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ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Τρία είσαγωγικΛ μαθήματα είς τήν έρμηνείαν τοϋ Β' μέρους τής Άριστο- 
τελείου συγγραφής κατΛ τό Ακαδημαϊκόν έτος 18»!—1892.*Α'

Έξετάζοντες κατά τό παρελθόν άκοιδήριοιϊκόν έτος τόν δημόσιον βίον 
των αρχαίων 'Ελλήνων, άναζητοϋντες έν τφ ρ.εγάλω πλήθει τών ποι- 
κιλωτάτων τήν φύσιν αρχαίων πολιτειών τά κοινά πάσαις στοιχεία καί 
μελετώντες τάς αιτίας τούτων, όπως συνίκγάγωμεν καθολικώτερα πορί
σματα περί των θεμελιωδών νόμων τής άρχής καί τής άναπτύξεως τών 
πολιτειών, προεστήσαμεν καθοδηγόν ήμών τόν μέγαν Σταγειρίτην φι
λόσοφον. Τά γεγονότα, άτινα άπεθησαύρισεν ό ’Αριστοτέλης έν τοϊς 
Πολιτικοϊς καί τοϊς περιελθοϋσιν εις ήμάς εύαρίθμοις λειψάνοις τών 
Πολιτειών, καί αί εις ταϋτα στηριζόμεναι φιλοσοφικαί γνώμαί του 
παρέχουσι στερεότατα θεμέλια πρός άνοικοδόμησιν τής άρχαίας πολι-

1 Περί τής προ τριών περίπου ετών άνευρεθείσης πολυτίμου συγγραφής τοϋ 
Άριστοτέλους πολύς έγένετο λόγος και παρ’ ήμϊν, οί δ’ ήμέτεροι φιλόλογοι μετά 
ζήλου ήσχολήθησαν εις τήν μελέτην αύτής. ’Αλλά τά μέχρι τοϋδε περί τής 
«Αθηναίων πολιτείας» δημοσιευθέντα έν περιοδικοϊς συγγράμμασι καί έν ιδίοις 
τεύχεσιν αφορώσιν αποκλειστικώς εις τήν κριτικήν έξέτασιν τοϋ κειμένου, οΰδέν 
δέ καθ’ όσον γινώσκομεν έγράφη παρ’ ήμϊν περί τοϋ περιεχομένου τής συγγραφής 
και περί τών φιλολογικών καί αρχαιολογικών ζητημάτων, άτινα έκ τής μελέτης 
αυτής προκύπτουσιν. Όθεν νομίζομεν δτι χρησιμώτατον ανάγνωσμα προσφέρο* 
μεν εις τούς ήμετέρους αναγνώστας, δημοσιεύοντες τά μαθήματα, άτινα δ καθη
γητής τής αρχαιολογίας έν τώ Έθνικώ Πανεπιστήμια) κ. Ν. Γ: Πολίτης προέτα- 
ξεν ώς εισαγωγήν εις τήν έρμηνίαν τοϋ Β’ μέρους τής Άριστοτελείου συγγραφής, 
ήν έδίδαξε κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1891 —1892. Τούτων, εΰμενώς παραχωρη- 
θέντων εκτοτε ήμϊν, είχομεν προαναγγείλη τήν δημ,οσίευσιν κατά Νοέμβριον τοϋ 
1891, ήναγκάσθημεν δμως ένεκα διαφόρων λόγων ν’ άναβάλωμεν ταύτην μέχρί 
τοϋδε. Ό αξιότιμος κ. καθηγητής, παρακληθείς ύφ* ήμών, συνεπλήρωσέ τά μα-* 
θήματα ταϋτα, περιλαβών έν ϋποσημειώσεσι τά πορίσματα τών κατά τήν τε- 
λευταίαν διετίαν γενομένων μελετών περί τής ΆρΙσΐΟτελείου συγγγραφής.

X. τ. Αϊευθΰνσεως,
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τείας· δθεν άναγκαίως τήν SMoftiv προςκομιζομένην ΰλην πρέπει προς 
ταϋτα νά προςαρμόζωμεν καί κατά ταϋτα νά έλέγχωμεν και βασανί- 
ζωμεν, τούτου 5’ ένεκα δυσχερές καί άμήχανον άποβαίνει τδ έργον ήμών 
δπου διά την άπώλειαν συγγραφών τοϋ Άριστοτέλους άπορρήγνυται δ 
καθοδηγών ήμδίς. μίτος. Διότι έκ πάντων τών άρχαίων δ Αριστοτέλης 
είναι δ ασφαλέστατος οδηγός έν τοϊς ζητήμασι της ιστορίας τών πολι
τειών, και έκ πάντων τών άρχαίων φιλοσοφικών, πολιτικών κατασκευα
σμάτων το τοΰ Άριστοτέλους θά μένη είς άίδιον. Έν ω δ οβελίσκος τοϋ 
Πλάτωνος, κατά την είκονικωτάτην ρήσιν τοϋ Γκαϊτε, διά την άσταθή t
βάσιν αύτοϋ προ πολλοϋ κατέπεσε καί συνετρίβη, ή πυραμίς ην έπί 
στερεοϋ έδάφους έστησεν δ Αριστοτέλης θά μένη ασάλευτος έσαεί.Όπως 
δέ κατανοήσωμεν τήν αλήθειαν ταύτην άρκεϊ δύο τινά μόνον νά έ'χω- 
μεν προ οφθαλμών πρώτον δτι δ Αριστοτέλης έφαρμόζει έν τή διδα- 
σκαλίφ του μέθοδον, ής αύτος ειναι δ εύρετής, καί είς ήν ή σημερινή 
έπιστήμη οφείλει τήν πρόοδον αύτής·—άλλά περί ταύτης θά διαλάβω- 
μεν μετ’ ολίγον — έπειτα δτι δ Αριστοτέλης ήτο δ πάντων έπιτη- 
δειότατος νά παράσχη. εικόνα άπηκριβωμένην τής άρχαίας ελληνικής 
πολιτείας· τυγχάνων έν τω μεταιχμίω δύο μεγάλων ιστορικών περιόδων, 
τής περιόδου τής αυτοτελούς δράσεως τών ελληνικών πολιτειών καί τής 
περιόδου τής ύπαγωγής καί συγχωνεύσεως αύτών είς κοσμοκρατορίας, |
είχε μέν ένώπιον αύτοϋ πλήρες καί άπηρτισμένον τδ πολιτικόν οίκοδό- \
μημα τής άρχαίας Ελλάδος, έ'βλεπε δέ ήδη ένουμένους είς μίαν πολι- #
τείαν Έλληνας καί βαρβάρους, καί εύρυνόμενον τον κύκλον τής έπι- 
κρατήσεως τών ελληνικών ιδεών τής πολιτείας. Καί τήν μέν τελευ- 
ταίαν ταύτην φάσιν τής ιστορίας τοϋ πολιτικού βίου τών Ελλήνων, ής 
ή μελέτη έμελλε νά καθοδήγηση τούς Στωϊκούς είς τάς κοσμοπολιτικάς 
θεωρίας αύτών, ήδυνάτει βεβαίως νά διάγνωση οΰτω προώρως δ Αρι
στοτέλης· καί έξηκολούθει μετά τών λοιπών Ελλήνων, χαρακτηρίζων ί
τούς βαρβάρους ώς μή έχοντας «τδ φύσει άρχον», καί διά τήν δουλικήν ί
φύσιν αύτών ύπομένοντας τήν δεσποτικήν τών Ελλήνων άρχήν.Άλλά 
τήν πρδ τής περιόδου ταύτης έξέλιξιν τοϋ δημοσίου βίου έν ταϊς έλλη- 
νικαϊς πόλεσιν, άποτελοϋσαν ένιαϊον καί αύτοτελές δλον, έδυνήθη νά 1
μελετήση έν πάσι τοϊς μέρεσιν αύτής, νά έμβαθύνη είς τήν γνώσιν αύ
τής, καί οΰτω νά τήν άναπαραστήση μέν έν εΐκόνι έναργεστάτη, ν’ά- 
ποκορυφώση δέ τά πορίσματα τών έρευνών του είς τηλαυγή φιλοσοφικά 
θεωρήματα. "Οθεν όρθώς έλέχθη περί αύτοϋ, δτι άποκαταστήσας τδν 
μετά τδν Θουκυδίδην διαρρηχθέντα σύνδεσμον τών φιλοσοφικών σπου
δών ?ςαί τή? ιστοριογραφίας, έπφκοδόμησεν έπί τής έμπειρικής έρεύνης , 

τήν πολιτικήν επιστήμην, καί έπλούτισε τήν ιστοριογραφίαν νέον εϊδος 
αύτής προσθείς, τδ τής ιστορίας τών πολιτειών.

Τοιαύτης οΰσης τής σπουδαιότητος τών πολιτικών έργων τοϋ Άρι
στοτέλους πρός ορθήν καί πλήρη γνώσιν τοϋ δημοσίου δικαίου τών άρ
χαίων Ελλήνων, εύλόγως ήκούσθη μετ’ ένθουσιώδους χαρΚς άρχομένου 
τοϋ έτους τούτου ή άγγελία περί άνευρέσεως ενός τών άπολεσθέντων βι
βλίων τοϋ μεγάλου φιλοσόφου, τής Αθηναίων πολιτείας, τής πρώ
της τών εκατόν πεντήκοντα όκτώ Πολιτειών πόλεων, άς κατά τάς 
μαρτυρίας τών άρχαίων συνέγραψε. Πρδς τή χαρφ δέ ήν έμβάλλει είς 
τήν ψυχήν παντός φιλομούσου ή διάσωσις έργου τών κλασσικών χρόνων, 
πολλή ήτο ή προςδοκία τών ιστορικών, τών άρχαίολόγων, τών φιλοσό
φων καί καθόλου πάντων τών άσχολουμένων περί τήν ιστορίαν τοϋ άρ- 
χαίου πολιτισμού, άπεκδεχομένων έκ τοϋ πολυτίμου εύρήματος συμπλή- 
ρωσιν τών γνώσεων αύτών περί τής έπιφανεστάτης τών άρχαίων πο
λιτειών, λύσιν άποριών καί έπανόρθωσιν ήμαρτημένων γνωμών. "Οτε 
δέ κατά Φεβρουάριον ένεστώτος έτους έξεδόθη τδ πρώτον ή Άθηναίύΐν 
πολιτεία ύπδ τοϋ έν τώ τμήματι τών χειρογράφων τοϋ Βρεταννικοϋ 
μουσείου ύπαλλήλου F. G. Kenyon, καί μετ’ ολίγον τδ πανομοιότυ- 
πον τοϋ παπύρου, δικαίως ήδύναντο πάντες νά έπαναλάβωσι τδν λό
γον, δν ειπεν δ 'Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Αιμίλιος, ίδών τδν έν 
Όλυμπίφ χρυσελεφάντινον Δία, δτι μείζω τής προσδοκίας εύρον τήν 
άλήθειαν. Άπλετον καί τοϋτ’ αύτδ έκθαμβητικδν είνε τδ έπιχεόμενον 
φώς έπί τής καταστάσεως τής Αθηναίων πολιτείας κατά τούς χρόνους 
τοϋ Άριστοτέλους. Μετά θαυμαστής έπιστημονικής άκριβείας περιγρά- 
φων τήν δργάνωσιν τής πολιτείας, άναζητεϊ άμα μετά φιλοσοφικής βα- 
θυνοίας τήν άρχήν καί τάς αιτίας τών θεσμών τοϋ δημοσίου δικαίου 
τών Αθηναίων, ών ή έξέλιξις άναπαρίσταται σαφώς πρδ τών όμμάτων 
ήμών. Και είναι μέν άληθές δτι πλείστας λεπτομέρειας έγινώσκομεν καί 
πρότερον, καί δή κατά τδ πλεϊστον έκ μαρτυριών άρχαίων συγγρα
φέων, οϊτινες κυριωτάτην πηγήν ειχον αύτήν ταύτην τήν συγγραφήν 
τοϋ Άριστοτέλους- άλλά νϋν τδ πρώτον καταμανθάνομεν τήν έννοιαν 
καί τήν φύσιν πολλών θεσμών καί δυνάμεθα νά μελετήσωμεν τήν πο
λιτείαν τών Αθηναίων έν τφ συνόλω αύτής, έπί τή βάσει άκριβεστά- 
των δεδομένων. Διότι ή άνευρεθεϊσα Άριστοτέλειος συγγραφή,, εύστο- 
χωτάτην μέν έχουσα τήν διάταξιν, άμα δέ φιλοκάλως έπεξειργα- 
σμένη, διαπρέπει πρδς τοϊς πλεονεκτήμασι τούτοις διά τήν ακρίβειαν τής 
μεθόδου, τεμνούσης εύθεΐαν καί άσφαλή οδόν είς τήν έπιστημονικήν 
έξέψασιν, Κάί τό έμψυχοϋν τήν περισυνηγμένην ΰλην φιλοσοφικόν
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πνεύμα, άνεπιγνώστως ποδηγετούν τον αναγνώστην. Γεγονότα άγνω
στα. τέως, χρονολογίας μεταγραφαί η αναλύσεις αύθεντικών κειμένων, 
παντοϊαι άλλαι ειδήσεις τοσοϋτον άφθονοι ώς άπό- δαψιλεστάτης πηγής 
προχέονται, ώστε δέν πρέπει νά θεωρηθή υπερβολικόν το γραφέν ύπο 
επιφανούς αρχαιοδίφου, τού Lipsius, οτι πάσαι αί μέχρι τούδε έκδε- 
δομέναι συγγραφαΐ περί της αττικής πολιτείας καί περί της ιστορίας 
αύτής πρέπει νά θεωρηθώσι πεπαλαιωμέναι1· διότι τό εργον τού Άρι
στοτέλους παρουσιάζει μέν ούκ ολίγα νέα προβλήματα είς τήν επιστη
μονικήν έρευναν, άλλ’ άσυγκρίτως μεϊζον είναι τό κέρδος, οπερ ποριζό- 
μεθα μανθάνοντες πλεϊστα βέβαια γεγονότα καί εύρίσκοντες τήν οριστι
κήν λύσιν πολλών αντιλεγομένων ζητημάτων.

1 Lipsius έν Berichten d. sachs. Gesellschaft dei· Wissenschaften. 1891, 
σ. 41,—Ότι άπο τής εύρέσεως τής Άριστοτελείου συγγραφής άρχεται νέα περί
οδος έρεύνης τής Αθηναίων πολιτείας καί καθόλου τών αρχαιοτήτων τοϋ δημο
σίου βίου τών 'Ελλήνων μαρτυροϋσιν αΐ νέαι εκδόσεις τών ελληνικών αρχαιοτή
των τοϋ Κ. F. Hermann (Α.' Τόμ. Αρχαιότητες τοϋ δημοσίου βίου· Β' Τμήμα 
Αθηναίων πολιτεία, ύπο V. Thumser, έν Φρειόούργφ, 1892)· τοΰ G. Busolt 
(Griech. Staats-u. Rechtsaltertiimer. 2α έκδ. έν Μονάχω, 1892) καί τοΰ G. Gil
bert (Handbu ch der griech. Staatsalterthiimer. T. A'. 2α έκδ. έν Λιψίοι 1893). 
Έξεδόθησαν προσέτι καί τινες ρ,ονογραφίαι περί ζητημάτων ιστορικών έκ τής 
’Αθηναίων πολιτείας πηγαζόντων, ώς ή τοϋ Bruno Keil (Περί τής Σολωνειου 
πολιτείας. Έν Βερολίνω, 1893, γερμανιστί), ή τοϋ Henri Francotte (L’organi- 
sation de la cite Athenienne et la reforme de Clisthenes. Bruxelles, 1893).

Τά μέγιστα όμως θά έμειούτο ή άξια τού εύρήματος, άν έβεβαιούντο 
αί γνώμαι τών ίσχυριζομένων, ότι ή ’Αθηναίων πολιτεία δέν είναι 
εργον τού Άριστοτέλους. Διά τούτο προ παντός λόγου περί τών διδα
γμάτων, άτινα άρυόμεθα έκ τής μελέτης τής Αθηναίων πολιτείας, 
έπείγει δ έ'λεγχος τών άντιρρήσεων περί τής γνησιότητος αύτής, επειδή 
σύμφωνος πρός τά πορίσματα τοιούτου ελέγχου οφείλει νά είναι ή έκτί- 
μησις τής σπουδαιότητος καί τού κύρους τών διδαγμάτων εκείνων.

Καί έν πρώτοις άναμφισβήτητον είναι ότι τό Βρεταννικόν μουσεϊον 
δέν έγένετο, ώς ούχί σπανίως συνέβη, θύμα θρασείας τίνος κιβδηλείας. 
Ή Αθηναίων πολιτεία, ήτις πρόκειται είς τήν μελέτην ήμών, δέν 
είναι εργον κιβδηλοποιού συνονθυλεύσαντος τά περισωθέντα λείψανα τής 
Άριστοτελείου συγγραφής καί ταύτα συμπεπληρωμένα καταγράψαντος 
έπντηδείως έν παλαιοϊς παπύροις, όπως διά τοιούτου δόλου πορισθή μέ- 
γα κέρδος. Κατώρθωσαν άληθώς ένίοτε κιβδηλοποιοί δεξιώτατοι νά 
έξαπατήσωσι σοφούς άνδρας, ύπολαβόντας μνημεία πολιάς άρχαιότητος 
ή έργα επιφανών συγγραφέων τά έντεχνα κατασκευάσματα έκείνων
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είναι γνωστότατον είς ΰμ2ς το όνομα τοϋ Κωνσταντίνου Σιμωνίδου· 
άλλά τού διαβοήτου Συμαίου καί άλλοι άνεδείχθησαν ύπέρτεροί έν τή 
άδόξω ταύτη σταδιοδρομώ. Ή Αθηναίων Πολιτεία όμως, πλήν 
τής συμφωνίας προς τά περισωθέντα άποσπάσματα, ήν εύχερώς θά 
άπειργάζοντο οί κιβδηλοποιοί, παρέχει παμπληθή τεκμήρια πείθοντα 
ότι είναι πάντως εργον άρχαίου συγγραφέως καί ούχί κατασκεύασμα 
άπατεώνος.. Ουδέ δύναται νά έγείργ ύπόνοιάν τινα περί νοθείας ή σιωπή 
τών άρχών τού Βρεταννικού μουσείου καί τοΰ έκδοτου περί τής προ- 
ελεύσεως τού παπύρου καί τού χρόνου τής εύρέσεως καί τού τρόπου τής 
προσκτήσεως αύτού. Τον τόπον τής προελεύσεως δυνάμεθα νά μαντεύ- 
σωμεν άσφαλώς. Είναι ή Αίγυπτος, τής οποίας οί τάφοι άπέδωκάν 
ήμϊν κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν, πλήν άλλων ήττονος λό
γου άξιων γραπτών μνημείων τής ελληνικής άρχαιότητος, λόγους τού 
Ύπερείδου καί άγνωστα λείψανα τού Άλκμάνος, τής Σαπφούς, τού 
’Επιχάρμου, τού Εύριπίδου καί τελευταϊον τούς μίμους τού Ήρώνδου. 
Άν δ’ είναι δύσκολος ή έξακρίβωσις τού χρόνου τής εύρέσεως, άδια- 
φόρου άλλως, βέβαιον όμως φαίνεται ότι καί το άπασχολούν ήμάς, ώς 
καί τά πλεϊστα τών όμοιων εύρημάτων, εύρέθη έν θήκη μούμιας, προ- 
ωρισμένον πιθανώς έκπαλαι πρός πλήρωσιν τού έν τφ έσωτερικφ τής 
θήκης κενού χώρου, τού μή κατεχομένου ύπό τού σώματος. Οΐ δ’ εύ- 
ρόντες Φελλάχοι, άντί νά παραδώσωσιν αύτό, συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις τού περί άρχαιοτήτων αιγυπτιακού νόμου, εις το έν Βουλάκ 
μουσεϊον, εύτελή λαμβάνοντες άποζημίωσιν, προετίμησαν νά τό πωλή- 
σωσι λάθρα άντί άδροτέρου τιμήματος είς Άγγλους, οϊτινες τόν πλου
τισμόν τού Βρεταννικού μουσείου ύπολαμβάνουσιν ώς δημοσίαν ανάγκην 
δικαιολογούσαν τήν παραβίασιν τών νόμων τού ύπ’ αύτών προστατευο- 
μένου καί κατεχομένου κράτους. Άλλά τούτο δέν έκριναν άναγκαϊον 
νά δμολογήσωσιν αΐ τού Βρεταννικού μδυσείου άρχαί, καί έντεύθεν ή 
άποσιώπησις τών κατά τήν πρόσκτησιν τού πολυτίμου κειμηλίου.

