώπην. 
Είησαν δ άν ούτοι Κρήτες.» Γνωστοΰ δέ 
δντος δτι ό μΰθος ούτος έχει φοινικικήν κα
ταγωγήν, όφείλομεν νά σημειώσωμεν τδ έ
ξη; περί τής ήμετέρας λυχνίας. Είπομεν 
ανωτέρω δτι άνεκαλύφθη έν Σάρδεσιν. 'Π 
μυθολογία τή; πόλεως ταύτης είναι πλήρης 
φοινικιχών παραδόσεων, μεμιγμένων μετ’ 
ασιατικών. Ή καταγωγή τών Λυδών ητο 
έν μέρει αμφίβολος- άλλ ή έρευνα τών 
μυθικών αύτών παραδόσεων απέδειξε τήν 
σημιτικήν αύτών καταγωγήν. Ή ευρεσις 
λοιπόν αντικειμένου είκονίζοντος τδν περί 
τής Ευρώπης φοινικικόν μύθον έν αύτή τή 
πρωτευούση τής Λυδίας, προσθέτει μίαν έτι 
σελίδα είς τήν αρχικήν τής χώρας μυθο
λογίαν.

Καθ’ δσον γνωρίζω, παρ’ ούδενί τών αρ
χαίων συγγραφέων άπαντά περιγραφή εϊκό- 
νος καλλιτέχνου τινδς, δι’ ής νά συμπερά- 
νωμεν έάν ή έπί τής λυχνίας παράστασις, 
είναι άντιγραφή ή τής παραδόσεως άπομί- 
μησις" "Οπως ποτ’ άν ή ή έπί τή; ήμετέρας 
λυχνίας παράστασις έχει τινα δμοιότητα 
τή έπί τών νομισμάτων τής Σιδώνος καί 
τής έν Κρήτη Γόρτυνος. I)

Περαίνων τήν σημείωσιν ταύτην προστί- 
θημι δτι οί διάσημοι ζωγράφοι τοΰ δέκατου 
έκτου αίώνος, δ Albano I lortna ν.αι Paolo 
Veronese έζωγράφησαν δι’ έλαιοχρωμάτων 
τήν αρπαγήν τής Ουγατρδς τοΰ Αγήνορος

4)0  Λουκιανός, περί τής συρίης Οεοΰ 
4, σημειοϊ δτι «τδ νόμισμα, τώ Σιδώνιοι 
χρέονται τήν Ευρώπην έφεζομένην έχει τώ 
ταύρφ τώ Διΐ.» "Ορα δέ τινά τών νομισμά
των τούτων παρά Muller-IVieseler, Detik- 
maeler II, 40 pl. III. Mionnel, Descri
ption V. άριθ 243 καί εξής. — De Luy- 
nes,Numismalique et inscriptions Cypriotes 
pl. V. άριθ. I.—Mionnel, Description II, 
σ. 280 καί εξής. Supl. IV, a. 3i0. Περί 
τής έπί άγγείων καί άλλων άντικειμένων 
παραστάσεως τών περί τής Εύρωπης μύθων 
δρα Κ. Ο. Mueller, Archaeologie σ. 520. 
Έκδ. Weicker. 

διαφόρως έκαστος. Ό πρώτος είκόνισεν αύ 
τήν πορευομένην έπί τοΰ ταύρου διά τής θα
λάσσης" είς δέ τήν παραλίαν είκονίσθησαν 
αί φίλαι αύτής δδυρόμεναι καί κοαυγάζου- 
σαι διά τήν αίφνιδίαν αρπαγήν τής συντρό
φου των. 4) Φαίνεται δέ δτι δ Albano προ- 
σεπάθησε κατά τδ μάλλον καί ήττον νά. ά- 
κολουθήση τήν περιγραφήν τοΰ Μόσχου, ής 
ανωτέρω έμνήσθην.Ό δέ Paolo έζωγράφησεν 
αύτήν καθ’ ήν ζ-ιγμήν μετά τήν θωπείαν έ- 
κάθησεν έπί τών νώτων τοΰ ταύρου,ούτος δέ 
ήτοιμάζετο νά δρμήση πρδς τήν θάλασσαν.2)

Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ.

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

έκφωχί/^ίίζ· xard την Ιπίτειον έορτήν τών 
Τpiur Ι/ραργών, ύηό τοΰ χαθηγητοΰ

Π. Καρο.ΙΙΑου.

(Συνέχεια καί τέλος).

Τήν άληθή έπιστήμην έδημιούργησαν καί 
ανέπτυξαν έν τώ κόσμω εις βαθμόν άνυ- 
πέρβλητον κατά τδν ούσιώδη αύτής χαρα
κτήρα οί πάντας τούς λαούς έν τή δδώ τής 
πνευματικής άναπτύξεω; υπερτερήσαντες 
"Ελληνες, ών καυχώμεθα ημείς δτι έσμέν 
απόγονοι. Πάντες σχεδόν οί έν τώ άρχαίω 
κόσμω διά τής έρεύνης τής άληθείας, διά 
τής μορφώσεως εύγενών αισθημάτων έν έαυ 
τοίς καί έν αλλοις άνθριόποις είς τδ μέγα έρ- 
γον τοΰ έξευγενισμοΰ καί τής προαγωγής 
τοΰ άνθρωπίνου βίου έργασάμενοι ήσαν "Ελ
ληνες, ούτοι ένόήσαν όρθώς και άκριβώς τήν 
αξίαν καί τήν σημασίαν τοΰ άνθρωπίνου 
βίου, καί διά τούτο έν πάσι έζήτησανύένό-

4) Βλ. τό ιχνογράφημα τής εικόνας ταύ
της έν Album pittorico descrillo da G.B.C. 
Genoua, 4$5I—5 τομ. B' πιν. XXlII.

2) Βλέπε καί τήν εικόνα ταύτην έν τώ 
αύτφ βιβλίω. Β' Τομ. πίν. XXXVIII. 

ησάν καί ώρισαν τδ ορθόν μέτρον καί τδ 
ορθόν τέρμα.

Ό Προμηθεύς δ συμβολικός καί ιδεώδης 
άνθρωπος, δ προνοούμενος καί διανοούμενος 
"Ελλην κατεβίβασεν έξ ούρανοΰ τό ίερόν πΰρ 
τής γνώσεως καί μετίδωκε τοίς άνθρωποι;* 
καί δ πραγματικός καί ίς-ορικδς Προμηθεύς, 
δ ’Αθηναίο; Σωκράτης καί τήν εύφυά εικόνα 
τοΰ Κικέρω«ο; πρώτο; έκάλεσε τήν φιλοσο
φίαν έξ ούρανοΰ είς τήν γήν καί κατώκισε 
ταύτην έν πόλεσ,ν καί είς τούς οίκους είσή- 
γαγεν αύτήν καί τήν ήνάγκασε νά διδάσκ-g 
περί τοΰ άνθρωπίνου βίου καί τών ήθών, 
περί αρετής καί κακίας" δ μέγας ρήτωρ τών 
’Αθηνών ’Ισοκράτης μεταξύ τών μεγαλουρ- 
γημάτων τών αρχαίων Αθηναίων ώς πρό>· 
τιστον έξ οϋ παρήχθησαν πάντα τά λοιπά 
κατατάσσει δτι ούτοι έπενόησαν καί έδιδ*- 
ξαν τούς λοπούς "Ελληνας τήν φιλοσοφίαν 
(φιλοσοφίαν καλών πάσαν έν γένει τήν έ
πιστήμην καί πάσας τάς έξ αύτής άπορρε- 
ούσας άρετάς) « Φιλοσοφίαν τοίνυν, ή πάν
τα ταΰτα συνεξεΰρε καί συγκατεσκεύασε καί 
πρδς τάς πράξεις ήμάς έπαίδευσε καί πρδς 
άλλήλου; έπράΰνε, καί τών συμφορών τάς 
τε δι’ άμαθίαν καί τά; έξ ανάγκης γενομέ- 
νας διείλε καί τάς μέν φυλάξασθαι, τάς δέ 
καλώς ένεγκεϊν έδίδαξεν, ή πόλις ήμών κα- 
τέδειξε καί λόγου; έτίμησεν, ών πάντες μέ’ν 
έπιθυμοΰσι, τοίς δ’ έπισταμένοις έπιφθονοΰ- 
σιν.» Ο αύτδς ρήτωρ ύπερηφάνως καυχάται 
δτι ή πόλις τών Αθηνών διά τής φιλοσοφί
ας καί τών λόγων κατώρθωσεν ϊνα τδ όνο
μα Ελλήνων καταστή μάλλον διανοίας 
γνώρισμα ή γένους. Καί άπασα έν γένει ή 
άρχαιότης έτίμησε καί έλ.ύτρωσε τήν έπις-ή" 
μη ώς τήν Σεβασμίαν μητέρα κα) βασίλισ
σαν πάστ.ς ανθρώπινης άρετή; καί τέχνης, 
ής ούδέν ποθεινότερων ούδέν εύκτότερον ού- 
δέν έξοχώτερον. Καί διά τοΰ στόματος τοΰ 
^ήτορος καί φιλοσόφου τής 'Ρώμης τοΰ 
μεγάλου έφαμίλλου τοΰ Δημοσθένοΰς άπέ" 
νειμεν αύτή τό ένθουσιώδες τόδε έγχώμΐ" 
ον ! « ’□ φςλοσοφία ήγεμών τοΰ βίου
ή καθοδηγούσα είς τήν αρετήν καί έξελαύ- 
νουσα τήν κακίαν! Τί ού μόνον ημείς, άλλ 
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άπα; έν γένει δ τών ανθρώπων βίο; ήδύνατο 
άνευ σοΰ νά καταστη σύ τάς πόλεις έγέννη- 
Οα;: σύ τούς ανθρώπους διεσκορπισμένου; είς 
κοινωνίαν βίου συνεκάλησας: σύ τούτους 
πρώτον δι’ οικήσεων ε'τα δέ διά δεσμού τών 
γραμμάτων καί τών φωνών συνέζευξας" σύ 
έφευρέτη; νόμων, σύ διδάσκαλος τών ηθών 
καί τής παιδεύσεως ύπήοξας, προς σέ κα- 
ταφεύγομεν, παρά σοί ίσχύν καί βοήθειαν αί 
τούμεθα: πρδς σέ έκ βάθους ψυχής παραδί- 
δωμι έμαυτον δλον. βεβαίως μία ημέρα, ήν 
διάγει τις, εΰδαιμόνως διά τών σών παιδευ- 
μάτων προτιμητέα αθανασίας καί αίωνιότη- 
τος μετ’ άμαθείας καί αμαρτίας διανυομένης. 
Τίνος βοήθειας έπωφελέστερον δυνάμεθα νά 
μεταχειριζώμεθα ή τής σής, ήτις καί τήν 
γαλήνην τοϋ βίου έδωρήσω ήμίν καί τδν 
φόβον τοϋ θανάτου άφεϊλες. Άλλ’ ή επι
στήμη (φιλοσοφία) τοσοΰτον ετι απέχει άπδ 
τοϋ νά έπαινήται ύπδ τών ανθρώπων άνα- 
λόγω; τών πρδς τδν άνθρώπινον βίον εύερ- 
γεσιών αύτής, ώστε ύπδ πολλών αμελείται, 
ύπο τινων δέ καί περιφρονεϊται ! Άλλά τίς 
τολμφ νά περιφρονή τήν μητέρα καί τροφδν 
τής ζωής καί νά μολύνη εαυτόν διά τής α
σεβούς ταύτης μητροκτονίας ! καί τοσοΰτον 
ασεβώς ν’ άγνωμονή, ώστε νά κατηγορή έ
κείνης ήν οφείλει νά σέβηται καί όπόταν έτι 
δέν γινώσκη αυτήν.»

Τδ μέγα στάδιον τών μεγαλουργημάτων 
τής παιδεύσεως καί τής έπιστήμης είναι αυ
τά) ή πάτριος ήμών ιστορία Άνατρέχοντες 
είς αυτήν διά τοϋ ρεύματος τοϋ χρόνου καί 
άναδιφώντες τάς σελίδας αύτής εύρήσομεν 
έν έκάστη σχεδδν έξ αυτών τά μεγάλα έ
κεΐνα τρόπαια τών μεγάλων άγώνων τής 
άνθρωπίνης διανοίας εναντίον τής φύσεως, 
δι’ ών τδ τών 'Ελλήνων γένος έκτήσατο τδ 
μέγα καί άφθιτον κλέος έν τή ιστορία τοϋ 
κόσμου, έν πάσι τοΐς τόποις, έν πάσι τοΐς 
λαοΐς, έν πάσι τοΐς αίώσι δι’ ών λέγω ή μι
κρά Ελλάς, ή έλαχίστη αΰτη γωνία τής 
Εύρώπης,ύπέταςε διά τών ήθικών όπλων τή; 
διανοίας τήν μεγάλην Ασίαν κα’ι έπέβαλεν 
αυτή τάς ιδέας, τήν γλώσσαν, τά ήθη καί 
τδ πνεΰμα άυτής καί αυτήν τήν θείαν καί 

ούράνιον διδασκαλίαν, ήν ό Υίδ; καί Λόγο; 
τοϋ Οεοϋ άνεκοίνωσε τοΐς άνθρώτοις, τδ ελ
ληνικόν πνεύμα έδέξατο,κατενόησε, διερρύθ- 
μισε, έδογιζάτισε καί διετύπωσε κα'ι οΰτω 
κατέστησε αΰτδ προσιτόν πάσι τοϊ; λαοΐς 
και διά τής διαδόσεω; αύτής έπεξέτεινε τδ 
ίδιον έαυτοϋ ήθικδν κράτος έπί τδν κόσαον. 
Καί αυτόν δή τδν κοσμοκράτορα τής 'Ρώ
μης λαόν, τδν διά τής ύπεραχής τών ολι
κών όπλων ύποτάξαντα τήν Ελλάδα ύπδ 
τδ πολιτικόν καί στρατιωτικόν αύτοΰ κρά
τος, αΰτη διά τή; υπεροχής τών ήθικών ό
πλων ύπήγαγεν ύπδ τδ ήθικδν αύτής κρά
τος καί αυτού; δή τούτου; τούς πολιτικούς 
καί στρατιωτικούς άρχοντας ώ;περ δούλους 
καί όργανα ήθικά μεταχειρισθεϊσα μετέδωκε 
διά τών λεγεώνων αύτών τούς θησαυρούς 
τής διανοίας καί έπεξέτεινε τδ πνευματικόν 
αύτή; κράτος έπί τών τέως άγριων καί βαρ
βάρων ύπερβορείων λαών τοϋ ζοφεροϋ μεσο
νυκτίου σκότους καί έθηκεν έν αύτοίς τά 
σπέρματα έκεΐνα τή; πνευματική; άναπτύ- 
ξεως, δι’ ών σήμερον ανελίσσεται πρδ ήμών 
τδ λαμπρόν καί έξαίσιον μεγαλείου έκείνων 
τών λαών. Άλλά φεϋ! Καθ’ 8ν άκριβώ; 
χρόνον τδ πνευματικόν κράτος τοϋ ελληνι
σμού έπεξετάθη έφ’ άπαντα τδ νΰν πεπολι- 
τισμένον κόσμον, καθ’ 8» χρόνον αί ακτίνες 
τοΰ ήθικοϋ αύτοΰ φωτός άντηνάκλων φαι- 
δρώ; έφ’ άπαντα; τού; είς τήν όδδν τή; ά- 
ναπτύξεως είσελθόντας λαούς, ώς νά έξην- 
τλήθο τδ φώς τοΰτο έν τη έστίφ αύτοΰ, ώ; 
νά έπληρώθη δ μέγας προορισμός τοϋ ελλη
νισμού έντώκόσμω, κατά τδν αύτδν ακριβώς 
λέγω, χρόνον, ή χώρα ή τέως κοιτίς τής έ
πιστήμης, τής ποιήσεως, τής τέχνης, τών 
ιδεών καί πάσης ήθική; άναπτύξεώςέκπίπτει 
έκ τοΰ ΰψους τοϋ παρελθόντος αυτής. Νεφέ- 
λαι καί σκότη ζοφερά καλύπτουσι τδν τέως 
αίθριον ούρανόν τοΰ ήθικοϋ αύτή; δρίζοντος' 
αί θαυμάσιαι γοητευτικαί εικόνες τής αίθρι
ου καί εύδίου ημέρας, αί ύψηλαί μορφαί 
τής Ελλάδος έκλείπουσι βαθμηδόν καί 
τέλος οί ύπολειφθέντες σπινθήρες τοΰ αρ
χαίου ελληνικού βίου έξηφανίσθησοΛ δλως.

I Ένθεν μεν έκ βορρά ένθεν δέ έξ ανατολών 

διεχύθησαν ακατάσχετοι δρδαί τέως άγνώ· 
στων λαών καί ώ; ορμητικά κύματα θα
λάσση; κατέκλυσαν τδ έδαφος τών ενδόξων 
καί κλασικών χωρών τής Ελλάδος. Τδ πρδ 
πολλοϋ έτοιμόρ^οπον κτίριον τοϋ Χριστια
νικού Ελληνικού κόσμου δονεΐται σφοδρώς 
καί μετ’ εκπληκτικού πατάγου καταπίπτει 
τδ έκ θεμελίων κλονηθέν οικοδόμημα ”0, 
τι δι’ αιώνων ολοκλήρων έπλασε τδ ανθρώ
πινον πνεΰμα,δ,τι δι’ άγώνων τόσων γενεών 
έγεννήθη, καί δι’ άδαμαστου ένεργείας καί 
πείρας αιώνων έτελειοποιήθη καί έστερεώ- 
θη, πάντα τά μνημεία τής δυνάμεως, τοϋ 
πνεύματος καί τής αρετής τού ελληνικού 
κόσμου, πάντα συνετρίβοσαν είς λυπηρά 
συντρίμματα. Βεβαίως ύπό τινα έπο- 
ψιν τά βαρβαρικά έκεΐνα στίφη φαίνονται ή
μϊν έν τή καταστρεπτική καί ανατρεπτική 
πορεία αύτών, ώς όργανα τή; Νεμέσε- 
ως ήν ειχον έπισύρει καθ’ ήμών ανομήματα 
άμαρτίαι πολλών γενεών καί πολλών αιώ
νων. Άλλά τά όργανα ταΰτα τής Νεμέσε- 
ως έν τώ βαρεΐ βήματι αύ*. ών συνέτριψαν 
αδιακρίτως καί μετά τή; αύτή; λύσσης τά 
μνημεία τής σοφίας καί τής αρετής,μεθ’ ής 
καί τά τής άνοίας καί κακουργημάτων.

Μετ’ άγριας δρμής βαδίζουσιν έπί τών έ
ρειπίων τούτων ούδενδς σεβόμενοι ή φειδό- 
μενοι τών θησαυρών τοϋ κλασσικού εδάφους 
καί ούδέν νοοΰντες άπδ τών διδακτικωτά- 
των εικόνων άγνώστου αύτοίς παρελθόντος- 
Ευτυχείς έν τούτοις ήμεϊς διότι δλίγοι τινες 
σπινθήρες φωτός έκ τοΰ άποσβεσθέντος ι
στορικού κόσμου διασωθέντες έφώτισαν ά- 
μυδρώς τάς μακράς ζοφεράς νύκτας τής πο 
λιτικής έθνικής καί ήθική; ήμών δουλείας. 
Ευτυχεί; ήμεϊς, διότι διεσώθησαν έκ τοϋ 
κατερειπωθέντος οικοδομήματος ολίγοι τι- 
νες θεμέλιοι λίθοι, Ένα έπ’ αύτών άνεγεί- 
ρωμεν έκ νέου τδ έθνικόν καί Ελληνικόν 
οικοδόμημα ήμών. Έν μέσω τής φοβέρας 
έκείνης Ουέλλης τής έρημου, ήτις κατέ
στρεψε τδ έθνικόν ήμών κτίριον, έν μέ
σω τών μαινομένοιν έκείνων κυμάτων τοΰ 
πελάγους, έν τω δεινφ έκεϊνο» ναυαγίω τοϋ 
πολυτλήμονος σκάφους τοΰ έθνικοΰ ήμών

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.) 

βίου ύπήρξαν τινες γωνίαι άσυλοι όίβπερ 
οάσεις έν Σκυθική έρημίφ ή νησίδια έν μέσω 
μαινομένου πέλαγους, άτινα έδέχθησαν είς 
τδν παρηγορον αύτών κόλπον τά σεπτά 
λείψανα τού καταττραφέντος μεγ·αλείου ή
μών, έκεΐ διετηρήθη άμυδρδν άλλ’ άσβεστου 
τδ πϋρ τής εθνικής ήμών έστίας κατά τήν 
ζοφεράν καί ομιχλώδη νύκτα τής βαρβαρό- 
τητος, έως ού καταπαυσάση; τής θυέλλης 
καί μικράς τίνος έπελθούση; γαλήνη; καί 
νηνεμίας ήδυνήθημεν νά σχηματίσωμεν ύ· 
ψηλότερα κέντρα φωτός καί ν’ ίρχίσωμεν 
οΰτω τδ πολύπονον, τδ πολυκίνδυνον, τδ 
δυσχερέστατον άλλά συνάμα τδ ίερώτατον 
καί ένδοξότατον έργον τή; ηθικής καί έ
θνικής ήμών παλιγγενεσίας.

"Εν τών σεπτών ιδρυμάτων, άπερ έν 
καιρώ μέν τής συμφοράς καί τοϋ κινδύνου 
έχρησίμευσαν ώ; ασφαλή σπήλαια πρδς ένα· 
πόθεσιν τών σεπτών λειψάνων τοϋ πολυτί
μου πνευματικού θησαυρού τή; προγονική; 
καί ιστορικής ήμών εύκλειας, έν καιρώ δέ 
γαλήνης καί ηρεμίας ηρξαντο νά έκπέμπω- 
σιν ώς άπδ κέντρου εστίας τά; λαμπρά; καί 
ζωογόνου; ακτίνας τοΰ ήθ.κοϋ καί διανοη
τικού φωτός πανταχοΰ Ανατολής, είναι 
καί ή σήμερον μεθ’ ήμών καί δι’ ήμών τήν 
μνήμην τών μεγάλων τή; οικουμένης διδα
σκάλων τιμώσα καί γεραίρουσα φερώνυμο; 
τή; Εύαγγελικής άληθείας, σοφίας καί παι- 
δεύσεως Ελληνική Σχολή, τδ σεπτόν τοΰτο 
καί ιερόν ένδιαίτημα τών Μουσών, καύχημα 
καί σέμνωμα καί αγλάισμα τής μεγαλώνυ
μου Σμύρνης, δ πυρσός δ διαχέων τδ «πλε
κτόν αύτού φώς άνά πάντα τδν έν Άσία 
Ελληνισμόν, τδ σεπτόν μνημεϊον τών με
γάλων ανδραγαθημάτων τής πρδ ήμών οί- 
χομένης ήδη μεγάλο)νόμου καί ένδόξου γε
νεάς ήρώων, δπερ οί μάκαρες έκεϊνο·. άνδρες 
τής ηρωική; έκείνης γενεάς έδωροφόρησαν ή
μϊν, καί ών έσαεί καθίστησιν ευκλεά, άγή- 
ρω, αθάνατον καί ένδοξον τήν μνήμην εκεί
νου τοϋ Παντολέοντος Σεβαστοπούλου καί 
τών αοιδίμων αύτοΰ συνεργατών. Τούτο συν 
τοΐς άλλοι; ίεροΐς καί ευγενέσι κειμηλίοί; 
τή; προγονικής ιστορία; καί δόξης έκληρο- 
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δότησεν ήμΐν η γενεά έκείνη, ϊνχ φυλάττον- 
τες αύτά ώς ιεράν παρακαταθήκην, ώς κοι
νήν περιουσίαν πασών τών παρελθουσών καί 
μελλουσών γενεών παραδώσωμεν άκεραί- 
αν, άθικτον, μάλλον δέ, έπηυξημένην καί 
τελειοποιημένων είς τούς μεθ’ ήμάς ερχομέ
νους.

