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ΥΠΟ 

ΤίΜΟΛΕΟΝΤΟΣ I. ΦίΛΗΜΟΝΟΣ 

(Σννεχεια χαϊ τέΛος. "Ids ψοΛΛάδιοτ Παρνασσού Ίοννίου.) 

Τον αληθή πολιτικον λόγον ό'μώς άνεϋρεν ό Διόδοτος, ουχί εν τή) 
κτηνώδει βία·, ουχί έν τη άγριότητι της τιμωρίας, ά λ λ ' εν τη επιει
κείς , και εν τη εκτιμήσει των ανθρωπίνων πράξεων, συμφώνως ττί φύ
σει τοϋ άνθρωπου. Αληθώς ό λόγος τοϋ άπλοϋ εκείνου πολίτου των 
Αθηνών, υίοϋ στειπιοπώλου, πωλητοϋ σχοινιών εκ στειπίου, πρόκειται 
ή αιωνία διαθήκη τής ανθρωπινής πολιτικής, το Εΰαγγέλιον της σώ
φρονος πολιτείας, τής μόνης ύπισχνουμένης μακρόν εν ειρήνη βίον, το^ 
δίδαγμα πάσης Μοναρχίας και πάσης Δημοκρατίας. Περί τά τετρα
κόσια έτη πριν η άνακύψη ή νέα Θρησκεία, "ήτις Ιστηρίχθη έπί τής 
αγάπης και έπί τής επιεικείας, περί τά επτακόσια δέ πριν η ή νέα 
Θρησκεία καταστή θρησκεία επικρατούσα, εις δημαγωγός τών Αθηνών 
διετύπωσε, δι* δλης τής δυνάμεως τής λεπτότατης και βαθύτατης τών 
γλωσσών, τά δόγματα τής φιλανθρωπίας και τής άληθοϋς δικαιοσύ
νης, καί, κατορθώσας νά σύνταξη αύτώ τούς άκροατάς αΰτοϋ, νά 
πλέξη τον ώραιότατον στέφανον υπέρ τοϋ Δήμου τών Αθηναίων. Ο 
λόγος αΰτοϋ είναι αληθώς μνημεϊον άπαράμιλλον πολιτικής συνέσεως, 
βαθείας έρεύνης τής ανθρωπινής φύσεως καί εΰαγγέλιον άληθοϋς ειρή
νης, επίσης δέ μεστός πρακτικών εννοιών καί δεινότητος δικανικής. Ό 
άντικρούσας τον Κλέωνα Ιπολέμησεν αυτόν, διά τών Ιδίων οπλών 
έστήριξε καί ούτος την 6μιλίαν αύτοϋ, έπί τοϋ αΰτοϋ λόγου, τοϋ λογού 
τής πολιτικής ανάγκης· άλλά τά ύπαγορεύματα τής ανάγκης ταύτης 
άνεϋρεν, ουχί έν τή κτηνώδει βία, εν τη έφημέρω εκτιμήσει τών πε
ριστάσεων, τη εκτιμήσει, ήτις δεν εκτείνεται Ιπεκεινα τής £ινος τών 
ομιλούντων άνεϋρεν, εν τη μετά λόγου καί εν ησυχία-συζητήσει."Γπε-
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στήριξε δέ καί κατέδειξε το αιωνίως αληθές τοϋ δόγματος, δτι πολι
τική αληθή; είναι, ουχί ή εφήμερα διώκουσα κέρδη, ά λ λ ' ή κυρίως 
άφορώσα εις το μέλλον χάριν δέ τοϋ μέλλοντος τούτου, όφείλουσιν αί 
σωφρονοϋσαι,Πολιτεΐαι νά προσφέρωσιν είς θυσίαν και αυτά τά αναμφι
σβήτητα δικαιώματα αυτών πολλάκις. 'Αλλά πλήρης έ'σται ή έκτί-
μησις, έάν αναγνώσω ύμϊν τοϋ λόγου το σχετικόν μέρος. 

«Προσήλθον έπΐ το βήμα,»ε!πεν 6 Διόδοτος, «ουτε σκοπών ν 'άντείπω 
εις την περί Μιτυληναίων άπόφασιν υμών, ουτε τήν πρόθεσιν εχων νά 
κατηγορήσω αυτούς. Μοί φαίνεται, δτι, έάν σωφρονώμεν, ή σκέψις δέν 
πρέπει γίνη περί τοϋ εάν κα ! κατά πόσον αυτοί ήδίκησαν,άλλά τις εσται 
ή κρείσσων και ωφέλιμος περί αυτών άπόφασις ημών. Διότι και άν 
αποφανθώ, δτι το αδίκημα αυτών υπήρξε δεινόν και άδικαιολόγητον, 
δεν θέλω συρ-βουλεύσει τον θάνατον αυτών, Ιάν πείθωμαι, δτι ή θα-
νάτωσις αυτών δεν είναι συμφέρουσα εις τήν Πόλιν. Επίσης δέ και 
έάν. άνεύρω αυτούς οντάς συγγνώμης τίνος ."άξιους,, δεν θέλω προτείνει 
νά συγχωρήσωμεν αύτοϊς, έάν ή τοιαύτη συγχώρησις δεν ήθελε κατα-
δειχθή, ώς επωφελής τή Πόλει. Νομίζω,δτι πρέπει νά σκεπτώμεθα και 
ν ' άποφασίζωμεν, περί τοϋ μέλλοντος μάλλον ή τοϋ παρόντος. Και 
ιδίως το επιχείρημα τοϋ Κλέωνος, Ισχυριζόμενου, δτι έάν τιμωρήσητε 
διά θανάτου τούς Μητυληναίους, θέλετε επιτύχει τό μέγα κέρδος αυτό, 
δτι τάς ά φ ' ημών αποστάσεις τών Συμμάχων θέλετε καταστήσει όλι-
γωτέρας, αντιστρέφω, ακριβώς αντιτιθέμενος ε'ις τήν γνώμην αύτοϋ, 
φρονώ δέ, δτι ή Ιν τω μέλλοντι ωφέλεια εσεται μείζων, έάν μή άπο-
φασίσητε τήν θανάτωσιν τών Μιτυληναίων. Παρακαλώ δέ υμάς νά 
μή άποκρούσητε τήν χρησιμότητα τοϋ λόγου μου, παρασυρθήτε δέ έκ 
της εξωτερικής καλλονής τών λόγων τοϋ Κλέωνος· διότι φοβούμαι, οί 
λόγοι αύτοϋ, ανταποκρινόμενοι προς τήν ψυχολογικήν.κατάστασιν υμών, 
τήν οργήν προς τούς Μιτυληναίους, μή πιθανώτατον παρασύρωσιν 
ύμας. Άναμνήσθητε δέ, δτι ήμεΐς δεν δικαζόμεθα σήμερον προς τούς 
Μιτυληναίους, δπως συζητήσωμεν, έάν δικαίως ή αδίκως θά τιμωρή-
σωμεν αυτούς, έάν εχωμεν το δικαίωμα νά τούς τιμωρήσωμεν σκεπτό-
μεθα τουναντίον, τ ίνα χρήσιν όφείλομεν νά κάμωμεν τών δικαίων 
ημών, δπως χρησιμώτερον ΰπηρετηθώσι τά συμφέροντα της Πόλεως. 

« Υπολογίσατε δέ, πόσον και ύπό έτέραν έ'ποψιν θέλετε ζημιωθή, έάν 
άκολουθήσητε τήν γνώμην τοϋ Κλέωνος. Σήμερον, έν πάσαις ταϊς πό-
λεσι, τό πλήθος, 6 Δήμος, είναι ευνοϊκός προς ημάς, καί ή δέν συνα-
ποστατεϊ μετά τών "Ολιγαρχικών καθ* ημών, ή , έάν βιασθή είς τοϋτο, 
ίύθύς μετατρέπεται «ίς πολεμιον κατά τών άποστατησάντων. Οΰτωί 
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έχοντες της άποστατησάσης πόλεως τό πλήθος σύμμαχον, έπέρχεσθε 
κατ ' αυτής. Έάν δμως σήμερον διά τοϋ θανάτου τιμωρήσητε τον Δή -
μον τών Μιτυληναίων, δστις ούτε μετέσχε της αποστάσεως, άλλά μά
λιστα, άμα &ν κατίσχυσε διά τών δπλων, παρέδωκεν ε'ις ημάς τήν 
πόλιν, πρώτον μεν θέλετε πράξει έγκλημα, φονεύοντες τούς εύεργέτας, 
έπειτα δέ θέλετε καταστή ' τά όργανα, έν ταϊς χερσί τών ολίγων, εις 
ύπηρεσίαν ακριβώς τοϋ σκοποϋ, δν έπιδιώκουσι - διότι, ώθοϋντες τάς 
πόλεις είς τήν άπόστασιν, ευθύς θέλουσιν έχει τον Δήμον σύμμαχον, 
άφού ήμεΐς θέλετε βεβαιώσει, δτι διά της αυτής ποινής τιμωρούνται 
καί οί άδικήσαντες ήμας καί οί μή . Καί έπί τη υποθέσει, δτι οί Μι-
τυληναΐοι ήδίκησαν ήμας, πρέπει νά προσποιηθώμεν έτι άγνοιαν της 
αδικίας, δπως οΰτω μή τά πλήθη, άτινα μόνον ε'ισί σύμμαχα ημών έτ ι , 
καταστώσι πολέμια ήμϊν . Καί τοϋτο ακριβώς συμφερώτερον μοί φαίνε
τα ι , προς έξασφάλισιν τοϋ κράτους καί της αρχής ημών, νά ύποφέρωμεν 
δπως άδικώσιν οί άλλοι ημάς έκόντας, ή έν τω δικαιώματι ημών νά 
φονεύωμεν εκείνους, ους, προς τό συμφέρον ημών, δέν πρέπει νά φο-
νεύωμεν. "Ο,τι δέ δ Κλέων πρό τίνος διισχυρίσθη, δτι ή τιμωρία τών 
Μιτυληναίων ή άκρα είναι καί δικαία καί συμφέρουσα, δέν καταδεί-
κνυται καί εμπράκτως ούτως έχον. 

« Ύμεϊς δέ, πεισθέντες, δτι οσα &ν ειπον είσί τά κρείσσονα, χωρίς 
νά ενδώσητε, μήτε εις τον οικτον μήτε εις τήν έπιείκειαν, ύ ρ ' ών ούδ' 
εγώ αυτός άφίνω ημάς νά έπηρ^εασθήτε, υπέρ τό μέτρον, ακούσατε 
παρακαλώ, τάς συμβουλάς μου καί συμφώνως ταύταις αποφασίσατε. Έ κ 
τών Μιτυληναίων, δσους μέν ό στρατηγός Πάχης άπέπεμψεν είς τάς 
Αθήνας, ώς ένεργήσαντας τήν άπόστασιν, δικάσατε έν ησυχία-, αφή
σατε δέ τούς άλλους Μιτυληναίους νά κατοικώσιν ήσυχοι, έν τή πόλει 
αυτών. Ουτω πράττοντες,καί τό καλόν έν τω μέλλοντι υπηρετείτε, καί 
είς τούς πολεμίους ε'μπνέετε τον φόβον. Ό τά αληθή συμφέροντα απο
φασίζων καί έμφρόνως βουλευόμενος ούτος δύναται- νά κατίσχυση τών 
εχθρών,βεβαώτερον, ή ό άφρόνως επερχόμενος κα τ ' αυτών, πιστεύων είς 
μόνην τήν βίαν τών δπλων.» 

Ούδεμίαν πρέπει νά προσθέσω λέξιν εις έ'ξαρσιν της υπέρτατης λο
γικής δυνάμεως τοϋ Διοδότου. Πάς λόγος ήθελε φανή μικρός καί πε
ριττός δλως, απέναντι τοϋ μεγέθους καί της πληρότητος τών λόγων τοϋ 
Αθηναίου ρήτορος. Έάν δ Κλέων άπήγγειλε τήν διαθήκην της βίας 
καί της πιέσεως, b Διόδοτος παρέδωκεν εις τάς Ιπερχομένας Γενεάς 
τών ανθρώπων τό Εΰαγγέλιον της σώφρονος πολιτικής καί της παγκο
σμίου ειρήνης. Άπό τών λόγων αύτοϋ ήντληοαν πάντες οί φιλάνθρωποι 
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τά επιχειρήματα τών παρορμήσεων αυτών προς τήν άγάπην μεταξύ 
τών Λαών, έπί τούτων δ ' έστηρίχθησαν επίσης καί οί "Αγγλοι πολι-
τευταί, οϊτινες, κατά τήν μεγάλην προς τούς Αμερικανούς διαφοράν 
αυτών, ευθύς έξ αρχής συνεβούλευσαν τήν διαλλαγήν καί τήν μετριό
τητα , κατηράσθησαν δε τήν βίαν. Δυστυχώς, οί ισχυροί τής γής καί 
οι Δυνάσται βραδέως άκούουσι τής φωνής τής φρονήσεως, ού'τω δέ 
διαρκώς βάπτονται, δ ι ' αίματος ανθρωπίνου άφθονου, αί σελίδες τής 
Ιστορίας, διαπράττονται δέ, έν ονόματι ψευδούς πολιτικού λόγου, ύπο 
το κράτος σοφισμάτων ολέθριων,εγκλήματα ανθρώπινα, άτινα ε'ις άπελ-
πισίαν περί τοϋ μέλλοντος ήθελον φέρει πάντα , έάν μή έβεβαιοϋτο, 
δτι ή αλήθεια βραδύνει μεν νά κατίσχυση, άλλά κατισχύει έπί τέλει . 
Ευλόγως ό'μως ή άνθρωπότης δύναται νά κηρύξη, ως αληθώς καί όντως 
άγιους τούς άνδρας, οί'τινες δεν έδίστασαν, έν μέσω αργίλου πλήθους 
καί τήν ιδίαν διακινδυνεύοντες ύπαρξε , νά κηρύξωσι τάς αιωνίας αρ
χάς τής παγκοσμίου άδελφότητος καί τής σώφρονος, εντεύθεν δέ τής 
πρακτικωτέρας, πολιτικής. "Αναμφισβητήτως δέ εν τούτοις τοις πρω-
τεύουσι δύναται νά ταχθή ό Διόδοτος τοϋ Θουκυδίδου. 

Εις οίον δέ ύ'ψος, αληθώς άμέτρητον, ύψούται ή Εκκλησία τοϋ Δ ή 
μου τών Αθηναίων, καθ' ήν τόσαι ούράνιαι διετυπώθησαν άρχαί καί 
τόσα βαθέα άνεπτύχθησαν δόγματα, όταν παραβληθή προς τάς έν τώ 
σκότει διασκέψεις απολύτων Μοναρχών, ών ενώπιον άμιλλα κολακείας 
άνεπτύσσετο, η δολοφόνα σχέδια έξ ύπογυίου έσκευωροΰντο. Καί 6 
Κλέων καί ό Διόδοτος σφοδροί επέρχονται κ α τ ' αύτοϋ τοϋ κυριάρχου, 
δν έζήτουν νά φέρωσιν εις τον ορθόν λόγον, καθ' δ έκαστος έκρινε μέ-
τρον, έπιτιμώσι δέ αυτόν κατά πρόσωπον, ελέγχοντες καί το παράφο-
ρον, καί το άσύνετον, καί το άμαθες αύτοϋ. Τίς Μονάρχης ήθελε ποτέ 
άνεχθή τοιαύτην ενώπιον του τόλμην ; Τίς, καί έκ τών σημερινών Πο
λιτειών, δεν ήθελε χαρακτηρίσει, ώς αυθάδη, άξιον τιμωρίας, ε'ί ποτε 
τίς άπετόλμα νά έκστομίση περί τών δικαστών του τοιαύτας κρίσεις, 
οίας οί Αθηναίοι ρήτορες ελεγον προς τέν Δήμον ; Αληθώς οΰ μόνον 
ο Θουκυδίδης έ'ζησε διά το μέλλον, άλλά σύμπασα ή Πολιτεία τών 
Αθηναίων ε'ιργάσθη διά τούς αιώνας. 

Πριν ή περατώσω τήν άνάλυσιν τοϋ λόγου τοϋ Διοδότόυ, καί άφοδ 
υπέδειξα τον πολιτικον χαρακτήρα αύτοϋ καί το βαθύνουν, οφείλω, 
όπως επιστήσω τήν προσοχήν υμών, έπί περιόδου τινός αυτού, ήτις 
ε'ις νεφελώδη δψή αΐρει τήν κυρίαν κορυφήν τής δημηγορίας ταύτης. 

«'Εν ταϊς διαφόροις Πολιτείαις, «είπεν ό Διόδοτος,» ή ποινή τοϋ θα
νάτου επιβάλλεται Ιπί άμαρτήμασι, πολλώ μίκροτέροις τοϋ πραχθέντος 
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ύπό τών Μιτυληναίων αδικήματος. Ά λ λ ' δ'μως, καίτοι τοιαύτης υφι
σταμένης άκρας τιμωρίας, οί πάντες, στηριζόμενοι έπί τής ελπίδος, 
ύπερφρονοϋσι τών κινδύνων καί προβαίνουσιν εις τήν εκτελεσιν τών εγ
κληματικών πράξεων. 

«Ουδείς εκτίθεται εις τον κίνδυνον, έάνγνωρίση, δτι δέν δύναται νά 
φέρη εις πέρας τον έπίβουλον σκοπόν αΰτοϋ. Ουδεμία πόλις ποτέ επε
χείρησε ν ' άποστατήση, ήτις, έρευνήσασα τάς δυνάμεις άΰτής, άνεϋ
ρεν έαυτήν όλιγώτερον παρεσκευασμένην ή τοϋ καθ' οΰ απεφάσισε ν ' 
άποστατήση, καί ίκανήν ν' άποσείση τήν άλλοτρίαν Αρχήν, ή διά 
τής οικείας δυνάμεως ή διά τής συμμαχίας άλλων. Οί άνθρωποι είσίν 
ού'τω κατεσκευασμένοι, δπως διαπράττωσι καί δημόσια καί ιδιωτικά 
εγκλήματα, ουδείς δέ νόμος ποτέ θέλει τεθή τόσω ισχυρός,ώστε νά εμ
πόδιση διά τοϋ εγκλήματος τον θέλοντα νά άμαρτήση. [ «Καί ουκ έ'στι 
«νόμος, δστις άπείρξει τούτου». ] Οί άνθρωποι, δπως περιορίσωσι τά έκ 
τών κακούργων αδικήματα, έπενόησαν οΰ μόνον πάν είδος ποινής, 
άλλά καί επέτειναν έπ ' άπειρον τό βάρος τών ποινών. Καί βέβαιον, 
δτι, κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους, αί ποιναί 'τών μεγίστων αυτών 
αδικημάτων ήσαν μαλακώτεραι. Ά λ λ ' δμως επειδή διά τοϋ χρόνου 
απεδείχθη, δτι αΐ μαλακώτεραι ποιναί εις ουδέν ώφέλουν, ή ποινή 
τοϋ θανάτου έγενικεύθη σχεδόν. Ά λ λ ά καί διά τής τοιαύτης επεκτά
σεως τής θανατικής ποινής, ουδέν κατωρθώθη πάλιν . "Η λοιπόν πρέ
πει νά έξευρεθή ποινή τις, δεινότερα τής τοϋ θανάτου, ή οφείλομεν 
ν' άναγνωρίσωμεν, δτι ή ποινή αΰτη ουδέν κατορθοϊ νά έμποδίσν) έγ
κλημα. Ό πένης άπο τής πιεζούσης αύτον ανάγκης άντλεϊ τήν προς 
το έγκληματεϊν τόλμην, δ δέ δυνατός καί ισχυρός, έκ τής υπεροψίας 
υβριστής καθιστάμενος, τρέπεται προς τήν πλεονεξίαν. "Απλώς δ ' ει
πείν, οί μήτε πένητες μήτε πλούσιοι ό'ντες, ωθούνται εις τούς κινδύ
νους, προστιθεμένης ε'ις το πάθος ανιάτου τίνος επιθυμίας προς μεί-
ζονας απολαύσεις. Τοιαύτα δέ πάθη ε'ισί πρωτίστως ή έλπίς καί δ ερως. 
Τά πάθη ταϋτα αναφαίνονται έν πάση περιστάσει, δ μέν έ'ρως προη
γούμενος, ή δ' έλπίς έφεπομένη. Καί δ μέν ουδόλως μερίμνων περί τής 
έγχειρήσεως, ή δ' έλπίς προϋποτιθεϊσα τήν εΰκολίαν τής εκτελέσεως, 
δδηγούσιν εις τά άκρα εγκλήματα. Καί τά δύο ταϋτα,ώς όντα αφανή, 
κρίνονται, προτιμώτερα τών φαινομένων καί θιγομένων δεινών. Εις 
ταϋτα πάντα δέ έπιπροστίθεται, κ α τ ' ουδέν έλασσον συντελούσα καί 
ενθαρρύνουσα,ή τύχη. Ή τύχη δέ πολλάκις,άπροσδοκήτως συνδραμοΰσα, 
έξωθεϊ βιαίως τον άνθρωπον νά διακινδυνεύη, καίτοι γινώσκοντα το 
ύποδεέστερον τής προς έπιτυχίαν δυνάμεως αύτοϋ. Οΰχ ήττον αί τ υχη -
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ραί συμπτώσεις έξωθούσι τάς πόλεις ε'ις τούς κινδύνους, μάλιστα διότι 
εν τή δράσει αυτών πρόκειται περί τών μεγίστων αγαθών, ήτοι ή περί 
τής ελευθερίας αυτών, ή περί της δεσποτείας έπί άλλων. Έπιστέφουσα 
δέ τάς τοιαύτας συμπτώσεις, επέρχεται καί ή ψευδής ιδέα ήν έκαστος 
περί εαυτού έχει, νομίζων εαυτόν άνώτερον ή δ,τι πραγματικώς είναι. 
Αληθώς ειπείν, αδύνατον καθ ' εαυτό είναι, καί εις άκρον αγαθός 
(εΰήθης) είναι δ νομίζων, δτι, δταν ή ανθρωπινή φύσις άποφασίση νά 
επιχείρηση τ ί , ικανή είναι ν'άποτρέψη αυτήν τής εκτελέσεως, ή ή 
ισχύς τών νόμων, ή οιονδήποτε άλλο ένδεχόμενον δεινόν. 

«Μή πιστεύσητε, δτι ή ποινή τοϋ θανάτου έχει Ίσχύν τινα ασφα
λούς εχεγγύου, καί εντεύθεν προβήτε εις άπόφασιν επιβλαβή, πείθοντες 
τούς άποστάντας, δτι ούδεμίαν έ'χουσιν εφεξής ελπίδα σωτηρίας, έάν 
μετανοήσωσι, καί δτι, διά τιμωρίας μετριωτέρας, εντός βραχυτάτου 
χρόνου, δεν θέλει έξαλεκρθή τό αμάρτημα αυτών.» 

Έκβαίνων δέ τής γενικής θεωρίας, καί έπί τό ύπό συζήτησιν θέμα 
ερχόμενος, δ Διόδοτος, τάς περί συμφέροντος τής Πόλεως θεωρίας τοϋ 
Κλέωνος, άπέκρουσεν, ώς ψευδείς και επιπόλαιους, διά τής ακολούθου 
αμίμητου περιόδου: «Σκέφθητε,» εϊπεν, «δτι , έάν τις πόλις άποστα
τήση, είτα δέ μετανοήση έπί τή αποστασία αυτής, βεβαιούμενη δέ 
δτι δεν θέλει κατισχύσει, δύναται νά συμβιβασθή προς ημάς, άπο-
τίνουσα τάς δαπανάς τοϋ πολέμου καί ύπισχνουμένη τήν έν τώ μέλ-
λοντι ύποταγήν. "Αλλως δμως προσφερόμενοι, ήτοι έάν διά θανάτου 
άποφασίσητε νά τιμωρήτε τούς άποστατοϋντας Συμμάχους, τίς νομ.ί-
ζετε πόλις δέν θέλει παρασκευασθή κρείσσων, δπως ύποστή τήν πρλιορ-
κίαν μέχρι τής τελευταίας απελπισίας, άφοϋ άδιάφορον θέλει είσθαι, 
έάν ή βραδέως ή ταχέως συμβιβασθή προς ημάς ; Καί μικρά δέν είναι 
ή ζημία, έάν, τοΰ συμβιβασμού αδυνάτου καθισταμένου, ύποχρεωθώμεν 
νά παρατείνωμεν τήν πολιορκίαν, αυτοί δαπανώντες ; Ά λ λ ά καί δταν 
έπί τέλει κατορθώσωμεν νά έκπορθήσωμεν τήν πόλιν, παραλαμβάνον-
τες αυτήν ήρειπωμένην καί κατεστραμμένην, δέν θέλομεν στερηθή 
προσόδους, ας ήθέλομεν έχει, εΐ ποτε άπέμενεν ευημερούσα καί ακμαία; 
Μηδέποτε λησμονήσωμεν, δτι κατισχύομεν προς τούς πολεμίους,διά τών 
έκ τών συμμάχων πόλεων προσόδων. Εντεύθεν δέν πρέπει προς τούς 
έξαμαρτάνοντας προς ημάς νά έπιζητώμεν τήν ακριβή δικαιοσύνην, 
καί εντεύθεν νά βλαπτώμεθα· μάλλον όφείλομεν νά σκεφθώμεν, τίνι 
τρόπω, μετρίως κολάζοντες τάς άφ 'ήμών χωριζομένας πόλεις, θέλομεν 
καταστήσει αύτάς ίκανάς, δπως παρέχωσιν ήμΐν χρήματα. Τάς πόλεις 
δέν θέλομεν δυνηθή νά συγκρατήσωμεν, διά τής αύστηρότητος τών νό-
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μων, άλλά διά τής επιμελείας τών έργων ημών, ήτοι διά τής σώφρο
νος πολιτείας. Ήμεϊς δέ τά δλως αντίθετα" πράττομεν, σήμερον. Έάν 
τινα πόλιν, έλευθέραν μέν, άλλά διά τής βίας εις ημάς ύποκειμένην, 
ευλόγως δέ προς άνάκτησιν τής αυτονομίας αυτής άποστατήσασαν, 
καταβάλωμεν, νομίζομεν, δτι όφείλομεν νά τιμωρήσωμεν αυτήν διά 
τοϋ σκληρότατου τρόπου. Ή σώφρων πολιτική υπαγορεύει νά μή τ ι -
μωρώμ,εν αυστηρώς τούς ελευθέρους, καθ' ημών τυχόν άποστατοϋντας, 
άλλά , πριν ή άποστατήσωσι, νά ώμεν άγρυπνοι φύλακες, καί ού'τω νά 
προσφερώμεθα προς αυτούς, άστε ουδέ νά φαντασθώσι κάν τήν άπο-
στασίαν καί πάλιν , κατισχύσαντες αυτών καί καταβαλόντες αυτούς, 
πρέπει νά εφαρμόττωμεν κα τ ' αυτών δσω τό δυνατόν μετριωτέραν τ ι -
μωρίαν.» 

Έν περί ποινών γνώμη, ήν ύπεστήριξεν δ Διόδοτος, διά τών 
ανωτέρω, εΰρηται ανεπτυγμένη, έν συντόμω μέν, ά λ λ ' ακριβώς, ή νεω
τέρα περί ποινών θεωρία, ήτις ενέπνευσε τούς ποινικούς νόμους τών 
πεπολιτισμένων χωρών τών καθ ' ημάς χρόνων. Πρό αιώνων είκοσι καί 
τριών,εις απλούς πολίτης τών Αθηνών άπέδειξεν,δτι δέν είναι ή αύστη-
ρότης τών ποινών, ή έπαναφέρουσα τήν κοινωνικήν τάξιν καί περιστέλ-
λουσα τών εγκλημάτων τήν έκτέλεσιν. Ό αποφασίζων νά εκτέλεση 
έγκλημα, εις ουδέν λογίζεται τήν αυστηρότητα ή τό άγριον τής ποινής, 
ήτις τον αναμένει, έάν συλληφθή. Ό φόβος ούτος, δσω άν ή ισχυρός καί 
μέγας, δέν κατισχύει τοϋ πάθους, τής ανάγκης, τής παραφροσύνης. 
Σώφρων νομοθεσία εντεύθεν δέν πρέπει νά έκζητή τήν διόρθωσιν τής 
κοινωνίας καί τήν ύπερίσχυσιν τής τάξεως,έν τή άγριότητι τής ποινής, 
ά λ λ ' έν τή ίδιο; δράσει τής Πολιτείας, άφαιρούσης, δσω έ'νεστι, τάς-
άφορμάς, τάς ώθούσας προς τό έγκλημα. Εισερχόμενος δέ καί ε'ις ε'ιδικώ-
τερα,κατά τής ποινής τοϋ θανάτου διετύπωσε τό ίσχυρότατον τών κ α τ ' 
αυτής έξενεχθέντων επιχειρημάτων, δτι είναι ποινή, άποκλείουσα τήν 
μετάνοιαν καί καθιστώσα αδύνατον τήν έπανόρθωσιν τής πλάνης· 
διότι δ θνήσκων δέν δύναται νά μ.ετανοήσ·/), καθ' δσον έκβαίνων τοϋ βίου 
τούτου, δέν δύναται νά έπανέλθνι πλέον. Έν μι^ δημηγορίς, δ Διό
δοτος έ'θετο τάς βάσεις τής περί τοϋ χαρακτήρος τής ποινής θεωρίας, 
ήν έ'μελλον νά κυρώσωσι καί ή επιστήμη τοϋ μέλλοντος καί ή πείρα. Ή 
τιμή τής εισηγήσεως τής τροπής τών κοινωνιών προς τάς αληθείς αρ
χάς τής ποινικής Νομοθεσίας ανήκει πολίτη τών Αθηναίων, αιώ
νας δλους εξ, πρό τής κατά τύπους, ουχί δμως καί κατ * οΰσίαν, έπι-
κρατήσεως τοϋ δόγματος τής αγάπης καί τής επιεικείας,διατυπώσαντι 
τήν αληθή καί φιλάνθρωπον περί ποινής καί περί τοϋ μέτρου αυτής 
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θεωρίαν. Έν τούτω δέ, επαναλαμβάνω καί αύθις, ή υψίστη καί βα-
θεΐα έννοια της δημηγορίας τοϋ Διοδότου. 

Ή Εκκλησία τοϋ Δήμου τών Αθηναίων άνήρεσε μεν το σκληρόν 
ψήφισμα τής προτεραίας, σώσασα ουτω τήν δλην Μιτυλήνην, ά λ λ ' 
ενέκρινε τήν ε'ις θάνατον καταδίκην τών ώς κυρίων ένοχων τής στάσεως 
συλληφθέντων καί ε'ις Αθήνας μετενεχθέντων ΰπό τοϋ Πάχητος ύπερχι-
λίων Μιτυληναίων. Ούτοι πάντες έθανατώθησαν. Βεβαίως είναι κηλίς 
έν τή ίστορίικ τών "Αθηνών ή σφαγή άοπλων αιχμαλώτων, καί μάλιστα 
ύπο πόλεως, ήτις έπεκρότει εις τάς περί αμαρτημάτων καί ποινών θεω
ρίας τοϋ Διοδότου, καί ήτις μετ ' ολίγον ήγαγεν ενώπιον τοϋ Δικα
στηρίου τον Πάχητα, ύπόδικον διότι έφόνευσε δύο Μιτυληναίους, τούς 
συζύγους τών ωραίων Λεσβίων Έλλανίδος καί Λαμάξιος, έξ ερωτικής 
δρμής προς α ύ τά ς .Ό Πάχης δέ, βεβαίαν βλέπων τήν καταδίκην του, 
ηύτοκτόνησεν επί ακροατηρίου, κατά τήν διάρκειαν τής δίκης. Ά λ λ ά , 
έάν οί Αθηναίοι ώσι κατακριτέοι έπί τούτω, ώς κηλιδώσαντες τήν έπί 
ανεγνωρισμένη φιλανθρωπία φήμην αυτών, τις δικαιολογία δύναται νά 
προσβληθή, υπέρ τοϋ ανήκοντος είς τήν θρησκείαν τοϋ Χριστού αύτο-
κράτορος Θεοδοσίου τοϋ Α' σφάξαντος έν Θεσσαλονίκη, - εντός τριών 
ωρών, δεκακισχιλίους Θεσσαλονικείς,καί τοϋ Βασιλείου,τοϋ έπικληθέν-
τος Βουλγαροκτόνου, τυφλώσαντος δεκαπεντακισχιλίους αιχμαλώτους 
Βουλγάρους, καί τοιούτους άνά εκατόν ΰφ ' ενός μονοφθάλμου οδηγούμε
νους άποστείλας εις τόν Βασιλέα αυτών ; Τι προς τούς έν Αθήναις σφα-
γέντας χίλιους Μιτυληναίους, αί έπί αιώνας έξακολουθήσασαι σφαγαί 
καί όλοκαυτώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, έν τή δυτική 
Εύρώπγι, έν ονόματι τοϋ Σταύρου τής αγάπης καί τής άπολυτρώσεως, 
καί ύπο τών ηγεμόνων τής Εκκλησίας αύτοϋ ; 

Αρκούμαι, σήμερον, είς μόνας τάς παρατηρήσεις ταύτας, διότι ήδη 
υπέρ τό μέτρον παρετάθη τό ανάγνωσμα, παρά τάς πολλάς άλλας, εις 
άς δύναται νά δώσωσι λαβήν τά κείμενα τών δύο δημηγοριών. Ά λ λ ά 
δέν δύναμαι νά παρέλθω τών δύο δημηγοριών τάς περιόδους, έν αις 
άρυόμεθα οί νεώτεροι "Ελληνες μίαν έ'τι άπόδειξιν περί τής γνησιότη-
τος τής καταγωγής ημών. Τήν άπόδειξιν ταύτην παρέχει ήμΐν ή είκών 
περί τής ψυχολογικής καταστάσεως τής αθηναϊκής κοινωνίας τών 
χρόνων εκείνων, ίσως δέ καί τών προγενεστέρων, ήν περιέχουσιν αί δη-
μηγορίαι αύται . 

Ό Κλέων, γινώσκων ακριβώς τήν ψυχολογικήν διάθεσιν τών άκροω-
μένων αύτοϋ καί πεϊραν μακράν σχων τών έπιδρώντων έπ ' αυτούς στοι-
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νείων, δέν ώκνησε ν ' αποκάλυψη, ενώπιον αυτών, όλόκληρον τήν 

εικόνα τών στοιχείων τούτων. 
«Δεϊνότατον,» είπε, «καθ ' ημών κατενεχθήσεται τραϋμα, έάν π ι -

στευθή ποτέ,δτι ουδεμία έκ τών αποφάσεων υμών είναι εφεξής σταθερά 
καί αμετάβλητος, καί δτι δέν αναγνωρίζεται, έν μέσω ημών ή άρχή, 
δτι Κράτος τ ί , καί χείρονας άν εχη νόμους, άλλ ' ακίνητους καί αυστη
ρώς έφαρμοττομένους, εύδαιμονέστερον είναι, ή τό έχον καλούς μέν νό
μους, μή έφαρμοττομένους δέ. ΙΙροτιμώτερον νά ήναι τις άμαθης, 
άλλά σώφρων, ή επιτήδειος καί δεξιός, ακόλαστος δμως καί προπε-
τής. Καί ώς έπιτοπλεϊστον εύεκτούσι μάλλον αί Πολιτεΐαι, αί άριθ-
μοϋσαι άνδρας απλούστερους τον νουν καί τά ήθη, ή ευφυείς καί 
ύπερμέτρως συνετούς. Οί τήν νοημοσύνην άξιοϋντες θέλουσι νά φα ί -
νωνται σοφώτεροι τών νόμων, πάντοτε δέ νά κατισχύωσιν εν ταϊς 
δημοσίαις συζητήσεσι· διότι άλλαχοϋ δέν δύνανται νά εύ'ρωσι στάδιον 
εύρύτερον προς έπίδειξιν τής ικανότητος αυτών. Αύτη είναι μία τών 
αιτ ιών, αΐτινες τάς ΙΙολιτείας έζημίωσαν εις άκρον. Εκείνοι δμως, 
οΐτινες δέν έ'χουσι μεγάλην πεποίθησιν ε'ις τήν νοημοσύνην καί είο τήν 
σύνεσιν αυτών, άνομολογοϋσιν, δτι είσίν αμαθέστεροι μέν τών νόμων, 
ήσσον δέ ικανοί νά μεμφθώσι τής ορθής καί καλώς λελεγμένης γ νώ 
μης. Άλλ ' επ ί ση ς κριταί μάλλον αμερόληπτοι ό'ντες ή άγωνιστα.1 έπί 
τοϋ βήματος, σχεδόν πάντοτε άποφασίζουσι καί πράττουσι τό ορθόν. 
Ουτω καί ήμεΐς όφείλομεν νά πράξωμεν, μή έπαιρόμενοι δέ έπί τή 
δυνάμει τοϋ νοός ημών, νά συμβουλεύσωμεν ύμϊν άπόφασιν μή όρθήν. 

« Έ γ ώ τήν αυτήν πάντοτε έχω γνώμην, απορώ δέ καί εκπλήττο
μαι μέ τούς προτείναντας, δπως καί έκ δευτέρου γίνη διάσκεψίς περ\ 
τών Μιτυληναίων καί προκαλέσαντας τήν άργίαν τής τιμωρίας αυτών. 
Ή βραδύτης αύ'τη μέλλει νά ώφελήσν) μάλλον τούς άδικήσαντας· διά 
τοϋ χρόνου πραϋνομένης τής οργής, ό παθών προς τον άδικήσαντα εκ
δικείται άμβλύτερον. Ή τιμωρία ουδέποτε κρεΐσσον επέρχεται, ή 
δταν, ακολουθούσα δτι πλησιέστατον τω άδικήματι, είναι ίση προς τό 
μέγεθος τής αδικίας. Απορώ δέ καί τις εύρεθήσεται ό δυνάμενος ν 'άν-
τείπτι εις τοϋτο, καί δ άξιώσων ν ' άποφανθή, δτι αί μέν προς ήμ&ς 
άδικίαι τών Μιτυληναίων είσίν ωφέλιμοι, αί δέ ήμέτεραι συμφοραί δέν 
θέλουσι προξενήσει βλάβας εις τούς Συμμάχους. Καί προφανές, δτι ή 
πιστεύων είς τήν δύναμιν τοϋ όμιλεΐν θέλει άγωνισθή ν ' απόδειξη, δτι 
δέν άπεφασίσθησαν τά χθες ψηφισθέντα, ή ωθούμενος έκ τής φιλοκέρ
δειας, θέλει πειραθή νά δελεάσγι υμάς, διά λόγων ευπρεπών παρε-
σκευασμένων. Έκ τών τοιούτων αγώνων εν προέρχεται αποτέλεσμα 
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τοϋτο, δτι τά άθλα αυτών ή πόλις εις άλλους δίδει, αυτή δέ αναλαμ
βάνει, ώς άμοιβήν μόνην, τούς κινδύνους. Τούτων πάντων αίτιοι έστέ 
ύμεϊς αυτοί, οΐτινες κακώς προτίθεσθε καί διευθύνετε τούς τοιούτους 
αγώνας, οιτινες, παρά το πρέπον, συνεθίσατε νά γίνησθε θεαταί μέν 
τών λόγων, άκροαταί δέ τών έ'ργων, οΐτινες, έκ τών εύγλώττως δμι-
λησάντων κρίνοντες τά μέλλοντα έ'ργα, θεωρείτε ταύτα δτι δύνανται 
νά κατορθωθώσι, τά δέ πεπραγμένα ήδη κρίνετε, κατά τάς φράσεις 
αυτών, δ ι ' ων καλλωπίζουσι τά πράγματα έντέχνως καί πειστίκώς, 
καί άντί νά πιστεύητε μάλλον ε'ις δ,τι βλέπετε παραπείθεσθε εις δ,τι άν 
άκούητε. Ού'τω κατηντήσατε νά ήσθε άριστοι δπως άπατάσθε άπό τών 
λόγων το νεοφανές και το παράδοξον, νά μή θέλητε δέ νά έκτελήτε 
τά δεδογμένα καί άποφασισθέντα, δούλοι οντες πάντοτε τών άτοπων 
καί τών εκτρόπων, περιφρονούντες δέ τά συνήθη καί τά δόκιμα. Έπ ί 
τούτοις,έκαστος υμών άξιοι,δτι δύναται νά όμιλή ενώπιον τής Ε κ κ λ η 
σίας τοϋ Δήμου - έάν δέ μή κατορθώσητε τοϋτο, έναντιοϋσθε εις τούς 
ικανούς δημηγόρους, Ί'να μή φανήτε δτι έστέ δεύτεροι έν τώ γνωμοδο-
τεΐν, ή προλαμβάνετε πολλάκις νά τον έπαινέσητε Ινώ άπαρασκεύα-
στος ούτος δμ-Λει, ώσανεί θέλοντες νά δείξητε, δτι προιρσθάνθητε ήδη 
τούς λόγους αύτοϋ. Ά λ λ ' δμως* είσθε ανίκανοι νά προνοήσητε τά εκ τών 
λόγων τούτων μέλλοντα νά προκύψωσιν αποτελέσματα. Άεροβατούντες 
δέ καί έκτος τών περιστάσεων, έν αΐς ζώμεν, κρίνοντες καί σκεπτόμε
νοι, ουδέν περί τών παρόντων πραγμάτων ακριβώς κατορθοΰτε νά 
φρονήσητε. Απλώς ειπείν, έ'λκεσθε έκ τής ηδονής, ήν προξενεί ή εύ-
γλωττ ία , καί μετεποιήσατε τήν Έκκλησίαν τοϋ Δήμου εις θέατρον, 
εις δ συνέρχεσθε, όπως μάλλον άκροάσθε τών λόγων σοφιστών, ή ώς 
έμπρέπει διασκέπτησθε περί τών υποθέσεων τής πόλεως.» 