Άποτελεϊται δέ τούτο (κατά τάς περιγραφάς τάς δημοσιευθείσας 
έν τή έκδόσει τού Kenyon καί τή τού πανομοιοτύπου ύπό τοΰ εφόρου 
τού τμήματος τών χειρογράφων τού Βρεταννικού μουσείου Edward Scott 
καί κατά τήν άκριβεστάτην περιγραφήν έν τή κριτική έκδόσει τών G. 
Kaibel καί U. de Wilamowitz-Moellendorf) άποτελεϊται έκ τεσ
σάρων παπύρων ή τόμων, ών ό μέν πρώτος έχει μ.ήκος μικρόν τι πλέον 
τών δύο μέτρων, δ δεύτερος μικρόν τι έλαττον τών δύο μέτρων, δ δέ 
τρίτος καί πιθανώς καί δ έφθαρμένος τέταρτος μικρόν τι έ'λαττον τού 
μέτρου. Είναι δ’έπισεσημειωμένον είς μέν τόν πρώτον πάπυρον τό γράμμα 
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Α, εις τον δεύτερον τό γράμμα Β καί εις τόν τρίτον Γ 'τόμος. Οί πάπυ
ροι είναι όπισθόγραφοι, δηλονότι τό κείμενον τής ’Αθηναίων Πολιτείας 
είναι γεγραμμένον έπί τοϋ οπισθίου μέρους αυτών, δπερ κατέλιπεν άγρα- 
φον δ πρώτος κτήτωρ· είναι δέ γεγραμμένοι εις 37 σελίδας (ή ώς λέγο- 
μεν σήμερον στήλας) έν συνεχείς διακοπτόμενη μόνον έν τώ μέσω τής 
10 σελίδος, δπόθεν άρχεται απόσπασμά τι περΛαμβάνον τήν ύπόθεσιν 
τοϋ κατά Μειδίου λόγου τοϋ Δημοσθένους καί σχόλια εις τόν λόγον τοϋ- 
τον, πληρούν δέ καί δλην τήν έπομένην σελίδα, τήν προ τής ένδεκάτης· 
το άπόσπασμα τούτο είναι διαγεγραμμένον ύπό τοϋ νεωτέρου βιβλιογρά- 
φου. Τό κείμενον είναι κολοβόν έλλείπουσι τά πρώτα κεφάλαια, άτινα 
ελειπον προδήλως καί έκ τοϋ παπύρου, δν άντέγραψεν δ τοϋ ήμετέρου 
βιβλιογράφος,ώς έμφαίνεται έκ τοϋ προσγεγραμμένου έν άρχή γράμματος 
Α, δηλοϋντος τήν άργήν τοϋ πρώτου τόμου, καί έκ τοϋ άγράφου χώρου, 
δν κατέλιπεν έν τώ παπύρφ δ βιβλιογράφος όπως προσθέση μετέπειτα τά 
έλλείποντα, άν που ήθελεν εύρη πληρέστερον κείμενον· έλλείπει προσέτι 
μία σελίς μετά τήν τριακοστήν, ήτοι ή άρχή τοϋ Δ' τόμου, ώς ε’ικά- 
ζουσιν οΐ Γερμανοί έζδόται- δ δέ τέταρτος καί τελευταίος τόμος είναι 
τοσοϋτον έφθαρμένος, ώστε δεν είναι ίσως έλπίς νά προστεθή τι εις τήν 
μετά θαυμαστής όξυδερκείας καί κριτικής όξυνοίας γενομένην άποκατά- 
στασιν ύπό τών Kaibel καί Wilamowitz *. Υπάρχει δέ πιθανώτατα 
καί χάσμα τι προ τοϋ 61 κεφαλαίου, ύποδειχθέν τό πρώτον ύπό τοϋ 
Γάλλου Weil έν τώ Journal des Savants. — Τό κείμενον είναι γε- 
γραμμένον, κατά μέν τόν έκδότην τοϋ πανομοιοτύπου καί τόν Kenyon, 
ύπο τεσσάρων βιβλιογράφων, κατά δετούς Γερμανούς έκδότας ύπό δύο, 
ών δ πρώτος (δ γράψας τόν πρώτον, μίαν σελίδα τοϋ δευτέρου καί τόν 
τρίτον τόμον) ποιείται χρήσιν μικρογραμμάτου έπισεσυρμένης γραφής, 
γράφει πυκνότατα καί μετά πολλών ταχυγραφικών σημείων καί καθα- 
ρεύει ορθογραφικών σφαλμάτων τοϋ δέ δευτέρου, τοϋ τόν γ' τόμον γρά- 
ψαντος, είναι μέν εύαναγνωστοτέρα ή μεγαλογράμματος τετραγωνική 
γραφή, άλλά βρίθει ορθογραφικών αμαρτημάτων, ών τινα προέρχονται 
έκ τής προφοράς (οιον δΐαμψιζβήτηο’ις, αίνιαντδν κτλ.). Ό αύτός 
δέ πιθανώς βιβλιογράφος παραδιώρθωσε καί τινα χωρία τοϋ κειμένου2. 
Άλλά καί ούτως έ'χων δ πάπυρος τοϋ Βρεταννικοϋ μουσείου είναι κρείσ- 
σων τοϋ προ ολίγων έτών εύρεθέντος Βερολινείου χειρογράφου τοϋ έκ 
τεσσάρων φύλλων χάρτου άποτελουμένου, περιέχοντος δ’ άποσπάσματα

1 Ό τελευταίος εκδότης Fr. Blass συνεπλήρωσεν εΰστόχως τινα τών χασμάτων. 
* Τήν γνώμην ταύτην τών Γερμανών εκδοτών καταπολεμεί ό Kenyon (έν τή 

γ' έ^δόσει τής ’Αθηναίων πολιτείας), έμμένων εις τήν ύπ’ «ΰτοϋ έξενεχθεΐσαν, 
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τής ’Αθηναίων πολιτείας, έκ τών κεφ. 12. 13. 21 καί 22 τής έκδό- 
σεως τοϋ Kenyon (περί τών αποσπασμάτων τούτων έκτενώς διέλαβεν 
δ Diels έν τοϊς πρακτικοϊς τής έν Βερολίνφ ’Ακαδημίας τοϋ 1885).

Ό χρόνος καθ’ δν έγράφη δ πάπυρος δύναται ασφαλώς νά δρισθή' 
έπί τοϋ εμπρόσθιου μέρους έχει καταγεγραμμένους λογαριασμούς, γρα- 
φέντας κατά τό ενδέκατον έτος τής βασιλείας τοϋ Ούεσπασιανοϋ (78 — 
79 μ. X.). Εικάζεται δέ καί έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων, δτι 
δ γράψας χάριν οικονομίας τό κείμενον τοϋ Άριστοτέλους έπί τοϋ οπι
σθίου μέρους τοϋ παπύρου, ού ειχεν ήδη γείνη χρήσις, έγραψε τούτο 
ολίγα έτη ύστερον, περί τά τέλη τοϋ Α' α’ιώνος μ. X. "Εχομεν λοιπόν 
προ ήμών σχετικώς παλαιότατον χειρόγραφον τής Αθηναίων πολι
τείας, ήν πάντες οί άρχαϊοι, οΐ έκ ταύτης άρυσθέντες ειδήσεις περί τοϋ 
δημοσίου βίου καί τής ιστορίας τών Αθηναίων, άπέδιδον εις τόν 
Άριστοτέλην.

Άλλ ’ είναι αληθώς έργον τοϋ Άριστοτέλους ή συγγραφή αυτή καί 
όφείλομεν νά παραδεχθώμεν άνενδοιάστως τήν δμόφωνον περί τούτου 
γνώμην τών άρχαίων;

Ή γνησιότης τής Αθηναίων Πολιτείας ήμφισβητήθη, πολύν χρό
νον προ τής άνευρέσεως τοϋ κειμένου, ύπο τοϋ έπιμελώς περισυναγαγον- 
τος τά περισωθέντα λείψανα τών τοϋ Άριστοτέλους βιβλίων Valentin 
Rose \ ύποστηρίξαντος δτι αί Πολιτεία! συνετάχθησαν ύπό περιπα
τητικών μετά τόν θάνατον τοϋ διδασκάλου. Τήν γνώμην ταύτην έπο- 
λέμησεν δ Heitz παραδεχθείς έτέραν τινά μέσην γνώμην, ήν όμως 
άρδην άνατρέπει τό άνευρεθέν κείμενόν τής Αθηναίων Πολιτείας, δτι 
δηλαδή αΐ ΓΙολιτεϊαι δεν ήσαν έργον τοϋ Άριστοτέλους γραφέν προς 
δημοσιευσιν, άλλά μάλλον συλλογή ειδήσεων, ας ήρύσθη δ φιλόσοφος 
έκ γραπτών μνημείων ή προφορικών άνακοινώσεων, δέν συνέπηξε δ’ εις 
βιβλίον, άλλά κατέλιπεν άνεπεξεργάστους.’Επίσης έκ τοϋ άνευρεθέντος 
κειμένου έλέγχεται τό άνυπόστατον τής γνώμης τοϋ Rose, δτι αί Πο- 
λιτεϊαι έγγράφησαν μετά τόν θάνατον τοϋ Άριστοτέλους. Ακριβώς 
καθ’ δν χρόνον άπέθανεν δ Αριστοτέλης, ήτοι μηνί Όκτωβρίφ τοϋ 
έτους 322, κατέλαβον οί Μακεδόνες τήν Μουνιχίαν καί έγένετο ή ύπό 
Αντιπάτρου έπιβληθεϊσα μεταβολή τής πολιτείας.Ταύτης δμως ούδεμία

1 Aristoteles peudepigraphus. Lips. 1863. — Aristotelis qui ferebantur 
librorum fragmenta. Βερολ. 1870 έν τώ E' τόμω τής έκδόσεως τοϋ Άριστο
τέλους ύπό τής έν Βερολίνω Ακαδημίας- καί έν Αιψίρο 1886 έν στερεοτύπω 
έκδόσει παρά Teubner.

’ Die verjorenen Schriften des Aristoteles. Lpz. 186ξ> σ. 2θ0 κ?.
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γίνεται μνεία έν τή Αθηναίων Πολιτείφ, έν γι άναφέρεται ώς τελευ
ταία μεταβολή ή έπελθοΰσα μετά τήν έκ τής Φυλής κάθοδον τών δη
μοκρατικών και περιγράφε'ται ή έκ ταύτης προελθοΰσα κατάστασις τής 
πολιτείας, ή ύφισταμένη μέχρι τοϋ θανάτου του Άριστοτέλους· οθεν 
προδήλως ή ’Αθηναίων Πολιτεία έγράφη πρό τοϋ θανάτου τοϋ Άριστο
τέλους και τής έπι Αντιπάτρου μεταβολής. Άκριβέστερον δέ δύναται 
νάδρισθή ό χρόνος τής συγγραφής αυτής μετά τό 329/328 π. X. ήτοι 
μετά τήν άρχοντείαν τοϋ Κηφισοφώντος, μνημονευομένου έν τφ βιβλίφ 
καί πρό τοϋ 325/324, ότε τό πρώτον έναυπηγήθησαν ύπό τών ’Αθη
ναίων πεντήρεις, διότι τοιαϋται δέν μνημονεύονται έν αύτώ, άλλά μό
νον τριήρεις καί τετρήρεις*. Σημειωτέον δ’έν παρόδφ, ότι δέν πρέπει νά 
ληφθή ώς βάσις πρός ορισμόν τοϋ χρόνου τής συγγραφής ή μετονομασία 
τής Σαλαμινίας εις Άμμωνιάδα (έν κεφ. 61 άναφέρονται δύο τα- 
μίαι, δ τής Παράλου καί δ τής τοϋ Άμμωνος, έξ ού τινες είκάζουσιν 
ότι έγράφη τό βιβλίον πρό τοΰ θανάτου Αλεξάνδρου τοϋ μεγάλου), 
διότι κατεδείχθη ύπ’ άλλων, ότι ή εισαγωγή τής λατρείας τοϋ Διός 
Άμμωνος είς Αθήνας ήτο άσχετος πρός τάς άπονεμ.ηθείσας είς τόν 
Μέγαν Αλέξανδρον τιμάς 2.

Αί αντιρρήσεις κατά τής γνησιότητος τής Αθηναίων Πολιτείας έπ- 
ανελήφθησαν σφοδρότερον μετά τήν άνεύρεσιν τοϋ κειμένου. Eivat βε
βαίως ωφελιμωτάτη τή έπιστήμγ καί προάγει αύτήν συντελούσα είς 
την έμπέδωσιν τών γνώσεων ήμών ή άνευ προκαταλήψεως ύπαγωγή 
είς την κριτικήν βάσανον πάσης μαρτυρίας, πάσης είδήσεως, καί μά
λιστα δσάκιξ αύται άνατρέπουσιν έπικρατούσας δοξασίας. Άλλά δέν 

ι,

1 Νϋν ή παρασιώπησις τών πεντήρων κρίνεται δλως επουσιώδης, χρόνος δέ τής 
συγγραφής δρίζεται μεταξύ τής άρχοντείας τοϋ Κησιφώντος καί τής έν ετει 322 
π. X. μεταπολιτείας. 'Ο Bruno Keil (ενθ’ άν. σ. 148) καί ό Gilbert (’ένθ’άν. 
σ. X.) παρατηροΰσιν εύλόγως δτι αί κατά τδ έτος 325 ναυπηγηθεΐσαι τδ πρώ
τον 7 πεντήρεις (ώς μανθάνομεν έξ αττικής επιγραφής τοϋ CIA. άριθ. 809 d) 
απετέλουν τμήμα παντελώς άσήμαντον τοΰ άθηναϊκοΰ στόλου, εχοντος κατ’εκείνο 
το έτος 360 τριηρεις και 50 τετρήρεις.— Τουναντίον εις όρισμδν τοϋ χρόνου τής 
συγγραφής συντελεί, κατά τδν Gilbert, χωρίον τι τής ’Αθηναίων Πολιτείας (κεφ. 
62, 2), εξ ού φαίνεται δτι οί ’Αθηναίοι ήσαν κύριοι τής Σάμου’ άλλά ταύτην t
απώλεσαν εν έτει 322 π. X,, άρα πρδ τοΰ έτους τούτου έγράφη τδ βιβλίον.

* Τουναντίον ό Nissen (έν Rhein. Museum f. Philol. 1892 σ. 197 κέ.) μεγά- 
λην αποδίδει σπουδαιότητα είς τά μνημονευόμενα έν τή ’Αθηναίων Πολιτεία ονό
ματα τών ιερών νεών, καί τή βοήθεια τούτων εικάζει δτι τδ βιβλίον συνεγράφη 
μεταξύ τοϋ ’Οκτωβρίου τοΰ 324 και τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 323 π. X. Τάς εικασίας 
τοΰ Nissen άνασκευάζει ό Bruno Keil (ένθ’άν. σ. 148—150). J
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πρέπει άρά γε νά θεωρηθή μάλλον ώς δυσάρεστον αποκύημα, τής άνα- 
πτυχθείσης κατά τούς χρόνους ήμών έν τή φιλολογίφ ύπερκριτικής μα
νίας ή ύπέρφρων άπόρριψις δμοφώνου γνώμης τών άρχαίων περί τής 
γνησιότητος έργου αρχαίου συγγραφέως, ή μεγαλοποίησις τών άρνη- 
τικών καί ή ύποτίμησις τών θετικών δεδομένων ; Πώς δ’ άλλως εί μή 
καινόσπουδα φροντίσματα δυνάμεθα νά καλέσωμεν τάς κριτικάς μελε
τάς έκείνων, οϊτινες αγωνίζονται έργα έπιφανών άνδρών νά κατατάξω- 
σιν είς τάδέσποτα, διά μόνον τόν λόγον, ότι άναιροϋσι τήν γνώμην ήν 
ειχον έκ τών προτέρων έσχηματισμένην οΐ τοιούτοε κριτικοί περί τοΰ 
χαρακτήρος τών συγγραφέων καί περί τών καινοφανώς ύπό τούτων έκ- 
τεθειμένων πραγμάτων ; καί ταϋτα ού μόνον έν τή ίστορίφ τών γραμ
μάτων, άλλά καί έν τή τής τέχνης·— μή λησμονήσωμεν ότι καί δ έν 
’Ολυμπία Ερμής ύπεστήριξάν τινες ότι έποιήθη μετά τόν Πραξιτέλη, 
άφορμώμενοι εκ τινων τεχνικών χαρακτήρων, οϊτινες μέχρι τής εύρέσεως 
τοΰ αγάλματος έπιστεύετο ότι ήσαν ίδιοι τώ Αυσίππω.— Αλλ ο χρό
νος, τή βοηθείφ σώφρονος κριτικής, παρασύρει είς τήν λήθην τά τοι- 
αΰτα φροντίσματα, καί μόνον βέβαιον κέρδος έκ τούτων απομένει η διά 
τής συζητήσεως διευκρίνησις πολλών αμφιβολιών, η διαφωτισις σκοτει
νών ζητημάτων, ή άναίρεσις τών έναντιολογιών καί επομένως ή ένί- 
σχυσις τής αλήθειας, Ή άπο τής ’Αθηναίων Πολιτείας παραβλαστή- 
σασα αρνητική κριτική δέν δυνάμεθα άκόμη νά ειπωμεν οτι εσχε τοι- 
οΰτο πέρας· βέβαιον όμως εινε ότι ολίγων διέσεισε τήν πεποίθησιν περί 
τής γνησιότητος τοΰ έργου- ούδέν ήττον άναγκαίαν νομίζομεν βραχεϊαν 
έπισκόπησιν τών ύπ’ αυτής προβαλλομένων αντίθετων γνωμών.

Είς τρεϊς κατηγορίας δύνανται νά ταχθώσιν οί άρνούμενοι τήν γνη
σιότητα τής Αθηναίων Πολιτείας. Α') είς τούς ύποστηρίζοντας ότι αΰτη 
δέν έγράφη ύπό τοΰ Άριστοτέλους, άλλ’ύπότίνος τών Περιπατητικών. 
Β' ) είς τούς ύποστηρίζοντας ότι έγράφη ύπό μαθητοΰ τοΰ φιλοσόφου, 
ύπό τήν επιστασίαν όμως τούτου, έπιθεωρήσαντος καί διορθώσαντος αυ
τήν· καί Γ' ) είς τούς ύποστηρίζοντας ότι δέν έ'χομεν πρό ήμών αμε
τάβλητον τό έργον τοΰ Άριστοτέλους, άλλοιωθέν διά μεταγενέστερων, 
παρεμβολών.

Καίτοι, ώς πρός ολίγου ήκούσατε, έκ τεκμηρίων παρεχόμενων ύπ 
αύτής τής συγγραφής συνάγεται άναμφιβόλως οτι συνετάχθη αΰτη προ 
τοΰ θανάτου τόΰ Άριστοτέλους, τήν γνώμην τοΰ Rose, ότι ή Αθη
ναίων Πολιτεία είναι εργον ’περιπατητικού τίνος φιλοσόφου, ήσπάσθη 
καί άνέλαβε νά ύποστηρίξγ δι ’ έπιχειρημάτων έξ αύτής τής συγγραφής 
ειλημμένων δ Fr. Gauef έν ίδίφ μονογραφίφ (Hat Aristoteles die
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Schrift vom Staate der Athener geschrieben ? έν Σ'τϋυτγάρτντ^. 
Ουτος αποκλίνει [Λεν προς την γνώμην δτι <ϊέν εινε αντάξιον της μεγοι- 
λοφυιας τοϋ Αριστοτέλους εργον, σκοπούν τήν περισυναγωγήν ύ'λης καί 
ουίεν άλλο, δμολογεϊ δμως δτι δέν πρέπει νά θεωρηθή καί απολύτως 
άδύνατον δτι πλήν τών θεωρητικών του έργων, τών προωρισμένων δι’ 
ολίγους μαθητάς, έγραψεν δ φιλόσοφος καί άλλα χάριν τών πολλών, Ι'να 
διόάξη τους φιλομαθείς (σ. 9). ’Αλλ’ δτι ή ’Αθηναίων Πολιτεία δέν 
παρέχει ήμϊν μόνον ύλικόν άκατέργαστον παραδέχεται λεληθότως δ 
αυτός συγγραφεύς, λέγων οτι ή πρώτη έντύπωσις έκ τής άναγνώσεως 
τής συγγραφής είναι άναμφισβητήτως είς άκρον ευάρεστος, διότι δ άνα- 
γνώστης πείθεται δτι μόνον έξοχος ιστοριογράφος ήδύνατο νά γράψη 
αυτήν (σ. 10). Καταγράφει δέ καί σειράν γεγονότων καί παρατηρή
σεων, έμφαινουσών τήν έμβρίθειαν καί τόν φιλοσοφικόν νουν τού συγ- 
γραφέως. Καί δμως έκ τούτων καί μόνων δέν πείθεται περί τής γνησιό- 
τητος. Τουναντίον δ’ ύποστηρίζει δτι έγράφη ύπό περιπατητικού τίνος 
φιλοσόφου, αναγκαζόμενος νά μεταβάλν) πως τήν γνώμην τού Rose, 
προσθέτων δτι έγράφη τή εΐσηγήσει τού Άριστοτέλους, καί τούτο διά 
ν’απόδειξη τήν γνώμην ταύτην συνιήδουσαν πρός τόν βεβαιωθέντα 
χρόνον τής συγγραφής τού βιβλίου.

Τά ύπέρ τής γνώμης του προσαγόμενα έπιχειρήματα συνοψίζονται είς 
τά εξής: δτι παρατηρούνται άντιφάσεες μεταξύ τών Πολιτικών τού 
Άριστοτέλους καί τής Αθηναίων Πολιτείας· δτι δ συγγραφεύς πα
ρασιωπά γεγονότα, άτινα ώφειλε νά μνημονεύση καί άγνοεϊ πηγάς κυ- 
ριωτάτας· καί δτι δουλικώς καί άκρίτως άκολουθεϊ τάς πηγάς. — Έν 
έπικρίσεσι τής μελέτης τού Cauer* κατεδείχθη ήδη τό άνυπόστατον τού 
ισχυρισμού αύτού περί αντιφάσεων μεταξύ τής Αθηναίων Πολιτείας καί 
τών Πολιτικών- ή δέ φαινομένη άντίφασις χωρίου τινός τών Πολιτικών 
(Β', 12) περί τής νομοθεσίας τού Δράκοντος πρός τήν Αθηναίων Πολι
τείαν, άντί ν’άποδεικνύη τήν μή γνησιότητα ταύτης, ένισχύει τούναντίον 
τήν καί πρό τής άνευρέσεως αύτής έξενεχθεϊσαν γνώμην, δτι τό χωρίον 
έκεϊνο τών Πολιτικών είναι μεταγενεστέρα παρεμβολή *. Ό δ’ άλλος

1 Ε. Szanto έν Wochenschrift f. klass. Philologie 1891, άρ. 28.
! Όρθώς δμως παρατηρεί ό Fr. Ruhl (έν Rhein. Museum, 1891, σ. 444 κέ. 

καί έν Jahrb. f. class. Philologie. Supplementbd. XVIII (1892), σ. 688 κέ.), 
δτι καίπερ παρεμβεβλημένον τδ χωρίον τών Πολιτικών δέν είναι ανάξιον προσοχής, 
διότι δ γράψας αύτδ ήτο .πάντως ’Αριστοτελικός· καί άν παραδεχθώμεν δ ’δτι ήγνόει 
τήν ’Αθηναίων Πολιτείαν τοϋ Άριστοτέλους, άλλά δέν δυνάμεθα καί ν’ άρνη- 
θώμεν δτι τά ύπ’ αύτοϋ γραφόμενα ήσαν σύμφωνα πρός τάς κρατούσα; παρά τοϊς

ισχυρισμός τοϋ Cauer, δτι παρασιωπά δ Αριστοτέλης άξιομνημόνευτα 
γεγονότα, έλέγχει παρανόησιν. τού σκοπού τής συγγραφής- τά κυριώτάτα 

1 τών παραλειφθέντων είναι οί νόμοι τού Δράκοντος καί τινες τών νόμων
) τοϋ Σόλωνος- άλλά τούτων οί είς τό ποινικόν καί τό άστικόν αναγόμενοι

δίκαιον ή τά τής λατρείας κανονίζοντες δέν είχον χώραν έν συγγραφή 
περί τού δημοσίου δικαίου τών Αθηναίων, διό εύλόγως έν παρόδφ ανα
φέρει δ Αριστοτέλης τούς φονικούς θεσμούς τού Δράκοντος και τούς άλ
λους νόμους, οΰς εθηκεν δ Σόλων. Θαυμάζει προσέτι δ Cauer δτι δέν 

; γίνεται πολύς περί Περικλεούς λόγος καί δτι ούδ ’ αύτό τό δνομα τού
ί Άλκιβιάδου μνημονεύεται- άλλ’ ούτος μέν ουδόλως συνδέεται πρός τήν
) ιστορίαν τού πολιτεύματος, δ δέ Περικλής άσημάντους μόνον μεταβολάς

έπήνεγκεν είς αύτό, άς αναγράφει δ Αριστοτέλης- μή τάσσων δέ τόν 
Περικλέα έν τοϊς βελτίστοις τών πολιτικών μετά τούς αρχαίους, φανε
ρώνει τό πολιτικόν αύτού φρόνημα καί ούδέν πλέον- άλλως δέ μέγιστος 
έπαινος τού Περικλέους άπό στόματος αριστοκρατικού φιλοσόφου είναι 
οί λόγοι αύτού δτι «έ'ως μέν ούν Περικλής προειστήκει τού δήμου βελτίω 
τά κατά τήν πολιτείαν ήν, τελευτήσαντος δέ Περικλέους πολύ χείρω».