Αλλ’ άρά γε εκπληροϋμεν έρΟώς, ακρι
βώς καί εύσυνειδήτω; ττ,ν ίεράν ταύτην έν- 
το'λήν ; Δυστυχώς καί ένταΰθα ισχύει τδ 
αψευδές λόγιον. «Το φυλάξασθαι τά άγαθά 
χαλεπώτερον τοϋ κτήσασθαι αυτά.» Δέν 
είναι τοϋ παρόντος χρόνου νά έξενέγκη τις 
οριστική* άπόφχνσιν έπι τής προκειμένη; έ- 
ρωτήσεως. Τδ καθήκον παντδς ίσταμένου 
έν ίστορικώ κύκλορ μεταβατικής περιόδου, 
ένθα παρά τά τοσαΰτα στοιχεία προόδου, 
ζωής καί αθανασίας ύποφαίνονται τοσαΰτα 
άλλα διηνεκώς άντιμαχόμενα στοιχεία όπι* 
σθοδρομήσεως, φθοράς καί θανάτου, τδ κα
θήκον λέγομεν τοϋ τοιούτου είναι νά υπό
δειξη τάς βαρείας συνεπείας πάσης λοξοδρο
μίας ή στασιμότατος επί τοϋ λίαν έπισφα- 
λοΰς ετι έδάφους τή; ήθικής άναγεννήσεως 
ήμών καί προόδου. Καί ένταΰθα δύναται 
λίαν προσφυώς νά έπαναληφθή τδ άλλοτε έν 
άλλη περιπτώσει κατά πολλά άναλόγω τή 
ήμετέρα ύπδ τοϋ μεγίστου τών πολιτικών 
τών ’Αθηναίων ρηθέν ; «Οί γοϋν πατέρες ή
μών ύποστάντες Μήδους καί ούκ άπδ το- 
σώνδε δρμώμενοι, άλλά καί τά υπάρχοντα 
έκλιπόντες, γνώμη τε πλείονι ή τύχη καί 
τόλμη μείζονι ή δυνάμει τόν τε βάρβαρον 
άπεώσαντο καί είς τάδε προήγαγον αύτό’ 
ών ού χρή λείπεσθαι, καί τοίς έπιγιγνομέ- 
νοις πειράσθαι αύτά μή έλάσσω παραδοΰ- 
ναι» (Περικλής παρά θουκυδ ) *Οχι ! Δέν 
είναι δσιον, δέν εϊναι δίκαιον, δέν είναι ά
ξιον νά παραμελώμεν τής έμπιστευθείσης 
ήμΐν ίεράς περιουσίας καί νά σκορπίσωμεν 
ή καταστρέψωμεν αύτήν. Δέν είναι αΰτη ή 
μετέρα μόνον περιουσία, ήμετέρων άγώνων 
προϊδν, είναι προϊδν, δπερ αγώνες αιώνων 
έξεπόνησαν, είναι θησαυρός δν επιμέλεια, 
πνεΰμα, νοΰς καί πείρα έν τή μεγάλη τών 
αιώνων διαδοχή παρήγαγε καί έμόρφωσε δί 

ήμάς, καί ώ; νόμιμον κτήμα πάντων τών 
αιώνων καί σύαπαντος τοΰ Ελληνισμού έν 
μέλλοντι. Εύθύνη μεγάλη επιβαρύνει ήμάς. 
Εύθύνη ζητηθήσε ται παρ’ ήμών ίν βραχεί 
καί 0’ άναγκασθώμεν νά δώσωμεν λόγον τής 
διαγωγής ήμών. "Οχι ! δέν πρέπει νά δ·.α- 
κόψωμεν ήμεΐς τούς δεσμού; τούς ήθικώς 
συνέχοντας ημάς μετά τοϋ παρελθόντος καί 
τοΰ μέλλοντος, ήμεΐς οί φυσικώς ένοΰντες 
τδ παρελθόν μετά τοΰ μέλλοντος. Δέν πρέ
πει νά καταστώμεν τδ μέγα μεταξύ τοΰ 
παρελθόντα; καί μέλλοντος χάσμα ήμεΐς 
οΐ ταχθέντε; ίνα συνάψωμεν αύτά δ:’ άρ
ρηκτων δεσμών. Εύθύνη ζητηθήσεται παρ’ 
ήμών.

Άλλά Οά μοί είπωσιν ίσως : Τίνι δώσο- 
μεν εύθύνην καί λόγον τών πράξεων ήμών; 
Τίς έσται ό κρίνων ήμάς ; Τί ήμΐν καί πρδς 
τδ παρελθόν καί μέλλον ; Ήμεΐς άνήκομεν 
τώ παρόντι καί έκάστη γενεά έν τώ κόσμω 
τούτιρ πορεύεται τήν ιδίαν έαυτής πορείαν 
καί υπεύθυνος είναι πρδ; μόνην έαυτήν. 
Παρελθόν καί μέλλον άγνωστα καί ακατά
ληπτα ήμΐν. Πρδ ήμών τό χάος καί μεθ’ ή
μάς ό κατακλυσμός. Τίνι δώσομεν εύθύνην ; 
Ναί ! Αί γενεαί παρέρχονται άλληλοδιαδό- 
χως έκ τοΰ θεάτρου τοΰ κόσμου τούτου’ ό 
άνθροιπος μεταβάλλεται καί απέρχεται έκ 
τής σκηνή;" αί γνώμαι καί σκέψεις αύτοϋ 
μεταβάλλονται καί έζαφανίζονται μετ’ αύ
τοΰ. Άλλ’ ύπεράνω τών άεί παρερχομένων 
γενεών, τών άεί μεταβαλλομένων γνωμών 
καί σκέψεων ύπάρχει ή αιώνιος, ή αθάνα
τος ή αμετάβλητο; καθολική τής άνθρωπό- 
τητος συνείδησι; ή συνέχουσα πάντας τού; 
χρόνου; εί; άλυσιν μίαν. Υπάρχει ή ιστο
ρία ή μόνη διαρκώς μένουσα έπί τοϋ θεά
τρου, ή σύγχρονος καί συμπολίπς πάντων 
τών έθνών, πάντων τών χρόνων, πασών τών 
γενεών, ή φωνή τής άληΟείας, ή φωνή τοϋ 
θεοϋ, τδ ύπέρτατον δικαστήριον απάντων 
τών λαών, «πασών τών γενεών. Ό μή Οέ- 
λων νά ίδη τϋ πρόσωπον αύτή;, δ φεύγων 
τδν περίβολον αύτής, άπαλλοτριοϋται πάν
των τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, τή; άν
θρωπίνης έν γένει φύσεω;, ό δέ είσερχόμε- 

νος είς τδν περίβολον αύτής όφείλει νά δώ- 
ση εύθύνην τών πράξεων αύτοϋ- Αΰτη κρί
νει ώς αδέκαστος κριτής, προστατεύει τδ 
δίκαιον τών αιώνων δλων, τής άνθρωπότη
τος άπάσης, άνταμείβει τήν αρετήν διά τής 
μεγίστης καί καλλίστης αμοιβής, ής δύνα
ται νά τύχη ή ανθρώπινη φύσις, διά τής α
θανασία; τής θείας’ αΰτη τιμωρεί καί τού; 
εχθρού; τή; άνθρωπότητος, τού; καταχρω- 
μένους τά δικαιώματα καί τήν περιουσίαν 
σίώνων ολοκλήρων, πάλιν διά τής άθανα· 
αίας, άλλά διά τής αθανασίας έζείνη; ής 
μυριάκις προτιμότερο; ο αιώνιος θάνατος.

’Απέναντι τοϋ άδεκάστου τούτου κριτοΰ 
Οά έγκαλέσωσιν ήμας αί μέλλουσαι γενεαί 
καί είς τήν φωνήν αύτών αί μεγάλαι σκιαί 
τοϋ παρελθόντος ώσπερ έξ ΰπνου βαθέως 
έξυπνήσασαι, αί σκιαί τών γενεών αϊτινες 
κατέστησαν μέγα καί ευκλεές τδ τών 'Ελ
λήνων δνομα, έξεγερθεΐσαι έκ τοϋ προαιώ
νιου αύτών τάφου σπεύσουσι πρδ τοϋ βήμα
τος τοϋ παγκοσμίου δικαστοϋ καί άποστρα- 
φεΐσαι πρδς ημάς μετ άγανακτήσεως άμα 
καί άπογνώσεως φθέγξονται τδ παροιμιώδες 
εκείνο, οπερ ό μέγας Καϊσαρ Αύγουστος μά
θουν τήν πανωλεθρίαν τοϋ μεγάλου αύτοϋ 
στρατοϋ έν τή άπογνώσει αύτοΰ έβόα προς 
τδν μακράν αύτοΰ μακράν τής 'Ρώμης είς τά 
Τευτονικά δάση ήττηθέντα κ^ φονευθέντα 
ηδη στρατηγόν αύτοϋ : Βάρρε άπόδος μοι 
τά; λεγεώνας ! Οΰτω καί αί σκιαί έκεΐναι 
άνακράξουσιν ήμΐν :

Ω παϊδες 'Ελλήνων τών άνά την Ασια
τικήν Ελλάδα οίκούντιον, ώ παϊδες τών Ί 
ώνων οί οίκοϋντε; ετι τάς χώρας έκείνας, 
έν αί; έγεννήθησαν καί άνεπτύχθησαν τά ά
ριστα καί τελειότατα προϊόντα τοϋ ανθρω
πίνου πνεύματος, δπερ είδεν ό κόσμος, έν
θα έφάνησαν τά ιδεώδη αριστουργήματα 
τής τέχνης καί τής καλαισθησίας, ύμεϊς οί 
πατοϋντες τά κλασσικά έκεϊνα έδάφη, ένθα 
ή ’Ελληνική φαντασία έδημιούργησε καί ή 
'Ελληνική ποίησις έψαλε τδν ιδεώδη τών 
θεών καί τών άνθρώπων κόσμον, ένθα οί 
τής’Ιωνία; φιλόσοφοι ήνέωξαν είς τήν διά 
νοιαν τοϋ άνθρώπου τδν άχανή τοϋ υψηλοϋ 

καί άπειρου χώρον, ένθα δ φιλόσοφος τών 
Κλαζομενών είσήγαγε τδν διακοσμοϋντα 
τήν ΰλην Νοΰν είς τήν έρευναν τών δντων’ 
ύμεϊς οί κατοικοΰντες έν τοΐς τόποι; έκεί- 
νοις, έν οί; ή τοϋ Ελληνος έρευνα έστράφη 
άπδ τοϋ φυσικού κόσμου καί έπί τδν ήθικδν 
καί δημιουργήσασα τήν έπιστήμην τή; Ι
στορίας παρέσχεν είς τήν Φιλοσοφίαν νέαν 
ήδίστην πολυτιμοτάτην καί μάλιστα άνε* 
ξάντλητρν ΰλην, καί έκ τοϋ άγονου θησαυ
ρού μνήμης έπλασε τήν τδν νοϋν καί τδ αί
σθημα διά μεγάλων διδαγμάτων καί δειγ
μάτων τοέφουσαν έπιστήμην καί παρεσκεύ- 
ασε τδν άνθρωπον είς τήν ύψίστην τελειό
τητα αύτοϋ έν τε τώ δημοσίω καί τώ ίδιω- 
τικώ βίω’ έν τοΐ; τόποι; έκεΐνοι;, δπόθεν 
διά τών Σχολών τή; Περγάμου η τήν Ελ
ληνικήν δημιουργικότητα τοϋ πνεύματος 
διαδεξαμένη ’Ελληνική πολυμάθεια διέχεε 
δαψιλώς τά νάματα αύτής πανταχοϋ τοϋ 
άρχαίου κόσμου’ έν τοϊς τόποι; εκείνοι;, έν 
οί; δ τοϋ Κυρίου έπιστήθιος μαθητής ήνέφξε 
τάς πύλας τής φιλοσοφία; είς τήν ούρανόθεν 
πεμφθεϊσαν διδασκαλίαν τοϋ Εύαγγελίου’ 
έν τοϊ; τόποι; τέλο; έκείνοις, ένθα χθές έτι 
καί πρώην οί πατέοε; ύμών έτίθεντο τήν 
φαεινήν κρηπίδα τοΰ μέλλοντος μεγαλείου 
τοϋ 'Ελληνισμού έν τή Άσία δι’ άγώνων 
γενναίων καί τελεσφόρων, ίδρύοντες τήν 
Εύαγγελικήν Σχολήν καί άλλα ταύτη όμοια 
ιδρύματα, ώς κέντρα ήθικής καί έθνική; 
παλιγγενεσίας. Ω παϊδες τών φιλοκαλούν- 
των μετ’ εύτελεία; καί φιλοσοφούντων ά
νευ μαλθακίας καί τήν ιδίαν πατρίδα κα1. 
διάνοιαν παίδευσιν πάσι τοϊ; λαοί; καί έ- 
Ονεσ-.ν έν παντΐ χρόνω παρασχόντων, ύμεϊς 
οί καθ’ έκάστην έπιλανθανόμενοι τή; ιστο
ρίας ημών, οί ζητοϋντε; τήν φιλοκαλίαν έν 
πολυτελεία καί τήν μαλθακίαν ηγούμενοι 
φιλοσοφίαν, οί ίρεγόμενοι παιδεύσεως ούχί 
τής θεία; έκείνη; καί πατρίου τή; άνυψού- 
ση; τόν νοϋν καί έξευγενιζούσης τδ αίσθημα 
καί δή τή; άναγούση; τδν άνθρωπον έκ τοϋ 
ταπεινού χώρου τοϋ έγωϊσμοϋ καί τής ύλι- 
κότγτο; εί; τήν άληθή αύτοϋ καί θείαν φύ
σιν, άλλά τή; έπιπολαίου έκείνη; καί έξω- 
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■τεοικής τής ούδόλως είσδυούσης είς τδ βά
θος τής διανοίας καί τών αισθημάτων, ύ- 
μεΐ; αί προκρίνοντες τά ξένα καί σθνεϊα αντί 
τών πατρίων, τδν τύπον καί τήν έπιφάνει- 
αν αντί τής ούσίας καί τοΰ βάθου; καί κιν- 
δυνεύοντες νά έξαλείψητε άπό τοΰ πνεύμα
τος τών παιδευομένων πάν αίσθημα ιδεώδες 
καί ύψηλόν καί εθνικόν καί ούθούντε; αυτά 
εις τόν εγωισμόν καί τόν Εκφυλισμόν, ύμεΐς 
οί διαγράψαντες έκ ιή; σημαίας ύμών τό 
Ελλάνικόν έκεϊνο εμβλνμα δπερ τοσοΰτον 

ύπερηφάνως έχληρι δότγ,σεν ύμΐν ό γηραιός 
συμπολίτης ύμών ό αθάνατος τής Ιωνίας 
άοιδός :
Αίέν άριστεύειν καί υπείροχον εμμεναι ίλ-

*ων, 
Μηοέ γένος πατέρων αίσχυνέμεν οί μέγ’

άριστοι 
Ιίάσιν έν άνΟρώποισι γένοντ’ άν’ άπείρονα 

γαϊαν,
I μεϊς τέλος οί λόγοις πάντοτε ομολογούν- 

τες τήν καταγωγήν καί τήν αποστολήν, τό 
παρελθόν καί τό μέλλον, έργοις δέ διηνεκώς 
διαψεύδοντες αύτά.

Άπόδοτε ήμίν τάς ήμετέρας λεγεώνας’ 
άπόόοτε ήμϊν τό μέγα καί ένδοξον καί σε
πτόν ανομα, ύφ’ οίι τήν σκέπην ζητείτε 
προστασίαν, τιμήν καί σεβασμόν έν τφ κο
σμώ, καί δπερ ύμεΐς αύτοΐ ούτε τιμάτε ού
τε σέβεσθε’ άπόδοτε ήμϊν τήν Οείαν γλώσ
σαν καί τήν ίεράν φιλολ’ογίαν, άτινα δέν 
δύνασθε ή δέν Θέλετε νά καλλιεργήτε Εκκε
νώνατε τήν θέσιν, ·?,ν παρεδώκαμεν ύμΐν έν 
τή ήθική τάξει τοϋ κόσμου, άφοΰ δέν δύνα- 
σθε νά κατέχητε αύτήν έπαξίως’ έξέλθετε 
έκ τής Ιστορίας ήμών ύμεΐς οί μή δυνάμε- 
νοι νά συνεχίσητε αύτήν’ διασκορπίσθητε 
είς τό χάος τό ήθικόν, ώσπερ τά όντα έκεΐ
να τά φυσικά, άτινα πρός ούδέν έλκυόμενα 
κέντρον φυσικόν πλανώνται άνευ σκοπού εις 
τό χάος τοΰ φυσικού κόσμου’ έπανέλθετε 
εις τόν σωρόν τών δντων έκείνων άτινα ού
δεμίαν κατέχουσι θέσιν έν τώ κόσμο» καί ά- 
ποκεκλεισμένα τών πυλών τή; 'Ιστορίας 
πλανώνται άνευ τινός άνθρωπίνης αποστο

λής εις τό χάος τοΰ ηθικού κόσμου. Μή ά- 
ξιήτε νά παρατείνητε τήν ΰπαρξιν ύμών 
κννυχωμενοι έπί πατραγαθήμασι’ μεταξύ ή
μών καί ύμών ούδείς πλέον ύφίσταται δεσ
μός ηθικός’ ό 'Ελληνισμός ήμών πρό πολ- 
λοΰ κατέστη παγκόσμιος καί καθολικός α
ποβολών πάντα εθνικόν καί ατομικόν αύ
τοΰ χαρακτήρα, άφοΰ ύμεΐς ήμαυρώσατε καί 
διεστρέψατε τόν έθνικόν τοΰτον χαρακτήρα. 
Μή παοιστατε τήν έν τή ιστορία τοΰ κόσ
μου δπαρξιν υμών άναγκαίαν χάριν ήμών 
τών προγόνων σας. Ή Θέσις ήμών έν τή 
'Ιστορία είναι έξησφαλισμένη, και άνευ ύμών 
τών άπογόνων. Μυριάκις μάλλον άθάνατοι 
μετά τόν θάνατον παρά έν τή ζωή, μυριά
κις πλέον άγαπώμενοι καί τιμώμενοι νΰν 
ύπό τού κόσμου ή κατά τήν βραχυχρόνιον 
έν τή γή ζωήν ήμών, κατέστημεν έπί το
σοΰτον άκρογωνιαΐοι λίθοι πάσης άνθρωπί
νης άναπτύξεώς, ώστε τό άφαιρεϊν τό δνο
μα ήμών έκ τή; Ιστορία; τού κόσμου είναι 
ταΰτό τό διασεΐσαι τόν κόσμον έκ τών θε
μελίων αύτοΰ.

Μή μεγαλαυχήτε κενώ; δεικνύοντες τούς 
υφ’ ύμών οΐκουμένου; τόπου; ώς κλασσικά 
εδάφη, έφ* ών έπάτουν οί πρόγονοι ύμών. 
'Ημών ή κατοικία ώρίσθη εις τό μέγα Ιίάν- 
θεον τή; Ιστορία;, ένθα οίκοΰμεν τιμώμενοι 
καί λατρευόμενοι ύπό πάντων τών άκολου- 
θούντων τά ίχνη ήμών έν τή όδώ τής ηθι
κής δόξης καί τοΰ ηθικού μεγαλείου. Τό 
σκήνωμα ήμών είναι έν τώ πνεύματι καί τή 
διανοία πάντων τών έπί γής τιμώντων καί 
σπουδαζόντων τό μέγα, τό ύψηλόν, τό κα
λόν καί τό ιδεώδες. ’Εκεί ζώμεν καί κινού- 
μεθα καί έσμέν. Μή μεγαλοφονήτε ματαίως 
δεικνύντες τούς τάφους τών προγόνων 
σας, «Τάφον γάρ ήμεϊς κεκτήμεθα επισημό
τατου, ούκ έν φ κείμεθα μάλλον, άλλ’ έν 
φ ή δόξα ήμών παρά τώ έντυχόντι άεί καί 
λόγου καί έργου καιρώ άείμνηστος κατα- 
λείπεταΓ άνδρών γάρ άγαθών πάσα ή γή 
τάφος.» (Περικλ. παρά Θουκυδ ) Μή φέρετε 
άσκόπως πρός μαρτυρίαν ύμών τάς έπιγρα- 
φάς τών στηλών άς κατελίπομεν παρ’ ύ- 
μϊν «Άνδρών γάρ έπιφανών, ώσπερ ήμών 

ού στηλών μόνον έν τή οικεία σημαίνει έπι
γραφή, άλλά καί έν τή μή προσηκούση ά
γραφος μνήμη παρ’ έκάστω τής γνώμης 
μάλλον ή τοΰ έργου ένδιαιτ&ται» (ό αυτός 
αυτόθι). Μή σεμνύνεσθε καί έπαίρεσθε επί 
τώ δνόματι τών Ελλήνων «Ήμεϊς γάρ^τό 
τών Ελλήνων δνομα πεποιήιαμεν μηκέ’ΐ 
τού γένους, άλλά τής διανοίας τεκμήριον εί
ναι καί μάλλον "Ελληνας καλεΐσθαι τού; 
παιδεύσεως τής ήμετέρας ή τούς τής κοινής 
φύσεως μετασχόντας» (’Ισοκράτης). Η με- 
γάλη καί περίπυστος κληρονομιά ήμών, τό 
κοάτος τής διανοίας καί τών ιδεών, όπεο ί- 
δρύσαμεν έπί τής γής, δπερ φυσικώς άνήκεν 
ύμΐν, άφαιρεθήσεται άφ’ ύμών καί δοθήσε- 
ται άλλοις λαοί;, ών ήμεϊς τού; προγόνου; 
έκαλοΰμεν βαρβάρους, άλλ’ οϊτινες έν τή δ- 
δφ τού ήθικοϋ μεγαλείου προήλασαν ήμϊν 
καί κατέστησαν πρός ήμάς εγγύτεροι ή υ- 
μεϊ;·

Τοιαΰτα 0’ άνακράξωσι πρός ήμάς αί έκ 
τοΰ τάφου εγειρόμενοι μεγάλαι σκιαί τοΰ 
παρελθόντος πρό τοΰ άδεκάστου κριτοΰ τής 
Ιστορίας, ήτις θά έξαγγείλη τήν κρίσιν καί 
τήν ετυμηγορίαν αύτής, καί ή κρίσις αΰτη 
έσται ή κρίσις τών αιώνων· Πρό τοΰ παγ
κοσμίου τούτου ηθικού δικαστηρίου τών έ
θνών καί τών λαών, ού ή φωνή είναι φωνή 
τών αιώνων καί τής Άληθείας, τίς εσται 
ό άπολογησόμενος ύπέρ ήμών ; τίς δ ζη- 
τήσων έλαφρυντικάς ύπέρ ήμών περιστά
σεις ; τί; αίτήσεται ύπέρ ήμών έσχάτην τι- 
νά προθεσμίαν καί δώση ένταύτφ έγγύησιν 
τής κατά χρόνον τοΰτον διορθώσεως ήμών; 
Τίς έσται δ συνήγορος ήμών απέναντι τού 
βήματος τής Ιστορίας ;

Πολλή ή Ελλάς καί μέγα; έτι δ αριθ
μός τών εύγενών αύτής τέκνων, άτινα διε- 
σκορπισμένα άνά πάσαν τήν υφήλιον άσβε- 
στον έτι φέρουσιν έν τώ στηθεί τό ιερόν πΰρ 
τής ακραιφνούς φιλοπατρίας καί πασών τών 
μετά ταύτης συνδεομένων υψηλών ιδεών, 
εύγενών αισθημάτων καί αθανάτων φρονη
μάτων. Δέν έξέλιπε καί έν τώ στενώ κύ
κλω τής κοινότητος ήίλών παν ζώπυρον γεν
ναίων αισθημάτων καί ακραιφνούς πρός τά 

Οεϊα καί ιδεώδη καί πάτρια στοργής καί α
γάπης. Μάρτυς αυτή αΰτη ή Εύαγγελική 
Σχολή ή ζώσα έτι καί έ·εργοΰσα έν τή δει
νή χαλεπό τητι τών καιρών, έν μέσω μυρίων 
καθ’ ών παλαίιι δυσχερείων. Μάρτυρες οί 
ταύτην διέποντε; πεφωτισμένοι καί άπό εύ
γενών αισθημάτων έμφορούμενοι άνδρες’ 
μαρτυς 5 προσφιλή; τοσ-.ύτων νεαρών Έλ- 
ληνοπαίδων χορός, οϊτινες πανταχόθεν τής 
κατ’ ’Ασίαν 'Ελλάδος καί τών όχθών τοΰ 
Αιγαίου άθρόοι προστρέχουσιν είς τό σεπτόν 
έκεϊνο καί ιερόν ένδιαίτημα τών Μουσών, έξ 
ού άρυόμενοι τά τής σοφίας νάματα καί τά 
δπλα τού ηθικού φωτός ΐντικαταστήσου- 
σιν ήμάς είς τόν μέγαν άγώνα τοΰ έθνικοΰ 
καί τού άνθρωπίνου βίου. Δέν Οά εΰρωσιν 
άρα ούτοι μιμητά; καί προστάτας έν τή ή- 
μετέρα κοινοινία; ; Ή σήμερον ημέρα δηλώ
σει τούτο. Άλλ’ ούκ έκλείψουσιν αγαθοί 
στρατιώται τώ Θεφ ·. .