Ό Διόδοτος, ύπό έτέραν μορφήν καί έξ απόψεως άλλης, τήν αυτήν 
περίπου εγραψεν εικόνα περί τών Αθηναίων τών χρόνων αυτού. 

«Ούτε τούς προτείναντας τήν επανάληψιν τής περί Μιτυληναίων 
διασκέψεως α'ιτιώμαι,» ειπεν δ Διόδοτος, «ουτε δμως επαινώ καί τούς 
μεμφομένους τήν αρχήν, δτι περί τών σπουδαίων καί μεγάλων υποθέ
σεων δέν πρέπει νά γίνηται πολλάκις και επανειλημμένως σκέψις. Του
ναντίον μάλιστα νομίζω, δτι δύο ε'ισί τά έναντιώτατα ε'ις τήν δρθήν 
άπόφασιν περί τών πραγμάτων, ή ταχύτης καί ή οργή. Ή ταχύτης 
περί τήν κρίσιν προέρχεται' έκ τής άνοιας, ή όργή έκ τής άπαιδευσίας 
καί έκ τής βραχύτητος τοϋ νοός [κοντή γνωσι βραχύτης γνώμης) . Ό 
διισχυριζόμενος, δτι δ άνθρωπος δέν διδάσκεται τήν άλήθειαν τών 
πραγμάτων διά τών λόγων, ή στερείται συνέσεως, ή προσωπικρν τ ι 
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έχει συμφέρον, δπως τοιαΰτην ύποστηρίζη γνώμην. Και είναι ανόητος, 
διότι νομίζει, δτι δυνατόν είναι νά έρευνηθή καί παρασταθή ΰπόθεσις, 
ήτις κρύπτεται έν τ φ σκότει τοϋ μέλλοντος, διά μέσου άλλου ή διά 
τοϋ λόγου. "Εχει δέ συμφέρον προσωπικόν δ ουτω φρονών διότι θέλων 
νά πείση περί πράξεως α'ισχράς, βλέπων δέ, δτι δέν δύναται ν ' από
δειξη σαφώς καί λογικώς, αυτήν καθ' έαυτήν ούσαν μή καλήν, προ
λαμβάνει διά τής ευφράδειας καί τής διαβολής νά έκπληξη καί τούς 
αντιλέγοντας καί τούς άκροωμένους αύτοϋ. Χείριστοι δμως πάντων είσίν, 
δσοι προσπαθοϋσι νά πείσωσι τό κοινόν, δτι οί θέλοντες νά παραστή-
σωσι τήν γνώμην αυτών εύφραδώς, προστιθέμενοι ε'ις άλλας καί τήν 
κατηγορίαν, δτι έπωλήθησαν άντί χρημάτων. Διότι έάν μέν έχαρακτη-
ριζον τούς αντιπάλους αυτών, ώς αμαθείς απλώς, δ μή πείσας τους 
άκροατάς αύτοϋ ήθελεν αποχωρήσει τοϋ αγώνος, καταδεικνύμενος 
μάλλον ανίκανος καί φρονήσεως. έστερημένος, ή ώς άνθρωπος φαύλος. 
Ά λ λ ' δταν κατηγορήται τίς έπί δωροληψίας άν μέν κατορθώση νά 
πείση υπέρ τής γνώμης αύτοϋ τούς άκροατάς του, καθίσταται ύπο
πτος, άποτυγχάνων δέ, παρά τό στίγμα τής άνικανότητος, προσκτάται 
καί τό στίγμα τής δολίας φύσεως. Έκ τών τοιούτων δμως πάς άλλος 
δύναται νά ώφεληθή ή ή Πόλις. Ό φόβος απομακρύνει αυτής τούς 
αγαθούς συμβούλους. Ή πολιτεία δμως ήθελε βεβαίως ευδοκιμεί μάλ
λον, έάν οί τοιαύτας προθέσεις έχοντες πολϊται έστεροΰντο τής εύγλωτ-
τίας, διότι εις πολύ όλιγώτερα σφάλματα ήθελε παρασύρεσθαι ή Ε κ 
κλησία τοϋ Δήμου. Ό αγαθός πολίτης δέν πρέπει ν ' άσκή τήν άπει-
λήν καί τον τρόμον κατά τών αντιφρονούντων, άλλά , περιοριζόμενος 
ε'ις μ,όνην τήν άνάπτυξιν τών ιδεών αύτοϋ, νά καταδείκνυται, δτι καί 
είπε καί συνεβούλευσε τό όρθότερον. Πολιτεία δέ σωφρονούσα δέν πρέ
πει μέν ν ' άπονέμη υπέρμετρους τιμάς ή ν ' άποδίδη ύπέρογκον άξίαν 
εις τούς εκφέροντας τά αγαθά βουλεύματα, άλλά δέν πρέπει καί νά 
έλαττώνη τό παράπαν άς ήδη άπένειμεν αΰτοϊς. Επίσης ό'χι μόνον 
δέν πρέπει νά τιμωρή διά ποινών τον άτυχούντα δημόσιον άνδρα, 
ά λ λ ' ουδέ νά στιγματίζη αυτόν, προσάπτουσα άτιμίαν. Έάν δέ οί 
πολιτευόμενοι πεισθώσιν, δτι ή Πολιτεία τοιαύτη προς αυτούς προσε-
νεχθήσεται, δέν θέλουσιν έκτρέπεσθαι εις συμβουλάς, ας τινας ένδο-
μ,ύχως οΰδ' αυτοί αποδέχονται, απλώς δέ δπως δημοκοπήσωσιν ύπο-
στηρίζουσι, καί δπως άξιωθώσι μεγαλητέρων τιμών, καί ό άποτυγχά
νων έν τω σταδίω αύτοϋ πολιτευόμενος δέν ήθελεν αποφασίζει νά 
προσέλκυση τήν κοινήν γνώμην, χαριζόμενος καί αυτός προς αυτήν καί 
κολακεύων αυτήν παρά τήν συνείδησίν του. 
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«Ήμεΐς οί "Αθηναίοι ατυχώς πράττομεν τά δλως εναντία. Ά λ λ ά 
προσέτι καί τ ι χείρον τούτου δρώμεν, το έξης - έάν ΐδωμεν τ ινά , συμ
βουλεύοντα μέν τά βέλτιστα τή πόλει, άλλ ' ύποπτεύσωμεν συγχρόνως, 
δτι τοϋτο πράττει ένεκα κέρδους, φθονήσαντες το άβέβαιον κέρδος αυ
τού, άπορρίπτομεν καί τήν άγαθήν αύτοϋ γνώμην, άφαιροϋντες ού'τω 
άπο τής πόλεως τήν φανεράν ώφέλειαν, τήν έκ τών λόγων του προερ-
χομένην. Κατήντησε δέ ώστε αί άγαθαί συμβουλαί, απλώς καί μή 
προς χάριν ή κολακείαν λεγόμεναι, νά μή έμπνέωσιν ήσσονα πίστιν ή 
αί κακαί συμβουλαί. Ούτω δέ καί δ θέλων νά συμβουλεύσ·/) τά δεινό
τατα , ανάγκη νά έλκυση καί σύρη προς εαυτόν τό πλήθος διά τής 
άπατης, καί δ. τά μόέλλον συμφέροντα θέλων νά έκθεση είναι κατη -
ναγκασμένος επίσης νά ψευσθή, δπως καταστή πιστευτός. Ή πολις 
ημών τών Αθηναίων είναι ή μόνη, έν ή , ένεκα τής επικρατούσης δυσ
πιστίας καί υποψίας, αδύνατον νά ώφελήση τις αυτήν, χωρίς νά με-
τέλθη τήν άπάτην. Διότι ό φανερώς καί άνευ περιστροφών συμβουλεύων 
το αγαθόν, καθίσταται ύποπτος, δτι κρύφα διώκει προσωπικόν τ ι 
πλεονέκτημα. Εντεύθεν, δταν όμιλώμεν περί υποθέσεων τόσω σημαν
τικών, καί άφοϋ τοιαύτη υπάρχει ή διάθεσις τών πνευμάτων, απαι
τείται ήμεΐς, οί προς το πλήθος δημηγοροϋντες, νά έρευνώμεν έμβριθέ-
στερον τά πράγματα καί νά έμβαθύνωμεν είς το μέλλον βαθύτερον ή 
ύμεΐς, οίτινες είς τοϋτο έ'χετε το διορατικον βραχύ καί ασθενές. Ά λ λ ω ς 
τε ένώ ήμεΐς έσμέν υπόχρεοι νά δίδωμεν λόγον περί τών συμβουλών, ας 
τυχόν ήθέλομεν εκθέσει, σεις ούδεμίαν υπέχετε εύθύνην δ ι ' δσα &ν άκού-
σητε. "Εάν αληθώς καί δ πείθων καί δ πειθόμενος τήν αυτήν έ'φερον 
εύθύνην καί τήν αυτήν ύφίσταντο τιμωρίαν, αί κρίσεις και αί αποφά
σεις υμών ήθελον είσθαι σωφρονέστεραι. Ά λ λ ά σήμερον τά πράγματα 
έ'χουσιν ούτως, ώστε, εάν έκ τής-,οργής παρασυρόμενοι προβήτε είς 
άπόφασιν σφαλεράν, τιμωρείτε μόνον τον ενα συμβουλεύσαντα ρήτορα, 
ουχί δέ υμάς αυτούς, οιτινες, καί μάλιστα πολλοί δντες κ« ί εντεύθεν 
όφείλοντες κρείσσονα νά έ'χητε γνώμην, άπό κοινού διεπράξατε άμαρ-
τίαν, πεισθέντες είς γνώμην άλλοτρίαν.» 

Αμφότεροι, ά λ λ ' ύπο μορφήν τήν συμφέρουσαν αύτώ έκαστος, άνο-
μολογούσι το κράτος, δπερ ήσκει παρά τοις Άθηναίοις το καλώς λέγειν, 
ή ευφυία τών επιχειρημάτων καί ή κομψότης περί τήν φρδισιν, επίσης 
δέ καί ή σπουδή αύτοϋ τοϋ ελαχίστου τών Αθηναίων, δπως διά 
τής ομιλίας αύτοϋ βεβαίωση, δτι ούδενός υστερεί, καί έν τή κρίσει περί 
τοϋ βελτίονος, καί έν τή δυνάμει τοϋ λέγειν. "Εκαστος ήθελε νά εΐπιρ 
τήν γνώμην αύτοϋ, έκαστος έπειρατο νά δείξη, δτι έχει ιδίαν γνώμην 
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καί δτι δέν έδιδάχθη αυτήν παρ' έτερου. Επίσης άνομολογεΐται ή προς 
το συκοφαντεΐν τάσις τών πολλών, ή εκάστοτε υποφαινόμενη, και κερ-
δαίνουσα παρά τοις πολλοίς, υποψία, δτι δ τήν συμβουλήν εκλέγων 
έχει συμφέρον ύλικόν, ή δτι έπωλήθη. 'Εν γένει οί Αθηναίοι εικονί
ζονται, ώς μάλλον εύμετάβολοι καί χαριεντιζόμενοι έν πασιν, ή σπου
δαίοι. Ή ε'ικών αυτη δέν δμοιάζει κατά τό πολύ προς τά καί έν ταΐς 
νέαις Αθήναις συμβαίνοντα ; Ή αυτή πληθύς τών γνωμών, ή αύτη 
σπουδή προς διατύπωσιν καινού τινός, προς κατίσχυσιν διά τής εύ · 
γλωττ ίας , ανεξαρτήτως τής άγαθότητος ή τής όρθότητος τής Ιδέας, 
δέν φαίνεται καί παρ' ήμΐν, ή αυτή τάσις προς τήν ύποψίαν δέν προ
κύπτει έν έκαστη περί τών πολιτευόμενων κρίσει ; Ή αυτή προθυμία, 
δπως τήν εύθύνην έπιρρίπτωμεν έπί άλλους, εις ολίγους, δέν κατέχει 
καί ήμας ; Δέν συζητώ περί τής εσωτερικής αξίας τοϋ φαινομένου. Πα
ραδέχομαι, δτι δίκαιον είχον καί δ Κλέων καί δ Διόδοτος καταδικά-
σαντες τήν τάσιν ταύτην προς τήν ύλικήν αυτήν Ισότητα, πιστεύω 
επίσης, δτι το τοιούτον ιδίωμα είναι ελάττωμα, ουχί μικρόν. Ά λ λ ά ή 
επιστήμη καί ή παρατήρησις βεβαιοϋσιν,οτι ουδέν καταδεικνύει άσφα-
λέστερον τήν συνέχειαν τοϋ αίματος έν ταΐς οίκογενείαις καί έν ταΐς 
φυλαΐς τών ανθρώπων, δσω ή διαιώνισις τών ελαττωμάτων. Καί αί 
άρεταί μέν άναγεννώνται πάλιν , άλλά κατά διαλείμματα, διαρκώς δέ 
ζώσι μόνα τά ελαττώματα. Ή είκών, ην περί τών Αθηναίων έγρα
ψαν οί δύο 'Ρήτορες αυτών,καθ' δλα δμοιάζουσα προς τήν ήθικήν έν τή 
πολιτική εικόνα ημών τών νϋν Ελλήνων , δέν είναι μία, φυσιολογική 
πλέον αύ'τη άπόδειξις, δτι ουδέν άπωλέσαμεν έκ τής άγνότητος τοϋ 
ακμαίου αίματος, δπερ έ'ρρεεν εις τάς φλέβας τών κατοίκων τής πό
λεως ταύτης προ 23 αιώνων; Χαιρετίζω εντεύθεν περίχαρις τήν βε
βαίωσα τής ακμής καί παρ' ήμΐν τοϋ πολιτειακού φαινομένου, δπερ 
παρέστησαν αί Αθήναι τοϋ Περικλέους, διότι βέβαιοι καί τοϋτο περί 
τής άμεσου καταγωγής ημών Ικ τής γενεάς, ήτις έθεμελίωσε τον 'Ελ-
ληνισμόν. Τόσω είναι γλυκύ, τόσην ύπερηφανείαν εμπνέει ν ' άναγνω-
ρισθή τίς ώς απόγονος γνήσιος τών αρχαίων Αθηναίων, ώς "Ελλην, 
ώστε καί διά μείζονος έτι θυσίας ήθελον κρίνει τήν εύδαιμονίαν ταύ 
την , ώς εύθηνά έξαγοραζομένην. Ά λ λ ω ς πέπεισμαι άδιστάκτως, δτι 
δ ύπο τής επιστήμης βεβαιωθείς νόμος τοϋ αϊματος θέλει καί παρ "ήμΐν 
πολλάκις λειτουργήσει. Προ ετών έβδομήκοντα, καί περιοδικώς έκτοτε, 
καί διά τών αρετών αύτοϋ, ουχί μόνον διά τών ελαττωμάτων, απέ
δειξε το 'Ελληνικον έ'θνος, δτι κρύπτει έν έαυτφ ζώσας καί τάς άρε— 
τάς τών αρχαίων "Ελλήνων. Επίσης άδιστάκτως, πιστεύω, οτι καί έν 
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τω μέλλοντι, κατά τήν κρίσιμον ώραν, αί άρεταί τής Αρχαιότητος 
θέλουσιν άναφανή επίσης άκμαΐαι, σφριγώσαι καί τελεσιουργοί, ώς άκέ-
ραιαι, νϋν, υφίστανται καί δρώσιν αί ελλείψεις τών "Αθηναίων τοϋ 
Περικλέους καί τοϋ Θουκυδίδου,' βεβαιοϋσαι δμως τήν γνησιότητα τοϋ 
Γένους ημών. 

Ά λ λ ά προς ταχυτέραν έπέλευσϊν τής άφυπνίσεως τών αρετών, διότι 
άφεύκτως θά έπέλθη αΰτη, όφείλομεν νά έγκύπτωμεν, σήμερον μάλι 
στα πλέον ή άλλοτε ποτέ, εις τήν μελέτην τών πνευματικών έργων 
τών Προγόνων ημών, μή καταδικάζωμεν δ ' αυτά ώς υποκείμενα εις 
μόνην τήν σμίλην τών Γραμματικών.*Ωμεν βέβαιοι, δτι ουτω οΰ μόνον 
διδάγματα ζωογόνα θέλομεν αντλεί εξ αυτών, άλλά καί όδηγόν 
ασφαλή θέλομεν έ'χει, εν τή πορεία" τοϋ-~μέλλοντος. Εύχομαι, ΐνα, έμοϋ 
ίκανώτεροι, εν τω μέλλοντι συνεχίσωσι το έργον, ού τίνος ήρξάμην, 
σήμερον, διά τής αναλύσεως δέ τοϋ έν τοις άθανάτοις δέλτοις τοϋ 
ελληνικού πνεύματος κατατεθειμένης σοφίας, οί πάντες άρυσθώμεν 
τά τελεσιουργά διδάγματα προς έργασίαν'ύπέρ τοϋ εθνικού μέλλοντος, 
δικαιώσωμεν δέ τον Άγγλον Shelley, τον ποιητήν τοϋ δράματος τής 
ΈΛΜδος, δπερ συνέθετο έν ετει 1818, έπί τών ερειπίων τών Α θ η 
νών προφητεύσαντα ταύτα : 

«Καί άλλαι Αθήναι θέλουσι άνεγερθή, δπως είς απωτάτους χρό-
»νους, καθώς δ ήλιος δύων εις τούς ουρανούς, κληροδοτήσωσι καί αύται 
»τήν αΐγλην τής προγενεστέρας πόλεως ! » 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΒΣΣΗΝ1ΑΝ 

'Σ την αγαπητή μου θεία 
Ουρανία Ίωαννίδου. 

Είναι γλυκύ καί ευχάριστο μέσα "ς τές σοβαρώτερες ενασχολήσεις 
σου διά ν ' ανάπτυξης το νοϋ, νά ρίχνης το βλέμμα καμμιά φορά "ς 
τήν καρδία σου καί νά θυμάσαι ήμερες περασμένες, οί όποιες σοϋ 'ρχον-
ται 'ς τήν φαντασία λαμπρότερες παρ' δ,τι πραγματικώς ήσαν καί νά 
κάνης όνειρα τοϋ μέλλοντος, άν καί ήξεύρης δτι κ ι ' αυτά θά σκορπισθούν 
'ς τον αέρα 'σάν όνειρα πού είναι, δμοια μέ τάλλα δλα πού έκανες έ'ως 
τώρα. Ά ς αφήσουμε τον καλόν μας Όράτιον νά λέγη πώς δ άνθρωπος 
διά νά είναι ευτυχής «πρέπει μόνον δ,τι είναι εμπρός του νά βλέπη 
καί μ' εκείνο μόνον νά συμβιβάζεται», &ς αφήσουμε τους σημερινούς 
ύλιστάς νά φωνάζουν πώς τήν ευτυχία μας πρέπει νά ζητούμε μόνον 
άπό τή στιγμή 'ποϋ. ζούμε, ποϋ αναπνέουμε—ή αλήθεια είναι πώς ό 
άνθρωπος μεγάλην εύτυχίαν αισθάνεται ν ' άφίνη τό παρόν καί νά τ α -
ξειδεύη μέ τήν φαντασίαν ή 'πίσω ή εμπρός. 

«Μία ευτυχής άνάμνησις, λέγει δ περιπαθής Γάλλος ποιητής Alfred 
de Musset, είναι ίσως 'ς τή γή αυτή πειο αληθινή παρά τήν πραγ
ματική ευτυχία » καί μέμφεται τον Δάντην διότι είπε πώς είναι 
πικρά τών εύδαιμόνων χρόνων ή άνάμνησις σέ στιγμές λύπης, διότι 
θέλει νά λησμονούμε τήν άκτϊνα ποϋ δίδει μία άνάμνησις δταν 8Upt-
σκώμεθα σέ σκοτάδι πυκνό. "Ολες οί ψυχές οι εΰμορφες ποϋ ώνειρεύθη-
καν 'ς αυτόν τον κόσμο μίαν εύτυχίαν καί δέν τήν ηύραν, έζήτησαν 
τουλάχιστον νά τήν αναπλάσουν 'ς τήν φαντασία τους καί νά ενίρουν 
τήν εικόνα της, το ίνδαλμα της τό γελαστό, είτε 'ς τό παρελθόν είτε 
'ς τό μέλλον μ" αυτή τήν εικόνα, ψεύτικη δι 'δλον τον κόσμο, αλη 
θινή δ ι ' αυτούς έζήτησαν νά παρηγορήσουν τήν λυπημένη τους ψυχή. 
Ακόμα καί λύπη άν έ'χη νά θυμάται ή ψυχή αισθάνεται εύχαρίστησι 
νά τάς άναπλάττη· διότι κ ' ή ψυχή τοϋ άνθρωπου έπλάσθηκε πολύ 
παράξενη καί μεγάλο δίκαιο έχει ό Αριστοτέλης δταν λέγη πώς ή 
ψυχή πολλές φορές ευρίσκει ηδονή 'ς τά δάκρυα, 'ς τά πάθη καί τούς 
θρήνους. Χαρά καί λύπη ποϋ "πέρασαν παριστάνονται 'ς τήν ψυχή σου 
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δέν ήξεύρω μέ τί μαγικά χρώματα, τά όποια άν και είναι αντίθετα 
το έ'να μέ το άλλο, δέν καταστρέφουν όμως τήν εικόνα, άλλά χρησι
μεύουν νά τήν αναδείξουν πειρ μαγευτική, πειο Ίνδαλματική' άν σου 
τήν έδειχναν τότε νά είσαι βέβαιος δέν θά τήν έγνώριζες 

* 

"Ετσι κ ' εγώ δταν σκέπτωμαι τήν έντύπωσι πού μου 'καμε τής π α 
τρίδος μου. ή εΰμορφιά, ύ'στερ'άπό τόσα χρόνια δταν τήν ειδα, αισθά
νομαι πώς πολύ θά ευχαριστηθώ άν αφήσω 'λιγάκι τήν φαντασία μου 
νά πετάξγ) έκεϊ πέρα καί τήν πέννα μου νά σας γράψγ) τάς εντυπώ
σεις τής ψυχής, νά σας εΐπγι τήν ιστορία της, νά σας γνωρίση τον βίο, 
δπού ζουν έκεϊ, νά σας διηγηθή τές εκδρομές δπού Ικαμα. Βέβαια θά 
τήν ξαναϊδώ τήν πατρίδα — άν ζήσω·— άλλά αί πρώται έ-ντυπώσεις 
δέν γεννώνται μέ τήν 'ιδια ζωηρότητα πάντα· έπειτα δ άνθρωπος 
περν^, περν^, μαζύ του γηράσκει κ ' ή καρδιά του καί μέσα 'ς τόν 
λίβα τοϋ κόσμου αΰτοϋ, δπού τον λέγουν κοινωνία, κινδυνεύει γ λ ή 
γορα νά μαραθή δσο δροσάτη κ ' άν έπλάσθηκε - δ ι ' αυτό καλά είναι 

-κανείς νά ζωγραφίζ·/) τές πρώτες του εντυπώσεις· δ εμπνευσμένος καλ
λιτέχνης, δπού ζητ& παντού τήν καρδιά τοϋ άνθρωπου, ήμ,πορεϊ καί 'ς 
αυτές μέσα κάτι νά εΰρη ποΰ θά τον χρησιμεύση· έ'τσι θά κτίση σιγά 
σιγά δ εμπνευσμένος καλλιτέχνης έ'να ώραΐο οικοδόμημα καί άφθαρτο 
καί αλησμόνητο, εξωτερική άναπαράστασι τής αμάραντης ιδανικής 
εικόνας πού έζωγράφισε ή φαντασία μέσα 'ς τήν καρδιά του, έν ω 
έκεϊνα τά σπιτάκια ποϋ θά τοϋ δώσουν το υλικό θά πέσουν καί θά λ η 
σμονηθούν . 

Έπε ι τα καί κάτι άλλο μ' έκανε νά γράψω ατές αναμνήσεις μου». 
Νά σας 'πώ τήν αμαρτία μου εχω κ ' έγώ κάποια γνώμη διά τή 
γλωσσά μας τή φιλολογική· έσκέφθηκα λοιπόν, άντί νά καθίσω νά φω
νάζω—φωνάζουν τόσοι άλλοι !—σέ ποία γλώσσα πρέπει νά γράφουμε, 
δέν κάθομαι νά γράψω 'ς τή γλώσσα δπού μοϋ αρέσει ; Ημπορεί ή 
γλωσσά μου αυτή νά μή άρέση 'ς τον αγαπητό μου καθηγητή, τον 
Χατζιδάκι, καί νά μήν κατώρθωσα εκείνο ποϋ θέλει - μά είμαι βέβαιος 
πώς θά τ'άρέστρ τουλάχιστον δ τρόπος, μέ τον όποιον εκφράζω τήν 
γνώμην μου. Θά παραξενευθοΰν πολύ μερικοί μερικοί άπό τούς συμφοι-
τητάς μου μάλιστα, όπου γράφουν αυτή τή γλώσσα καί θ ' αρχίσουν 
ΐσως νά φωνάζουν, νά υβρίζουν άλλ ' άντί νά φωνάζουν—πράγμα το 
δποϊον ουτ ' εμένα θά βλάψη, οΰτ' εκείνους θά ώφελήσν), ά λ λ ' ούτε καί 
τό γλωσσικό ζήτημα θά λύση—τούς συμβουλεύω καλύτερα νά πιάσουν 
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τόν 'ίδιο μ' έμενα δρόμο καί νά καθίσουν νά γράψουν 'ς δποια γλώσσα 
τούς αρέσει· θά τούς σεβασθούμε κ ' έμεϊς περισσότερο τότε παρά άν 
φωνάξουν. „ · ' . . • . . 

* 

Παιδί μικρό ήμουν πολύ, ετών 8, δταν άφήκα τήν Μεσσηνία καί 
τώρα υστέρα άπό χρόνια έπήγαινα πάλι έκεϊ κάτω . Θά είναι πε
ρίεργο νά σας εϊπω δτι ειχα κρατήσει 'ς τήν φαντασία μου τήν ένθύ-
μησι μιάς ωραίας πεδιάδος, δπως καί μερικές άλλες σκηνές τοϋ παιδ ι 
κού βίου είχαν χαραχθή άνεξάλειπτες 'ς τήν παιδική μου μνήμη. Ή 
μνήμη τοϋ μικρού παιδιού ομοιάζει μέ τήν άμμο τοϋ άκρογιαλιοϋ - χ α 
ράζεις έκεϊ διάφορα σχήματα, π^ς ύστερ' άπό 'λίγες ήμερες, δέν τά 
βλέπεις, μόνο ποϋ καί ποϋ τές άκρες τοϋ σχήματος, ποϋ έξεχασε ή 
θάλασσα νά τές σβύστι καί αυτές. Έ τ σ ι καί τό παιδί κρατάει 'ς τήν 
μνήμ.η του μερικές σκηνές τοϋ βίου του καί ευχαριστείσαι πολύ νά τ ' 
άκοϋς νά σοϋ τές λέγν). Ένθυμούμην καί έγώ πώς μικρός πολλές φορές 
έκαθήμην τό βράδυ 'ς τόν εξώστη τοϋ σπιτιού μας καί έ'βοσκα τό μάτι 
μου 'ς τήν πεδιάδα τής Μεσσήνης όπου ήταν εμπρός μου - «ήταν , 
έ'λεγα ύ'στερα δταν έφυγα άπό 'κεϊ, ήταν μιά πολύ εΰμορφη καί πολύ 
μεγάλη πεδιάς - έ'βλεπες κάμπο καί πρασινάδα καί περιβόλια δσο 
έφθανε τό μάτι σου καί μακρυά ήταν έ'να βουνό 'ψηλό, μά πολύ 'ψηλό» 
(τό Σταυροπήγι). Μ' εΰχαρίστησι ένθυμούμην πάντα τήν πεδιάδα 
αυτή δπως καί δσους δρόμους τοϋ Νητιού είχα βαστήξει 'ς τήν μνήμη 
μου - πολλά βιβλία ποϋ εδιάβαζα έφανταζόμουν πώς έκεϊ κάτω είχαν 
τήν σκηνή τους καί δταν άφινα τήν παιδική μου φαντασία ν ' άνα-
πλάττγι αυτά ποϋ εδιάβασα, συγχρόνως άνέπλαττε καί μερικές τοποθε
σίες τοϋ Νησιού καί μερικές σκηνές τοϋ μικρού μου βίου. Ενθυμούμαι 
μιά 'μέρα πρωι πρωί όπου οί χρυσές ακτίνες τοϋ ήλιου έμπαιναν 'ς τό 
δωμάτιο, έσηκώθηκα ά π ' τές φωνές τές άγριες τοϋ κηπουρού μας· διότι 
έπήγαινα κ ' έκοβα τά μήλα άπό τόν κήπο - άλλοτε πάλιν ό δάσκαλος 
μου μ' έφιλοδώρησε μ' έ'να χαστούκι, διότι είχα γράψει τ ' ό'νομά μου 
'ς τό θρανίο επάνω - κ ' έσκαζα έσκαζα διότι κ ' έγώ δέν τοϋ άπέδωκα 

τό χαστούκι καί νά πάρω δρόμο Έπε ι τα ενθυμούμαι έ'να παιδάκι 
δπου έτρεχε 'ς τούς κάμπους μ' έ'να χάρτινο αετό . . . "Έτσι ή φαντα
σία παράξενη πολύ ξεδιπλώνει εμπρός 'ς τά μάτια τής ψυχής σου ει
κόνες περασμένες, πού τότε δέν σοϋ 'καναν κάμμία έντύπωσι καί δέν 
τές έκαταλάμβανες, ά λ λ ' οί όποιες τώρα σοϋ 'ρχονται έξαφνα δροσε
ρές, ζωντανές 'σάν νά Ι'γιναν χθες. 
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Μά τό πειό ευμορφο άπο δλα ποϋ θυμ&μαι είναι δτι τές τελευταίες 
ήμερες ποϋ ήθελα νά φύγω είχα κάμει εν α φίλο αδελφικό καί τοϋ είχα 
όρκισθή πώς δπου καί νά πάω ποτέ δεν θά τον ξεχάσω - δέν ήξεύρω 
τ ί πράγμα ήταν αυτός, μά εγώ ενθυμούμαι τή χαρά καί τήν συγκί-
νησι δποϋ είχα δταν έσκεπτόμην 'ς τόν κατόπιν παιδικό μου βίο τον 
φίλον εκείνον καί τήν αγάπη πού έζητούσε ή καρδιά μου νά τοϋ έχω. 
Πράγμα αλήθεια περίεργο· άπό τόσο πολύ μικρός δ άνθρωπος αισθάνε
ται τήν ανάγκην νά βρή κάτι τι διά ν ' άγαπήση πολύ κ ' &ς μή κα 
ταλαβαίνει διά τί τό άγαπ^ καί άς μήν ήξεύρει πόσο ευμορφο πράγμα 
είναι ή αγάπη καί δτι δλα 'ς τήν αγάπη στηρίζονται ή καλύτερα— 
διά νά είμαι πειό σωστός—πρέπει νά στηρίζωνται 'ς τόν κόσμο εδώ 
κάτω . Δέν τό ήξεύρει αύτό' μά τό φυσικό του τόν δδηγεϊ καί τό ευ
ρίσκει κ ' &ς μήν ήξεύρει τίποτε· έπλάσθηκε ή καρδιά τοϋ άνθρωπου 
διά ν ' άγαπ^ πολύ κ ' δσοι παίρνουν τό βίο τους — καί είναι βέβαια 
πολλοί—χωρίς νά τούς μέλη διά κανένα, ας γνωρίζουν πώς δέν τρα
βούν, τό φυσικό τους δρόμο, μά δτι έλόξευσαν "λιγάκι κ ' έβίασαν τόν 
εαυτό τους. 

Φαντασθήτε λοιπόν ΰστερ' άπό τέτοιες αναμνήσεις, μέσα 'ς τές 
δποϊες έτράφηκε, ούτως ειπείν, δλος μου δ παιδικός βίος, άν ειχα άδικο 
νά χαρώ πολύ δταν τό περασμένο καλοκαίρι μέ τήν καλή μου μητέρα 
καί τόν άδελφόν μου άπεφασίσαμε νά παμε κάτω . "Ολα αυτά ήρθαν 
ζωηρότερα 'ς τήν φαντασία καί μέ συγκίνησι μεγάλη άνέπλαττα τόν 
βίο έκεϊνο τοϋ άνθρωπου, δ όποιος 'μοιάζει σάν ήσυχο ποταμάκι όπου 
σαίρνει τά γλυκά καί καθάρια νερά του ανάμεσα σέ δάφνες καί μυρ
τιές και μαζύ του φέρνει λουλούδια πολλά. Όταν είμεθα μικροί ομοιά
ζουμε οί άνθρωποι μέ τά πουλάκια εκείνα δποϋ πετούν σέ κήπο εύ
μορφο χαροπά άπό δένδρο σέ δένδρο, μέ χαρές καί τραγούδια, χωρίς 
κάν νά έ'χουν αίσθησι τών άσχημιών ποϋ έχει ό κήπος αυτός δ μεγά
λος - υστέρα σιγά σιγά δταν άρχίση καί καταλαβαίνη τές κακίες ποϋ 
βράζουν τριγύρω του, ευρίσκει άνακούφισι ν ' άναπλάττγι τήν ευτυχι
σμένη εκείνη εποχή. Τό ίδιο είναι και μέ τήν ανθρωπότητα όλην δ 
ιστορικός δποϋ βυθίζει τό βλέμμα του 'ς τήν αχανή εικόνα τοϋ βίου της 
ποϋ έπέρασε έ'ως τώρα, δέν ευρίσκει Ίδιαίτερον θέλγητρον 'ς τήν εποχή 
τής παιδικής ηλικίας τοϋ άνθρωπου, 'ς τές πρώτες ήμερες Ινός λαοϋ, 
καί δέν άφίνει τήν φαντασία του μέ συγκίνησι ν ' άναπλάττη δ ιστο
ρικός τής Ελλάδος τόν καιρό εκείνο τόν άνέφελο, δποϋ μιλούσαν οί 
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θεοί μέ τούς ανθρώπους καί δποϋ νύμφες λυγερές έχόρευαν μέσα 'ς τά 
σκοτεινά τά δάση κ ' έλαμπαν τά γελαστά τους πρόσωπα 'ς τήν γ λυ 
κεία λάμψι τοϋ φεγγαριού, ή έ'λουζαν τ ' άσπρα τους κορμιά 'ς τό κα
θάριο νερό τής κρυσταλλένιας πηγής ; " 

"Επειτα 'ς δλα τά βιβλία ποϋ έδιάβαζα έ'βλεπα νά" λέγουν τόσα διά 
τήν εύμορφιά τής Μεσσηνίας ! Μέ λόγια όλοι ενθουσιαστικά μιλούσαν 
διά τήν χώρα εκείνη, τής όποιας ή τύχη δέν ήταν ανάλογος μέ τήν 
εύμορφιά της. Αλήθεια ήσαν πολύ δυστυχείς οί Μεσσήνιοι - είναι ή 
χώρα ή Μεσσηνία πού μας παρουσιάζει τήν πειό μεγάλη δυστυχία τοϋ 
αρχαίου κόσμου· καί επειδή ή ψυχή αγαπάει φυσικά τήν δυστυχία, ε ί
ναι κ ' αυτός ενας λόγος διά νά συγκινούμεθα περισσότερον όταν τήν 
ενθυμούμεθα· πρόσθεσε ακόμη τές τόσο ποιητικές εκείνες αναμνήσεις μέ 
τές όποιες είναι γεμάτη ή εύμορφη χώρα καί θά 'δής πώς δέν είχα 
άδικο διά τήν χαρά μου καί τές ελπίδες μου τές γλυκείες καί τ ά 
όνειρα τά χρυσά". 

Αλήθεια πόσα πράγματα έφανταζόμην πού έπήγαινα έκεϊ κάτω ! 
Πρώτα θαΰρισκα μερικούς ανθρώπους δποΰ πολύ θά μ' αγαπούσαν 
έπειτα θά έμελετούσα άπό κάτω άπό δένδρο μεγάλο καί θ' άκουα τό 
τραγούδι ποϋ ψέλνουν τά φύλλα του ή τήν νύκτα 'ς τό παράθυρο θε 
νά 'βοσκα τά 'μάτια μου 'ς τό Μεσσηνιακό κόλπο· έπειτα 'ς τές ώρες 
τής αναψυχής μου θά πήγαινα 'ς τήν ακρογιαλιά καί θά 'βλεπα τά 
μικρά παιδάκια ποϋ παίζουν μέ τήν άμμο ή μέσα. σέ μιά βάρκα θέ 
νά περνούσα μέ τήν κιθάρα μου τή γαλανή τή θάλασσα, ενώ τής 
χλωμής σελήνης οί αργυρές ακτίνες θέ νά 'παιζαν μέ τά νερά τά 
γαλανά . 

Έτσ ι ή φαντασία παίρνει πολλές φορές τόν κατήφορο καί κτίζει 
παλάτ ια εύμορφα καί μεγαλοπρεπή 'ς τόν αέρα, τά όποια 'ς τήν 
πρώτη πνοή τής πραγματικότητος πέφτουν καί σωριάζονται χάμω- 'σάν 
τά σπιτάκια τά χάρτινα τοϋ μικρού παιδιού, δταν τά φυσήση μέ τήν 
λεπτή κκί ασθενική του πνοή. 

* 

"Οταν πρωί πρωί έσηκώθηκα 'ς τό ατμόπλοιο, έπλέαμε πλέον 'ς 
τόν Μεσσηνιακό κόλπο. Τό θυμάμαι καλά έκεϊνο τό πρωί· ακόμα ό 
ήλιος δέν είχε βγή κ ' ή- λεπτή καταχνιά έσκέπαζε δλη τήν πλάκα 
τής θαλάσσης· σιγά σιγά δσο διελύετο ή καταχνιά κ ' ημπορούσες νά 
ίδης μακρηά έβλεπες πέρα πολύ τήν Μεσσηνιακή πεδιάδα, μά τίποτε 
περισσότερο. Έν δσω ήμεθα μακριά άπό Ικει, τ'ώραιότερο θέαμα ήταν 
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τών παραφυάδων τοϋ Ταϋγέτου πού είχαμε δίπλα μ.ας προς τά δεξιά. 
Βράχοι ξηροί, άγριοι, έχοντες το χρώμα ποϋ έχουν δλα τά βουνά τά 
φαλακρά, άλλά πειό τραχύ, πειο αυστηρό - άλλοτε διεκόπτετο ή ανώ
μαλος σειρά τών βράχων, το έ'δαφος έγίνετο πειό ομαλό, πειό ίσο κ ' 
έσχημάτιζε οροπέδια πολλά - επάνω 'ς αυτά ήταν κτισμένα τά χωριά 
τών Μανιατών άσπρα κάτασπρα, έλαμπαν μέσα 'ς το άγριο εκείνο 
καί μονότονο χρώμα, 'σάν δασίς δροσερά σέ κατάξηρο έ'ρημο- ήταν 
πολλά καί σκορπισμένα, ένόμιζες 'σάν τάστρα σέ μαύρο ουρανό- γύρω 
δέν ήταν κάμμιά φυτεία, κανένα πράσινο φύλλο δέν διέκοπτε το αυ
στηρό εκείνο τών βουνών χρώμα, παρά μόνο τά κάτασπρα καί λαμ
περά χωριά. 