Ό ισχυρισμός τέλος τού Cauer, δτι δ γράψας τήν Αθηναίων πολι- 
. τείαν ποιείται κατά κόρον χρήσιν άδοκίμων πηγών καί άκολουθεϊ δου-
ΐ: λικώς ταύταις φαίνεται παντελώς άδικαιολόγητος. Τούναντίον ή συγ-
L γραφή διακρίνεται διά τήν περιεσκεμμένην χρήσιν άσφαλών πηγών καί
; τήν κριτικήν βάσανον αυτών- αναφέρει μέν δ Αριστοτέλης έσφαλμένας
1 ειδήσεις, άλλά τούτο ποιεί διά νά έλέγξη ταύτας, διότι κρίνει άναγ-
1 καίαν τήν άναίρεσιν άνακριβών μαρτυριών συγγραφέων γνωστοτάτων

τά μάλιστα δέ διδακτική είναι ίδί<£ ή διαφωνία αύτού πρός τά Έλ-

συγχρόνοις του γνώμας περί τής ιστορίας τής πολιτείας τών ’Αθηναίων.— Άλλ’ 
δ ισχυρισμός ούτος κατ’ οΰδέν δύναται νά δικαιολογήση τά παράτολμα συμπερά
σματα τοΰ τε Cauer καί τοΰ Rfihl, δτι τά περί Δράκοντος έν τή Αθηναίων Πο
λιτεία άντίκεινται άντικρυς πρός τήν Ιστορίαν, ή έλέγχουσι νοθείαν τής συγγρα
φής. Τίς λόγος πείθει ήμας νά έπιρρίψωμεν είς τον ύποτιθέμενον συγγραφέα τής 
Αθηναίων Πολιτείας φιλόσοφον’(είτε δ Ήρακλείδης δ Ποντικός είναι ούτος, είτε 
άλλος τις) τήν μομφήν δτι ύπέπεσεν είς πλάνην ιστορικήν, είς ήν δέν ήτο δυνατόν 

( δήθεν νά ύποπέση δ παρεμβαλών τό χωρίον έκεϊνο είς τά Πολιτικά τοΰ Άριστο-
τέλους περιπατητικός; Πιθανωτάτη τουναντίον καί αΐ'ρουσατήν φαινομένην άντί- 
φασιν είναι ή γνώμη τοϋ Peter Meyer (Des Aristoteles Politik und die Αθη
ναίων πολιτεία- έν Βόννη, 1891, σ. 16 κέ.)- δτι δ ολιγαρχικός χαρακτήρ τής 
πρό τοΰ Δράκοντος πολιτείας τών Αθηναίων, ούδαμώς μετεβλήθη, άλλ’ένισχύθη 
μάλλον διά τών νόμων τούτου· όρθώς άρα ήδύνατο νά εΐ'πη δ συγγραφεύς τοΰ χωρίου 
έκείνου τών Πολιτικών, δτι δ Δράκων «πολιτεία ύπαρχούση τούς νόμους εθηκεν». 
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ληνικά τοϋ Ξενοφώντος, έξ ής έμφαίνεται δτι δ ’Αθηναίος ιστοριογρά
φος σκοπίμως άπέκρυψεν έν πολλοΐς την αλήθειαν, ένεκα τής προς τούς 
ολιγαρχικούς εύνοιας.

Τό ασύστατον δμως τής γνώμης τοϋ Cauer καταφαίνεται μάλιστα 
καί έν τούτω, δτι αδυνατεί ν’ άποδώση εις άλλον τινα γνωστόν φιλό
σοφον ή ιστοριογράφον τήν συγγραφήν τής Αθηναίων πολιτείας, άρ- 
νούμενος δέ τήν πατρότητα τοϋ Άριστοτέλους παραδέχεται ούδέν ήτ- 
τον δτι τό έργον έγράφη τή εΐσηγήσει αύτοϋ ύπό μαθητοϋ έμ.πεφορηρζ.έ— 
νου τών ιδεών τοϋ διδασκάλου1. Τό σφάλμα τοϋτο προσεπάθησε ν* 
άποφύγη δ Julius Schwarcz, έγκριτος μέν δημοσιολόγος, γνωστότερος 
δμως μάλλον διά τό κατά τοϋ Άριστοτέλους μισός του, δπερ έκδηλού- 
μενον έν τφ όγκωδεστάτω περί Δημοκρατίας συγγράμματί του και 
προ πάντων έν τή πέρυσιν έκδοθείση «Κριτική τών παρ’ Άριστοτέλει 
ειδών τών πολιτειών» (Kritik der Staatsformen des Aristoteles. 
Eisenach, 1890), φαίνεται ώς τις άναχρονισμός περίεργος έν τοϊς χρό- 
νοις ήμών, ύπενθυμίζων τάς έπί τής Αναγεννήσεως έριδας τών Αριστο
τελικών καί τών Πλατωνικών. Ούτοςέν διατριβή έπιγραφομένη Aristo- 
teles und die Αθηναίων πολιτεία auf dem Papyrus des British 
Museum, έκδοθείση δ’ έν Αιψί^ι έν παραρτήματι τοϋ Β' τόμου τοϋ περί 
Δημοκρατίας συγγράμματος του, άρνεϊταί μέν ν’ αναγνώριση ώς γνή
σιον έργον τοϋ Άριστοτέλους τήν Αθηναίων Πολιτείαν, παρατάσσει δέ 

1 Νεωστί ό Riihl προχωρών περαιτέρω (έν Jahrb. f. class. Phil. Suppl. Bd. 
XVIII (1892) σ. 703 κέ.) άποφαίνεται δτι τήν ’Αθηναίων Πολιτείαν έπί τή βά
σει τής τοϋ Άριστοτέλους έγραψεν ό μαθητής τοϋ Πτολεμαίου Ήρακλείδης δ 
Λέμβος, εις δν πρέπει ν’ άποδοθή καί ή ύπο τδ ό'νομα Ήρακλειδου τοϋ Ποντικού 
φερομένη έπιτομή τοϋ περί Πολιτειών, ή συνεκδιδομένη συνήθως μετά τής Ποικί
λης ιστορίας τοϋ Αίλιανοϋ. Άλλ’ άδυνατεϊ νά δικαιολογήση έπαρκώς τήν παρα- 
σιώπησιν έν συγγραφή τών ’Αλεξανδρινών χρόνων τών μετά τον θάνατον τοϋ 
Άριστοτέλους έπενεχθεισών σπουδαιοτάτων μεταβολών έν τή πολιτειοι τών Αθη
ναίων, τήν έπί Αντιπάτρου καί έπί Κασάνδρου μεταπολιτείαν, τήν αυξησιν τοϋ 
άριθμοϋ τών φυλών εις 12 αντί 10 κτλ. Εύλογώτερον δμως είναι νά παραδεχθώ- 
μεν δτι τήν έπιτομήν έκείνην, συμφωνούσαν καθ ’ δλα προς τδ κείμενον τής Αθη
ναίων Πολιτείας, έποίησεν δ έπί τού αύτοκράτορος Κλαυδίου ζήσας γραμματικός, 
δν δ ’Αθηναίος καλεϊ «Ποντικδν λεσχηνευτήν». (ΙΑ', 649 C.). "Οτι τδ περί Πολι
τειών τού Ήρακλειδου τού Ποντικού είναι έπιτομή τών Πολιτειών τού Άριστο
τέλους είκασε πρώτος πρδ πολλών έτών δ F. W. Schneidewin, τήν δ’άμεσον 
έξάρτησιν τού περί Αθηναίων κεφαλαίου τής έπιτομής ταύτης πρδς τήν Αθη
ναίων πολιτείαν τού Άριστοτέλους κατέδειξεν δ Carl ν. Holzingei’ (Aristoteles 
athenische Politie und die Heraklidisohen Excerpte έν Phlologus 4891 τ. 
50 <t. 436—446).

σειράν ονομάτων πιθάνωτέρων κατ ’ αύτόν συγγραφέων, τό τοϋ Θεο- 
φράστου, τό τοϋ Δημητρίου τοϋ Φαληρέως, τό τοϋ Έρμίππου τόϋ Καλ- 
λιμαχείου, τό τοϋ Απολλοδώρου τοϋ Αθηναίου. Άλλ’ ή κριτική πλά- 
στιγξ αύτοϋ, προς στιγμήν τήδε κάκεϊσε ταλαντευθεϊσα, ρέπει προς 
τόν Φαληρέα Δημήτριον. Ό έπιφανής ούτος πολιτευτής έγίνωσκε βε
βαίως, κατά τόν Schwarcz, πολλφ καλύτερον τοϋ Άριστοτέλους τά 
τής άττικής διοικήσεως, δ κυβερνήτης τής πόλεως ήδύνατο νά μελε- 
τήση τά έν τώ άρχείω αύτής κείμενα τών νόμων πολλώ εύκολώτερον 
τοϋ ταπεινού μετοίκου- άλλως ή γλώσσα διαφέρει τής Άριστοτελείου, 
καί αντιφάσεις προς τά Πολιτικά παρατηρούνται (δηλονότι αύταί 
έκεϊναι, περί ών προ μικρού ώμιλήσαμεν). Καί εις μέν τό περί γλώσσης 
επιχείρημα θά έπανέλθωμεν μετ’ ολίγον. Τά δ’ άλλα δέν χρήζουσι μα-, 
κράς ανασκευής. Ό Δημήτριος δ Φαληρεύς, φιλόσοφος καί ούτος περι
πατητικός, έ'γραψεν αληθώς κατά τήν μαρτυρίαν Διογένους τοϋ Ααερ- 
τίου (Ε1, ε' 89) περί τών ΆθϊινησΊ Πολιτειών, ή κατ’ άλλην 
γραφήν πολιτών, βιβλία δύο, καί περί της Άθήνησι νομοθεσίας 
βιβλία πέντε- ματαιοπονεί δμως δ Schwarcz, άγωνιζόμενος νά προς- 
αρμόση τά περισωθέντα όλίγιστα λείψανα τών συγγραμμάτων τοϋ Δη
μητρίου προς τήν Αθηναίων Πολιτείαν, καί συγκλώθων τάσύγκλωστα. 
Ό ύπό τοϋ Κασσάνδρου εκλεχθείς επιμελητής τής πόλεως, καί τήν 
άνωτάτην άρχήν έπί δεκαετίαν διαχειρισθείς (318 — 308), είναι πι
θανόν ότι γράφων περί τής Αθηναίων Πολιτείας έσκόπει άλλο τι πλήν 
τής δικαιολογίας τής πολιτείας αύτοϋ, καί ότι έν τή έξορίοι θά κατέ- 
τριβε τάς ώρας τής σχολής του όπως διδάξη τούς συμπολίτας του γνω- 
στάς αύτοϊς λεπτομέρειας περί τής διοικήσεως τής πόλεως κατά τούς 
εύκλεεϊς χρόνους τής δημοκρατίας, αϊτινες συμφέρον είχε μάλλον νά 
έξαλειφθώσιν άπό τής μνήμης αύτών ; 'Ρητώς δ Στράβων αναφέρει (Θ’ 
σ. 398), δτι τά ύπομνήματα, ά συνέγραψε περί τής πολιτείας· Δημή- 
τριος δ Φαληρεύς, έδήλουν ότι ού μόνον ού κατέλυσε τήν δημοκρατίαν, 
άλλά καί έπηνώρθωσε. Φανερόν δ’ ότι διά τών τοιούτων πολιτικών 
συγγραφών αύτοϋ Δημήτριος δ Φαληρεύς έσκόπει ν’ άπολογηθή ύπέρ 
εαυτού, αμέσως μέν διά τοϋ ύπέρ της πολιτείας καί του περί της 
δεκαετείας, εμμέσως δέ διά τών προμνημονευθεισών. Φέρεται άπόσπά- 
σμά τι αύτών, άσήμαντον άλλως, περί τών νόμων τοϋ Σόλωνος- ή 
τοιαύτη άναδρομή εις τό παρελθόν δέν θά ειχεν άρα σκοπόν ν ’ απόδειξη 
ότι οί Αθηναίοι έπί τής μακεδονικής κυριαρχίας «κατά τούς Σόλωνος 
νόμους έπολιτεύοντο,» ώς ίσχυρίζοντο τότε οί ολιγαρχικοί;1 Έπειτα

1 Πρβλ. Αιοδ. Σικ. ΙΗ', 18.
ΤΟΜΟ2 ις·'. Σεπτέμβριος. 2 
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ούδέίς λογικώς σκεπτόμενος δύναται νά πεισθή δτι Δημήτριος ο Φαλη- 
ρέύς, γράφων περί της Αθηναίων πολιτείας, θά παρήρχετο έν σιγή 
την έπι Αντιπάτρου μεταβολήν, ήκιστα δέ την έπί Κασάνδρου (318 
π. X.), ήτις κατ’ αύτόν έγένετο ή άρίστη πασών, διότι αύτός ούτος 
ό. συγγραφεύς ήτο τότε κύριος τής πόλεως. Καί δ'μως ούδ’ ύπαινίσσε- 
ται κάν τάς τοιαύτας μεταβολάς ή Άριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία.

Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν τών άρνουμένων τήν γνησιότητα τής 
Αθηναίων Πολιτείας έτάξαμεν τούς ίσχυριζομ,ενους δτι είναι έργον μα
θητου τοϋ Άριστοτέλους, διορθωθέν ύπό τούτου. Άγγλος τις κριτικός 
μάλιστα άξιοι οτι διέκρινε καί τά ίχνη τών διορθώσεων τοϋ διδασκά
λου- εΰρηνται δέ ταϋτα, κατ’ αύτόν, έν τοϊς χωρίοις τοϊς άρχομένοις 
άπό τοϋ «ού μήν άλλά»1. Προσάγονται δμως καί άλλα σοβαρότερα 
έπιχειρήματα ύπέρ τής γνώμης ταύτης, ήτοι ή διαφορά τοϋ γλωσσικού 
χαρακτήρος τής Αθηναίων πολιτείας πρός τόν τών άλλων συγγραφών 
τοϋ Άριστοτέλους καί ή δυσχέρεια τής περισυναγωγής ύφ ’ ενός μόνου 
άνδρός καί δή πολυασχολωτάτου, παντοδαπών ειδήσεων περί πλεί- 
στων ελληνικών πολιτειών. Ό Γάλλος φιλόλογος Weil, μή άρνούμενος 
τήν γνησιότητα τής Αθηναίων Πολιτείας έν τοϊς κυριωτάτοις, άπο
φαίνεται δτι ή φιλοσοφική τών πραγμάτων έξέτασις καί ή διάταξις 
τής συγγραφής είναι άναμφιβόλως έργον τοϋ διδασκάλου- τό δ’ ύλικόν 
ένδεχόμενον δτι περισυνήχθη έν μέρει ύπό βοηθών *. Αναγκαιότατη 
βεβαίως ήτο τφ Άριστοτέλει ή συνεργασία μαθητών καί άλλων βοη
θών, καί άνευ τοιαύτης θά ήδυνάτει νά πορισθή ειδήσεις περί τής κα- 
ταστάσεως τής πολιτείας πλείστων πόλεων, ών τινες άπώταται καί 
άγνωστοι, ώς αί έν Ίταλίφ, ή Καρχηδών κλπ.Άλλά τίνα χρείαν είχε 
τής συνεργασίας τών μαθητών του προκειμένου περί πόλεως ήν είπερ τις 
καί άλλος κάλλιστα έγίνωσκε, τής πόλεως έν ή τδ πλεϊστον τοϋ βίου 
διήγαγε ; διότι δ Αριστοτέλης, 63 ζήσας ετη (384—322), διέτριψε 
τριάκοντα τρία δ'λα έτη έν Άθήναις. Άλλως δέ τό ζήτημα τής περι- 
συναγωγής τής ύλης είναι έπουσιώδες- ή σπουδαιότης καί ή άξία πά
σης συγγραφής έγκειται προπάντων έν τή διατάξει καί τή έπεξεργα- 
σίφ τής ύλης- δταν δέ ταϋτα δμολογοϋμεν έργα τοϋ Άριστοτέλους, 
άνάγκη καί τήν δλην συγγραφήν άνενδοιάστως ν’ άποδώσωμεν είς 
αύτόν, άδιαφοροϋντες άν τήν πρώτην δλην συνέλεξεν δ ίδιος ή παρ’ 
άλλων παρέλαβεν.

4 L. Whibley έν Classical Review Μαίου 1891 σ. 222.
4 Έν Journal des Savanis. Άπριλ. 1891 σ. 202.

(Έπεται συνέχεια) Ι1θλ£*β^ς·

ΕΚ ΤΩΝ AHOMNHMONEYMATQN
THS ΤΠΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΗΛΙΚΑ'

.... Ή έπανάστασις λοιπόν (τοϋ 1854), Βασιλεύ, άπέτυχε, δωτι 
ήτο μισόν, νόθον, ψευδές πράγμα. Αί έλληνικαί δυνάμεις δέν ήδυνή- 
θησαν νά όργανισθοϋν φανερά καί νά άναπτυχθοϋν. Οί έντόπιοι δέν 
έ'λαβον τ’ άρματα- δθεν αί καταχρήσεις τών ΐδικών μας, διότι εύρέ— 
θησαν οί μόνοι ένοπλοι, ή έλλειψις προμηθειών, οργανισμού, πατριωτι
κής έπιμονής, διότι έπί τέλους ούτοι έγνώρεζον δτι, δπόταν ήθελον, 
έφευγον καί έσώζοντο είς τδ ελληνικόν δέν έ'χανον τίποτε.

Ιδού οί κύριοι λόγοι, Μεγαλειότατε, τής άποτυχίας τοϋ κινήματος- 
τήν αιτίαν τής άποτυχίας του εύρίσκομεν άκόμη, άν προσθέσωμεν τήν 
άνικανότητα τοϋ Υπουργείου Σου καί ιδίως τοϋ Υπουργού τών Στρα
τιωτικών, τάς άντιζηλίας καί τήν ιδιοτέλειαν τών δπλαρχηγών, τήν 
έ'λλειψιν πειθαρχίας, γενικού σχεδίου καί καταλλήλου διευθύνσεως τού 
κινήματος. Καί αύτά μέν δυνατόν είς τδ μέλλον καί νά διορθωθούν, 
άλλ’ δποιαδήποτε νέα μέτρα καί άν λάβετε, δέν θά δυνηθήτε νά 
επαναστατήσετε πλέον τδν τόπον. Οΐ Τούρκοι εινε πολυάριθμοι τώρα, 
νικηταί, ένφ οί ίδικοί μας είνε έντελώς άποθαρρημένοι καί ώργισμένοε 
διά τάς καταχρήσεις. Δέν εινε δυνατόν νά μεταβάλουν τδν νόθον πό
λεμον είς γνήσιον, δ δποϊος πρέπει μάλιστα κρυφώτερος νάγείνη, διότι 
αί Δυνάμεις εγειναν άπαιτητικώτεραι. Όπλα άπό τήν Εύρώπην δέν δυ
νάμεθα βεβαίως νά προμηθευθώμεν πλέον, άφού καί τά ολίγα τοϋ Βελ
γίου μάς τά έπήραν είς τήν Μάλταν. Τά κύρια λοιπόν αίτια τής άπο
τυχίας δέν θά λείψουν δέν ύπάρχει καμμία ελπίς άπό τά νέα μέτρα.

Ση,α. Διενθ. ϋαρτασσον. Ό αοίδιμος Σπυρίδων Πήλικας, διαπρεπής νομομαθής 
και καθηγητής έν τφ Έθνικω Πανεπιστήμια», χρηματίσας δέ καί ύπουργδς έν έτει 
1853 καί 1854, κατέλιπεν ανέκδοτα ’Απομνημονεύματα, λίαν περίεργα καί έν- 
διαφέροντα, φωτίζοντα τήν ιστορίαν τής έποχής έκείνης. Τά ’Απομνημονεύματα 
ταϋτα έκδοθήσονται δσον οϋπω τή εΰσεβεϊ φροντΐδι τοϋ άνεψιοΰ αύτοϋ κ. Ίω. 
Ν. Πήλικα, δικηγόρου, εύμενώς παραχωρήσαντος ήμϊν πρδς δημοσίευσιν τδ παρδν 
απόσπασμα, έξ ου έπαρκώς καταφαίνεται ή σπουδαιότης τοϋ όλου έργου.
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Τοϋτο καλώς γνωρίζουν και οί 'Υπουργοί Σου και εν τοσούτω Σέ άπα- 
τοϋν. Διά τοϋτο οργίζομαι, Βασιλεύ, Διότι δταν είμεθα μόνοι εις το 
Υπουργικόν Συμβούλων, συμφωνούν όλοι εις δ,τι λέγω, ενώπιον σου 
δμως μένω έγώ καί ό Προβελέγγως ('Υπουργός τών οικονομικών) 
μέ τήν αύτήν πάντοτε γνώμην. Όσον άφορ^ Δέ την αποστολήν είς Θεσ
σαλίαν τοϋ Σπυρο-Μήλιου, τοϋ ΓαρΔικιώτου και τοϋ Βλαχοπούλου, 
δπως Δοθή νέα ωθησις, τήν εγκρίνω μόνον ύπο τήν έποψιν τοϋ νά φαί
νεται ύπαρχον τό κίνημα Διά μερικόν ακόμη καιρόν, Διά νά Διαπρα- 
γματευθήτε δταν έ'λθουν αί Διακοινώσεις τών Δυνάμεων καί οΰτω κα- 
τορθωθή νά παραιτηθώμεν χωρίς άλλην βλάβην.

— Όχι, ελπίζω νά λάβη νέαν ζωήν τδ κίνημα, μου ελε- 
γεν ό Βασιλεύς· εινε άνθρωποι εμπειροπόλεμοι, επιτήδειοι, 
έχουν άφθονα τά μέσα καί τήν εξουσίαν. Θά μέ αντιπροσω
πεύσουν, θά μένουν έπιτοπίως καί αμέσως θά δίδουν διατα
γής· θά εκλέξουν τούς καλλίτερους οπλαρχηγούς καί τούς 
άλλους θά τούς ύποτάξουν είς αύτούς' δθεν θά παύσουν αί 
άντιζηλίαι καί αί καταχρήσεις, αί όποΐαι τόσον μας έζημίω- 
σαν, διότι θά έχουν τά μέσα καί δέν θά τά δίδουν, είμή είς 
εκείνους, τούς όποιους αύτοί θά εκλέξουν. Θά όργανίσουν 
τέλος τά άτακτα σώματα ώς τακτικόν στρατόν, καί δταν παύ
σουν τά αίτια της αποτυχίας, ή έπανάστασις άναμφιβόλως 
θά στεφθή ύπό της νίκης. Ώς προς τά μέσα, έχομεν άρκετά, 
καί περιμένομεν καί άλλα, οί δέ έπαναστάται, άφοϋ προχω
ρήσουν άπο τά σύνορα καί διασκορπισθοΰν είς τά ένδότερα, 
θά επαναστατήσουν τον τόπον. Αρκεί δέ νά εύρεθοϋν είς τά 
δπλα αί ύπόδουλοι έπαρχίαι είς τόν καιρόν τής είρήνης καί 
βεβαίως τότε αί Δυνάμεις χάριν τής είρηνοποιήσεως θά έλευ- 
θερώσουν καί τούς αδελφούς μας χριστιανούς. Άν άκουσθή 
ή παραίτησίς σου, βλάπτεις τό κίνημα1 θά φοβηθή ό κόσμος 
καί μάλιστα οί Έπτανήσιοι, οί όποιοι σέ θεωρούν προστάτην 
των είς τδ Ύπουργεϊον. Μή γίνεσαι παραίτιος νά μας λεΐύη 

,· έν σημαντικόν σώμα καί είς τόν πόλεμον καί είς τήν πολιτι
κήν. Όταν καί οί Έπτανήσιοι συμμερίζωνται τό κίνημα, θά 
φαίνεται τούτο καλλίτερον δτι εινε εθνικόν, καί οί ’Άγγλοι 
αύτοί δέν θά δυνηθούν νά τούς εμποδίσουν, αφού ή θέλησις 
δέν τούς λείπει. Τέλος πάντων άφησέ με όλίγας ημέρας νά 
σκεφθώ περί τής αντικαταστάσεώς σου, διά νά μή γείνη σή
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μερον αμέσως κακή έντύπωσις όμού μέ τάς κακάς είδήσεις 
τού Πέτα καί Δομοκού.