Πρός τούτου; λοιπόν αποτεινόμενος λέ
γω μετά παρρησίας καί πεποιθήσεως. Δεύ
τε, άναβώμεν είς τήν Εύαγγελικήν Σχολήν! 
Άναβώμεν τήν κλίμακα αύτής ώσπερ 
κλίμακα τοΰ Εύαγγελικοΰ Όλυμπου, έν φ 
οίκεϊ ή τοΰ Θεού σοφία, ώσπερ κλίμακα τοΰ 
Παρθενώνας, έν ω ένδιαιτάται ή άμωμος, ή 
άσπιλλο; Παρθένος ή ούράνιος θυγάτηρ, ή 
Θεονόη ΆΟηνά. Εισερχόμενοι είς τήν στοάν 
Αύτής ρίψωμεν βλέμμα έπί τάς κοσμούσα; 
αυτήν εικόνα; τοΰ παρελθόντο; μεγαλείου. 
’Εκεί ή φαντασία καί ή διάνοια ώς διά 
ρεύματος τού χρόνου Οά ύψωθώσιν είς τάς 
μεγάλα; καί ύψηλάς ιδέα; τού παρελθόντος 
καί έκ τοΰ ΰψους τοΰ μεγάλου Εκεί
νου παρελθόντος, είς 8 μετεωρισθήσεται ή 
φαντασία, εύρεΐα άνοιγήσεται άποψις πρός 
τό έμπροσθεν ήμών άνελισσόμ-ενον μέλλον. 
Μόνον έκ τοΰ ΰψους τοΰ παρελθόντος όυνά- 
μεθα νά ίδωμεν τό μακράν άφισταμενον 
μέλλον. 'Η έκ τοΰ παρελθόντος άστράπτου- 
σα μεγάλη τού φωτός αίγλη θ’ άντανακλά 
θαυμασίως έπί τήν έπιφάνε αν τού μέλλον
τος. Καί έκ τοΰ βάθους τών αιώνων καί 
τής απειρία; τοΰ χρόνου έγερθήσεται καί 
ύψωθήσεται κατά μικρόν έν τφήθικφ.όρί- 
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ζοντι ημών η μεγαλοπρεπής είκών τοΰ μέλ
λοντος μεθ’ δλου τοΰ μεγαλείου, μεθ’ δλου 
τοΰ κάλλου, μεθ’ δλτ,ς τής αίγλης καί δό
ξης, μεθ* όλων τών ελπίδων καί μεθ’ δλου 
τοΰ ιδεώδους αύτής. Τδ φώς τδ άστράπτον 
έκ τοΰ ΰψους τοΰ παρελθόντος καί άντανα- 
κλώμενον έκ τοΰ ΰψους τοΰ μέλλοντος θά 
διασκεδάση βαθμηδόν τδ βαθύ σκότος τδ 
πυκνώς έπιοκιάζον τήν ταπεινήν κα'. στενήν 
έπιφάνειαν τοΰ παρόντος. Τό παρόν τούτο 
δπερ τοσούτον απασχολεί ήμάς. έξ υύ νο- 
μίζομεν δτι άρυόμεθα τά πάντα καί εις 
αύτό οφείλομ-εν τά πάντα, τδ παρόν τούτο 
μεταξύ τών μεγάλων εικόνων τοΰ μεγάλου 
παρελθόντος καί τοΰ αχανούς μέλλοντος θά 
πε^ιορισθή εις μαθηματικόν σημεϊον μόλις 
άντιληπτδν καί έπί στιγμήν Οά έξαφανισθή 
μεθ’ δλης τής δειλίας, μεθ’ δλου τού εγωι
σμού μεθ’ δλων τών δισταγμών, μεθ’ δλης 
τής σμικρότητος αύτοΰ. Απέναντι τής ιδέ
ας τού τί ήμεθα καί τί δυνάμεθα καί όφεί
λομεν νά ώμεν θά καταισχυνθή ή ταπεινό- 
της τού παρόντος. ’Λντί μικρολόγων και έ- 
γοηστικών σκέψεων, τών υλικών αντιλή
ψεων, τών ψυχρών διαλογισμών καί ταπει
νών διανοημάτων τού παρόντος Οά έγερθώ- 
σιν έν ήμϊν αί ύψηλαΐ καί μεγάλαι ίδέαι 
τοϋ παρελθόντος καί τού μέλλοντος, ίδέαι 
δεσπόζουσαι παντός χρόνου, πάσης φθοράς 
καί θανάτου, ίδέαι πατρίδος, άνθρωπότητος, 
αθανασίας καί ήθικής δόξης, ίδέαι συνδέου- 
σαι άπάσας τάς γενεάς άπαντας τούς αι
ώνας είς ενότητα μίαν, ίδέαι εξευγενίζονται 
καί καλλόνουσαι τδν βίον, ίδέαι τέλος έξε· 
γείρουσαι έν ήμϊν τά ίψηλά εκείνα καί ιερά 
αισθήματα τής ανθρώπινης άξίας, τού αν
θρωπίνου προορισμού καί τελειότητας καί 
τή; πρδς τδ άπειρον στενής συγγένειας καί 
σχέσεως τοΰ ανθρώπου. ’Εκεί είς τήν υψη
λήν σκοπιάν τού παρελθόντος καί τοΰ μέλ
λοντος θ’ άκούσωμεν φωνής τίνος ώσπερ 
πόρρωθεν έκ τοΰ βάθους καί τής απείρου 
έκτάσεω; τοΰ χρόνου ήχοΰσης, διότι είναι 
φωνή τή;'Ιστορίας, φωνή τών αιώνων, φω
νή τής καθολική; συνειδήσεω; τοΰ άνθρώε 
που, άλλά καί λίαν έκ τού συννεγγυς παρ’ 

, ήμϊν αύτοίς άντηχούσης καί ώσπερ εξ ήμών 
αύτών ποοερχομένης, διότι είναι ή θεία φω
νή τή; άληθείας έκ τού βάθους τής ατομικής 
συνειδήσεω; καί τού μυχού τή; καρδίας 
διά τοΰ στήθους φθεγγομένη καί λέγουσα: 
Ιδού λαός ύψούαενος είς τδ ύψος τής απο

στολής αύτοΰ ! Ιδού λαός γινώσκων τήν ι
στορίαν αύτοΰ καί αισθανόμενος τδν προο
ρισμόν. Ιδού λαός έκπληρών τήν ήθικήν 
ήτοι τά καθόλου ανθρώπινα καί τήν ατο
μικήν έθνικήν, καί ίν ταϊ; δυσί ταύταις τήν 
μεγάλην αυτού Ιστορικήν αποστολήν. Ό 
λαός ούτος ζή φυσικώς έν τώ παρόντι, άλλ’ 
άνίπταται ήθικώς εί; τό παρελθόν καί έκεϊ- 
θεν ώς έξ αφετηρίας δρμά πρός τό μέλλον. 
Τοιούτος λαός λύει τά δεσμά τοϋ χρόνου καί 
υψούμενος ύπεράνω τού παρόντος αύτοΰ κα
θίσταται υπέρτερος τοϋ χρόνου Χρόνου καί 
καιρού χαλεπότης ού κατισχύουσι τών ήθι- 
κών καί πνευματικών αύτοΰ δυνάμεων, δυ- 
στυχίαι καί δυσμένειαι τύχης έτι μάλλον 
έπιρρώσουσι τά ύπολανθάνοντα έν αύτώ 
σπέρματα αθανασία; καί αίωνιότητο; δ 
7·-βαρδς βραχίων τού υψίστου ού διαλείψει 
παοέχων αύτώ άρωγήν έν τή δδώ τή; ήθικής 
δόξης καί τοϋ ήθικοΰ μεγαλείου, χείρ κυ
ρίου Σαβ-ζώθ οδηγήσει αύτδν είς τδ ιδεώδες 
τέρμα τοΰ σταδίου αυτού, δ Θεός τών πα
τέρων αύτοΰ παρασκευάσει αύτώ μέλλον ά- 
ξιον τού μεγάλου καί ένδόξου παρελθόντος 
αυτού.

ΣΠΜΕ1ΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΕΦΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΡΑΑΑΕΣΙ ΛΑΡΙΣΠΣ.

Έπιγραφαί τινε; άνακαλυφθεΐσαι κατά 
τά τελευταία ταΰτα έτη, μάς βοηθούσι νά 
σημειώσωμεν ενταύθα τινά περί τή; Έφε- 
σίας καί τή; παρά Τράλλεσι Λαρίσης" διότι 
παρά τισι γεωγράφοι;, τά περί τε τή; ’Ιω
νίας καί τής Λυδία; ποαγματευσαμένοις, 
άμφότεραι αί Λάρισαι αύται συγχέονται καί 
εκλαμβάνονται ώ; μία καί ή αύτή Λάρισα. 
Τή; γεωγραφικής ταύτη; συγχύσεως πρό- 

χείρον παράδειγμα άπαντά καί έν τώ περί 
Λαρισών άρθρω τού κ· L[eonhard] S[ch~ 
ηιίΐζ], δπερ εΰρτ.ται έκδεδομένον έν τώ Λε- 
ξικώ τής αρχαίας ελληνική; τε καί ρωμαϊ
κής γεωγραφίας τού William Smith 1).

§ 1. "Οτι αί Λάρισαι αυται δέν είναι μία 
καί ή αύτή, άλλά δύο καθαρός διακεκριμέ- 
ναι, άποδεικνύεται άριδήλω; έκ τών επομέ
νων λόγων τοϋ Στράβωνος : «Θεόπομπος δέ 
καί πόλιν λέγει έν τή αύτή μεθορίβρ κειμένην 
Λάρισαν’ καί έν τή Άσίμ ή τε Φρικωνίς ή 
περί τήν Κύμην καί ή κατά 'Αμαςιτδν τής 
Τρωάδας" καί ή Εγεσία Λάτισά ίατι καί 
[ή] έν Συρία, τής δε Μιτυλήνης άπδ πεντή- 
κοντα σταδίων είσί Λαρισαϊαι πέτραι κατά 
τήν έπί Μηθύμνη; οδόν’ καί έν τή ’Αττική 
δ’ έστί Λάρισα" καί τών Τρά.Ι.Ιεων ύιέχου- 
αιι κύρη τριάκοντα, σταόίους ΰνέρ rz/c ιτό· 
.Ιεως έ.τί Καύστρου πεύίον όιά τζ/ς Μισώ· 
γίύος Ιόντων κατά εδ τής Ίσοόρόιιης Μ η 
τρό( Ιερόν, δμοίαν τήν θέσιν καί τήν αρε
τήν έχουσα τή Κρεμαστή Λαρίση’ καί γάρ 
εΰύδρος καί άμπελόφυτος’ ίσω; δέ καί δ Λα- 
ρίσιος Ζευς έκείθεν έπωνόμασται. 2)» Καί 
αλλαχού περί τή; Έφεσίας Λαρίση; έκτενέ- 
στερον οΰτω διαλαμβάνει δ Γεωγράφο;, 
«Τρίτη δ’ έστί Λάρισα, κώμη τής ’Εφεσίας 
έν τώ Καϋστρίφ πεδίω, ήν φασί πόλιν υ- 
πάρξαι πρότερον, έχουσαν καί ιερόν ’Απόλ
λωνος Λαρισηνού, πλησιάζουσαν τώ Τμώλω 
μάλλον ή τή Έφέσω’ ταύττς γάρ εκατόν 
καί όγδοήκοντα διέχει σταδίου;, ώστε υπό 
τοϊ; Μζ,οσιν α.ν τις τάττοι ταύτην. Έφέσιοι 
δ’ αύξηθέντες ύστερον πολλήν τής τών Μη- 
όνων, ού; νϋν Λυδού; φαμέν, άπετέμοντο, 
ώστ’ ούδ’ αυτή άν ή τών Πελασγών Λάρισα 
εϊη, άλλ’ έκε'νη μάλλον. Καί γάρ τής μέν 
έν τή Καϋστριανή Λαρίσης ούδέν έχομεν 
τεκμήριον ισχυρόν, ώς ήν ήδη τότε’ ούδέ 
γάρ τής ’Εφέσου. (3)»

1) . Dictionary of Greak and Roman 
geography. II. p I Hl.

2) . Στρ. έκδ. Kramer. XI, κεφ. 63, § 
•19 (440).

3) . Στρ. XIII. κεφ. 3, § 2 (620).

’Εκ τών μαρτυριών τούτων τοϋ Στράβω
νος έξάγεται άρα ότι ή μέν Έφεσία Λάρισα 
έκειτο 1 "ΙΟ στάδια μακράν τής ’Εφέσου, έν 
τώ Καϋστρίω πεδίω, ή δέ, τριάκοντα στά
δια υπέρ τής πόλεω; τών 'Γράλλεων, πρδς 
τδ τή; Ίσοδρόμη; Μητρδ; ιερόν, έπί τή; ο
δού, ήτις ήγε διά τή; Μεσωγίδος πρδ τδ 
Καύστριανδν πΐδίον.

§ 2. Έν τή τελευταία ταύτη Λαρίσγ, φαί
νεται ότι υπήρχεν ιερόν τού Λαρισίου Διός, 
ούτινος ή λατρεία καί έζ αύταϊς ταϊς Τράλ
λεσι μετηνέχθη έπειτα" διότι έν τή πόλει 
ταύτη καί ίερωσύνη τις ειδική πρδς τιμήν 
τούτου υπήρχεν" αυτός δέ δ Στράβων ταύ- 
τα περί τούτου φησίν’ « ουτος [τε] δή 
καθ’ ημάς ήκμασε καί Μηνόδωρος άνήρ λό
γιο; καί άλλως σειανδ; καί βαρύς, έχων τήν 
ΐερωσύνην τοΰ τΐιός τοΰ Λαρισίου (1). 
’Αλλά καί έπιγραφικά μνημεία άποδεικνύ- 
ουσι τήν έν Τράλλεσι πρδς τιμήν τοϋ Διδς 
τούτου ειδικήν ΐερωσύνην, ήν άπελάμβανον 
ίσως οί έκ τών έπισημοτέρων τής πόλεως" 
οΰτω λ. χ. τεμάχιον έπιγραφή; τίνος άνευ 
ούδεμίας επιστασίας έκδοθέν έν τώ δμωνύμφ 
περιοδικό τοϋ φιλεκπαιδευτικού συλλόγου 
«Όμηρου», μάς πληροφορεί ότι οί ιερείς 
τού Διδς τούτου όιά βίου εϊχον τήν ιερο
σύνην τοϋ θεού 2). Έχει δέ ή έπιγραφή 
αΰτη κατά τήν δημοσίευσιζ τού Συλλόγου 
οΰτω :

ΥΙΟΝΝΙΚΗΣΑΝΤΑ
ΤΕΡΟΝΤΟΝΣΠΑΡΤΙ Α'ΓΗΝ 
ΛΓΩΝΑΠΑΙΔΩΛΠΑΛΗΝ

ΝΙΚΙ1ΣΑΝΤΑΔΕΚΑ1ΤΟΝΙΕ 
ΡΟΝΑΓΩΝΑΤΩΝΑΔΕ1ΩΝ

ΕΠ11ΕΡΕΩΣΔΙΑ ΒΙΟΥΤΟΥΔΙΟΣ
ΊΌΥΛΑΡΑΓΙΟΥΦΛΑΟΥΙΟΥ

Διορθοϋντες κατά τδ δυνατόν τά σφάλματα 
τής είρημέ,ης έκδόσεως τής έπιγραφή; ταό- 
της, παρέχομεν αύτήν ενταύθα ώς ακο
λούθως :

1) . Α7Κ. κεφ. 1, § 42 (649).
2) . «Όμηρος» έτος Β. σ. 39.
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υίδν νικήταντα [τδν 
ίερδν τών Σπαρτιατών 
αγώνα, παίδων πάλην, 
νικήσαντα δέ καί τόν ίε
ρδν αγώνα τών Άλείων, 
έπί ίερέως διά βίου τοΰ Διός 
τοΰ Λαρασίου Φλαουίου 
[Κλειτοσθένου; κτλ.)

Καί έτέρα τής αύτής πόλεως επιγραφή, 
ήν έχ καλού αντιγράφου τοΰ κ Ίωάννου 
Μισθού έξέδωκα κατά Ιούλιον τοϋ 1874· έν 
τή ΆμαλΟεία, ούτως ίν τέλει μέμνηται τοϋ 
έν τί} άνωτέρω έπιγραφή, ίερέως : «έπέ/ίρέ- 
ως όιά βίου τοΰ Λιός τοΰ Λαρασίου Φ.1α· 
ουίου Κ .ίιιτοσ&έχους τοΰ χρατίστου, όΐς 
Λσιάρχου, πρώτου Άαίας, πατρός ύπατι- 
*ώχ *αί πάπου συγχ.Ιητιχώχ, τής θ'- αύ
τού πεχταει ηρίόος ί ).»

§ 3. — Περί τής θέσεως έφ’ ής έκειτο ή 
Εφεσία Λάρισα μέχρι πρδ μικρού ούδέν α

κριβές έγινώσκομεν" διότι πολλοί διαφόρους 
ύπετώπασαν περί τής Θέσεως ταύτης εικασί
ας, οΐος δ Cramer 2), δστις άγνοών δτι 
τά σήμερον Θήρα εισίν αύτή ή άρχαία Τίρα, 
ύπέθεσεν έπί τής πόλεως ταύτης έτέραν άρ
χαίαν, αύτήν δηλαδή τήν Έφεσίαν Λάρισαν 
Άλλ’ έπιγραφή τις έξ άπογράφου έπιχωρίου 
τινδς δμογενοΰς τής Τίρας δημοσιευθεΐσα 
έν τή «Προόδω» 3) τοΰ 1873 άναπληροΐ 
τήν γεωγραφικήν ταύτην άγνοιαν. ’'Εχει δέ 
ή έπιγραφή αΰτη κατά τδ άντίγοαφον, δπερ 
περί τάς τελευταίας σειράς δέν φαίνεται ά- 
κριβές, ώς ακολούθως:

ΑΡΤΕΜ1Δ1ΕΦΕΣ1ΑΚΑΙΤΠΛΑΡΕΙΣΗΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1) · "Ορα τδ έν τή «ΆμαλΟεία» (άριθ- 
2061) άρθρον μου περί «Τραλλιανής άνεκ- 
δότου έπιγραφής.»

2) . Cramer, Asia Minor J, a. 558.
3) . «Πρόοδος» έτος Γ'. (Ιούνιος 1873) 

άριθ. 217.

ΔΙΟΔΩΡΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΥΤΟΥΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 
ΔΟΥΜΕΝΟΥΥΙΟΣ 

ΣΥΛΛΥΚΕΡΩΑΝΕΣΤΗΣβΝΤΑΣΔΥΩΕΑΑ-
ΦΟΥΣ 1)

Γέγραπται δέ, κατά τά έν τή Προόδω ση- 
μειούμενα, «έ.τί όγχωύεστάτου μαρμάρου 
χεχωσμίχου ύπό τήχ γϊχ χαί μιχρόχ τή' 
έπιφαχείας αύτής έξέχοχτος κατά τό Για- 
χίκ τσιφλίκι, έχ τζι Kavaepiarip πεώίω.» 
Επί τής θέσεως ταύτης φαίνονται άρχαΐα 

έρείπια' εύρίσκονται δέ “εΐς ά.τόστασι» ί 
ώρας χαί /[ί «.τό τώχ Θηρών χαί έχός 
τετάρτου πρός βορραχ τοΰ ποταμού11 Κα- 
υστρου. 2)

ΊΙ έπιγραφή αΰτη έκτδς τή; γεωγραφι
κή; σπουδαιότητός της μάς διδάσκει έπίσης 
δτι έν τή Έφεσία Λαρίσμ ή, κατά τήν έπι
γραφήν, έν τή Λαρεισηχώχ κατοικία, έκ
τδς τοΰ πρδς τιμήν τοΰ Λαρισινοΰ ’Απόλ
λωνος ίεροΰ, υπήρχε καί ίερδν ή ναδς πρδς 
τιμήν τής Έςρ/σίας Λρτέμιύος, πρ"ς ήν 
ήδη 5 τή; έπιγραφή; Λιόάωρος Λιοχυσίου 
τοΰ 'Ρρμογέχους κτλ. άνέστησε τάς έπί 
τοΰ «ογκωδεστάτου μαρμάρου» τή; έπι- 
γοαφής ίσταμένας J<Jo έ.Ιάφους.

’Εκτός τοΰ άνωτέρω μνησθέντος χωρίου 
τοΰ Στράβωνος, δπερ μάς διδάσκει περί 
τής έν τή Λαρεισηχώχ κατοικία. λατρείας 
τοΰ Λαρισινοΰ Απόλλωνος, καί τής έπιγρα
φή; ταύτης τής διδασκούσης ήμΐν καί περί 
τής αύτόθι λατρείας τής ’Εφεσίας Άρτε- 
μιύος, ύπάρχει καί νόμισμα δπερ μάς έπι- 
βεβαιοΐ τήν έν τή Έφεσία Λαρΐση λατρείαν 
τών δύο τούτων θεοτήτων. Εΐναι δέ τδ νό
μισμα τοΰτο κτήμα τοϋ έν τή Βιβλιοθήκη 
τών Παρισίων νομισματικού Μουσείου, ένθα

1) . Τήν τελευταίαν σειράν νεώτεροντι άν- 
τίγραφον δοΟέν τώ κ· ’Λριστ. Φοντριέρ βο- 
ηθεΐ νά άναγνώσωμεν ούτως «Δουμενού 
υίδς σδν Γλυκέρω.»

2) . Κατά νεωτέραν πληροφορίαν ή σπου
δαία αύτη έπιγραφή έφΟάρη ύπδ ’Ιουδαίων, 
τδ δέ μάρμαρον εύρίσκεται νΰν έν Θήρικ καί 
χρησιμεύει ώς επίθεμα εβραϊκού τάφου· 

πρώτος έμελέτησε καί κατέταξε τή Ααρίση 
ταύτη δ Adrien de Longptrier τώ 1 844·. 
Παριστα δέ ένθεν μέν τήν κεφαλήν τού Λα- 
ρισινοΰ ’Απόλλωνος, ένθεν δέ τήν Άρτέμι- 
δα ένδεδυμένην κοντόν χιτώνα, καί έχου
σαν τήν μέν άριστεράν τεταμένην είς τα 
έμπρδς, τήν δέ δεξιάν φέρουσαν πρδς τδ 
ού;. Ιίαρίσταται άλλως είπεΐν ώς τοξότης 
έκτοξεύων τό βέλος’ πέριξ δέ τής παραστά- 
σεως ταύτη; ύπάρχει ή λέξις ΛΑΡΙ . . ΑΙΩΝ 
καί έν τώ πεδίιρ τά στοιχεία ΕΦ, άτινα 
μετά τής λέξεως έκείνης σημαίνουσι βεβαί
ως 'Εφ(εσίωχ) Λαρι(σ)αίωχ· ( ί J

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ.

ΠΕΡΙ ΟΡΑΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡ ΑΝ
ΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΖΩΟΙΣ.

"Οστις ποτέ ηύτύχησε νά ίδη έκ τής κο
ρυφής ύψηλού όρους άνατέλλοντα τδν ήλιον 
καί παρετήρησεν έκθαμβος τήν άρμονικω- 
τάτην έκείνην άλλαγήν τών χρωμάτων τής 
πέριξ φύσεως, ήτις παρακολουθεί τον κατά 
μικρόν ύψούμενον δίσκον αύτού’ δστις έπί 
τής κορυφής τοΰ Riyi (2) ίστάμενος είδε 
τάς χιονοσκεπείς κορυφάς τών ’Αλπεων ύ
πδ τοΰ πρωινού φωτός χρυσουμένας, ή παρά 
τάς δχθας ελβετικής λίμνης καθήμενος είδεν 
εύθυς μετά τήν δύσιν τάς ’Αλπεις μέ τάς 
πεδιάδας τών πάγων καί μέ τά ύπεράνω 
αύτών νέφη, άστραπτούσας ώς καϊον πύρ' 
δστις τέλος έν τώ πελάγει πλέων έθεάσατο 
τόν ήλιον μεγαλοπρεπώς άναδύοντα έκ τής 
ύγράς αύτού κοίτης, ή έντός αύτής βυθιζό- 
μενον, έκεΐνος βεβαίως ούδέποτε θέλει λη-

(1). "Ορα Revue Numismatique, Paris, 
4 858. ρ. 449.

(’2) ’Ορος έν 'Ελβετία, μεταξύ τών λι
μνών Λουσέρνης καί Zug, περίφημον διά τήν 
έξ αύτοΰ θέαν.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.) 

σμονήσει τδ μεγαλεϊον,τήν αρμονίαν καί τήν 
λαμπρότητα τοιαύτης έντυπώσεως. Εΐναι 
φυσικώτατον δτι έκ τής θέας τοιαύτης καλ
λονής ένεπνεύσθησαν πάντοτε χιλιάδες ποιη
τών, μουσικών καί ζωγράφων.