Πάρα κάτω πλησίον τής θαλάσσης έβλεπες τούς πύργους τούς Μα
νιάτικους μονήρεις, σιωπηλούς, έμπνέοντας σέβας καί δηλοϋντας εις 
τον βλέποντα τήν άγρίαν ηθικότητα τοΰ γενναίου λαοϋ τών Μανια-
πών. Μόνον γύρω 'ς τούς πύργους αυτούς ημπορούσες νά έβλεπες κάμ-
μίαν έλαίαν ή ολίγα κυπαρίσσια υψηλά, ωσάν νά έχρησίμευαν καί 
αυτά ν ' αυξήσουν τήν αυστηρότητα τοϋ θεάματος. Σοϋ έ'καμναν τήν 
έντύπωσιν ενός άπό τούς πένθιμους, μελαγχολικούς καί υπερήφανους 
εκείνους πύργους, διά τούς δποίους δμιλεϊ δ παράδοξος Αμερικάνος 
ποιητής Εδουάρδος Πόε εις τά διηγήματα του, καί μέ τούς δποίους 
τρέφεται ή φαντασία μας δταν διαβάζουμε ιπποτικά, μυθιστορήματα 
καί ιπποτικές παραδόσεις. Σιγά σιγά έπλησιάζαμε' καί ήρχιζε πλέον 
νά προβάλλη φαιδράν τήν μορφήν της ή βλάστησις καί ή πρασινάδα. 
Πλέομεν παρά το βουνό Σταυροπήγι, δπου είναι κτισμένο το χωρίο 
Σέλτσο καί το όποιον παραφυάς τοϋ Ταϋγέτου, σηκώνεται υψηλό καί 
μεγαλοπρεπές καί δεσπόζει τής δλης, ημπορεί νά εΐπη κάνεις, Μεσ
σηνιακής πεδιάδος. Ό ήλιος ειχε προ πολλού ανατείλει καί δμως τώρα 
μόλις ήρχιζε νά δείχνη τές λαμπερές άκτϊνές του άπο μία σχισμάδα 
τοϋ μεγάλου βουνού. 'Απά το μέρος όπου εύρίσκετο το πλοΐόν μας ήταν 
αλήθεια πολύ ώραϊο το θέαμα. Μόλις έφαίνοντο ενώπιον μου ολίγον τά 
σπίτια τής Ν τ ο ν ά ν α ς , τοΰ επινείου, τών Καλαμών άλλά ήπλώνετο 
εΰρεϊα εμπρός μου ή ωραία μεσσηνιακή πεδιάς καί ήδυνάμην νά θαυ
μάσω μέ το δίκαιο μου τήν ωραία πατρίδα. "Οσον μακρύτερα είμεθα 
δέν διέκρινα τίποτε άλλο παρά μόνον τούς υψηλούς πλατάνους καί τές 
υψηλές λεύκες, όπου ύψωναν αγέρωχα τήν κεφαλήν των υπεράνω δλων 
τών άλλων καί Ιφαίνετο ώς νά ελεγον, δτι αυτοί είναι κύριοι δλων. 
Έρριπτα το βλέμμα καθ' δλην τήν πεδιάδα καί έ*βλεπα μέ μεγάλη 
μου χαρά παντού νά εΐναι σκορπισμένες οί λεύκες καί οί πλάτανοι - άρι» 
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στερά διεγράφετο ό μεσσηνιακός κόλπος ωραιότατος καί γραφικώτατ'ος, 
ωσάν νά τον ειχε κάμει κονδύλι ζωγράφου καί καθ' δσον έπλησιάζαμε 
.διέκρινες κατά μικρόν καί τά μικρότερα δένδρα, τούς κήπους, τ ' άμ-
πέλ?α, τά λιβάδια δλα καλλιεργημένα,, δλα καταπράσινα - υστέρα άπό 
ολίγο ημπορούσες νά διακρίνης καί τό Νησί, ανάμεσα σέ δένδρα καί 
λιβάδια· πέραν ά π ' τό Νησί έ'κλειαν χαμηλότερα ό'ρη τήν σκιαγρα-
φίαν, δποϋ λέγονται Κοντοβούνια, έν (S πρός Ν. κατήρχοντο προς τήν 
θάλασσαν τά βουνά, ποϋ απολήγουν εις τό άκρωτήριον Ακρίτας - καί 
αυτά μέν ήσαν μακρυά πολύ καί έ'ως δτου νά τά φθάση τό βλέμμα 
σου διήρχετο κάμπους καί λιβάδια χλοερά ή θάλασσαν γ α λ α ν ή ν πρός. 
τά δεξιά μου δμως εις μικράν άπόστασιν ύψώνετο μέγα καί ύπερήφα-
νον τό βουνό Σταυροπήγι - σχεδόν 'ς τό μέσον τοϋ βουνού, χωμένο σέ 
δένδρα καί περιβόλια είναι τό χωριό Σέλτσο. 

Το άτμόπλοιον έπλησίαζε κατά μικρόν καί έγώ τά βλέμματα μου 
έκάρφωνα πότε 'ς τήν πεδιάδα, πότε 'ς τό 'ψηλό βουνό ποϋ ήταν δε
ξιά μου - ό κρότος τής άγκυρας ποϋ 'πεφτε μ' έξύπνησε καί μ' έκανε 
νά ρίψω τό νοϋ μου εις δσα ήσαν πεχ> κοντά μου. Οί λεμβούχοι είσώρ-
μουν άναρριχώμενοι πανταχόθεν καί, δπως παντού, δυνατά φωνάζον-
τες - άλλά πρέπει νά εΐπω πρός έ'παινόν τους δτι δέν είναι καί τόσον 
φωνακλάδες δσον οί τών νήσων καί μάλιστα τής Τ ή ν ο υ - - - - (άς μή θυ
μώσουν οί φίλοι μου οί Την ιακο ί . . . ) - άλλά φαντασθήτε τήν έ'κπληξίν 
μου δταν ήκουσα δτι μερικοί άπό αυτούς είχαν φύγει τήν παρελθοϋσαν 
ήμέραν έκ τοϋ λιμένος, καί δτι άπό τήν νύκτα είχαν άναρριχηθή έπί 
τοϋ πλοίου "να προφθάσουν πρώτοι καί καπαρώσουν περισσοτέρους έπι-
βάτας "Ενας άπό αυτούς δέν ειχε φαίνεται κατορθώσει νά πιάΰη. 
ήκουσα τόν έξης διάλογον 

— Βρε τι θά γείνη δ Δημήτρις ; θά ψοφήσγι τής πείνας μέσ' 'ς τό 
πέλαγο 

•— "Αμ, πιστεύω δά θά περάσιρ κανένα καίκι , νά τοΰ δώστι ψωμί. 

Β ' . 

Ή πεδιάς τής Μεσσήνης εχει έκταση άπο ΒΔ πρός ΝΑ δηλ. Α. 
άπό τοϋ μέρους περίπου ποϋ αρχίζουνε τά Κοντοβούνια έ'ως τό Σταυρο
πήγι περί τά 28 στάδια, τά δποϊα είναι σήμερα δήλον δτι ισοδύναμα 
μέ 28 γαλλικά χιλιόμετρα - άπό δέ Β . πρός Ν. δηλ. άπό τάς έκβο-
λάς τοϋ Παμίσου, τοϋ κυριωτάτου ποταμού ό όποιος ποτίζει τόν τόπον 
εως τούς πρόποδας τών βουνών τοϋ Βορρά, ποϋ είναι ή Ιθώμη, περί 
τά 20 στάδια - ή παραλία τής πεδιάδος άπο τήν ρΊζαν τοϋ ενός άκρωτ 
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τηρίου εως τοϋ άλλου θά είναι 20 στάδια - τήν περίμίτρο είναι δύ
σκολο νά τήν όρίση κανείς, άλλά θά είναι ίσως 80—400 στάδια -

αυτά διά τούς, πεζοπόρους πού θά αποφασίσουν κάμμτά φορά νά πανε · 
'ς τήν ωραία εκείνη χώρα. Έγώ 'ς τές γραμμές αυτές πού γράφω θά 
ένασχοληθώ μέ τήν πεδιάδα αυτήν ιδίως, άλλά πρέπει νά ήξεύρετε 
δτι πάρα 'πάνω, πέραν άπό τήν Ιθώμη είναι καί άλλη πεδιάς οχι 
τόσον εύφορος καί τήν οποίαν οί αρχαίοι φαίνεται δτι έ'λεγαν Στενύ-
κληρον, άπό τήν άρχαίαν πόλιν, κατά τής δποίας οί γενναίοι Μεσσή-
νιοι ύπό τόν Αριστομένη Ινίκησαν τούς Σπαρτιάτας κατά τό δεύτερο 
Μεσσηνιακό πόλεμο. Τήν πεδιάδα αυτή ποτίζει δ Μαυροζούμενος, δπως 
έλέγετο 'ς τήν αρχαιότητα δ ποταμός Βαλύρας, δ όποιος διαρρέων τήν 
κατωτέρω πεδιάδα τής Μεσσήνης μετονομάζεται Πάμισος. Ό Βαλύ
ρας πηγάζει άπό τά σύνορα τής Αρκαδίας καί κοντά 'ς τάς πηγάς 
του θά εμαζεύοντο. οί Πάνες καί Πανίσκοι καί Νύμφαι τοϋ μύθου διά 
νά παίξουν καί γελάσουν καί γλυκομιλήσουν. Έδώ ήταν πού ό αρχαίος 
αοιδός Θάμυρις έπροσκάλεσε τάς Μούσας εις διαγωνισμόν, ποίος θά 
έ'ψάλλε καλύτερα καί ποιος θά έπαιζε τήν λύρα του γλυκύτερα καί 
άφοϋ ένικήθη έ'ρριψε τήν λύρα 'ς τόν ποταμό" 'ς αυτήν τήν πεδιάδα 
ήταν πού αντήχησαν τ ' αθάνατα έκεϊνα τραγούδια τοϋ Τυρταίου, δποϋ 
ένεψύχωσαν τούς Σπαρτιάτας καί τούς έκαμαν έπί τέλους νικητάς - θά 
είναι ώραϊα καί έκεΐ, άλλά δέν επήγα, διά νά σα;ς 'πάγω καί ' σάς μέ 
τήν φαντασία μου, ώστε άς καταβοϋμε πάρα κάτω 'ς τήν ωραία μας 
καί μαγική πεδιάδα μας, τήν Μεσσήνη. Είπαμε πάρα 'πάνω τάς δια
στάσεις της - όσον άφοροι τά δριά της καί τά βουνά πού 'ναι τριγύρω 
της, είναι ανοικτή προς νότον προς τό μέρος τής θαλάσσης καί έχει 
δλες τές ευλογίες τών γλυκών καί ζωογόνων άνεμων ποϋ 'ρχονται άπο 
τήν μεσημβρία - προς Α καί ΒΑ είναι ό 'ψηλός Ταύγετος μέ τές διά
φορες παραφυάδες του, ποϋ 'χουν καί διάφορα ονόματα, προς Β . τά 
βουνά "Α'ίς Βασίλης καί Βουρκάνο (Εύα καί Ιθώμη) , προς ΒΔ τά 
Κοντοβούνια πού τέλος μέ διάφορα ονόματα κατεβαίνουν κάτω και 
απολήγουν 'ς τό ακρωτήριο Ακρίτας. Αυτά είναι τά όρια τής Μεσση
νιακής πεδιάδος πού εκίνησε τόν θαυμασμόν δλων οί όποιοι τήν είδαν. 
Είναι αλήθεια ευλογημένη ή πεδιάς αυτή καί τιμή 'ς εκείνους ποϋ 
έδωκαν 'ς ένα μέρος της τό ώραϊον όνομα Μακαρ ία . Άπο χρόνια 
άρχαϊα θά ήταν τόσον ευμορφη, άφοϋ δ Ευριπίδης, ό μεγαλύτερος τρα
γικός τοϋ κόσμου, ό βαθύτερος γνώστης τών παθών όπού ταράσσουν 
τήν καρδϊά τοϋ άνθρωπου—άφοϋ καί τήν ιδική του πολλά κύματα τήν 
έτάραξαν—ό Ευριπίδης πού τόν'ώδηγοϋσε ή ευγενική του καρδία νά 
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θαυμάζη δλα τά καλά καί ώραϊα, εις άπολεσθέν του δράμα 'ς τόν 
Κρεσφόντη, πιστεύω, ομιλεί διά τές εύμορφιές τής Μεσσήνης, μέ λό
για πού έδρόσισαν νομίζεις τ ' αεράκια τής ωραίας χώρας. "Ας τά 
βάλλω μεταφρασμένα ελεύθερα- θά χάσουν άπό τή χάρι τους πολύ, 
άλλά θέλω δλοι νά τά καταλάβουν καλά - διότι δταν ήμουν πειό μ ι 
κρός ενθυμούμαι καί τά διάβαζα καί δέν τά έκαταλάβαινα, έσκαζα 
μέσα μου : 

Χίλια νερά, δροσάτα τήν ποτίζουν καί 
χορτάρι άφθονο θά 'βροϋν τά βω5ια, οί 
βοσκοί 'πάνω 'ς τήν ώμορφη τή χώρα ποϋ 
δέν τήν παγώνουν τον χειμώνα οί άνεμοι 
ουτε τήν καίνε οί θέρμες τοΰ ήλιου οί 
αχτίνες 
Τά λόγια δέν 'μποροϋν τήν ώμοριριά ποτε 
καί τ' αγαθά νά δείξουν δποϋ εχει. 

Ό Ευριπίδης ήταν έ'νας άνθρωπος όπού πολύ τόν είχε πικράνει ό 
κόσμος αυτός καί κουρασμένος άπό το κοπιαστικό ταξεΐδι 'ς τόν 
ωκεανό αύτοϋ τοϋ βίου, καθόταν πειό μονάχος του καί 'κοίταζε μέ 
'μάτι περίεργο τόν κόσμο νά περνό :̂ εμπρός του 'σάν 'ς ενα μεγάλο 
θέατρο καί νά παίζουν άλλους κωμωδία λυπηρά και άλλος τραγωδία 
ευχάριστη. Οί άνθρωποι δέν τοϋ πολυάρεσαν, δέν τά είχε μαζύ τους 
καί τόσο καλά 'σάν το Σοφοκλή, όπού έκοίταζε δλους νά τούς ευχά
ριστη καί μέ δλους νά συμβιβάζεται - ό Ευριπίδης έζούσε χωρίς νά 
γελό :̂, χωρίς ν ' αστειεύεται καί πάντα σκεπτικός καί συλλογισμένος 
ήταν άπό τήν έννοια πώς θά 'μπορ'έσν) καλύτερα νά έκφραση 'ς τές 
τραγωδίες τό δράμα όπού έβλεπε εμπρός του καί νά δείξη τά σάπ ια 
ποϋ 'χει αυτός ό κόσμος, καθώς έλεγε ό κακόμοιρος Άμλέτος 'ς τήν 
τόσο λογική του παραφροσύνη. 'Επερνοϋσε ήμερες ολόκληρες. μονάχος 
του 'ς ενα σπήλαιο ερημικό τής Σαλαμίνος κ ' έκεϊ βλέπων τό γαλανό 
κύμα τής δοξασμένης θαλάσσης έγραφε τές αθάνατες του τραγωδίες 
καί τούς εύμορφους εκείνους θρήνους τών ηρωίδων, πού δέν ημπορείς 
νά τούς διάβασης χωρίς νά κλάψης καί νά 'πής: αλήθεια πολύ έπο-
νοϋσε αύτος ό άνθρωπος ποϋ έγραφε τέτοια πράγματα. Σάς ειπα περισ
σότερα διά τόν Ευριπίδη - μά δέν ήξεύρω, τόν έχω μέσα 'ς τήν καρ
διά μου αυτόν τόν άνθρωπο - δέν έ'μαθα τές ύβρεις ποϋ τοϋ έκαναν με
ρικά κούφια κεφάλια, μόνον έμαθα πώς οί αιχμάλωτοι τών "Αθηναίων 
'ςτή, Σικελία εύρισκαν ψωμί καί περιποίησι μέ τούς στίχους ποϋ έ'λε
γαν δσους ένθυμοϋντο, έμαθα πώς ενα καράβι αθηναϊκό ποϋ έπήγαινε 
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'ς έ'να λιμένα τής Σικελίας το δέχθηκαν τότε μόνο, δταν οί ναύτες τούς 
έβεβαίωσαν πώς ήξευραν στίχους τού Εύριπίδου. 

Μιά τέτοια λοιπόν ψυχή είναι ικανή νά θαυμάζη τές ώμορφιές τής 
φύσεως· καί δέν είναι παράξενο πού ο Ευριπίδης όμιλεϊ μέ τόσο εν
θουσιασμό διά τήν Μεσσηνία, δπως δέν είναι παράξενο καί νά επήγε 
εκεί καί νά λυπήθηκε πού δέν "μπορούσε νά μένη καί νά γράφη έκεϊ 
τές τραγωδίες του. 

"Αν είχαμε τον Κρεσφόντη, θά βλέπαμε ίσως καί άλλες ώμορφες πε
ριγραφές τής Μεσσήνης - άλλά δ χρόνος τον κατέστρεψε, χωρίς' δμως 
καί νά ήμπορέσγ) νά καταστρέψη τήν ώμορφιά καί τά κάλλη τής Μεσ
σηνίας. Καί δ Πλάτων εις τον Αλκιβιάδη λέγει πώς μέ καμμιά χώρα 
δέν ημπορεί νά συγκριθή ή Μεσσήνη 'ς τόν πλούτο ά π ' τά βοσκήματα 
πού τρέφει 'ς τές πεδιάδες της, τά ίδια δ Τυρταίος, δ Πλούταρχος, δ 
Παυσανίας, δ Στράβων. "Επειτα τ ί άλλη άπόδειξι θέλουμε δτι ή 
Μεσσήνη ήτανε 'ς τήν αρχαιότητα ωραία 'σάν καί σήμερα άπό αυ
τούς τούς Μεσσηνιακούς πολέμους ; Ή καλλονή τής πατρίδος των 
έκαμε δυστυχείς τούς καϋμένους τούς Μεσσηνίους· μέ μάτι βάσκανο 
έβλεπαν οί Σπαρτιάται πέραν ά π ' τόν Ταύγετο ν ' απλώνεται ή εύ-
μορφη αυτή πεδιάς, 'σάν νά τούς προσκαλούσε καί τούς ύπέσχετο τές 
ευλογίες δλες τής γής καί τ ' ουρανού, 'σάν νά τούς έ'λεγε πώς δέν ήταν 
άλλος δ προορισμός της παρά νά στολίζη τήν χώρα τήν κατακτητική, 
νά μαλακώνη τήν φύσι της τήν αυστηρά, δπως ή εΰμορφη γυναίκα 
τόν άνδρα τόν τραχύ, δπως τό χρυσό στεφάνι τό κεφάλι ενός άν-

είου καί τραχέος κατακτητοϋ, δπως τό δροσερό ρόδο τά στήθη μιδίς 
σοβαράς γυναικός. Μέ τί λύπη πού θά ένθυμούντο 'ς τά ξένα καί έ'ρημα 
οί Μεσσήνιοι τήν πατρίδα τους, καί μέ πόσα δάκρυα πικρά νά έπότι-
σαν τό χώμα τής πατρίδος των πριν φύγουν, καί τόν άρτον τόν πικρό 
πού έτρωγαν 'ς τήν έξορίαν τους ! 

Οί νεώτεροι περιηγηταί θαυμάζουν, θαυμάζουν άπληστοι τήν χώραν 
καί μέ λέξεις θερμές ομιλούν διά τήν μαλακότητα τού κλίματος, διά 
τήν άπειρίαν καί τήν αγαθότητα τών καρπών πού παράγει, διά τά 
δένδρα τά οπωροφόρα, τούς κάμπους πού είναι δλοι σπαρμένοι καί δλοι 
πρασινάδα, τά λιβάδια πού σκεπασμένα είναι πάντα άπό βοσκήματα, 
καί τέλος διά τήν ευτυχή άνάμιξιν τών αγαθών τών άλλων ελληνικών 
χωρών μέ τ ' αγαθά τών μεσημβρινών κλιμάτων, πού μόνο ή Μεσσήνη 
τά 'χει άπό δλη τήν Ελλάδα. Ό έμπνευτμένος ψάλτης τών Μαρτύ
ρων, δ Chateaubriand, χάριν τής εποποιίας του αυτής διέτρεξε»με
ταξύ των άλλων καί τήν "Ελλάδα - τοιαύτην δ ' Ιντύπωσιν τοϋ έκαμε 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΝ 825 

ή χώρα τής Μεσσηνίας, ώστε αρχίζει τό ύψηλόν του επος μέ τήν περι-
γραφήν της καί επάνω εις τήν "Ιθώμη μάς ανοίγει τές πλέον εύμορ-
φες σκηνές του· έπειτα άπό 10 ετη περιηγήθη τήν Ελλάδα δ ιστο
ρικός Pouqueville. Γάλλος καί αυτός, καί έγραψε τό ταξεΐδί του εις 
τόμους πολλούς πού έκαμαν αίσθήσι τότε 'ς τήν Ευρώπη διά τήν ακρί
βεια καί τή νέα έ'ψι ποϋ έ'βλεπε τά πράγματα - κ ι ' αυτός ωραίες λ έ 
ξεις αφιερώνει 'ς τήν περιγραφή τής Μεσσήνης καί μάλιστα τοϋ Πα-
μίσου. 

Ό διάσημος ιστορικός τής "Ελλάδος 'Ερνέστος Κούρτιος, δ άνθρω
πος εκείνος, ποϋ έ'γεινε ποιητής μέ τήν ένασχόλησί του 'ς τήν ιστορία 
τής "Ελλάδος—·κι'δταν μελετάς τήν ιστορία τής "Ελλάδος δέν ημπο
ρείς παρά νά γείνης ποιητής—άφού περιηγήθη τήν Πελοπόννησον καί 
έ'γραψε δίτομον μελέτην διά τήν χώραν αυτήν γράφει: « Ά ν ώς πρός 
τήν μαλακότητα τοϋ κλίματος, τήν άφθονίαν τών νερών καί τήν εύ-
φορίαν τοϋ εδάφους ή άνω πεδιάς (τής Στενυκλήρου) είναι μία άπό 
τές πλέον ευλογημένες τής "Ελλάδος, αυτό ημπορούμε πρό πάντων νά 
τό ειπούμε διά τήν κάτω πεδιάδα πού είναι ανοιγμένη 'ς τήν θάλασσα 
καί τήν συγκοινωνία καί τής δποίας ή παλαιά φήμη καθόλου δέν υστε
ρεί άπό τήν σημερινή της κατάστασι . Εις κανένα μέρος τής "Ελλάδος 
δέν ευρίσκεις τόσην εύλογημένην γεωργίαν, πουθενά άλλου τόν άφθονον 
φυτικόν κόσμον τής Μεσημβρίας. 'Ψηλές φραγκοσυκιές χωρίζουν τά 
κατάσπαρτα χωράφια· ή αλόη πυκνή πυκνή σκεπάζει τή γή· κιτρο-
νϊές,πορτοκαλλιές άφθονες καί αυτός δ φοίνιξ φυτρώνει ύπό τόν ήλιον 
τής Μεσσηνίας - είναι δέ γνωστή ή μεγάλη ποσότης τού ελαίου καί τοϋ 
οίνου πούμας έρχονται άπό 'κε ΐκάτω» . Καί τέλος δ Γερμανός Vischer, 
καθηγητής γερμανικού πανεπιστημίου, ποϋ τώρα τελευταία—δέν είναι 
τριάντα έτη—έπεσκέφθη τήν "Ελλάδα, συνοψίζει τόν θαυμασμό 'ς αυ
τές τές 'λίγες άλλά ώμορφες καί εκφραστικές λέξεις: «Χωρίς όι-
σταγμδ κανένα ημπορούμε να 'πονμε δα ή Μεσσηνία είναι ·ενα άπο 
τα ενδαιμονέστερα μέρη που υπάρχουν 'ς αυτόν τον κόσμοι. 

Αυτή είναι ή πεδιάς τής Μεσσήνης· κ ι ' δταν κανένας άπό σάς πού 
μέ διαβάζετε, πάτε καμμιά 'μέρα εκεί, θά 'δήτε δτι δέν εχω άδικο 
πού τήν επαινώ τόσο πολύ, δέν έχουν άδικο οί ξένοι, δέν εχει άδικο δ 
Παγανέλλης καί ή Ζάρκου2 μέ τά θαυμ.αστικά των επιφωνήματα· τά 

1 Chateaubriand Martyrs, Itineraire—Pouqueville Voyage en Grece.^is-
cher Erinnerungen und Ausdrucke aus Griechenland. 

1 ΠαγανέΛΛης. Πέραν τοϋ 'Μμοϋ. Αιχατ. Zapxoy. Μεσσηνιακαί εντυπώσεις 
(«Ποιχ. Στοά!» 1886). -
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ίδια θ' ακούσετε άπό κανένα, φίλο σας άν εχη υπάγει έκεϊ κάτω. Μέ 
πολλή δέ ευφυία έδήλωσεν δλα αυτά δ μύθος· κατά τήν κατάκτησι, 
λέγει ό θρύλος, τής Πελοποννήσου άπό τούς Δωριείς, δταν επρόκειτο νά 
τήν μοιρασθούν, καί έβαλαν 'σέ μιά στάμνα τρεις ψήφους (λιθάρια), δ 
Κρεσφόντης τούς έγέλασε κ ' έ'ρριψε ενα βώλο άπό χώμα, δ δποϊος έμεινε 
κάτω - καί έτσι επήρε τή Μεσσηνία αυτός. Ά λ λ ά αυτά τά.κάλλη δη
λαδή, θά τό 'δήτε καί πάρα κάτω 'ς τήν περιγραφή τών διαφόρων 
εκδρομών πού θά σας κάμνω, άν θά έχετε τή"( καλωσύνη νά μή μ' 
αφήσετε μέσα 'ς τή μέση. 

Δίκαιο εχει δ Vischer δταν λέγη δτι ή ώραιότης τής χώρας καί ή 
μαλακότης καί ευκρασία τοϋ κλίματος δέν έκαμε τούς Μεσσηνίους άναν
δρους. Σήμερα ποϋ ή ιστορία έχει τόσο πολύ προχωρήσει ήξεύρει έ'νας 
ιστορικός δτι ή πρώτη του δουλειά είναι νά γνωρίση καλά τόν τόπο 
καί τόν λαό, τοϋ όποιου τήν ιστορία θέλει νά διηγηθή· καί πραγμα-
τικώς άπό τήν μελέτην τοϋ τόπου μας πολλά πράγματα τής ιστορίας 
του έξηγήθησαν π . χ . ή μορφή ποϋ έχουν τά παράλια της 'ς τό ανα
τολικό μέρος, οί κόλποι οί άπειροι, οί αμμουδιές οί ώμορφες καί οί σχι-
σμάδες οί μύριες, δλα αυτά μας δείχνουν δλο τόν ανατολικό αιγιαλό 
τής Ελλάδος 'σάν νά εχη τήν αγκαλιά ανοικτή 'ς τήν Ανατολή· 
κ ' έ'τσι εξηγείται διά τ ί οί Φοίνικες ήλθαν 'ς τήν Ελλάδα μέ τά 
μακρυά των πλοία, « τ ' άλογα τής θάλασσας», δπως τά λεγαν, διά 
τί άπό τήν Ανατολή έ'λαβαν τά πρώτα σπέρματα τής αναπτύξεως, 
άξεστα καί άγροϊκα, άλλά τά δποΐα ανάπτυξαν σέ τόσο ώμορφο καί 
δροσάτο καί αμάραντο λουλούδι πολιτισμού οί προγονοί μας. 'Άν εξέ
τασης μέσα τήν Ελλάδα , θά 'δής δτι μύριες κοιλάδες έχει, δτι άπό 
μικρή σέ μικρή άπόστασι τήν κόπτουν χαράδρες, βουνά, ποταμοί· τ ί 
ποτε μεγάλο καί απέραντο δέν θά 'δής έδώ 'ς τήν γλυκεία μας π α 
τρίδα· αυτό μάς έξηγεϊ διά τί οί Έλληνες έπέρασαν ζωή χωρισμένη, 
δλο μικρά κράτη, κάθε πόλις καί κράτος καί μ' δλες των τές απόπει
ρες δέν ημπόρεσαν νά συνενωθούν μόνο 'λιγάκι τότε πού ψυχομαχοϋ-
σαν άλλά ήτανε πειά άργά. Ά ν εξέτασης τή φύσι, θά 'δής δτι τίποτε 
μεγάλο, τίποτε κολοσσαϊο· ς' τήν Αίγυπτο, 'ς τήν Ινδ ία , ποταμοί 
μεγάλοι, δένδρα κολοσσικά, καταρράκται ποϋ σκοτίζουν τό νού, ερη
μιές ποϋ χάνεται δ μικρός δ άνθρωπος—δλα αυτά τόν έκαναν τόν'Ινδό 
καί τόν Αιγύπτιο νά βουβαθή εμπρός 'ς τή φύσι, καί νά νομίση πώς 
υπάρχει μιά δύναμις ακατανίκητη, ασάλευτη, αιωνία, δποϋ κυβερν^ 

ι 
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τά πάντα καί 'ς αυτή ώφειλε νά πέση αυτός 'σά δούλος—μικρός, ευ
τελής, ενα τίποτε. Ό Έλλην δμως είχε γύρω του φύσι ποικίλη, ποϋ 
άλλαζε κάθε στιγμή, φύσι γελαστή καί χαροπή καί δ ι ' αυτό ανέπτυξε 
τό πνεύμα του ελεύθερο, εύστροφο, ευκίνητο, φαιδρό, άφοβο. Ά π ε τ ύ -
πωσεν δ Έλλην 'ς τά έργα του δλα, τά έ'ργα καί τοϋ πνεύματος καί τής 
καρδίας, δλην τήν καλλονή τού γελαστού του ούρανοϋ, δλην τήν διαύ
γεια τοΰ χαριεστάτου ορίζοντος. 'Μποροϋσα νά σας εϊπω πολλά ακόμη 
δ ι ' αυτή τήν αρμονία πού 'χαν οί Έλληνες μεταξύ πνεύματος καί τής 
φύσεως, καί νά σας φέρω καί άλλα παραδείγματα τής επιδράσεως 
ποϋ 'χει ή χώρα 'ς τόν άνθρωπο καί τήν ιστορία του—άλλά δέν πρέ
πει ν ' άπομακρυνώμεθα άπό τούς Μεσσηνίους μας. 

Ή φύσις τής Μεσσηνίας έπροίκισε μέ πολλά χαρίσματα.τούς κατοί
κους της. Πρώτον ή αγάπη τής εύμορφης πατρίδος των, ή λύπη δτι 
είχαν άλλοι καί ένέμοντο τούς απέραντους κάμπους τούς έ'καμε νά δεί
ξουν θαύματα ανδρείας πού μέ συγκίνησι τά διαβάζουμε μεγάλη. 
Έπε ι τα ή ποιητική των χώρα ανέπτυξε τήν καρδίαν των πολύ καί 
έ'καμε ώστε νά γεννηθούν κατά τό τέλος τών Μεσσηνιακών πολέμων οί 
ωραίες εκείνες πα,ραδόσεις ποϋ αναφέρονται εις τούς πολέμους τους μέ 
τούς Σπαρτιάτας, καί μάς κινούν τόσον πολύ τήν αγάπη, τήν συμ
πάθεια καί κάνουν τήν φαντασία μας ν ' άφίνη τό βιβλίο καί νά τρέχη 
'ς τά ώραϊα έκεϊνα μέρη. 

Αί παραδόσεις αυτές περιστρέφονται 'ς τούς Μεσσηνιακούς πολέμους 
καί προ πάντων 'ς τούς δύο αρχηγούς τών Μεσσηνίων Άριστόδημον 
καί Αριστομένη, τούς δποίους περιέβαλαν μέ μία αίγλη καί μέ μία 
λαμπρότητα, όπου σοϋ συνεπαίρνουν τήν καρδιά καί τραβούν μακραά 
τήν φαντασία σου. 'Σ τόν πρώτο Μεσσηνιακό πόλεμο δ χρησμός είπεν, 
δτι ή σωτηρία τής Μεσσηνίας εξαρτάται άπό τήν θυσίαν μιάς κόρης 
ποϋ θά 'βγαινε μέ τόν κλήρο καί θά ήταν άπό τόν βασιλικόν οικον. 
•'Η τύχη έκαταδίκασε τήν κόρη τού Λυκίσκου, ά λ λ ' έκεϊνος φεύγει 
μαζύ της κρυφά 'ς τήν Λακεδαίμονα. Τότε δ Αριστόδημος παρουσιά
ζει τήν κόρην του νά σκοτωθή· τρέχει δ μνηστήρ της καί διά νά τήν 
σώση λέγει δτι είναι έγκυος· ή καρδιά τοϋ Αριστοδήμου ταράσσεται 
άπό μύρια αισθήματα, τά όποϊα τόν κάμνουν ν 'άρπάξη τό έγχειρίδιον 
καί νά τό έμπήξη 'ς τό στήθος τής θυγατρός του. 'Στόν τάφο της επάνω 
ημπορείτε νά τόν 'δήτε σέ νύκτα σκοτεινή καί άγρια καταδιωκόμενον 
άπό τό φάσμα τής δυστυχισμένης του κόρης καί ο'ιστρηλατούμενον άπό 



828 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

τούς δαίμονας τούς φρικτούς οπού τιμωρούν τόν φόνον κ ' άς έγεινε άπό 
ευγενείς αιτίας· κ* έκεϊ επάνω έπί τέλους τήν τελευταία του άφησε 
αναπνοή, αφού έτρυπήθηκε μέ τό ξίφος του. 

Είναι ή παράδοσις αυτή μία άπό τές λαμπρότερες και πολυτιμότε
ρες δπου μας έκληρονόμησεν ή άρχαιότης διά τήν τέχνη· τ ί μεγαλο
πρεπή καί φοβερή τραγωδία πού ημπορεί κανείς ν ' άντληση άπό τήν 
πηγή αυτή ; Ό λ α έχεις δσα σού ζητεί ή τέχνη - έχεις έ'να ήρωα οπού 
κάμνει έ'να γενναίο εργο καί τό κάμνει μέ πόλεμο εσωτερικό, μέ πό
λεμο πού σχίζει τήν καρδιά του - μά έπί τέλους τήν σφάζει τήν κόρη 
του διά τήν ευτυχία τής πατρίδος του - έρχεται ύστερα ή μεταμέλεια 
καί τ ί ωραίες σκηνές ημπορεί νά βγάλγι έ'νας καλλιτέχνης άπό τόν 
"Αριστόδημο σκυμμένο 'ς τόν τάφο τής θυγατρός του ! 

Έτσ ι 'ς αυτήν τήν ώμορφη τήν χώρα έχει χίλια πράγματα ό καλ
λιτέχνης, πού μονάχα νά τά φυσήσ-/] 'λιγάκι μέ τήν μυρωμένη του 
πνοή θέ νά έγειρα λαμπρό τής τέχνης του μνημείο. 

Ά λ λ ά ή θυσία τού Αριστοδήμου δέν ωφέλησε- ή πολιορκία τής 
Ιθώμης έξηκολούθησε καί δταν έπί τέλους είδαν οί Μεσσήνιοι πώς έχα
σαν τούς στρατηγούς των δλους, τούς πειό γενναίους των στρατιώτας, 
έσυνθηκολόγησαν καί έ'φυγαν άπό τό φρούριο. Άλλο ι επήγαν νά βρουν 
καταφύγιο 'ς τούς γείτονας λαούς, άλλοι έμειναν καί έσκαπταν τή γή 
τήν εύφορη γιά νά παίρνη τά 'μισά δ Σπαρτιάτης - δταν δέ θ' απέ
βαινε κανείς βασιλεύς ή άλλος άρχων τής Σπάρτης, άνδρες καί γυναί
κες έπρεπε νά ντύνωνται 'ς τά μαύρα. 

Καιρό πολύ έδούλευαν ετσι οί Μεσσήνιοι χωρίς νά σηκώνουν τά μά
τ ια τους νά 'δούν τό γαλανό τους ουρανό, χωρίς νά γυρίζουν τήν κε
φαλή τους 'ς τό ώμορφο ρεύμα του Παμίσου, χωρίς νά καταλαβαίνουν 
ελεύθερες τές γλυκείες αύρες νά γλυκοφιλούν τήν οψι τους τή μαραμμένη. 
"Ολα γύρω τους θά τούς ενθύμιζαν τήν δυστυχία τους' τό μουρμουρητό 
τοϋ Παμίσου, τό ψιθύρισμα τής λεύκης καί τής αύρας τό ήσυχο κελά-
δημα δπού συνοδεύει τοϋ άηδονιού τό τραγούδι, τούς έψελναν τήν πα 
τρίδα τους πού εδούλευε καί τήν δυστυχία εκείνων δπού είχαν φύγει 
μακρυά. Έσήκωσαν τό κεφάλι 'ψηλά, εστράφησαν 'ς έ'να ευγενή ήρωα, 
τόν Αριστομένη. Πόσες φορές δέν τούς ώδήγησε νικητάς 'ς τή μάχη 
δ Αριστομένης ! μέ τί τόλμη επήγε μοναχός του αυτός 'ς τήν Σπάρτη 
τήν νύκτα κ* έκρέμασε 'ς τόν ναό τής Αθήναις μίαν άπό τές ασπίδες 
ποϋ τούς ειχε πάρει ! Τί φόβο δπού τόν επήραν οί άγριοι Σπαρτιάται -

|νας χωλός δάσκαλος άπρεπε νά έ'λθν) γιά νά τούς εμψύχωση μέ τά 
τραγούδια ; του καί ν ' άνάψτρ 'ς τήν καρδιά τους τήν φλόγα ποϋ ειχε 
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σβύσει. Ή τ α ν οΐ πόλεμοι τους φοβεροί 'σάν εκείνες τές γιγαντομαχίες 
διά τές δποϊες μας λέγει ή μυθολογία δποϋ έτριζε ό ουρανός κ'έβόϋζε 
ή γή κ ' έσείνοντο τά Τάρταρα κ ' έλύσσαγε ή θάλασσα. "Ηταν ήμερες 
ένδοξες αυτές διά τούς Μεσσηνίους. Μά έπέρασαν οί ένδοξες αυτές 
ήμερες καί 'σάν τήν θάλασσα δπως μάς ξεβράζει τά συντρίμματα ενός 
μεγάλου πλοίου, έτσι κ ι ' δ χρόνος μάς έξέβρασε τής χώρας αυτής τές 
δυστυχισμένες ήμερες.Μά ένικήθησαν έπί τέλους οί γενναίοι καί ευγενείς 
αυτοί άνθρωποι καί ηύραν καταφύγιο 'ς τό βουνό τής Είρας, κοντά 'ς 
τής Αρκαδίας τά σύνορα- συχνά δ Αριστομένης έ'βγαινε κ ' έκανε μά
χες - σέ μία άπό αυτές συνελήφθη δ Αριστομένης, έρρίφθη 'ς τόν 
Καιάδα, 'ς έ'να μεγάλο βάραθρο τής Σπάρτης, καί 'ξεύρετε δτι έσώθηκε 
μέ τήν ουρά μιας αλώπεκος. Μιά νύκτα δποϋ τά στοιχειά έπολεμοϋ-
σαν τό έ'να μέ τό άλλο ε'μπήκαν μέ προδοσία οί Σπαρτιόίται 'ς τήν 
Είρα, «σκυλλιά γαυγίζανε, κοκόροι λαλάγανε , άνθρωποι φωνάζανε» 
εκείνη τή νύκτα λέγει ακόμη καί σήμερα δ ποιμένας ποϋ βόσκει γύρω 
'ς τήν Είρα τά πρόβατα του. Οί δρόμοι, αΐ ο'ικίαι, οί ναοί έγέμισαν 
άπό ποταμούς α ιμάτων οΐ γυναίκες δπλίζονται μέ δ,τι βρουν, ορμούν 
'ς τόν εχθρό επάνω καί ξεψυχάνε κοντά 'ς τά πτώματα τών παιδιών 
των , τών συζύγων των ! Έσκορπίσθησαν καί πάλιν οί Μεσσήνιοι - οί 
περισσότεροι μέ αρχηγό τόν υιό τοΰ Αριστομένη πηγαίνουν 'ς τήν Σ ι 
κελία νά βρουν τήν πατρίδα τους καί δ Αριστομένης μόνος του τρέχει 
'ς τήν "Ελλάδα καί 'ς τήν Ασ ία νά ζητ^ βοήθεια διά τόν δυστυχι
σμένο λαό του. 

Ή τελευταία αυτή φυγή θέ νά 'γεινε 'ς τόν έ'κτο ή έβδομο π . Χ. 
αιώνα. Δύο κοντά έπέρασαν αιώνες καί μια ήμερα δπού σεισμός κατέ
στρεψε τήν Σπάρτην έσηκώθηκαν καί πάλιν οί δούλοι - καί πάλιν οί 
ίδιοι ηρωισμοί, οί 'ίδιες συμφορές, οί ίδιες εξορίες. Τώρα οί Αθηναίοι 
τούς έ'δωκαν τήν Ναύπακτο διά κατοικία κ ' έκεϊ έκλαιαν τήν εΰμορφη 
πατρίδα τους, έ'ως δτου δ Επαμεινώνδας δ ιάνα έκδικηθή τούς Σπαρ-
τιάτας, έξανάκτισε τήν Μεσσήνην 'ς τούς πρόποδας τής Ιθώμης και 
πάλιν άπό δλα τά μέρη έμαζεύθηκαν οί φυγάδες. 