Είς τήν τελευταίαν ταύτην πρότασιν τί νά κάμω ; ΈνέΔωσα. Ή 
8ε Βασίλισσα, άποτεωομένη παρακλητικώς πρός τόν Βασιλέα τοϋ έ"λεγε: 
«Δείξε του καί τήν έπιστολήν τοϋ Ναπολέοντος». Καί δ Βασι
λεύς μοϋ ε'λεγε τήν ούσίαν τής επιστολής, περί τής όποιας μάς είχεν 
ομιλήσει καί άλλοτε είς 'Υπουργικόν Συμβούλων.'Η Βασίλισσα έξηκο- 
λούθει νά τοϋ λέγη νά φέρη τήν ίΔίαν έπιστολήν. Ό Βασιλεύς τήν έζή- 
τησεν είς τά έγγραφά του, άλλά πάλιν έπέστρεψε καί έξηκολούθει νά 
λέγγ συνοπτικώς τό περιεγόμενόν της. Ή επιστολή ήτο πολύ αύστη- 
ροτέρα καί άπειλητικωτέρα παρ’δ,τι έ'λεγεν δτι εινε καί μοϋ έκαμνε τήν 
έναντίαν έντύπωσιν, άφ’ δτι δ Βασιλεύς ήλπιζε.

— Ιδού, προσθέτει, δτι άν καί δέν εινε τόσον επιθετική 
έγώ δμως τοϋ άπήντησα άξιοπρεπώς.

Καί μοϋ άνεγίνωσκε τήν αξιοπρεπή τωόντι άπάντησίν του.
.... Τήν 29 Απριλίου (1854), απόγευμα, άν Δέν σφάλλωμαι, μάς 

έκοινοποίησαν τέλος πάντων καί τάς ύστερινάς Διακοινώσεις, περί τών 
οποίων μάς είχε προειδοποιήσει δ ΜαυροκορΔάτος καί δ Τρικούπης. Ώς 
άνέφερα, τής μέν Αγγλίας ήτο συντομωτέρα, άλλά κατ’ ούσίαν ή 
αύτή, ύβριστική Διά τόν Βασιλέα καί άπειλητική Διά τήν ελληνικήν 
αύτονομίαν άν Δέν ήθέλομεν ένΔώσει, έλεγε, τήν Βασιλικήν Κυβέρ- 
νησιν ήθελε τήν ΔιαΔεχθή άλλο είΔος Κυβερνήσεως, μή έχούσης φι
λόδοξους σκοπούς· τής Δέ Γαλλίας ΔιεξοΔική, παραμορφόνουσα τά 
πράγματα, άλλά καταφερομένη μάλλον κατά τοϋ ύπουργείου. Έζη- 
τοϋσαν άπάντησίν μέχρι τής 5ης Μαΐου. Τό περιεχόμενον εινε ήΔη 
γνωστόν. Τάς άνεγνώσαμεν τήν εσπέραν είς 'Υπουργικόν Συμβούλων’ 
τινές 8ε έκράτησαν σημειώσεις τών απαντήσεων τών Δυνάμεων, Διότι 
Δέν ήτο καιρός νά γείνουν επτά αντίγραφα αύτών τόσον ΔιεξοΔικά, δ 
Βλάχος μάλιστα έκτεταμένως. Ήτο πλέον άΔύνατον νά άποφύγη δ 
Βασιλεύς τήν αλλαγήν τοϋ 'Υπουργείου, τήν μόνην θεραπείαν.

.... Τέλος πάντων τήν παραμονήν τής λήξεως τής προθεσμίας, Δευ
τέραν, άν Δέν σφάλλωμαι, 4 Μαΐου τό πρωί προσκαλούμεθα είς 'Υπουρ

γικόν Συμβούλων ενώπιον τοϋ Βασιλέώς.
.— Άνεγνώσατε ήδη τάς διακοινώσεις, λέγει ό Βασιλεύς, 

καί έσκέφθητε περί αύτών. ’Ερωτώ λοιπόν ποία εινε ή 
γνώμη σας.

Τούς άλλους 'Υπουργούς, Κριεζήν, Σοϋτζον, ΆμβροσιάΔην, πιθανώς 
καί τόνΒλάχον, τούς είχεν, ύποθέτω, πρόΔιαθέσει κατά τήν επιθυμίαν 
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του ό Βασιλεύς. *Ηρχισαν λοιπόν νά ομιλούν οί τρεις πρώτοι κατά τήν επι
θυμίαν του καί πρώτον άνέφερον δ,τι ψευδές, άδικον, βάρβαρον, άνθελ- 
ληνικδν περιεϊχον αί διακοινώσεις. ’Έπειτα εις τδ ερώτημα τοϋ Βασι- 
λέως: Συμφέρει ή Ελληνική Κυβέρνησις νά κατακρίνω τό κί
νημα; — Όχι, Βασιλεύ, απαντούσαν μέ τόνον αποφασιστικόν και 
τολμηρόν : — Συμφέρει νά τιμωρη#η τούς μή έπχστρέφοντας 
από τά έξω ; έχομεν δικαιοδοσίαν κατά τούς νόμους μας έπϊ 
αύτών ; — Ποτέ, Βασιλεύ — Ό λαός, τό έθνος, πώς ήθελον 
ΐδεϊ μίαν τοιαύτην νέαν πολιτικήν πορείαν, την οποίαν συμ
βουλεύει ό Κύριος Ούάις (πρέσβης της ’Αγγλίας έν Άθή- 
ναις), αύτό τό ζωντανόν φαρμάκι ; — Μέ άγανάκτησιν έ'λεγον καί 
οί τρεις, δτι Υπουργός τοιαύτης πολίτικης δέν θά έχη ασφάλειαν ζωής· 
δτι τδ αίσθημα τδ εθνικόν δέν καταβάλλεται ευκόλως, καί τά παρόμοια.

Ποιαν άγανάκτησιν γσθανόμην, εινε εύκολου νά έννοήση τις. Ό 
Προβελέγγιος μ’ έρωτοϋσε μέ τδ βλέμμα του διά τήν άλλόκοτον αυτήν 
σκηνήν. Ό Βασιλεύς άπδ καιρού ε’ις καιρόν έξήρχετο δι’ ολίγα λεπτά, 
διά νά ήσυχάση, υποθέτω, τήν ανυπομονησίαν τής Βασιλίσσης, περί- 
μενούσης εις τδ πλησίον δωμάτιον.

.. .Κατόπιν λαβών καί εγώ τδν λόγον είπα, δτι αί τοιαϋται συζητή
σεις εινε άνωφελεϊς· δτι δέν εΤνε τοϋ παρόντος καιρού νά έξετάσωμεν ποιον 
τδ αίσθημά μας, τι έπιθυμούμεν, ποιον τδ δικαίωμά μας, τδ νόμιμον 
καί τά παρόμοια, άλλά τδ ζήτημα εινε : έχομεν δύναμιν νά ίσχυρο- 
ποιήσωμεν τδ δικαίωμά μας ; Όχι, άπολύτως όχι : Αί δυτικα'ι δυνά
μεις μάς άπειλούν βίαν, καταστροφήν τού θρόνου καί τής άνεξαρτησίας 
μας ; Βεβαίως : Δύνανται νά πραγματοποιήσουν τήν άπειλήν των ; 
Άναντιρρήτως. Λοιπόν ό κίνδυνος, ό μεγαλείτερος τών κινδύνων, μάς 
επιτάσσει φρόνησιν, καί ή φρόνησις, νά ένδώσωμεν.

— Μέ τήν άτιμίαν μας', έλεγεν ό Βασιλεύς, νά κατακρίνω- 
μεν τό κίνημα και νά συστήσωμεν εις τούς λαούς τό πρωτό- 
κολλον τής 9ψ ’Απριλίου ! Παραιτούμενοι ούτω τών δικαιω
μάτων μας δέν καταστρέφομεν τό μέλλον μας ήμεϊς οΐ ίδιοι; 
Ή τιμή και τό μέλλον δέν' εινε μία δύναμις ;

— Βεβαίως, Βασιλεύ, άπήντησα, άλλά δέν πρέπει νά μάς άπατοϋν 
τά φαινόμενα- αί δυτικα'ι Δυνάμεις όχι βεβαίως μέ εύχαρίστησίν των 
θά θελήσουν τήν καταστροφήν μας, άλλ’ άν τάς άναγκάσωμεν, άν δέν 
άφήσωμεν καμμίαν άλλην διέξοδον, κινδυνεύομεν νά χάσωμεν τήν άνε- 
ξαρτησίαν μας. Καί εινε μέν άληθές, δτι δέν εινε καί τόσον σύμφωνοι 
ώς πρός τούτο, ώς τδ άποδεικνύει ή διαφορετική γλώσσα τής διακοι-

ΐ νώσεως τής ’Αγγλίας άπδ εκείνην τής Γαλλίας, έν τούτοις ή Γαλλία
δέν άπεποιήθη νά ε’νεργήσγ έκ συμφώνου μέ τήν ’Αγγλίαν, απειλούσαν 
τήν ανεξαρτησίαν· μας, τδ όποιον σημαίνει, οτι δοθείσης ανάγκης θά 
καταφύγη καί αύτή είς τδ αύτδ μέτρου. Έπεσώρευσαν λοιπόν ε’ις τήν 
διακοίνωσίν των δλα τά δυσάρεστα επακόλουθα διά τήν ένδεχομένην 
άρνησίν μας, τδ δέ Ύπουργεϊόν Σου, επραξεν δλως τά εναντία, ώστε 
νά μή δύναται νά ένδώσγ είς τάς άξιώσεις τών Πρέσβεων, χωρίς νά 

j άτιμασθή, μολονότι αί Δυνάμεις δέν άποβλέπουν κυρίως εις τά πρό
σωπα, άλλ’ είς τήν ουσίαν, τουτέστι τήν ουδετερότητα τής Κυβερνή- 

σεώς Σου.
; — Πώς ! ’Εναντίον τής Τουρκίας ούδετερότητα ! Νά πα-
ί ραιτήσωμεν τούς Χριστιανούς είς τήν τύχην των !
’ — Τήν ούδετερότητα, Μεγαλειότατε, τήν ύπεσχέθημεν είς τδν Νε-
ι σέτ-μπέην (Πρέσβην τής Τουρκίας έν Άθήναις) καθώς καί είς

τάς Δυνάμεις- μέ τάς λέξεις, τήν έχομεν. Δέν είμπορούμεν νά άρνη- 
ί θώμεν τώρα αυτήν δέν εινε νέον τι έκτος τής πραγματοποιήσεώς της. .

Τήν πραγματικήν λοιπόν ούδετερότητα επιθυμούν καί τήν άλλαγήν τού 
Υπουργείου ώς έγγύησιν αύτής, διότι ήμάς πλέον, καί μέ δίκαιον, 

δέν μάς εμπιστεύονται.
— ’Αλλά δέν εύχαριστοΰνται ν’ αλλάξω Ύπουργεΐον θέ- 

! λουν νά προσδιορίσουν αύτοϊ τούς Υπουργούς, δχι έκείνους,
εις τούς όποιους εγώ έχω έμπιστοσύνην. Τοιαύτην παραβία- 

ι σιν τών συνταγματικών δικαιωμάτων μέ συμβουλεύετε νά

I δεχθώ!
' — Όχι, Βασιλεύ, άπήντησεν ό Βλάχος· θά Σέ παρακαλέσωμεν

μάλιστα όλοι θερμώς νά μή άφήσης, δι’ όνομα Θεού, τά Συνταγμα- 
ϊ τικά δικαιώματα ! Νά λάβγς Υπουργούς τής εμπιστοσύνης Σου καί ό
- ίδιος νά τούς διορίσγς.

— Βασιλεύ, άπεκρινόμην εγώ, αύτά εινε τύποι πλέον ό ίδιος βε
βαίως θά διορίσγς τούς Υπουργούς Σου, άλλ’ ή εκλογή Σου θά προσ- 
διορισθή άπδ τάς άνάγκας τής πολιτικής περισοάσεως. Δέν εινε πρώτη 
φορά όπου πολιτική άνάγκη ήνάγκασε τήν Μεγαλειότητά Σου νά δι- 
ορίσγι τινά Υπουργόν μόνον διά τδν λόγον, οτι ήτο άρεστδς είς μεγά- 
λην Δύναμιν καί ’ισχυρότερα κράτη εύρέθησαν είς τήν αύτήν θέσιν. 
Τοιουτοτρόπως τδ ζήτημα απλοποιείται- άφ’ ένδς μέν κίνδυνος βέβαιος 
καί άφευκτος εινε ή επιμονή μας, άφ’ έτέρου δέ σωτηρία εινε ή πρα- 
ματική ούδετερότης καί ή άλλαγή Υπουργείου· τά λοιπά εινε επου
σιώδη καί δευτερ^ύοντα. Έκτδς δέ τούτου ύπάρχουσι καί άλλοι λόγοι
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ούσιώδεις, πολιτικοί μάλιστα., άποβλέποντες είς τό συμφέρον τοϋ κινή
ματος. Έάν δέν ένδώσωμεν, Βασιλεύ, βεβαίως ή Ελλάς στρατιωτι- 
κώς καταλαμβάνεται, ώς απειλούν αί Δυνάμεις καί οί Πρέσβεις Σου 
μάς πληροφορούν. Αναφέρω είς τόν έλάχιστον όρον, τής καταλήψεως 
τάς συνέπειας. Σώζεται μέν ή Ελλάς ώς έθνος αύτόνομον, άλλά δε
σμεύεται είς τό μέλλον δέν θά έχη έλευθερίαν άποφάσεως καί ένερ— 
γείας. Ή δέ ελευθερία αΰτη είνε ούσιωδεστάτη καί διά τούς ύποδού- 
λους άδελφούς μας καί έν γένει διά τό ελληνικόν μέλλον. Ό πόλεμος 
τής Κριμαίας θά διαρκέση έπί πολύ, διότι αί δυνάμεις τών άντιπάλων 
είνε ισόπαλοι.

— *,θ2ζ'ι> διέκοψεν ό Βασιλεύς· Λ Ρωσσία έχει άνωτέραν 
δύναμιν είς τόν Δούναδιν.

— Έστω, άπεκρινόμην, άλλά δέν έχει τήν θάλασσαν ή έλευθέρα 
κίνησις τών Συμμαχικών. Δυνάμεων διπλασιάζει καί πλέον τάς δυνά
μεις των. Ο πόλεμος λοιπον θά είνε διαρκής, είς δέ τήν διάρκειαν του 
τίς δύναται νά έγγυηθή διά τά μέλλοντα νά συμβοϋν έν τώ μεταξύ ;

— Ποτά παραδείγματος χάριν ; έρωτούσεν δ Βασιλεύς. Προσ
διόρισε τα.

— Δύσκολον πώς νά προίδω τάς λεπτομέρειας αγνώστου μέλλον
τος ; Άλλ’ ιδού μερικαί πιθανότητες. Ή Γαλλία βαρυθυμεϊ διά τόν 
ζυγόν, δστις τής άφήρεσεπάσαν έλευθερίαν συζητήσεως, τύπου κλπ. ’Άν 
συνέβαινε καμμία έπανάστασις είς αύτήν καί ούδετερωθή ή έξωτερική 
της ενέργεια,, μένει ή Αγγλία μόνη, άδύνατος· άν δμως διαδεχθούν 
τήν σημερινήν Κυβέρνησιν οί νομιμόφρονες, οί Όρλεανισταί, αύτοί άλ- 
λέως φρονούν περί τής Ελλάδος· εινε φίλοι της.

— Άλλά τήν έπανάστασιν, θά την έκαμνον οί Rouges, οΐ 
όποιοι είνε εχθροί άσπονδοι τον Αύτοκράτορος Νικολάου και 
θά τόν πολεμήσουν.

— Βεβαίως, άλλά πιθανώτερον εινε, δτι ή Γαλλία είς τήν άρχήν 
θά ούδετερωθή άπό εσωτερικούς σπαραγμούς καί είς τό τέλος δέν θά 
νικήσουν οί Rouges. Υποθέσατε, πρός τούτοις άργότερα εύτυχή 
τά όπλα τής Ρωσσίας καί ένδεχομένην έπανάστασιν τών χριστια
νών τής Βουλγαρίας καί τής Σερβίας. Είς δλας αύτάς τάς περι
στάσεις, άν τό Ύπουργειόν Σου ύπό τοιαύτας συνθήκας εύρεθέν ύπο- 
σχεθή τώρα ούδετερότητα, δέν θά είσθε ύπόχρεως διά τήν αιωνιότητα. 
Δύνασθε λοιπόν εις τό μέλλον φυλάττοντες άπό τώρα έλευθερίαν άπο
φάσεως καί ένεργείας νά βοηθήσετε τήν έπανάστασιν τής Θεσσαλίας, 
Ηπείρου καί Μακεδονίας, καί μέ τόσον μεγαλειτέραν επιτυχίαν, δσον
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ή οΰδετερότης δέν εμποδίζει νά όργανίσετε τόν στρατόν, κατατάσσον- 
τες είς αύτον τούς έπαναστάτας καί αύξάνοντες τήν δύναμιν αύτού, 
προβάλλοντες δ* έν άνάγκη πρός δικαιολογίαν καί τήν εύλογον άφορμήν 
τής τηρήσεως τής κοινής άσφαλείας. Οΰτω θά έ'χωμεν σημαντικήν αΰ- 
ξησιν τοΰ στρατού- ή οΰδετερότης δέν έμποδίζει τήν προμήθειαν μέσων 
διά τον στρατόν, τό δέ νέον Ύπουργεϊον, επειδή θά εινε τής άρεσκείας 
τών δυτικών Δυνάμεων, θά φιλοτιμηθή νά λάβη, καθώς καί αύται θά 
φιλοτιμηθούν νά δώσουν όπίσω, τά δπλα, τά κατασχεθέντα είς Μάλ
ταν. Ή Γαλλία καί ή Αγγλία όχι μόνον δέν θά θελήσουν νά κατα
στρέψουν διά παντός είς τήν Ελλάδα τήν ίσχύν καί ύπόληψιν τοϋ κόμ
ματός των, άλλά καί διά παραχωρήσεων θά τήν αύξήσουν.

— Καί ποια άλλα θά συμβοΰν ;
— Δέν είξεύρω· πού νά προίδω! ίσως καί δέν έπιστρέψουν δλοι είς 

τήν Ελλάδα, άλλά παραμείνουν οί τολμηρότεροι μαζί μέ τούς έντο- 
πίους, καί τότε άκόμη περισσότερον τακτοποιηθώ το κίνημα ή διατη- 
ρηθή ώς οί παλαιοί κλέφται.

Δέν ειχεν άποτελειώσει ό Βασιλεύς τάς έρωτήσεις του καί πάλιν 
εξέρχεται δΓ άρκετήν ώραν. Έπειτα ό Προβελέγγιος μού έξηγούσεν 
δτι δ Βασιλεύς επίτηδες, έξήλθε διά νά σκεφθή τί θά μού άπαντήση- 
καί δέν ειχεν ίσως άδικον. Εισέρχεται καί άρχίζει νά μού άπαντ^, 
λέγων:

Τά ενδεχόμενα, περί τών όποιων ώμιλήσατε, εινε απίθανα 
καί ό πόλεμος δέν θά διαρκέση πολύ· δτι είς τήν ειρήνην 
πρέπει νά εύρεθοΰν αί πλησιέστεραι έπαρχίαι είς τά δπλα, 
αλλέως κάνεις δέν θά μάς ένθυμηθή. Ό Νεσελρώδ (ύπουρ- 
γός τών εξωτερικών τής Ρωσσίας) μέ τοιοΰτον πνεύμα έγραψε 
τήν έγκύκλιόν του, καί δτι τότε καί αύται αί Δυτικαί Δυνά
μεις πειθόμεναι τέλος πάντων δτι τό κίνημα δχι μόνον δέν 
είνε έναντίον τών συμφερόντων των, άλλ’ άπ’ έναντίας ή αύ- 
ξησις καί ένδυνάμωσις τής Ελλάδος άποβλέπει είς τό Εύρω- 
παϊκόν συμφέρον, θέλουν μάς βοηθήσει- πρέπει δμως νά έγ- 
καρτερήσωμεν, διότι αλλέως αύται δέν θά εϊμπορέσουν νά 
μάς δώσουν τάς ’Επαρχίας τής Τουρκίας, τής όποιας τήν ακε
ραιότητα έκήρυξαν; ούτε αύτή ή Ρωσσία δέν θά δυνηθή νά 
έγείρη τοιαύτην άξίωσιν, αφού έπανάστασις δέν θά ύπάρχη. 
Καί τέλος, έπρόσθετεν, δτι ό Ρουάν (Πρέσβυς τής Γαλλίας έν 
Άθήναις) τού έφερε τήν έπιστολήν τού Αύτοκράτορος Να- 
πολέοντος, ενώ έπρεπεν, ώς είνε έθιμοταξία, πρώτον νά τοΰ 
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πέρφί· άντίγραφον της έπκϊτολης καλ κατόπιν νά παρονσία- 
ΰθη διά νά τοΰ τήν έγχεχρίση, καί δτι τδν παρεκάλεσε νά 
ρείνη ρυατικδν άπό τδν Οΰάις.

Άπεκρίνετο δ ΓΙροβελέγγιος συντομ-ώτερον, διότι είμεθα πλέον κου
ρασμένοι, άλλά μέ τόνον καί έπαναφέρων τό ζήτημα είς τήν άληθι- 
νήν του θέσιν. Καί δ Πάικος ώμίλησε καλώ, άλλά λίαν διεξοδικώς. 
Προτού δμως έλθη εις τό συμπέρασμα, δ Βασιλεύς άνέβαλε τήν συζή- 
τησιν. Εϊχομεν τφόντι άποκάμει- τούλάχιστον πέντε ώρας διήρκεσε το 
Υπουργικόν Συμβούλιον, χωρίς νά προγευματίσωμεν. Ό Πάικος μά
λιστα περί τό τέλος παρετήρησεν είς τόν Βασιλέα, δτι δέν θά μείνη 
καιρός διά νά συνταχθή ή άπάντησις, νά γείνουν τά άντίγραφα καί 
άποσταλοϋν εγκαίρως, τόν έρωτ^: 8ε, άν διατάττγ νά ζητηθή άπο 
τούς Πρέσβεις παράτασις τής προθεσμίας.