’Ανεξήγητου τώ δ»τι έξασκεΐ δύναμιν τδ 
φώς καί ό δι’ αύτού χρωματισμό; τή; πέριξ 
φύσεως έπί τή; άνΟρωπίνου καρδίας. Καί 
τήν άπλουστέοαν καί άχαριτωτέραν τοπο
θεσίαν άκόμη αί άκτΤνες τού άνατέλλοντος 
ή δύοντος ήλίου δύνανται νά χρωματίσωσιν 
αρμονικότατα καί καταστήσωσιν άληθώς 
έρασμίαν. ΊΙ μετάβασι; άπδ τού σκότους 
τής νυκτός είς τδ φώς τής ήμέρας είναι ά
ληθώς μετάβασι; είς νέαν ζωήν. Ή φωνή 
τοΰ πρώτου άλέκτορος έν τώ λυκαυγεϊ είναι 
σύνθημα τής άναγεννήσεως ταύτης τή; φύ
σεως. Παραλείπω νά άπαριθμήσω άπάσας 
τά; ιδιότητας τού φωτός καί τήν θαυμασί- 
αν αύτοΰ σχέσιν πρδς τήν ζωήν τοΰ άνθρώ
που, τών ζώων καί τών φυτών. ’Αν έδυνά- 
μεθα νά άναλύσωμεν χημικώς τήν λέξιν 
ζωή, Οά εύρίσκομεν βεβαίως ώς κύριον συ
στατικόν αυτής στοιχεΐον τδ φώς. Καί τώ 
όντι’ τίς δέν γνω ρίζει δτι άνευ φωτδς ζωή 
δέν Οά ύπήρχε παντάπασιν ; ή άν υπήρχε, 
δέν θά ήτο αΰτη άθλια καί άχα;ΐς; Τδ 
πράσινον τών φύλλων, τά διάφορα χρώματα 
τών άνθέων, η ζωηρότη; τής χροιάς τών δι
αφόρων ζώων, έν γένει ή ποικιλία έν τή φύ
σει μόνον έν τώ φωτί καί διά τού φωτ.δς 
δύναται νά εΰρτ) άνάπτυξιν. Πάντα τά έν 
τώ σκότει διαιτώμενα ζώα είσί χλωμά, α
νίσχυρα καί βραχύβια. Καί δ άνθρωπος δέ 
άκόμη έπιρρεάζεται μεγάλως έκ τή; ύπάρ
ξεως ή μή τοΰ φωτδς, διότι, ώς γνωστόν, ή 
στέρησις αύτοΰ έπί τινας ώρας κατά τήν 
νύκτα ρίπτει αύτδν εις λήθαργον, τδν κοι
μίζει, διαρκής δέ στέρησις αύτού δύναται 
κατά μικρόν νά άπορροφήση πάσας τά; ζω
τικά; αύτοΰ δυνάμεις. Τό πάν έν ένί λόγω 
μαρτυρεί δτι τό φώ; είναι ή πηγή καί τδ 
άγλάϊσμα τής ζωής, καί τδ τελειότατο ν 

I δώρον τή; φύσεως. (1) Ματαία δμω; Οά ή-

I (I) *ΐδε Ferd. Cohn,eLicht und Lcben.t
23
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το ή τε'λειό-Γ-ης αύτη τοΰ φωτός άν δέν υ
πήρχε μέσο» τι, δι’ ού ό άνθρωπος καί τά 
έπί τής γής ζώα νά δύν ωνται νά κατα- 
στώσι κοινωνά τοΰ αγαθού τούτου. Ευτυχώς 
όμως τδ μέσον τοΰτο υπάρχει’ είναι δέ 
τοΰτο τδ δργανον τής δράσεως, δργανον 
σχετικώς πρδς τά λοιπά τέλειον, όπως τέ
λειον είναι τδ φώς, τοΰ δποίου προώρισται 
νά καταστήση ήμάς κοινωνούς, πρδς τά ε
πίλοιπα δώρα τής φύσεως παραβχλλόμε- 
νον.

"Οτι δέ δρασις καί φώς την αύτήν έχουσι 
πρδς άλληλα σχέσιν ώς μέσον καί σκοπδς, 
τοΰτο δυνάμεθα νά καταδείξωμεν σαφέστα
τα δ.ά λαμπρού παραδείγματος. Πάντα τά 
έντδς τής γής ή έντδς σκοτεινών σπηλαίων 
ζώντα ζώα καί ζωύφια είσίν άνευ σχεδδν 
μηδεμιάς έξαιρέσεως τυφλά. Τί άλλο σημαί 
νει τοΰτο ή δτι, επειδή σκοπδς αποκλειστι
κός τών όφθαλμών είναι τδ ποιεϊν ήμάς 
κοινωνούς τοΰ ήλιακοΰ φωτός, έκεί όπου τδ 
φώς έλλείπει τδ μέσον καθίσταται περιτ
τόν ; Άλλ’ έκ τοΰ παραδείγματος τούτου 
δυνάμεθα νά άρυσθώμεν καί άλλην ούχ’ ήτ
τον πολύτιμον άλήθειαν, ότι δηλ. τδ φώς 
είναι ταυτοχρόνως καί παράγον αίτιον τής 
δράσεως, τούτέστιν δτε τδ φώς δίδει είς τά 
όπτικά νεύρα τήν δύναμιν τοΰ διακρίνειν τδ 
φωτεινόν άπδ τοΰ σκοτεινού, καί ότι ή δύ- 
ναμις τής δράσεως μόνον έν τώ φωτί δύνα
ται νά αναπτυχθή. "Οπως δμως έννοήσω- 
μεν καλώς τήν άληθή σχέσιν τοΰ φωτός 
πρδς τήν δρασιν,θά ήτο έπάναγκες νά γνω 
ρίσωμεν τήν ούσίαν αύτήν τοΰ φωτός. Δυσ 
τυ/ώς ή έπιστήμη δέν άπεφάνθη μέχρι 
τοΰδε μετά θετικότητος περί τοΰ αντικειμέ
νου τούτου, έν έλλείψει δέ άλλων αποδείξε
ων αναγκάζεται καί ένταΰθα ώς καί αλλα
χού νά καταφύγη είς ύποθέσεις κατά τδ 
μάλλον ή ήττον βάσιμους. Πιθανώτατον έν- 
τούτοις φαίνεται ότι τδ φώς γεννάται καί 
μεταδίδεται διά τών κυματεσμών ύλης τι- 
νδς ήν οί φυσικοί ύποθέτουσι καλύπτουσαν 
τά άχανή διαστήματα τοΰ ούρανοϋ, καί ?.ν 
δνομάζουσιν αιθέρα. Τί δμως είναι δ αιθήρ 
ούτος, αύτδ ούτε οί φυσικοί, ούτε οί αστρο

νόμοι, ούτε οί χημικοί δύνανται νά μάς εί* 
πωσι.διά τον άπλούστατον λόγον, ότι ού- 
δεις έξ αύτών τδν είδε. Τήν δπαρξιν αύτοΰ 
αποδέχονται μ’ όλα ταΰτα οί πλείστοι, δι
ότι δι’ αυτού εξηγούνται πολλά τών έν τή 
φύσει φαινομένων ’Αλλ’ δ άριστος φυσιολό
γος Κ. Ε. Du Bais Haymond μετ’ εΐρω- 
νίας αξίας τοΰ Λουκιανού άντεπεξέρχεται 
κατά τών φυσιοδιφών έκείνων οϊτινες ποι- 
οΰσι κατάχρησιν πράγματος άγνωστου αύ- 
τοίς παραδεχόμενοι ότι καί φώς καί ήχος 
καί τδ πάν έν γένει είσίν έργα τής παντο
δυνάμου ταύτης ουσίας τοΰ αίθέρος. Καί τώ 
δντι' άν παραδεχθώμεν, ώς αυτοί, οτι φώς 
καί ήχος έγκεινται έν τή κατασκευή τών 
νεύρων μας, ότι δηλ. τδ μέν οπτικόν ήμών 
νεΰρον έχει τήν ιδιότητα νά μετατρέπη κι
νήσεις τινας τοΰ αίθέρος εί; φώς, τδ δέ α
κουστικόν νεΰρον νά μετατρέπη άλλα; κινή
σεις αύτοΰ είς κρότον, τότε φώς καί ήχος 
Οά ήσαν κατ’ ούσίαν μέν τ’ αύτά, διότι άμ- 
φότερα είσί κινήσεις τοΰ μυστηριώδους αίθέ
ρος, θά διέφερον δέ μόνον κατά τήν ιδιότη
τα, διότι υποθέτουσιν ούτοι ότι δ αιθήρ ού 
αί κινήσεις μετατρέπονται είς φώς είναι ού- 
σία αβαρής, εκείνος δέ ού οί κυματισμοί με- 
ταμορφοΰνται είς κρότον έχει βάρος. Ό κό
σμο; λοιπόν κατά τούς σοφού; τούτους είναι 
αύτδς καθ’ εαυτόν βωβός καί σκοτεινό;, μό
νον δέ αί ίδιοτροπίαι τών διαφόρων ήμών 
νεύρων στολίζουσιν αύτδν μέ φώς, χρώμα
τα, ήχους καί τόνους. ’Εντεύθεν καί ή έν τή 
βίβλορ τής Γενέσεως μεγαλοπρεπής προστα
γή τοΰ Πλάστου «γεννηθήτω τδ φώς» Οά 
ήτο περιττολογία, ή δέ άπόκρισις είς τήν 
προσταγήν ταύτην «καί έγένετο φώς» φυ- 
σιολογικώς έσφαλμένη, διότι φώς τότε μόνον 
έγένετο δτε οί ατελείς οφθαλμοί τοΰ μικρό
τατου ζωΰφίου ήρχισαν νά διακρίνωσι τό φω
τεινόν άπδ τοΰ σκοτεινού. "Αν δέ έδυνάμε- 
θα νά διασταυρώσωμεν τά νεύρα τής δρά
σεως μετά τών τή; ακοής ούτως, ώστε τά 
μέν πρώτα νά διευθύνωνται πρδς τά ώτα, 
τά δέ δεύτερα πρδς τού; όφθαλμούς, Οά 
ήσΟανόμεθα άναμφιβόλως τήν βροντήν ώς 
σειράν φωτός καί τήν αστραπήν ώς κυματί- 

ζοντα ήχον, μέ άλλου, λόγους Οά ήκοΰομεν 
μέ τούς οφθαλμούς τήν άστραπήν, καί θά 
έβλέπομεν μέ τά ώτα τήν βροντήν. Λαμ
πρά ή θεωρία αύτη καί δέν στερείται αλη
θώς οΰτε πνεύματος, οΰτε επιστημοσύνης, 
άλλά στερείται δυστυχώς πάσης ά ιτοδείξε- 
ως, διά δέ τδν κοινόν νουν δέν υπερέβη εί
σέτι τά όρια τοΰ γελοίου, (ί) Δέν είναι εν
ταύθα κατάλληλο; τόπος νά έξετάσωμεν 
άπάσας τάς περί φωτός θεωρίας. Προς συμ- 
πλήρωσιν μόνον τών όσιον περί τής σχέσε- 
ως τοϋ φωτός πρδς τήν όρασιν ειιτομεν,ση- 
μειοΰμεν έτι δλίγα τινά. Έκ τού παραδείγ
ματος τή; τυφλώσεως τών ζώων έν τώ οκό- 
τει δυνάμεθα νά πεισθώμεν, ότι, ίνα ΰπάρ- 
ξη δρασις, πρέπει νά προΰπαρξη φώς. ."Ινα 
Ιδωμεν, ήτοι ίνα έλθωμεν είς συναίσθησιν 
πλησίον ή μακράν ήμών κειμένων πραγ
μάτων, δύο δυνάμεις πρέπει νά συνεργασθώ- 
σι ταυτοχρόνως. Έκ τούτων ή μέν μία 
(τδ φώς) είναι έξωτερική, ή δέ άλλη (ή ό- 
ρασις) έσωτερική. Τδ φώς είναι δύναμις φυ
σική, ή δρασις δύναμις πνευματική, έχουσα 
τδ κέντρον της έν τω έγκεφάλιρ. Τδ φώς 
πρέπει νά καταστήση τά πράγματα καθα
ρά, θεατά καί διά τών άκτίνων αύτού νά 
διαβίβαση αύτά είς τδ δργανον τής δράσε
ως, προσβάλλον αύτδ, τδ δέ δργανον τοΰτο 
πρέπει νά δύνηται νά προσβάλληται υπδ 
τών άκτίνων τοΰ φωτός καί διαβ.βάζη ά- 
νενοχλήτως τάς έντυπώσεις του είς τδν έγ- 
κέφαλον Τδ φώς καί τά υπό τοΰ φωτός θε
ατά γιγνόμενα άντικείμενα, έξωθεν ερχόμε
να, εισέρχονται έντδς τοΰ οφθαλμού και έ- 
ρεθίζοντα τδ νεΰρον καί δι’ αύτοΰ τδν έγ· 
κέφαλον κάμνουσιν αύτόν προσεκτικδνείς τδ 
έζωτερικδν άντικείμενον. Ό έγκέφαλος έξ 
άλλου διά τού νεύρου τή; δράσεως καί τού 
Οφθαλμού έξερχόμενος ούτως είπεΐν διά τή; 
φαντασίας είς τδν έξω κόσμον, φαντάζεται 
τά αντικείμενα έν τή άληθεί αύτών θέσει. 
Ταραττομένη; τής συγκοινωνίας ταύτης έ- 
πέρχεται ή τύφλωσες. Κοπτομένων τών δ-

(!)*1δε, Ε. Du Bois Raymond tUeber 
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πτικών νεύρων, τδ φώς ούδέν ώφελεί, καί 
παύοντας τοΰ φωτός ή δρασις ούδέν ωφελεί. 
Διότι δπω; έν σκότει δντες δέν βλέπομεν 
βεβαίως καλλίτερον δσον καί άν άνοίξωμεν 
τούς δφθαλμούς, ουτω καί δ τυ ;λδς δέν ο
δηγείται καλλίτερον κρατών είς τήν χείρά 
του φώς. Φώς δθεν καί δρασις συμπληροΰ- 
σιν άλληλα χωρίς νά δύνωνται νά άναπλη- 
ρώσωσιν άλληλα. Οΰτω τδ έντελέστερο. δρ
γανον καθιστά ήμάς κοινωνούς τοΰ έντελε- 
στάτου δώρου τή; φύσεως, άμφότερα δέ 
συμπράττουσιν, δπως συνδέσωσιν ήμάς τό
σον στενώ; μετά τών πέριξ ήμών άντικει- 
μένων, δσον ούδεμία άλλη αϊσθησις. Καί 
τώ δντι ούδεμία αϊσθησις δύναται νά άιτι- 
καταστήση ούσιωδώς τήν δρσσιν. Διά τούτο 
καί άπασαι αί τάξεις τής κοινωνίας θεω- 
ροΰσι τή. δύναμιν ταύτην ώς τδ πολύτιμό- 
τερον δώρον τοΰ Πλάστου, καί δ λαός ο
μνύει έπ’ αύτής, θεωρών δικαίως τήν στέ- 
ρησιν τής δράσεως ώς σκληροτέραν πάσης 
άλλης στερήσεως.

Καί αληθώς έάν δ άνθρωπος άπολέση 
τούς δφθαλμόύς, άπώλεσε ταύτοχρόνως καί 
τδ θέλγητρον τής ζωής. Ή ποικιλία τής 
θαλούσης φύσεως, τδ κυανοΰν τοΰ ουρανού 
χρώμα, ή μεγαλοπρέπεια καί ώραιότης τοΰ 
άνατέλλοντος ή δύοντος ήλίου, οί λάμπον- 
τε; αστέρες, τδ άργυροΰν τή; σελήνης φώς, 
καί πάν έν γένει δ,τι δύναται νά καταστή
ση τήν πέριξ φύσιν φαίδραν, τερπνήν καί 
έρασμίαν είσί δι’ αύτδν ίδέαι άφηρημέναι. 
Καί φύσις, καί τέχνη έχουσι δι’ αύτόν τήν 
αύτήν σημασίαν, ώς δι’ ήμάς, άν ήμεθα 
κεκλεισμένοι έντδς σκοτεινού δωματίου. 
Άλλ’ ή απώλεια τών όφθαλμών άποστερεϊ 
ήμάς καί άλλου προνομίου ούχ’ ήττον πο
λυτίμου. Γνωστόν δτι καί τοΰ εύφραδεστά- 
του ρήτορος δ λόγος δύναται νά φανή ήμϊν 
μονότονος έάν δέν βλέπωμεν τά άπαγγέλ- 
λοντα αύτδν χείλη, τά συ-οδεύοντα αύτδν 
σχήματα καί τά έξηγοΰντα αύτόν βλέμμα
τα' διότι διά τή; δράσεως μόνον δυνάμεθα 
νά έξοικειοιθώμεν μετά τών αισθημάτων 
τού ρήτορο;, καί έπί τού προσώπου αύτοΰ 
νά άναγνώσωμεν τήν έσωτερικήν κατάστα-
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σιν τής ψυχής του, καί έπί τών βλεμμάτων 
αύτοΰ νά ίδωμεν αντανακλώμενα τά κινούν- j 
τα αύτδν πάθη. Κατά τδν αύτδν τρόπον 
τότε μόνον δυνάμεθα νά χαρώμεν αληθώς 
έν τή συναναστροφή οικείων καί φίλων ήμϊν 
προσώπων, όταν βλέπωμεν τά πρόσωπα αυ
τών, καί πρδ πάντων δταν παραζολουθώμεν 
τά βλέμματα αύτών. Ούτω λοιπόν καί διά 
τδν τυφλόν ή στέρησις ιδίως τών βλεμμά
των τών φίλων του καθιστά τδν βίον αύτοΰ 
κατηφή καί μονότονον. Καί τώ οντΓ Sv 
βλέμμα συμπάθειας έκ μέρους προσφιλούς 
αύτώ Οφθαλμού ριπτόμενον, Οά έδύνατο νά 
παρηγορήση τδν τυφλόν καί ικανοποίηση, 
αύτδν πληρέστατα, καί γλυκόν^ τδν πλήρη 
στερήσεων άτυχή αύτού βίον.

Μυστηριώδη αληθώς δύναμιν εγκλείει έν 
έαυτή ή αίσθησις αδτη της όράσεως παρά 
τώ άνθρώπω Ούδεμία υπάρχει αμφιβολία 
ότι φυσικώς έξεταζόμενος ό Οφθαλμός φαί
νεται παρ’ άνθρώπω έλλειπής, έλλειπέστε- 
ρος δυστυχώς πολλών άλλων κατωτέρων 
ζώων. Οί φυσιοδίφαι είσΐ πληρέστατα σύμ
φωνοι έπί τού αντικειμένου τούτου. Τδ 
σχήμα τού φακού, τδ μεταξύ αύτού καί τού 
νεύρου τής όράσεως διάστημα, ιδίως δέ ή δύ 
ναμις τού διευ&ύνειν τδ βλέμμα είς μακρύ- 
νάς ή πλησιεστέρας άποστάσις κ.λ.π. έδύ- 
ναντο νά ώσι τελειότερα. Δέν είναι παντά 
πασιν άνάγκη νά προστρέξωμεν είς τάς μα- 
κράς περί τούτου έκθέσεις τού άρίστου φυ
σιολόγου Helmholtz ϊ-,α πειοθώμεν περί τής 
άληθείας ταύτης.") Οί Οφθαλμοί ήμών είσί 
κατά τδ μάλλον ή ήττον κακώς κα’τεσκευ- 
ασμένοι, καί πολλοί έξ ήμών Ιχομεν τήν ά- 
πόδειξ ιν πρδ τών Οφθαλμών. Τά Ομματοΰά- 
λια άποδεικνύουσι καθαρά, οτι διά νά διορ 
Οώσωμεν κάπως τά σφάλματα τών Οφθαλ
μών ήμών, μεταχειριζόμεθα άψυχα κρύ
σταλλα. ’Αλλά καί οί ανάγκην διόπτρων 
μή 8χοντες, φαντάζονται δτι ή δρασίς των 
είναι τελεία ; "Οχι βεβαίως. Διότι πώς θά 
έδύναντο ούτοι νά παραβληΟώσι πρός τους 
ίέρακας ή αετούς, οίτινε; καί έξ άποστάσε- 

ως πολλών μιλίων δύνανται νά διακρίνωσι 
καί τά μικρότατα αντικείμενα; ή μετά τών 
ιχθύων, οίτινες καί έν τώ δδατι διακρίνουσι 
κάλλιστα τά πέριξ καί υπεοάνω αύτών ; ή 
μετά τών έντόμων, άτινα. ώς πάς τις γνω
ρίζει έξ ιδίας πείρας, καί τήν νύκτα ακόμη 
βλέπουσι τόσον καλά, ώστε δύνανται καί 
διά μικρότατης Οπής νά διέλθωσι διά τού 
παραπετάσματος, καί ψάλλοντα τόν έπι- 
νείκιον αύτών ύμνον νά προσβάλλωσι μετ’ 
άπαραμίλλου εύστοχίας τά ασκεπή μέρη 
τού κοιμωμένου ! Τά ολίγα ταύτα άρκούσι 
βεβαίως όπως πείσωσι τόν έπί τή δξύτητι 
τής όράσεως αύτού ύπερηφανευόμενον, ότι 
οί Οφθαλμοί αύτού μακράν άπέχουσι τή; 
τελειότητος. Καί όμως οί Οφθαλμοί τού αν
θρώπου είσίν υπό μίαν έποψιν οί εντελέστα
τοι πάντων, άλλ’ ή τελειότης αύτών δέν 
ουνίσταται είς τήν μηχανικήν, ή φυσιολο
γικήν κατασκευήν αύτών κατα τού; κανό
νας τής οπτικής, άλλ’ εις τι μέχρι τοΰδε α
νεξερεύνητο·/, ιδανικόν,άύλον, ούτως είπεϊν, 
είς οΰδένά φυσικόν ή μηχανικόν άναγόμενον 
κανόνα. Έκ τής έκφράσεως τών Οφθαλμών 
αύτών δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τόν βλάκα 
άπδ τοΰ Οξύνου, τόν άθώον άπδ τοΰ ένό- 
χου, τδν εύθύν άπδ τοΰ πανούργου. "Εν 
βλέμμα Οργής, έν βλέμμα φόβου, λύπης, 
συμπάθειας, αγάπης δύναται καί έν μια μό
νη στιγμή νά αλλοίωση τήν έκφρασιν τοΰ 
προσώπου ήμών, νά όμιλήση, έκφραστικώ- 
τερον παρ’ όσον χίλια στόματα ρητόρων, νά 
παραστήση τήν κατάστασιν τής ψυχής μας 
σαφέστερον παρά τούς εύτραπελεστάτου; 
καί πανηγυρικω-άτους λογους, και νά κί
νηση τήν καρδίαν τού πλησίον μας, καί 
πείση αύτδν ταχύτερου ή οί βαρύτεροι όρ
κοι, καί αί έντονώτεραι διαμαρτυρήσεις.

’Ενταύθα συνίσταται ή τελειότη; τού άν
θρωπίνου Οφθαλμού" αύτό είναι δπερ στε
ρούνται καί τά οξυδερκέστατα τών ζώων, 
ών οί Οφθαλμοί μ’ όλην αύτών τήν οξύτη
τα μένουσι μονότονοι καί ξηροί" αύτό δέ εί
ναι τδ άνεκτίμητον προνόμιον τοΰ ανθρώ
που, ουτϊνος ή στέρησις παρά τώ τυφλώ 
είναι σκληρά καί καθιστά αύτδν αληθώς

δυστυχή. Άλλ’ όμιλών περί τής όράσεως ού- 
δόλως προτίθεμαι νά είσέλθω είς έξετάσεις 
περί τού ιδανικού καί δόλου αύτής παρ’ άν
θρώπω· "Αλλως τε πώς θά έδυνάμην νά εκ
φέρω έστω καί αδυνάτους τινάς εικασίας 
περί πράγματος, οπερ θεωρώ, ώς είπον, α
νεξάρτητον παντός φυσικού κανόνος ; Ι1ρο· 
τίθεμαι μόνον νά Ομιλήσω δ·ά βραχέων περί 
τών ανατομικών καί φυσιολογικών χαρα
κτήρων τού Οφθαλμού καί τών διαφορών 
αύτών παρ’ άνθρώποις καί ζώοις.

Προβαίνων δέ είς τήν έξέτασιν ταύτην 
προτάσσω Ολίγα τινά περί τή; έν γένει κα
τασκευής τού άνθρωπίνου Οφθαλμού, ούχί 
διότι θεωρώ αύτδν άντιθέτως πρό; τούς φυ 
σιολόγους ώς τόν φυσικώς τελειότατου, άλ
λά διότι κεΐται πλησιέστατα ήμώυ καί μάς 
ένδιαφέρει περισσότερον τών άλλων" νομίζω 
δέ δτι δύναμαι νά πράξω τούτο μετά θάρ
ρους, άφού τδ «έξ ιδίων τά άλλότρια» δέν 
είναι πλέον βάσις τής λογική; τών απλοϊ
κών μόνον, άλλ’ είσεχο/ρησε καί εί; τήν ε
πιστήμην, καταστάν σύνθημα τής καλου- 
μένης «συγκριτικής άνατομίας.»