* 

Τόσο εΰμορφα μάς παριστάνουν αί παραδόσεις τούς πολέμους τών 
Μεσσηνίων καί τών Σπαρτιατών. Άπό αυτές τές παραδόσεις ήντλη-
σαν μερικοί αρχαίοι ποιηταί ποιήματα, πιστεύω ώραϊα θά ήσαν δ 
Ριανός εις εν του επος τήν Άρχΰτο'μενηιδα νίντλησεν άπό τόν β' Μεσ-
σηνιακόν πόλεμον δ,τί είναι δ Άχιλλεύς 'ς τήν Ίλιάδα είναι καί δ 
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"Αριστομένης εις τό έ'πος αυτό, λέγει ό Παυσανίας. Μά νά σας 'πώ 
τήν αλήθεια- δέν πρέπει νά τά πιστεύουμε .δλα, και τά περισσότερα 
δπού εμαθαίναμε παιδάκια 'ς τό σχολείο δέν είναι ή αλήθεια καθαρή 
καί άθόλωτη, άλλά πολλά παραμύθια έχουν άνακατευθή μέ τήν ιστο
ρική αλήθεια- γ ι ' α ύ τό κ ' εγώ σοές τές λέγω παραδόσεις . Τώρα πώς 
έγίνηκαν αυτές οί τόσο ποιητικές παραδόσεις ; Είναι εύκολο νά τό κα
ταλάβετε - πάρετε μία ιστορική βάσι καί ελάτε 'ς τήν θέσε τών Μεσ-
σηνίων-. Ή ιστορική βάσις πού θά πάρουμε, δηλ. έκεϊνο πού οφείλουμε 
νά πιστεύσωμε είναι δτι πολλοί καί μεγάλοι πόλεμοι έ'γειναν μεταξύ 
τών Μεσσηνιων καί Σπαρτιατών, καί δτι τέλος οί Μεσσήνιοι ήναγκά-
σθησαν νά φύγουν άπό τήν πατρίδα τους. Φαντασθήτε τήν λύπη τους 
δταν έφευγαν καί μέ τί πονεμένη ψυχή άπό τήν πρύμην τού πλοίου, 
ποϋ τούς έπήγαινε 'ς τήν εξορία, θά έ'βλεπαν τές κορυφές τών λευκών 
καί τών πλατάνων νά χάνωνται σιγά σιγά· πόσο θά έρράγιζε ή καρ
διά τους δταν θά ένθυμοϋντο δτι 'ς τήν σκιά τους πολλές φορές είχαν 
ξεκουράσει τά κουρασμένα των μέλη καί δτι 'ς τές πεδιάδες έκεϊνες 
ποϋ έχάνοντο ενώπιον των είχαν τρέξει καί παίξει παιδάκια μικρά ! 
Μέ τέτοιες εντυπώσεις έφυγαν άπό τήν πατρίδα τους· έκεϊ 'ς τά ξένα 
δπού επήγαν οί δυστυχείς Μεσσήνιοι ένθυμούντο τήν πατρίδα τους τήν 
ευμορφη καί έπαρηγοροϋσαν τή δυστυχία τους μ' αυτή τήν ευχάριστη 
άνάμνησι - διότι τό ε'ίπαμε πώς ή ψυχή εύχαριστεΐτατ 'ς τές λύπες της 
νά θυμάται ήμερες περασμένες δταν ήταν ευτυχής· δμοια καί δ Ποϋ-
σκιν, Ρώσσος ποιητής, λέγει 'ς τόν αιχμάλωτο τοϋ Καυκάσου, πώς 
δταν τόν 'πήραν αιχμάλωτο 'ς τές έ'ρημες εκείνες κορυφές, στηριγμένος 
σέ μιά πέτρα καί βλέπων τόν δρόμο ποϋ έπήγαινε κατά τή Ρωσσία, 
θυμόταν μ'εΰχαρίστησ-ι τόν βίο ποϋ είχε περάσει έκεϊ, δποϋ ήταν άνέ-
φελες οί νεανικές του ήμερες, καί.δπου αισθάνθηκε τές πειό γλυκείες 
καί πειό βαθειές τής αγάπης συγκινήσεις. Σάς είπα πώς δ Musset 
λέγει δτι μία ευτυχής άνάμνησις 'ς τόν κόσμον αυτόν είναι πεϊό γ λ υ 
κεία άπό τήν πραγματική εϋτ.υχία. Ό καϋμένος δ Παπαρρηγόπουλος 
λέγει : 

Καθιστοί μάλλον γλυκεΓαν 
Τοϋ παρόντος ή οδύνη 
Παρελθοοσαν εύτυχίαν. 
"Οταν ή ψυχή πονί), 
Μόνη τήν ζωογονεί" 
Ή άνάμνησις εκείνη. 

Καί δ "Αγγελος Βλάχος λέγει τά ώραϊα αυτά λόγια - «Τίς έν περι-
σπασμοϊς ταλαιπωρούμενος δέν άνέπλασε μετ ' αγάπης καί περιπαθούς 
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υπομονής τής άποπτάσης αύτοϋ ευδαιμονίας τό ίνδαλμα, άναβιών ού
τως ειπείν έν τω παρόντι διά τοϋ παρελθόντος ; » 

Ένθυμοϋντο λοιπόν οί Μεσσήνιοι μ' εύχαρίστησι τήν ευμορφη π α 
τρίδα - ένθυμοϋντο τούς πολέμους των τούς μακρούς καί τές νϊκές των 
τές ένδοξες. Ποία χαρά θά τούς κατελάμβανεν δταν ξαπλωμένοι άπό 
κάτω άπό ενα πλάτανο καί βλέποντες εμπρός των τήν . χλοάζουσαν φύ-
σιν — εικόνα ασθενή τής πατρίδος των — διηγοϋντο δ είς πρός τόν άλ 
λον τούς πολέμους αυτούς καί έ'λεγαν τά κατορθώματα τών στρατηγών -
των ; Έ τότε έπλάσθηκαν αί περί τόν 'Αριστόδημον καί Αριστομένη 
παραδόσεις, τότε κατά τάς διηγήσεις αύτάς δποϋ έκαμναν οί Μεσσήνιοι 
διά νά παρηγορήσουν τήν θλιμμένη τους ψυχή - άπό πατέρα σέ υιό με-
τεδίδετο ή παράδοσίς αύτη τών πολέμων μά 'ς τήν παράδοσι αυτή 
σιγά σιγά ή φαντασία τους "πηδούσε, ή καρδιά τους ένθουσιάζετο, καί 
τότε 'ς δσα ήξευρε δ καθ' έ'νας έπρόσθετε καί άλλα ποϋ ένόμιζε πώς 
θά είχαν γείνει, τά έμεγάλωνε, τά εξιδανίκευε. Τό έκαναν αυτό χωρίς 
νά καταλάβουν άς τούς συγχωρήσουμε- ήταν μία ίκανοποίησις 'ς τήν 
ανδρεία τους, 'ς τήν θερμή τους καί πονεμένη καρδιά καί μία εκφρασις 
μίσους 'ς τούς άγριους των νικητάς. "Ετσι οί Μεσσήνιοι 'ς τήν εξορία 
τους έφύλαξαν κατά παοάδοσιν δχι μόνον τήν ιστορία τους, άλλά 
καί τά έ'θιμά τους καί τή γλωσσά τους - κ ι ' δταν επανήλθαν ύ'στερ' άπό 
αιώνας δύο 'ς τήν Μεσσήνη τοϋ Επαμεινώνδα, ήταν οί ίδιοι οί Μεσ
σήνιοι χωρίς τίποτε ν ' αλλάξουν, τίποτε ν ' αφήσουν. Σέ κανένα μέρος, 
λέγει δ Παυσανίας, δέν δμιλούν τήν Δωρικήν καθαρώτερη καί αγνό
τερη, ούτε 'ς αυτή τή Σπάρτη ! "Αλήθεια συγκινητικό τό παράδειγμα 
τού δυστυχισμένου αύτοϋ λαοϋ ποϋ μέσα 'ς τές πίκρες του έφύλαξε 
αδιάφθορος τόν βίον του - μά οί λαοί έτσι μέ τές πίκρες τους σώζονται -

ίσως κ ' έμεις οί τωρινοί Έλληνες θά είχαμε περισσότερο αλλάξει, άν 
δέν είχαμε περάσει τόσα καί τόσα - οί λύπες τόν κάνουν τόν άνθρωπο 
πειό καλό, τόν εξευγενίζουν, καί πολύ ώραϊα λέγει δ Chateaubriand 
κάπου δτι τά δάκρυα είναι ή κλϊμαξ δποϋ μας φέρνει 'ς τον ουρανό. 
"Οταν έγύρισαν οί Μεσσήνιοι 'ς τήν πατρίδα τους, έξηκολούθησαν τόν 
ίδιο βίο ποϋ *είχαν πριν φύγουν εξόριστοι- πάντα 'ς τήν κορυφή τής 
Ιθώμης ήγον πρός τιμήν τού Διός τοϋ Ίθωμάτα τές εορτές των καί 
τούς μουσικούς των αγώνας καί τούς χορούς των τούς Δωρικούς. Πόσο 
ή καρδιά τους έρράγιζε' 'ς τήν ένθύμησι τής πατρίδος των μ8ς δείχνει 
τό δτι ακόμα καί τώρα ένθυμούντο τήν μεγάλη νίκη τοϋ "Αριστομέ-, 
νους· καί δέν έπαυσαν 'ς τές σπονδές των νά πίνουν ε'ις ύγείαν του καί 
οί κόρες τών Μεσσηνιων νά ψάλλουν χορεύουσαι κατά τάς τελετώς/ 
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«Τούς εκυνήγα ό Αριστομένης τούς Σπαρτιάτας εως το Στενυκλήριον, 
εως το βουνό το μακρυνό » Βλέποντες άπο την πόλι κάτω το βουνό 
τής Ιθώμης, όπου ε"λεγαν ειχε γεννηθή ό Ζεύς, τήν πεδιάδα της 
πάντα δροσερή, ώμορφη, δπως τήν είχαν φαντασθή 'ς. τά ποιητικά 
τους όνειρα δταν ήσαν εξόριστοι, βλέποντες μακρηά τόν Ταΰγετο νά 
ύψώνη άγρια τήν κεφαλή, καί τούς εχθρούς των τώρα ταπεινωμένους 
άπό τόν Επαμεινώνδα —έ' ; τό μισός των εξεκαίετο, ή άνάμνησις τών 
ήττων των καί νικών καλυμμένη μέ τά νέφη τού χρόνου τούς έκαμε 
ν'.αυξήσουν δ,τι είχαν αύξησες νά περικαλύψουν μέ περισσότερη ποιη
τική γοητεία δ,τι είχαν ήδη εξιδανικεύσει. Τώρα καταλαβαίνετε καί 
σεις πώς δύσκολο δέν ήταν νά σχηματισθούν τέτοιες παραδόσεις, δι 
ανθρώπους μάλιστα 'ς τήν καρδιά .τών όποιων ή φύσις.τής πατρίδος 
των είχε αναπτύξει πολλά ευγενή αισθήματα. Έ χ ε ι δίκαιο δ Γερμανός 
Αδόλφος Χόλμ, πού έγραψε νεωτάτην καί καλλίστην ίστορίαν τής 
Ελλάδος, έχει δίκαιο νά λυπάτα ι , δτι οί Μεσσήνιοι τόσο γλήγορα έξα-
λείφθησαν άπό τή σκηνή τής ιστορίας. «Είναι πολύ βέβαιο, λέγει, πώς 
οί Μεσσήνιοι, είχαν δρμήν δ ι ' ύψηλοτέραν μόρφωσιν καί ή καρδιά τους 
ήαπορούσε νά δεχθή κάθε ανθρώπινο ευγενικό αίσθημα - οφείλουμε νά 
λυπηθούμε διότι δ λαός αυτός κατεστράφη τόσο άξαφνα πριν προφθάση 
ν'άναπτυχθή» . Πόσο μεγάλη άνάπτυξι είχαν μάς δείχνει ή ε'ίδησις 
δτι άπό τούς ένδεκα πρώτους νικητάς τών "Ολυμπιακών αγώνων, οί 
έ π τ ά ήσαν Μεσσήνιοι - σημαίνει τούτο πολύ δ ι ' έ'να λαόν, ό δποϊος 
τήν νίκη 'ς τούς αγώνας αυτούς έθεώρει τήν μεγαλειτέραν εΰτυχίαν του 
κόσμου καί ό όποιος τόσο πολύ εκτιμούσε τήν άνάπτυξι τού σώματος. 
Καί όχι μόνον τό σώμα είχαν τόσο αναπτύξει - επάνω 'ς τήν Ιθώμη 
ε'ις τιμήν τού Διός τοϋ Ίθωμάτα ήγοντο χοροί τών νέων Μεσσηνίων 
καί τών κορών, συγχρόνως δέ καί μ.ουσικοί αγώνες- έχουμε δέ άπό τήν 
Μεσσηνία έ'να γλύπτη , πού φαίνεται θά ήταν πολύ ονομαστός, άφοϋ 
τού άνέθεσχν νά διόρθωση τόν Δία τού Φειδία ποϋ 'ταν 'ς τήν "Ολυμ
π ία . Τόν ελεγον Δαμοφώντα καί τώρα ημπορείτε νά θαυμάσετε τές 
τεράστιες κεφαλές ενός συμπλέγματος κολοσσικών αγαλμάτων 'ς το 
κεντρικό Μουσείο. Τί κρίμα ποϋ τόσο γλήγορα εχάθηκαν ! 

Μέ τές ολίγες λοιπόν ειδήσεις δπού έχουμε τές ιστορικές διά τήν επί-
δοσι τήν μεγάλη.τών Μεσσηνίων προσθέτονται καί οί εύμορφες παραδό
σεις τών πολέμων των . Σάς είπα πάρα 'πάνω πώς δέν είναι ή ά λ ή -

. θεια γυμνή - άλλά είναι πολύτιμες, διότι δείχνουν 'ς τόν ιστορικό το 
πνεύμα ενός λαού. Μή νομίζετε έ'να ιστορικό κακούργο, διότι απαθής 
ipe«v$ καί σάς λέγει γυμνήν τήν αλήθεια καί σας δείχνει τά ψέμματα' 
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όχι, δέν είναι κακούργος· δείχνει τά ψέμματα ποϋ είναι 'ς αυτούς τούς 
θρύλους, άλλά δέν τούς πετ©*, τούς σέβεται, διότι αυτοί τόν κάνουν νά 
τόν γνωρίζγ] καλύτερα καί νά βλέπγ) τήν ψυχή του άπό πειό κοντά 
καί νά γίνεται στενώτερος, καρδιακώτερος φίλος μέ τόν λαό δποϋ με
λέτα . Έπε ι τα δ καλλιτέχνης άπό αυτές τές παραδόσεις πόσα πράγ
ματα άντλεϊ ! Ή ιστορία δλη τής "Ελλάδος είναι έ'να θαυμάσιο καί 
άρμονικώτατο σύμπλεγμα άπό τέτοιες παραδόσεις καί αλήθειες· οί αλή
θειες δέν είναι όλιγώτερο ποιητικές άπό τές παραδόσεις, δέν έχουν μ ι 
κρότερη εΰμορφιά- γιά τ ί 'ς τόν κόσμο αυτό δέν υπήρξε λαός ευγενέ
στερος και υψηλότερος άπό τόν "Ελληνικό καί μάθημα ποϋ νά έξευγενίζη 
τήν ψυχή καί νά τήν άνυψώνη περισσότερο δέν υπάρχει άπό τήν Ε λ 
ληνική ιστορία. Νά τήν διαβάζουμε, νά τήν διαβάζουμε τήν "Ελλη
νική ιστορία καί νά είμεθα βέβαιοι δταν τήν ιστορία τής πατρίδος μας 
τήν μάθουμε καί τήν καταλάβουμε καλά, θά κάνουμε κ ' εμείς με
γάλα πράγματα καί θά γενούμε άξιοι απόγονοι τών ανθρώπων εκείνων. 

Ά 8 . Ί ω α ν ν έ δ η ς Α δ α μ α ν τ ί ο υ . 

~Γιΐ1Ίι0ΐΓΓΐ ι ι • , 

ΙΣΤΙΑΙΑ. ΩΡΙΑ, ΩΡΕΟΣ, EAA0UIA 
Κ α ί ρ ι ε Δ ι ε υ θ υ ν τ ά , 

Ό «Παρνασσός» κα ι έν τη ν εαν ική του ηλ ικ ία έφ ιλοξένη-
σεν αρχαιολογικός παρατηρήσε ι ς μου , δημοσιεαίσας έν ετει 
μέν 1877 μελέτην ΰπό τόν τ ί τλον « Ό έπ\ Δευκαλ ίωνος κ α τ α 
κλυσμός και ό χωρισμός της Ευβοίας» (τόμ.Α'. σ .911) , έν έτει 
δέ 1880 έτέραν μελέτην μ ο υ «Τό Άρτεμ ίσ ιον» (τόμ.Δ'. σ .381) . 
Αί περί, τοΰ Α ρ τ ε μ ι σ ί ο υ παρατηρήσε ι ς μου, δ ι ' ώ ν ΰ π ε σ τ ή -
ριζον, δτι κατά π λ ά ν η ν οί πολλο ί εως τότε έπ ίστευον τ ή ν 
πόλ ι ν τοΰ Α ρ τ ε μ ι σ ί ο υ κε ιμένην είς τό χωρίον "Ελληνικά, 
έστέφθησαν υπό επ ιτυχ ίας , ά νακαλυφθέν των μεταγενεστέρως 
τών ερε ιπ ίων τοΰ "Αρτεμισίου πρός τό μέρος περίπου, δπερ 
είχον υποδείξει , ώς τοΰτο έβεβαίωσε και ό έπ\ τόπου μετα -
βάς πολύκλαυστος Λόλιγκ. Αί δέ περι τ ώ ν γεωλογ ικών μετα
βολών τ ώ ν παράλ ιων τοΰ Ευβοϊκοΰ κ ό λ π ο υ τής Στέρεας 
"Ελλάδος ε ίκασία ι μου και ή σχέσις α υ τ ώ ν πρός τάς μ υ θ ο 
λογ ικός περί Δευκαλ ίωνος κα\ Πύρρας παραδόσεις έθεωρή-

τοι&οε ις·'. Ιούλιος. 53 
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θ η σ α ν με τά πάροδον δέκα έ π τ ά π ε ρ ί π ο υ έ ν ι α υ τ ώ ν ώ ς λ ί α ν 
π ι θ α ν α ί , κα τά τάς π ε ρ ί τ ώ ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν τ ή ς Λοκρ ίδος σ ε ι 
σ μ ώ ν δημοσ ι ε υθ ε ί σα ς τ ώ ν γ ε ω λ ό γ ω ν κ α ι τ ο ϋ κ. Τ . Φιλήμονος 
μ ε λ ε τά ς . Είχον έκτοτε , ή τ ο ι ά π ό τοϋ 1875, μ ε τά ε π ι τ ό π ι ο υ ς 
μ ε λ ε τ ά ς γ ρ ά φ ε ι ο λ ί γ α ς λ έ ξ ε ι ς κ α ί π ερ ί τ η ς Ι σ τ ι α ί α ς , τ η ς 
Ώ ρ ι α ς , τ ο ϋ Ώ ρ ε ο ϋ και, τ η ς Ε λ λ ο π ί α ς , α ς δ μ ω ς δέν έδημο -
σ ί ε υ σ α έ π ' έλπίδχ σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ω ς τ η ς μ ε λ έ τ η ς μ ο υ ε κ ε ί ν η ς 
κα\ τ η ς με τά έ π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ν σ υ ν δ η μ ο σ ι ε υ σ ε ω ς τ ο ϋ σ υ ν ό λ ο υ · 
ά λ λ ' έκτοτε α ί τ ο ϋ δ ι κηγορ ι κοϋ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς άσχολ ία ι , ό 
β ο υ λ ε υ τ ι κ ό ς π ο λ υ κ ύ μ α ν τ ο ς β ίος κ α ι ί δ ι α α ί έ ν τ η ε π ι σ τ ή μ η 
τοϋ δ ι κα ίου ε ίδ ικα ΐ μ ε λ έ τ α ι μ ο υ μ έ α π έ σ π α σ α ν έκ τ ώ ν α ρ 
χ α ι ο λ ο γ ι κ ώ ν μ ε λ ε τ ώ ν δσω Ατέν ι ζον τ ο υ ς ω κ ε α ν ο ύ ς τ ή ς επ ι 
σ τ ή μ η ς κα ι έστρεφον τό βλ έμμα π ρ ό ς τ ή ν Τραχύτητα τ ο ϋ 
§ ί ου , τ οσου τω μ ά λ λ ο ν έ π ε ι θ ό μ η ν , δτ ι σ υ ν ε τ ό ν ε ί ν α ι ν ά π ε ρ ι -
ορ ίση τ ι ς τ ό ν κ υ κ λ ο ν τ ώ ν μ ε λ ε τ ώ ν τ ο υ - ο ύ τ ω ς έ ν ε τ α φ ι ά -
σ θ η σ α ν μ ε τ α ξ ύ διαφόρο^ν ε γ γ ρ ά φ ω ν κ α ι α ί άρχα ϊα ι έ κ ε ϊ ν α ι 
σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς μ ο υ , ά ς κ α τ ά τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν τ ο ϋ γ ρ α φ ε ί ο υ μ ο υ 
τ α κ τ ο π ο ί η σ ι ν ά ν ε υ ρ ω ν , π α ρ α δ ί δ ω ε ί ς τ ό ν φ ι λ ό ξ ε ν ο ν βΠαρ-
ν α σ σ ό ν » , δ ι ' ό'ν κ α ι έκτοτε ε ίχον προορ ισθή . Τά ς σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς 
μ ο υ έκ ε ί να ς , γ ε γ ρ α μ μ έ ν α ς πρό δέκα κ α ι εννέα ε τ ώ ν μ ε τά μ ι 
κ ρ ά ν έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ν π έ μ π ω ύ μ ϊ ν . Κύρ ι ε Δ ι ε υ θ υ ν τ ά , κα ί , έά ν 
ν ο μ ί ζ η τ ε , δτ ι ο ί ά ν α γ ν ώ σ τ α ι τ ο ϋ κ α λ λ ί σ τ ο υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ι ο δ ι -
κ ο ϋ ενδέχετα ι ν ά ε ϋ ρ ω σ ι χ ρ ή σ ι μ ό ν τ ι ν α π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ν τ ο π ο -
γ ρ α φ ι κ ή ν π ε ρ ί τ ο ϋ ά ρ κ τ ι κ ο ϋ τ ή ς Ευβο ίας μέρους , σ ά ς π α ρ α 
κ α λ ώ ν ά τ ά ς δημοσ ι ε υσητ ε . Μή λ η σ μ ο ν ή τ ε , έ ν π ά σ η π ε ρ ι 
π τ ώ σ ε ι , δ τ ι δέν ά ξ ι ώ τ ό ν τ ί τ λ ο ν τ ο ϋ α ρ χ α ι ο λ ό γ ο υ . 

Έν Καλλιθέα (Αθηνών ) τη 6 Ιουνίου 1894. 

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ΛΓ. Φ ε λ ά ρ ε τ ο ς 

Αί ώραϊαι και αί πλούσιαι τοποθεσίαι άείποτε προσείλκυσαν το άν -
θρώπινον βλέμμα - όθεν αδύνατον ήτο ό επί καλλαισθησία διακριθείς αρ
χαίος Έλλην νά διέλθη αδιάφορος προ τών ωραίων καί αληθώς μα
γευτικών τοποθεσιών τοϋ άρκτικοϋ τής Εύβοιας μέρους. 

Άπο τών χρόνων τοϋ Όμηρου ( Τλιάδ. Β . 536—7) αναφέρεται ή 

«ΟΊ δ' Εϋβοιαν δχον μένεα πνεΐοντες "Αβαντες, 
Χαλκίδα τ ' Είρέτριάν τε πολι/Οτάφυλόν θ' Ίΰτιαίαν». 
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Ή Ιστ ια ία ή Έσ,τιαία μνημονεύεται πολλαχού ύπο τοϋ Ηροδότου 
( Ζ ' . 175. Η ' . 23)· άλλά περί αυτής ακριβεστέρας δίδει ήμΐν π λ η 
ροφορίας 6 Στράβων. 

. Ύποστηρίζουσί τίνες, δτι Αθηναίοι έκ τοϋ δήμου τών Ίστιαιέων 
έκτισαν τήν Ίστ ία ιαν 1 . Καί δ Θεόπομπος λέγει, δτι δ Περικλής καθυ-
ποτάξας τήν Εύβοιαν, ήνάγκασε τούς Ίστιαιεϊς νά μεταβώσιν είς τήν 
Μακεδονίαν, μετέφερε δέ δισχιλίους Αθηναίους, οΐτινες οίκησαν τον 
Ώρεόν, όστις ήτο πριν δήμος τών Ίστιαιέων*. 

Ά λ λ ο ι πάλιν ύποστηρίζουσιν, δτι έπί τού Τελεθρίου δρους ύπήρχεν 
αρχικώς ή πόλις Ελλοπία , ουτω κληθεϊσα έξ Έλλοπος "Ιωνος καί τό 
δνομα τοϋτο δούσα είς άπασαν τήν νήσον Εύβοιαν, διότι πολλάς πό
λεις αυτής ειχον προσκτήσει οί Έλλοπιεΐς, οΐτινες μετοικήσαντες ε'ις 
τήν Ίστίαιαν ηΰξησαν τήν πόλιν τού Ώρεοϋ, διότι βραδύτερον ή 
Ιστ ια ία εκλήθη Ώρεός8. 

Οί πρώτοι κάτοικοι τής Ιστιαίας κατέλαβον, φαίνεται, τον λόφον, 
έφ 'ού υπάρχει τό σημερινόν χωρίον, καί μάλιστα πρός τό δυτικόν μέ
ρος, ΐνα προφυλάττωνται έκ τών βορείων άνεμων. Κείται δέ δ λόφος 
ούτος ύπο τό Τελέθριον όρος, έχων, άφ'ένός μέν τήν έκ δύο περίπου 
χιλιάδων στρεμμάτων πεδιάδα τού χωρίου Άγιου Ιωάννου καί πέραν 
ταύτης τήν πρός τό μέρος τούτο τελευταίαν άκραν τής σειράς τών Τε -
λεθρίων ορέων, έ'νθα θά υπήρχε τό χωρίον Δρυμός, ά φ ' έτερου δέ τήν 
άπέραντον πεδιάδα τοϋ Ξηροχωρίου, έφ ' ης έ'ρρεε τό πάλαι ό Κάλλας 
ποταμός. 

«Κείται δέ ύπο τ φ Τελεθρίω όρει έν τ φ Δρυμφ καλουμένφ παρά 

1 «"Ενιοι δ' ύπ' Αθηναίων άποικισθήναί φασι τήν Ίστίαιαν άπο τοϋ δήμου-
»τών Ίστιαιέων» (Στράβων Βιβλ. Γ. Εΰ'βοια § 3). 

* «Θεόπομπος δέ φησι Περικλέους χειρουμένου τήν Εΰ'βοιαν, τόΰς ΊστιαιεΓς 
«καθ' ομολογία; εις Μακεδονίαν μεταστήναι, δισχιλίου; δ' έξ Αθηναίων έλθόν-
»τας τον 'Ωρεον οικήσαι, δήμον οντα πρότερον τών Ίστιαιέων». (Στράβ. Βιβλ. 
1'. Εΰβ. § 3). 

3 «Καί Ελλοπία δ' ώνομάσθη (ή Εύβοια) άπο "Ελλοπο; τοϋ νΙωνος· οί Se 
«Αί'κλου καί Κόθου άδελφόν φασιν, δ; καί τήν 'Ελλοπίαν κτίσαι λέγεται χωρίον 
»έν τή 'Ωρία, καλουμένην τής Ίστιαιώτιδο; προς τω Τελεθρίω ό'ρει, καί τήν 
«Ίστίαιαν προσκτήσασθαι" καί τήν Περιάδα, και Κήρονθον, καί Δίδηψον καί 
»Όροβίας, έν ψ μαντεΓον ήν άψευδέστατον, ήν δέ μαντεΓον καί τοϋ Σελινουντίόι» 
«Απόλλωνος· μετώκησαν δ'ες τήν Ίστίαιαν οί 'Ελλοπεις, καί ηύ'ξησαν τήν 
κπόλιν Φιλιστείδου τοϋ τυράννου βιασαμένου μετά τά Λευτρικά. Δημοσθένη; 8' 
»ύπΌ Φιλίππου κατασταθήναι τύραννόν φησι καί τών 'Ωρειτών τ!)ν Φιλιστείδην 
οοΰτίο γαρ ώνομάσθησαν ύστερον οί Ίστιαιεις, καί ή πόλις αντί Ιστιαίας 'Ωρεό;» 
(Στράβων Βιβ. Γ. Είβοια § 3). 
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»τόν Κάλλαντα ποταμόν επί πέτρας υψηλής» (Στράβ. Βιβλ. Γ . 

Εύβοια § 4). 
"Οτι υπήρχε χωρίον Δρυμός1 ε'ις τήν άκραν τοϋ Τελεθρίου ορούς, τήν 

προς τήν απέναντι τοϋ Τραχοβουνίου τής Όρθρυος και ε'ις τήν θάλασ
σαν άπολήγουσαν, εν τή σήμερον καλούμενη θέσει Φραγγοποϋλα ή Ρ ά -
χαις τού Μώλου, έξάγομεν έκ τών κατωτέρω λόγων, άφορμήν λαβόν-
τες έκ τού μνημονευθέντος χωρίου τοϋ Στράβωνος. 

Ή πρόθεσις έν έν τή φράσει «έν τώ Δ ρ υ μ ώ κ α λ ο υ μ έ ν ω » δέν 
σημαίνει το εντός ά λ λ ά τό μ ε τ α ξ ύ ή τό ενώπιον , κ α τ ' άκολουθίαν 
ή Ιστιαία δέν έ'κειτο έν τη θέσει Δρυμώ, ά λ λ ά μεταξύ ή ενώπιον τοϋ 
Δρυμού καί παρά τόν Κάλλαντα. Τοϋτο έπιρρώννυται καί έκ τοϋ δτι 
μεταξύ τοϋ λόφου, δστις αρχικώς κατωκήθη, καί τής θέσεως Φραγγο-
πούλας είναι ή πεδιάς, ης ανωτέρω έμνήαθημεν*, μεσολαβεί δηλαδή 
διάστημα ημισείας τουλάχιστον ώρας. 

Τό δ ' έπι π έ τ ρ α ς υ ι^ηλης αναφέρεται έν τώ Δ ρ υ μ ώ , διότι έκεϊ 
οπού ύπήρχεν ή Ιστ ια ία ούτε υπάρχει ούτε θά υπήρχε πετρώδες έδα
φος, ενώ ή θέσις Φραγγοποϋλα ή Ράχαις τοϋ Μώλου είναι πετρώδης 
καί έκ τών βράχων μάλιστα τοϋ παρακειμένου Τελεθρίου ορούς φα ί 
νονται άποκεκομμένοι οί σωζόμενοι οικοδομικοί λίθοι τής Ιστ ια ίας . 

'Τποστηρίζομεν δέ τήν ήμετέραν γνώμην περί τής έν τή ρηθείση θέ
σει υπάρξεως χωρίου Δρυμού, διότι έπί τών Ράχεων τοϋ Μώλου υπάρ
χει όροπέδιον εκτάσεως αρκετής ε'ις θέσιν τερπνοτάτην, ενθα σώζονται 
μέχρι σήμερον ερείπια αρχαίων οικιών. Έκεϊ δέ πρό 15 — 20 ετών ευ
ρέθη καί άγαλμα γυναικός ώραιότατον, έφ'ού καί γράμματα ύπήρχον, 
άλλ 'έ 'μενεν έπί ετη αρκετά περιφρονημένον — καί εντεύθεν, επειδή πρός 
Φραγγοπούλαν κατά τούς χωρικούς ώμοίαζεν, ώνόμασαν ούτω τήν θέσιν 
έκείνην—εως ού Γαλλικόν πλοϊον, διελθόν έξ Ώρεοϋ, παρέλαβεν αυτό, 
ώς διηγούνται οΐ χωρικοί, ούδενός άντιτείνοντος ! 

Ό δέ Δρυμός ειχε λιμενίσκον άσφαλέστερον τοϋ έν Ώρεώ 5 , έκεϊ ό'που 
μέχρι τής σήμερον καλείται Μώλος, διότι διατηρείται ετι έστρωμέ-

1 Πιθανώς ή λέξις Δρυμός παράγεται εκ τοϋ δρυμών, διότι πολλαί δρυς, φαί
νεται, ύπήρχον έχει-· καί μέχρι της σήμερον ύπάρχουσι τοιαϋται, άλλα μικραί. 

* Ή πεδιάς αυτη δεν εχει σήμερον δάσος· μόνον ολίγοι πλάτανοι ύπάρχουσι 
Παραλλήλως χειμάρρου τίνος Ιδίως προ ολίγων ετών σχηματισθέντος, οΰδαμοϋ 
δε δρυς. 

8 Είναι δέ ασφαλέστερος δσάκις πνέει δοτικός άνεμος, διότι προασπίζεται ύπό 
*βϋ ύψηλβδ ίρβυς τής "Οθρυος Τραχοβοϋνι ή ΤραγοβοΟνι, 
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νος ύπό πλακών, ώς ύπήρχεν έν τή άρχαιότητι, ϊνα σύρωσιν οί ναυτιλ-
λόμενοι τάς τριήρεις είς τήν ξηράν. 

Μετά τήν άφιξιν τών Αθηναίων καί τών 'Ελλοπιέων ή πόλις, κλη -
θεΐσα Ώρια ή Ώρεός έπεξετάθη βαθμηδόν μεγάλως. 

'Εάν δέ μή παραδεχθώμεν τήν γνώμην περί υπάρξεως χωρίου Δρυ
μού έν τή θέσει Φραγγοποϋλα ή Ράχαις τού Μώλου, πρέπει νά π ι -
στεύσωμεν, οτι έν τή 'ιδίι^ θέσει ύπήρχεν ή Ώρια ή δ Ώρεός καί δτι 
επειδή οί Ώρεϊται έπολεμούντο ύπό τών'Ελλοπιέων, ήναγκάσθησαν νά 
μεταβώσι καί νά συνοικήσωσι μετά τών Ίστ ια ίων διά τούτο δ "έκτοτε 
ή "Ιστιαία έκαλεϊτο άδιαφόρως καί Ώρια ή Ώρεός ώς Λακεδαίμων 
καί Σπάρτη 1 . 

"Ισως μάλιστα πιθανωτέρα φαίνεται ή γνώμη αύτη καί έν τοιαύτη 
περιπτώσει, τό ανωτέρω χωρίον τού Στράβωνος περιγράφει τόν Ώρεόν, 
ώς κείμενον αρχικώς έπί τής υψηλής πέτρας ύπό τό Τελέθριον όρος έν 
τή θέσει Δρυμώ, βραδύτερον δέ μετά τήν άναχώρησιν τών Ώρειτών 
ώνομάσθη ή "Ιστιαία Ώρεός. 

Λέγουσι μάλιστα δτι δ ωραίος Ώριων, περί ού ή μυθολογία διηγεί
ται πολλά, εκλήθη ούτω, διότι άνετράφη έν τή Ώρια*. 

Έν πάσγ) περιπτώσει ή "Ιστιαία έ'λαβεν έ'κτασιν πλειοτέραν πρός τό 
μέρος τής πεδιάδος τοϋ σημερινού χωρίου "Αγίου Ιωάννου 5 , . μέχρι τής 
θέσεως, ήτις καλείται Μάρμαρον, διότι πρό τ ίνων ετών ευρέθη έκεϊ 
μάρμαρον μέγα καί σαρκοφάγος, ευρισκομένη ήδη έν τή πηγή τοϋ 
χωρίου· σώζονται δ' έ*τι έν τή αυτή θέσει πολλά άλλα ερείπια κτιρίων, 
ήτοι λίθοι μεγάλοι κατειργασμένοι. 

Ά λ λ ά καί πρός βορράν τοϋ λόφου έ'λαβεν ή πόλις εκτασίν τινα" 
τοϋτο μαρτυρούσα ιδίως αί εις άρκετήν απόστασα έπί τής δδοϋ Ξηρο-
χωρίου άνευρεθεΐσαι καί κείμεναι ετι έκεϊ σαρκοφάγοι καί ερείπια τ ι να . 

"Ολον δέ τό μέρος, όπερ κατεϊχεν δ Ώρεός, διακρίνεται εως σήμερον 
έκ τών διεσπαρμένων λίθων καί αρχαίων κεράμων. 

Τθ^ έν τω μέσω τής πόλεως ίστάμενον λόφον επεξέτειναν τεχνικώς 

1 «"Ενιοι δέ τούς 'Ωρείτας, πόλιν έχοντας ιδίαν, φασί πολεμουμένους ύπί) των 
«'Ελλοπιέων μεταβήναι και συνοικήσαι τοΓς Ίστιαιεϋσι* μίαν δέ γεννηθεΐσαν πό-
»λιν άμφοτέροις χρήσασθαι τοΓς όνόμασι, καθάπερ Λακεδαίμων τε καί Σπάρτη 
»ή αύτη» (Στράβ. Βιβ. Γ. Ευβ. § 4). 

• «ΔοκεΓ δέ καί Ώριων, ένταΰδα τραφείς οίίτως όνομασθήναη) (Στράβ. Βιβλ. 
Γ. Ε2β. § 4 ) . 

• Το χωρίον "Αγιος Ιωάννης ανήκει ηδη (1894) ft? τ ? ν Γάλλον κ. 'Αλξέρ-
τον §έ Μίμων. 
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καί έκτισαν επ ' αύτοϋ άκρόπολιν ( τά ερείπια του σημερινού Κάστρου) 
ή φρούριον, δπερ έστηρίζετο κατά το ήμισυ μεν επί τού φυσικού λόφου, 
ολίγον άνυψωθέντος, κατά το μέρος δέ τής θαλάσσης επί τεχνητού 
υψώματος, εντός τοϋ.δποίου ειχον, πιστεύομεν, παρακαταθήκην ύδα
τος. Τήν είκασίαν μας ταύτην ενισχύει ή πρό τίνων ετών έν τ φ χωριω 
Άβλαχάτες εις άπόστασιν μιάς καί ημισείας ώρας περίπου άνεύρεσις 
πηγής υδραγωγείου αρχαιοτάτου, δπερ, διερχόμενον έκ τοϋ χωρίου 
'Αγίου Ιωάννου, ένθα ευρέθησαν μεγάλοι ύδροσωλήνες αρχαίοι, έξ ι-
κνεϊτο εις τον λόφον τής πόλεως ακριβώς εις τό παντοπωλειον τοϋ ση
μερινού χωρίου καί εκείθεν διεκλαδοϋτο δεξιόθεν, άριστερόθεν καί προς 
τό φρούριον. Ά λ λ ω ς τε τό κενόν τοϋ φρουρίου πρός τό μέρος τής θα
λάσσης καί αί όπαί, ή πρός τό φρούριον διεύθυνσις τοϋ υδραγωγείου καί 
αυτά τά έπί τής ακροπόλεως υπάρχοντα ερείπια δεξαμενής, τέλος ή 
μέχρι τής σήμερον έ'λλειψις καλού καί επαρκούς έν'Ωρεώ ύδατος ώς καί 
ή υπαρξις ψυχρού καί διαυγούς εν τή αρχαία πηγή, πάντα ταύτα ένι-
σχύουσι τήν είκασίαν μας, δτι τό κενόν τού φρουρίου έχρησίμευε διά 
παρακαταθήκην ύδατος. 4 

Τό φρούριον ευρίσκεται εις θέσιν όχυράν τά δέ άρχαϊα αΰτοϋ τείχη 
φαίνονται αποπερατωμένα ύπο τών Ενετών, ίσως διότι τ ' αρχικά εί
χον καταστραφή ύπο σεισμού. 

Οί άπό τοϋ χωρίου Ώρεοϋ πρός τόν Άγιον Ίωάννην έκτεινόμενοι 
γήλοφοι θά ήσαν βεβαίως κεκαλυμμένοι ύπό αμπέλων καί εντεύθεν θά 
ώνόμασεν δ "Ομηρος τήν Ίστιαίαν πολυστάφυλον. Τφ ό'ντι μέχρι τής 
σήμερον ου μόνον πολύστάφυλος, άλλά καί καλλιστάφυλος είναι. 

ΕΊς τήν θέσιν Άγιος Αθανάσιος, έν ·/) υπάρχει δ νέος έλαιών τοϋ 
Άγιου Ιωάννου, φαίνονται ερείπια αρχαίων οικοδομών δλη δέ ή πε
διάς αυτη, ή περιοριζόμενη ύπό τών γηλόφων, τοϋ Τελεθρίου ορούς 
καί τής θαλάσσης θά έκοσμεϊτο ύπό τών επαύλεων τής Ίστιαιώτιδος, 
διότι έκτος τών έν τοις άγροϊς λίθων καί κεράμων ύπάρχουσιν εις τά 
περίχωρα τής αρχαίας πόλεως υπέρ τάς δέκα καί πέντε έρημους εκ
κλησίας, αΐτινες συνήθως έκτίζοντο, ώς γνωστόν, έπί τών θεμελίων 
τών αρχαίων ν α ώ ν ούτοι δέ ορθώς μαρτυρούσι τά ίχνη τών αρχαιοτέ
ρων ανθρωπίνων κατοικιών. 

Τό πεδίον τής Ιστιαίας ήρδεύετο τό πάλαι ύπό τοϋ ποταμού Κάλ-
λαντος 1 , δστις έσχηματίζετο έκ τών υδάτων τού υπερκειμένου Τελε
θρίου ορούς· ουδόλως δέ άπίθανον νά ύπορρέη ήδη ύπό τόν χείμαρρον, 

1 'Απαραλλάκτω; ώ; υπάρχει ή Colline Pierre Puget έν Μασσαλία. 
» Στράβων Βιβλ. Γ. Εύ'βοια | 4. 
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τοϋ δποίου τά ΰδατα κατέρχονται έκ τοϋ Τελεθρίου επίσης ορούς, προς 
τά χωρία Καστανιώτισσα καί Άγιος Θεόδωρος, καί δ'στις διερχόμενος 
έκ τής θέσεως Κορομηλα1 έκβάλλει εις τήν πρός δεξιά θάλασσαν τοϋ 
Ώρεοϋ. Καί τοϋτο φαίνεται σύμφωνον μέ τόν Στράβωνα, διότι δ χεί
μαρρος ούτος είναι δ πλησιέστερος πρός τήν Ίστία ιαν 8 . Συμβαίνει δ ' 
έδώ, δ,τι καί είς τήν Άττ ικήν μέ τόν Ίλισσόν καί τόν Κηφισσόν, ο ί - ' 
τινες ώς ποταμοί ύπό τών αρχαίων συγγραφέων αναφερόμενοι, είναι 
σήμερον χείμαρροι, ύφ'ού'ς, κατά τήν γνώμην πολλών, υπάρχει τό 
ύδωρ ρέον υπογείως. 