Ό Βασιλεύς είς τήν αϊτησιν αύτήν έθύμωσε· τόν έκτύπησε μάλιστα 
έλαφρά είς τό χέρι λέγων «νά ζητήΰης αναβολήν» ! Καί άμέσως 
δ Πάικος έπρόσθεσε μέ τόνον «Όχι», καί έσιώπησε χωρίς νά δυσαρε- 
στηθή .... ’Σ ΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ

(ΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΑ)

Πέρασαν πέντε κάν έ'ξη χρόνια. Ή Πάτρα — τρελλή άπό ενθουσια
σμό— έπανηγύριζε τότε τήν έπίσκεψι, ποϋ υστέρα άπό τόσο καιρό, 
τής έκανε μέ τή χρυσή του βασίλισσα καί τά χαριτωμένα του βασι
λόπουλα, δ Γιώργος δ βασιληάς μας.

Σειρά ήμέραις 8 εν έ&λεπες ’σ τήν Πάτρα παρά σημαίαις, κόσμο καί 
πυροτεχνήματα, 8εν άκουες παρά οχλοβοή καί μουσικαίς.

Μιά άπ’ αύταίς τής ήμέραις έτνχε νάχω κ’ έγώ σάν άνθρωπος τά 
νεϋρά μου, κ’ ή ψυχοταραχή, ποϋ αισθανόμουνα μέσα μου δέν έπήγαινε 
άρμονικά δώλου μ’ έκεϊνο τό ξεκκουφαντικό πανηγύρι τοϋ τόπου μου. 
*Ήτανε ένα παράχορδο πράγμα, ποϋ μοϋ έγέννησε μιά διαβολεμένη, 
άκατανίκητη έπιθυμία νά φύγω, νά ζητήσω ολίγη μοναξιά μακρυά 
άπ’ τή χώρα, ’σ τήν έξοχή.

* A
¥

Ή μοναξιά : τί ώμορφο πράγμα σάν έ'χη κανείς μέσα του γιά σύν
τροφο κανένα μυστικό πόνο ! Ή μοναξιά: ποϋ νά μήν άκούγ κανείς 

)
τής αίώνιαις συνειθισμέναις τοϋ κόσμου άνοησίαις, νά μή βλέπη κανένα 
άπ’ τά γνωστά του τά πρόσωπα, ποϋ άπ’ τήν έκφρασι μονάχα τών 
ματιών των καταλαβαίνει κανείς τούς λογισμούς των, μαντεύει τής λέ
ξεις, ποϋ θά τοϋ ποϋν. “Αχ! ή μοναξιά εϊνε έ’να δροσιστικό λουτρό γιά 
τήν ψυχή, λουτρό άπό μυστικισμό καί ήσυχία.

* *
¥

Ηταν πρωί, πολύ πρωί άκόμη δταν έβγήκα άπό τό σπίτι μου καί 
’πήρα τό δρόμο κατά τή θάλασσα κάτου ’σ τόν "Αγι-Άνδρέα, ποϋ 
ήταν γυαλιστερή-γυαλιστερή κι’άκίνητη σάν σκεπασμένη άπό γαλάζιο 
άτλάζι, ποϋ έχρύσωνε κάπου-κάπου δ ντροπαλός άκόμα Ήλιος άπ’ τή 
θεόρατη κορφή τοϋ Βωδιά.

’Σ τήν άκρη κάτου, κοντά στής πέτραις τοϋ κυματοθραύστη τοϋ 
γκαζιοϋ φαινόταν μιά μικρή βαρκούλα μ’ ένα γέρο λιγνό ψαρά, ποϋ 
μ’ έ’να καλάμι σκυμμένος, άκίνητος, μέ μάτι προσηλωμένο, ’σανά 
ήθελε νά μαντεύση τί ψάρι κάτου βαθειά τσιμπούσε τό δόλο του.

“Ω ! άν ήμουν ποιητής τί τραγούδι θάψελνα γιά τό ψάρεμα !
Τό ψάρεμα : άκόμα ένα μυστήριο τής άνθρώπινης καρδιάς, μιά άρ- 

ρώστια τής ψυχής, ποϋ μαζί μέ τόσαις άλλαις έ'δωκεν ή άτελείωτη φύ- 
σις καί οί παληοί χρόνοι ’σ τόν άνθρωπο.

Γνωρίζω άνθρώπους μέ πλούτο καί γράμματα ποϋ έχουν τή μανία 
νά κάθουνται δλόκληραις νύχταις τό καλοκαίρι μέσα σέ μία βάρκα ψα
ρεύοντας. Κάθουνται νύχταις δλόκληραις μέ λογισμό καί μάτι προσηλω
μένο κάτω είς τό βυθό τής θάλασσας μ’ έλπίδα μόνη καί παλμό νά 
πιάση τ’ άγκίστρι τους, τί ; Ένα μικρό ψαράκι.... ποϋ καί πολλαίς 
φοραίς δέν πιάνεται σ’ δλόκληρη νυχτιά.Κάθουνται ’κεΐ νύχταις δλόκλη
ραις, λησμονώντας παιδιά καί γυναίκα κ’ έρωμένη τους καί πάσα άλλη 
τους δουλειά καί σκέψι. “Αχ! τί χαρά τούς γλυκαίνει τά στήθια ’σάν 
τιναχτά τό καλάμι τους βγάλη ό'ξω κανένα μικρό ψαράκι ! Πώς ξεκολ
λάει τό ξεραμένο στόμα τους τότε, μέ τί τρεμούλιασμα χαράς τά χέρια 
τους πιάνουν τ’ άργυροφτέρωτο, σπαρταριστό ψαράκι, π’άνοιγοκλείει 
τό στόμα του άπ’ τήν άγωνία τό δύστυχο, γιά νά τό ’ξαγκιστρώσουν.

“Ω ! άν ήμουν ποιητής τί τραγούδι θάψελνα γιά τό ψάρεμα !
* *

¥
’Σ το μπαλκόνι ένός εξοχικού σπιτιού, λίγο παρά πέρα, κάθεται 

μιά νέα — άγνωστος γιά μένα — γυναίκα, μέ μαλλιά μισοξέπλεκα, 
μέ τό κεφάλι της άκουμπησμένο ’σ τό κρινάτο της χέρι καί κυττάει 
συλλογισμένη κάτου μακρυά ’σ τή θάλασσα. Τί κρυφή έλπίδα, τί 
άγνωστος πόθος νά τής θερμαίνη τά ώραΐα σχηματισμένα της στήθια ;
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Τά χελιδόνια στριφογύριζαν μ’ δρμή άπάνου — κάτου, γύρω της, 
άπάνω άπό τό κεφάλι της ’σ&ν σαΐταις* κ* εκείνη μένει άκίνητη, αδιά
φορη, ριέ'λογισριο και μάτι πού τρέχουν πέρα σ’ το άπειρο... Πάντα 
συλλογισμένη.

Τί ώμορφο πράγμα νά βλέπγ κάνεις τη γυναίκα, νά ονειρεύεται 
μ’ανοιχτά μάτια!

Σέ μιά στιγμή άκούστηκεν άπό μέσα άπδ το σπίτι μιά φωνή ’σαν 
κλάψιμο, σαν νιαούρισμα : «Μαμμά... μαμμά». ’Εκείνη τότε ’σηκώ
θηκε άπάνου, άνοιξε καλά-καλά τά μάτια της, κούνησε λίγο σπα
σμωδικά το κεφάλι της και μπήκε μέσα....

* ★
¥

’Εγώ έτράβηξα το δρόμο μου πέρα μακρυά, ζητώντας τή μοναξιά.
Έτράβηξα πέρα ’στάκρογιάλι. Ήταν ημέρα μαγιάτικη, όλη δροσιά 

καί γλύκα,μυρωδιαίς καί κελαδήματα.
Κ’ ήμουνα είκοσι χρόνων.
Ναί ! ήμουνα είκοσι χρόνων τότε. Καί τώρα ;... ώχ ! τώρα είμαι 

ογδόντα, εκατό, κ’ εγώ δέν εΐξεύρω πειά, κ’ &ς ’πέρασαν άπο τότε 
έξη μονάχα χρόνια. Ή ανθρώπινη καρδιά έχει δική της αριθμητική. 
Μιά στιγμή γι’ αύτή πολλαίς φοραίς εινε ολόκληρα δέκα χρόνια καί 
δέκα χρόνια κάποτε εινε μιά στιγμή μονάχα γι’ αύτήν. Ή ευτυχία, 
βλέπετε, περνάει μπροστά άπό μερικούς ανθρώπους μέ τραίνο expres, 
ένφ ή δυστυχία κ’ άφού κάμη τήν έπίσκεψί της σέ κανένα, δέν βιά
ζεται νά φύγγ. Ταξειδεύει δέ καί μέ τά πόδια της καί σ&ν λάβγ τήν 
καλωσύνη καί σ’ άφίσγ τέλος πάντων, τήν βλέπεις που τραβάει πέρα 
σιγά—σιγά...

’Εκείνη τήν ήμέρα λοιπόν έτράβηξα πέρα ’σ τήν άγκρογιαλιά ώραις 
δλόκληραις, ’ξαπλώθηκα ’σ τήν αμμουδιά κ ’ έξεκουράστηκα, έδιάβασα 
τό Χάινε ’πούχα μαζί μου κ’ έδάκρυσα, έμπήκα σ’ ένα χάνι· έφαγα 
κ’ εύχαριστήθηκα καί τό άπόγευμα προτού βραδυάση σ’ άν γύριζα πίσω 
’σ τήν χώρα κ’είδα τό ήλιοβασίλεμμα, έμελαγχόλησα ....

¥

’Σ άν έφθασα μπροστά ’σ τήν έκκλησιά, ’στον "Αγιον Άνδρέαν, 
δέν ε’ιξεύρω τί μ’ούρθε κ’έμπήκα-μέσα. Μού φάνηκε μέ τό μισοσκόταδο 
πού βασίλευε ’κεϊ μέσα ψηλή, θεόρατη ώς τόν ούρανό καί κρύα ’σ άν 
τάφος. ’Σ τό βάθος μέσα τού ιερού έλαμπύριζε άπάνου ’σ τήν Αγία 
Τράπεζα μπροστά ’σ τόν αθάνατο Σταυρωμένο τό άνέσπερο κανδήλι 
του. Έπροχώρησα σέ μιά άκρη κ’ έκάθησα σ’ ένα στασίδι.

Ε’χα. βρή τή μοναξιά.

4
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Τή νεκρική έκείνη ήσυχία, πού έβασίλευε εκεί μέσα, έχάλαε κάπου . 
—κάπου μιά οχλοβοή, πού άκουγότανε άπό μακρυά κ’ οί μακρυσμένοι 
ήχοι τής μουσικής, πού έπαιζε ’σ τά Ψηλά ’Αλώνια. Ό κόσμος άπάνου 
’κεϊ έπανηγύριζε τόν περαστικό Βασιληά τού τόπου του μέ βεγγαλικά 
φώτα καί πυροτεχνήματα. ’Ενώ τόν άθάνατο Βασιληά τών αιώνων, 
τό Βασιληά δλόκληρου τού χριστιανικού κόσμου έφώτιζε ένα τρεμουλιά- 
στό, σεμνό κανδήλι- κ ’έλεγα μονάχος μου : Τί ώμορφο πράγμα πού 
εϊνε ή έκκλησιά χωρίς παπάδες καί ψάλταις ....

¥

Σέ μιά στιγμή κάποιος έμπήκε μέσα άπ’ τή μισάνοιχτη πόρτα. 
"Εστριψα τό κεφάλι μου νά ΐδώ: Ήταν μιά γυναίκα πού έτράβηξε εμ
πρός, έστάθηκε στή πέτρινη σκάλα τής 'Ωραίας Πύλης, έγονάτισε, 
έ'βαλε τά χέρια της ’σ τό πρόσωπό της καί άρχισε νά κλαίγ.

Ναί ! νά κλαίη μέ στεναγμό καί πόνο. Τί θλίψι φρικτή νά είχε ή 
δύστυχη ; Κανένα παιδί άρρωστο ; Κανένα δυστυχισμένον έρωτα ;...

Ή μουσική καί τά πυροτεχνήματα άπ’ τά Ψηλά Αλώνια άκου- 
γόνταν πε'ιό δυνατά, κ’ ή οχλοβοή πειό μεγάλη. Τί ήταν δμως αύτά όλα 
μπροστά άπό τόν έλαφροστεναγμό, πού πέρναε μέσα άπό τά δάχτυλα 
τής γονατισμένης μπροστά ’σ τόν Σταυρωμένον ;

"Ωχ ! τή δυστυχισμένη γυναίκα ! πώς μ’ ε’τρεμούλιαζε ή άγνωστη 
θλίψι της. Τί θλιβερώτερο πράγμα σ’αύτόν τόν κόσμον νά βλέπης 
μιά γυναίκα νά κλαίη !

Έσηκώθηκα τότε καί πήγα κοντά της σιγά—σιγά γιά νά τής μι
λήσω. Σ’ άν άκουσε τά βήματά μου, ’πετάχτηκε άπάνου τρομασμένη.

— Μέ συγχωρείτε, κυρία- μή σάς συμβαίνει τίποτε ; τής είπα τρέ- 
μοντας.

’Εκείνη τότε μ’ άποκρίθηκε μέ φωνή πνιγμένη άπό τούς στεναγμούς 
καί τά δάκρυα.

— "Αχ ! κύριε, έχω τό μονάκριβό μου παιδί κακά. Τό έφερα ’σ τήν 
έξοχή γιά καλλίτερα, μά τίποτα. Πεθαίνει, κι’ δ πατέρας του εινε ’σ 
τά ξένα ....

«"Αχ ! "Αγι-Άνδρέα μου ! είπε σέ μιά στιγμή μονάχη της καί τήν 
έχασα άπό τά μάτια μου.

Ήτάν ή γυναίκα πούχα ίδή τό πρωί. ’σ τό μπαλκόνι τού παραπέρα 
σπιτιού πού έκαθόταν συλλογισμένη, άκίνητη, τά μάτια στηλωμένα 
’σ τή θάλασσα ...

Τί νά σάς πώ ; "Οσα γέλοια καί φωναίς χαρμόσυναις κ’ άν άκούσω 
ώς πού νά πεθάνω, δέν θά ’μπορέσουν νά μού ’ξαλείψουν έκείνο τό :
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«“Αχ ! “Αγι Άνδρέα μου».
Πόσο δίκη ο ειχεν δ άλησμόνητος Μωπασάν ποϋ ειπεν δτι: «"Αν 

κλεισθοϋνε η έκκλησιαίς,ποϋ θά πηγαίνουν ή γυναίκες νά προσεύχωνται ;»

Πάτραι. Λεωνίδας Κανελλόπουλ'ος.

ΛΥΧΝΙΑΣ ΕΝΕΚΑ

ι
Νύκτα τινά τοϋ προπαρελθόντος χειμώνας άνεγίνωσκον προ της εστίας 

κάλλιστον ελληνικόν βιβλίον, την 'Ιστορίαν τοΰ ναυτικόν τών άρ- 
χαίων 'Ελλήνων, έξελληνισθεϊσαν ύπο τοϋ κ. Κ. Ν. Ραίου. Ή 
σπουδαιότης τοϋ συγγράμματος, ή έπισημότης τοϋ συγγραφέως Jurien. 
de la Graviere, γνωστού μοι άπο πολλοϋ έκ τής ’Επιθεωρήσεων τών 
Δΰο Κόσμων, και το γλαφυρόν, έπιμεμελημένον καί ελληνοπρεπές τής 
μεταφράσεως μ’ έκράτουν δέσμιον προ τής τραπέζης, εΐ καί ήτο άργά, 
ή τρίτη μετά το μεσονύκτιον. Αίφνης το φώς τής λυχνίας μου ήρξατο 
τρέμον, ώς οΐ τοϋ Νέου Φαλήρου ηλεκτρικοί λαμπτήρες, καί ειδον μετά 
λύπης, δτι έντος ολίγου, έλλείψει πετρελαίου, θά εμενον έν τω σκότει- 
δέν ειχον δέ πρόχειρα κηρία. Έμειδίασα ένθυμηθείς τόν Τάσσον, δςτις 
νύκτα τινά πάβεκάλει, ήν είχε γαλήν νά δανείση αύτφ ολίγον φώς έκ 
τών σπινθηροβολούντων αύτής οφθαλμών, ϊνα’γράψη ποιημάτιον. Διά 
φυσικοϋ δέ τών ιδεών ειρμού κατήλθον άπο τοϋ ΐταλοϋ έπικοϋ είς άλ
λους ποιητάς καί δη καί εις τούς ήμετέρους, καί μηχανικώς πως εστρεψα 
το βλέμμα προς μικρόν έν τώ γραφείφ μου κιβώτιον,Τό κιβώτιον τοϋτο, 
καίπερ έκ τοϋ αύτοϋ ύλικοϋ τών κινουμένων τραπεζών κατεσκευασμέ- 
νον, ούδέν έχει δυςτυχώς το διαβολικόν- ούδέν πνεύμα ή ίαιμόνιον 
έμφωλεύει έν αύτώ, καί δμως συχνάκις δαιμονίζεται. Καί ποτέ μέν περί 
τάς μεσονυκτίους ώρας έξέρχονται έκεϊθεν θρήνοι καί κοπετοί, ώςεί σπα- 
ρασσομένων άνθρώπων όλολυγμοί- ποτέ δέ, περί τάς αύτάς πάντοτε 
ώρας, βαθυηχεϊς στεναγμοί θλιβερωτάτης λύρας, συγκινούσης μέχρι δα
κρύων... γέλωτος- άλλοτε πάλιν; καί ίδίφ κατά τάς πανσελήνους νύ
κτας,—γνωστή δέ ή έπί τών νεύρων έπίδρασις τής σελήνης—,άκούον- 
ται φωναί, κραυγαί, λοιδορίαι, θόρυβος, κτυπήματα, κοσμοχαλασιά, 
ώς νά έμάλλωναν πολλαί γυναίκες καί νά έπιάνοντο άπο τά μαλλιά. 
Καί δμως εύεξήγητα πάντα ταϋτα τά μυστηριώδη. Το λαλούν καί θο
ρυβούν κιβώτιον είναι άπλούστατα μικρόν καί φορητόν τοϋ όρους Παρ- 
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νασοϋ παράρτημα, ιερόν τώ Άπόλλωνι καίταϊς Μούσαις, ξενίζον πάνθ* 
δσα ποιηταί τοϋ... .μέλλοντος εύηρεστήθησαν ν’άποστείλωσι τώ’Αττικώ 
Ήμερολογίω άπό τοϋ 1866—1890, έπί τέταρτον έκατονταετηρίδος 
περίπου. Οιος λαμπρός καί άνευ δαπάνης σιδηρόδρομος άπ’ ’Αθηνών 
έως τήν κορυφήν τοϋ Παρνασοϋ θά έστρωννύετο διά τών στίχων τών 
τριακοσίων τούλάχιστον έκείνων ποιημάτων, ών πολλά έκατοντάστιχα, 
άν οί στίχοι ήδύναντο νά μετατραπώσιν εις σιδηράς ράβδους I Έλπίσω- 
μεν έν τφ μέλλοντι, διότι ούδέν άδύνατον τφ μάγφ Έδισσώνι. Θά 
ελεγέ τις άληθώς λαμβάνων ύπ’ όψιν τήν πλουσίαν ταύτην τής έλλη- 
νίδος Μούσης συγκομιδήν, δτι τό «poeta nascitur» τών άρχαίων 
έπλάσθη χάριν τοϋ νεωτέρου Έλληνος, θηλάζοντος μετά τού μητρικού 
γάλακτος καί τό γάλα τών Μουσών. Καί όντως, ώς δ χαρίειςΤοτός ή δ 
εύφυής Μιμικός άποβάλη τό κοντό πανταλονάκι, τό ξύλινο άλογάκι, 
καί τό κωμικό όνοματάκι, έφηβος γενόμενος, αισθάνεται άορίστους πό
θους καί άκρατον έπιθυμίαν νά έκχυλίση έπί φύλλου λευκού χάρτου τό 
πλεονάζον τής ύπερπληρωμένης αύτοϋ καρδίας. Άλλοίμονον· δέ άν 
άρήιος άνεμος πνέη έκ Βουλγαρίας καί άν δ πρώην Τοτός ή δ τέως Μι
μικός έμφορήται πατριωτικών αισθημάτων! Ξιφουλκεί,—θά εύρεθή πάν
τοτε έν τή οΐκίφ κάνένα μικρό σπαθάκι άπό τά τελευταία αγιοβασιλιά
τικα —, καί χωρίς ν’ άναμείνη νέαν έπιστράτευσιν δρμ^ κατά τών 
έχθρών καί φονεύει καί φονεύει, πάντοτε έμμέτρως, ώς οί ήρωες τής 
τραγφδίας, εως ού θραυσθή τό ξίφος καί μείνη μόνη ή λαβή. Τό άθφον 
έκεϊνο λευκόν φύλλον χάρτου, άντί νά περιτυλίξη ζαχαρικά ή ώραϊον 
βιβλίον,γίνεται έρυθρόν έκ τών αιμάτων, είς άσπλαγχνον πεδίον φονικού 
πολέμου μεταβαλλόμενον. Καί άν τά δπλα ήσαν τελειότερα, άν οΐ 
στίχοι δέν ήσαν χωλοί, οϊα Θεέ ! φρικώδης σφαγή ! ’Εντεύθεν δέ αί 
τών όλλΰντων καί όλλυμένων οΐμωγαί, αί έκ τής κιβωτού έξερχό— 
μεναι καί άνανεούμεναι, διότι δέν έλλείπουσι στρατιώται τή πατρίδι.