Κατά τάς πρώτα; ήμέρας τής ύπάρξεως 
αύτοΰ τό ανθρώπινον έμβρυο» άμορφον εί- 
σέτι δν, παρίσταται συγκείμενον κατά τόν 
περίφημον έμβρυολόγον Remak έκ τριών 
στρωμάτων ή φύλλων. Τδ εξωτερικόν στρώ
μα ονομάζει οΰτος ertfpoxepdriror 
.lor», διότι έξ αύτού αναπτύσσεται βαθμη
δόν τδ νευρικόν σύστημα μετά τών Οπτι
κών νεύρων καί τοΰ άμφιβληστροειδούς χι- 
τώνος, προς δέ τούτοις ό κρυσταλλοειδής 
φακός τοΰ Οφθαλμού καί μέρος τοϋ χοροει- 
δοΰ; λεγομένου χιτώνος. Έκ τού «Ιοωτιρι- 
κοΰ φό.Ι.Ιου» άναπτύσσεται κατά μικρόν 
τδ έπιθήλιον ήτοι ή έσωτερική έπιφάνεια 
τών εντέρων καί τών σωλήνων τοΰπνεύμο- 
νος, τού ύπατος, τού παγκρέατος κλπ. Έκ 
τού μεταξύ τών δύο τούτων στρωμάτων 
κειμένου νμισαίου fiJJoo*  σχηματίζονται 
τά έπίλοιπα μέρη τού σώματος τών σπον- 
δηλωτών ζώων, μεταξύ δέ άλλων τά μέρη 
έκεΐνα τού ανθρωπίνου Οφθαλμού άτινα χρη- 
σιμεύουσιν ούχί ιδίως είς τήν δρασιν, αλ·) Physiol. Oplik.

λά μάλλον πρδς διευκόλυνσιν αύτής καί 
πρός προφύλαξιν τού εύγενεστάτου τών Ορ
γάνων μας.

Έκ τών Ολίγων τούτων βλέπομεν ότι δ 
οφθαλμός τοΰ ανθρώπου καί ιστορίζω; πα
ρίσταται συγκείμενος *κ  δύο διαφόρων 
στοιχείων, έκ τών δυνάμει Οπτικών μερών, 
ήτοι έκ τών τήν δύναμιν. τής όράσεως έν ε
αυτοί; έγζλειόντων, καί έκ τών τυχαίοι; 
πως εί; τήν δρασιν χρησιμευόντων. Είς τά 
πρώτα άνάγομεν κυρίως τά Οπτισά νεύρα 
καί τόν αμφιβληστροειδή χιτώνα, άτινα 
παράγει τδ εξωτερικόν φύλλο» τοΰ έμβρύου, 
είς τά δεύτερα τον σκληρόν καί κεράτινου 
χιτώνα, τό ύελοειδές σώμα, τούς μυς τοΰ 
Οφθαλμού, καί έν ένί λόγω τά βοηθητικά 
τής όράσεως μέρη, ατινα όλα εκτός τοΰ 
φακού αναπτύσσονται έκ τού μεσαίου φύλ
λου Δύο λοιπόν διαφόρου φύσεως στοιχεία 
συνέρχονται ώς εκ τύχης έπί τδ αύτό, ό
πως έκ συμφώνου σχηματίσωσιν όργανον, 
έφ’ ού ή φύσις έφιλοτιμήθη νά έπιθέστ, κα- 
Οαρώς τήν σφραγίδα τής μεγαλουργίας της.

Νΰν περί Οφθαλμού έν τή τελεία αύτοΰ 
αναπτύξει.

Τά Οπτικά νεύρα έξέρχονται αμέσως έκ 
τοΰ μεγάλου εγκεφάλου, ήτοι έκ τής κάτω 
επιφάνειας τών δύο ήμισφαιρίων, 8ν έξ έκά- 
στου τούτο>ν. Κατ’ άρχάς διευθύνονται πρδς 
τά πρόσω καί πρός τά έοω, πλησιά- 
ζουσιν άλληλα καί ένούμενα άποτελούσι τδ 
Οπτικόν λεγόμενον χίασμα. Έκ τούτου δι
ευθύνονται πρός τά πλάγια, καί διερχόμενα 
διά τού Οπτικού σωλήνος έξέρχονται έκ τού 
κρανίου, ζαί εισέρχονται είς τάς κόγχας, 
ήτοι είς τά χωνιζά οστέινα σπήλαια εκεί
να, άτινα περιέχουσι τούς οφθαλμούς, σχη- 
ματίζοντα πέριξ αύτών θήκην ισχυρόν, 
προφυλάττουσαν τό εύγενές οργανον πάσης 
έκ τών πλαγίων προσβολής. Οί Οφθαλμοί 
λοιπόν καί τοι κείμενοι έκτός τού κρανίου 
εύρίσκονται όμως διά τών οπτικών νεύρων 
ώς δι’ ισχυρού καί τελειοτάτου τηλεγράφου 
είς άμεσον συνάφειαν καί σχέσιν μετά τοΰ 
έγζεφάλου, διαβιβάζοντα είς αύτδν πιστώς 
παν δ,τι Οεώνται. "Εκαστον Οπτικό ννεύρον
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περιστοιχιζόμενον υπό τών μυώνων τοΰ ο
φθαλμού, οϊιινε; χρησιμεύουσιν, δπως Εκτε 
λώσι τά; διαφόρου; κινήσει; τοΰ βολβού, 
διατρέχει τδ όπισθεν αέρος τοΰ όττεΐνου 
σπηλαίου (τής κόγχης) καί εισέρχεται έξό- 
πισΟεν είς τδν βολβόν, δια τρυπών τδ πε
ρικάλυμμα αΰτοΰ, τδν σκληρόν χιτώνα. Οί 
δυο βολβοί κεΐνται είς τδ πλατύ στόμιον έ
καστη; κόγχη;,καί κλείουσιναΰτδν ώς πώμα.

Τό Εξωτερικόν κάλυμμά τοΰ στρογγυλού 
βολβού, τδ περικλεΐον αΰτδν όλοτελώς, εί
ναι ισχυρόν, δπω; δΰντ.ται νά υπερασπίζω 
αΰτδν, καί κατά μέγα μέρο; αδιαφανές καί 
λευκόν, πρδς τά έξω δμως ή μάλλον είπεΐν 
πρδς τά εμπρός έχει στρογγυλόν τι μέρος,

ΕΙΚΩΝ Α'

Φανταστική τομή τού οφθαλμού (κατά 
Listing}.

I. Ίρις.
Κ. Κόρη.

ένθα γίνεται διαφανές, δπω; δύνωνται αί 
ακτίνες τού φωτδς εισερχόμενοι είς τδ εσω
τερικόν τού δφθαλμσϋ νά προσβάλλωσι τδ 
εί; τό ά.τίθετον μέρο; κείμενον νεύρον τής 
όράσεως. Τό λευκδν μέρος τοΰ περικαλύμ
ματος τούτου ονομάζεται σχ,Ιηρός, τ δ δέ 
διαφανές xsptirtroc χιτώί·. Ό κεράτινος χι- 
των συγχωρεΐ ούτω; εί; ήμα; νά βλέπωμεν 
μέρη τινά τοΰ όφθαλμού, ατινα κεΐνται είς 
τδ Εσωτερικόν τού βολβού, ως λ. χ. την ί
ριδα καί τήν κόρην. Ό σκληρός καί δ κερά
τινος χιτών όμοΰ άποτελούσι σφαίραν, ήτις 
είναι πλήρης διαφανών ώς έπί εδ πλεΐστον 
σωμάτων (Ίδε εικόνα Α.)

Το όπισθεν μέρος τής σφαίρας ταύτης

Κ.χ. Κερατοειδής χιτώ*. 
α.β. ’Ακτινοειδές σώμα, 
σ χ. Σκληρός χιτών.
α.χ. ’Αμφιβληστροειδής χιτών 
χ.χ. Χοροειδής χιτών.
ο.ν. ’Οπτικόν νεύρον.
Κ.κ. Κεντρική κοιλόττ,ς. 

διατρυπάται, ώς είπομεν, ύπδ τού δπτικοϋ I 
νεύρου, δπερ άμα είσελθδν είς τόν βολβόν 
πλατύνεται, και καλύπτει ώς μεμβράνα τήν 
εσωτερικήν έπιφάνειαν τού σκληρού χιτώ- 
νος. Τήν πλάτυνσιν ταύτην τού οπτικού 
νεύρου όνομάζομεν ιδιαιτέρως άρ</·ιΰ.Ιησιρο- 
ιιόή χιτ&ΐα, διότι πρδς τά έμπρδς λε- 
πτύνεται καί παύει. ’Εντός αύτοϋ ώς έντδς 
στρογγυλού κυπέλλου κεΐται τδ υελοειδές 
σώμα. Ό άμφιβλ. χιτών δμως δέν κεΐται 
άμέσως έπί τής εσωτερικής έπιφανείας τού 
σκληρού χιτώνας, άλλά μεταξύ τών δυο υ
πάρχει καί τρίτος τι; ό χορυιιόήΐ χιτωχ, 
δστις διαπεράται ύπδ πυκνού δυκτίου τρι
χοειδών αγγείων καϊ χρησιμεύει πρδς τρο
φήν καϊ διατήρησιν τοΰ αμφιβληστροειδούς. 
Άλλ’ οί τρεις ούτοι χιτώνες δέν κεΐνται 
παντού ό εί; έπϊ τού έτέρου, διότι πρίν έτι 
δ σκληρός χιτών πρΐ ς τά έμπρδς γεΐνΐ) δια
φανής καϊ λάβ^ τό όνομα «κερατοειδής χι
τών», δ μέν αμφιβληστροειδής λεπτυνθεϊς 
παύει, δ δέ χοροειδης στρέφεται άμέσως 
πρδς τά έσω, χονδρύνεται και πλησιάζω* 
τδν γϋρον τού κρυσταλλοειδοΰς φακού, πε 
ριβάλλει αύτδν καί σχηματίζει πέριξ αύτοϋ 
ισχυρόν περιθωρίου. Τδ μέρος τοΰτο τού όφ 
θαλμού όνομάζομεν άχτίΓΟίιύίς σώμα 
[corpus ciliare}. Έκ τούτου εξέρχεται άπο- 
τόμως λεπτυνθεΐσα ώς έζακολούθησε; τοΰ 
χοροειδοΰς χιτώνος ή 'IpiC, ήτις καλύπτει 
ώς πέπλος τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν τού 
φακοϋ. Ή ’Ιρις δύναται νά φέρ-η διάφορα 
χρώματα, είναι δμως κατά τδ μάλλον ή 
ήττον βαθέως χρωματισμένη,καϊ εί; τδ μέ
σον αύτής παρατηροϋμεν μαύρην κηλίδα, 
τήν Κόρη»· τοϋ οφθαλμού. ’Αληθώς είπεΐν η 
κόρη δέν είναι κοιλϊς άλλά στρογγύλη δπή 
τής ϊριδος, δι’ ή; τδ φώς δύναται νά εισχώ
ρησή είς τδ έσωτερικόν τού δφθαλμοϋ Η ί
ρις,ώς τι στρογγύλον παραπέτασμα, στρογ
γύλη* φέρον είς τδ μ.έσον δπή*, διαιρεί τδ 
έσωτερικόν τού βολβού είς δύο τμήματα ή 
θαλάμους διαφόρου μεγέθους. Τδ πρδ αυ
τής μικρότερου τμήμα είναι πλήρες υδατώ
δους διαφανούς ύλης, τδ δέ όπισθεν αύτής 
μεγαλείτερον τμήμα περιέχει τδν φακόν καϊ 

τδ ύελοειδέ; σώμα. Οί δύο ούτοι θάλαμοι 
συγκοινωνοϋσι διά τής κόρης, ήτι; δέν είναι 
άλλο παρά τδ ύπδ τής ϊριδος μή καλυπτό
μενου μέρο; τού φακοϋ. Ο *y«*d'.» είναι 
διαφανής ώς ό κρύσταλλος’ ή Εσωτερική 
αυτού Επιφάνεια είναι μάλλον κυρτή τής ε
ξωτερικής, και κεΐται έντδς άναλόγου κοι- 
λότητος τού άμέσως όπισθεν τού φακού 
κειμένου μεγάλου ύελοειδού; σώματος. 
Τδ υελοειδές σώμα μετά τοΰ φακοϋ άποτε- 
λοϋσι σφαίραν έμπροσθεν καϊ όπισθεν ολί
γον πεπλατυμένην. ’Οπισθεν τοΰ διαφανε- 
στάτου υελοειδοϋς σώματο; κεΐται ώς γνο>- 
στόν ό αμφιβληστροειδή; χιτών. "Οπως λοι
πόν ό τελευταίος ούτος καϊ δι’ αύτοΰ τδ 
δπτικδν νεύρον προσβληθή υπό τών άκτί ων 
τού φωτδς, αύται πρέπει πρώτον νά διέλ- 
θωσι τόν διαφανή κεοάτινον χιτώνα, είτα 
τό διαφανές ύγρδν τδ τδν πρώτον θάλαμον 
τοϋ βολβού πληρούν, έπειτα τόν φακόν, καϊ 
τέλος τδ μέγα υελοειδές σώμα. Ό τρόπο; 
δι’ ού αί άκτΐνες εισέρχονται εΐ; τδν δφθαλ- 
μδν δέν είναι τόσον άπλοϋς, διά τούτο ά- 
ναγκαζόμεθα νά έξετάσωμεν αΰτδν μετά τί
νος άκριβείσς.

Ω; γνωστόν,αί άκτΐνες τοϋ φωτδς μετα- 
βαίνουσαι άπο ένδς στοιχείου είς άλλο, ώς 
λ. χ. άπδ τού άέρος εί; τδ ύδωρ, Ολώνται δ
ταν πίπτωσι πλαγίως. Δι’ αύτδ δταν θέσω- 
μεν τή* ράβδον μας κατάτδ ήμυσιν έντδς υ
δατος καϊ ίδωμεν αύτή* έκ τοΰ πλαγίου 
νομίζομεν δτι τδ υπό τό ύδωρ μέρος αύτής 
λαμβάνει άλλην διεύθυνσιν. Τδ αΰτδ συμ
βαίνει καϊ είς τδν άνθρώπινον δί,θαλμόν’ αί 
άκτΐνες αϊτινες πίπτουσι πλαγίως έπϊ τοϋ 
κερατοειδοϋς χιτώνος είσερχόμεναι είς τδν 
δφθαλμδ*, θλώνται έπϊ τής έπιφανείας αύ- 
τοϋ* δηλ. άλλάσσουσι διεύθυνσιν, μόναι δέ 
βσαι πίπτουσι καθέτως διέρχονται άνευ 
θλάσεως. ’Αλλά πριν έξακολουθήσωμεν τάς 
άκτΐνας έντδς τοϋ δφθαλμοϋ, εϊναι ανάγκη 
νά προτάξωμεν γενικά; τινας παρατηρήσεις. 
— Ό άνθρώπινο; οφθαλμός έν τή έν γένει 
κατασκευή αύτοϋ έχει μεγάλην σχέσιν πρός 
τδν σχοζειχύ» θά.Ιαμοΐ [camera obscura} 
τών φωτογράφων. 'Ο θάλαμος ούτο; συνί- 
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σταται έξ ένδς τετραγώνου κιβωτίου, ού ή 
εσωτερική επιφάνεια είναι μελανή. Τδ κι
βώτιο* είναι κεκλεισμένον πανταχόθεν, μό
νον δέ είς τό μέσον τής πρόσθια; πλευράς 
υπάρχει έπή, ήτις φράζεται δλοτελώς ύπό 
τίνος στρογγυλού άμφικύρτου υελίνου φα
κού· Μόνον λοιπδν διά τή; δπή; ταύτης δό
να ται νά εισχώρηση τδ φώς είς τό εσωτερι
κόν τοΰ θαλάμου. Οταν θέσωμεν την οπήν 
«-έναντι λάμποντός τίνος αντικειμένου, είς 
τήν αντίκρυ πλευράν έντδς τού θαλάμου 
ζωγραφίζεται μικρά ανάστροφος είκών τοΰ 
λάμποντο; αντικειμένου. Ιδού δέ διατί. At 
ακτίνες τοΰ λάμποντο; αντικειμένου πριν 
είσέλθωσιν είς τόν σκοτεινόν θάλαμον Ολών- 
τα·. έπί τής επιφάνειας τοΰ φακού. Πάς υέ- 
λινος άμφίκυρτος φακός έχει τήν ιδιότητα 
νά Ολα: ούτω τά; έπ’ αύτοΰ πλαγίω; πι· 
πτούσας ακτίνας, ώστε αύται δπισθεν τού 
φακού προχωροΰσαι έχουσι τήν τάσιν νά 
πλησιάζωσι» άλλήλας. Αί καθέτως έπί τής 
επιφάνειας του πίπτουσαι διέρχονται άνευ 
(Ιλάσεως, ένεκα δέ τού κυρτού σχήματος 
τοΰ φακού αύτα·. προχωρούσιν δπισθεν αύτοΰ 
κατ’ εύθεϊαν γραμμήν, πλησιάζουσι βεβαίως 
άλλήλας, σταυροΰνται είς έν τι σημείον, καί 
μετά ταΰτα άρχίζουσι πάλιν νά άπομακρύν- 
νωνται απ’ άλλήλων. Τήν καθέτως έπί τού 
χΐκΐρου τού φακού πίπτουσαν άκτϊ<α καί 
τήν έζακολούθησιν ταύτης δπισθεν τού φα
κού Οέλομεν ονομάζει είς τό εξής πειτρικόζ 
«fora. κεντρική αΰτη άκτίς πίπτει έν 
τώ σκοτεινώ θαλάμω έπί ενός σημείου τής 
απέναντι τής οπής κείμενης εσωτερικής 
πλευράς αύτού, τό δποϊον Οέλομεν ονομάζει 
xirtpixbr σημιϊοχ. Ώς έκ τού κυρτού σχή
ματος τοΰ φακού αί πέρις τού κεντρικού α- 
ξωνος έπί τών διαφόρων σημείων τής επιφά
νειας τοΰ φακού έπίσης καθέτως πίπτοιΓσαι 
ακτίνες προχοιροϋσαι έντδς τού θαλάμου 
σταυροΰνται μετά τού κεντρικού άςονος εί; 
Ιν τι σημείον δπισθεν τοΰ φακού. Δι αύτδ 
λέγομεν δτι οί άμφίκυρτοι φακοί συνάζουσι 
τάς άκτϊνας. Τά λάμπαντα ήτοι θεατά αν
τικείμενα φανταζόμεθα ώ; συγκείμενα έκ 
πληθύος «πείρου μικροτάτων λαμπόντων 

σηιχείων, τά δέ σημεία ταΰτα ώς έκπέμπον- 
τα πλήθος άπειρον άκτίνων πέριξ των. Ύ- 
ποθέσωμεν νΰν ότι έκ τοΰ ανώτατου καί έκ 
τοΰ κατωτάτου σημείου ένό; θεατού αντι
κειμένου λ χ. ενός καθέτως ίσταμένου βέ
λους πίπτουσιν ά»ά μίαν ακτίνες καθέτως 
έπί τή; έπιφανεία; τοΰ φακού. Έκείνη ή ά- 
κτί; τοΰ βέλους ήτις πίπτουσα καθέτως έπί 
τού χέι-rpov τού φακού εισέρχεται είς τ<ν 
θάλαμον, καί πίπτει είς Sv σημείον τής αν
τίκρυ πλευράς αύτού, θέλει άποτελέσει τόν 
χΐ'τρικόχ ΰ,ξοχα, τδ δέ σημείον έφ’ ού πί- 
στει τό xsrtpixor σημιΐοΓ- ΊΙ άχωεάΐη ά
κτίς διέρχεται διά τού φακού, σταυοοΰται 
μετά τού κεντρικού άςονος καί έπειτα 
προχωρούσα κάτωθεν αύτοΰ πίπτει τέλο; έ
πί ένό; σημείου τής άντικού πλευρά; χιίτω- 
0er τοϋ κεντρικού σημείου. Τούναντίον ή 
χατωτάτη άκτίς πίπτουσα καί αύτή καθέ- 
τως διέρχεται κατ’ εύθεϊαν γραμμήν τόν 
φακόν, σταυρούται μετά τού κεντρικού ά
ςονος, καί προχωρούσα άνωθεν αύτοΰ πί
πτει είς Sv σημείον τής αντίκρυ πλευράς 
άχωβεχ τού κεντρικού σημείου. ’Αλλ’ έκ 
τών απείρων σημείων ένδς λάμποντο; αντι
κειμένου δέν πίπτουσι μόνον κάθετοι ακτί
νες' άπ’ εναντία; ή ές έκάστου λάμποντο; 
σημείου τοΰ αντικειμένου καθέτως έπί τού 
φακού πίπτουσα άκτίς αποτελεί μόνον τόν 
άξονα δέματος ή κώνου ολοκλήρου πλήθους 
άκτίνων, ού βάσις μέν ή επιφάνεια τού φα
κού, κορυφή δέ τό λάμπον σημείον. 
Έκτο; τή; καθέτου άπασαι αί λοιπαί τού 
κώνου τούτου άκτίνε; πίπτουσι πλαγίω; έ
πί τοΰ φακού. Τήν κάθετον δνομάζομεν ά
ξονα τοϋ κώνου. Έξ όλων λοιπόν τών άκτί
νων τοΰ κώνου μόνον ό άξων διέρχεται ζατ* 
εύθεϊαν γραμμήν, αί δέ λοιπαί πλαγίω; πί
πτουσαι θλώνται, ώ; γνωρίζομεν, αί μέν 
μακράν τού άξονός των έπί τοΰ φακού πί
πτουσαι περισσότερον, αί δέ πλησιέστερον 
αύτοΰ δλιγώτερον. Θλώμεναι at άκτϊνες δι
έρχονται τδν φακόν, πλησιάζουσι πρδ; άλ- 
λήλα; καί πρδς τόν άξωνά των, καί έπί τέ
λους σταυροΰνται εί; έν τι κοινόν σημείον 
αύτοΰ. Τό σημείον τούτο δνομάζομεν ό.-tci- 

κηχ eixdxa τοϋ λάμποντο; σημείου, δθεν 
προέρχονται αί άκτϊνες. Οΰτω αί έξ ένδς 
σημείου διασπειρόμεναι άκτϊνες διερχόμεναι 
διά τοΰ φακού συνενούνται δπισθεν αύτού 
είς 2ν άλλο σημείον δπου καί ζωγραφίζεται 
ή είκών τού λάμποντο; σημείου. ”Onia08v 
λοιπόν τού φακού δηλ. εντός τού θαλάμου 
σχηματίζεται υπδ τών πλαγίω; έπί τού 
φακού πιπτουσών άκτίνων έκάστου λάμ- 
ποντος σημείου καί δεύτερος εσωτερικό; 
κώνο;, ού βάσις μέν δ φακός, κορυφή δέ η 
δπτική είκών τοΰ λάμποντος σημείου, καί 
άξων ή έξακολούθησι; τοΰ άξονος τοΰ εξω
τερικού κώνου. Πάσα λοιπόν καθέτο,ς έξ ε
νός σημείου έπί τού φακού πίπτουσα άκτίς 
αποτελεί τόν άξονα διπλού κώνου (εξωτε
ρικού καί εσωτερικού) άκτίνων.—Έπιστρέ-

ΕΙΚΩΝ Β'.

Τομή απλού σκοτεινού θαλάμου.

ΝΛΜΠ. Τομή τού τετραγώνου κιβωτίου, 
φ. Ύέλινος άμφίκυρτος φακός.

Α.Β. Βέλος.
Α- ”Ανω άκρον τοΰ βέλους.
Β. Κάτω » » »

α.β. ’Ανάστροφος είκών τοΰ A. Β. 
α. ’Οπτική είκών τού Α. 
β. ’Οπτική είκών τοΰ Β.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.) 

φομεν νύν εί; τδ βέλο; καί τά δύο αύτοΰ ά
κρα σημεία.

’Επειδή, ώ; είπομεν, αί καθέτως έκ τών 
δύο τούτων σημείων έπί τού φακού πίπτου
σαι άκτϊνες σταυροΰνται μετά τού κεντρι
κού άςονος, καί προχωροΰσαι πίπτουσιν ή 
μέν άνωθεν προερχομένη κάτωθεν τοΰ κεν
τρικού σημείου, ή δέ κάτωθεν άνωθεν αύ- 
τού’ έπειδή δέ έκάστη κάθετο; άκτίς άπο- 
τελεϊ, ώ; έορέθη, τον άξωνα διπλού κώνου 
άκτίνων έκ τού αύτού σημείου προερ.χομέ- 
νων καί είς τδ αύτδ σημείον συγκεντρουμέ- 
νων, έπεται δτι ή ίπτική είκών τού άνωτά- 
του σημείου θέλει ζωγράφηθή έπί τής αντί
κρυ πλευράς τοΰ θαλάμου κάτωθεν τού κεν
τρικού σημείου ή δέ τοΰ κατωτάτου άνω
θεν αύτοΰ (Ίδε εικόνα Β).