Τοσούτω δ ' έμεγεθύνθη ή Ιστ ια ία , ώστε αποικία εκείθεν, άναχω-
ρήσασα, φκησεν δλόκληρον έν Θεσσαλίικ έπαρχίαν, κληθεΐσαν Ίστ ι -
α ιώτ ιδα 5 . 

Προσδιορίζουσί τίνες ε'ις 60,000 ψυχών τούς κατοίκους τής Ιστιαίας· 
καί δ Καλλατιανός αναφέρει, ότι τό πρός τήν θάλασσαν τείχος καί 
έπτακόσιαι ο'ικίαι τοϋ Ώρεοϋ κατεστράφησαν ύπό τίνος σεισμού5, ουδέν 
δμως ήμεϊς χωρίον γινώσκομεν δρίζον ακριβώς τόν πληθυσμόν τής αρ
χαίας πόλεως έν τή άκμή αυτής. 

Πολλάκις ή τύχη, εύνοήσασα τά βλέμματα τού άροτριώντος χωρικού 
Ώρε ιτου, άνεκάλυψεν άρχαϊα νομίσματα καί ιδίως δίδραχμα καί τε-
τράδραχμα Ίστιαιέων, πρός τούτοις δέ Αλεξανδρινά καί αρκετά Ρ ω 
μαϊκά νομίσματα· άλλά πάντα ταύτα, συλλεγέντα άπό τους κατά 
καιρούς περιηγητάς, κοσμοΰσι τά ευρωπαϊκά μουσεία, είς ημάς δέ 
μένει ή εΰχαρίστησις, δτι υπάρχει νόμος, τιμωρών τούς αρχαιοκάπη
λους, άλλά νόμος έξ εκείνων, οϊτινες έγένοντο διά νά πλουτίσωσι τήν 
Ελληνικήν νομοθεσίαν χωρίς νά έφαρμόζωνται ! 

Ουδέποτε έγένετο δοκιμή τις ανασκαφής· βεβαίως δέ ή κατάλληλος 
έρευνα θέλει φέρει εις φώς τά κληροδοτήματα τών Ίστιαιέων. 

Δέν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν τήν θέσιν τής "Ελλοπίας- ά λ λ ' 
έκ τής εκφράσεως τού Στράβωνος «δς (δ "Ελλωψ) καί τήν 'Ελλοπίαν 
κτίσαι λέγεται χωρίον έν τή Ώρια καλουμένιρ τής Ίστιαιώτιδος πρός 

1 "Ενθα υπάρχει ή γέφυρα τής δδοϋ Ώρεοϋ. 
1 Έάν λοιπόν ή τε πρόθεσι; παρά έν τη φράσει «παρά τον Κάλλαντα» καί 

ή έν γένει τοποθεσία τής πόλεως άποδεικνύωσιν αρκούντως, δτι δ χείμαρρος Κο
ρομηλα; διεδέχθη τον Κάλλαντα, δ χείμαρρο; Ξεριά; θά έσχηματίσθη βραδύτε
ρον συνεπεία μεταβολή; τινο; τής έτπφανεία; τή; γη; έκ σεισμού ί'ςα*ς. 

5 Στράβων Βιβλ. Θ'. Θετταλία § 17 καί Βιβλ. Γ. Εΰ'βοια § 4. 
* Στράβων Α'. κεφ. 3. Πρβ. καί «Περιγραφ,ήν των έν Κύθνφ, Αιδηψό) καί 

'Υπάτν) ιαματικών υδάτων, ύπό Λάνδερερ σ. 6§. ' 
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τω Τελεθρίω ορει »* καί εκ τοϋ δτι περί τί) χωρίον Μεσόντι τοϋ 
δήμου Ίστιαίων*, ύπάρχουσιν αρχαία ερείπια, κλίνομεν νά πιστεύσω-
μεν δτι έκεϊ που ύπήρχεν ή αρχαία Ελλοπ ία 8 . 

Έγραφον έν Εηροχωρίω, πρωτευούση τοϋ δήμου Ίστιαίων, τω 1875. 

Γ . Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς . 

ΠΑΛΙΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ 

Β Ρ Τ Κ Ο Λ Α Κ Α Σ 

"Ολο το χωριό, άχάραγο ακόμα, ήταν ανάστατο. Παραδέ στήν 
άπάνου ροϋγα χάλαε δ κόσμος. "Ολ' οί χωριανοί ήταν στο πόδι. Κι 
άν ήταν καί κανένας βάρυπνος νά βαρυοκοιμάται ακόμα, έξύπναε 
κι αυτός τρομαγμένος άπό τήν ποδοχαλήποϋ -έγινόταν έ'ξω στους δρό
μους κα^άπό τίς σπαραχτικές φωνές τών γυναικών ποϋ θόλωναν τον 
αέρα καί σειώταν δ τόπος. 

— Βρε τ ' ήταν τοϋτο ! βρέ τ ' ήταν τοϋτο ! πάγαινε νά 
χάσν) τό μυαλό του δ κόσμος. 

Ή βάρδια τής Δραμαλοΰς,—καί τά μαξούμια πλιά καί τά βυζα-
σταρούδια τόξεραν,—ήταν στοιχειωμένη. Οί γεροπαλαιϊκώτεροι, ποϋ 
τήν ανέβαζαν κιόλα στού Βενετσάνου τόν καιρό, ανατρίχιαζαν κ* εκεί
νοι ακόμα στδνομά της. Καί ξαφηγιώντανε κιόλα φριχτά πράμματα 
ποϋ σοϋ σήκωναν τό πετσί. Μαύρες καί σκοτεινές ιστορίες γιά τάερικά 
πού κράταγαν στάνήλιαστα υπόγεια της καί παραδέ θαμαστά καί πα 
ράξενα πράμματα γιά τό φοβερό στοιχειό ποϋ τήν κατείχε. 

Βαρυός κι δλόχοντρος έκρεμότανε περακιανά στο ξάγναντο άπάνου 
στό σύνορο τοϋ χωριού τής Δραμαλοϋς δ πύργος. Λές κ ' είχε βαρεθή 
πλιά κι αυτός τή μοναξή κι'άδοξη ζωή του, έβάσταε μαγωνιά στους 
γέρικους του ώμους τά ρειπωμένα μπεϊντένια του, πού φάνταζαν από
μακρα ξέθωρα και θαμπά σάν γέρικες σαγωνιές ξεδοντιασμένες. Τά 
μαυρισμένα στήν πολυκαιρία τά τειχιά του έγερναν , φουσκωμένα κα -
ταόξω, λές κ ' έκουφαναστέναζαν κάτου άπό τό βάρος τών χρόνων καί 

1 Στράβων Βιβλ. Γ. Εύβοια § 3. 
* Tb χωρίον Μεσόντι ανήκει ήδη εις τον κ. Ποθ. Χριστοδούλου. 
* Τά έν τω χωρίω Κερασιά τοϋ δήμου Νηλέων §ά ύποδεικνύωσιν αλλην 

ΐϊέλιν, 
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τήν παντοτεινή τους καταφρόνια. Κάτου στά θεμέλια τού πύργου δπε-
κρεμώταν χοντρός κ ' Ίσοκατέβατος έκλειναν κάθε μπασιά κ ' έφραζαν 
κάθε πόρο βατουλιώνες αδιάβατοι δπάπλωναν πέρα-δώθε τούς χλαμούς 
τους αγκαθερούς καί θρεμμένους κι ανέβαιναν άπάνου ώς τή ζώνα τού 
πύργου και αγκάλιαζαν μάγάπη τή διάπλατη βάσι του κάτου, ποϋ 
νά μή μπορή ανθρωπινό πόδι νά τόν πατήσγι καί νά μή μπορή ανθρω
πινό μάτι νά διαπεράσγ) τούς Ίσκιερούς τούς βατουλιώνες. Θάλεγε κα
νείς πώς φύτρωσαν έκεϊ, αντρειώθηκαν κώλα κι αγκάλιασαν μάγάπη 
τά βαρειά τειχιά τοϋ πύργου γιά νά κρύψουν πλιότερο τό βαθυό μυστή
ριο πούκλειε στά σκοταδερά σωθικά του, καί νά κάμουν πλιό φριχτές 
καί πεντασκότιδες τίς παράξενες ιστορίες καί τάερικά τά Ίσκιώματα 
ποϋ τον κάτεχαν. Είχε καί καρπερό περιβόλι ή βάρδια, δπεβλάστιζαν 
άπειρες συκιές ήμερες στόν καιρό τους. Μά τόρα πλιά ήταν αμελημένες 
κι άκλάδευτες κειχαν αγριέψει τά κλαδιά τους κ ' ήταν ξεβλασταρια-
σμένες οί ρίζες τους. Πόδι ανθρωπινό δέν ειχε πατήσγ) τόν παχυόν τους 
ϊσκιο καί στόμα ανθρωπινό δέν ειχε δοκιμάσγι τά χυμερά καί κατά-
γλυκα σϋκά τους. Τής βάρδιας τό στοιχειό τίς άγριοσύκιζε κάθε τόσο 
κι'αύτό έκαθόταν στόν 'ίσκιο τους άποκάτου τό καταμεσήμερο κ ' έ'τρωε 
τά καρπερά τους τά σύκα κ ' έδροσιζότανε. Γιά δαύτο αύξαιναν κιόλα 
τά σύκα κ ' ήταν στοιχειωμένα κι αυτά κ ' έγινόντανε ώς ίσα μ ' έ'να 
ανθρωπινό κεφάλι μεγάλα. 

Σάν μέθαε δ Λίακας ήταν τάξιώτερο παλληκάρι πού μπορούσε νά 
σταθή στόν κόσμο. "Ολ' οί χωριανοί ανατρίχιαζαν μέρα μεσημέρι δταν 
διάβαιναν μπροστά άπό τό κοιμητήρι τ ' "Αϊταξάρχη κι δ Λίακας δυο 
φορές έ'βαλε στοίχημα νά κινήσ·/) κατά τό μεσονύχτι άπό τήν κάτου-
χώρα, νά πάγι άπάνου στόν "Αϊταξάρχη μοναχός καταμόναχος, καί 
νάμπν) μέσα-στό κοιμητήρι, νά διαβή τά μνήματα πατώντας τίς π λά 
κες, νά πάη στο χωνεφτήρι νά πάργ) νά γιομίσγι μιά σακκοϋλα άνθρω-
ποκέφαλα, καί γείργι μάτα στήν κάτου-χώρα. Καί τό'καμε πάναθεμά 
τονε. Κ' έπηγε καί τίς δυό φορές κ ' εγιόμισε έ'να σακκοϋλι άνθρωπο-
κέφαλα καί τάφερε κι άνοιξε τό σακκούλι καί τάδειασε μέσα στό μα
γαζί τού Νικολέτση στήν κάτου-χώρα ανάμεσα στους άλλους χωρια
νούς, δπάνατρίχιαζαν κ'έσταυροκοπιώνταν. Κ' έτσι έκέρδεσε καί τώνα 
στοίχημα κ ' έκέρδεσε καί τάλλο. 

Τόχε πάργι άπάνου του άπό τότε δ Λίακας κ'έκαυχιώταν πώς ήμ-
πόραε νά κατεβή τά μεσάνυχτα στής Τσάτουμας τόν τράφο, δποϋ κρα
τούν ξωθιές καί καλομοίρες, κ ' ήμπόραε νά πάν) σέ κάθε βαλτερόν τόπο 
καί σέ κάθε λαγκαδιά ποϋ κρατούν αερικά καί κακά ζιζάνια νά τά 
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βγάλη στό σβίδο, νά παλέψη άφοβα κι αντρειωμένα μέ δαύτα. "Ακόμα, 
έκαυχιώταν πώς ήμπόραε μέ στοίχημα βαρυό, νά πάρη μιάν ημέρα 
το καταμεσήμερο, νάνεβή στο ξάγναντο άπάνου στης Δραμαλοϋς τή 
βάρδια. Μιά καί δυο νά πηδήσγ) τήν ποριά, νά μπή στό περιβόλι. 
Έκεϊ θά καθόταν καί τό στοιχειό γερμένο άπό τό κυνήγι του στόν πα -
χυόν ίσκιο καμμι&ς συκιάς άποκάτου νά δροσιστή κι ό Λίακας α ν 
τρειωμένος θάνέβαινε άπάνου στή συκιά νά φά·β σϋκα καί νά κόψ·/) νά 
<ρέργ) καί στους χωριανούς. Οί χωριανοί άλλοι έχαμογέλασαν, άλλοι 
τόν παιζογελούσαν, μά οί πλειότεροι τόν έκαμάρωναν μέ θαυμασμό καί 
έμεγάλωνε στά θαμπωμένα μάτια τους 6 Λίακας κ'έφαινόταν αληθινά 
αντρειωμένος. Ωστόσο πολλοί έφουρκίστηκαν μέ τόν παλιοκαυχησάρη. 
Ακούς έκεϊ ό Λίακας νά πάη στόν στοιχειωμένον πύργο τής Δραμα
λοϋς ! κι ακούς νά σοϋ λέη πώς θάνεβή στή συκιά τοϋ στοιχειού νά 
κόψη σύκο νά φάη νά μάς φέρ·β κ ' έμ&ς ! Στοίχημα : τού λένε. Στοί
χημα, ;—στοίχημα. Βάνουνε τό στοίχημα. Εύτύς κιόλα διαλαλήθηκε 
'ς δλο τό χωριό τό καί τό : ό Λίακας είν αντρειωμένος καί θά πά νά 
παλαίψη μέ τής βάρδιας τό στοιχειό. Άλλο ι έχαμογέλαγαν κι άλλοι 
παιζογελούσαν μέ δαϋτον. Ωστόσο 6 Λίακας κάθεται, γ ιά νά φάη 
καλά νά πάρη άπάνου του, καί κάθεται νά πιή νά γίνη στουπί, νάν-
τρειωθή κιόλα μέ τό κρασάκι τό ευλογημένο, καί νάρματωθή κιόλα νά 
πά·β στό ξάγναντο, νά πηδήσγ) τήν ποριά, νά πάη στό περιβόλι, ποϋ-
ταν τό στοιχειό, νά τοϋ κλέψγ) τά σύκα, νά φάη, νά φέρη καί στους 
χωριανούς—νά κερδέσγ) καί τό βαρυό το στοίχημα. 

Είδαν κι απόειδαν δυό-τρεις χωριανοί κ ' έβαρέθηκαν νά τόν άκαρ-
τεροϋν παρακάτου άπό τόν πύργο πού τόν είχαν συντροφέψω γιά νά μή 
τούς γελάσνι. Σάν έσούρπωσε καλά πλιά καί δέν τόν έ'βλεπαν νά βγαίνγ) 
άπό τό περιβόλι, τά χρειάστηκαν κιόλα. Μιά καί δυο γέρνουν μάτα 
στό χωριό καί πάν στοϋ Παπα-Ξυδέα. Μέ καρδιοχτύπι καί τρομάρα 
πιάνουν καί τοϋ μολογάν λαχανιασμένοι: τό καί τό παπά μου. Παίρνει 
ό παπ&ς τό. θυμιατό καί παίρνει τόν Σταυρωμένο, περνάει βιαστικά τό 
πετραχήλι στό λαιμό του καί τόν παίρνοον καί πάν κατά τό ξάγναντο 
στή βάρδια τής Δραμαλοϋς. Σάν ανέβηκαν, αρχινάει ό παπάς νά ψέλνη 
καί νά ξορκίζη. Μπροστά ό παπάς κ ' οί χωριανοί άποπίσω ξεφράζουν τήν 
ποριά καί μπαίνουν μέ τρόμο φοβερό στοϋ πύργου τό περιβόλι. Κάνουν 
έ'τσι, ψάχουν έδώ, ψάχουν έκεϊ, τηράνε σέ μιά συκιά άποκάτου τ ί νά 
ιδούνε ! τό μαυρο-Λίακα τόν άμοιρο ξαπλωταριά χάμου, τούμπανο. 
Ψέλνει ό παπάς ξορκίζει, σκυούφτουν οί χωριανοί τηράνε. Ή τ α ν ζε
στής ακόμα ό δύστυχος. Τόν πιάνουν, άλλος άπό τά χέρια, κι άλλος 
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άπό τά πόδια, γέρνουν μάτα στό χωριό, τόν πάν στό σπίτι του. Σάν 
τόν επήγαν σπίτι του, πάει κι δ πάπας άπόκοντα, τρέχει κι δλο τό 
χωριό νά μάθη τί ξαφνικό ήταν τούτο. Πιάνουν καί τόν σταίνουνε σέ 
μιάν άκρη τόν μαυρο-Λίακα καί πιάνει δ παπδίς καί τοϋ διαβάζει δλα 
τά ξόρκια κι δλες τές ευκές νά τόνε συνεφέρη· να ι ! . , τοϋ κάκου. Ό λ α 
χαμένα. Ουδέ ποϋ σειώταν καθόλου. Μά ελ* πού ήταν ζεστός ; Τί νά 
τοϋ κάμουν, τ ί νά τοϋ κάμουν, δέν ήξερε κανείς. Πιάνει δ παπάς καί 
τούς λέει. 

— Ευλογημένοι μου, ήταν αμαρτωλός φαίνεται, κ ' ήταν ανάξιος 
καί τόν έσυνεπήραν τάερικά μέ τό μέρος τους καί τόν έσυνεπήραν τά 
τελώνια τόν άμοιρο. Kt ανώφελα τόρα άγωνιούμαστε καί μάταια πο
λεμάμε νά τόνε βγάλουμ' άπό τά νύχια'τους καί νά τόν φέρουμε στή 
ζωή μάτα. Μά πρέπει νά βιαστοΰμ', ευλογημένοι μου, νά τόν έβγά-
λουμε καί πρέπει άναγκαστά νά τονε χώσουμε κιόλα μή λάχη καί 
βρυκολακιάση 

Σ ' αυτά τά λόγια τοϋ παπά κόβουν τό αίμα τους οί χωριανοί καί 
πά νά χάσουν τόν νοϋ τους οί καψοχωριανές άπό τή λαχτάρα. Γιά νά 
γλυτρώσουν κιόλα οί άμοιροι άπό τό κακό καί νά γλυτρώσουν καί άπό 
τοϋ μαυροΛίακα τό - βρυκολάκιασμα, πιάνουν καί τόν παίρνουν καί 
μπροστά δ πάπας πάνε στό κοιμητήρι νύχτα κι ανοίγουν βαθυό λαγούμι, 
κατάβαθο, καί τόν πετάνε μέσα, ζεστον ακόμα τόν άμοιρο ! Τόν πε-
τροχωνίάζουν κιόλα, νά μή μπορή νά κουνηθή, καί νά μή ,μπορή νά 
ξεβρυκολακιάση καί νάβγη πάλε στόν Άπανουκόσμο ερημιά του ! 

Ήρθε καιρός νά τοϋ κάμη ή καψογυναϊκά του τις ε ν ν ι ά του. Παίρ
νει τόν Παπα-Ξυδέα μάτα καί παίρνει σπερνά ποΰφτειασε καί παίρνει 
προσφορές καί λιβάνια νά πα" νά τόν διαβάσουνε. Πάνε στό κοιμη
τήρι, διαβαίνουν τά μνημούρια, φτάνουν καί στοΰ μαυρο-Λίακα τόν 
τάφο. Τηράνε, τ ί νά ιδούνε ! . . . Βλέπουν νά κάθεται άπάνου στόν τ ά 
φο του ενα μεγάλο σκυλί σά δαμάλι, κατακόκκινο, μέ τρίχα φριγμένη, 
όρθή σάν αγριογούρουνο, μέ μάτια κάρβουνα αναμμένα. Σταυροκο-
πιοϋνται μέ τρομάρα πολλή, αρχινάει τά ξόρκια δ παπάς, καί τό σκυλί 
γένεται άνεμος κ ' εσβυσε, γένεται μπουχός κ,' έχάθη. 

Άπό τότε κ ' ύστερα κάθε τόσο δ παπάς ποϋ πάγαινε νά διάβαση 
στό κοιμητήρι, σά διάβαινε άπό τοϋ Λίακα τόν τάφο μπροστά, έ'βλεπε 
στήν ίδια θέσι πάντα τό ίδιο σκυλί τό κατακόκκινο μέ τρίχα όρθή, 
φριγμένη, μέ μάτια κάρβουν' αναμμένα. Τήραε τόν παπά άγριο-άγριο, 
άνοιγε το στόμα του νά γρούξη, τοΰδειχνε τά φοβερά του δόντια, απει
λητ ικά καί γένεται άνεμος κ ' έ'σβυνε, γένεται μπουχός κ ' έχάθη. Ό 
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παπάς άρχιζε νά τά χρειάζεται 6 άμοιρος, νά γίνεται σάν το κερί νά 
λυών/). "Επαψε κιόλα νά παγαίνη καταμόναχος στο κοιμητήρι καί 
μέρα νύχτα έκατακλειώταν στο σπιτικό του κ'έδιάβαζε τάγ ια του, καί 
έδιάβαζε τά ιερά του. 

Στη σαράντα ήμερες άπάνου άπο τή θανή τού μαυρο-Λίακα έ'πιασ' 
ή καψόχηρά του αποβραδίς κ ' έ'φτιασε σπερνά καί προσφορές νά πάτ) 
τήν άλλ ' ήμερα νά πάρη καί τον παπόί νά τοϋ κάμ·/) τίς σαράντα . 
Σάν έσιγύρισ' δλες τίς δουλειές της κ ' εκυβέρνησε καί τά παιδάκια 
της άπ'δ ,τ ι φτωχικό είχε, έκαμε το σταυρό της κ ' εκυουψε μέ τά πα ι 
δάκια της νά κοιμηθή, νά σηκωθή σύνταχο, νά πά νά κάνη τίς σα 
ράντα τάντρός της. Κατά το μεσονύχτι ακούει φοβερή ποδοχαλή 
στήν αυλή της, κι ακούει γογγυτιά βαρειά καί κουφιαναστενάγματα 
καί ξυπνάει μέ τρομάρα. 'Αφοκράζεται κι ακούει σπαραχτική φωνή σά 
νάβγαινε άπο τον "Αδη. 

— Γιατί νά μέ θδίφτε ζωντανόόό ! . . γ ιατί νά με θάφτε ζωντανόόό ! . . 
Καί ξαφνικά κι άπάντεχα κράκ ! κράκ ! βλέπει τήν πόρτα της 

νάνοίγη διάπλατη άπόξω, άφοϋχε βαλμένη διπλή τήν αμπάρα μέσαθε. 
Ανοίγει ή πόρτα καί τί βλέπει ή άμοιρη Λιακοϋ ! . . . Τον άντρα της, 
διπλωμένο μέσα σέ κάτασπρο σεντόνι, μέ το πρόσωπο ξεβαφουλιάρικο 
μισοφαγωμένο όπεκρέμονταν κολλητσίδες τά σκουλήκια άπο τή μύτη 
καί ταύτιά του γύρω, τά μάτια του βαθουλά μέσα ρουφημένα, το κε
φάλι του γυμνό καί πεσμένα τά μουστάκια καί τά γένεια του. Σ τ ά 
θηκε λίγο στήν πόρτα ολόρθος καί στερνά μέ βήματα άριά, κομμένα 
πήγε καί στάθηκε άπάνου στά παιδιά του. Τά ξεσκέπασ' έ'να-ενα, τά 
τήραξε, τά ξανασκέπασε μάτα, καί, μιά καί δυο έγειρε στή γωνιά 
πούταν ή στάμνα μέ τά λουκάνικα. 'Εστάθηκε έκεϊ μάτα, Ιγονάτισε 
άπόδιπλα στή στάμνα, έ'στρωσε χάμου στο πάτωμα μιά κοΰδα άπο το 
σάβανο του, κ ' έπιασε κι άδειασε τά μισά λουκάνικα άπάνου. 'Εβού-
λωσε μάτα τή στάμνα, έδίπλωσε καλά τά λουκάνικα στήν άκρη το 
σάβανο του, τάκρυψε διαμάσκαλα στον κόρφο του καί δώθε παν οί 
άλλοι. 'Εχάθηκε. 

* 

Όλο το χωριό, άχάραγο ακόμα, ήταν ανάστατο. Ά ν τύχαινε καί 
κανένας βάρυπνος νά βαρυοκοιμαται ακόμα, έξύπναε κι αυτός τρομαγ
μένος άπο τήν ποδοχαλή πού έγινόταν στους δρόμους όξω καί τίς σπα
ραχτικές φωνές τών γυναικών ποϋ θόλωναν τον αέρα καί σειώταν ό 
τόπος. 
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—• Βρέ τ ηταν'τοϋτο κακό 1 βρέ τ 'ήταν τοϋτο κακό ! . . .έτρεχε κα 
θένας τρομαγμένος νά μάθη. 

— Τήν άπερασμένη βραδεία, ακούς, έγινε ξαφνικέ μεγάλο. Εύρή-
καν τον Παπά-Ξυδέα ξερόν κοιτάμενο, μέ τά μάτια γουρλωμένα, 
άγριον κι άλλαξοπρόσωπο καί τή γλώσσα μιά πιθαμή οξω πεταγμένη. 
Ειχε στο λαιμό πλατειά ζουνάρια μελανάδες σά δαχτυλιές. Κ'ειχε 
τήν άπαλάμη του ανοιγμένη στο πρόσωπο του άπάνου σά νά φασκε-
λωνόταν μοναχός του δ άμοιρος... Ξαφνικό μεγάλο ! . . . Ή καψο-Λια-
κοϋ παραλόησε, ακούς και πήρε τά βουνά ζουρλή ή άμοιρη, καί τρέχει 
το χωρίο πίσωθέ της νά τήν πιάσουν, μήν πέσγ) πουθενά καί γκρεμι · 
στή, κι ακόμα νά τήν πιάσουν. Καί λένε τάχα,—Χρίστος κοντά μας, 
— δ μαυρο-Λίακας ξεβρυκολάκιασ' ακούς, γιατί τον είχανε ζωντανέ 
θαμμένο. Κι αυτός λέει, έβγήκε άπό τόν "Αδη στόν Άπανουκόσμο καί 
πήγε κ'ε'πνιξε στόν ύπνο τόν παπά . Κι αυτός σήκωσε τό νοΰ τής άμοι
ρης τής γυναίκας του ποϋ πήρε τά βουνά καί τρέχει τό χωριό τόρα 
ανάστατο πίσω της νά τήν πιάσουν, μήν πέση πουθενά καί γκρεμιστή 
καί γίνη κακό μεγάλο. 

Χρόνια πολλά, τόρα ξακλήρισε σύσπιτη ή γενεά τοϋ βρυκόλακα. 
Μιά ράτα κάμποσον καιρό μπροστά ανέβηκα γιά κυνήγι στό χωριό 

άπάνου. 'Επήρα τήν κυρούλα μου κ' έπέρασα στοϋ βρυκόλακα τό σπίτι . 
— Νά, μοϋ λέει ή κυρούλά μου, δείχνοντας μιάν αγκωνή χάμου 

λαδωμένη. Νά, μοϋ λέει, έδώ ήταν δπάδειασε τά λουκάνικα στό σά
βανο του δ βρυκόλακας. Άπόμειν ' άποτότε ή λαδιά καί δέ βγα ίνε ι . . . . 

( Α θ ή ν α ) Κ ω σ τ ή ς Ι Ι α σ β α γ ι ά ν ν η ς . 

ΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΡΟ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ 1 

Δ*. 
Καί οΰ μόνον τήν παιδείαν διαφερόντως τιμό^ καί διαπρυσίως κη 

ρύττει δ ημέτερος ποιητής, άλλά καί τούς θεραπεύσαντας καί τούς θε
ραπεύοντας αυτήν παρ' ήμϊν ύπερβαλλόντως επαινεί καί εγκωμιάζει. 
Ούτως έν τή εκτη τής Άφχερώσεως στροφή (σελ. II) επαινεί τούς 
έν Έρμουπόλει διδασκάλους, ων ήτο και δ Γεώργιος Σερούϊος, δ τότ« 

i Συνέχεια. "Ιδβ βελ. 747. 
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γυμνασιάρχης Σύρου, άνήρ σοφός καί Έ λ λ η ν αληθής (*ΐδε Βλάχον Ιν 
τω προσημειωθέντι τόπω σελ. 10) : 

At' αφειδοΰς καταβολής προσπαθειών μεγάλων, 
Χορός ένταϋθα φωτερός ενθέρμων διδασκάλων, 
Τούς τής ευδαιμονίας μας λαμπρούς ύψόνων στύλους, 
Τών εύκλεών προγόνων μας ένδοξους αντιζήλους 
Έκ τής πτωχής Ελληνικής μορφάνει νεολαίας, 
Ελλάδα νέαν καθιστών άξίαν τής αρχαίας1. 

Έκ δέ τών τά γράμματα καλλιεργησάντων υπέρ πάντας, ώς εικός, 
θαυμάζει καί εξυμνεί τον σοφόν Ά δ α μ ά ν τ ι ο ν Κοραήν, δν αποκαλεί 
ΜουΟΤίγέτην, έν τω δευτέρω τής συλλογής ποιήματι τφ έπιγραφΟ-
μένω Ή πρός τ ο ύ ς εύεργέτας της Ε λ λ ά δ ο ς ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η 
•μας, ή ό σοφός Α δ α μ ά ν τ ι ο ς Κοραής (σελ. 1—4) . "Ακούσατε 
τήν ενθουσιώδη πρώτην καί τελευταίαν στροφήν του ποιήματος τούτου: 

Έκ χρυσοϋ και έξ αργύρου ανδριάντας στήσατε του, 
Καί πρδς μνήμην τοϋ μεγάλου της Ελλάδος ευεργέτου, 

1 «Βαδίζετε ήδη τήν άρίστην πρδς τον Παρνασσόν δδόν, ύπο άριστον Μουση-
γέτην τον Γυμνασιάρχην σας», έγραφε προς τον Καρασούτσαν δ Ραγκαβής ("Ιδε 
MoudCtV ©ηλάζουοΌ/ν σελ. 11). Είς τήν'περίοδον δε ταύτην τής επιστολής τοϋ 
άοιδίμου εκείνου ανδρός ύποσημειοΰται δ ευγνώμων μαθητής ποιητής τάδε : 
«Τόν σοφόν Γυμνασιάρχην Έρμουπόλεως Γ. Σερούϊον ΚεΓον. Ό άξιος ούτος τοϋ 
Σιμωνίδου καί Βακχυλίδου απόγονος, λανθάνει ίσως τινάς κρυπτών ύπό τόν στέ-
φανον τής σοφίας καί τήν αειθαλή δάφνην τοϋ Παρνασσοΰ. Είς τάς ουδόλως 
έλάσσονας οΰδενός των καλητέρων σημερινών μας ποιημάτων ανέκδοτους ετι τοϋ 
ανδρός τούτου ποιήσεις, πολλάς τών δποίων ηΰτυχήσαμεν καί ημείς νά ί'δωμεν, 
έπιφαίνεται πΰρ ποιήσεως καί φαντασίας λαμπρας, καί νους δημιουργικός λέξεων 
μέ συνθέσεως καί παραγωγής εΰκολίαν άμίμητον. Ευχή; έργον ήθελεν εισθαι άν 
έξεδίδοντο είς φώς τοϋ δαφνηφάγου τούτου αοιδοϋ μας τά ποιήματα, συνιστά
μενα είς πλήθος ποικίλων Λυρικών ποιήσεων, και μέγαν αριθμόν επιγραμμάτων, 
καί είς μεταφράσεις άρίστας τραγωδιών καί άλλου είδους ποιήσεων». 

Υπέρ τών έν Έρμουπάλει καθ' δλου διδασκάλων κείνται καί όί έξης έν τή 
ΘηλαζούόΊ^ Moutfij. («Τά Έρμουπολιτικά») στίχοι (σελ. 71—72) : 

Πλην πόσον τήν τοϋ σώφρονος καί τήν τοϋ ευαίσθητου 
Καρδίαν δέν θά θέλξωσι, καί πόσην ή ψυχή του 
Χαράν δέν θέλει αίσθανθή, έάν μέ δμμα φίλον, 
'Ελθών εις τά Γυμνάσια, τόν τόσον ΐ'δη ζήλον 
Των διδασκόντων ε'ις αυτά, καί τών διδασκομένων 
Τήν έξαισίαν πρόοδον, καί τήν πολλών επαίνων 
Άξίαν καί άκάματον αυτών φιλοπονίαν! 
"Ας ιδη τήν άκάθεκτον ημών μουσομανίαν, 

' Ό πρό μικροϋ κτηνών ήμας άποκαλών άγέλην, 
"Ας μάθ^ τις τής λέξεως ή σημασία «ΕΛΛΗΝ». 
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Πανελλήνιος κατ'ετος εορτή άς συστηθή, 
Καί ώς έφορος τών φώτων στην Έλλάδ' άς τιμηθή. 
Και χορός "Ελληνοπαίδων αμέτρητων μυριάδων 
Εις τόν τάφον του τριγύρω τόν λαμπρόν του ΰμνον όίδων, 
"Ας δεικνύη πόσην δόξαν, πόσον μέγεθος τιμών 
'Αποδίδ' εις τήν Παιδείαν ή σεπτή Πατρίς ημών 

Καί άς βλέπουν καί οί ξένοι 
Κ' οί εχθροί ημών μακρόθεν έκθαμβοι κ' έκπεπληγμένοι. 

Ευθύς δέ μετά τούτους έπονται οί έξης αγνότατοι στίχοι, φόρος ευ
γνωμοσύνης δικαιότατος ε'ις τήν μνήμην τοΰ υ π ά τ ο υ ευεργέτου τ ο ϋ 
"Εθνους, τού άοιδίμου Αδαμαντίου Κοραή : 

Τ' ίνομά σου, Μουσηγέτα, είς τοϋ "Ελληνος τά χείλη 
Δέν προφέρεται μέ δίχως σεβασμόν περικλεή, 
Καί μέ δίχως εκπληξίν των οί πιστοί τών φώτων φίλοι 
Δέν εξύμνησαν τήν δόξαν τοΰ μεγάλου Κοραή. 

Αναμφιβόλως αδύνατον ήτο, κύριοι, νά προμαντεύση δ ευγενής 
ημών μεϊραξ ποιητής δτι μετά πάροδον πεντήκοντα καί τεσσάρων ετών 
γνωστή συμμορία άμαθων καί κακοηθών καί άμούσων στιχοπλόκων, 
περιφρονούντων τήν καθαρεύουσαν γλώσσαν, άτε παντελώς άγνοούντων 
αυτήν, ήθελεν έξυβρίζη άνοσιώτατα καί μωρότατα τήν ίεράν μνήμην 
τού Κοραή, καί δτι δ Ιωάννης Ψυχάρης, δ επιστημονικός ούτος ήλιος, 
ού τάς ακτίνας έδέχθητε πρό τίνων ήμερων έν εΐδει α γ ν ό τ α τ ο υ φ ι 
λ ή μ α τ ο ς άπό τού βήματος τούτου, ήθελεν άποκαλή imbecile ήτοι 

λ α κ α τόν ύπέρτατον καί ήμίθεον εκείνον τοϋ Έθνους φωστήρα! 
Ά λ λ ' , ένταϋθα τοϋ λόγου γενόμενοι, όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν 

δτι ευτύχημα εινε ίσως, κύριοι, δτι άπέθανεν ήδη δ Κοραής, διότι, άν 
έ'ζη, άφεύκτως δ κ. Ψυχάρης ήθελε προσκαλέση αυτόν εις μονομαχίαν! 
"Ισως δμως δέν κατενόει τήν πρόσκλησιν δ μέγας έκεϊνος άνήρ, διότι δ 
κ. Ψυχάρης, έ ξ ε λ λ η ν ί ζ ω ν χαρ ι έ ΰ τα τα τήν μονομαχίαν, λέγει αυ
τήν ν τ ο υ έ λ λ ο ("Ιδε Ακρόπολη» τής 11 Νοεμβρίου) ! ! Ι . , . Ά λ λ ' άς 
παύσωμεν ήδη ν τ ο υ ε λ λ ά ρ ο ν τ ε ς μετά τού κ. Ψυχάρη, μή τυχόν ίδω-
μεν αΰριον έν τ φ γραφείω ημών ν τ ο υ ε λ λ ο φ ό ρ ο υ ς μάρι»υρας καί με-
θαύριον εν τινι έφημερίδι ν τ ο υ έ λ λ ι κ ε ς εκθέσεις, γαλλίΟτι συντε-
ταγμένας καί έ ξ υβρ ι ζο ι ί σα ς ημάς. Και ταΰτα πάντα , κύριοι, κατά 
τρόπον άδΐκώτατον καί άντιφατικώτατον, διότι δ κ. Ψυχάρης έ'στεργε 
τέως καί άπεδέχετο τά γλωσσικά καί τά φιλολογικά καθ'δλου ν τ ο υ -
έ λ λ α . Έν τω συγγράμματι αύτοϋ, δπερ επιγράφεται Τό ταξ ίδ ι μ ο υ , 
καί δπερ συνέγραψαν άπό κοινού ar Μοϋσαι μετά τών Χαρίτων, προε-
δρευούσης τής Λογικής, άναγινώσκομεν (σελ. 4) μετ ' αρρήτου ηδονής 
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τά έξης ευγενέστατα, καί σωφρονέστατα ρήματα : «Βαρέθηκα τήν 
τύχη μου. Θά φ ι λ ή σ ω τόν π ρ ώ τ ο π ο ΰ θά μέ § ρ ί σ η . Καβγάδες 
δ ίψασε ή ψ υ χ ή μ ο υ . Είναι καιρός πού έ'χω σά μ ιά λχγουρα σ τ ή ν 
καρδ ιά . Λαχτάρα μ' έπιασε νά ξαναδιώ τ ή μ ά ν ν α μου , τ ή ν "Ελ
λάδα ! (Τί ειρωνεία !..) Ό νους μου μ ε γ ά λ α γυρέβει. ΘΕΛΩ ΔΟΞΑ 
ΚΑΙ ΓΡΟΘΙΕΣ ! » . Ή δευτέρα τών δύο τούτων τελευταίων μ ε γ ά λ ω ν 
αξιώσεων τού κ. Ψυχάρη, μή ούσα βεβαίως δυσεκτέλεστος ώς ή 
πρώτη, έξεπληρώθή μετά προθυμίας μεγίστης ύπό τής νεωτέρας Γρα ΐ -
κ ο λ ο γ ι ά ς , ώς αποκαλεί ημάς δ συγγραφεύς τού Ταξ ι δ ι ού μ ο υ 
(σελ. 99). Διατί λοιπόν νά έξοργίζηται νύν δ κ. Ψυχάρης καί νά 
ν τουελλάρτ ι τοσούτον ίταμώς καί σκαιώς ; Ή δ νεώτερος ούτος ιπ
πότης τής Μάγχης ύπέσχετο νά φιλήσνι μόνον τόν π ρ ώ τ ο ν , δστις 
ήθελε ^ρίσντ, αυτόν ; Ά λ λ ά τοιαύτην προνομίαν τού π ρ ώ τ ο υ εκείνου 
Γρα ικοΰ αδύνατον πάντως ήτο νά στέρξγ] ή άλλη Γρα ι κολογ ιά , 
και διά τοϋτο έσπευσε καί αυτή νά μιμηθή τόν π ρ ώ τ ο ν εκείνον έπι-
στήθιον τοϋ κ. Ψυχάρη φίλον. "Οθεν δικαίως ίσως τά μέγιστα ήδη 
ξενίζονται πάντες, βλέποντες δτι τό φίλημα τού κ. Ψυχάρη ήτο μ ε -
ρ ο λ η π τ ι κ ώ τ α τ ο ν , υπέρ τοϋ π ρ ώ τ ο υ εκείνου καί μόνου τρισευδαίμο-
νος θνητού, καί δτι ήμεϊς οί άλλοι ευρισκόμεθα πρό νοστιμωτάτου 
ν τ ο υ ε λ λ ά ρ ο ν τ ο ς ίππότου, Ή ρ ο σ τ ρ ά τ ο υ τ ο ΰ μ ι κ ρ ο ϋ I1 

Ά λ λ ά καταλίπωμεν χ υ δ α ι ο λ ο γ ί α ς καί χ υ δ α ι ο φ ρ ο σ υ ν η ς ο'ικτρό-
τ α τ ' αποκυήματα, α ν τ ε θ ν ι κ ο ύ ς σ κ ο π ο ύ ς έξ ι δ ιο τ έλ ε ια ς έ π ι δ ι ώ -
κον τα , καί έπανέλθωμεν εις τά σεπτά καί προσφιλή ονόματα τοϋ Κο
ραή καί τοϋ έξυμνήσαντος αυτόν αειμνήστου μαθητού τοϋ γυμνασίου 
τής "Ερμουπόλεως. 

Ιδίως δ Καρασούτσας μεγάλως, ώς εικός, έν τοις ύστερον χρόνοις 
Ιτίμα τό περί τήν γλώσσαν έργον τού Κοραή. Ά λ λ ' δμως, μή τυφλού-
μενος περί τό φΛούμενον, παρατηρεί δτι ούτε τό έργον τοϋ Κοραή ήτο 
ενός μόνον έργον ανδρός, ουτε δ Κοραής ποιητής. Οι ποιηταί, λέγει, 
άτε ουχί πεζοί άλλ ' άπό τοϋ Πήγασου μαχόμενοι, δύνανται μακράν 
νά ρίπτωσι ΐ ά βέλη τών έπων. "Εν γένει τό περί τήν γλώσσαν έργον 
τού Κοραή εΐνε μέγα, ά λ λ ' δμως δέν εινε καί κατά ποσόν άνυπέρβλη-

1 Σημ. Διευθ. «Παρναδόοϋ». Δημοσιεύομεν το ανάγνωσμα τοϋτο άκέραιον 
δπως άπηγγέλθη έν τώ «Παρνασσω», χωρίς νά συμμεριζώμεθα χαί χωρίς νά 
έγκρίνωμεν τάς έν τη περιόδω ταύτη περιεχομένας δριμείας εκφράσεις καί ευχό
μενοι δπως ή έκτροχιασθεισα συζήτησις έπί τοΰ πολύκροτου γλωσσικού ζητή
ματος επανέλθη εντός τών εμπρεπόντων αύτΐ) ορίων. 
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τον. Ήμεϊς όφείλομεν νά προχωρήσωμεν περαιτέρω, άνιστάντες και 
καθαίροντες τήν γλώσσαν τήν "Ελληνικήν. 