Εύτυχώς πλειοψηφεί έν τή κιβωτώ γλυκύτερόν τι αίσθημα- τά πλεϊ- 
στα τών ποιημάτων εΐσίν έρωτικά, οΐ δέ δράσται αύτών έτιμωρήθησαν 
σκληρώς μέν άλλά δικαίως- ούδείς αύτών ήγαπήθη. Πάσαι έκεϊναι αί 
’Αμαρυλλίδες, Άσπασίαι, Μαρίαι, Πολυξέναι,—ύπάρχει πρός άλλαις 
μυρίαις καί μία Θεανώ,—πάσαι αύται έδείχθησαν ανάλγητοι έρινύες 
πρός τούς άτυχεϊς έκείνους λάτρας στενάζοντας, όδυρομένους καί κλαίον- 
τας τήν μαύρην τους τή μοίρα. Είσι Πετράρχαι έν σπαργάνοις,δι’ δ καί 
άναμένω νά άνδρωθώσιν, ΐνα χειραφετήσω αύτούς καί άποστείλω είς τά 
’Ολύμπια διά τήν δάφνην, ής τυγχάνουσιν άξιοι, διότι τά ποιήματα 
αύτών είσι τά κάλλιστα κατά τής νόσου τοϋ έ'ρωτος φάρμακα “Α ! πό-
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σον έπεθύμουν νά ελευθερώσω τών ποιημάτων εκείνων τάς ήρωίδας και 
παύση τής κιβωτού ή κοσμοχαλασιά—, διότι όπου πολλαί γυναίκες έκεϊ 
καί μαλλώματα—, άλλά δύνανται τού λοιπού αί ταλαίπωροι νά ΐδωσι 
τό φως τής ημέρας, άφού ούδεμία αύτών έχει πλέον μαλλιά έπί τής 
κεφαλής; Ούχί φιάλαι, ούχί βυτία, ούχί κρήναι η πηγαί, άλλά Στυμ- 
φαλία όλη τριχογόνου τής Mistress Allen δέν θά ήρκει νά επαναφέρω 
τάς άποσπασθείσας έκείνας ξανθάς κόμας, διότι κατά παράδοξον αλη
θώς σύμπτωσιν πάσαι αί σκληραί αύται είσί ξανθαί, ώς ή Εύα, ή 
’Αφροδίτη, ή 'Ελένη τού Μενελάου καί αί διασημότεραι τών ήρωίδων. 
Οΐων κακών αίτιοι οί δράσται τών ποιητικών εκείνων δολοφονιών 1 
άλλά διατί οί εύλογημένοι νά έρασθώσι πάντες ξανθών ; μή δέν ήσαν 
τάχα καλαί καί αί μελαγχροιναί ή μή δέν ήτο μελάγχρους ή ήρωίς 
τού Άΰγιατος άϋμάτων ; δέν λέγει αύτη: «Μέλαινά εϊμι έγώ καί 

. καλή'». Οί Κύριοι όμως ήθελαν ξανθάς: Εύας, Άφροδίτας, Έλέναι τού
Μενελάου ! Δέν είχον λοιπόν ποτέ άναγνώσει, δέν είχόν ποτέ ακούσει, 
ότι δ περιώνυμος ύπουργός Άννης τής ’Αγγλίας (1707 —1714) καί 
διάσημος συγγραφεύς Βολιγγβρόκ,—όςτις έν τή νεότητι αύτού ύπήρξεν 
«a complete rake», κατά τούς ’Άγγλους, ή «un parfait roue», 
κατά τούς Γάλλους —, ϊνα διατηρή άκμαϊον τής ερωμένης αύτού το 
κάλλος, έπότιζεν αύτήν αϊματι δφεως καί ότι ύπάρχει μία σταγών 
τοιούτου αίματος έν τή εύμορφίφ πάσης γυναικός, δέκα δέ σταγόνες έν ■ 
τή καλλονή τών ξανθών ; Ήγνόουν ταύτα ή έν γνώσει καί έκ πλεονε
ξίας έπόθησαν καί τάς δέκα τής ώραιότητος σταγόνας, έ'στωσαν και 
δηλητηριώδεις ; ’Απερίσκεπτοι νεανίαι !

Πόσον όμως ύψιπέτις ή νεαρά αύ'τη έλληνίς Μούσα ! Καί ήδύνατο 
νά παρίδγ καί μή ψάλη ό,τι έν τή φύσει λαμπρότατον; Μεταξύ τών 
άπειρων τής κιβωτού φακέλλων, πάντων ταξινομημένων κατά τό εί
δος τής έγκλειούσης αύτά ποιήσεως, ύπήρχε—φεύ ! δέν ύπάρχει πλέον ! 
—καί εις, φέρων τήν εξής έπιγραφήν: Ουρανός, δΓ δ καί, ώς εΐκος, 
πάντων τών λοιπών ύπερκείμενος. Έκεϊ δέ ήσαν ή δροσερές αύγοϋλες, 
δ ήλιος, ή λάμψες καί ή αχτίδες καί da capo αχτίδες· έκεϊ «το φεγ
γαράκι τό λαμπρό, πού διώχνει μακρυά τά διαμάντια καί τά ρουμ
πίνια τού ούρανού-» έκεϊ τέλος ήτο ή έλπίς μου, δ φάρος έν τή απει- 
λούση με σκοτίφ. Τό φώς τής λυχνίας μου έπνεε τά λοίσθια, άλλ’ ερ- 
ριψά αύτφ βλέμμα περιφρονητικόν, ώς ε’ι έ'λεγον: «στάσου καί ’γώ νά 
σου δείξω». Καί σπεύσας πρός τήν κιβωτόν ήνέωξα αύτήν μετά πολ
λών όμως προφυλάξεων, απομακρυνόμενος συγχρόνως, φόβφ μή φλοξ
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ΛΥΧΝΙΑΣ ΕΝΕΚΑ 33

ή λάμψις, αίφνης άναδύσασα, προσβάλγ με κατά πρόςωπον, άλλ’ 
έμεινα ένεός. Ούδεμία λαμπηδών ήστραψεν έκεϊθεν ούδείς τών άπειρων 
άδαμάντων ήκτινοβόλησεν ούδεμία κάν τών άναριθμήτων αχτίδων 
ήξίωσε νά μοι δείξ-ρ τό στίλβον προςωπάκι της, καί έμειδίασα διά τόν 
φόβον μου.

— Περίεργον ! είπον κατ’ έμαυτόν, θά έμποδίζγ βεβαίως τό περι
κάλυμμα.

Καί κύψας έ'λαβον άνά χεϊρας τόν πολύτιμον φάκελλον, ένθα τόσον 
σέλας υπελάνθανε, καί διέρρηξα έν σπουδή τό χάρτινον νέφος, τό κα- 
λύπτον τοσους φωστήρας. Έν τούτοις ή λυχνία έσβέσθη καί εύρέθην 
έν τφ σκότει.

Περίεργον ! είπον καί αύθις, κρατών δΓ άμφοτέρων τών χειρών 
τούς ούρανίους εκείνους κόσμους. Θά έμποδίζγ βεβαίως ή ύγρασία,—■ 
και όντως είχε βρεξει καθ’ όλην τήν ήμέραν—ή ύγρασία τζακίζει κόκ- 
καλα, όχι άχτίδες· θά θέλουν στέγνωμα.

Και πλησιασας προς την εστίαν,—ής τό πύρ διετηρεϊτο έτι μικρόν 
—, είςήγαγον άμφοτέρας τάς χεϊρας. Καί ώ 1 θαύμα θαυμάτων 1 έν 
άκαρεϊ,ώς έν τφ θεάτρφ, το δωμάτιον έφάνη καιόμενονφλόξ λαμπρά, 
σπινθηροβολούσα, διαβολική, έπί τινα λεπτά διατηρηθεϊσα, άπήστρα- 
ψεν εκ τής εστίας, καί ού’τως ήδυνήθην νά έξέλθω τού γραφείου καί 
εΰρω τήν κλίνην μου.

— Καλά έ'λεγα έγώ, ειπον μεταβαΐνων νά κατακλιθώ, ότι ή ύγρα
σία τά εμπόδιζε καί ήθελον στέγνωμα.

Και όμως εχω εκτοτε ως προς το πράγμα ένδοιασμόν Ttva, δν έξο— 
μολογούμαι ένταύθα έν πάση χριστιανική ταπεινότητι. Δέν δύναμαι 
νά λύσω τό μικρόν μέν άλλά δυςχερές τούτο ζήτημα. Άν δήλα δή 
την ευεργετικήν μοι εκείνην φλόγα παρήγαγον αΐ θερμανθεϊσαι ά^ζτίδες 
και λα^ΐΛ^ες, η αν ητο αυτή το φυσικόν αποτέλεσμα τής πυρπολή- 
σεως τού χάρτου, διότι δυςτυχώς, ώς έκ τής σπουδής ή πολύτιμος 
εκείνη συλλογή, ολισθησασα τών χειρών μου, έγένετο παρανάλωμα τού 
πυρος. Οπως ποτ άν ή, ουδέποτε θά συνεβούλευον φιλαναγνώστη) νά 
εχ·ρ πολλην έμπιστοσύνην εις τάς έλληνικάς ά^τίδας καί λάμνεις, 
άλλά νά βασίζηται πάντοτε εις δέσμην καλών στεατικών.

II
*

Καί ό έπίλογος ; διότι ποια έν τφ κόσμφ κιβωτός,—καί ή τού Νώε 
καί ή τής Διαθήκης καί ή τής Ελληνικής Γλώσσης καί εϊ τις 

ΤΟΜΟ» Τς·'. Σεπτέμβριος. 3 
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v’ij.r,,—, δεν εύρε σχολιαστ.άς, έρμηνευτάς, έτι δέ καί σκώπτας ; Τδν 
επίλογον έ'γραψεν ό Βολταϊρος προ εκατονταετηρίδες καί επέκεινα, εί- 
πών: «Le premier qui, pour exprimer que les plaisirs sont 
meles d’amertume, les regards comme des roses accompa- 
gnees d’epines, eut de l’esprit; ceux qui le repeterent n’en 
eurent point», δπερ μεθερμηνευόμενου έπί τδ ρωμαακώτερον ari^a.1- 
νει, δτι δ τδ πρώτον καλέσας τ’αστερία, διαμάντια τον ούρανον 
ειπεν αληθώς ευφυές τι, δ έπαναλαβών δμως αύτδ έφάνη κλέπτης, 
άσυστόλως ιδιοποιηθείς ξένην εύφυΐαν, οί δέ μετ’αύτδν έπελθόντες ού- 
δέν άλλο είσίν η κιβδηλοποιοί, ψευδή διαμάντια πωλοϋντες. Ταύτά 
δέ λεκτέα καί διά τούς τίλτους, της αχτίδες, της πούλιες·,τά φεγ
γάρια καί άλλα τοιαϋτα, τοϋ Πτωχοπροδρόμου αντάξια. Πόσον συνε- 
τώς θά έπραττεν ή νεαρά έλληνίς Μούσα,ε’ι ένωτίζετο τούς άνωτέρω λό
γους τοϋ άνακτος της γαλλικής εύφυΐας, καί έσπευδε βραδέως. Πάντες 
θά έκέρδαινον- οΐ άναγνώσται ούκ ολίγον, την ώραν της άναγνώσεως, 
πολύ δέ αυτοί οΰτοι οΐ μουσόληπτοι, τον πολύτιμον χρόνον, δν άφαι- 
ροϋσι ταϊς μελέταις αύτών καί κατασπαταλώσι θηρεύοντες ομοιοκατα
ληξίας, στρεβλοϋντες ετι μάλλον την αρκούντως ήδη στρεβλήν ήμών 
γλώσσαν, λόγφ δήθεν δτι γράφουσι τήν δημοτικήν, ή έπινοοΰντες τάς 
τερατώδεις ταδτας κράσεις ή συνιζήσεις:

Μ’ήπάτα! Καί τί μέλει τδν άλλον, άγαπητέ νεανία, άν ή σκληρά 
έκείνη ξανθή σε ήπάτα; πώς διέλαθε τήν νοημοσύνην σου, δτι τά ερω
τικά παθήματα ύπάγονται είς τήν δικαιοδοσίαν τής Θαλείας καί ούχί 
τής Μελπομένης ; Καί άν, δ μή γένοιτο 1 αθυρόστομος αναγνώστης 
άπαντήση είς τδ θλιβερόν εκείνο :

— Μ’ ήπάτα !
— Καί τί με κόφτει ’μένα ; Δέν πάς νά κουρεύεσαι σύ καί δ’αύτη ! 
Οϊμοι! τετέλεσται ! τδ ακροατήριου καγχάζει καί ή Μούσα φεύγει 

ώς βρεγμένη γάττα.Ευτυχώς οΐ πλεϊστοι, εί μή πάντες οί τής κιβωτού 
ποιηταί είσιν έξησφαλισμένοι άπδ τοιούτων κωμικών συμβαμάτων, άτε 
ψεύδωνύμως έπιστέλλοντες καί ώς βασιλείς ή πρίγκηπες ύπδ ύψηλδν 
incognito ταξειδεύοντες είς τδν Παρνασόν, ού σκολιά καί τεθλιμμένη 
ή δδδς καί δλίγοι οΐ εύρίσκοντες αυτήν.

Ε. Κ.. Άσούπεος.

Η ΑΪΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΑΙΒΙΑΚΑΙ Η ΘΓΓΑΤΗΡ ΤΟΪ ΑΓΓΟΪΣΤΟΪ1
Ό Βοσσουέτος έν τή άρχαιότητι ούδένα άλλον βλέπει λαόν ή τδν 

τοϋ ’Ισραήλ, δ δέ Δάντης δέν βλέπει ή τήν Ρώμην. Είς τά δμματα 
αύτοϋ ό Αύγουστος εινε δ κατ’ εξοχήν νόμιμος κυριάρχης- δ Αύγουστος 
εινε δ θείω δικαίω άρχων καί ιδού έκ τίνος ιδεών συστήματος εκπορεύε
ται τής μ.οναρχίας τδ ιδεώδες έν τώ προσώπω τοϋ μεγάλου τούτου Καί- 
σαρος. ’Εν τώ κατά Λουκάν εύαγγελίω φέρεται δτι δ Χριστός ήβου- 
λήθη νά γεννηθή έπί τής ήγεμονίας τής Ρώμης, δπερ άναγκαίως έπά- 
γεται τήν νομιμότητα τής αρχής ταύτης· έπειδή δέ είς καί μόνος ίύ- 
ναται νά εινε δ νόμιμος κυριάρχης, δ δυνάμενος νά έκδώση νόμιμον διά
ταγμα, έπεται δτι δ Αύγουστος Καΐσαρ εινε τών αύτοκρατόρων δ νομι- 
μώτατος. Ή ίδιότης αΰτη άποδοτέα έπ’ ’ίσης καί τώ διαδόχφ αύτοϋ, 
καθόσον δ ’Ιησούς Χριστός γεννηθείς έπί τής βασιλείας τοϋ Αύγούστου, 
έτελεύτησεν έπί τής τοϋ Τιβερίου, ϊνα δέ τδ έργον τής αίωνίας άπολυ- 
τρώσεως, τδ έπί τοϋ σταυρού μυστήριον ή αληθές, άναγκαΐον άπέβαινε 
νά έκφράσγ τής καταδίκης τδ θέσπισμα δικαστής νομίμως καθεστώς, 
ού άνευ δ τοϋ δικαίου θάνατος άντί νά ή δ δίκαιος τών ανομημάτων 
ήμών έξιλασμός, ούδέν θά διέφερε κοινού άδικήματος. Ό Πόντιος Πι
λάτος ήν δ δικαστής ούτος, έμπεπιστευμένος τήν τοιαύτην έξουσίαν παρά 
τοϋ Τιβερίου τοϋ «έλέω θεού αύτοκράτορος.» «"Απαξ μόνον, έπί τής τοϋ 
Αύγούστου βασιλείας, έν ω χρόνφ έξελέξατο δ Σωτήρ όπως έπί τήν 
γην κατέλθη, άπαξ μόνον, γράφει δ Δάντης, έδόθη τοϊς άνθρώποις νά 
θαυμάσωσι τήν μοναρχίαν έν πάσγ τή τελείς καί μεγαλόπρεπε! αύτής 
αναπτύξει. Ή οικουμένη είρηνοποιηθεϊσα αναγνωρίζει τήν δεσποτείαν 
τοϋ μονάρχου, ή άνθρωπότης αναπνέει άνακουφισθεϊσα, μαρτυρεί δέ 

: τούτο καί δ Παύλος τήν περίοδον ταύτην εύλογίαν κατονομάζων.»
Φαντάζομαι τδν Δάντην, έν τή περί Μοναρχίας συγγραφή αύτοϋ, 

οΐονεί προσκυνητήν τοϋ μεσαίωνος διατρέχοντα τήν κλασικήν άρχαιό—

* Τήν μετάφρασιν τής πολλοϋ λόγου αξίας ιστορικής ταύτης μελέτης τοϋ 
περιωνύμου γαλάτου Henry Blaze de Bury έπέστειλεν ήμϊν ό ήμέτερος κ. X. 
Σαμαρτσίδης. X. Α.
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τητα. Και έν ώ ό^εύβι, διανέμει άμα προς τον εθνικόν -τούτον κόσμον 
τούς κεραυνούς καί τούς στεφάνους τοϋ καθολικισμού,ών έχει πλήρη τήν 
πήραν. Ή κοινωνία ήν διαπορεύεται ούδεμίαν άσκεϊ έπ’ αύτοϋ ροπήν, 
διαμένει δέ οίός έστιν αιρετικός μυστικιστής. Ούδέν άλλο οϊδεν ή τά 
όπλα και τά έπαθλα τής έποχής αύτοϋ έξορκίζων ή κολάζων τούς κω
φεύοντας είς τήν πολιτικήν καί θρησκευτικήν αύτοϋ σύλληψιν, τούς δε 
λοιπούς έν τγ χορείφ τών άγιων κατατάσσων. Δωρεΐται στεφάνους τοϊς 
πιστοϊς, τόν Αύγουστον μετασχηματίζει εις άμφια περιβεβλημένον τοϋ 
Καρολομάγνου πρόδρομον- τόν παράδεισον συγκιρν^ μετά τών Ήλυ- 
σίων, τόν δέ Βιργίλιον παριστα ώς τον θύραθεν θεολόγον. Δέν στερείται, 
άλλως τε, θελγήτρου ούτως άποπτευομένη ή άρχαιότης.

Έν ή ζώμεν έποχή ή γνώσις τής άρχαώτητος ούδενός αποκλειστι
κόν άποτελεϊ προνόμιον προσιτή παντί έστιν ή έρευνα αύτής. Τά μου
σεία, αί τών νομισμάτων συλλογαί, αί βιβλιοθήκαι παρέχούσιν έκάστω 
τούς θησαυρούς αύτών, χάρις τή φωτογραφία καί τά μάλλον μεμακρυ- 
σμένα τών γραπτών μνημείων μετεδόθησαν ήμϊν. Δύναται τις καί 
άνευ τών γλωσσικών εφοδίων τής λατινικής καί τής άρχαίας ελληνικής 
γλώσσης, καί μόνον διά τών εξαίρετων μεταφράσεων καί τών ποικί
λων συγγραφών νά έπιχειρήση τήν τοϋ άρχαίου κόσμου σπουδήν τών 
προλειανάντων τήν είς τό τέρμα τοϋτο άγουσαν. Ή δίκην σκιάς έν τή 
σκοτεινή τοϋ παρελθόντος νεφέλη κεκρυμμένη άρχαιότης έλαβε σώμα 
καί πραγματικότητα- οί άρχαϊοι . αιώνες άνήκουσι τοϋ λοιπού τφ δη- 
μοσίω, προσιτοί ένί έκάστω τών βουλομένων όσον καί τοϊς έξ έπαγέλ- 
ματος σοφοϊς, ετι δέ καί μετά ποιάς τίνος έκ περισσού τοϊς πρώτοις 
ώφελείας, διά τήν αφελή οικειότητα μεθ’ής δ κοινός έρευνητής έπι- 
χειρεϊ τών προσώπων τήν μελέτην, πρός χ δ άληθής σοφ'ός άκαταμάχη- 
τόν τινα αισθάνεται καί έφεκτικήν εύλάβειαν. Ύπάρχουσιν άνθρωποι 
άρνούμενοι ν ’άποδεχθώσιν ότι οΐ τής έποχής τοϋ ΠερικλέουςΈλληνες καί 
οΐ Ρωμαίοι τών χρόνων τοϋ Αύγούστου υπήρξαν άπλούστατοι άνθρωποι 
ώς ήμεϊς καί μολαταύτα δ άνθρωπος ούδέποτε φεϋ! παραλλάσσει. Σή
μερον ούδείς, καθόσον γινώσκω, πιστεύει εις τούς ήρωας έκείνους ών τά 
έργα ούδέν εύτελές ή κοινόν επηρεάζει συμφέρον, εις τούς ήμεθέους τούς 
διά τοϋ ένθουσιασμοϋ τών παθών καί τής δόξης τρεφομένους. ’Ωκοδό- 
μουν καί έν τφ άστει τοϋ Ρωμύλου ώς καί παρ’ ήμϊν, τό δέ ύλικόν, 
φ τινι έχρώντο οί τοϋ Βιτρουβίου τέκτονες κατ’ούδέν ήν διάφορον τοϋ 
τών νϋν. Οί τοϋ Πύρρου καί τοϋ ’Αννίβα ελέφαντες έτρωγον καί έχώ- 
νευον άπαραλλάκτως ώς καί οί έν τοϊς θηριοτροφείοις, οί δέ περιώνυμοι 
μήκωνες, έφ’ ών δ Ταρκύνιος έξέτεινε τήν οίωνοσκοπικήν του ράβδον, 
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ήσαν πανόμοιοι τοϊς κοινοϊς άνθεσιν όσα και σήμερον καλύπτουσι τούς 
ήμετέρους αγρούς.

Είτε είς τό παρελθόν, είτε είς τό μέλλον άσχολεϊται ή περιέργεια,δέν 
εινε μάταιος άγών. Άποδεικνύει πρό παντός ό,τι έν ήμϊν υπάρχει τών 
έρευνωμένων, ή δέ γνώσις διά τοϋ αισθήματος μάλιστα τελειοϋται· ή 
διά τών προσωπικών ήμών έντυπώσεων έρμηνεία τοϋ άρχαίου βίου εινε 
λίαν τολμηρά άξίωσις· δέν πρόκειται περί τής άναπαραστάσεώς τής 
άληθείας έν τή άπολύτφ αύτής άκριβείφ,όσον περί τής έμψυχώσεως καί 
τής ζωογονήσεως αύτής. Τίς, άλλως τε, καί παρ’ αύτοϊς τών άρχαιό- 
μαθών τοϊς σοφωτάτοις δύναται νά καυχηθή ότι κατέχει τήν ακριβή 
ταύτην άλήθειαν ; Τό έξιστορεϊν δέν εϊνέ τι άλλο ή παρέχειν τφ δημο- 
σίφ τό ήμέτερον σύστημα τοϋ βλέπειν έν τή ίστορίφ. Δύναται τις νά 
ή δ πνευματωδέστατος, δ έμβριθέστατος, δ εύφυέστατος τής έποχής αύ
τοϋ άνήρ, άλλ’ έν τούτοις οΐ τών έπερχομένων γενεών άνθρωποι θά δυ- 
νηθώσιν ίσως κάλλιον αύτοϋ νά έμβατεύσωσιν είς τής άνθρωπίνης καρ
δίας καί τών άνθρωπίνων πράξεων τά μυστήρια καί θά θεωρήσωσι τάς 
έκτιμήσεις αύτοϋ ώς πεπαλαιωμένας καί αχρήστους. Όποιας δέν ύφί- 
σταται έπηρείας ή άφήγησις τών τοϋ παρελθόντος γεγονότων, έπηρείας 
κλίματος, θρησκεύματος, πατριωτισμού, δημοσίας γνώμης καί συρμού 
έτι ! Εινε αύτόχρημα άντίφασις τό ζητεϊν έν ίστορικφ έργφ τήν φωτο
γραφικήν ούτως είπεϊν άναπαράστασιν τών προσώπων καί τών γεγο
νότων, καθόσον τό παρελθόν ούτε έξ ύλικών μόνον συγκροτείται στοι
χείων καί πόρρω ήμών άφίσταται, ή δέ φωτογραφική μέθοδος δέν 
άπεικονίζει ή τό σώμα μόνον. Όθεν δ έξερευνών τήν αρχαιότητα κατ’ 
άνάγκην εντυπώσεις μόνον άπλής περιηγήσεως καί μελέτης κατορθοϊ νά 
παραγάγη· άλλ’ άν αί έντυπώσεις αύται εύμοιρώσι ζωής, άν δ ερευ
νητής διαπνέηται ύπό τοϋ έρωτος τοϋ έρευνωμένου κόσμου, άν εύστοχή 
κατά τε τήν ύφήν καί τήν δημιουργίαν ν’ άπεικονίζη ήμϊν τόν κόσμον 
τούτον, οίον αύτόν φαντάζεται, ικανά βεβαίως έξετέλεσεν, ούδέ δικαι
ούται τις ν’ άπαιτή πλειότερα. Έν τή ρωμαϊκή λ. χ. ιστορία, καθ’ 
δν σήμερον αΰτη γράφεται τρόπον,δστις καί δ προσφορώτατός έστι πρός 
κατανόησιν αύτής, βέβαιον ύπάρχει οτι οί τοϋ αίώνος τοϋ Αύγούστου 
καί τοϋ Τιβερίου Ρωμαίοι δυσχερώς εαυτούς θ’ άνεγνώριζον έν τφ κα- 
τόπτρφ τούτφ,δπερ έκαστος ήμών πλάττει κατά τάς αντιλήψεις αύτοϋ 
άναλόγως τής χώρας έν ή ζή, τών ήθών καί τών πολιτικών αύτοϋ 
θεωριών.