Κ.κ. Κεντρικό; άξων.
κ. Κεντρικόν σημείον.

A Ε. Άκτίς κάθετος έπί τού φακού.
Β.Ζ. » » « »

Α.Ε.α. ’’Αξων τών κώνων ΑΓΔ καί αΓΔ» 
Β.Ζ.β. *Αξων τών κώνων ΒΓΔ. καί αΙΔ. 
λ.μ καί λ'.μ', δύο διάφοροι θέσει; τής α

πέναντι πλευράς ΛΜ. κατά τάς δποίας ή 
είκών αβ θά έζωγραφεϊτο ασαφώς.
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’Επειδή δέ κάθε μικρότατο*  σημεϊον τοϋ 

βέλους ζωγράφε! την δπτικήν εικόνα του 
έντδς τοϋ θαλάμου μεταξύ τών δπτικών ει
κόνων τών δύο άκρων σημείων,έπεται δτι τδ 
σύνολον τών οπτικών εικόνων θέλει άποτε- 
λέσει την εικόνα τοϋ δλου βέλους' έπειδή 
τέλος τά ανώτερα σημεία ζωγραφούσι τάς 
εικόνας των κατώτερον και τ’ άνάπαλιν, 
δήλον δτι ή είκών τοΰ βέλους θέλει ζωγρα- 
φηθεϊ Ανάστροφος έντδς τοϋ σκοτεινού θα
λάμου.

*) Ίδε John Tyndall. *Das Licht* 
γερμ. μετάφρασις.

Τδ αΰτδ συμβαίνει καί έν τώ δφθαλμώ 
μέ μόνην την διαφοράν, δτι ούτος έχει ά- 
συγκρίτως μεγαλειτέραν ποικιλίαν ε’ν τώ 
μηχανισμώ αύτοΰ. Έφαρμώσωμεν νΰν δσα 
περί σκοτεινού θαλάμου γνωρίζομε*  εις τδν 
δφθαλμόν.

Έκ τών έκ διαφόρων σημείων άντικειμέ- 
νου τινδς έκπεμπομένων άκτίνων δλίγαι 
μόνον πίπτουσιν έπί τοϋ δφθαλμοϋ. *)  Άλ
λά καί έκ τών δλίγων τούτων αί έπί τοϋ 
λευκοϋ μέρους τοϋ σκληροϋ χιτώνος πί- 
πτουσαι δεν δύνανται νά προχωρήσωσιν είς 
τδ έσωτερικδν τοϋ δφθαλμοϋ. Μόνον αί τδν 
στογγύλον καί διαφανή κερατοειδή χιτώνα 
προσβάλλουσαι ΟλασθεΧσαι έπί τής κυρτής 
έπιφανείας τούτου προχωροϋσιν είς τδν 
πρόσθιον θάλαμον τδν πλήρη τής υδατώ
δους καί διαφανούς ύλης. Άλλά καί έκ τού
των ακόμη αί μέν περιφεριχαΐ πίπτουσιν έπί 
τής ’Ίριδος, ήτις δμως ώς έκ τής αδιαφα
νούς αύτής ίδιότητος δέν άφίνει ταύτας νά 
είσέλθωσιν είς τδν δεύτερον θάλαμον, ώστε 
μόνον αί κεντρικά! δηλ. αί έπί τής κόρης 
πίπτουσαι έχουσι τήν είσοδον έλευθέραν. Έ 
κόρη είναι, ώς εϊπομεν, μέρος τής επιφάνει
ας τοΰ φακού’ έπειδή δέ ό φακδς τοΰ 6- 
φθαλμοϋ είναι άμφίκυρτος, αί έπί τής κόρης 
πίπτουσαι Ακτίνες Ολώνται έτι πλέον καί 
ουτω προχωροϋσιν είς τδν δεύτερον θάλαμον 
τοΰ δφθαλμοϋ.

Όπως έν τώ σκοτεινψ θαλάμω ουτω καί 
έν τώ δφθαλμοί έκαστον σημϊΤόν παντδς 

λάμποντος άντικειμένου ζωγραφεί τήν 6- 
πτική,ν αυτού εικόνα όπισθεν τοϋ φακού. 
Τά άνω σημεία ζωγραφοϋνται κάτω καί τά 
κάτω άνω. Ίΐ είκών λοιπδν ζωγραφεΐται 
έντδς τοϋ δφθαλμοϋ ανάστροφος. Διά τούτο 
έπρεπε κυρίως νά βλέπωμεν άπαντα τά 
Αντικείμενα ανάστροφα, φαίνεται όμως δτι 
ή συνήθεια έδίδαξεν ήμας νά βλέπωμεν αυ
τά έν τή άληθεϊ αύτών καταστάσει. Έν τώ 
δφθαλμψ ό αμφιβληστροειδής χιτών έπέχει 
τδν τόπον τής απέναντι τής δπή; κειμένης 
πλευράς τού σκοτεινού Οαλάυ.ου. ’Αν λοι- 
πδν δ άμφιβλ. χιτών εύρίσκεται πρδ τής 
συγκεντρώσεως ή μετά τήν συγκέντρωσιν 
τών άκτίνων τών διαφόρων λαμπόντων ση
μείων ή είκών ζωγραφεΐται κατά τδ 
μάλλον ή ήττον ασαφής, (’’ΐδε εικόνα Β. 
λμ. λ'μ'). Μόνον λοιπδν είς μίαν άπόστα- 
σιν όπισθεν τοϋ φακού τδ σύνολον τών 
υπδ τοϋ λάμποντος αντικειμένου διά τής 
κόρης είς τδν δφθαλμδν εισερχομένων ά
κτίνων συμπυκνοΰται καί μόνον είς τήν ά- 
πόστασιν ταύτην σχηματίζεται καθαρά εί
κών τοΰ Αντικειμένου' έπειδή δέ τδ δπτι- 
κδν νεϋρον διαβιβάζει είς τδν έγκέφσλον τάς 
εικόνας δπως αϋται ζωγραφοϋνται έπί τοϋ 
άμφιβληστροειδοϋς χιτώνος, διά τούτο θά 
έμβλέπομεν άσαφώς πάν άντικείμενον, δπεο 
κεΐται είς τοιαύτην άπόστασιν μακράν τοϋ 
δφθαλμοϋ ώστε αί ακτίνες αύτοΰ νά μή 
συμπυκνώνται Ακριβώς έπί τοϋ άμφιβλ. 
χιτώνος. Έξηγούμεθα σαφέστερον.

ΓΗ θέσις τής όπισθεν τοϋ φακού σχημα- 
τιζομένης είκόνυς προσδιορίζεται πρώτον 
ύπδ τής άποστάσεως τοϋ άντικειμένου άπδ 
τοΰ φακού, καί δεύτερον ύπδ τοϋ σχήματος 
αύτοΰ τοΰ φακού. Άν τδ άντικείμενον είναι 
πλησίον, ή άνάστροφος είκών του ζωγρα- 
φείται μακρύτερον όπισθεν αύτού, ή όταν 
τδ άντικείμενον κεΐται μακράν. Όσον πε
ρισσότερον πλησιάζομε*  τδ άντικείμενον 
πρδς τδν φακδν, έπί τοσοϋτον μακρύνεται 
ή είκών αύτού όπισθεν αύτού. Όταν λοιπδν 
δ φωτογράφος θέλει νά ζωγραφήση καθαρώς 
διά τοϋ σκοτεινού θαλάμου του μακράν κεί
μενα πράγματα, πρέπει νά πλησιάση τδν 

φακδν πρδς τήν άντικρύ πλευράν, δπου ' 
πρόκειται νά ζωγραφηθή ή είκών, όταν δέ 
ταύτα είναι πλησίον πρέπει νά άπβμακρύνη 
αύτδν άπδ τής πλευράς ταύτης. Έξ άλλου 
Οταν θέσωμεν δύο φακούς είς τήν αύτήν ά- 
πόοτασιν μακράν Αντικειμένου τινδς, άν ό 
εί; έξ αυτών είναι κυρτότερος τοϋ ετέρου, ό 
κυρτότερος Οά ζωγραφήση τήν καθαράν ει
κόνα πλησιέστεοον όπισθεν αύτοΰ, παρά τδν 
άλλον. Όσον κυρτότεραί είσιν αί έπιφάνειαι 
τοϋ φακού, τόσον πλησιέστερον ζωγραφεΐ- 
ται ή είκών τοϋ άντικειμένου. Καί δ φωτο 
γοαφος λοιπδν διά μέν τά πλησίον Αντικεί
μενα μεταχειρίζεται σκοτεινούς θαλάμους 
μέ κυρτοτέρους φακούς, διά δέ τά μακράν 
πλατυτέρους φακούς. 'Αν λοιπδν ό φακδς 
τοϋ οφθαλμού διετήρει πάντοτε τήν αυτήν 
θέσιν καί τδ αύτδ σχήμα, δέν θά έδύνατο 
νά μεταδωση εί; τδν αμφιβληστροειδή χι
τώνα καθαράς εικόνας, είμή μόνον τών αν
τικειμένων εκείνων άτινα κείνται είς προσ- 
διωρισμένην τινά Απ’ αύτού άπόστασιν. 
Άλλ’ ήμεϊ; γνωρίζομεν δτι ό δφθαλμδς δύ
ναται νά ίδη καθαρώς πράγματα είς διαφό
ρους Αποστάσεις Απ’ αύτοΰ. Πρέπει λοιπδν 
ό οφθαλμός νά έχη τήν ιδιότητα νά διαθέ
τη τά τδ φώς θλώντα αύτού μέρη καί ιδί
ως τδν φακόν ούτως, ώστε αί εικόνες τών 
άντικειμένοιν νά ζωγραφώνται πάντοτε κα
θαρά έστί τοϋ σμφ χιτώνος, είτε μακράν 
ταύτα είσίν, είτε πλησίον. Έκ τών προρρη- 
θέντων είναι φανερόν δτι τούτο δύναται νά 
κατορθωθή κατά δύο κυρίως τρόπους, δηλ. 
ή πρέπει ό φακδς νά δόνηται νά άλλάζη 
τήν θέσιν του έν τώ δφθαλμφ, καί όταν μέν 
πρόκειται νά ίδωμεν πλησίον Αντικείμενα 
νά άπομακρύνηται τοΰ άμφιβλ. χιτώνος, ό
ταν δέ μακράν νά πλησιάζη αύτδν, ή νά δύ- 
νηται νά Αλλάζη τδ σχήμά του. Τό πρώτον 
δέν είναι δυνατόν, άπεδείχθη δέ νΰν δτι μό
νον τδ δεύτερον συμβαίνει. Καί τώ όντι ό 
φακός άναλόγως τών αποστάσεων τών Οεω- 
μένων Αντικειμένων Αλλάζει σχήμα, κυρ- 
τοΰται δηλ. δταν βλέπωμεν πλησίον, πλα- 
τύνεται δέ όταν βλέπωμεν μακράν. Τόν λό
γον τούτου είναι ευκολον νά έννοήσωμεν. 

Αν δ φακδς έμενεν Αμετάβλητος, ή είκών 
τοΰ πλησίον Αντικειμένου θά έζωγραφείτο 
πολύ μακράν όπισθεν αύτού, ή καλλίτερο*  
δέν θά έζωγραφεϊτο παντάπασιν" διότι αί 
ακτίνες θά έπιπτον έπί τοΰ άμφιβλ. χιτώ
νος πριν διασταυρωθώσι καί σχηματίσωοιν 
εικόνα, άλλά κυρτούμενος ό φακδς αύξάνει 
τήν θλαστικήν αύτοΰ δύναμιν, καί πλησιά
ζει τήν εικόνα πρδς εαυτόν μέχρις δτου αυ
τή πέση Ακριβώς έπί τοΰ χιτώνος. Έξ έναν· 
τίας άν ό φακός,’έμενε πάντοτε Αμετάβλη
τος", όταν διευθύνωμεν τδ βλέμμα είς μα- 
κρυνδν άντικείμενον, ή σαφής είκών τούτου 
θά έζωγραφεΧτο εύθύς όπισθεν τού φακού, 
δηλ. έπί τίνος μέρους τοΰ ύελοειδοΰς σώ
ματος μακράν πρδ τοΰ άμφιβλ. χιτώνος, 
αί δέ Ακτίνες συμπυκνωθεΐσαι άπαξ είς τδ 
μέρος τούτο θά ήρχιζον έκ νέου νά απομα
κρύνονται απ’ άλλήλων, καί θά έπιπτον ά- 
patal έπί τού άμφιβλ. χιτώνος, ή δέ είκών 
θά έζωγραφεϊτο Ασαφής. Πλατυνομένου τοϋ 
φακού, ή σαφής είκών Απομακρύνεται άπ’ 
αύτού μέχρις δτου πέση Ακριβώς έπί τοϋ 
άμφ. χιτώνος. Τήν πολύτιμον ταύτην Ιδιό
τητα τοϋ δφθαλμοϋ τού δίδειν είς διάφορα 
μέρη αύτού σχήμα άνάλογον τής άποστάσε- 
ως τών ύπ’ αύτοΰ θεωμένων Αντικειμένων 
δνομάζομεν « ΰιευθέτησι» » (accomoda· 
lion) (I)

Έκ τών ρηθέντων καταφαίνεται δτι δέν 
δυνάμεθα νά ίδωμεν ταυτοχρόνως καθαρώς 
δύο αντικείμενα είς δύο διαφόρους Αποστά
σεις άπ’ άλλήλων κείμενα' άλλ’ δταν μέν 
έκ τίνος πλησίον Αντικειμένου στρέψωμεν 
τδ βλέμμα είς άλλο μακράν κείμενον τό 
πλησίον γίνεται ασαφές, καί τ’ άνάπαλιν. 
Προσηλώνοντε; τό βλέμμα έπί τίνος άντι-

(I) Κατά τά; νεωτάτα; παρατηρήσεις ή 
μυωπία συνίσταται είς τό δτι τό διάστημα 
μεταξύ φακού καί άμφ. χιτώνος είναι μεγα- 
λείτερον τοϋ πρέποντος, «ώστε καί μετά τήν 
πλάτυνσιν τοϋ φακού αί Ακτίνες τών μακράν 
Αντικειμένων συμπυκνοϋνται πρίν φθάσωσι 
τδν χιτώνα. Τό εναντίον συμβαίνει είς τούς 
πρεσβύωπας. 
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κειμένου διαθέτομεν τδν φακόν ούτως, ώστε 
ή καθαρά είκών αύτού νά πίπτη άκοιβώς 
έπί τοΰ άμφ. χιτώνος, έπεται λοιπόν δτι 
αι εικόνες τών μακρύτεοον, ή πλησιέστερον 
κειμένων πραγμάτων ζωγραφοΰνται ασα
φώς' διότι τών μέν πρώτων αί άκτΐνες συμ- 
πυκνοΰνται πρδ τοΰ άμφ. χιτώνος, τών δέ 
δευτέρων πίπτουσιν έπ’ αύτοΰ πρίν συμπυ- 
κνωθώσιν άρκετά Είς τήν διευθέτησιν ταύ 
την τού δφθαλμοΰ συνεργεί καί Sv άλλο μέ
ρος τοΰ οφθαλμού, περί ου δλίγα μόνον μέ
χρι τοΰδε είπομεν, ή 'ίρις δηλ. καί ή Οπή 
αύτής, ή Κόρη.

Εύκόλως δύναταί τις νά παρατήρηση δτι 
δταν βλέπωμεν πλησίον, ή κόΓη είναι με
γάλη, έφ’ δσον δέ άπομακρύνομεν τό βλέμ
μα, έπί τοσοΰτον σμικρύνεται αΰτη. Αίτιον 
τής μεταβολής ταύτης εϊναι, δτι, έπειδή αί 
άκτΐνες τών μακρυνών άντικειμένων ώς έκ 
τής άποστάσεώς των πρίν έτι φθάσωσι τδν 
οφθαλμόν σκορπίζονται έδώ καί έκεϊ, μόνον 
δε ολίγαι πίπτουσαι έπί τού κερατοειδοΰς 
χιτώνος διέρχονται διά τής κόρης, διά τοΰ
το είναι άνάγκη καί αί δλίγαι αύται νά 
συμ,πυκνωθώσιν δσον τδ δυνατδν περισσό
τερον πρίν εισέλθωσιν είς τδν όφθαλμόν. 
Τούτο κατορθούται διά τής σμικρύνσεως τής 
οπής, δι’ ης πρέπει νά διέλθωσιν. "Οσον μι- 
κροτέρα εϊναι ή δπή, τοσοΰτον πυκνότεραι 
εισέρχονται αί άκτΐνες, καί έπί τοσούτον 
πυκνοτέρα σχηματίζεται ή είκών έπί τού 
άμφιβλ. χιτώνος.

Πάς τις δύναται εύκόλως νά βεβαιωθή 
«ϊρί τής άληθείας τοΰ φαινομένου τούτου 
δι’ άπλουστάτου πειράματος. Λαμβάνομεν 
χονδρόν χάρτην καί κάμνομεν έπ’ αύτοΰ 
μικράν τινα όπήν, ήν θέτομεν πρό τού ο
φθαλμού. ’Επειδή οΰτω σμικρύνομεν τεχνι- 
χώς τήν είσοδον τών είς τδν οφθαλμόν ει
σερχομένων άκτίνων περισσότερον παρ’ δτι 
δύναται νά πράξη τούτο ή κόρη, διά τούτο 
ή έπί τού άμφιβλ. χιτώνος πίπτουσα είκών 
γίνεται μικροτέρα μέν άλλά πυκνοτέρα καί 
διά τούτο δυνάμεθα νά ίδωμεν σαφώς πράγ
ματα, άπερ ό οφθαλμός είς τήν φυσικήν αύ
τού κατάστασιν άφινόμενος θά έβλεπεν ά- 

σαφώς. Τδ ένστικτον ή ί πείρα φαίνεται 
δτι έδίδαξε τοΰτο είς τούς μύωπας, οϊτινες 
προσπαθοΰσι νά σμικρύνωσι τάν είσοδον 
τών άκτίνων συστέλλοντες τά βλέφαρα, δ
ταν πρόκειται νά ίδωσι πράγματα είς με
γάλην άπόστασιν κείμενα. Είναι ανάγκη νά 
εϊπωμεν νΰν δλίγα, ϊνα έξηγήσωμεν πώς 
εϊναι δυνατδν δ φακδς καί ή κόρη νά-άλλά- 
ξωσι τήν ιδιότητα αύτών άναλόγως τών α
ναγκών τοΰ οφθαλμού.

Τδν γύρον τοΰ φακοϋ περιβάλλει, ώς 
γνωρίζομεν, τδ άκτινοειδές σώμα (corpus 
Ciltare) ώς τι ισχυρόν περιΟώριον. Τδ πε- 
ριθώριον τοΰτο είναι κυρίως μικρδς κυκλο
τερής μΰς. Λεπτή άλλ’ ισχυρά τις μεμβρά
να προσκολλωμένη στερεώς έπ5. τής διαφα
νούς μεμβράνης έντδς τής οποίας ώς έντδς 
σακκίου περιέχεται ή κρυσταλλοειδής υλη ή 
αποτελούσα τδν φακόν συνδέει τδν γΰρον 
τοΰ φακοϋ μετά τοΰ κυκλοτερούς τούτου 
μυός.

’Επειδή δ φακδς άφινόμενος έλεύθερος 
έχει τήν τάσιν νά κυοτοΰται καί έξογκοΰ- 
ται, έπεται δτι συστελλόμενου τοΰ ακτι
νοειδούς σώματος σμικρύνεται η περιφέρεια 
τού κυκλοτερούς μυδς καί σμικρυνομένη α
ναγκάζεται νά πλησιάση πρδς τδν γύρον 
τού φακού' ούτως ή τδν φακόν καί τδν μύν 
συνδέουσα μεμβράνα χαλαροΰται, δ δέ φα
κδς άφινόμενος είς έαυτδν κυοτοΰται. ώς 
είπομεν. Τουναντίον διαστελλόμενος δ μΰς 
έπιστρέφέι είς τήν προτέραν αύτοΰ Οέσιν, 
συμπαρασύρων και τήν μετά τού γύρου τοΰ 
φακού συνδέουσαν αύτδν μεμβράναν, δ δέ 
φακός συρόμενος γύρωθεν πλατύνεται. Κα
τά πάσαν πιθανότητα έδώ συνίσταται κυ
ρίως δ μηχανισμός τής διευθετήσεως τού δ- 
φθαλμοΰ, καί οί νεώτεροι φυσιολόγοι άπορ- 
ρίπτουσι πάσαν άλλην έξήγησιν τής θαυ
μάσιας ταύτης δυνάμεώς. Ύπολείπεται 
τώρα νά ίδωμεν πώς εϊναι δυνατόν ή κόρη 
τού δφθαλμοΰ νά σμικρυνηται καί μεγεθύ- 
νηται κα ;ά τάς διαφόρους άνάγκας.

Ή "Ιρις έν τώ μέσφ τής όποιας κεΐται ή 
κόρη εϊναι τοποθετημένη ώς παραπέτασμα 
εύθύς πρδ τοΰ φακοϋ, καί εμποδίζει ώς έκ 

τής άδιαφανούς αυτής ιδιότητας τήν είσο
δον τών έπ’ αύτής πιπτουσών άκτίνων. Ή 
"Ιρις λοιπόν κεΐται είς τό ενδότερον τού ο
φθαλμού' διότι πρδ αύτής εϊναι ό μικρότε
ρος θάλαμος αύτοΰ, ό πλήρης τοΰ διαφα
νούς ύγροΰ καί δ κερατοειδής χιτών, φαίνε
ται έντούτοις ώς έκ τής θλάσεω; τών ά
κτίνων δτι κεΐται έπί τής έπιφανείας τοΰ ο
φθαλμού, δπερ δέν εϊναι είμή οπτική άπά- 
τη. 'Η "Ιρις σύγκειται έξ ενός στρώματος 
κυψελίδων έντός τοΰ όποιου κεΐνται νεΰρα, 
λεπτότατα άγγεΐα καί λεπτότατοι μύς, εύ- 
κολύνοντες τάς κινήσεις αύτής. ’’Οπισθεν 
τής "ϊριδος εύρίσκεται παχύ τι στρώμα έκ 
πυκτοΰ, δπερ δίδει είς τήν Ίριδα τήν βα- 
θείαν αύτής χρειάν. *Αν μόνον όπισθεν τής 
"ϊριδος ύπάρχη πυκτδν τότε ή ’Ιρις φαίνε
ται έχουσα χρώμα κυανοΰν· Αν καί τό έκ 
κυψελίδων στρώμα τής "ϊριδος περιέχη με
γάλην ποσότητα πυκτοΰ, τότε αΰτη φαί
νεται μελανή. Καί ό ’Αριστοτέλης δέ αύτδς 
παρατηρεί δτι έπειδή αί κυψελίδες τού 
στρώματος τής "ϊριδος μόνον μετά τήν γέν- 
νησιν τοΰ βρέφους μελανούνται, διά τοΰτο 
δλα τά παιδία γεννώνται μέ κυανούς ο
φθαλμούς.