Πρώτος ό Κοραής, εις γην κλεινός τήν ελληνίδα, 
Διά χειρός επιμελούς πολλήν αίσχράν £υτίδα 
'Απέξεσε καί στίγματα βαρβαρικών αιώνων. 
Άλλ' έργον δ άγων ανδρός ενός δέν ητο μόνον. 
"Οστις τόν ί'ππον τόν πτηνόν* πωλοδαμνεΓ κ' ιππεύει, 
Μακράν γνωρίζει τών έπων τά βέλη νά τοξεύη. 
Οί αοιδοί έκόσμησαν τήν γλώσσαν τήν άρχαίαν 
Μ' άνθη αμάραντα, τερπνά· οΐ αοιδοί τήν νέαν 
Έφάμιλλον τής παλαιάς θά καταστήσουν μόνος 
Αρνε ί τα ι ό ώχρος ν.' εχθρός τών θείων δώρων φθόνος. 1 

Ά λ λ ά τ ά περί τούτου θέλομεν άναπτύξνι ήμεϊς καταλληλότερον άλ -
λαχοϋ. Άλλαχοϋ δ ' έ'τι θέλομεν ακριβώς παραστήστ) τίνες δεινόταται 
καί ανυπολόγιστοι συμφοραί θά κατεχέοντο ^άγδην εις τό έ'θνος ημών, 
άν ήδύναντο καί έπί στιγμήν μόνον νά έπικρατήσωσι παρ ' ήμϊν τά 
μωρά καί απαίσια τών χυδαιοφώνων διδάγματα, άν δ Ψνχαρισμός 
ήδύνατο ν ' αντικαταστήσω) καί έπί βραχύ τόν ΈλληνίΟμόν και οί 
Ψυχαρικοι τούς "Ελληνας ή τ ή Γραικολογιά, ώς λέγει δ χα -
ριέστατος Ήρόστρατος δ Β ' ! 

Ε'. 

Καί δέν εινε μόνον περιπαθέστατος τής παιδείας λάτρις δ νεαρός 
ημών ποιητής, εινε καί ένθουσιωδέστατος κ ή ρ υ ξ α υ τ ή ς . Τήν πα ι -
δείαν, άνακράζει, τιμάτε ! "Η παιδεία φέρει τήν εΰτυχίαν, ή αληθής 
παιδεία συνεπάγεται τήν άρετήν, ή παιδεία εινε τό κόσμημα τής πο
λυτίμου στολής τής ψυχής I Ακούσατε τάς τρεις πρώτας στροφάς τοϋ 
δεκάτου τετάρτου τής συλλογής ποιήματος τοϋ έπιγραφομ,ένου Αί έπΐ-
θυμ ία ι μου (σελ. 24) : 

'Αηδόνος έπεθύμουν ν' ανελάμβανα μορφήν, 
Και καθήμενος είς δάφνης χρυσωμένην κορυφήν, 
Να λαλώ πρός τούς περώντας, «εύτυχίαν, διαβάται, 
"Αν ζητήτε, τήν παιδείαν, διαβάται μου, τιμάτε». 

Έπεθύμουν νά αντηχεί είς τών δυνατών τά ωτα 
Ή αδύνατος φωνή μου, καί νά κράξω, «δυνατοί, 
Μέτής άληθοϋς σοφίας τάς λαμπάδας καί τά φώτα, 
Τής ομίχλης λυομένης, φαίνεται ή 'Αρετή». 

1 Τόν Πήγασον. ' 
» "Ιδε Βάρβιτον σελ. 127—128. 
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Άπο τους συνήλικάς μου έπεθύμουν ν' άκουόμην, 
Κι' άν συνέκλιναν ν' ακούσουν άδελφοΰ των συμβουλήν, 
"Ηθελα τούς αποτείνει τήν μικράν μου ταύτην γνώμην, 
«Τής ψυχής, κοσμείτε, φίλοι, τήν πολύτιμον στολήν». 

Τό θέαμα δέ τοϋ χρυοΌΰ άνδραπόδου, τοϋ πλουσίου μεν ά λ λ ' 
άμαθους άνθρωπου, εμπνέει εις τόν ποιητήν άποστροφήν καί βδελυγμίαν 
μεγίστην. Εινε, λέγει , όνος ό τοιούτος, καί ή μόνη αύτοϋ αξία εινε 
δτι καθέζεται έπι θρόνου κεχρυσΊΛμένου. Ακούσατε τήν τετάρτην 
στροφήν τοϋ έβδομου τής συλλογής ποιήματος τοϋ έπιγραφομένου Ή 
μετάνοια μου n ή πρότερα μου πλάνη (σελ. 15): 

Βλέπων δεσπότην άμαθη είς τινα πολιτείαν, 
Πολλών κολάκων τρέφοντα μεγάλην συνοδίαν 

Οικιακών καί ξένων, 
Δέν βλέπεις καθεζδμενον εις χρυσωμένον θρόνον 
Και συνδιαλεγόμενον μετά πιθήκων ό'νον 

Χρυιοενδεδυμένον ; 

ΕΊς τοιούτον δέ άνθρωπον (άνίσχυρον δυνατόν, ώς έν τ ώ ποιή-
ματι λέγετα ι ) , υπάρχοντα βεβαίως έν παντ ί καιρώ καί τόπω, απευθύ
νει δ γενναιόφρων ποιητής τάς έξης εΰγενεστάτας στροφάς :' 

μεγαλόφρον δυνατέ ανίσχυρε, είπε μοι, 
Είς τί προτέρημα ζητείς δ άλλος νά σέ τρέμη ; 

Άπο τής γης τδ χώμα, 
Καθώς εκείνος μή καί σύ μήν άρα δέν έπλάσθη; ; 
Μέ το αΰτδ θνητδν καί σύ μή δέν κατεσκευάσθης 

Καθώς έκεΓνος σώμα ; 

Ποίον τών δύο κάλλιον, ψυχή μου, συ προκρίνεις ; 
Πένητα ποριζόμενον μετά δικαιοσύνη; 

"Αρτον τον έπιούσιον, 
"Η Σαρδανάπαλόν τινα α'ιχμάλωτον τή; μέθη;, 
Και εις λαμπράς διάγοντα οικίας ευμεγέθεις 

Άτιμασμένον πλούσιον ; ι 

1 Περί τοϋ Beranger, τοΰ ενδοξότατου τή; Γαλλία; ποιητοΰ, αναλόγως είπεν 
δ Καρασούτσας (Βαρβΐτω σελ. 22) δτι 

Τοΰ Διογένους τήν πενίαν 
Κ' εν τή; Λιζέττα; άπλοΰν poSoy 
'Επρόκριν' άπο τήν άνίαν 
Τών χρυσοφόρων άνδραπόδων.— 

'Εν τή Βαρβίτω (σελ. 192) διδάσκει ήμά; ώσαύτω; 4 ποιητή; οτι 
II est des gens petits, plus petits qu'une mouche, 
Mais que leur place fait paraitre des giants. 
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Ά λ λ ' ή αγνότατη τού νεαρού Ιωάννου ψυχή ήτο πλουσιώτατον 

ηθικού θησαυρού ταμιεΐον, μόλις δέ όπή τις ήνοίγετο, καί αθρόος έξε-
χειτο δ έν αυτή πλημμύρων ηθικός πλούτος. 'Εν τω δεκάτω τετάρτω 
τής συλλογής ποιήμάτι τώ έπιγραφομένω Αί έπ ιθυμ ία ι μ ο υ παρί
σταται , ώς είπομεν, δ ποιητής διαπρύσιος τών αγαθών τής παιδείας 
κήρυξ. 'Εν τή παιδεία:, λέγει, ή ευδαιμονία, ή αρετή, δ τής ψυχής 
στολισμός ! Ά λ λ ά , μόλις ήγγισεν δ ευγενέστατος νεανίας εις τό άντ ι -
κείμενον τοϋτο, καί επιθυμεί νά δράξηται ουχί πλέον τής έκ τής πα ι 
δείας εΰεστούς άλλά τής όλης ευδαιμονίας. Δέν επιθυμώ, λέγει, μόνον 
νά έ'χη τις τήν έκ τής παιδείας ήθικήν εύμάρειαν, θέλω νά εινε πάς τις 
κατά πάσας τάς αναφοράς ευτυχής. Καί φιλοτεχνεί τήν έξης τελευ
ταίαν τοϋ ποιήματος στροφήν (σελ. 24), μή συνδεομένην μέν στενώς 
μετά τών τριών προηγουμένων, ά λ λ ' δμως έ'χουσαν σελασφόρον τό ηθι
κόν κάλλος, άτε έκπηγάσασαν φυσικώτατα έκ ψυχής εΰαισθητοτάτης, 
άπό καρδίας αυτόχρημα αγγελικής : 

Έπεθύμουν τέλος πάντων πανταχοΰ νά βασιλεύη 
Ή Ίσότης καί νά λάμπη ή ειρήνη πανταχοΰ, 
Καί αύτη εί; τήν έστίαν, ώ; θεδς νά έφορεύη, 
Τής οικίας τοΰ πλουσίου, καί τή; στέγη; τοϋ πτωχοϋ. 

Ή αγνότατη αύ'τη στροφή ομοιάζει τάς εννοίας πρός τούς εξής τής 
Θηλαζούσης Μούσης (σελ. 48) στίχους, ύπαγορευθέντας καί αυ
τούς ύπό καρδίας ευγενέστατης καί ωσαύτως μή στενώς συνδεόμενους 
μετά τού θεμελιώδους υποστρώματος τοϋ έν ω άπαντώσι ποιήματος, 
έπιγραφομένου Ή καλλονή : 

Πλην διά ποίον άγνωστον καί λόγον καί α'ιτίαν 
Νά διαφέργι έπί γη; δ άνθρωπο; τοσοΰτον ; 
Δέν ήτο καλόν άρά γε έάν μέ άφθονίαν 
Ή φύσις διεμοίραζε τον αφθονόν τη; πλοΰτον ; 

Δέν ήτον αρά γε καλόν, τοΰ ανθρωπίνου γένους 
Έάν αί τόσαι μάστιγε; έξέλειπον διόλου, 

Καί απαθείς καί άναλγεΤ; καί τρισευτυχισμένους 
"Αν εζων χρόνου; οί θνητοί διά τοϋ βίου δλου ; 

ΣΤ 1 . 

Τήν ποίησιν δ αγνότατος ποιητής προτ ίμα παντός πλούτου 
κα ι παντός ^ρυσ ίου . 'Εν τή έκτη καί τή έβδομη στροφή τοϋ δε
κάτου πέμπτου τής συλλογής ποιήματος τοϋ έπιγραφομένου Πθΐητΐκα\ 
έ μ π ν ε υ σ ΐ ι ς (σελ. 25) λ έγε ι : 
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Ά λ λ ά νά βλέπω έμαθα μέ άδιαφορίαν 
Τήν δόξαν τών μεγάλων, 

Και νά ακούω τον βαρόν, μέ ήσυχον καρδίαν, 
Τών υμνωδών των σάλον. 

Καί νά προκρίνω μάλιστα, άπ'δλον των τόν πλοϋτον, 
Ά π ' δ λ ο ν τό χρυσίον, 

Τής νέας ταύτης λύρας μου τόν πλούτον μόνον τούτον, 
Τόν άϋλον καί θείον 1. 

Οί περί τήν φιλολογίαν τών ημετέρων προγόνων διατρίβοντες—και 
ούτοι δυστυχώς δέν εινε πολλοί παρ' ήμϊν, τουναντίον δέ μάλιστ ' άπό 
τίνος χρόνου ήρξατο παρ' ήμϊν σχηματιζόμενη κακοήθης καί προδοτική 
συμμορία εχθρών τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας καί τού "Ελληνι
σμού, περί ων ού τοϋ παρόντος—οί διατρίβοντες, λέγω, περί τήν α ί -
γλήεσσαν φιλολογίαν τών ημετέρων προγόνων γινώσκουσι τήν περί τού 
πλούτου φιλοσοφίαν τοϋ Σόλωνος τήν έκτιθεμένην έν στίχοις τοϋ Α θ η 
ναίου νομοθέτου διασωθεΐσιν ήμϊν ύπό τοϋ Πλουτάρχου έν τώ δευτέρω 
και τώ τρίτω κεφαλαίω τοϋ βίου τοϋ Σόλωνος. Ό Σόλων ούτε απο
κλε ιστ ικώς τόν πλοϋτον έθαύμαζεν, ούτε τόν άδικον πλούτον τό πα-
ράπαν έτίμα, ούτε τόν τοιούτον πλοϋτον έθεώρει ίσότιμον πρός τήν άρε-
τήν. Οί πρακτικοί "Άγγλοι λέγουσιν δτι η π ρ α γ μ α τ ι κ ή ευδα ιμο
ν ί α έξήρτητα ι έκ τοΰ τρόπου τοΰ σκέπτεσθαι εκάστου α ν 
θρώπου, καί δ Σόλων ελεγεν δτι ομοίως ,πλουτεΐ καί εκείνος, εις δν 

πολύς άργυρος έστι 
καί χρυσός καί γης πυροφόρου πεδία 
ίπποι θ' ήμίονοί τε, 

καί εκείνος, εις δν 
μόνα ταϋτα πάρεστι, 

γαστρί τε καί πλευρή και ποσίν άβρά παθεϊν, 

* Έν τή" Λύρα (σελ. 34) ωσαύτως λέγει δ πανδαμάτωρ χρόνος πρός τόν 
ποιητήν : 

«Εισήλθες ομως διατΐ εις τόν λειμώνα τοΰτον ; 
Έδ' δστις, τέκνον, "έρχεται ας μήν έλπίζη πλοϋτον 
"Άς μήν έλπίζ' ύπερβολάς έδώ πολυτελείας· 
"Αν ήναι πένης, άς δεχθή τόν δίσκον τής πενίας· 
Τόν φέροντα τόν δίσκον της κάνεις έδώ δέν ψέγει, 
Τά άνθη μόνον έφθανε τοΰ κήπου νά συλλέγγ^· 
Καί μ' ανθοδεσμών προσφοράς τόν όβολόν ευκόλως, 
Ευκόλως τόν έπρόσφερεν δ Κόσμος, τέκνον, 8λος. 
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παιδός τ' ήδέ γυναικός, έπήν καί ταϋτ' άφίκηται, 
ήβη, σΰν δ' ώρη γίγνεται αρμοδία. 1 

"Ομοιότατη πρός τήν τοϋ Σόλωνος εινε ή περί πλούτου φιλοσοφία τού 
νεαρού ποιητού. Ή φιλοσοφία δέ αύτη εκτίθεται έν τ φ έβδόμω τής 
συλλογής ποιήματι τώ έπιγραφομένω Ή μετάνο ια μ ο υ ή ή πρό
τερα μου π λ ά ν η (σελ. 14—15) καί εν ταϊς έπτά πρώταις στρο-
φαϊς τοϋ δεκάτου πέμπτου τής συλλογής ποιήματος τού έπιγραφομένου 
Ποιητικαι εμπνεύσε ις (σελ. 24—26). "Εκ τού πρώτου τών μνημο
νευθέντων ποιημάτων άναγινώσκομεν τάς έξης τρεις πρώτας στροφάς : 

Χθες ετι παιδαριωδώς τόν κόσμον έθεώρουν, 
Τόν πλούσιον έθαύμαζα, τήν δόξαν του ήπόρουν 

Καί τήν μεγαλειότητα* 
Τόν δ' δμοιόν μου πένητα ένόμιζα γελοΓον, 
'Ενόμιζ' άξιόμεμπτον τήν λύπης καί δακρύων 

Άξίαν αθλιότητα. 

Τούς οφθαλμούς μου σήμερον ολίγον κατ'ολίγον, 
Άπό τήν πλάνην τής νυκτός πρός τοϋ φωτός άνοίγων 

Τήν καθαράν άλήθειαν, 
Μέ εκστασιν τήν πρώτην μου τυφλότητα κοττάζω, 
Καί δλος μεταμέλεια μακράν αποτινάζω 

Τήν πρώτην μου εΰήθειαν. 

Καί περιτρέχων μοναχός τά ΰψη τών ορέων, 
Καί βλέπων τό νησόφυτον γειτονικόν Αιγαίον 

Μέ ακραν άγαλλίασιν, 
Μόνος εγώ πρός εμαυτόν προτάσεις μου προτείνω, 
Καί μόνος τής απάτης μου ευκόλως διακρίνω 

Τήν αίφνιδίαν (sic) Γασιν.1 

Ακούσατε ήδη και τάς πέντε πρώτας στροφάς τών Ποιητικών 
εμπνεύσεων : 

Δέν έγεννήθην μέν υιός αρχόντων καί πλουσίων 
Οΰδ' εις αΰλάς πριγγίπων (sic) • 

Νά ζήσω παις έπέπρωτο μαλθακωμένον βίον, 
Έπί λαμπρών φερόμενος χρυσοχαλίνων ίππων. 

1 Τών στίχων τούτων τήν εννοιαν άπέδωκεν ώς έξης δ Κ. Παπαρρηγόπουλος 
έν τή αύτοϋ Ίΰτορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους (Τόμ. Α', σελ. 243 τής α' 
έκδ.) : «Εξίσου πλουτοΰσι — καί εκείνος όστις έχει πολύν άργυρον καί χρυσόν καί 
γης σιτοφόρου πεδία, καί ίππους, καί ήμιόνους, καί εκείνος δστις εχει τόσα μόνον 
δσα άρκοϋσι νά θεραπεύσωσι τήν γαστέρα, καί τό σώμα, καί τους πόδας" ετι 
δέ τήν γυναΓκα καί τόν παΐδα, οταν ελθη ώρα νά απόκτηση τοιαύτα». 

1 Τό λοιπόν τοΰ ποιήματος μέρος κατεχωρίσθη ανωτέρω (σελ. 850). 
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Άλλ' ούτε μαθητάρια άσόφων διδασκάλων, 
Ουδέ σπουδαίοι ό'ντως, 

Πρδς τού; γονεΐ; μου έτρεξαν μέ πάταγον μεγάλον, 
Νά μέ διδάξουν κράζοντες σοφίαν Σολομώντος. 

Άλλ' ουτε νέοι κόλακες, ηβών διεφθαρμένων, 
Πληροϋντές με επαίνων, 

Κ' εις ευγενείς τδ πνεϋμά μου ύψόνοντε; αιθέρας, 
Νά παίζω μέ έδίδαξαν τον κϋβον και τάς σφαίρας. 

Άλλά μαστδν έθήλασα γνήσιας 'Ελληνίδος, 
Καί προσφιλούς μητέρος, 

Άλλ ' άρτος παϊδα μ' εθρεψεν, έν ώρα τυραννίδος, 
Και μέ ίδρώτ' αποκτηθείς πολύπαθους πατέρος. 

Άλλά τής γλυκύτατη; μου πατρίδος τά σχολεΓα, 
Γλυκύ παιδείας γάλα, 

Μ' έπότισαν, καί ετι δε ή σεβαστή παιδεία 
Τοϋ βίου δίδει εις έμέ μαθήματα μεγάλα. 

Όποιοι φθόγγοι γενναίοι ! Όποιοι φθόγγοι αληθούς ποιητού, άνα-
μιμνήσκοντες το ποιημάτιον έκεϊνο τοϋ Schiller το έπιγραφόμενον Das 
Gliick καί die Weisheit, ήτοι Ή Ευτυχία και η Σοφία ! 1 

Ό Καρασούτσας δέν ήτο πλούσιος, 2 κύριοι, βαθύτατα δέ τήν τού 
πλούτου έ'λλειψιν συνησθάνετο, απειλούσαν νά κατάπνιξη έν αύτώ τό 
άρτιφυές τής ποιήσεως άνθος· άλλ' δμως, άνδρικήν ρώμην ψυχής έπι-
δεικνύμενος, δέν ηττάτα ι τής ένδειας, δέν υποκύπτει άγεννώς είς αυ
τήν . 'Αναμιμνήσκεται τοσούτων μαρτύρων τών γραμμάτων καί τής 
ποιήσεως, άναμιμνήσκεται τοϋ φρεάντλου Κλεάνθους, τοϋ φ ιλοσό
φου Κα\ πο ίητοϋ , καί έπιρ^ώννυσιν εαυτόν, καί άγέρωχον τηρεί τόν 
αυχένα πρός τήν ενδειαν, τό τέκνον τής Μεγαίρας και τό γ έ ν 
ν η μ α τ ή ς Ά λ η κ τ ο υ ς . Τά συναισθήματα ταύτα εκφράζονται μετά 
εν έ'τος έν τοις έξης στίχοις τής θ η λ ά ζ ο υ σ α ς Μούσης (σελ. 56 — 
57) έν τή Ε π ι σ τ ο λ ή πρός τόν κύρ ιον Άλέξανδρον Ραγκαβήν : 

Τοΰ πνεύματος μου τήν δρμήν τις εμποδίζει δμω; ; 
Τήν έλευθέραν μου ψυχήν τί ; θλίβει παρανόμως; 

1 Δύο άλλαι καί τοΰ ποιήματος τούτου στροφαί κατεχωρίσθησαν ανωτέρω 
(σελ. 852). 

* 'Εν τφ Πρδς την λύραν μου ποιήματι λέγει περί έαυτοΰ (σελ. 32). 
Δέν τον έπερικύκλονε χορός κολάκων φίλων, 
Διότ' εί; τήν καλύβην του τών αργυρών διστήλων 
Διόλου δεν ήκούετο δ γλυκύ; ήχος ίσως. 
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Τί; δαίμων ; ποία 'Εριννύ; ; 
Σύ έ'νδεια βροτολοιγό;, σύ τέκνον τή; Μεγαίρα;, 
"Η γέννημα τή; Άληκτους, όλεθροφόρον τέρα;, 

Σύ τήν ψυχήν μου τυραννεϊς. 

Άλλά καταφρονήσασαι τ* ανίσχυρα δεσμά σου, 
Εί; χαίτην δέν ύψώθησαν χρυσοφαοΰ; Πήγασου 

Συχνότατα αί Μοΰσαι; 
Μή τήν αδυναμίαν σου καί συ δέν συνησθάνθη;, 
Όπόταν δ φιλόσοφο; καί ποιητή; Κλεάνθη; 

Τδ ύδωρ εξαντλούσε ; 

"Η μήπω; δέν άπέθανεν δ "Ομηρο; επαίτη; ; 
"Η μήπω; έδυνήθησαν αί τόσαι άπειλαί τη ς^ 

Νά μή τον κάμουν ποιητήν, 
Καί ποιητήν άθάνατον είς όλους τού; αιώνα; ; 
Καθώς αυτοί, καταφρονώ καί πόνου; κι' άλγηδόνα;, 

Καί τήν ίσχύν τη; καί αυτήν, 

Ά λ λ ά μεθ'δλην τήν πενίαν καί τάς άλλας τοΰ βίου αύτοϋ περιπέ
τειας δ Καρασούτσας διεβίωσε, κύριοι, ευδαίμων, άν ή ευδαιμονία 
κέηται έν τώ βίω τώ έναρέτφ καί έν τώ τυχεΐν τινα ών έφίεται. Ναι, 
οί πόθοι τοϋ ευγενούς ημών ποιητού έξεπληρώθησαν έν τ φ β ceo αύτοϋ. 
Ουδέν άλλο έπόθησεν ή τήν άπό τής θεραπείας τών Μουσών εΰδοξίαν, 
καί τό άθλον τούτο απενεμήθη είς αυτόν ευχερώς ύπό τής μοίρας. 'Εν 
τώ τέλει τοϋ τελευταίου τής Λύρας ποιήματος λέγει δ π α ν δ α μ ά τ ω ρ 
χρόνος τούς έξης περιπαθείς λόγους πρός τόν ήμέτερον ποιητήν : 

"Αν χεϊρα δδηγήτριαν στην γήν τινα δέν έχης, 
Ά ν αηδών παντέρημος στά δάση μέσα τρέχης, 

Σέ φθάνει μό/ον, τέκνον μου, άν μέ ψαλμούς αθώους, 
Τοΰ διαβατού* εί'λκυσας τού; εγκάρδιους γόους. 

Χεϊρα ό δ η γ ή τ ρ ι α ν ούδεμίαν έ'σχεν έπί γής δ Καρασούτσας .πλήν 
τής τοϋ ιδίου αδελφού, ώς αηδών π α ν τ έ ρ η μ ο ς περιέπτη άνά τά 
δάση τής νέας ελληνικής πολιτείας καί κοινωνίας, ά λ λ ' δμως ουδέν 
ήττον έβίωσε βίον εύδαίμονα, διότι ουδέν άλλο έπόθησεν έν τ φ κόσμω 
δ ευγενέστατος τών Μουσών λάτρις ή δ ι ' αθώων ψ α λ μ ώ ν νά προ-
κ α λ έ σ η τ ο ύ ς ε γκάρδ ιου ς γ ό ο υ ς τοϋ δ ι αβατού . Καί δ πόθος ού
τος έξεπληρώθη· δ δ ιαβάτης , άκουσας τούς αθώους τοϋ ποιητού ψαλ
μούς, εγκάρδιους έξέχυσε γόους καί μετ ' αυτών έγκαρδιωτέρους επαί
νους. Καί τις ήτο δ δ ιαβάτης ούτος δ συγκινηθείς ύπό τής ά η -
δόνος τής π α ν τ ε ρ ή μ ο υ , δ γ ό ο υ ς ε γκάρδ ιου ς έκχύσα ς έπί τοις 
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άθωοίς τοϋ ημετέρου ποιητού τ|;αλμοΐς; Ό διαβάτης ούτος ήτο 
ή εκλεκτότερα μερίς τής ημετέρας πολιτείας τών γραμμάτων ή δα -
ψιλώς τιμήσασα τον ήμέτερον ποιητήν ό διαβάτης ούτος ήτο δ 
άοίδιμος "Αλέξανδρος Ρ . Ραγκαβής, ή μεγάλη εκείνη διάνοια 
καί ή μεγάλη εκείνη καρδία, ήτις διήλθεν ώς σελασφόρος κομήτης 
το στερέωμα τού πνευματικού ημών ούρανοΰ, καί ήτις ένουθέτησε 
πατρικώς, έξετίμησεν είλικρινώς, έθαύμασεν άνυποκρίτως τον ήμέ
τερον ποιητήν δ διαβάτης ούτος ήσαν οί Διόσκουροι πατέρες τής νέας 
ημών ελληνικής ' ποιήσεως, οί εθνικοί καί αείμνηστοι ημών ποιηταί 
Αλέξανδρος καί Παναγιώτης Σούτσος, οΐτινες άπεκάλουν τον ποιητήν 
τό λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο ν ^ έ α υ τ ώ ν πο ίημα , καί έ'λεγον περί αύτοϋ δτι έ ξ έ β η 
ώς ή "Αθήνα «εκ τού εγκεφάλου τοΰ Διός μέ τήν λόγχην καί τήν 
ασπίδα εις χείρας, άντί μέ σπάργανα» (Τδε Α π ά ν θ ι σ μ α πονιατικόν 
σελ. ζ' , σημ. α' )· δ διαβάτης ούτος υπήρξαν οί σοφοί Γερμανοί Θεό
δωρος Kind καί "Αδόλφος Elissen οί έπαινέσαντες καί μεταφράσαν-
τες τον ποιητήν τών ' Ε ω θ ι ν ώ ν Μ ε λ ω δ ι ώ ν δ διαβάτης ούτος είσθε 
τέλος υμεϊς, κύριοι, οί παράσχοντες τήν έσπέραν ταύτην φιλήκοον ούς 
προς εν τών σεμνότατων σεμνωμάτων τοϋ νέου ημών Παρνασσού, πρός 
έ'να τών έθνικωτάτων ημών ποιητών καί πρός τόν ήθικώτατον πάντων 
ανεξαιρέτως. 

2 τ α μ ά τ ε ο ς Λ. Ο ά λ β η ς 

Π Ε Ρ Ι Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Ο Σ 

Έκ τοϋ ύπο τά πιεστήρια εξαίρετου έργου τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει διακε
κριμένου έπιστήμονος καί ακαμάτου καθηγητοΰ κ. Ηλία Βαλσαμάκη τοϋ υπό 
τον τίτλον «Φυόνκοχϊΐμΐ'κά» περιλαμβάνοντος τάς περί θερμότητος τεσσάρας 
διαλέξεις τάς ύπ' αύτοϋ γενομένας κατά Ίανουάρι,ον καί Φεβρουάριον τοΰ πα
ρόντος έτους έν τω Έλληνικώ Φίλολογίκω Συλλέγω, άποσπώμεν σελίδας τινάς 
αφορωσας εις το αναφορικως προς το ταπεινοτερον θερμομετρικον οριον των χη
μικών δράσεων πόρισμα τοΰ Pictet, καθ' δ ουδεμία δράσις τελείται κατά τάς 
λίαν ταπεινάς θερμοκρασίας. 

«Νεώτεραι ερευναι συμπληρούσαι μακροχρόνιους έρευνας, άνεκοινώ-
θησαν κατά Σεπτέμ-βριον τοϋ 1893 είς τήν έν Λωζάνη συγκροτηθεϊσαν 
συνέλευσιν τής Societe helvetique des Sciences Naturelles, δ η -
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μοσιευθεϊσαι έν τοϊς Archives des sciences physiques et natu
relles, καί νέον έπέχυσαν φώς έπί τοϋ άπασχολούντος ημάς ζητήμα
τος τής πρός τάς ταπεινάς θερμοκρασίας σχέσεως τής ζωής. 

Κατά τήν άνακοίνωσιν ταύτην δ κ. Pictet έθεώρησεν άναγκαϊον 
προοιμιαζόμενος νά δρίσγι έπί τή βάσει τών συγχρόνων τών ανθρωπίνων 
γνώσεων δρίων τήν ζωήν καί τό ζωϊκόν φαινόμενον έν αντιθέσει πρός 
φαινόμενον καθαρώς μηχανικόν έν τοις άνοργάνοις σώμασι τελούμενον. 
Ό δρισμός ούτος φαίνεται αΰτω λίαν δυσχερής καί ματαίως ύπό πλεί
στων φυσιολόγων επιδιωχθείς, διά τόν λόγον δέ τούτον άρχεται έκ τής 
αναγραφής σειράς γεν ικών φα ινομένων εις άπαντα ανεξαιρέτως τά 
ζώντα όντα άπαντώντων, άτινα κατά τάξιν ε'ισί τά έξης : 

α ' ) Ά π α ν τ α τά ζώντα δ'ντα, ζώα ή <|υτά, φαίνονται ήμϊν ύπό 
τήν μορφήν ε ιδικών τ ύ π ω ν , καλουμένων ε ιδών. 

β') "Εκαστον ατομον είδους τινός αντιπροσωπεύει μονάδα, πραγ-
ματικήν έ'χουσαν άξίαν. 

γ' ) Ή ύφ ' έκαστου τών ατόμων συνε ίδησ ι ς τής ιδίας αυτού υπάρ
ξεως δέν εινε απαραίτητος· παρά τοις ζφοις τών ανωτέρων τάξεων, 
καί Ίδιοι παρά τώ άνθρώπω, αποτελεί αύτη τήν κατά φύσιν κατά-
στασιν. 

δ') Έκ τών εν τώ βάθει τών ιστών τών ζώντων ό'ντων τελουμένων 
φυσικοχημικών φαινομένων φαίνεται προκύπτουσα κατάστασ ι ς ε υ 
σταθούς ισορροπίας, αντιστοιχούσα πρός τήν κατά φύσιν ζωήν τών 
όντων καί έξασφαλίζουσα τήν ατομικότητα αυτών κατά τού συνόλου 
τών έ'ξωθεν ένεργουσών δυνάμεων. 

ε ' ) Ή κατά φύσιν ζωή τών ό'ντων τρεις παρουσιάζει φάσεις': Τήν 
γέννησΊν καί τήν ά ν ά π τ υ ξ ι ν μέχρι τής ώριμου ηλικίας, τήν κανο-
ν ί κ η ν ζωήν και τό γήρας περατούμενον διά τοϋ θανάτου. 

ς' ) Άπό τής γενικωτέρας εκδοχής τής λέξεως αί νόθοι παράγον
ται έκ πασών τών δπωσδήποτε διαταρασσουσών τήν ευσταθή ΐσορ-
ροπίαν τών ζωικών φαινομένων επιδράσεων, πέραν τών δρίων τών 
δυναμένων νά δρισθώσιν ώς κατά φύσιν καί 

ζ' ) Αυτά ταϋτα τά ζωικά φαινόμενα, εις τήν άπλουστάτην αυτών 
Ικφρασιν άνηγμένα, χαρακτηρίζονται πάντοτε ύπό φαινομένων χημι
κών καί ουχί φυσικών. 

Καί είς μέν τά φυτά ανευρίσκεται τό κύτταρον, άπορροφών ύπό 
τήν έπίδρασιν τοϋ φωτός τό άνθρακικόν οξύ τοϋ αέρος καί τοϋ ΰδα*ος 
καί άποσυντιθέμενον αυτό εις άνθρακα, προσλαμβανόμενον, καί είς όξυ-
γόνον, άποβαλλόμενον, εις δέ τά ζώα επίσης διακρίνεται το κύ τ τα -



858 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

ρον, άπορροφών τό όξυγόνον τοϋ αέρος και προσηλοϋν αυτό διά δ ια-
πιδύσεως βίς τάς έν τω κυττάρω είσερχομένας ουσίας. 

Ή θρέψ ι ς καί ή α ν α π ν ο ή τών κυττάρων άποτελοΰσι τά δύο στα
θερά φαινόμενα απάντων τών ζώντων δντων, άπασαι δέ αί έθελούσιαι 
ή μή κινήσεις, πασαι αί διά τών αισθητηρίων αντιλήψεις, αί είς τό 
νευρικόν σύστημα όφειλόμεναι, ε'ισί χαρακτήρες μεταβλητοί και δυνα
τόν νά ελλείπωσι, χωρίς διά τοϋτο νά δύναται νά θεωρηθή ή ζωή ώς 
απούσα ή έσβεσμένη. 

Έπί τών βάσεων τούτων στηρίξας δ κ. Pictet τήν ε'ρευναν αύτοϋ, 
ερευναν σκοπούσαν τήν μελέτην τής ειδικής επιδράσεως τών ταπεινών 
θερμοκρασιών έπί τών διά τών ανωτέρω άναγραφέντων χαρακτήρων 
δριζομένων ζωικών φαινομένων, προέβη είς τήν έκτέλεσιν πειραμάτων, 
άτινα έν συνάψει εχουσιν ώδε : 

Προς πειραματισμών εξελέγησαν έκ τών διαφόρων ειδών τών ζώων, 
θηλαστικών υφισταμένων χειμερίαν νάρκην, πτηνών διαφόρων κλιμά
των, βατραχιών, όφιοειδών, έγχυματογενών, μικροβίων καί λοιπών, τά 
υγιέστερα καί έξητάσθησαν κατά πρώτον επιμελώς έν τή κατά φύσιν 
ι,ωη αυτών, ητοι εν τη τροφή, τη αναπνοή, τώ μυ'ι'κφ έργω καί ταϊς 
παντοειδέσιν αυτών εκκρίσεσι. Τούτου γενομένου, έβυθίσθησαν ταύτα 
άποτόμως εντός, τών λεγομένων ψ υ κ τ ι κ ώ ν φ ρ ε ά τ ω ν (puits frigori-
fiques), ήτοι χώρων περιωρισμένων, ων τό μεταξύ τής διπλής παρειάς 
διάστημα διατηρείται είς θερμοκρασίαν ταπεινήν, κυμαινομένην κατά 
βούλησιν μεταξύ-}-10° κ α ί - 4 6 5 ° η — 2 0 0 ° . Τό ζώον τότε υποβάλ
λεται ύπο τήν έπίδρασιν τής ίδιας αύτοϋ ακτινοβολίας, ή θερμοκρασία 
ταπεινοϋται, οΰτω δέ δυνατόν νά μελετηθή ή έπί τοϋ συνόλου τοϋ ορ
γανισμού αυτού επενέργεια τοϋ διαταράσσοντος τήν κατά φύσιν κ α τ ά -
στασιν αύτοϋ παράγοντος τούτου. Μετρείται τότε δ σφυγμός ή ή τ α -
χύτης τών καρδιακών παλμών, ή θερμοκρασία είς διάφορα τοϋ σώμα
τος μέρη, αί διάφοροι εκκρίσεις καί αί φαινομενικαί μεταβολαί τής 
ευαισθησίας καί τής ευκινησίας τών μελών. 

Εκ τών διά τής μεθόδου ταύτης γενομένων πειραμάτων συνάγεται 
ασφαλώς δτι ή ενέργεια τών κατά διαφόρους βαθμούς ταπεινών τούτων 
θερμοκρασιών εινε ολέθρια διά τούς ζώντας οργανισμούς, πλήν τούτου 
δέ δρίζονται διά τούτων ακριβώς τά δ'ρια, εντός τών δποίων δυνατόν 
νά'κυμαίνηται ή θερμοκρασία τοϋ περιβάλλοντος άνευ καταστροφής τοϋ 
ευσταθούς τής φυσιολογικής ισορροπίας, ένφ συγχρόνως αυστηρά άνά-
λυσις τών ύπό τού ζώου άπορροφωμένων αερίων, πρό τοϋ πειράματος 
καί * α τ ' αυτό, παρέχει ώς έξαγόμενον τήν ακριβή κατά βάρος μέ-
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τρησιν τοϋ προσλαμβανομένου ύπό τοϋ αίματος καί τών μυών οξυγόνου. 
Επίσης δυνατόν διά τής μεθόδου ταύτης νά μελετηθή τοπικώς ή 

ενέργεια τοϋ ψύχους είτε έπί τών μυών, είτε επί τού νευρικού συστή
ματος, είτε καί έπί τοϋ συστήματος τών αδένων, κατά δέ τήν έκτέ
λεσιν τών πειραμάτων τούτων—δι' ών κατεδείχθη έπί πλέον δτι αί 
μεταβολαί τής θερμοκρασίας τού περιβάλλοντος έπιδρώσιν' αμέσως επί 
τοϋ ποσού τών εκκρίσεων ώς καί έπί τής ταχύτητος τών φαινομένων 
τής αφομοιώσεως καί τών αντιθέτων αυτών—δ κ. Pictet ακουσίως 
έξετέλεσεν έν παρόδω πείραμα σχετικόν πρός τά διά τοϋ ψύχους καύ
ματα . "Οταν, λέγει, ή χειρ ή οιονδήποτε έτερον μέλος τοϋ σώματος 
έ'λθη τυχαίως είς έπαφήν, έστω και βραχείας διαρκείας, μετά τών έκ 
μετάλλου παρειών τοϋ ψυκτικού φρέατος θερμοκρασίας ύπό τούς—80°, 
αίσθανόμεθα ζωηρόν πόνον, προσόμοιον κεντήματι σφηκός. Σπανίως 
τό καύμα έχει λίαν περιωρισμένην τήν έ'κτασιν έν γένει κατέχει κα τ ' 
ελάχιστον έπιφάνειαν ενός. τετραγωνικού έκατοστομέτρου, πολλάκις δέ 
καί μείζονα ταύτης. Τά διά τού ψύχους τούτου καύματα ανεξα ιρέ
τως παρουσιάζουσι κατά τήν θεραπείαν τροπήν διάφορον τών διά τών 
θερμών σωμάτων, τά δε εις τόν κ. Pictet ή είς τινα τών βοηθών αυ
τού έπισυμβάντα επέτρεψαν αύτφ νά μελετήσν) ταύτα κατά δύο βαθ,-
μούς διαφόρους. Καί κατά μέν τόν πρώτον βαθμόν, τό δέρμα ζωηρώς 
έρυθριΐί καί τήν επαύριον λαμβάνει ίάνθινον χρωματισμόν, ή δέ κηλίς 
συνήθως διπλασιάζεται τάς έπομένας ημέρας. Έπί τής ερυθράς κηλϊδος 
καί έπί πάντων τών παρακειμένων αυτή ιστών αισθάνεται τις λίαν 
έπώδυνον κνισμόν, απαιτείται δέ πρός δριστικήν έξαφάνισιν τής κηλϊ-
δος χρονικόν διάστημα πέντε ή εξ εβδομάδων. Έάν τό καύμα εινε 
σπουδαιότερον, είτε διότι ή επαφή υπήρξε μαιλλον παρατεταμένη, είτε 
διότι συνετέλεσεν εις τούτο τό οινόπνευμα, δ α'ιθήρ ή δ ρευστός ατμο
σφαιρικός άήρ, τό καύμα εινε τοϋ δευτέρου βαθμού. Έν τή περιστάσει 
ταύτη τό δέρμα αποσπάται τάχιστα καί άπαντα τά καταψυγέντα 
μέρη ένεργοϋσιν ώς σώματα ξένα προκαλούντα τήν έμπύησιν, ήτις εινε 
μακρά, επίμονος, μή επιταχύνουσα τήν άναγέννησιν τών ιστών. Αί 
πληγαί αύται ε'ισί συνήθως μορφής κακοήθους- βραδύτατα έπουλούν-

. τα ι , ουδέποτε δέ κατά τρόπον άνάλογον πρός τάς έκ τών διά πυρός 
καυμάτων προερχομένας. Ό ειδικός χαρακτήρ τών πληγών τούτων, 
λέγει δ κ . Pictet, έγκειται ακριβώς έν τή άπωλείο;. τής άναπλαστι-
κής τών παγέντων ιστών δυνάμεως, ή δέ ζωή φαίνεται άποσυρθεϊσα έκ 
τοϋ καταψυγέντος μέρους. 