Διότι, άληθώς, ή ιστορία είνε τέχνη τις ώς ή ζωγραφική, ή γλυ
πτική κ«5 ή ποίησις, Τό άπόλντον ψεϋ^οφ δέν ύιρίσταται, ή μάλλον 
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ύφ’ έκάστην ιστορικήν πλάνην κρύπτεται αλήθειας κόκκος· ούτως ώστε 
έστιν δτι και αυτή τών έργων τής τέχνης ή μέθοδος ώρισμένη φαίνε
ται. Παρά τάς προσπάθειας αύτοϋ δ συγγραφεύς άδυνατεϊ ν’ άπαλ- 
λαγή τής έπηρείας τοϋ θέματος δπερ πραγματεύεται- νομίζει εαυτόν 
κύριον τοϋ θέματος, άλλά τοϋτο μάλλον αύτοϋ κρατεί. Έκτίθησι κατά 
συνέπειαν και διατάσσει τήν ύλην νϋν μέν άπλετον έπιχέων φως ένθα 
ή ύπόθεσις δέον νά μεγαλυνθή, τά δέ περαιτέρω έντός παχυλοϋ κατα- 
λείπων σκότους. ’Οφείλει μέν νά γινώσκη τά γεγονότα ό ιστορικός, 
άλλά καί νά έχη πείραν τής ζωής καί νά ή διά τής ιδίας πείρας κά
τοχος τών άρετών εκείνων, ών τήν διάδοσιν θεωρεί ωφέλιμον. "Οστις 
άνευ τών τοιούτων εφοδίων επιλαμβάνεται τοϋ έργου, έκτρέπεται τής 
ορθής δδοϋ, καθόσον δ,τι παρά τοϊς άριστοτοτέχναις τοϋ λόγου θαυμάζο- 
μεν εινε ούχί ή άφθονος τών ιστορικών ειδήσεων προμήθεια, δσον ή άνά 
μέσον τής έρεύνης αύτούς καθοδηγούσα καί συναρμολογούσα έν τώ νφ 
τ’ άποτελέσματα αύτής μυστηριώδης προαίσθησις. Ό νους μόνον έπροι- 
κίσθη διά τής επαγωγής καί αν άληθεύη, ώς έρρήθη, δτι άνευ τοϋ άν
θρωπίνου οφθαλμού δ ήλιος ήθελεν είσθαι ώσεί μή ύπήρχεν, αί δέ λαμ- 
πρότεραι μελωδίαι δέν ύφίστανται εΐμή, διότι έπλάσθη τό άνθρώπι- 
νον ούς δπως αύτών άντιλαμβάνηται, δύναται ομοίως τις νά βεβαιώση 
δτι τά έν πάσαις τοϋ κόσμου ταΐς βιβλιοθήκαις σεσωρευμένα γραπτά 
μνημεϊά ε’ισι γράμμα νεκρόν, άν μή ζωογονηθώσιν ύπο τής πνοής τού 
πνεύματος.

Τίς άγνοεϊ τήν θαυμασίαν εκείνην τού Τγκρου εικόνα, έν ή δ Βιργί- 
λιος παρίσταται άναγινώσκων άσμα τής Α’ινειάδος ενώπιον τού Αύγού
στου καί τών οικείων αύτοϋ; Ή είκών αύτη φαίνεται ήμϊν ώς πρότυ
πον τού τρόπου καθ’,δν έ'δει ν’ άναπαριστάται άρχαία τις σκηνή κατά 
τήν νεοτέραν άντίληψιν. Εινε ή έκφρασις τοϋ ιδεώδους, άλλά καί τοϋ 
πραγματικού έν πάσγ αύτοϋ τή βαθύτητι. Πάσαι τής ε’ικόνος αί μορ- 
φαί τον τύπον φέρουσαι τής ύψίστης ηρεμίας, τής σεμνοπρεπείας, τής 
κλασικής άταραξίας είσί προς άλλήλας παρεμφερείς. Τά άγαλματώδη 
ταύτα άπεικονίσματα δέν άπορροφ^ ή στιγμή καί ή θέσις μέχρι τοϋ ση
μείου τοϋ νά λησμονώσι τον έκτος αύτών κόσμον. Μόλις άποχωρισθώσι 
θ’ άκολουθήσωσι το ρεύμα τών άνθρωπίνων αύτών παθών καί διαθέσεων 
καί κατά τήν παροδικήν δέ ταύτην ήτις ήνωσεν αύτά στιγμήν έκαστον 
τών προσώπων επιδιώκει όπισθόβουλόν τινα σκοπόν, ου τήν έκφρασιν 
θά συλλάβη τοϋ οξυδερκούς παρατηρητοϋ το δμμα ύπο το προσωπεϊον 
δπερ έν τή περιστάσει ταύτη φέρουσιν . Ό ήδυεπής Βιργίλιος ποθεϊ νά 
ή τώ άργοντι άρεστός. Το στόμα το τούς μελωδικούς στίχους άπαγγέλ- 
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λον εΓνε ώσαύτως τό στόμα τό είς κολακείας πρόθυμον. Ό δέ Μαική · 
νας, δ τής καλής ποιήσεως.εραστής καί τοϋ δεσπότου επιστήθιος φίλος, 
άκροάται μικρόν άφηρημένος, καθόσον καίπερ ύπό τής θείας έκείνης φω
νής βαυκαλιζόμενος, άναλογίζεται ούχ ήττον τάς προσφάτους τοϋ Αύ
γούστου έκμυστηρεύσεις καί τάς οίκογενειακάς διενέξεις δσαι έπισκοτί- 
ζουσι τόν βίον τοϋ αύτοκρατορικοϋ αύτοϋ φίλου. Ή Όκταβία μόνον τό 
πένθος αύτής άκούει, καί τίς οιδεν, οποίους τά μητρικά της δάκρυα 
έγκρύπτουσιν άποτυχούσης φιλοδοξίας στόνους, δποϊα προσωπικής άρχο- 
μανίας διά παντός ματαιωθέντα όνειρα διά τοϋ θανάτου τοϋ άσθενικοϋ 
αύτής υίοϋ, ού ή όρθια είκών παρίσταται εις τάς οίκογενειακάς ταύτας 
συναθροίσεις I Καί ήδη λάβετε κατά μέρος τόν Όκτάβιον, περίφροντιν, 
σκυθρωπόν, καί τεθλιμμένον- θά έπαναλάβη ήμϊν δτι πρό μικρού έ'λεγε 
τώ Μαικήνφ: «Κέκτημαι δσην ή άνθρωπίνη φιλοδοξία δύναται νά ονει
ροπολήσει ίσχύν- άρχων τών δυνάμεων τής ήπείρου πάσης καί τών θα
λασσών, έν πάσαις τής αύτοκρατορίας ταΐς έπαρχίαις άπόλυτον άσκώ 
κράτος καί άπεριόριστα ύπατικά δικαιώματα· τό πρόσωπόν μου εινε 
άπαραβίαστον δήμαρχος ισόβιος, άρχω καί τής συγκλήτου· κήνσωρ, 
είμαι τών ήθών ό κυβερνήτης, ποντίφηξ ύπέρτατος, διοικώ καί τά θεία. 
Ίδέ, ΐδέ, ώ Μαικήνα, εινε άληθής ό φίλος σου, δ σός Αύγουστος, δστις 
έν τφ κολοφώνι τοϋ μεγαλείου έστησε τόν θρόνον του καί δστις σκυ
θρωπός νϋν καί άποτεθαρρημένος σοί φωνεϊ. "Ω ! άποδος μοι τήν νεό
τητα, τήν ήρεμον, άποδος μοι τάς εύτυχεϊς έκείνας ήμέρας, δπότε δ εύ- 
σεβής ’Απολλόδωρος μοί έδίδασκε τήν εύδαιμονίαν έν τή μετριότητι 
καί τήν απλήν καί ήδεϊαν άσκησιν τών καθηκόντων τοϋ πολίτου και 
τοϋ φιλοσόφου. Τών καθηκόντων τούτων έγενόμην δ προδότης, οί πό- 
δες μου ώλίσθησαν έν τώ αϊματι. Παρέσυράν με τής φιλοδοξίας αί μαι
νάδες, καί ’ιδού έγώ τής οικουμένης δ δεσπότης θλιβόμενος καί θρηνών 
έπί τώ δτι έγενόμην οίος νϋν είμι». Ούτω φαίνεται έκφραζόμενος δ 
Γάιος Όκτάβιος τοϋ’Ίγκρου. Τί δέ λέγει ήμϊν ή Λιβία του ; Λαμβάνο- 
μεν αύτήν τοιαύτην, οϊαν τοϋ ζωγράφου ή γραφίς παρέστησε, τό πρό- 
σωπον εχουσα άγαλματώδες, τούς τρόπους θεαίνης, πλήρη γοητείας, 
πονηριάς, θελγήτρων καί μυστηρίου,ϊνα χρησιμεύση ήμϊν ώς άντικείμε- 
νον ειδικής μελέτης. Περί αύτήν συνωθοϋνται φυσιογνωμία! έλλείπουσαι 
έν τή είκόνι ής έμνημονεύσαμεν, άλλά χαρακτηρίζουσι ταύτας δ. Πλί- 
νιος, δ Σενέκας, δ Σουετόνιος καί δ Τάκιτος, ή δέ μεταγενεστέρα 
πολυρίάθεια καί κριτική ικανόν έπέχυσαν έπί τών χαρακτήρων τούτων 
φώς.

Ενώπιον τής σεμνοπρεπούς μεγαλειότητος τοϋ χαρακτήρος τής Λι- 
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βίας δ αναγνώστης υποκλίνεται. Θαυμάζομεν τών θέλγητρων αύτής 
τήν κοσμιότητα, τήν έν τή δεξιώσει χάριν., αϊτινες αύτήν διακρίνουσι 
τών τραχειών τής άρχαιότητος φυσιογνωμιών. ’Αληθεύει ούχ ήττον δτι 
έν τή καρδίι^ τής Έστιάδος ταύτης τών δεσποινών ένεφώλευεν ή τα- 
ραχωδεστάτη καί άγριωτάτη φιλοδοξία. Ό έγγονος αύτής Καλιγού- 
λας, δ παράφρων έκεϊνος, δστις παϊς πολύ καί έκ τοϋ σύνεγγυς εϊχεν 
αύτήν μελετήσει, έ'λεγε περί αύτής: «Εινε δΌδυσσεύς έν γυναικεία πε- 
ριβολή». Αδύνατον νά πολεμήση τις παρά τοϊς άλλοις τήν ραδιουργίαν 
μετά τής έξοχου έκείνην δεξιότητος, άν δέν έτρίβη αύτός ούτος έν τή 
τέχνη του σκευωρεϊν. Βλέπων τις τήν ιστορίαν απαθώς έπί ήμισυν αίώ- 
νος, έπ’ εύνοια μί^ς προσωπικότητος άσχολουμένην,άναλόγίζεται κατ’ 
ανάγκην έν τίνι άρα. μέτρφ συνενοχής το πρόσωπον τούτο συνδέεται 
μετά τών γεγονότων καί ή μεγάλη έν τή περιστάσει άπάθεια διεγείρει 
τήν σκέψιν- αί περιστάσεις δέν συντρέχουσιν ήμϊν μόναι, άνάγκη νά 
ώθή τις αύτάς προς τον σκοπόν, ή δέ ωθούσα ταύτας χειρ δέν πρέπει 
ν’ άποκρύπτηται. Ή Λιβία τούτο είχε το κοινόν μετά τοϋ Αύγούστου 
δτι έγίνωσκε νά δεσπόζη έαυτής καί νά κρατή τής καρδίας έν τή θλί
ψει, έν εύκαιρία δέ καί έν αύτώ ετι τώ έγκλήματι. Δυσπιστώ προς 
τόν Τάκιτον, άλλά πώς νά μή άμφιβάλλη τις ένώπιον σειράς κατα
στροφών, ών ή συνδρομή, φαίνεται οίονεί έκ συνεννοήσεως έπιφερομένη 
χάριν τών δυναστικών μιάς γυναικός συνδυασμών ; Ό Αύγουστος δέν 
εσχεν υιόν, ή Λιβία είχε τόν Τιβέριον, έναπέκειτο δέ ήδη είς τό πε- 
πρωμένον νά διατάξη τά' πράγματα κατά τρόπον εύνοούντα τής αύτο- 
κρατείρας τά σχέδια, ήτις απαιτεί καί διατείνεται δτι τόν Αύγουστον 
δ Τιβέριος καί ούχί τις άλλος έ'δει νά διαδεχθή. ’Αλλά θά συντελέση 
ταύτα ή. ειμαρμένη άνευ βοηθού ; Ούδέν κωλύει τόν βουλόμενον νά πι- 
στεύση τούτο. Διάδοχοι τής κοσμοκρατορίας δέν εινε άρα δυνατόν νά 
στερηθώσι νέοι καί ακμαίοι τής ζωής χωρίς είς βίαν δ θάνατος αύτών 
ν’ άποδοθή.; Λουδοβίκος δ ΙΔ', δ μέγας ούτος βασιλεύς ού τά τελευ
ταία έτη πλήρη συμφορών, καί πένθους ΰπομιμνήσκουσι τό τέλος τής 
βασιλείας τού Αύγούστου, εϊδεν έπ’ ίσης τήν έρημίαν περί αύτόν έξά- 
πλουμένην καί τό δρέπανον τού θανάτου θερίζον περί αύτόν ύπάρξεις 
νεαράς.Ό θάνατος αύτών είς μυστηριώδη άπεδόθη έγκλήματα, εις δη
λητηριάσεις. Δυνατόν οί έπανειλημμένοι ούτοι θάνατοι νά ήσαν έν ταϊς 
βουλαϊς τών θεών καθωρισμένοι.

Ή γυνή αυτή, τό χάρμα, ή τιμή καί τό άγλάισμα τού θρόνου τού 
Αύγούστου δέν δίδει είς τόν κοσμοκράτορα υιόν. Πώς νά διαιωνισθή ή 
γενεά, πώς ν’ άναβλαστήση τό πολύτιμον αίμα ; Έγει κόρην μονο
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γενή, τήν ’Ιουλίαν έκ πρώτου γάμου δ Αύγουστος. ’Εκδίδει ταύτην 
είς τόν Μάρκελλον, τόν υιόν τής Όκταβίας, τής πεφιλημένης αύτφ 
άδελφής, καί σχεδόν ταύτοχρόνως τελευτή δ Μάρκελλος, μήπω έτι ει
κοσαετής. Ό λαός ήγάπα τόν νεαρόν ήγεμονίδην διά τής παραδόξου 
καί άλογίστου έκείνης στοργής, δι’ ής περιβάλλει τούς έπιδόξους τού 
θρόνου κληρονόμους, είς αύτούς προσηλών τάς έλπίδας καί τούς πόθους 
του καί τής μεθυούσης φαντασίας τά ονειροπολήματα. Άν νέοι ν’ άπο- 
θάνωσι συμβή, δ θάνατος τό μέτωπον αύτών καταυγάζει δι’ αίγλης, 
ών αί άκτϊνες είτα λάμπουςι διά μέσου τών αιώνων. Μή άπατώμεθα 
έν τούτοις· ή λύπη τών λαών δέν διαχέεται μόνον διά τών ύπερβολι
κών τούτων έγκωμίων, δ δέ έπαινος τού θανόντος ήρωος τότε άποβαί- 
νει τελεσφόρος, όταν έν αύτώ έγκλείηται ή καταγγελία κατ’ έκείνου 
τών έπιζώντων, είς δν τό συμβάν άποβαίνει ή φαίνεται άποβαϊνον ώφέ- 
λιμον. Νυμφεύων τόν Μάρκελλον δ Αύγουστος, εϊχεν άμα αύτόν υιο
θετήσει- διάδοχος δέ τής αύτοκρατορίας δ υιός τής Όκταβίας κηρυ
χθείς, εφραττε τήν εις τόν θρόνον άγουσαν τφ υίφ τής Λιβίας. Δίων δ 
Κάσσιος έκφέρει ύπονοίας τινάς, άλλ’ούδέν βέβαιοί. «Άλλως τε, προσ- 
τίθησι, το έτος τούτο ώς καί το άκόλουθον, ύπήρξε νοσηρότατον καί 
ούκ ολίγα εσχε θύματα.» Ό νεαρός ήγεμονίδης ήν λεπτοφυής, άλλ’ού- 
δαμώς άσθενής. Ό τού Αύγούστου ιατρός ’Αντώνιος ύπέβαλεν αύτόν 
είς ψυχρών λουτρών θεραπείαν, έξ ών έτελεύτησεν έν Βαία. Ή ε’ίδησις 
βαθέως συνεκίνησε τήν πόλιν καί ιδίως τήν αύλήν. Φαντάσθητε τήν 
πλήξιν τής Λιβίας έν μέσω γυναικών ύπό διαφόρους όψεις άντιζήλων, 
είς τόν αύτόν άνηκουσών οίκον καί τήν ξένην καί παρείσακτον έν τφ 
προσώπω αύτής άπεχθανομένων, τής Σκριβωνίας, τής έγκαταλελέιμ- 
μένης συζύγου, τής θυγατρός αύτής ’Ιουλίας, ήν ή χηρεία προσήγγισε 
προς τήν μητέρα κατά τής μητρυιάς, τής Όκταβίας τέλος ήν ή άδελ- 
φική τού άνακτος στοργή εϊχεν ύψώσει είς αύτοκρατείρας περιωπήν καί 
μεταδώσει τών άνωτάτων τιμών, τής Όκταβίας ής ή ζηλότυπος άπελ- 
πισία δέν συνεχώρει τή συνεύνω τού Αύγούστου, ότι είχε δύο πλήρεις 
σθένους καί άκμής υιούς, έν φ δ προσφιλής αύτή Μάρκελλος δέν ύπήρ- 
χε πλέον. Έμίσει πάσας τάς μητέρας, λέγει δ Σενέκας, άλλ’ύπέρ πά
σας τήν Λιβίαν άπηχθάνετο, ήτις έφαίνετο αύτή δτι τή άφήρεσε τήν 
όνειροποληθείσαν εύδαιμονίαν. ’Ολίγον έζησεν δ Μάρκελλος, έύχερώς 
δ’έξηγεϊται ή ταχεία αύτού τελευτή. Ό σύζυγος δέν είχε κράσιν ικα
νήν νά ύποστή τήν σύνευνον. Παραδοθείς ώς βορά είς τάς πρώτας τής 
’Ιουλίας φλόγας δ λεπτοφυής καί εύπαθής μεϊραξ έκλινε καί έκάμφθη. 
Άφώμεν κατά μέρος τής Λιβίας τό δηλητήριων, ού άήλαχοΰ ^’άπ<?5^
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τήσωμεν τά ϊχνη, ενταύθα δέ άρκεϊ ή μνεία τών φλογερών της Λου- 
κίνης θριάμβων καί τών θυμάτων ών κατενέμετο τήν ζωήν.

(Έπεται συνέχεια) Χρ. 23Εάμ.αρτα£δης
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Λ’

Ήτανε νυχτιά πειό μαύρη άπο τον άδη, 
Βαρυχειμωνιά έπάγωνε τή χώρα, 
Χιόνι έπεφτε μέσ’ στο βαθύ σκοτάδι 
Καί μεσάνυχτα έσήμανε ή ώρα.
Έβασίλευε σάν χάρος, ύπνος, κρύο, 
Σιωπή βαθειά σάν μέσα σέ φορείο .... 
Καί δέν άκουγες φωνή, πνοή καμμία, 
Όλα ήτανε νεκρά, βουβά καί κρύα. 
Έτσι έ'να καιρό—πριν τοϋ καιρού άκόμα,— 
Θάταν σκοτεινοί οι κόσμοι πριν φανούνε, 
Πριν άπάνω τους Θεοϋ φυσήσ-ρ στόμα 
Κ’ έ'βγουνε στο φώς, πού νά μήν είχαν ’βγούνε !

Β'
Στή Γωνιά κοντά, είς έ'να μικρό δώμα, 
Ποιητής χλωμός, νειός άμοιρος κοιμάται, 
"Εκλαψε πολύ πριν κοιμηθή άκόμα, 
Πλήν στον ύπνο του ξεχνό£ καί δέ θυμάται. 
Νάδιν’ ό Θεός ποτέ νά μή ξυπνήση 
Καί τόν ύπνο του δ άλλος νά κρατήση, 
Ό άξύπνητος, ποϋ σταματά τό χρόνο, 
Όλα, τό Θεό, άκόμη καί τόν πόνο .... 
Τίποτε, Θεέ, άπ’ δλα τά καλά σου, 
Πειό καλλίτερο τού ύπνου δέν έφάνη· 
Όχι, κι’ άπ’ αύτόν άκόμα ή καρδιά σου, 
Σπλαχνικώτερο τό χάρο έχει κάνει !
Άχ, δ νειός αύτός ποϋ κοίτεται θλιμμένος, 
Θ?νά ήταν? γιά τή χαρά πλασμένος,

“Αν δέν έσμιγε μιά δύσεχτην ήμέρα 
Κόρη μάγισσας, καί μάγου θυγατέρα.
Είχε γεννηθή σάν ρόδο τόν Άπρίλι- 
Γλυκοχάραμα, επάνω σέ τριφύλλι.
"Επεφτε δροσιά, έτρέχανε ρυάκια
Κι’ άνατέλλανε μαζί σάν άδελφάκια,
Άπ’ τή μιά μεριά ’Εκείνος__ κι’ άπ’τήν άλλη

Φώς άνέφελο, τό φώς τού χρυσομάλλη. .
Καί πρωτόπνευσε άγέρι άπό λουλούδια,
Καί πρωτάκουσε τών άηδονιών τραγούδια- 
Σάν μανούλα του τόν προίκισε ή μοίρα, 
Ζοϋσε μέ άνθούς καί τήν άγνή του λύρα, 
Μέ τόν ούρανό ποϋ είχε στήν καρδιά του, 
Μέ τό δάσος του καί μέ τά όνειρά του.
Kt ’ άγαποϋσε..... πλήν αύτο τδ λένε μόνο,
Όσοι έρωτος ποτέ δέν έχουν πόνο-
Όχι, έλάτρευε- πλήν μήτε.... προσκυνούσε-
Δέν άγάπαε έκεϊνος- άγαποΰΑε 1
’Αγαπούσε, ναι- πλήν όχι καθώς άλλοι, 
Κόρη άπό τή γη, νεράιδας κρύα κάλλη.
Όχι1 έμάζωξε άπό τήν πλάσι δλα·
Ότι, όμορφο, καί δτι έμοσχοβόλα 
Κ’ έπλασε μ’ αύτά, μέ τδ δικό του χέρι, 
Τήν άγάπη του, τής νειότης του τδ ταίρι !