Οταν τό πυκτδν τών κυ ψελίδων αύ
ξήση ή "ίρις γίνεται άνοικτοΰ κυανού χρώ
ματος, καί αύξανομένου τούτου περισσότε
ρον αυτή καθίσταται φαιά καί τέλος μελα
νή. Τούς έντός τής ϊριδος ευρισκομένους λε
πτούς μύς δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν είς 
δύο. Αίϊνες αϊτινες κεΐνται κυκλοτερώς πέ
ριξ τής Κόρης άποτελούσι τδν σφιγκτήρα 
αύτής. Ουτος συστελλόμενος σμικρύνει τήν 
κόρην. Ό δεύτερος μύς σύγκειται έκ τών έ
πί παντδς οφθαλμού ορατών έκείνων άκτί
νων ών ή συστολή συνεπιφέρει τήν μεγέθυν- 
σιν τής κόρης. ’Αλλ’ όχι μόνον όταν τό 
βλέμμα ήμών εϊναι μακράν έστραμμένον 
σμικρύνεται ή κόρη. Τό αύτό συμβαίνει έ
πίσης καί δταν βλέπωμεν είς φωτεινόν τι 
μέρος· Έξ έναντίας όταν έκ τοΰ φωτός 
στρέψωμεν ταχέως τό βλέμμα είς τά σκο
τεινά παρατηροϋμεν δτι ή κόρη άμέσως δι- 
αστέλλεται. Τοιουτοτρόπως ρυθμίζεται ή

ποσότης τού τόν άμφιβληστροειδή χιτώνα 
προσβάλλοντος φωτός. Διότι δπου τδ φώς 
εϊναι όλίγον έκεϊ είναι άνάγκη νά είσχωρή- 
σωσιν δσον τό δυνατόν περισσότεροι ακτί
νες, ϊνα δυνηθή δ ρηθεΐς χιτών νά έρεθισθή 
αρκούντως» δπου δέ τό φώς εϊναι πολύ καί 
αί άκτΐνες αύτοΰ πυκνοί, έκεϊ καί δλίγη 
ποσότης άρκεϊ δπως έρε.θίση αύτόν. Αν ή 
δευτέρα αδτη αύτόματος διευθέτησις τοΰ δ- 
φθαλμοΰ Ιλειπε, δέν θά έδυνάμεθα νά 
βλέπωμεν παρά είς προσδιωοισμένην τινά 
ποσότητα φωτός. *Αν τδ φώς ΰπερέβαινε 
τήν ποσότητα ταύτην, ό άμφιβλ. χιτών 
καί τδ νεύρον τή; όράσεως θά έπροσβάλλον- 
το δπερμέτρως, καί δ εγκέφαλος θά έσκο- 
τίζετο' άν πάλιν τδ φώς ήλαττοΰτο πέραν 
τοΰ προσδιωρισμένου δρίου δ χιτών μη δυ" 
νάμενος νά προσβληθή άρκούντως δέν Οά έ
δύνατο νά διαβίβαση καθαράς εικόνας είς 
τόν έγκέφαλον. Ουτω λοιπόν γίνεται δήλον 
δτι άνευ τής «διευθετήσεως» τοΰ δφθαλμού 
δέν Οά έδυνάμεθα νά ίδωμεν είμή πράγμα
τα είς περιωρισμένην τινά άπόστασιν κεί
μενα καί υπό προσδιορισμένης ποσότητος 
φωτός φωτιζόμενα. Άλλ ή Οαυμασία δύνα- 
μις τού δργάνου τής όράσεως δι ή; τοΰτο 
δύναται νά άλλάσση τό σχήμα τού φακοϋ 
καί τής κόρης, συγχωρεΐ ήμΐν νά βλέπωμεν 
πράγματα εΐς διαφόρους αποστάσεις καί είς 
διαφόρου; ποσότητος φωτός.

Υπολείπεται ήμΐν νά εϊπωμεν ολίγα 
περί τών έπί τού άμφιβλ χιτώνος πιπτου- 
σών εικόνων. Παν θεατόν άντικείμενον ζω- 
γραφεΐ έπί τού χιτώνος τούτου μικράν άνά- 
στροφον εικόνα. Άλλ’ ώς γνωστόν εκείνο 
μόνον τό μέρος τού αντικειμένου βλέπομεν 
καθαρώς, έφ' ου ιδίως διευθύνομεν τό βλέμ
μα. Τά πέριξ τοΰ μέρους τούτου βλέπομεν 
κατά τό μάλλον ή ήττον άσαφώς. ΊΙ εΐκων 
τοΰ μέρους πρός 8 διευθύνομεν τδ βλέμμα, 
δυνάμει τή; ευκινησίας τών όφθαλμών ζω- 
γραφεϊται πάντοτε έπί ενός καί τοϋ αύτοϋ 
μέρους τοΰ άμφιβληστρ. χιτώνος, δπερ εύ
κόλως διακρίνεται, διότι εϊναι ώ; μικρά κί
τρινη καί κοίλη κηλίς «κεντρική κοιλότης» 
όνομαζομένη (fovea centralis). Ό άμφιβλ.
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χιτων σύγκειται έκ διαφόρων νευρικών δια
φανών στρωμάτων. Αί ακτίνες δμω; τοϋ 
φωτός δέν δύνανται νά προχωρήσωσι πέραν 
τοϋ χιτώνας τούτου διότι, ώ; γνωρίζομεν, 
εύΟύ; όπισθεν αύτοΰ υπάρχει 5 αδιαφανής 
χοροειδής χιτών. Αί εικόνες τών αντικειμέ
νων μένουσιν ώ; έκ τούτου έπί τοΰ άμφ. 
χιτώνος. ΙΙαραλείποντες τά λοιπά στρώμα- 
μα τοϋ χιτώνος σημειοΰμεν μόνον δτι τό έν 
δότερον στρώμα σύγκειται έκ λεπτότατων 
ραοδίων άτινα πιθανώς μετατρέπουσι τό 
φώς είς νευρικόν έριΟισμδν.

Η επιφάνεια αυτών αποτελεί λεπτότα- 
τατον ψηφιδωτόν (moSClique). Τά ραβδία 
δύνανται νά διαιρεθώσιν είς διαφόρους τά
ζεις έσπαρμένα αδιακρίτως έν τώ χιτώνι. 
Καί τά μέν φαίνονται δυνάμενα νά αίσΟαν- 
θώσι τό 8ν χρώμα, τά δέ άλλο, καί άλλα 
άλλο. Η συνέργεια δλων μεταβιβάζει είς 
τόν εγκέφαλον την ιδέαν τοΰ λευκού φω
τός. Τοιουτοτρόπως εξηγείται διατί δυνάμε- 
θα νά ίδωμεν κάθε άντικείμενον μέ τά χα· 
ρακτηρίζοντα αυτό χρώματα. Βλέποντες λ. 
χ. έν έρυθρούν άντικείμενον, έπειδή είς τό 
μέρος τοΰ άμφ. χιτώνος, δπου τοΰτο ζω- 
γραφεΐται, μεταξύ άλλων πολλών Οά ύπάρ 
χωσι βεβαίως καί ραβδία δυνάμενα νά 
αίσθανθώσι τό έρυθρούν χρώμα καί επειδή 
ές δλων τών άλλων ταΰτα μόνον Ερεθίζον
ται, διά τοΰτο μεταδίδεται είς τόν έγκέ- 
φαλον μόνον ή αίσθησις τοΰ έρυθροΰ πράγ
ματος, βλέπομεν λοιπόν τό άντικείμενον έ
ρυΟροΰν.

Ως ήδη είδομεν, όπισθεν τών βολβών ΰ· 
πάρχουσιν 6 μυώνες, οϊτινες χοησιμεύουσιν 
δπως κινώσι τόν βολβόν έπί τή; έκ πάχους 
συγκειμένη; βάσεως αύτοΰ. Οί τέσσαρες εύ 
θεϊς μύωνες ήτοι ό άνω, ό κάτω, δ έξωτερι- 
χός καί δ έσωτεριχός στρέφουσιν αύτόν πρός 
τά άνω καί κάτω ή πρός τά δεξιά καί τά 
άριστερά, ένώ οί δύο πλάγιοι ό άνω καί ό 
κάτω προσπαΟοΰσιν δπως στρέφωσιν αυτόν 
περιστροφικώς. Άταξίαι είς τήν λειτουργί
αν τών μυόνων τούτων είσίν αιτίας τή; αμ
βλυωπίας.

Ο άνθρωπος έχει πρός τούτοις δφρΰς, 

βλέφαρα, βλεφαρίδας καί αδένας έκκοίνον- 
τας δάκρυα. Πάντα ταΰτα χρησιμεύουσι 
πρός ποοφύλαξιν τών οφθαλμών. Ναί, καί 
τά δάκρυα δέν προωρίσθησαν υπό τής φύσε- 
ως, είμή ώς προφυλαχτικά τού δφθαλμοϋ 
φάρμακα, μόνη δέ ή κατάχρησι; αύτών εί
ναι εί; αυτού; βλαβερά Οί άδένες οί παρα- 
σκευάζοντες τά δάκρυα κεϊνται είς τά εξω
τερικά πλάγια τών βολβών. Μικροί σωλή
νες φέροντες τό γνωστόν υγρόν διευθύνονται 
πρός τήν εσωτερικήν λείαν επιφάνειαν τών 
βλεφάρων ήν διατηροΰσι πάντοτε ύγράν. 
Δια τοΰ τρόπου τούτου είς κάθε κλείσιμον 
τών βλεφάρων υγραίνεται καί ή εξωτερική 
επιφάνεια τοΰ βολβοΰ καί καθαρίζεται τής 
έπ’ αύτής έπικαθημένης κόνεως. Τά περιτ
τά δάκρυα συνάζονται είς τήν εσωτερικήν 
(τήν παρά τήν ρίνα κειμένην) γωνίαν τοϋ δ- 
φθαλμού καί εισέρχονται είς τήν μικράν λί
μνην τών δακρύων. 'Η λίμνη αΰτη έχει δύο 
μικράς δπάς άνά μίαν .έφ’ έκάστης άκρα; 
τών δύο βλεφάρων (τοΰ άνω καί τοΰ κάτω), 
διά τών οποίων τό υγρόν εισέρχεται είς τόν 
«σωλήνα τών δακρύων» καί διά τούτου φέ
ρεται είς είδος τι δοχείου. Τό τελευταίου 
έχει διέξοδον εις τό έσωτερικόν τής ρινός 
δι’ήςτά δάκρυα ρέουσιν άδιακόπως. Μόνον 
είς εκτάκτους περιστάσεις δταν τά νεύρα 
τών αδένων έρεθιζόμενα ύπερμέτοως άναγ- 
κάζουσιν αύτούς νά σχηματίζωσι μεγάλην 
ποσότητα δακρύων, τότε μή έξαρκούντων 
τών σωλήνων καί τών έτών δπως τά δά
κρυα ρέωσιν ώ; συνήθως διά τής ρινός έκ- 
χυλίζουσι καί χύνονται έκ τοΰ βολβού άμέ- 
σως πρός τά έξω. Τοΰτο δέ όνομάζομεν 
«τό κλαίειν. Πεοαίνοντες σημειοΰμεν δτι τά 
βλέφαρα χρησιμεύουσιν όχι μόνον είς τό νά 
ύγοαίνοισι τήν επιφάνειαν τοΰ βολβοΰ άλλά 
καί είς τρίτην τινά «διευθέτησιν»,ούτως εί- 
πείν, τοΰ οφθαλμού διάφορον τής διά τοΰ 
φακού καί τής κόρης γινομένης. Διά τούτου 
ένοούμεν τήν δύναμιν τοΰ κλείειν καί άνοί- 
γειν τούς οφθαλμού; ήτις δέν είναι αύ τά
ματος άλλ’ ϊσταται ύπό τό κράτος τής θε- 
λήσεως ήμών. Είναι περιττόν νά έμμείνωμεν 
έπί τοΰ αντικειμένου τούτου διότι πάς τι; 

γνωρίζει έξ ιδίας πείρας πόσον πολύτιμος 
είναι καί ή ίδιότης αΰτη τοΰ δφθαλμοΰ δι’ 
ής δυνάμεθα κατά βούλησιν νά κλείωμεν 
μέν τούς όφθαλμούς σφιγκτά πρό τοΰ αισ
χρού καί τής κακίας νά άνοίγωμεν δέ αύ
τούς πρό τού καλοΰ καί τή; άρετής, ένώ 
δυστυχώς τό ους ήμών είναι οΰτω κατεσκευ 
ασμένον, ώστε άναγκάζεται ν’ άκούγ τό 
ψεύδος καί τήν άλήθειαν αδιακρίτως.

(έπεται συνέχεια).

Μ. Ίστη·ό>·ηΐ·

ΤΕΙΧΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΙΟΛΕΩΣ ΕΝ ΤΗ 
ΚΟΛΟΦΩΝΙΑ ΓΗ.

Έπί μίαν ώραν καί ήμίσειαν Ν. Δ. τοΰ 
σιδηροδρ. σταθμού ΔεβελίκΙοί κείται τό χω- 
ρίον Μάλκατζικ ή Μπουλγκουρτζά 1), πέ- 
ραυ δ’ αύτοΰ έν δμοία άποστάσει καί έκεί- 
Οεν τού ποταμού «Ταχταλί-Τσάϊ» πρός νό
τον κεϊνται δύο τουρκικά χωρία, εκ 40 οι
κιών έκαστον, καλούμενα τό μέν Λερμε?- 
Λες.ϊς, τό δέ Τράτσα,. άλλήλων δ’ άπέχον- 
τα ήμισείας μόλις ώρας άπόστασιν.

Τά δύο ταΰτα χωρία έκτείνονται έπί τής 
Β. Α· κλιτύος υψηλού καί δασώδους όρους, 
δπερ χωρεί έκ βορρά πρός νότον, παραλλή- 
λως σχεδόν τοΰ Γαλλησίου" έν δέ τώ μετα
ξύ τούτων χώρω σχηματίζεται δρεινόν δι
αμέρισμα, Β. Α. μέν δριζόμενον άπό τό Τσί- 
λεμι, κατοικίαν 5—10 αγροτών, Β. Δ. ά
πό τό Δερέ-Βογάζ, δπόθεν ρέει τό Ταχτα- 
λί-Τσάϊ πρός τά Κοιμητούρια, Ν· Α. δέ άπό 
τό ’’Αλ-Άμάν Βογάζ καί Ν. Δ. άπό τό 
Όσμανλί-Μεζάρ-Άλτί, δπόθεν διέρχεται τό 
Άγάτς-Τσάϊ διά δύο έλών καί παρά τό 
Γκίαούρκίοϊ έκβάλλον πρός τήν θάλασσαν.

Άπό Τράτσα εις Γκίαούρκίοϊ τριών ωρών 
δρόμος. Τό Γαλλήσιον δνομάζουσιν οί Τρα-

1) Καί τοΰτο τουρκ. όνομα- Bulgour τό 
κοινώς λεγόμενον «πληγοΰρι», τρίμμα σί
του. 

τσαλλιώται «Κουτζαντάν Δάγ. Άπό Τρά" 
τσα διά τοΰ όρους τούτου είς Τούρμπαλι έξ 
ώραι At’ άλλης δδαΰ διά τοϋ Τσίλεμι πα- 
ραπλεύρως πέντε έλών είς Τούρμπαλι ίση 
πάλιν άπόστασις.

Διά τοϋ Τσίλεμι διέβαινον, πρίν τής ά- 
ποκαταστάσειος τής σιδηροδρ. γραμμή; τού 
Άίδινίου, δ ταχυδρόμος καί άλλοι τών άπό 
Σμύρνην εί; ’’Εφεσον καί τάνάπαλιν δδοιπο- 
ρούντων διά τών εξής σταθμών, άλλήλοι; 
άπεχόντο>ν έπί μίαν ώραν έκαστος" Δεβελί- 
κίοϊ, Τσίλεμι, Παλαμούτ-Άρασί,Κιζίλ-Βέλ- 
Καϊβεσί, *Αλ-Αμάν-Βογάζ, ’’Αλ-Άμάν-Καί- 
βεσί, Μενδρές-Μαούνα, έχεϊθεν δέ διαβαίνον- 
τες τόν Κάϋστρον διηυθύνοντο είς τόν πρός 
8ν δρον των.

Έν τή περιοχή τής περιγραφείσης ταύ
τη; χώρας έκτός τών μνησθέντων δύο χω
ρίων καί σκηνούντων τινων Γίουρούκιδων, 
ούδέν άλλο χωρίου ύφίσταται σήμερον. Πρό 
τινων έτών Β. Δ. τού χ. Δερμέν-Δερέ υπήρ
χε τουρκ. χωρίου ΓχΙόδετς, ουτινος ή θέσις 
νΰν μόλις διακρίνεται.

Πρό 1δ—20 έτών τό χωοίον Δερμέν-Δε- 
ρές ήτο έδρα Μουδίρου καί κέντρου τού δι
αμερίσματος Τζουμαβάτ-Καζασί, ύπό τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ δποίου ύπήγοντο τά δύο 
Κοιμητούρια, οθωμανικόν τε καί χριστιανι
κόν, τό Κεσιρί, τό Γκίαούρκίοϊ, τό Καγίάς, 
Δεβελίκίοϊ καί Τζιμόβασι, ή δέ κλήρωσις έ
γένετο τότε εκεί' ήδη έξαρτώνται άπό τόν 
Μουδίρη Σεβδίκίοϊ. Οί κάτοικοι φέρουν είσέ
τι άναμνήσεις τοΰ παρωχημένου μεγαλείου 
τοΰ τόπου των, έκ παραδόσεως δέ τοϊς διέ- 
μεινεν δτι τό μέρος αύτό κατεΐχεν άλλοτε 
πλούσια πόλις καλουμένη Γκίουνάν-Σεέρ 
«Ίώνων πόλις» διαφυλαχθέντος τού ονόμα
τος έν τή ονομασία τοΰ μεταξύ τών δύο 
χωρίων ύπάρχοντος έλαιώνος.

Κλίμα τοΰ τόπου ύγιεινόν—πηγαία ΰδα - 
τα άφθονα καί κρυσταλλώδη—προϊόντα, έ- 
λαΐαι, κάρυα, απίδια, μέλι καί ξυλεία. Αί 
πεύκαι καθιστώσι τά όρη σύσκια, έξ ών αντί 
ρητίνης (co/op/iane), ήν έξήγον οί αρχαίοι, 
εμπορεύονται οί νΰν κάτοικοι τόν φλοιόν 
αύτών.
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Είσερχόμενός τις έκ τής βορείου κλεισώ
ρειας τοΰ Κουρού-Δερέ έχει καταντικρύ μέν 
σειράν ύψιχορύφων ορέων, έπί τών προπό- 
δων δ’ αύττις υψηλόν λόφον, συνεχόμενον 
μετά τών όπερκειμένων δρέων διά λαιμού 
φθάνοντΟς δλίγον τι κατωτέρω τής κορυφής 
αύτοΰ, πλα j-ίως δέ καί έχατέρωθεν εκτεί
νονται δυο λόφοι,ώς δύο στηρίγματα αύτοΰ, 
άρχόμενοι άπδ τδ βάθος τής φάραγγος, ής 
τδ μέν πρδς τά δεξιά ρεύμα χύνεται είς τδ 
Ταχταλί-Τσάϊ, τδ δέ πρδς τά αριστερά, 
παρ’ ω κείται τδ χ. Τράτσα, σχηματίζει τδ 
Άγάτς-Τσάί, περί ου άνέφερον έν τοίς έμ
προσθεν.

Τδ εμβαδόν τοΰ ουτωσί περιγραφέντος 
τούτου χώρου φρουρεί τετειχισμένη κλεισώ
ρεια, κατέχουσα μέτωπον ώς διακοσίων βη
μάτων- Τδ πάχος τοΰ τείχους είναι τριών 
μέτρων. Ή πρόσοψις έκ καλώς προσαρμο
σμένων λίθων, είργασμένων κατά διάφορα 
σχήματα, πλήν οί πλεϊστοι είναι κανονικοί 
πλ. 0,50 μέχρις 1 μέτρου, ΰψ- δέ 0,30. 
ΠαραχολουΟήσας τήν σειράν τών τειχών 
τούτων παρετήρησα κατά διαστήματα δτι 
άπέληγον είς χύχλια σχήματα,καί πάλιν έ 
ξηχολούθουν κατ’ εύθυγραμμίαν, άλλά καί 
πάλιν άνεφαίνοντο παρόμοια έν εϊδει πύρ-

Περιτειχίζουν δέ ταΰτα τήν Άκρόπολιν 
Χαί τάς δύο πλευράς αύτής κατερχόμενα 
σχεδόν μέχρι τών φαράγγων' ανέρχονται 
τούς δύο άντικρύ λόφους καί φθάνουν τοιου
τοτρόπως μέχρι τή; κλεισώρειας, ήτις σχη
ματίζει τήν είσοδον, ούσαν καί ταύτην τε- 
τειχισμένην, ώς προεϊπον. Μίαν ημέραν πρέ
πει νά έξοδεύση τις διά νά περιεργασθφ δ- 
λην τήν σειράν τών τειχών τούτων.

Έντδς τοΰ εκτενούς τούτου περιτετειχι- 
σμένου επιπέδου φαίνονται βάσεις άλλων 
παρομοίων τειχών, στενωτέοων όμως, έντδς 
δέ δύο λίαν έκτεταμένων καί συσχίων τουρχ. 
νεκροταφείων ούδέν άλλο τις άπαντά είμή 
δγκώδεις λίθους τών τειχών τούτων χρησι
μεύοντας ώς επιτάφια σήματα τών τουρκ. 
τάφων. Ούτε στήλην τινά, ούτε άλλο τι 
αρχιτεκτονικόν κόσμημα είδον, είμή δύο ή 

τρία συντρίμματα τούτων. "Ας αήν ύποθέσρ 
δέ τις δτι άλλοΰ ίσως μετεχειρίσθησαν ταΰ
τα, εάν υπήρξαν, διότι τδ μέρος είναι έρη
μον, ούδ η το δυνατόν νά μεταφερθώσιν είς 
Τούρμπαλι,- ώς λέγει ό Texicr, διότι ή με
ταφορά υλικού καί αδύνατος καί ακατόρθω
τος τυγχάνει κχί ώς έκ τής άποστάσεως καί 
ώς έκ τής ανωμαλία; τοΰ εδάφους κιί τών έν 
τώ μεταξύ υφισταμένων ελών.

Επιγραφήν ούδεμίαν άνεΰρον. "Οσα δέ 
νομίσματα είδον, έξ ών τι/α ήγόρασα διά 
τδ Μουσεΐον, άπαντα σχεδόν ήσαν νομίσμα
τα τής Κολοφώνος.

Εκ τών προεκτεθέντων οθεν καί έκ τοΰ 
έζή; χωρίου τοΰ Παυσανία (βιβλ. FJ/ 
3, 8,)

« Κλαζομενίοις δέ καί Φωκαεΰσι, πριν μέ 
ή Ιωνάς έ; τήν ’Ασίαν έλθείν, ούκ ώκοΰντ* 
αί πόλεις' Ίώνων δέ άφικομίνων μοίρα έ° 
αύτών πλανωμένη μετεπέμψατο ήγεμόν^ 
παρά Κολοφωνίων Πάρφορον, καί πόλιν κτία 
σαντες υπό τή ’Τδ»), τήν μέν ού μετά πο" 
λύ έκλείπουσιν, έπανιόντες δέ ές Ιωνία" 
Σκύππιον τής Κολοφώνια; έκτισαν' άπελν 
Οόντες δέ έκουσίως καί έκ τής Κολοφωνίας, 
οΰτω γήν τε έσχον, ήν καί νΰν έτι έχουσι, 
καί κατεσκευάσαντο έν τή ήπείρφ Κλαζο- 
μενάς πόλιν κτλ.» 
υποθέτω δτι τδ μέρος αύτδ ίσως είναι τδ 
Σκύππιον τής Κολοφωνίας, τδ ’Αγάτς-Τσάϊ 
δ *Αλης ποταμός, *ΐδη δέ ή υψηλοτέρα τοϋ 
Κερκάφου ? κορυφή, περί ών δμως κρινέτω- 
σαν οί αρμόδιοι.

Επανερχόμενος δέ είς τά περί επιγραφών 
Θειρών παρατηρώ δτι έάν παραδεχθώμεν 
λάθος τι τοΰ χαράκτου είς τήν λέξιν ΤΕΙ- 
ΡΩΝΩΝ τότε ή τδ πρώτον Q, τδ καθαρώ- 
τατα διακρινόμενον, θά έκλάβωμεν ώς Η, ή 
τήν κατάληξιν ΩΝ ώς δίς έπαναληφθείσαν, 
δπερ καί πιθανώτερον. Καί κατά τήν μίαν 
δέ καί κατά τήν άλλην περίπτωσιν ή πόλις 
θά εκαλείτο Τείρα (ή) ή μάλλον Τείρα (τά).

Είς δέ τδν μελετώντα τά τής τοποθεσί
ας τής έν Ίωνίρι Μητροπόλεως έπιπροσθέτω 
δτι τδ μεταξύ Σμύρνης καί Άγίασολούκ δι
άστημα είναι 48 μιλιών κατά τήν καταμέ- 

τρησιν τής εταιρίας τοΰ σιδηροδρόμου *Αϊδι- 
νίου, ϊξ ών άπδ Σμύρνης μέχρι Τουρμπαλι 
30, έκεΐθεν δέ μέχρις ’Αγίασολούκ <8. Ας 
μήν παρίδτ, δέ καί τήν μεταξύ ΤουρμπαλΙοΰ 
καί ΓενίκΙοΧ ευρεθείσα» έπιγραφή», ■?,» έδη- 
μοσίευσα έν τή «Προόδορ» άρθ. 631, προσ
διορίζονταν τήν μεταξύ ’Εφέσου καί τοΰ ση
μείου τούτου άπόστασιν.

Α. Μ. Φ.

ΠΕΡΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.

Πολύ; επ' εσχάτων έγένετο καί είσέτι 
γίνεται λόγος περί Βουλγαρίας καί Βουλγά 
ρων, αί δέ υπερφίαλοι αξιώσεις τών Σλαυο- 
φίλων, δσον άφορά μάλιστα τδ ζήτημα 
περί τών ορίων τής χώρας, έδωκαν άφορμήν 
είς διαφόρους άντιρρήσεις, δικαιοτάτας όν
τως' διό ένομίσαμεν καλόν νά έκθέσωμεν 
τήν ιστορίαν τών Βουλγάρων.