Επίσης άξιον παρατηρήσεως εινε δτι, ώς έκ τών πειραμάτων τού-
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των κατεδείχθη, ένώ ή άμεσος επαφή τών ζώων μετά τοϋ ψυχρού λου-
τροϋ, έστω καί —30° μέχρι 35°, επιφέρει τόν άμεσον αυτών θάνατον, 
τά ζώα ταϋτα δύνανται ν ' άναπνεύσωσιν αέρα — 1 0 0 ° καί — 1 3 0 ° , 
χωρίς νά πάθωσιν αμέσως έκ τούτου, ώς επίσης δύνανται ν ' άναπνεύ-
σωσι καί ξηρόν αέρα -\- 100° και - j - 1 10° , χωρίς ν ' άποθάνωσι καί 
μάλιστα χωρίς νά καώσιν. 

"Ομοια τοις ανωτέρω άναγραφεϊσι πειράματα έγένοντο καί έπί ζών
των φυτών, πρός τούτο δ ' εξελέγησαν φυτά δλων τών βαθμίδων τής 
κλίμακος, άπό τών δικοτυληδόνων μέχρι τών κρυπτογάμων καί τών 
φυκών, έφ ' ών μετά πολλής τής επιμελείας έμελετήθησαν τά φαινό
μενα τής ζωής κατά τήν έπ'αύτών έπενέργειαν τής καταψύξεως. 
Άμεσον πόρισμα τής έρεύνης ταύτης εινε δτι τά φέροντα τά φύλλα αυ
τών καί έν πλήρει ανθήσει ευρισκόμενα φυτά ε'ισίν ευαίσθητα εις τό 
ψύχος τουλάχιστον δσον καί τά λεπτοφυέστερα τών θηλαστικών, έάν 
δέ καί έπί ελάχιστον χρόνον βυθισθώσιν έν τή κατεψυγμένη ατμό
σφαιρα·, καταστρέφονται μετά ταχύτητας καταπληκτικής. 

Ιδού δέ καί τά ύπό τοϋ κ. Pictet ανακοινωθέντα πορίσματα τών 
πειραμ-ατικών αύτοϋ ερευνών, ερευνών άναληφθεισών άπό τού 1869 κα ' 
έξακολουθησασών μέχρι τής συγχρόνου εποχής, τή εις τινας τούτων 
συνεργασία τών κ. Casimir de Candolle, Ed. Sarasin καί Ε. 
Yung, du Bois—Reymond, Bertin, Susani καί άλλων . 

Π ε ι ρ ά μ α τ α έ π ί Ο η λ α σ τ ε κ ω ν α ν ω τ έ ρ ω ν τ ά ξ ε ω ν . — 
Κύων βραχύτριχος καί μεσαίου αναστήματος, έ'λκων περί τά 8 */2 

χ γ . , ετέθη εντός ψυκτικού φρέατος θερμοκρασίας — 9 0 ° μέχρι — 1 0 0 ° , . 
διατηρούμενης σταθεράς καί αμεταβλήτου. Πασών τών απαιτουμένων 
προφυλάξεων μετά πολλής έπιμελεία.ς ληφθεισών καί τής σφαίρας μα
κρού θερμομέτρου, κατά 35 έκατοστόμετρα τοϋ σώματος τοϋ κυνός 
υπερέχοντος προσαρμοσθείσης έν τελείς επαφή μετά τοϋ βοοβώνος τού 
κυνός, παρετηρήθησαν τά έξης γεγονότα : 

Ή θερμοκρασία τοϋ κυνός ήτο κανονική, τό δέ ζώον έ'̂ ιαγε δύο 
ώρας πρό τής ενάρξεως τοϋ πειράματος. ΕΊσάγομεν αυτόν εντός τού είς 
—92° κατεψυγμένου φρέατος. 

'Από τοϋ πρώτου λεπτού παρατηρούμεν προϊούσαν αύξησιν τής τ α -
χύτητος τής αναπνοής καί τής τοΰ σφυγμού. 

Αί επιταχύνσεις αύται βαίνουσιν αύξανόμεναι έπί 12 μέχρι 13 λε 
π τ ώ ν πρός εκπληξίν μου βεβαιώ κατά πρώτον αύξησιν τής θερμοκρα
σίας κατά ήμισυ περίπου βαθμόν. 

Τό ζψον άρχεται ταρασσόμενον. 
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Μετά 25 λεπτά , ή θερμοκρασία βραδέως έπανήλθεν εις τό άρκτικόν 

αυτής σημεϊον. 
Ό κύων τρώγει άπλήστως άρτον, δν πρό τής ενάρξεως τού πειρά

ματος λίαν εμφανώς άπεποιεϊτο. 
Ή αναπνοή εξακολουθεί ούσα λίαν ζωηρά, ταχεία καί βαθεϊα. 
Μετά 40 λεπτά , τά άκρα τών ποδών απέβησαν λίαν ψυχρά, καί ή 

θερμοκρασία παρέμεινε σχεδόν σταθερά, διατηρούμενη περί τούς 37°. 
Μετά 1 ώραν καί 10 λ επτά , δ κύων δέν ταράσσεται πλέον έπαι-

σθητώς, άλλ 'αναπνέε ι ισχυρώς καί τείνει νά κινήσν) τούς δ ι ' ιμάντων 
δεδεμένους πόδας αυτού, μεθ'δ εφησυχάζει εντελώς. 

Ή κυκλοφορία εινε κατά τι ταχύτερα ή πρότερον. 
Τά άκρα έπί πλέον ψύχονται.-
Κατά τό έπόμενον ήμιώριον τό ζώον έφαγε περί τά 100 γραμμάρια 

άρτου, ολίγον δέ μετεβλήθη ή ανωτέρω άναγραφεϊσα γενική κατάστα-
σις. Ή θερμοκρασία έταπεινώθη έν συνόλω κατά ήμισυν βαθμόν. 

Αίφνης, έπί τινας στιγμάς, ή αναπνοή επιβραδύνεται, δ σφυγμός 
καθίσταται ασθενής, ένώ ή θερμοκρασία ταπεινούται ταχέως. 

Περί τούς 22°, ανασύρεται τό ζφον άναίσθητον έκ τοϋ ψυκτικού 
φρέατος, άπασαι δέ αί πρός ζωογόνησιν αύτοϋ φροντίδες άποβαίνουσιν 
ανωφελείς. 

Τά άκρα τών ποδών ε'ισιν ήδη πεπηγότα. 
Ό κύων άπέθανεν εντός χρονικού διαστήματος ελάσσονος τών δύο 

ωρών, άπολέσας δ ι ' ακτινοβολίας τήν θερμότητα αύτοϋ. 
Έκ τοΰ πειράμ.ατος τούτου καί άλλων γενομένων έπί έτερων ζώων, 

κυνών καί Ίνδοχοίρων, δ κ . Pictet συνάγει δτι δυνάμεθα εντεύθεν νά 
συμπεράνωμεν δτι δεινή τελείται άντίδρασις έν τή ευσταθε ί ισορρο
π ί α τών ζώντων θηλαστικών κατά τήν αϊφνιδίαν τεχνητήν κατάψυξιν 
τού κατά φύσιν οργανισμού αυτών. "Οταν τό άπειλοΐ/μενον άτομον 
άπολλύη δ ι ' ακτινοβολίας καί τοσούτφ ταχέως τήν θερμότητα αΰτοϋ, 
φαίνεται δτι ή τοϋ ζώου αυτόματος συντήρησις προκαλεί άπορρόφησιν. 
οξυγόνου πλείονος τής κανονικής - αί λειτουργίαι τής πέψεως τελούνται 
μετά δραστηριότητος καί , τών αποτελεσμάτων τής καταψύξεως προϊόν
των , τ ά ό'ργανα άντιτάττουσιν εις ταύτην περίσσειαν παραγωγής θερ-
μότητος καί ενεργείας, πιθανώς δέ οι συνεκτικοί ιστοί, λ ίπη , κ τ λ . , 
απορροφώνται ταχέως πρός παροχήν τώ αί'ματι τών διά τοϋ οξυγόνου 
καιομένων ύδρογονανθρακούχων στοιχείων ή έμφάνισις τής π ε ί νης 
έσημεκόθη πάντοτε μετά τέταρτον τής ώρας άπό τής ενάρξεως τοϋ πει
ράματος. "Οταν δέ ή τής θερμότητος απώλεια καταστη έπί μδίλλον 
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σημαντική, το α ν ε υ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ώργανο^μένον β τομον προ
βαίνει είς τήν θυσίαν τών περιφερικών μελών. 

Επέρχεται στάσις τής κυκλοφορίας τών άκρων, ουτω δέ ταϋτα άπο-
θνήσκουσι πρώτα. Είτα, σχεδόν αιφνιδίως, ή κεντρική κυκλοφορία 
ίσταται επίσης, δταν ή κατάπτωσις τής θερμοκρασίας ύπό τήν φυσιο-
λογικήν καταστή ϊση προς 8° ή 10°, ή δέ απότομος τελική πτώσις 
αυτής καταδεικνύει τήν ένέργειαν τής συναφθείσης ύπο τοϋ ζ ώ ν τ ο ς 
ά τομου κατά τού διαταράσσοντος τήν ζ ω ϊ κ ή ν ί σ ο ρ ρ ο π ί α ν παρά
γοντος πάλης, άλλά τ ά φαινόμενα ταύτα δέν έμελετήθησαν εισέτι 
κατά βάθος. 

Κ α τ ά ψ υ ξ ι ς ο ρ γ ά ν ο υ . — Ό κ. Pictet υπέβαλε τον εαυτού 
βραχίονα, γυμνόν μέχρι τοΰ άγκώνος, είς κατάψυξιν δ ι ' ακτινοβολίας 
εντός ψυκτικού φρέατος διατηρουμένου εις θερμοκρασίαν 105°, περιγρά
φει δέ τ ' αποτελέσματα τής καταψύξεως ταύτης ώς επομένως: Αισθά
νεται τις έπί παντός τοϋ δέρματος καί είς άπαν τό βάθος τών μυών 
δλως χαρακτηριστικόν καί είδικόν αίσθημα άνεπίδεκτον οίασδήτινος 
περιγραφής. Τό αίσθημα, ουχί δυσάρεστον κατά πρώτον, αποβαίνει 
βαθμηδόν τοιούτον, φαίνεται δέ έ'δραν εχον τό κεντρικόν όστοϋν ή τό 
περιόστεον. Μετά 3 ή 4 λεπτά, τό δέρμα τοϋ βραχίονος αποβαίνει 
ελαφρώς Ίάνθινον, ένψ τό άλγεινόν αίσθημα ενισχύεται, έκτεινόμενον 
ιδίο^ πρός τά βαθύτερα μέρη· 10 λεπτά μετά τήν εξοδον τοϋ βραχίο
νος άπό τού ψυκτικοϋ φρέατος, αισθάνεται τις έν γένει Ίσχυράν άντ ί -
δρασιν συνοδευομένην ύπό κνισμοϋ τής επιφανείας τού δέρματος. Τό 
έκ τής αντιδράσεως ταύτης αίσθημα προσομοιάζει ασθενώς πρός τό π α -
ραγόμενον έκ τής αντιδράσεως, ήτις λαμβάνει χώραν, δταν έπί μακρόν 
χρόνον κυλίση τις τόν βραχίονα εντός χωνος. 

Π ε ε ρ ά μ . α τ α έ ϊ ϊ ΐ τ ώ ν ι χ θ ύ ω ν . — Ο ί ερυθροί Ιχθύς, οί τ ί λλω-
νες ( τ ίγκα , tanche), καί έν γένει οί λιμναίοι τών γλυκέων υδάτων 
δυνατόν νά παγώσιν ολοσχερώς, είτα δέ ν ' άναζήσωσιν αρμοδίως θερ-
μανθέν,τες' άλλά τό πείραμα τοϋτο δεϊται προσοχής περί τήν έκτέλε-
σιν. Έάν βραδέως παγώσιν Ιχθύς τής κατηγορίας ταύτης εντός ατμο
σφαίρας —8° μέχρι —15°, άφοϋ προηγουμένως ληφθή πρόνοια νά π α -
ραμείνωσιν ούτοι έπί ε'ικοσιτετράωρον έν ΰδατι 0°, δυνατόν νά σχημα-
τίση τις ένιαΐον συμπαγή δγκον έκ τοϋ ύδατος καί τών έν αύτώ ιχθύων. 
Θραύων τις τμήμα τοΰ πάγου τούτου" καί άποκαλύπτων ούτως ενα 
τών Ιχθύων, βεβαιοϋται δτι δύναται νά κατατμηθή ούτος ε'ις μικρά 
τεμάχια, ώς &ν εί άπετελεΐτο ε'κ πάγου. Έάν δ πάγος ούτος μετά τών 
έν αύτω ιχθύων άφεθή εις βραδεϊαν τήξιν , παρατηρούνται μετ ' ολίγον 
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οί ιχθύς ούτοι κολυμβώντες ώς καί πρό τής καταψύξεως, άλλά δέν 
άναζώσι πλέον οί ερυθροί Ιχθύς καί οί τίλλωνες, έάν τό πείραμα έκτε-
λεσθή εις θερμοκρασίαν κατωτέραν τών — 2 0 ° . 

Ι 1 ε ε ρ ά μ . α τ α επϊ τ ώ ν β α τ ρ α χ ί ω ν . — Ο ί βάτραχοι υφίσταν
ται άνευ κινδύνου κατάψυξιν καί πήξιν — 2 8 ° , είς θερμοκρασίαν δέ 
— 30° καί — 3 5 ° οί πλείστοι αυτών άποθνήσκουσιν. 

Π ε ε ρ ά μ . α τ α έ « 1 τ ώ ν ό φ ε ο ε ε δ ώ ν . — Κοινός όφις τών αγρών 
(ύπό τοϋ κ. Pictet καλούμενος διά τοϋ- δημώδους αύτοϋ ονόματος 
lanwoui) κατεψύγη μέχρι — 2 5 ° καί άνέζησεν, άλλά δέν άντέσχεν 
είς κατάψυξιν — 3 5 ° . 

Ι Ι ε ε ρ ά μ , α τ α έ « 1 τ ώ ν σ κ ο λ ο π ε ν δ ρ ώ ν . — Τ ρ ε ι ς σκολόπενδραι 
άντέσχον είς κατάψυξιν — 4 0 ° καί άνέζησαν μετά τήν τήξιν αυτών. 
Επίσης άνέζησαν ύποβληθεϊσαι είς κατάψυξιν — 5 0 ° , άλλά δέν άν 
τέσχον καταψυγεϊσαι μέχρι 90°. 

Ο ε ε ρ ά μ , α τ α έ π ί τ ώ ν κ ο χ λ ε ώ ν . — Τρεις κοχλίαι, ών οί δύο 
έ'φερον έπί τού κελύφους ρωγμάς, υπεβλήθησαν είς κατάψυξιν — 1 1 0 ° 
καί — 1 2 0 ° έπί πολλάς ημέρας. Οί δύο φέροντες τάς έλαρράς ρΊογμάς 
τοΰ οστράκου άπέθανον δ τρίτος έπέζησεν. 

Ι ϊ ε ε ρ ά μ . α τ α έ « 1 τ ώ ν ω ώ ν τ ώ ν « τ ^ ν ώ ν . — "Απαντα τά 
ώά ταϋτα καθίστανται άγονα, έάν καταψυχθώσιν ύπό τούς — 2 ° μέχρι 
—'3°, ά λ λ ' έπιζώσι καταψυχόμενα μέχρι — 1 ° . 

Π ε ε ρ ά μ α τ α έ « 1 τ ώ ν ω ώ ν τ ώ ν β α τ ρ ά χ ω ν . — Τά ώά 
ταύτα βραδέως καταψυχόμενα .μέχρι —60° δύνανται ν ' άναζήσωσι καί 
νά δώσωσι γένεσιν εις γυρίνους, ά λλ ' άποθνήσκουσι, τής καταψύξεως 
άποτόμως γιγνομένης. 

Π ε ε ρ ά μ . α τ α έ « 1 τ ώ ν ω ώ ν τ ώ ν μ . υ ρ μ . ή κ ω ν . — Τά ώά 
ταύτα λαμβανόμενα κατά τήν θερμήν ώραν τού έτους ε'ισί λ ίαν ευαί
σθητα, έν γένει δ ' άποθνήσκουσιν εις θερμοκρασίαν άπό 0° μέχρι —5°, 
ενίοτε καί εις άνωτέραν τής τού 0°. 

Π ε ι ρ ά μ α τ α Ιηϊ τ ώ ν ω ώ ν τοί> μ , ε τ α ^ ο β κ ώ λ η κ ο ς . — 
Τά έπί τών ώών τούτων γενόμενα πειράματα ήσαν πολυάριθμα, απε
δείχθη δ ' έκ τούτων δτι ταύτα άντέχουσιν είς λίαν ταπ&ινάς θερμοκρα
σίας (μέχρι 40°), ίδίικ εκτεθέντα εις ταύτας άμα τή ωοτοκία:. Έν τή 
«εριστάσει ταύτη μάλιστα λαμβάνει χώραν γεγονός άξιοσημείωτον. 
Είς τά μετά τήν κατάψυξιν υποβληθέντα ύπό τούς συνήθεις θερμολογι-
κούς δ'ρους τής επωάσεως άμα τω εαρι ουδέποτε σχεδόν παρουσιάζονται 
αί τοσούτον συχναί παρά τοις έγκαταλειφθεϊσιν εις τάς διακυμάνσεις 
τής θερμοκρασίας τοϋ περιβάλλοντος νόσοι, τοϋτο δέ, διότι τ ά παν -
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τοειδή παράσιτα τοϋ μεταξοσκώληκος, τά τάς νόσους αΰτοϋ προκα
λούντα, δέν ευρίσκονται ύπό δρους ευνοϊκούς προς ανάπτυξα αυτών, 
ού'τω δέ ή κάμπη εξέρχεται άσινής καί άπηλλαγμένη τών τοσούτων 
καταστρεπτικών δι 'αΰτήν καί τήν βιομηχανίαν τής μετάξης παθη
μάτων τούτων. 

Η τοιαύτη τεχνητή κατάψυξις τών ώων τοϋ μεταξοσκώληκος ήρ-
ξατο ήδη εφαρμοζόμενη έν τή μεγάλη βιομηχανία. 

Π ε ι ρ ά μ α τ α ini τ ώ ν π ρ ω τ ό ζ ω ω ν , τ ώ ν μ ι κ ρ ο β ί ω ν , 
τ ώ ν α π ό ρ ω ν , τ ώ ν δ ι α τ ο μ έ ω ν κ α ί λ ο ε π ώ ν . — Ό κ. Pictet 
δμολογεϊ χάριτας τω κ. Casimir de la Gandolle καί άλλοις φυσιο-
δίφαις, οϊτινες έπρομήθευσαν αύτώ έν καλή καταστάσεί ξηρούς σπό
ρους διαφόρων φυτών, ώς καί τοϊς κ. κ. Fol, Miquel, E.Yung, Pas
teur, Roux, Koch καί άλλοις, τή πρόφρονι τών όποιων αρωγή συνέ
λεξε πλήρη σειράν μικροβίων, διατομέων, μικροκόκκων, βακτηριδίων 
καί σπόρων. 

Έξ απάντων τών μέχρι τής εποχής τής ανακοινώσεως τοΰ κ. Pictet 
γενομένων πειραμάτων συνάγεται δτι καί αί μάλλον ταπειναί θερμο-
κρασίαι οΰδεμίαν έπί τών όντων τούτων έξασκοϋσιν έπιρροήν, δτι, δη
λονότι, οί σπόροι, τά μικρόβια, τά βακτηρίδια, κ τλ . , αναπτύσσονται 
μετά τήν κατάψυξίν, ώς αναπτύσσονται κανονικώς καί άνευ αυτής, 
καίτοι τινά. τούτων ετέθησαν εντός ρευστού αέρος ύπό θερμοκρασίαν 
—200° περίπου. 

"Αντιθέτως δέ πρός ταύτα αί δαμαλίδες (vaccins) καί τά ύπό τό 
ό'νομα τών πτωματινών (ptomaines) γνωστά δηλητήρια φαίνονται 
μή αντέχοντα ε'ις.τά μεγάλα ψύχη καί αποτελούντα ούτως έξαίρεσιν 
μεταξύ πασών τών ώργανωμένων ουσιών. Αί δαμαλίδες άποβαίνουσι 
στεϊραι. Ούτω δέ κατά τόν κ. Pictet ή τών ταπεινών θερμοκρασιών 
έπίδρασις δρίζει ένδιαφέρουσαν γραμμήν διακρίσεως μεταξύ τών δύο 
μεγάλων τούτων τάξεων τών δηλητηριωδών ουσιών, μικροβίων καί 
δαμαλίδων. 

Καί ήδη παρακολουθήσωμεν τόν εξοχον φυσιοδίφην εις τήν άναγρα-
φήν τών έκτης πρώτης ταύτης σειράς τών παρατηρήσεων, σειράς ει
σέτι άτελοΰς καί πλήρους κενών, έξαχθέντων ύπ"αΰτοϋ γενικών πορι
σμάτων, άτινα κατά τάξιν έ'χουσιν ώς επομένως: 

α ' ) Βέβαιον εινε δτι ό'σον τά ζωϊκά φαινόμενα εξετάζονται άπό τής 
αρχής αυτών, ήτοι έν όργανισμοΐς άπλουστέροις καί μάλλον άρχεγό-
νοις, τόσφ ή κατάψυξις δυνατόν έπί μάλλον νά προβή. χωρίς νά έπι-

ΠΕΡΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 865 

φέρη βραδύτερον έπαισθητάς τροποποιήσεις εις τήν άνάπτυξιν τών κα -
ταψυγέντων ατόμων. 

β ' ) Έάν σχήματισθή κλϊμαξ τών ό'ντων, άπό τών κατωτέρων μέ
χρι τών θηλαστικών, βεβαιούται δτι παράλληλος πρός ταύτην κλϊμαξ 
δρίζει τό ελάχιστον τής θερμοκρασίας, δπερ τά ό'ντα ταύτα δύνανται 
νά ύποστώσιν. Όσω δέ συνθετώτερος αποβαίνει δ οργανισμός, τόσω τ ά 
μεγάλα ψύχη άποβαίνουσι καταστρεπτικώτερα τώ άτόμω. 

γ") Παρά τοϊς άνωτέροις τών ζφων ή απότομος έν λουτρώ ψυχρού 
αέρος κατάψυξις παράγει λίαν ένεργόν καί χαρακτηριστικών άντίδρα-
σιν, ήτις ίσως δύναται νά όδηγήσν) εις τήν εΰρεσιν θεραπευτικών μεθό
δων χρησίμων τω άνθρώπω εν τισι τών νοσημάτων. 

δ' ) Τελευταϊον έκ τοϋ συνόλου τών γεγονότων τούτων συνάγεται 
πόρισμα φιλοσοφικής τάξεως σχετικόν πρός τάς περί ζωής γενικάς 
ιδέας. 'Απεδείξαμεν, λέγει δ κ. Pictet, δτι εις τάς περί τούς —100° 
ταπεινάς θερμοκρασίας άπαντα τά χημικά φ α ι ν ό μ ε ν α , άνευ ουδεμιάς 
εξαιρέσεως, εκμηδενίζονται καί αδύνατον νά λάβωσι χώραν. Αί χημι-
καί άρα δράσεις, αίτινες δέον ϊνα τελώνται έν τω βάθει τών ιστών, 
ίνα δυνηθώμεν ν ' άναγνωρίσωμεν έν αΰτοϊς τήν παρουσίαν τής ζωής, 
ε'ισίν άνηρημέναι ipso facto είς —200° έν άπασι τοις σπέρμασι, 
σπόροις, κόκκο.ις, κτλ . 

Κατά τήν στιγμήν λοιπόν τής άναθερμάνσεως τών μέχρι —200° 
καταψυγέντων οργανισμών τούτων ευρισκόμεθα ύπό λίαν έξαιρετικάς 
περιστάσεις, οπως χαρακτηρίσωμεν τό έτερον τών κυρίων ζητημάτων 
τής ζωής. ήτοι έάν αύτη λαμβάνη γέννησιν αυτομάτως έν προϋπάρ-
'χοντι νεκρώ όργανισμώ. 

Έάν ή ζωή, προσομοία τώ πυρί τών έστιάδων, εδει νά έξαφανισθή 
διά παντός άπό τοϋ οργανισμού άμα τή άποσβέσει αυτής, τά σπέρ
ματα ταϋτα άπαξ νεκρωθέντα (καί τοιαύτα εινε εις —200°) εδει νά 
παραμείνωσΊ νεκρά, ένφ, τουναντίον, ζώσι καί αναπτύσσονται, 
ώς ε'ι μή συνέβαινεν ή κατάψυξις. 

Ή ζωή άρα εινε έκδήλωσις τών νόμων τής φύσεως έν ϊσω βαθμω 
μετά τής έλξεως καί τής βαρύτητος. Υφ ίστατα ι πάντοτε, ουδέποτε 
αποθνήσκει, άπαίτεϊ δέ πρός έκδήλωσιν αυτής π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ α ν όρ-
γ ά ν ω σ ι ν . Τούτου υπάρχοντος, θ ερμάνατ ε , φέρετε είς έ π α φ ή ν 
υ δ ω ρ Και φώς, καί, ώς ή ατμομηχανή άρχεται λειτουργούσα παρε
χομένων αυτή τών αναγκαίων δρων, ουτω καί τό σ π έ ρ μ α θ ά ζ ή σ η 
κα\ θ ' ά ναπτ νχθ^ , . Γνωστόν δτι μέχρι τής σήμερον δ άνθρωπος δέν 
ίΙδί προ τών οφθαλμών αΰτοϋ μορφούμενον, ούτε α υ τ ο μ ά τ ω ς οΰτε καί 

TOKOS ις'. Ιούλιος. δδ 
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τ ε χ ν η τ ώ ς , τόν π ρ ώ τ ο ν τ ο ύ τ ο ν όργαν ιΟμόν , έξ ού ή ζωή αναβλύ
ζει ώς ύδωρ έξ αρτεσιανού φρέατος, πρός διάπλασιν δέ τού ο ρ γ α ν ι 
σμού τούτον δέον ν ' απευθύνεται πρός αυτήν τήν ζωτ ί ν , και ιδού 
διατί δ κύκλος εξακολουθεί ών φαϋλος. Τό ζήτημα μένει άλυτον. 

Έάν ήδύνατό τις νά πλάση άκέραιον νεκρόν όργανισμόν, οί φυσικο
χημικοί παράγοντες θά έπήρκουν πρός άνάπτυξιν έν αύτώ απάντων τών 
ζ ω ι κ ώ ν φ α ι ν ο μ έ ν ω ν τ η ς ύ λ ι κ η ς ζ ω ή ς , προσθώμεν δέ αμέσως δτι 
άπαντα τά ψ υ χ ι κ ά φαινόμενα ολοσχερώς αδύνατον νά παρήχθησαν 
ουδέ δυνατόν νά έρμηνευθώσι διά μόνης τής κινήσεως τής ο ρ γ α ν ω 
μ έ ν η ς ΰλης. 

Αί μελέται άρα τών ζωικών φαινομένων διά τής μεθοδικής εφαρμο
γής τών ταπεινών θερμοκρασιών έπιτρέπουσι τήν κατάταξιν τής ζωής 
έν τή χορεία τών μονίμων τής φύσεως δυνάμεων». 1 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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Ή σπουδαιότατη τών κατά τούς νεωτέρους χρόνους εφευρέσεων εινε 

ίσως εκείνη, ης βραδύτατα έπήλθον τά αγαθά καί εις τόν άνθρώπινον 
βίον επωφελή αποτελέσματα. Έφευρεθεϊσα τ φ 1438 ή τυπογραφία 
δέν παρήγαγε μέχρι τού 1781 πλείονας τών είκοσι βιώσιμους εφημερί
δας, έν αίς άξιαι ίδιας μνείας είσίν αί τό φώς Ίδοϋσαι έν Νυρεμβέργη 
(4457), έν Κολωνία (1490), έν Βενετία (1470), έν Φραγκφούρτη 
(1615), καί ή Έφημερίςτής Γαλλίας (Gazette de France 1615) · 
πάσαι δέ αί λοιπαί υπήρξαν μέχρι τών άρχων τού 19ου αιώνος θνησι
γενή καί εφήμερα δημιουργήματα. 

Άπό του 1776 δ Θωμ&ς Ίέβερσων, βραδύτερον πρόεδρος τών Η ν ω 
μένων Πολιτειών, διεκήρυττεν δτι «έμελλε νά καταστήσν) κρείττονα τόν 
βίον έν χώρο; κακώς κυβερνώμενη, ά λ λ ' έν γι θά ύφίστατο δ τύπος, ή 
έν χώρο; άμοιρούση δημοσιογραφίας καί πεπροικισμένη δ ι ' άριστης κυ
βερνήσεως». Ό τύπος ήνκατ 'αΰτόν ή μεγάλη εκείνη θυρίς ή έπί τόν 
έ'ξω κόσμον άνεωγμένη, ή επιτρέπουσα τω άνθρώπφ' ν 'άποσπασθή τής 
εις εαυτόν προσηλώσεως καί άκολουθήση τόν ^οϋν τών γεγονότων, άτινα 

4 Σ. Δ. Π. Το περισποΰδαστον τοϋτο^σύγγραμμα τοϋ έν Κωνσταντινουπολει 
έμοεβνοϋς έπιστήμονος συνιστώμεν είς τήν ίδιαιτέραν τ^οσοχήν τοΰ παρ'ήμΓν 
«επιστημονικού κόσμου καί τδν διεπόντων τα τής παιδεία'ς. 
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συμπαρασύρουσιν αυτόν. «Δότε μοι τόν τύπον, Ιλεγεν δ Όύεδελ Φιλ-
λ ίπ καί ήκιστα μέλει μοι περί τών τιθεμένων τούς νόμους καί τών θε-
σπιζόντων τά τής ηθικής»; 

«Τί λέγει δ Χρόνος ;» εινε τό στερεότυπον ερώτημα, δπερ πάς Ά γ 
γλος εκφωνεί έπί οιουδήποτε αναφυομένου πολιτικού επεισοδίου· διότι 
όντως δ τύπος παρ'αΰτοις κυριαρχεί καί δημιουργεί τήν δημοσίαν γνώ
μην, ένασκών παρά τή αγγλοσαξονική φυλή έπιρροήν πολλω ίσχυρο-
τέραν ή ή κυβέρνησις, ης δεσπόζει ΰποστηρίζων ή άνατρεπων αυτήν. 

Έν τώ Χρόνω τού Λονδίνου ένσαρκούται ή αγγλική δημοσιογρα
φία. Τό στάδιον τού δημοσιογραφικού τούτου κολοσσού εινε έκπληκτι-
κόν καί σπάνιον φαηιόμενον τολμηρότατης πρωτοβουλίας, μεγίστης είς 
τό ώφελεϊσθαι τών περιστάσεων καί τών νέων εφευρέσεων δεξιότητος 
καί σημαντικωτάτης οικονομικής ευδοκιμήσεως. Ουδείς λαός τόσω 
πρωίμως καί ε'ις τόσω μέγαν βαθμόν, δσον δ αγγλικός, έξετίμησε τήν 
νέαν ταύτην έν τή πολιτεία δύναμιν. Τφ 1788 δ Σέριδαν, δ αμείλι
κτος αντίπαλος τού λόρδου Νόρθ άπαιτών ύπό τάς επευφημίας τής αντ ι 
πολιτεύσεως τήν έλευθερίαν τού τύπου έδιδε πέρας εις τήν διάσημον 
αυτού άγόρευσιν διά τών ακολούθων λόγων, μεστών σθένους καί δρμής, 
άλλά καί αληθείας, ουχί σπανίως έκτοτε.ύπό τών πραγμάτων κυρωθεί
σης. «Δότε μοι τήν έλευθερίαν τού τύπου καί άφετε τό) επί τής έδρας 
ταύτης καθημένω ύπουργφ τήν δουλόφρονα αύτοϋ Γερουσίαν, το άργυ-
ρώνητον καί διεφθαρμένον Κοινοβούλιον, τών δημοσίων ύπουργημάτων 
καί τών ευνοιών τήν διανομήν, τήν έπιρροήν τής εξουσίας καί τόν χρυ-
σόν, δι'ού έκνικάται ή άντίστασις καί εξαγοράζονται αί ψήφοι· σύν 
τή ελευθέριο; τού τύπου ουδέν πτοούμαι. ,Δύναμαι διά τοϋ φοβερού τού
του όπλου ν ' αντεπεξέλθω κατ'αύτοϋ, νά υποσκάψω τό ύπ'αύτοϋ 
άνεγερθέν ύψηλόν οικοδόμημα, νά συγκλονήσω έκ βάθρων τής διαφθο
ράς και τής ραδιουργίας τό κατασκεύασμα καί νά εξαφανίσω αυτόν 
ύπό τά ερείπια του». Τήν αυτήν Ίδέαν ύπό διάφορον μορφήν έξέφραζεν 
έν τοίς ήμετέροις χρόνοις δ Αντώνιος Τρολλώπ εν τινι αύτοϋ μυθι
στορία. 

— Τίς κινεί πλειότερον τοϋ κόσμου τό ενδιαφέρον έν Λονδίνω, σίρ 
Μαρμεδούκ, δ λόρδος πρωθυπουργός, ή δ εκδότης τοϋ Χρόνου ; 

— Βεβαίως δ πρωθυπουργός, άπήντησεν δ σίρ Μαρμεδούκ, έκπλη
κτος επί τώ άνευλαβεΐ έρωτήματι. 

— Καί τίς φροντίζει περί τοϋ πρωθυπουργού ; εΐνε άριστος νομομα
θής, τό δμολογώ- χρήσιμος, τό ελπίζω· άλλ'οί υψηλοί αύτοϋ τίτλοι , 
ή φ«νάκη καί δ έξ έρίου σάκχος, Ιφ'ού κάθηται, ε'ισί |άκη παραβαλ-
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λόμενα πρός τήν Ίσχύν, ήν διατίθησιν ό έκδοτης τοϋ Χρόνου. "Αν δ 
λόρδος πρωθυπουργός εμενεν |πΙ μήνα κλινήρης, φρονείτε δτι θά παρέ-
βλαπτε τούτο τών πραγμάτων τήν πορείαν ; 

— Αγνοώ τοϋτο - ουδαμώς είμι ενήμερος τών μυστικών τού Συμ
βουλίου, τείνω δμως νά πιστεύσω δτι ή ασθένεια αύτοϋ θά ήν εθνική 
συμφορά. 

— "Οσω περίπου καί αδιαθεσία τις τής μάμμης μου - ά λ λ ' άν δ 
έκδοτης τοϋ Χρόνου ήθελε νοσήση, πάντες περί τούτου θά ώμίλουν. 

Ή έν Λονδίνω ύπό τού Τζών Βάλτερ τώ 1785 ύπό τον τίτλον 
Νέος Παγκόσμιος Μνήμων (Daily Universal Register) ιδρυ
θείσα έφημερίς, ή μετά τριετίαν μετονομασθεϊσα Χρόνος καί το έ'νομα 
τούτο διάσημον άνά τήν ύφήλιον άναδείξασα, οφείλει τήν ύ'παρξιν αυ
τής είς μίαν τών παραβόλων εκείνων συλλήψεων, ύφ ' ων έμφορηθέντες 
άπαξ οί "Αγγλοι, λίαν δυσαπαλλάκτως προς αύτάς εχουσιν. 

Ό Τζών Βάλτερ τυπογράφος καί κάτοχος χρηματικού τίνος κεφα
λαίου ένεφορεΐτο ύπο τής ιδέας τής απλοποιήσεως τής στοιχειοθετικής 
τέχνης. Προς τοϋτο έπενόησεν ίδιον σύστημ,α, έτυχε τοϋ σχετικού προ
νομίου καί προς έπωφελεστέραν έαυτφ έκμετάλλευσιν τής εφευρέσεως 
ΐδρυσε τόν Register. Ά λ λ ' αποτυχών τής επιχειρήσεως διά το πρα
κτικώς άνεφάρμοστον αυτής, εδέησε νά έπανέλθη εις τήν συνήθη τής 
στοιχειοθεσίας μέθοδον. Το εγχείρημα τούτο απέβη αύτώ δαπανηρό-
τατον, καθόσον εμμένων είς τό σύστημα αυτού μετ ' Ίσχυρογνωμοσύνης 
δλως βρεττανικής, παρτρτήθη ταύτης μόνον, άφ'ού έξήντλησε τους χρη
ματικούς αυτού πόρους. Ό Daily Universal Register ήν τότε μι-
κράς σπουδαιότητος καί μικρού σχήματος φύλλον έπί χονδροειδούς τε -
τυπωμένον χάρτου. 

Τή 1 Φεβρουαρίου 1788 ή έφημερίς τού Τζών Βάλτερ εξεδόθη μετο
νομασθεϊσα Χρόνος - άν έμελλε βραδύτερον νά όδηγήσιρ τον έκδότην 
αυτής εις τον πλούτον, ώδήγησεν δμως αυτόν πρό τούτου είς τάς φύ
λακας. Ό Τζών Βάλτερ ήν χρηστός άλλά καί τολ.μηρός άνήρ, μισών 
τήν δικδιουργίαν και τόν δόλον, τραχύς πως κατά τάς κρίσεις αύτοϋ 
καί. πάντη άπειρος τών εις τούς ισχυρούς τής γής απονεμομένων συνή
θως θυμιαμάτων καί κολακειών πριν ή συμπλήρωση έτος άπό τής εκ
δόσεως αύτοϋ δ Χρόνος, δ έκδοτης αύτοϋ συνελήφθη ύπό τών δικα
στικών άρχων ώς δημοσιεύσας εν τή έφημερίδϊ αυτού δτι «ή διαγωγή 
τοϋ δουκός τής 'Τόρκής, ενός τών υιών τοϋ βασιλέως, ήν ανάρμοστος 
καί άπαρέσκουσά τή Α . Μεγαλειότητι». Ό Βάλτερ ειχε δίκαιον• 
άλλά διεσάλπιζβν δ,τι μυστικώς έθρυλίΐτο καί κατεδικάσθη έπί τ ω δή-
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θεν σφαλερφ δημοσιεύματι είς πρόστιμον 50 λιρών, είς ώραίαν τοϋ 
στροφείου1 ποινήν καί φυλάκισιν ενός έτους, υποχρεωθείς πρός τούτοις νά 
παράσχγι καί εγγυήσεις σωφρονεστέρας διαγωγής έπί έπταετίαν. Α π έ 
τισε τό πρόστιμον, υπέστη τήν τού στροφείου ποινήν καί διήνυσεν έτος 
έν τή φυλακή - άλλά πριν ή λήξν) τοϋτο, κατεδικάσθη αύθις εις πρό
στιμον λιρών 280 καί ενός ετι έτους φυλάκισιν ώς δημοσιεύσας πράγ
ματα δυσάρεστα τ φ πρίγκηπι τής Οΰαλλίας καί τ φ δουκί τής Κλα-
ρεντίας, έκείνω μέν μεμφόμενος τήν περί τάς ευωχίας άκρασίαν, τούτω 
δέ δτι τήν θέσιν ναυάρχου άνευ άδειας ειχε καταλίπει . Τήν φοράν 
ταύτην εδέησε νά ύποβληθή εις τήν ρητήν ύποχρέωσιν τοϋ νά παύση-
ται ασχολούμενος εις τά τής βασιλικής οικογενείας καί μετά έξάμηνον 
κράτησιν άπεδόθη αύτώ ή ελευθερία. 