Οί Βούλγαροι είσί καταγωγής σλαυ'ίκής' 
όρμήσαντες δ’ έκ τοΰ Τύρα (Δνιέστερ) καί 
διαβάντες τδν ’Ιατρόν (Δούναβιν) ώκησαν 
τήν Χερσόνησον τοΰ Αίμου-

Τδ Βυζάντιον ήν τότε κέντρον τοΰ δια
νοητικού βίου τής άνατολική; Ευρώπης καί 
έκ τών Βυζαντινών παρέλαβον οί Βούλγαροι 
τά πρώτα στοιχεία τοΰ πολιτισμού' προή- 
γοντο δ’ δπωσδήποτε καί έξευγενίζοντο, 
άλλ’ ή έν τή χώρα των εισβολή τών δρδών 
τοΰ Άσπαρούκ, φυλής μάλλον μογγολοτα- 
ταρικής,έπανέφερεν αύτούς είς τ’ άρχα'ια ήθη 
καί έθιμα.

Ή Βουλγαρία έσχε δυο περιόδους άνεξαρ- 
τήτου βίου. Καί ή μέν πρώτη περιλαμβά
νει τρεις καί ήμυσιν αιώνα;, άπδ τού 680 
μέχρι τοΰ I 0 I I, δτε ή χώρα προσηρτήθη 
είς τδ Βυζάντιον, η δέ δεύτερα άοχεται ε
κατόν πεντήκοντα έτη μετά τήν είς τδ Βυ
ζάντιον προσάρτησιν καί διαρκεΐ υπέρ τάς 
δύο έκατονταετηρίδας, άπδ τοΰ 1 1 85 μέχρι 
τοΰ 1398, έως τής κατακτήσεως τής Βουλ
γαρίας υπό τών ’Οθωμανών.

ΓΠ πρώτη περίοδος είναι σειρά έκστρατει- 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ Δ*.) 

ών κατά τής βυζαντινής χώρας έπί σκοπώ 
διαρπαγής, ό δέ Τέρβελλος, δ διάδοχος τοΰ 
Ασπαρούκ, είχε σφηνώσει πρδ τών τειχών 

τής Κωνσταντινουπόλεως (νεώτεροί τινε; 
Βούλγαροι ένασμενίζονται ν’ άποκαλώσι 
ταύτην Τσαργράδ-Καισαρούπολιν ! !). Τότε 
’Ιουστινιανός ό Β'. παρεχώρησεν αυτοί; τήν 
Σαγορίαν καί άλλα τινά μέρη, άτινα δμως 
μετ’ ού πολύ ανέκτησαν οί Βυζαντινοί άύ- 
τοκράτορες. Κυρίως δέ έπί τής βασιλείας τοΰ 
ώμου Κρούμου ήρχισαν οί Βούλγαροι δργα- 
νιζόμενοι πολιτικώς. Ούτος τωόντι, καί τοι 
άδιαλείπτως πολέμων πρδς τούς Βυζαντι
νούς, ήσχολήθη ϊνα άναδείξρ τούς Βουλγά
ρους έθνος καί κατώρθωσε νά συναγάγη 
εί; 8ν τού; διεσπαρμένους λαούς. Τώ 809 
έκυρίευσε τήν Σαρδίκαν ή Σρεδδτς (τήν 
νΰν Σοφίαν), φρούριό» τι έπί τοΰ Εύξεί- 
νου, τήν Μεσημβρίαν καί τήν Σαγορίαν, 
ό δέ διάδοχός του Βόρρις δστις ήσπάσθη 
τδν χριστιανισμό», κατώρθωσε νά κατακτή- 
σρ δι’ άλύεπαλλήλων πολέμων καί άλλα 
τινά μέρη.

Ίΐ εις τόν χριστιανισμόν προσέλευσις τών 
Βουλγάρων (864—865) όφείλεται είς τούς 
Ιερείς Κύριλλο» καί Μεθόδιον, οΰ; οί Βούλ
γαροι καί Σλαΰοι θεωροΰσι προστάτας άγι
ου; καί οϊτινες συνέταξαν τό σλαυϊκδν άλ- 
φάβητον καί μετέφρασαν τήν ίεράν Γραφήν 
καί τής λειτουργίας τά βιβλία. ’Εννοείται 
δέ δτι ή είς τόν χριστιανισμόν προσέλευσις 
συνετέλεσεν είς τήν προαγωγήν τοΰ έθνους 
καί εξημέρωσε τά ήθη.

'Ο Βόρρις παρητήθη υπέρ τού πρεσβυτέρου 
υίοΰ του Βολδεμάρ, άλλ’ έπειδή μετ’ δλί
γον είδεν δτι ήν άνάξιος νά βασιλεύση, τυ- 
φλώσας καθήρεσε καί άνηγόρευσε βασιλέα 
τδν νεώτερον υιόν του Συμεών, δστις έβασί 
λευσε 37 έτη καί άνεδείχθη δ άριστος τών 
ηγεμόνων τής Βουλγαρίας, στερεώσας τήν 
δύναμιν του κράτους χάρις είς τας ταραχάς 
καί τού; εμφυλίους σπαραγμού; αιτινες έ- 
πεκράτουν έν Σερβία καί Βυζαντιφ. Οι 
Σλαΰοι ιστορικοί διατείνονται δτι δ ήγεμών 
ούτος, έ'νεκεν τοΰ αναποφασίστου «ύτοϋ, 
δέν έδυνήθη νά έπωφεληθή τάς πολλάς νί- 

24’
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κα; <2; κατά τών έναντίων ήρατο καί λέ- 
γουσιν δτι άφήκεν ήμιτελές τό έργον τή; 
ίδρύσεως £.lbbo6ovJ'j-apixiic αυτοκρατορί
ας, οπερ όί εΐρημένοι ιστορικοί τόσον ευκο- 
λον θεωροϋσιν, άονούμενοι δτι ό έλλτ.νισμός 
ήν έτι έν τή ακμή του καί ευκόλως δέν ε- 
δύνατο νά καταβληθή" κυρίως δέ θεωροϋσιν 
αμάρτημα δτι δέν κατόρθωσε δι’ ή; διέθετε 
δυνάμεώς νά ίκβουλγαρίση τούς Σέρβου; 
καί Κροάτας, άλλά κατέστησεν αύτού; πο
λεμίους.

Τόν Συμεών, άναγκάσαντα τον πρωτό
τοκον υιόν του Μιχαήλ νά γίνη μοναχός, 
διεδέχθη ί παϊς έτι ττ,ν ηλικίαν Πέτρος ύ
πό τήν κηδεμονίαν τοϋ βογιάρου Γεωργίου 
Σουρσουμπούλ- άμα δέ γνωσθέντος τοϋ θα
νάτου τοΰ Συμεών οί περίοικοι λαοί ήπεί- 
λησαν τήν Βουλγαρίαν, ό δέ άντιβασιλεύς, 
έχων μάλιστα ύπ’ δψιν τά; εσωτερικά; τα- 
ραχάς, ύφ’ ών ό τόπος έσπαράσσετο, ή-<αγ- 
κάαθη νά έπικαλεσθή τήν φιλίαν τών Βυ
ζαντινών, παραχώρησα; αύτοϊς διαφόρου; 
πόλεις "Ενεκεν τών έμφυλίων σπαραγμών 
ή βουλγαρική αύτοκρατορία όσημέραι πα- 
ρήκμαζεν, έπί δέ τής βασιλεία; Νικηφόρου 
Φωκά, οί Βυζαντινοί, έχοντες αιτίας ευλό- 
γους, έκήρυξαν πόλεμον κατά τών Βουλγά
ρων- συγχρόνως έπετέθη κατ’ αυτών (9G1) 
ό Έώσσο; ηγεμών Σβιατοσλάβ, άγων δε- 
κακισχιλίου; άνδρας, οϊτινες, βοηθούμε- 
νοι ύπό ττ,ς μερίδο; ήτι; ήθελε τήν ανα
τροπήν τοΰ Σουρσουμπούλ, ερήμωσαν καί 
έδήωσαν τήν χώραν. Τό έπιόν έτο; ό 
Σοιατοσλάβ έπέπεσε και αυθις λάβρος 
κατά τή; Βουλγαρίας, ίρχισε δέ νά δηοϊ 
καί τήν βυζαντινήν χώραν, δπερ ήνάγκα- 
σε τόν αύτοκράτορα Ίωάννην Τζιμισκήν 
νά συμμαχήση πρό; τού; Βουλγάρου; καί 
έν διαφόρο·.; μάχαι; ήνάγκασε τόν έχθρόν 
νά άποχωρήση τή; Βουλγαρίας. ’Εν τώ 
μεταξύ είχεν άποβιώσει ό Πέτρο;, έπί 
ύέ τοΰ βουλγαρικού θρόνου άνέβη Βόρρι; 
ό Β', δστις δμω; έξεδιώχθη καί μετά τών 
έπαδών του κατύφυγεν εΐ; Τύρνοβον (987).

Έν έτει 995, άφορμή; δοθείση; ύπό τών 
Βουλγάρων, οί Βυζαντινοί έκήρυζαν καί αύ- 

θι; τόν πόλεμον, ό δέ αύτοκράτωο Βασίλει
ο;, ό κληθεί; Βουλγαροκτόνος, μετά λαμ- 
πράς νίκα; κατέκτησε τήν Βουλγαρίαν, ή- 
τι; ποοσηοτήθη εί; τό βυζαντινόν κράτος 
(1019).

Οί Βούλγαροι πολλάκι; έπανεστάτησαν, 
άλλ’ άπέτυχον, μόλις δέ τφ I 185 κατόρ
θωσαν οί αδελφοί Πέτρο- καί ’Ιωάννη; Ά- 
κήνα νά συστήσωσι μικρόν βασίλειον εΐ; 
Τύρνοβον. Μετά τήν άλωσιν τοΰ Βυζαντίου 
ύπό τών Λατίνων (1209) οί Βούλγαροι ή- 
θέλησαν νά συνομολογήσωσι πρό; έκείνου; 
συμμαχίαν, πλήν ή πρότασί; των άπερρί- 
φθη, κα'ι τότε οί Βούλγαροι εισέβαλαν εΐς 
διάφορα τής Θράκης μέρη καί εΐς τινα τή; 
Μακεδονία;' πλήν δέν έδυνήθησαν ν’ άποκα- 
τασταθώσι διαρκώ; καί τώ 123 4 ή δεύτε
ρα βουλγαρική αυτοκρατορία ήρχισε νά πα- 
ρακμαζη.

Έν τώ μεταξύ οί 'Οθωμανοί είχον έπι- 
δράμει τήν Εύρώπην καί τώ 1300 Μουράτ 
ό Α' ήλωσε τήν Λ ,δριανούπολιν, μεθ’ 8 έ- 
κυρίευσε τό Σαμακώφ (1375), τό Κεστεν- 
τίλ, τήν Σοφίαν, τήν Νίκαιαν, κτλ. Ο κίν
δυνο; συνήνωσε τά διάφορα σλαυϊκά φύλλα, 
άλλ’ έν τή υ-αχη τοϋ Κοσυφοπεδίου (1389) 
οί Τούρκοι ύπερίσχυσαν.

Οι Βούλγαροι έξηκυλούθησαν έπί τινα εΐ- 
σέτι έτη αμυνόμενοι έν τώ Αΐμφ- έν έτει δέ 
1393 ό σουλτάνος Βαγιαζήτ έστειλε τόν 
βεζύρην του *Λλή πασσάν έν τή κοιλάδι 
τοϋ Δουνάβεως καί τό Τύρνοβον ήλώθη έξ 
ίφόδου/Ο Βαγιαζήτ έξησφάλισε τήν κατά- 
κτησιν τίς Βουλγαρία; διά τής μάχης τής 
Νικοπόλεως (1396), έν ή κατεστράφη ό 
στρατός τοΰ Σιγισμόνδου, βασιλέως τής 
Ουγγαρίας, καί διά τή; άλώσεως τοϋ Βιδι- 
νίου (1398).

Κατά τά μέσα τή; ΙΕ', έτατονταετηρί- 
δος ή Βουλγαρία άνεδείχθη Οέατρον διαφό
ρων μαχών, ών περιφημότερα είναι ή ύπό 
τοϋ Ούνιάδου συναφθεΐσα κατά τών ’Οθω
μανών, ήττηθέ.των πλησίον τή; Νικαία;, 
έν τή κοιλάδι τοϋ Μοραύα (I 4 43).'Γό έπιόν 
έτο; ό Ούνιάδη; ,προσελθό>ν επίκουρος τώ βα- 
σιλεΐ τής Ουγγαρία; Βλαδισλάω έπολέμησε 

καί πάλιν πρός τού; Τούρκου;, πλήν δέν 
έπέτυχε, καί τώ 1-448 ήττήθη όλοσχερώς, 
μετά τριήμερον μάχην, εί; τήν πεδιάδα τοϋ 
Κοσυφοπεδίου·

Οί Βούλγαροι ούδέν έλαβον μέρος εΐς τάς 
διαφόρους μάχας, ών Οέατρον έγένετο ή 
χώρα των, άλλά μάλλον περιεποιήθησαν 
τούς ’Οθωμανού; χάριν πορισμοϋ χρημάτων, 
άνεδείχθησαν δέ οί προμηθευταί τοϋ Οθω
μανικού στρατοϋ καί άγογγύστω; ύπεβάλ- 
λοντο εί; αγγαρεία; καί παντοειδείς επιπό
νου; έργασίας- συνεχώς μάλιστα υπηρέτη
σαν έν τώ στρατώ ®ς έθελονταί, άπαρτί- 
σαντες ιδιαίτερα σώματα, καί έφαίνοντο 
καθ’ δλα ευχαριστημένοι έκ τοϋ τουρκικού 
ζυγοϋ, καθ’ ά καί αυτοί οί Σλαϋοι ιστορικοί 
άνάφέρουσι. Φαίνεται δμω; δτι κατόπιν οι 
διοικηταί ήρχισαν νά πιεζωσι τον λαόν καί 
νά καταπατώσι τά ύπό τοϋ Σουλτάνου χο· 
ρηγηθέντα τοΐς Βουλγάροις δικαιώματα, διό 
πολλοί έξώμοσαν καί ήσπάσθησαν τόν ισ
λαμισμόν. "Ε.εκεν τών κακώσεων, ά; ύπο 
τών Τούρκων ύφίσταντο, ικανοί ^έδράξαντο 
τά δπλα καί κατέφυγαν είς τά όρη σχημα- 
τίσαντες τά λεγάμενα σώματα τών Χαί- 
δούκων, έζήτησαν δέ παρά τώ - 
δρομήν δπω; U-- -
των καί άπετάθτ.σαν κατά διαφόρου; έπο- 
χά; εί; τήν 'Ρωσσίαν. Έν έτει δέ 1G95 υ
πεβλήθη τώ άντιβασιλεϊ τή; Σικελίας ύπό 
τοϋ αρχιεπισκόπου Άχρίδος αΐτησι; ΐνα έ- 
νεργηθή σταυροφορία κατά τών Τούρκων. 
Έννοεΐται δτι άπασαι αί άπόπειραι αυ
ται καί προτάσεις άπεδείχθησαν ματοιο- 
πονία.

Ούχ ήττον έγένοντο απόπειραί τινες ε- 
παναστάσεως, άποτυχοϋσαι- φοβερό; δε όε- 
ρέβεης, δ Πασβάντογλου;, τώ 1 79 4, μετά 
τετραετείς πολέμους, κατόρθωσε νά κηρυ
χθή άνεξάοτητο; άπό τή; κεντρική; αρχής, 
καί νά στήση τήν έδραν του εί; Β-.δίνιον, 
δπου ήρχεν έπί δεκαπέντε έτη ώς απόλυτος 
κύριος. ,

Οί Χαϊδοϋκοι, περί ών άνωτέρω άνεφί- 
ραμεν, διτιτώντο είς τόν Αίμον και άπετε 
λουν ικανά σώματα έκ τριάκοντα περίπου 

ξένων συν- 
έλευθερίαν

των
άνακτήσωσι την

άνδρών έκαστον, έπέπιπτον δέ κυρίω; κατά 
τών ’Οθωμανών εισπρακτόρων τών δημοσί
ων φόρων καί μεμονωμένων στρατιωτικών 
σωμάτων καί ήσαν είδος τών ήμετέρων άρ· 
ματωλών, μέ τήν διαφοράν δτι ούδείς αρ
χηγός έφάνη έφάμιλλος τοϋ Κατσαντώνη 
καί τόσων άλλων.

Οί 'Ρώσσοι συνήψαν σχέσεις πρός τούς 
Βουλγάρου; έπί τής βασιλείας Πέτρου τού 
Μεγάλου, ή δέ Αικατερίνη περιεποιήθη τό έ- 
θνο; αυτό διά τής αποστολή; ιερών αμφί
ων, εκκλησιαστικών σκευών καί όμ.οίων δω
ρεών. Κατά τώ 1829 δτε οί 'Ρώσσοι κα
τέλαβαν τήν Βουλγαρίαν, αί σχέσεις αύται 
έγένοντο στενώτεραι καί άπό τότε άοχονται 
αί ένέργειαι, οΰτω; είπεΐν, τών σλαβικών 
κομητάτων ύπέρ άνιδρύσεω; βουλγαρικού 
κράτους ή συνενώσεως τών σλαβικών φύ
λων.

Χάοις είς τό Χάττι Σερίφ τοϋ Γκΐουλχα- 
νέ (1839) καί είς τό Χάττι Χουμαγιούν 
τοϋ 1856 οί Βούλγαροι ανέκτησαν, ώς καί 
οί λοιποί ύπό τήν Τουρκίαν λαοί, διάφορα 
προνόμια, ήρχισαν δέ νά καλλιεργώσιν ο
πωσδήποτε τά γράμματα καί πολλοί νέοι 
έστάλησαν εί; 'Ρωσσίαν καί άλλα μέρη 
Εύρώπης ΐνα σπουδάσωσι. Τό ήμέτερον 
τρια[~ 
βουλγαρικής ίερατι^ν σχολήν τής

δρύσωσιν ιδίαν έκκλησίαν είς Γαλατάν' κα
τά δέ τό 1845 έδημοσιεύθη είς Λειψίαν ή 
πρώτη βουλγαρική έφημερί;, ήτι; άργότερον 
μετεφέρθη εί; Κοινσταντινούπολιν, δπου έ- 
ξεδίδετο ύπό τόν τίτλον Τζαργράύσχη Βε· 
rarlx (Ταχυδρόμος τίς Καισαρυυ.τό,ΐιως, 
ήτοι Κωυσταντίίουπό.Ιεως)·

Αί παραχωρήσεις τή; Μεγάλη; Εκκλη
σία; έφάνησαν τοϊς Βουλγάροις άνεπαρκεϊς. 
Οί έρχτγοί τών διαφόρων χομητάτων, ω
θούμενοι ύπό άλλων, έζήτουν τήν σύστασιν 
αυτονόμου εκκλησίας, πρός ύποστήριξιν δε 
τών άξιώσεών των προέβησάν τινές μέχρι; 
έξωμόσεως. Οί Ίησουΐται έννοεΐται ότι προ
θύμως έπωφελήθησαν τήν ευκαιρίαν ταύτην 
καί ένήργησαν δραστηρίως πρό; σύστασιν

τής
......  πα-

ρχεΐον είσήγαγε τήν διδασκαλίαν τής

Χάλκης καί έπέτρεψε τής Βουλγάροις νά ί-
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βουλγαροουνιτική; εκκλησίας, άναγνωριζού- 
σ«; μέν τδν πάπαν, ττ,ρούση; δέ άπαντα 
τά δόγματα και τούς τύπους τή; ορθοδό
ξου έκκλησίας" συγχρόνως δέ έξέδωκαν γαλ
λιστί τήν llov.ifapiar. Ή ξένη διπλωμα
τία άνεμίχθη εις τήν ύπόθεσιν ταύτη», μά
λιστα δέ ή Γαλλία καί ή Αυστρία ύπεστή- 
ριξαν τάς ένεργείας τών λαζαριστών, συ- 
στησάντων είς Βεβέκιον σχολεϊον διά 200 
Βουλγαρόπαιδα;. Κατά Δεκέμβριον τοϋ 
4 860 ύπέρ τού; χιλίου; Βουλγάρους υπέ
γραψαν έγγραφον δι’ ού άνεγνώριζον ώ; 
πνευματικόν αρχηγόν τδν πάπαν, δστις τήν 
9[21 ’Ιανουάριου τοΰ έπιόντος έτους έστει
λε fioi.l.lar εί; τδν άποστολικόν έξαρχον 
τή; Κωνσταντινουπόλεως ϊνα εΰλογήσι, τά 
νέα πνευματικά τέκνα καί τήν 21 Μαρτίου 
ό Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ Σοκόλσκχς προε- 
χειρίσθη εί; πατριάρχην τών Βουλγάρων 
Τόσο; θρίαμβο; έφάνη ανεπαρκής τοΐς Ίη- 
σοϋί'ταις, οϊτινες έπέμενον ϊνα ή νέα έκκλη
σία παραδεχΟη τά δόγματα καί τάς τελε- 
τάς τή; 'Ρώμη;' ό νέος δμως πατριάρχης 
δέν έστερξε καί μετά τρεϊς εβδομάδας κα- 
τέφυγτν είς ’Ρωσσίαν, είσελΟών εί; τδ μονα- 
στήριον τοϋ Κιέφ. Αί ένέργειαι τή; προπα- 
γάντα; είχον ναυαγήσει οίκτρώς.

Τώ 1870 συνέστη δι’ αΰτοκρατορικοϋ 
φιρμανίου η βουλγαρική Εξαρχία" άλλά περί 
ταύτης οΰ τή; παρούσης ώρας. Ν. Ε. Γ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Κατά τδ λήξαν έτος είσήχθησαν έν ταϊς 
Ήνωμέναι; Πολιτεία·.; τής ’Αμερική; εμπο
ρεύματα αξίας 440 Εκατομμυρίων δολλα- 
ρίων καί έξήχθησαν άξια; 590 εκατομμυ
ρίων.

Ευτυχή αληθώς τά κράτη τά εισάγοντα 
μέν όλίγα προϊόντα, έξάγοντα δέ πολλά.

Ό έν Παρισίοις καθηγητής Φαμπέρ έφεδ
ρε περιεογοτάτη,ν μηχανήν, ·?,ν έζέθηκεν εί; 
τι ξενοδοχεϊον καί ήν είδον πολλοί" ί μη
χανή δ’ αυτή ίμιλεϊ καί ιδού πώς πε- 
ριγράφουσιν αυτήν αί γαλλικοί έφημερί- 
δε;

'Ο κ· Φαμπέρ άπδ εικοσαετία; εργάζεται 
»!; τήν τελειοποίησιν τής μηχανή; του καί 
επέτυχε καλώς. Ή μηχανή έχει τρία κύρια 
δργανα" τδν πνεύμονα, φυσάν κινουμένγ.ν 
υπό μοχλού διά τοϋ ποδός, τδν λάρυγκα, 
δστις μίαν έχει μεμβράναν, ένώ ήμεϊς έχο- 
μεν δύο, καί τδ στόμα, οπερ είναι πελώριον 
καί έχει ανάλογο» γλώσσαν. Ό άνθρωπο; 
δστι; κάμνει τήν μηχανήν νά δκιλή, κτυπζ 
μέ τδν δάκτυλον έπί δεκατεσσάρων μο
χλών, ών έκαστος φέρει τδ σημείον ένδς 
γράμματος. Διά του συνδυασμού τών j.o- 
χλών τούτων" άνά δύο, έπιτυγχάνει τά δώ
δεκα μένονια γράμματα.

«Ή αληθή; πρακτική ώφέλεια τή; μηχα
νή; είναι νά διδαχθώσιν οί βωβοί νά ίμιλώ- 
σι. Βλέπουσι τάς κινήσει; ά; κάμνει η 
γλώσσα διά νά προφέρρ τού; διαφόρου; ή
χου; καί προσπαθοϋσι νά μιμηθώσι τάς κι
νήσεις ταύτας, αϊτινες ένεκα τοΰ μεγέθους 
τοϋ όργάνου, ευκύλω; παρατηρούνται.

•
• ■

Τδ Βρεττανικδν Μουσεϊον ήγόρασε κατ’ 
αυτά; αντίτυπου τού συγχωροχαρτίου τοϋ 
πάπα Αέοντο; τοϋ Γ, ού ή πώλη,σις ύπδ 
τών ιεροεξεταστών Σαμψών καί Τέτσιλ 
προεκάλεσεν έν Γερμανίρι τήν διαμαρτύρη- 
σιν. Τό έγγραφον τούτο, δημοσιευθέν τώ 
4 517 τή συνδρομή τού αρχιεπισκόπου 
τού Μαγδιβούργου, είναι τετυπωμένον έπί 
περγαμινής. A. Ν.

■ ·