*Ως συμβαίνει πάντοτε, αί τώ εκδότη καταγινωσκόμεναι ποιναί συν-
ετέλουν είς πλουτισμόν τής εφημερίδος- οί άναγνώσται αυτής έπολλα-
πλασιάζοντο καί δ Τζών Βάλτερ έκ φόβου νέας καταδίκης προσέλαβεν 
ώς συνεταϊρον τόν πρεσβύτερον αύτοϋ υΐόν, δστις διά τού μικρότατου 
άλλά καί εντιμότατου εγχειρήματος έξησφάλισε τω Χρόνω τήν πρώ
την θέσιν έν τή εύνοίο; τοϋ δημοσίου. Δεξιός ών τυπογράφος, άμα δέ 
καί έκδοτης εφημερίδος, ειχε τότε άναδεχθή τήν προμήθειαν έντυπων 
διά τήν διεύθυνσιν τών τελωνείων, ήτις ικανά άπέφερεν αύτφ κέρδη. 
Τφ 1810 έγένετο έκ τύχης ενήμερος σοβαρών καταχρήσεων διαπρατ-
τομένων ύπό τών ανωτέρων υπαλλήλων τοϋ κυβερνητικού ναυτικού έπί 
βλάβη τοϋ δημοσίου πλούτου. Ό Χρόνος έν σειρό^ άρθρων κατήγγειλε 
ταύτας ύποστηρίζων διά τών σχετικών αποδείξεων καί λεπτομερειών 
τό αΰθεντικόν τών πληροφοριών αύτοϋ. Μεγάλη τότε κατέλαβε ταραχή 
τό άνώτερον διοικητικόν προσωπικόν, δπερ σοβαρώς ένεχόμενον «Ίς τάς 
άποκαλυπτομένας καταχρήσεις, ένόμισεν δτι^θά κατώρθου νά ανακά
λυψη τό σκάνδαλον διά τής άπό τού εκδότου τοϋ Χρόνου αφαιρέσεως 
τής προμηθείας τών τελωνιακών εντύπων. Τό σκαιόν καί άδέξιον 
τούτο μέτρον έξηρέθισε τήν δημοσίαν γνώμην ή διεύθυνσις ανεγνώρισε 
τήν άπερισκεψίαν τού διαβήματος και πρός έπανόρθωσιν αυτής έσπευσε 
νά περιπέση εις άλλην χείρονα. Έδηλώθη τώ Τζών Βάλτερ, δτι θ 'ά-
πεδίδετο αύτ,φ δ τίτλος καί ή ίδιότης προμηθευτού τών τελωνιακών 
έντυπων έπί τ φ δρω τού ν ' άπόσχη διασαλπίζων διά τοϋ οργάνου αύ 
τοϋ τάς καταχρήσεις, δσαι ήδύναντο νά περιέλθωσιν είς γνώσιν αΰτοϋ -

άλλ Όύτος ήρνήθη δηλών δτι παρητέϊτο έργον δυνάμενον δπωςδήποτε 

* Είδρς ελαφρά; βασάνου έν χρήσει τότε έν Αγγλία, 
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ν* απαλλοτρίωση αυτόν τ ή ; δημοσιογραφικής αύτοϋ ανεξαρτησίας. 
Τοϋτο ήρκεσεν δπως νέας αύτφ προσκόμιση συμπαθείας καί σπουδαϊΟν 
συνδρομητών αριθμόν, καθόσον ή απόλυτος καί αποδεδειγμένη ανεξαρ
τησία εφημερίδος τίνος τόν πρώτιστον αποτελεί δρον τής επιτυχίας καί 
τό λυσιτελέστερον μέσον τής έπί τής κοινής γνώμης επιδράσεως αυτής. 
Ή-ττηθέν έν τό) ζητήματι τούτω τό άγγλικόν ύπουργεϊον, έπειράθη νά 
εκδικηθή έν έτέρω. "Ηκμαζε τότε ή κατά Ναπολέοντος τοϋ Α' πάλη . 
Τό άγγλικόν δημόσιον έπεζήτει εναγωνίως καί άνεγίνωσκεν άπλήστως 
τάς εφημερίδας, εν αίς μετεδίδοντο αί έκ τής ηπειρωτικής Ευρώπης 
ειδήσεις. Ό Χρόνος καλάς καί ακριβείς εχων πληροφορίας παρά τών 
πέραν τής Μάγχης ανταποκριτών αύτοϋ, παρεΐχεν εις τούς άναγνώστας 
αύτοϋ τάς αΰθεντικωτάτας τών πληροφοριών περί τής πορείας τών 
στρατών, τών πολεμικών ενεργειών καί τών πολιτικών συμμαχιών, 
όσαι συνήπτοντο ή διελύοντο μεταξύ τών πρωτίστων επικρατειών. Ό 
υπουργικός τύπος μετρίας απολαύων παρά τού δημοσίου πίστεως, κατε-
κρίνετο ώς άποκρύπτων δυσάρεστους ειδήσεις ή μεγαλοποιών έκείνας 
δσαι έτύγχανον εΰνοϊκαί καί κ α τ ' άρέσκειαν παριστάνων τά γεγονότα, 
ων θέατρον ήν τότε ή Ευρώπη. 

Ή αγγλική κυβέρνησις καταφεύγουσα τότε εις μέτρα αλλεπάλληλα 
μεν, άλλ 'άνωφελή, διέταξεν ί'ν' άπαγορευθή ή εις τούς πράκτορας τοϋ 
Χρόνον , τούς προσπελάζοντας έν τή ανοικτή θαλάσσν) τοις άπό τής 
ηπείρου προερχομένοις πλοίοις, ή παράδοσις τών απευθυνόμενων είς τόν 
έκδότην αύτοϋ τηλεγραφημάτων καί εφημερίδων, κρατώνται δέ ταύτα 
έν τή διευθύνσει τών ταχυδρομείων. Ούτως έπεβραδύνετο έπί 12 μέ
χρις 20 ωρών ή έν τω Χρόνω δημοσίευσις τών ειδήσεων · κατόπιν 
συνεπείς σφοδρών τοϋ Τζών Βάλτερ διαμαρτυρήσεων, τώ έδηλώθη καί 
αύθις δτι ήτο δυνατή ή έπί τή βάσει αιτήσεως αύτοϋ καί λόγω χά · 
ριτος άνάκλησις τοϋ μέτρου τούτου, άλλ ' ούτος έννοών τ ί παρ'αΰτού 
έζητεϊτο, ένέμεινεν έν τή διεκδικήσει τών εαυτού δικαίων, άποστέργων 
πάσαν λόγω χάριτος παραχώρησιν αί δέ διηνεκείς τών αγγλικών άρ
χων παρενοχλήσεις εις ουδέν άλλο συνετέλεσαν ή νέαν νά προκαλέσωσι 
συρροήν αναγνωστών καί συνδρομητών εις τόν Χρόνον καί αΰξησιν 
τής δημοτικότητος αυτού. 

Ταυτοχρόνως διά γενναίων αμοιβών έξησφάλιζε τή συντάξει τοϋ 
φύλλου τήν συνεργασίαν τών έγκριτωτέρων άγγλων λογογράφων άντ ι -
καταστήσας τό σύστημα τής κατά στίχον πληρωμής διά τής κ α τ ' άρ
θρον, δρίσας δέ άμοιβήν διά τ ά μικρά πλην περιεκτικής σπουδαιότητος 
άρθρα ούχ ήττον άξιόλογον τής παρεχομένης εις τά μακρά καί άναλυ-
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τικά άρθρα τά τοϋ άναγνώστου τήν ύπομονήν έξαντλοϋντα, δ ι ' ων οί 

αρθρογράφοι έφιλοτιμοϋντο έ'κπαλαι νά έπιδεικνύωσιν έπίμοχθον καί 
φορτικήν πολυμάθειαν. 

Τά δημοσιογραφικά φύλλα έτυποϋντο έ'τι διά τής χειρός, μέχρι δέ 
τοϋ 1814 ή έ'κδοσις εφημερίδος δέν υπερέβαινε σχεδόν τά 450 καθ ' 
ώραν αντ ίτυπα. Έν όλω παρεδίδοντο εις κυκλοφορίαν φύλλα ουχί 
πλείονα τών 3,000 ή 4,000 κ α τ ' άνώτατον δρον, αριθμός βεβαίως 
ανεπαρκής έν ΥΙ εποχή ή εφημερίς έδημοσίευε τήν άφήγησιν γεγονότων 
οία ή μάχη τοϋ Αύστερλίτς, τού Τραφαλγάρ, τής Ίένας καί τοϋ 
Βατερλώ. 

'Από τοϋ 1804 ήδη εις τών στοιχειοθετών τού Χρόνου, δ Θωμάς 
Μάρτεν, συνέλαβε τήν ίδέαν τής πρός έκτύπωσιν τών εφημερίδων χρη
σιμοποιήσεως τής ατμομηχανής τού Ούάττ, άνεκοίνωσε δέ τά περί 
τούτου τώ Τζών Βάλτερ γνωρίσας αύτφ καί τά προκαταρκτικά τοϋ 
έργου σχέδια· εκπλαγείς ούτος έκ τών ωφελειών, άς ύπισχνεϊτο τό νέον 
σύστημα, παρέσχεν αύτφ πίστωσιν, ώρισεν αύτώ Ίδιαίτερον γραφεϊον 
καί έχορήγησε πάν τό άναγκαιοϋν πρός έπιδίωξιν τών δοκιμαστικών 
έργων. 'Αλλ 'α ί άπειλαί τών εργατών ήνάγκασαν τόν Θωμάν Μάρ
τεν νά παραιτηθή τό έργον. 'Εν τούτοις ή Ιδέα τού εγχειρήματος 
προσεκολλήθη άναποσπάστως εις τήν σιδηρδίν τοϋ Τζών Βάλτερ κεφα
λήν . Τού προβλήματος τούτου τήν λύσιν επεδίωκε καί τις άλλος εφευ
ρέτης ονόματι Καϊνιγκ, δστις ένθαρρυνόμενος καί βοηθούμενος ύπό τού 
Βάλτερ κατώρθωσε μετά πολυετείς δοκιμάς καί άγονους απόπειρας νά 
συντέλεση τήν~ κατασκευήν μηχανής ατελούς μέν έτι , ικανής δμως καί 
ούτω νά παράγγι δεκάπλάσιον φύλλων αριθμόν. Ό Τζών Βάλτερ έγ-
κατέστησεν αυτήν κρύφα εν τινι τών παραρτημάτων τοϋ τυπογραφείου, 
εξέλεξεν ειτα μεταξύ τών εργατών τινας τών νοημονεστάτων καί π ι 
στότατων, έξασφαλίσας έαυτώ δ ι ' άδράς αμοιβής τόν ζήλον καί τήν 
έχεμύθειαν αυτών καί εξήσκησεν αυτούς διά τοϋ Καϊνιγκ εις τόν χε ι-
ρισμόν τού νεότευκτου κιεστηρίου. Τήν έσπέραν καθ'ήν τά πάντα ήσαν 
έτοιμα, αγγελία τοιχοκολληθεΐσα έν τ φ τυπογραφείφ τοϋ Χρόνου 
έγνώριζε τοις έργάταις, δτι σοβαραί ειδήσεις εκ τής ηπείρου άναμενό-
μεναι ύπεχρέουν τόν έκδότην νά έπιβραδύνη τού φύλλου τήν έκτύπωσιν 
μέχρι προκεχωρηκυίας ώρας τής νυκτός. Περί τήν έ'κτην τής πρωίας 
άνεκοινοϋτο αύτοϊς ύ'τι ή εκδοσις τοϋ φύλλου είχεν έκτυπωθή νυκτός 
δ ι ' ατμοκίνητου πιεστηρίου, δτι δέ δ ατμός έμελλε τοϋ λοιπού ν 'άντ ι -
καταστήση τών βραχιόνων τήν δύναμιν συνέστησε τοις έργάταις 
ν ' άπόσχωσι πάσης βιαιότητος, καλώς φρουρουμένων τών νέων π ιεστή-
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ρίων, και έν τέλει έδήλωσεν αΰτοϊς δτι θά διετήρει έν τή ύπηρεσίιχ 
πάντας δσοι αγογγύστως θ ' άπεδέχοντο τδ τετελεσμένον γεγονός ή θά 
έχορήγει αύτοϊς τρίμηνον μισθόν, δπως έπιδιώξωσιν έτερον ζωής πόρον, 
θ ' απέλυε δέ πάντα δστις θ ' άπεπειράτο νά παρακώλυση το έ'ργον. 
ΤΗτο γνωστός ώς τηρών άπαρεγκλίτως τάς υποσχέσεις του καί εδέησε 
νά ύποκύψωσι. 

Το έπόμενον γεγονός άνήγαγεν εις τό κατακόρυφον σημεϊον τήν δ η 
μοτικότητα τού ΧρόνΟΚ. Περί τό 4845 αί έπί τής κατασκευής τών 
σιδηροδρόμων έκμεταλλευτικαί επιχειρήσεις ειχον πλεονάσει καταπλη-
κτικώς. Αί άγγελίαι καί αί προκηρύξεις τών νέων εταιριών συνεπυ-
κνοϋντο έν ταϊς στήλαις τού Χρόνου, Οστις είσέπραττεν έκ μόνων τού
των πλείονα τών 300 χιλιάδων φράγκων καθ ' εβδομάδα. Ά λ λ ' α ν ή 
συχος πρό τών έπικρεμαμένων κινδύνων, ους ή φρενητιώδης αύτη πρός 
έκμετάλλευσιν έπιχειρηματικότης ήδύνατο νά παραγάγγι, προαισθανό-
μενος δέ φοβεράν ο'ικονομικήν καί βιομηχανικήν κρίσιν δ Τζών Βάλτερ, 
υιός, ό τόν πατέρα ώς Ικδότης τοΰ Χρόνου πάνυ επαξίως διαδεξάμε-
νος, δέν έδίστασε ν ' ά ναλάβη αγώνα σθεναρόν κατά τών δελεαστικών 
τούτων προκηρύξεων, αΐτινες έσώρευον έν τοις ταμ-είοις αυτού τόν 
χρυσόν. 

Έκλέξας μεταξύ τών αρμοδίων δημοσιογράφων τούς μάλλον ανε
ξαρτήτους, απευθυνόμενος δέ εις τούς περιωνυμωτέρους κα ίσυνετωτέ-
ρους οικονομολόγους, έδημοσίευσε σειράν άρθρων αλλεπαλλήλων, έν οίς 
άντεπεξερχόμενος κατά τών υποκινητών τής κερδοσκοπικής κινήσεως 
υπέδειξε τούς κινδύνους είς ους έξετίθεντο τά άποταμιεύματα τοΰ δ η 
μοσίου, τό ανεπαρκές τών εχεγγύων, άτινα παρεϊχον αί αμφιβόλου π ί 
στεως έταιρίαι, ή καπηλεία τών μετοχών, καί τήν προσεχή κατάρρευ-
οιν τών όπισθοβούλων ή απερίσκεπτων τούτων επιχειρήσεων. Ό Χρό
νος άπώλεσεν έν τώ άγώνι τούτω έφήμερον προσόδων πηγήν, ά λ λ ' 
έφειλκύσατο σύν τή νεοσυλλέκτω φαλάγγι αναγνωστών καί συνδρομη
τών καί τήν άμέριστον τιμήν καί ύπόληψιν τοΰ δημοσίου. 

"Οσω δέ μάλλον ηύξανε τοΰ φύλλου ή επιρροή, τόσω μάλλον άγνω
στα διετέλουν τών συντακτών αΰτοϋ τά ονόματα· οΰ μόνον ουδέν τών 
άρθρων τοϋ Χρόνου ήτο ένυπόγραφον, άλλά καί οί τακτικοί αΰτοϋ 
συνεργάται και δ διευθυντής αυτός ήσαν άγνωστοι τφ δημοσίω. Γνω
στόν μόνον ήν δτι οί. Βάλτερ ήσαν ίδιοκτήται τοϋ φύλλου, ά λ λ ' άν 
έγραφον έν αύτφ , ήγνοεϊτο - οί συντάκται τών μάλλον πολύκροτων άρ
θρων άπέκρυπτον επιμελώς τήν εαυτών προσωπικότητα. Ένομίζετο 
ενίοτε δτι αναγνωρίζεται δ αδέσμευτος ή φαιδρός ή δηκτικός κάλαμ-ος 
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τούτου ή εκείνου τοϋ ονομαστού συγγραφέως, ή σαφήνεια καί ακριβο
λογία διασήμου πολιτικού ανδρός, άλλά πάντες έκ συστήματος άπέ-
φευγον τήν δμολογίαν συνεργασίας, ήτις άλλως ουχί μικράν θά περιε-
ποίει αύτοϊς τ ιμήν. Παράδειγμ,α τούτου περιεργότατον αναφέρει δ Κα-
ράλ έν τώ «Βίω τοϋ Στέρλιγκ» , διευθυντού διατελέσαντος τοΰ Χρόνου . 
Τω 1835 δ σίρ Ρόβερτ Πήλ αποχωρών τής πρωθυπουργίας, άπηύθυνεν . 
εΰχαριστήριον έπιστολήν τώ διευθυντή τού Χρόνου, δστις ύποστηρί-
ξας-"αΰτόν έν τή άρχή, ειχεν έν κρισίμοις περιστάσεσι παράσχει αύτώ 
τήν συνδρομήν τής εαυτού επιρροής- δ σίρ Ρόοερτ Πήλ ούτε έξ ό'ψεως, 
ούτε κ α τ ' όνομα γνωρίζων τόν διευθυντήν τής μεγάλης ταύτης εφη
μερίδος, απηύθυνε τήν έπιστολήν έπιγράψας απλώς « τώ διευθυντή τού 
Χρόνου» , δ δέ Εδουάρδος Στέρλιγκ κατέχων τότε τήν σπουδαίαν 
ταύτην θέσιν δηλών τήν παραλαβήν τής επιστολής τού τέως πρωθυ
πουργού, άπήντησεν ωσαύτως ύπογράψας απλώς «δ διευθυντής τοϋ 
Χρόνου». 

Ή μετά τοσαύτης επιμελείας τηρούμενη αύτη ανωνυμία έ'παυσεν 
άφ ' ή ς δ Δελάν ανέλαβε τ φ 1841 τήν διεύθυνσιν τής εφημερίδος. Ό 
Δελάν ήν δ πρώτος μεταξύ τών διαφόρων προσώπων τών καταλαβόν-
των τήν τής διευθύνσεως έ'δραν'; δστις παρεσκευάσθη εις τό δυσχερές 
τοϋτο στάδιον δ ι ' δλως ειδικής μορφώσεως. Νεαρός έ'τι εισαχθείς είς τά 
γραφεία τής εφημερίδος, έ'τυχεν έκεϊ τής πρώτης πρακτικής ασκήσεως, 
συνεπλήρωσε δέ είτα δαπάναις, ώς λέγεται , τοϋ Βάλτερ, εν τώ πανε-
πιστημίω τάς εαυτού σπουδάς έπί τώ άποκλειστικφ σκοπφ τοϋ στα
δίου, ε'ις δ άφιέρου εαυτόν. Έν ηλικία 21 ετών ήν υποδιευθυντής τοϋ 
Χρόνου καί μ-ετά τ ινα έ'τη αρχισυντάκτης αύτοϋ. 

Ώς αρχισυντάκτης τοϋ Χρόνου ουδέν Ιγραφεν. Ουδέποτε δ Χρό
νος έδημοσίευσεν άρθρον ανήκον εις τόν κάλαμον αυτού· ή σύνταξις 
ήν έργον τών ύπ'αΰτόν ουχί ευάριθμων συνεργατών. Ά λ λ ' ή συστη
ματική καί εθελουσία αύτη αποχή έπέτρεπεν αύτώ ν ' άφιερωθή έξ 
ολοκλήρου είς τά επιβαλλόμενα αύτώ λεπτά καθήκοντα. Αι γνώμαι 
καί κρίσεις αυτού ειχον τόσω πλείονα βαρύτητα, καθ ' όσον δέν ήτο 
εκτεθειμένος είς τό νά παράσχη τό μέτρον τής έν τώ γράφειν ικανότη
τος αυτού, μακράν διατελών τών φιλολογικών ερίδων καί παντός προ
σωπικού αγώνος, ούτε εις επικρίσεις ούτε ε'ις κρίσεις ύποβεβλημένος. 
Βραδύτερον δ Χρόνος έ,ν ταϊς έπομέναις όλίγαις γραμμαϊς διέγραψε 
συνοπτικώς τό έ'ργον αΰτοϋ. « Ό κύριος Δελάν ουδέποτε ύπήρξεν αρ
θρογράφος· ουδέποτε ουδέν έγραψε πλήν τών εκθέσεων καί τής αλλη
λογραφίας αύτοϋ" ύφ' εαυτόν ειχε πολυάριθμον συντακτών έπιτελεϊον 



87 i ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

εκείνοι εγραφον, ούτος διηύθυνεν αυτούς· τω Χρόνω ύπήρξεν ανυπο
λογίστου ωφελείας πρόξενος ή κατοχή τής έδρας τής διευθύνσεως ύπό 
ειδικού ανδρός, όστις μή καταδαπανώμενος εις τήν σύνταξιν άρθρων 
διετήρει τό μεν πνεύμα άπερίσπαστον, τόν δέ χρόνον διαθέσιμον είς τό 
αποκλειστικώς έπιβεβλημένον αύτώ έργον». 

Κατά πάλαιαν , άλλως τε , έν τώ Χρόνω παράδοση, ουδείς τών 
συντακτών δύναται νά γράψη πλείονα τών δύο ή τριών κ α τ ' άνώτα-
τον όρον σοβαρά άρθρα καθ ' εβδομάδα - έκαστον τών άρθρων τούτων 
αμείβεται άντί φρ. 250. 

Ή θαυμάσια τού Χρόνου εύδοκίμησις, ίδί<χ δέ αί μεγάλαι τοϋ 
φύλλου διαστάσεις διήγειραν παρά τοϊς πέραν τοϋ Ατλαντικού περίερ-
γόν τινα ζηλοτυπίαν. Οί "Αμερικανοί δυσχερώς ανέχονται νά κατέ-
χωσι τήν δευτέραν θέσιν έν παντί ο,τι άφοροί είς τήν Ικτασιν, τό δ ιά
στημα και τήν ταχύτητα , τήν έν ταύταις ύπερτέρησιν ύπολαμβάνον-
τες ώς αποκλειστικώς άνήκουσαν αύτοϊς. Άπό τοϋ 4845 ύπό τού 
παραδείγματος τοϋ μεγάλου αγγλικού φύλλου παρακινούμενοι, ού τό 
σχήμα ηΰρύνετο άνά παν έτος, διενοοϋντο νά ύπερακοντίσωσι τούτο εγ-
καινίζοντες τήν περίοδον τών γιγαντιαίων εκείνων φύλλων, άτινα σιν-
δόνες έπί τό άστειότερον άπεκαλοϋντο. Τώ 1850 ο Ταχυδρόμος τού 
Έσκιρερ, εν τών μεγίστων τούτων φύλλων, υπερβαίνον τόν Χρόνον 
κατά 64 τετραγωνικούς δακτύλους, έκαυχήθη ότι υπερίσχυσε τού α γ 
γλικού φύλλου παράσχων τοις άναγνώσταις κείμενον πλειότερον ή δια-
βεβαίωσις αύτη σφόδρα κεντήσασα τών Αμερικανών τήν φιλαυτίαν, 
προύκάλεσε λεπτομερή τού πράγματος έξέλεγξιν ό συνταγματάρχης 
Βέπ επιφορτισθείς τό έ'ργον τούτο, έδήλωσεν ότι b διισχυρισμός ήν ανυ
πόστατος· κατεδείχθη δέ έκ τοϋ υπολογισμού είς δν προέβη δτι δ αριθ
μός τοϋ Χρόνου περιεϊχεν 720,768 στοιχεία, δ δέ τοϋ Ταχυδρόμου 
τού Έσκιρερ τής αυτής ημερομηνίας 714,355. Ό Ταχυδρόμος βα
ρέως φέρων τήν ήτταν ηΰρυνεν έκ νέου τό σχήμα αυτού κατά πάσας 
νά περιλάβη αριθμόν στοιχείων άνελθόντα είς 4,338,865, τό διπλούν 
τάς διαστάσεις καί κατώρθωσε περίπου τών τού Χ ρ ό ν ο υ . 

Άλλ'ούδέ εις ταϋτα ήρκέσθησαν οί Αμερικανοί. Τήν 4 Ιουλίου 
4859 δ Γεώργιος Ρόβερτ έδημοσίευσεν έν Νέ^ Υόρκη τό πρώτον φύλ-
λον εφημερίδος, ήν έπιτραπήτω νά καλέσωμεν έκατον ταε τ τ ι ρ ι κην— 
τοϋ δευτέρου φύλλου έκδοθησομένου τ φ 4959—ύπό τήν εύθύνην έκδο
του τινός. Τό δημοσιογραφικόν τοϋτο μεγαθήριον είχεν έ'κτασιν δακτύ
λων 400 έπί 250, περιελάμβανε δέ τήν ΰλην εξ τόμων ογδόου σχή
ματος άπετελείτο έκ στηλών 404 μήκους 4,35 μ., εκδοθέν δέ έίς 
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28,000 αντιτύπων έπί εκλεκτού χάρτου ώς άντικείμενον συλλογής 

περίεργον κατηναλώθη ευχερώς. 
'Εν τ φ ύπερόχφ τής πολιτικής, κοινωνικής καί οικονομικής επιρροής 

σημείω, είς δ ή δεξιότης καί ή άκεραιότης τών ιδρυτών άνήναγον αυ
τήν τή συμπράξει επίλεκτων καί πρωτοβαθμίων συνεργατών, έφημερίς 
μεγάλη ώς δ Χρόνος αποβαίνει δύναμις έφελκύουσα σύντονον τήν 
προσοχήν τών κυβερνώντων καί αποτελεί βασιλείαν έν τή χορείο; τών 
τού κόσμου βασιλειών. «Βασιλεία μεταγενέστερα, έ'γραφεν δ Ούίλλιαμ 
Τάκερεϋ, έκ γνωμών καί κρίσεων αποτελούμενη, δύναμις παγκόσμιος 
ουδέποτε ύπνώττουσα μηδ'άναπαυομένη. "Εχει τούς πρεσβευτάς αυ
τής έν πάσαις ταΐς αύλαΐς, έκ πάντων τών χωρών τής υφηλίου τάς 
ανταποκρίσεις αυτής. Δέν κινείται στρατός άνευ τής έν μέσφ τοϋ διευ
θύνοντος αυτόν επιτελείου παρουσίας ενός τών πευθήνων αυτής, ουδέ 
υπάρχει πολιτικός άνήρ, ού ή θύρα δέν ανοίγεται ενώπιον τών απε
σταλμένων της. Ε'ισί πανταχοΰ, άπαντώμενοι άνά τάς αμμώδεις έρη
μους καί μεταξύ τών πάγων τοΰ βορείου πόλου - καθ 'ήν στιγμήν δ είς 
τούτων ασχολείται είς τήν εξακρίβωσιν τών έν Πεκίνφ ή Μαδρίτη πο
λιτικών γεγονότων, δ συνάδελφος αύτοϋ λαμβάνει έν Κόβεν Γάρδεν ση
μειώσεις τής τιμής τών σιτηρών καί τών γεωμήλων». 

Ό προϋπολογισμός τών έν τώ έξωτερικώ ανταποκριτών τοΰ Χρόνου 
ανέρχεται είς εν περίπου έκατομμύριον φράγκων. 'Εν Παρισίοις δ μ ι 
σθός τού ανταποκριτού συνίσταται είς 80,000 φρ. Τ φ κ. Λόσυ έν Βε-
ρολίνφ παρέχονται φρ. 62,000, δσα καί τώ έν Βιέννη. Τώ έν Ρώμη 
50,000, τ φ κ. Λίμψων έν Πετρουπόλει 50,000, τώ κ. Διάζ έν Μα
δρίτη 25,000 καί τ φ κ. Λάζ έν Βρυξέλλαις 25,000. Ό ελάχιστος 
τών μισθών έκ φρ. 6,240 παρέχεται τ φ ανταποκριτή τής Χριστιανίας. 

Προστιθεμένης καί τής δαπάνης τών τηλεγραφημάτων, ήτις φυσι
κώς βαρύνει τήν διεύθυνσιν, δ δλικός προϋπολογισμός τών ανταποκρί
σεων τούτων ανέρχεται είς τό ποσόν 60,000 χιλιάδων λιρών, ήτοι φρ. 
4,500,000. 

Είς τόν βουλόμενον νά έ'χη ακριβή γνώμην περί τών ιδεών, τών 
ορέξεων καί τών τάσεων λαού τίνος, δ τύπος εινε τό πιστότερον καί 
χρησιμώτερον τούτων κάτοπτρον. Άντανακλ^ τήν δημοσίαν γνώμην, 
ύφ ' ής ποδηγετεΐται μ&λλον ή διευθύνει αυτήν καί καθ ' ης μετ ' άπει
ρων επιφυλάξεων αντεπεξέρχεται καί είς τάς απότομους τής όποιας 
μεταβολάς μετά θαυμαστής συμμορφοΰται εύλυγιστίας. 'Εν τή εκλογή 
τών θεμάτων, ών επιλαμβάνεται καί τής θέσεως ήν ορίζει έκάστφ 
μέχρι καί τής δλικής κατανομής καί τής επισταμένης διευθετήσεως τών 



876 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 
άρθρων καί τών άρθριδίων, Ιν τή διεξαγωγή καί τή ύφη τών γράφο-
μένων, τή διατάξει τών στηλών, τή εκλογή τοϋ τίτλου καί έν άλ -
λαις τών τόπων λεπτομερείαις τών δημοσιογραφικών οργάνων ενσαρ-
κοϋται τό πνεύμα λαοϋ τίνος καί εμφαίνονται τ ά περίεργα ψυχολογικά 
αΰτοϋ φαινόμενα είτε ορθώς ε'ίτε νοσηρώς έχοντα, αί άσχολίαι καί αί 
μέριμναι, αί τέρψεις, αί ήδοναί, αί άνάγκαι, αί άρεταί, αί σκολιαί 
έξεις καί αί άσχημίαι. Τά πάντα έν αΰτοϊς ύπάρχουσι καί έκδηλούν-
τα ι . Ό τύπος εινε διαρκής άντανάκλασις, ενεργούντος τίνος καί δ ια
νοουμένου συνόλου, το ημερησίως ποικίλλον καλειδοσκόπιον, εν φ ό 
προσεκτικός παρατηρητής δύναται νά διΐδη τάς γενικάς ιδέας, τούς 
κοινούς πόθους καί τ ά παρασύροντα τά πλήθη ρεύματα. 

Έν Κωνσταντινουπόλει. 

ΕΝ ΣΤΝΝΕΦΟΝ 

Πώς λοιπόν ! Το μέγα αυτό διάστημ-α τό μεταξύ τοϋ κόσμου τών 
αστέρων καί τών κορυφών τών ορέων μας δύναται νά ήναι απολύτως 
έρημον καί νά μ.ή έ'χγι καί αυτό τά ε'μψυχά του οντα ; Τά σύννεφα τ ά 
διατρέχοντα το άπειρον, μέ τάς ποικίλας μορφάς άς έν τή πορεία των 
λαμβάνουσι, καί έπί τή θέο; τών όποιων άφιέμεθα πολλάκις ε'ις τόσους 
αορίστους ρεμβασμούς, δέν γεννώσιν άμυδράν τινα 'ιδέαν περί τούτου ; 
"Οπως καί άν έ'χν) το πράγμα, αφηγούμαι ενταύθα απλώς τήν ίστο-
ρίαν ενός μικρού νέφους, ώς παρηκολούθησα αυτήν κατά τινα έσπέραν 
φθινοπώρου. 

Τά πρώτου μεγέθους άστρα ελαμπον έπί ουρανού καθαρωτάτου, ού
τινος τό έτερον μέρος άνέδιδεν δλον χροιάν γαλακτώδη ώς έκ τής μελ
λούσης ν ' άνατείλη μετ ' οΰ πολύ εκείθεν σελήνης. Προ τού λευκάζον-
τος. αυτού μέρους τοϋ ορίζοντος προέβαλλον ώς άμορφος καί μέλανος όγ
κος αί απέναντι τοϋ παραθύρου μου οίκίαι, καί ολίγον υπεράνω τού 
συμπαγούς τούτου δγκου, ώς τεμώχιον άπ'αύτοϋ άποσπασθέν, μικρόν 
μαϋρον σύννεφον μετεωρίζετο εις το κενόν. 

Ύπο τήν έπήρειαν τοϋ ώθοϋντος αΰτο. άνεμου, τό σύννεφον ύφίστατο 
άνερχόμενον παντοίας έν τώ σχήματί του μεταλλαγάς. Όριζόντιον 
^ατ'άρχάς, ύψώθη είτα είς επιμήκη λωρίδα, μεθ ο έγένετο στρογγύλον. 
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Ά λ λ ' δ,τι ιδίως έκίνει έπ'αΰτοϋ τήν περιέργειαν ήτο ή αγωνιώδης 

προσπάθεια, ήν έφαίνετο καταβάλλον δπως συγκρατή πάντοτε άκεραίαν 
τήν συνοχήν του. ΤΗτο ώς ασθενής ΰπαρξις παλαίουσα τόν περί ζωής 
αγώνα. Ό άνεμος έ'τεινεν όλονέν νά τό αποσυνθέσει, καί αυτό προέ-
βαλλεν έπίμονον άντίστασιν, σπεύδον νά συνεννωθή πρός τά τεμάχια 
του, οσάκις τω άπεσπώντο τοιαύτα. 

Περιέμενον νά ΐδω εως πότε τό μικρόν νέφος θ'άντιτάσση τήν άσκο-
πον έπιμονήν του, δτ.ε αίφνης ή άκρα αΰτοϋ έχρυσώθη. Ειχε φθάσει 
εις τόν φωτεινόν κύκλον, δν άνέδιδεν έπί τού ουρανού ή κεκρυμμένη έτι 
σελήνη. 

Κατά μικρόν, δλον τό σύννεφον είσήλθεν εντός τού άπαυγάζοντος 
τούτου μέρους τοϋ ορίζοντος, καί τώρα δέν ήτο πλέον τό πρό ολίγου 
κηλιδούν τό στερέωμα άμαυρόν στίγμα, διότι ή χρυσή λάμψις μετεδόθη 
καθ' δλην αΰτοϋ τήν έ'κτασιν, καί έπεφάνη ήδη ώς λαμπρόν τεμάχιον 
χρυσού μετεωρισθέν έκεϊ ύπό μαγικής δυνάμεως πρός κοινήν θέαν. Εις 
έπίμετρον τής δόξης του αυτής, δ άνεμος τω προσέδωκε τό σχήμα δ ια 
δήματος καί έπαυσε πρός καιρόν νά τό ώθή. Ά λ λ ά τοϋτο ολίγον διήρ
κεσε, καί κατόπιν, τό σύννεφον, μεταβαλλόν σχήματα, πλην χρυσοϋν 
πάντοτε, επανέλαβε τήν είς τό κενόν πορείαν του. 

Ή χρυσή του α'ίγλη έν τούτοις ήλαττώθη βαθμηδόν. Καί δταν τό 
μικρόν νέφος άποκατέστη έκ νέου άμαυρά καί αφανής επί τοϋ αχανούς 
κηλίς, έφαίνετο παΰσαν πλέον δλοτελώς τοϋ νά καταβάλλτ) προσπά
θειας δπως συγκρατή εαυτό άδιάσπαστον, διότι άφήκε τόν άνεμον νά 
τό χωρίση εις δύο καί είτα είς πολλά σμικρότατα τεμάχια, άτινα διε-
σπάρησαν καί ήραιώθησαν έπί τού στερεώματος. "Οτε δέ ή σελήνη 
προέβαλεν άνωθεν τοϋ μελανού δγκου τών οικιών, τό άποσυντεθέν νέ
φος ειχεν έξ ολοκλήρου διαλυθή είς τό κενόν. 

Ι έ . I . H p « e e « 9 
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ES ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1 

142.—"Οποιος δέ φάει θεριό δέ θεριεύει. 
443.—"Οποιος δέ φάει το δείπνο του 

γ ιά καφαλτί* τον έχει. 
144. — Όποιος δέ χορταίνει το Μάϊ τή δουλειά 

έχει τον περίδρομο μέσα είς τήν κοιλιά. 
445. — "Οποιος δουλεύει βασιληά 

πρέπει τον νούν του νά 'χη 
δϊ τον νοϋ του βασιληά, 
μόνο τόν εδικό του. 

146. — Όποιος έκάη στήν κολοκύθα 
ά π ' άλλάργα τήν εφύσα. 

447. —"Οποιος έκουνήστηκε 
κάτι κ 'ηύρε κ ' ε φ α ε -

κ ' όποιος δέν 'κουνήστηκε 
κάταις τόν έφάγανε. 

448. — "Οποιος έχασε τό χοιρό του 
δλφ μουγκραίς5 εγροίκα. 

449. — Όποιος έχει μεγάλη πιθαμή μετρό^ καί χάμω. 
420. — Όποιος έχει πολύ πιπέρι 

βάνει κ ' εις τά λάχανα 
« Ό έ'χων πολύ πέπερι 
τίθησι κάν λαχάνο;ς». 

424. — Όποιος εχει σειέται 
•κ' δπο̂ ος δέν έχει ξηέται. 

422. — Όποιος έχει τ ή μύγια μυγιάζεται . 
423. — Όπο ιος ζυγώνει δηό λαγούς μηδέ τόν ένα πιάνει μηδέ τόν 

άλλο. 
« Ό δύω πτώκας οιώκων 

ούδένα καταλαμβάνει». 
' Συνέχεια" ίδε φυλλάδιον 8. 
* Καχβέ—άλτί, καχβαλτί λ. άρα6.=»προάριστον. 
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424. — Όποιος 
θαρρεί πώς τά κατέχει ούλα, δροσιά δέν κατέχει . 

125. — Όποιος θέλει ν 'άγαπήσν) 
πρέπει νά κακοπαθήσν). 

126. — Όποιος θέλει νά γεράσγ) 
άνυφανταργειό να πιάσ·/). . 

127. — Όποιος θέλει νά κλέψν) τόν μιναρέ1 πρέπει νά 'ζέρη νά κάμη 
πρώτα τό κιλίφι του.* 

428.—Όπονος καή στήν κολοκύθα φυσό^ καί τό γιγούρτι. 
«429 . — Όποιος καλά κάθεται καί πλειό καλά γυρεύει, 

δ διάολος στόν . . . του κουκκια τοΰ μαγερεύει. 
430.—Όποιος κάνει τοΰ γαϊδάρου χάρι 

τ ' άχερά του μόνο χάνει . 
434.—Όποιος κλεφτεί τό αύγο 

θά κλέψη καί τήν ό'ρνιθα. 
« Ό ς κλέπτει τό ώόν 
κλέψει δή καί τήν δρνιν». 

432. — Όπο ιο ς κλεφτεί καί 'μολογόί 
τό χαρω του γυρεύει. 

433. — Όπο ιο ς κοιμηθή μέ τό στραβό 
'ως τό πρωί' άλλοιθωρίζει. 5 

« Ά ν κακοϊσι συμμιχθής, 
άπολεΐς καί τόν έόντα νόον». 
«Εί χωλφ παροικήσεις, 
ύποσκάζειν μαθήση». 

134. —Όποιος κρατεί, καλά κρατεί. 
135. — Όποιος λυπάτα ι τό καρφί, 

χάνει καί τό πέταλο. 
136. — Όποιουνού λένε χαράς τονε, 

χαράκια πέφτουν καί τόν πλακώνουνε. 
137. — Όποιος μαγερεύει ψώματα, 

τόν άνεμο κενώνει. 
138. — Όποιος μαγερεύει ψώματα, 

ή κοιλιά του τό κατέει. 

. Μιναρέ λ. ά ρ α ^ α ρ ο ς , Ιδίως οί έπί τών Μουσουλμανικών τεμενώνύψου-

Γ τουρκ. κατά π α ρ α β ά ν τοϋ ά Ρ «6. γ,λά^περικάλυμμα, Οήκ«. 
» Άλλοίβωρος = π«ρ*δλώψ. 
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«Δικτύφ άνεμον θηρό^ς». 
«Κοσκίνω ύδωρ αντλείς». 

Ί39.—Όποιος μαντάτον 1 έφερε, 
κείνος το φόνον έκαμε. 

140. — "Οποιος μήνας έχει ρώ 
μή είς το κρασί νερό. 

141. —"Οποιος 'μπή είς τό χορό, θά χορέψη. 
142. —"Οποιος 'ξαδειάζει δεκοχτώ καί δέ 'σοδεια τριάντα, 

στό χάψι ' τόνε βάνουνε καί δέν κατέει γ ιάντα . 
143. —Όποιος πάργ) χίλια πέρπυρα και κακουδιά 5 γυναίκα 

τά χίλια 'πάν 'στόν άνεμο κ ' ή κακουδιά τοΰ μένει. 
144. — "Οποιος πν)δ^ πολλά καζίκια 4 άπό τά πολλά ι 

έ'να τοϋ κατίζει . 
145. —Όποιος πνίγεται καί τά μαλλιά του πιάνει. 
146. —"Οποιος πονεϊ 'πάει στού γιατρού. 
147. —Όποιος πουλεϊ στήν πόρτα 5 του 

πουλεϊ στή Βενετία. 
148. —Όπί ίο ς πρωτοπάει στό μύλο πρωταλέθει. 
149. —Όποιος ρίχνει πέτρες στά πηλά, μπουτσώνωται .· 
150. — Όποιος 'ρωτ^ μαθαίνει. 
151. —Όποιος σ'άγαπό^ σέ κάνει καί κλαίεις κ ' οποίος σ'όχθρεύε-

ται σέ κάνει καί γελοίς. 
152. — Όποιος σκάφτει ξένο λάκκο πέφτει μέσα δ ίδιος. 

«Λάκκον ώρυξε, καί άνέσκαψεν αυτόν, καί έμπεσεϊται εις 
βόθρον, δν ε'ιργάσατο». 

153. — Όποιος τά ύστερα μετρά 
ποτές του δέ σκοντάφτει. 
«Οί φρόνιμοι τών ανθρώπων, έκ τεκμηρίων προορώμενοι, 
τούς κινδύνους έκφεύγουσι». 

154. — Ό π ο ! ος τρεχ εις τήν αρχή 
'γλήγορ' άποσταίνεται. 7 

1 Mandato Ίταλ.=έντολή, παρ' ήμΓν εί'δησι;. 
* Χάπς, χαπίς λ. άραβ.φ=υλακή, κράτησις. 
* Κακοειδής, δυσειδής. 
* Καζίχ λ. τουρκ.=πάσσαλος. 
* Porta ίταλ.=9ύρα. 
* Κατασπιλοϋται. 
' 'Αποχάμνει, 