Γ’
Κ’ έζη σάν δροσιά μέσ’ σ’ άνθη μυρωμένα, 
Μέ τήν άπλαστη καρδιόπλαστη Παρθένα 
Σ’ ένα όνειρο . . . αύτήν είχε ζωή του
Καί τήν φύλαγε βαθειά μέσ’ στή ψυχή του ! 
"Ητανε γλυκειά, παράξενη λατρεία- 
Κόρη άνύπαρκτη έλάτρευε μέ πόνο 
Ζωντανή καρδιά μ’ άγάπη ουρανία- 
Αύτήν έβλεπε νύχτα καί μέρα μόνο· 
Τί παράξενο ! ήταν σκιά ’μπροστά του 
Κάθε ζωντανή κι’ άλήθεια ή σκιά του....
Πλήν κ’ ή άφαντη ποϋ έπλασε παρθένα, 
Π’ όνειρεύουνταν μέ μάτ?α ά^οιγμένος
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Tom έλάτρευε· κ’ αΰτη τον άγαποϋσε · 
Στην αγάπη του ποτέ δέν άπιστοϋσε..., 
Τήν έκύτταζε σ’ άκτϊν’ άργυρωμένη 
Καί τήν άκουγε τ’ άηδόνι σάν λαλούσε, 
Τήν άγκάλιαζε σέ μύρτο ανθισμένη 
Καί σάν εδινε φτωχού, τήν έφιλοϋσε... 
Δέν χωρίζουνταν καί σάν άποκοιμάτο- 
Τοϋ τήν εφερναν τά όνειρά του πάλι, 
Τήν αντάμωνε εις τό λειβάδι κάτω, 
Στό ψηλό βουνό, στό έρημο ακρογιάλι. 
Καί καμμιά φορά σάν εσβυνε ή ’μέρα, 
’Ανταμώνανε στό κοιμητήρι πέρα 1 
Όμως μιάν αύγή, αύγή καταραμένη, 
Ή άγια του έφάνη ερωμένη· 
Πλήν δέν ήτανε ονείρου πλέον πλάνη· 
Κόρη ζωντανή στά μάτια του έφάνη. 
Τόνειρό του, ναι- άλλά μέ σάρκα κι’ αίμα- 
’Μπρος σέ λυγαριά έκάθετο στό ρέμμα- 
Είχε στά μαλλιά τής νύχτας τό σκοτάδι 
Καί στό μέτωπο γλυκειάν αύγή τ’ Άπρίλι- 
Φως στά μάτιά της, πλήν φως άπό τόν αδη 
Καί τριαντάφυλλο μισόκλειστο στά χείλη. 
Αάμψις σκέπαζε τά κάλλη τ’ ανθηρά της, 
Πλήν έφαίνουνταν κι ’ αύτή κ ’ ή όμορφεά της.... 
Όμως ομορφιά ποϋ πόνο προξενούσε-

Έ

Τ

Σ’ άποτύφλωνε κ’ έδίπλιαζε τό φως σου· 
Σοΰπερνε τό νοϋ κι’ όπίσω στον γυρνοϋσε, 
Σοΰδινε ζωή καί ήτον θάνατός σου !

Λ'

Μάζωνε άνθούς μέσα στό ρέμμα μόνη 
Κ’ έτραγούδαε τής άνοιξις τά κάλλη, 
’Αλλοτε αύτή καί άλλοτε τ’ άηδόνι- 
Όταν δυο φωναίς καί μία ήταν πάλι, 
"Αχ, τόν έδεσε άλύπητα ή μοίρα ! 
Λίγο πέρασε κ ’ ή άργυρή του λύρα 
Έσυντρόφευε τής κόρης τό τραγούδι..,, 
Jbie φαρμακερό έδένετο λουλούδι

ΕI
Γ
r
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Παραδείσου άνθος... κι’ άλλάζαν δαχτυλίδι, 
“Αστρο μέ φωτιά κι’ αηδόνι μέ τό φεϊδι 1 
’Αγαπήθηκαν δ νειός τήν έπροσκύνα, 
Σάν βωμό θεού, σάν Παναγιάς άκτϊνα- 
Μ’ έρωτα τρελλό πλήν καί’κρυφή οδύνη, 
Σάν... άλλ’όμως σάν δέν ’βρίσκουνταν γιά κείνη ! 
Γιά τής μάγισσας τήν κόρη μόνο έζοϋσε 
Κ’ έδροσίζουνταν σ’ αγνώριστα πελάη- 
Πλήν κ’ ή Λυγερή, κ’ αύτή τόν άγαποϋσε, 
Όπως τή ζωή δ χάρος άγαπάει....
Όπως ή φωτιά τά δάση πού άνάβει 
Καί ή θάλασσα πού πνίγει τό καράβι ! 
Χάρος ήτανε γι’αύτόν φωτιά καί κύμα, 
Πλήν δροσιάς φωτιά, ζωή, πλήν μέσ’ στό μνήμα- 
Μέ άθάνατο φαρμάκι τόν κερνούσε- 
Τόνε πέθαινε καί τόν έλαχταρούσε.
Όταν δάγκαμα φειδιοϋ τό φίλημά της, 
Ότον άβυσσος φωτιάς τ’ άγκάλιασμά της !

Ε'

Κ’ είχαν μιά ψυχή σέ δυό κορμιά, μιά γνώμη- 
Ταϊρι σάν at’ αύτό στον κόσμο δέν έφάνη- 
Χρόνος πέρασε πλήν πέρασε άκόμη 
Καί τού ποιητοϋ τό μάγεμα κ’ ή πλάνη.... 
Ειδεν έξαφνα τήν άγια Τράπεζά του 
’Μπρος του θρύμματα- γυναίκα τή θεά του· 
Τού ονείρου του δέν ήτον πλέον κόρη, 
Ποϋ στον ουρανό καί στ’ άστρα έθεώρει* 
“Αχ, δέν ήτανε ή κόρ’ ή αγιασμένη, 
Ή πανάχραντη, άφρόχυτη παρθένα- 
Πήρε γιά δροσιά Λαιδα κολασμένη 
Καί γιά χερουβείμ τής Μάγισσας τή γέννα 1 
Σάν έξύπνησε άπό τό βύθισμά του, 
Έθυμήθηκε τό πρώτο τ’ όνειρό του 
Κ’ έ'κλαψε πολύ- ή δροσερή μορφή του 
Έκιτρίνισε- νυχτώθηκ’ ή αύγή του.
Τοΰπεσ’ δ άνθος κ’ άπόμεινέ τ’ αγκάθι 
Κι’ άπ’ τή λύρα του ή εμπνεύσις έχάθη !' ·
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“Αχ' είναι σκληρό μέ την καρδιά εκείνου, 
Κόρη ν’άγαπας, κόρη κιτριάς καί κρίνου 
Καί άντί άνθοϋ ναυρής αγκάθι εμπρός σου ! 
Είναι κόλασι αγνώριστη άκόμα, 
Ν’ άγαπ-ζς θεο καί νάναι ο θεός σου 
Σάρκα και σεισμός σέ φλογισμένο στρώμα.... 
"Οσοι ξέρουνε τό ξένο τούτο πόνο, 
Τη ζωή τοϋ νειοϋ, αυτοί γνωρίζουν μόνο. 
Είχε στην καρδιά βαθειά γιά ’κείνη θλίψε· 
Όχι έρωτα, όχι άγάπη- τύψι, 
Τύψι κ’ έ'λεος, μετάνοια, οδύνη 
Καί αποστροφή κι ’ αγγέλου καλωσύνη.... 
Καί τήν έφευγε κι’ άποπλανάτο μόνος, 
Μέσ’ σέ ρεμματιαϊς, ήμέραις, νύχτα, δείλη- 
Πλήν τόν ’γύριζεν ελέους ’πίσω πόνος, 
Μέ μαρτυρικό χαμόγελο στά χείλη.
Ή ευγενική τής εκρυβε ψυχή του, 
Τό μαρτύριο, τή θλίψι τήν κρυφή του ! 
Σείς ποϋ έχετε καρδιά μέσ’ στήν καρδιά σας, 
Μή τή ρίχνετε στό πρώτο άπάντημά σας, 
Εις τήν πρώτη νειά ποϋ έ'ξαφνα ίδήτε· 
Μή τή δίψα της τήν σβύνετ’ δπου ’βρήτε. 
Τ’ άχραντά της μή δπου κι’ άν ειν’ σκορπάτε· 
Τ’ άνθος τής ζωής μή εύκολα πετάτε. 
Δΐνετ’ ή καρδιά μέ τόση εύκολία, 
’Αλλά πέρνεται όπίσω στάχτη κρύα 1

Ζ'

Ή αύγή άργεϊ· ακόμη δέν χαράζει 
Και άπό μακρυά βραχνό τ’ ορνίθι κράζει. 
’Έξω ό Βοριάς στά σκοτεινά βογκάει 
Καί στής Μάγισσας κοιμάτ’ δ νειός τό πλάι, 
— Φεϊδι μέ πουλί-— πλήν δέν κοιμάτ’ εκείνη· 
Ή άναλαμπή ποϋ ή γωνιά άφίνει, 
Ξέναις όμορφιαϊς φωτίζει κι’ άλλα κάλλη· 
Άκουμποϋσ’ δ νειός σ’ άφράτο προσκεφάλι,

ί
J.
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Άχ, σέ στήθεια δυό, δυό μήλα μυρισμένα, 
Σέ δυό κύματα χιονάτα καί σμιγμένα............
Τον νανούριζε παλμός- καί τό κορμί του 
Όλο έσκέπαζαν μαϋρα μαλλιά ριχμένα· 
Όταν σάν νεκροϋ ή δψις ή χλωμή του 
Καί τά μάτια του άστέρια σκεπασμένα. 
Μεσ’ στήν άγκαλιά ή κόρη τόν κρατούσε 
Καί τόν κύτταζε μέ μάτι άναμμένο· 
Πότε στέναζε καί πότε έφιλοϋσε 
Στά δύο χείλη του τριαντάφυλλο κλεισμένο 1 
«Ξύπνα, τοΰλεγε, τοϋ Παρνασσού λουλούδι 
—Κ’ ήταν ή φωνή, χάιδι, φιλί, τραγούδι- — 
«Ξύπνα, φίλησε στά χείλη μου κεράσι 
«Καί στά μάτιά μου δλάκερη τήν πλάσι. 
«Τήν άνατολή τοϋ ήλιου στή ματιά μου 
«Καί τή δύσε του στά δύο μάγουλά μου- 
»Ξύπν’ άγκάλιασε ή νειότης πριν νά σβύση, 
«Κρίνο ζωντανό, μέ σάρκα κυπαρίσσι 
»Κι’ άπ’ τά σύννεφα κι’ άπό .’ψηλά ριχμένα, 
«Μήλα τ’ ούρανοϋ στον κόλπο μου πεσμένα... 
«Ξύπνα νά χαρής τή νειά ποϋ σέ λατρεύει" 
Άχ’, δ ύπνος σου τά κάλλη μου σού κλέβει! 
Σέ λησμονησιά κ’ είς ύπνο βυθισμένος, 
Δέν έξύπνησε δ νειός δ πικραμένος, 
Άνθρωπο ποτέ, ποτέ μήν έξυπνάτε- 
Είναι θλιβερή, μεγάλη άμαρτία, 
Νά τόν έξυπνες εκείνον ποϋ κοιμάται- 
Ή άνάστασις δέν είναι ευτυχία 1 
Ό Θεός ζωής μάς έχει δώσει κύμα, 
Πλήν διόρθωσε τό λάθος του τό μνήμα.... 
Τρόμαξε ή νειά στήν τόση σιωπή του· 
Δέν άκούσθηκε καμμία άπάντησί του· 
Σκύβει, τόν φιλεϊ, τόν σείει φοβισμένη, 
Όμως άφωνος δ ποιητής της μένει. 
Μπρος στά μάτια της ε’μπήκε μαύρη σκέπη 
Καί σάν τοϋ πουλιού κτυποϋσε ή καρδιά της· 
Λύχνο άναψε καί σάν τρελλή τόν βλέπει- 
Άχ, ητον νεκρός, άκίνητος μπροστά της !
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Ένα φίλημα δροσιά η φλόγ’ άφίνει,
Πότε τη ζωή και πότε χάρο δίνει....

Άχελλβύς Παράσχος.

0 ΜΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΒΣ ΚΡΚΒΦΑΓΙΑΣ'

«Μεϊζον άγαθόν ούδέποτε ήλθεν, ουδέ θά έ'λθη ποτέ είς τό ανθρώπι
νον γένος, ή τό ύπό τών θεών σταλέν διά τοϋ Πυθαγόρα». Τοιαύτη 
εινε η εκφρασις τοϋ ενθουσιώδους θαυμασμού ενός τών βιογράφων του. 
Οί μη γνωρίζοντες τήν ιστορικήν άνέλιξιν τής ελληνικής διανοίας καί 
τής ελληνικής φιλοσοφίας ίσως νομίσουν -ότι ή εκφρασις αΰτη εινε άπλώς 
μεροληπτική η ηρωολατρικη. Αλλ οί εΐδοτες τι περί τής σπουδάιοτά- 
της εκείνης ιστορίας καί περί τής επιρροής, έμμεσου ή άμεσου, τοϋ Πυ
θαγόρα επι τών πνευματωδεστερων καί νηφαλιωτέρων συμπολιτών του 
— iHiq. έπί τοϋ Πλάτωνος καί τών οπαδών του, καί δι’ αυτών έπίτών 
νεωτέρων εβραϊκών καί έπί τών πρώτων χριστιανικών Ιδεών — θ’άνο- 
μολογησωσι τουλάχιστον, ότι το όνομα τοϋ Σαμίου προφήτου εινε τό 
ονομα ένος τών σπουδαιοτάτων καί μάλιστα έπιδρασάντων παραγόντων 
εν τή γενεσει και προοδω άνωτέρου τίνος άνθρωπίνου πνεύματος.

'Υπάρχει άληθής καί ύπάρχει ψευδής ήρωολατρεία. Ή ψευδής κα- 
τώρθωσε μόνον νά διάτηρήση τήν τυφλήν καί άλόγιστον πειθηνιότητα 
τοϋ ανθρωπίνου γένους. Άλλ’ έφθάσαμεν ήδη εις έποχήν καθ’ ήν τούς 
ψευδείς ήρωας θ’ άντικαταστήσωσιν έπί τοϋ θρόνου οί άληθεϊς, καί τότε 
μεταξύ τών ηθικών φωστήρων καί σκαπανέων τών συντελεσάντων εις 
ελάττωσιν τοϋ παχέος σκότους τής άμαθείας,.βαρβαρότητος καί φιλαυ
τίας το ονομα τοϋ πρώτου άποστόλου τοϋ άνθρωπισμοϋ καί τής πνευ- 
ματικότητος θά λάβη άναγκαίως προέξοχον θέσιν.

Τήν άρχαιοτάτην άφήγησιν περί τής διδασκαλίας τοϋ Πυθαγόρου 
παρεχει ό έκ Τάραντος Φιλόλαος, γεννηθείς τεσσαράκοντα ή πεντήκον- 
τα έτη μετά τον θάνατον αύτοϋ καί επομένως γενόμενος σύγχρονος τοϋ 
Σώκρατους και Πλάτωνος. Το έκ τριών βιβλίων άπαρτιζόμενον σύγ
γραμμα αύτοϋ Πυθαγόρειον ο’ύο’ττνρα τόσφ πολύ έξετιμήθη ύπό τοϋ 
Πλάτωνος, ώστε λέγεται δώσας δώδεκα ή δεκαπέντε χιλιάδας δραχ
μών δι’ εν άντ'ίτυπον, καί μετενεγκών τήν ούσίαν αύτοϋ εις τόν Τι- 
ριαίον. Εκτοτε το εργον τοϋ Φιλολάου άκολουθήσαν τήν τύχην τόσων

1 Έκ τοϋ συγγράμματος τοϋ Howard Williams, The Ethics of Diet. 

άλλων πολυτίμων προϊόντων τοϋ ελληνικού πνεύματος, απωλετο. Αι 
άπομείνασαι ήμϊν αύθεντίαι περί τοϋ βίου τοϋ Πυθαγόρου εινε Διογένης 
δ Λαέρτιο:, δ Πορφύριος, είς τών πολυμαθεστάτων συγγραφέων οίας- 
δήποτε έποχής, καί δ ’Ιάμβλιχος. Τούτων, τοϋ τελευταίου ή βιογραφία 
εινε ή πληρεστάτη άν μή ή κριτικωτάτη. Ή τοϋ Πορφυρίου στερείται 
τής αρχής καί τοϋ τέλους. Έκ δέ τών δέκα βιβλίων τοϋ Ιάμβλιχου 
ΓΙερι Πυθαγόρου αίρέο’εως, ών πέντε μόνον σώζονται, το πρώτον 
έπραγματεύετο όλον περί τοϋ βίου τοϋ ίδρυτοϋ.

Ό Πυθαγόρας έγεννήθη έν τή νήσφ Σάμω περί το έτος 570 π. X. 
Έν έποχή τινι τής νεότητος αύτοϋ, δ Πολυκράτης — πεφημισμένος υπο 
τής ώραίας διηγήσεως τοϋ Ηροδότου — κατέλαβε τήν τυραννίδα 
τής Σάμου, ή δέ διοίκησις αύτοϋ, όπως πάντων σχεδόν τών κυβερνη
τών, έγένετο άνταξία τοϋ στίγματος, δπερ έγκολάπτει ή νεωτερα έν
νοια τής ελληνικής λέξεως τυραννία είς δεσποτικάς κυβερνήσεις. Ο 
μέλλων φιλόσοφος μή δυνάμενος νά κατέλθή είς τάς συνήθεις τεχνας 
τής αύλοκολακείας καί ύποκρίσεως, έγκατέλιπε τήν πατρίδα του και 
έπελήφθη, ώς δ ήρως τοϋ Βολταίρου, μακρών καί έκτενών περιηγήσεων 
— έκτενών διά τούς χρόνους καθ’ ους έ'ζη. Μέχρι ποϋ πράγματι έτα- 
ξείδευσεν εινε άβέβαιον. Έπεσκέφθη τήν Αίγυπτον, τήν μεγάλην ταυ- 
την τροφόν τής άρχαίας επιστήμης, καί τήν Συρίαν, καί δέν εινε αδύ
νατον νά εΐσέδυσε προς άνατολάς μέχρι Βαβυλώνος, ίσως ώς αιχμάλω
τος τοϋ προσφάτου κατακτητοϋ τής Αίγύπτου—τοϋ Περσου Καμβυσου, 
Έν τή ’Ανατολή, καί ίδίερ έν Αίγύπτφ, πιθανώς έποτίσθη το δόγμα 
τής άθανασίας τής ψυχής, ή όπως προηρεϊτο νά έκφράζη αυτό δημοσία, 
τής ριετεμψυχώσεως — ιδέαν εύρύτατα έξηπλωμένην έν ταις άνα- 
τολικαϊς θεολογίαις. Έβεβαιώθη ότι εϊχεν ήδη έγκαταλείψει την ορθο- 
δοξον δίαιταν τής κρεωφαγίας έν ήλικίορ δεκαεννέα ή εικοσιν ετών. 
Εινε άξιοσημείωτον ότι οί δύο μεγάλοι άπόστολοι τής απο τοϋ κρέατος 
άποχής—δ Πυθαγόρας καί δ Βούδας—ήσαν σύγχρονοι. Ουδέ εινε αδύ
νατον νά έ'λαβεν δπωςδήποτε δ Έλλην γνώσιν τών υψηλών αρχών τοϋ 
’Ινδού προφήτου, άρτι άποχωρισθέντος άπο τοϋ Βραχμανισμού, τής 
έπικρατούσης δηλαδή θρησκείας τής Χερσονήσου, και δημοσιευσαντος 
τήν μεγάλην αύτοϋ άποκάλυψιν, ότι ή θρησκεία δέον να εινε θρησκεία 
άγάπης προς πάντα τά όντα άνθρώπινά τε καί μη ανθρώπινα.

Συνεπείς τής καθαράς διαίτης του δ Πυθαγόρα? «είχε τον ύπνον 
βραχύν, τήν ψυχήν άγρυπνον καί αγνήν, το δέ σώμα εν ασφαλεϊ κατα- 
στάσει πλήρους καί άναλλοιώτου ύγείας», λέγει ημϊν δ Ιάμβλιχος. 
Φαίνεται ότι ύπερέβη τήν μέσην ηλικίαν πριν έπιστρέψη ε’ις Σάμον, 

tomos ις·'. Σεπτέμβριος. 4
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ένθα ή φήμη του προηγήθη αύτοϋ. Άλλ’είτε εύρών τούς συμπολίτας 
του τέλεον. έκπεπτωκότας ώς έκ τής ψυχοφθόρου επιρροής τοϋ δεσποτι- 
σμοϋ, είτε πιστεύων δτι θά εύρισκε καλλίτερόν τι πεδίον προς διάδοσιν 
τής νέας άποκαλύψεως, άπήλθε μετ’ ού πολύν χρόνον ύστερον είς τήν 
μεσημβρινήν ’Ιταλίαν, γνωστήν τότε ώς «Μεγάλην Ελλάδα» ένεκα 
τών πολυαρίθμων ελληνικών άποικιών ή μάλλον αύτονόμων κοινοτήτων. 
Έν Κρότωνι ή φήμη καί ή εύγλωττία αύτοϋ ταχέως εϊλκυσε, φαίνεται, 
εκλεκτόν άν μή πολυάριθμον άκροατήριον έκεϊ δέ ίδρυσε τήν περίφη- 
μον αύτοϋ εταιρίαν, ήτις εινε ή πρώτη έν τή ίστορίςρ τοϋ δυτικού πο
λιτισμού άντικρεωφαγική εταιρία καί αποτελεί εν τισι τό πρώτιστον 
τών ασκητικών ιδρυμάτων τοϋ ελληνικού καί λατινικού χριστιανισμού. 
Συνίστατο δέ έκ τριακοσίων περίπου νεανιών άνηκόντων εις τάς ίσχυ- 
ροτέρας οικογένειας τής πόλεως καί τών πέριξ.

Τής κοινωνιολογίας τοϋ Πυθαγόρα σκοπός κύριος άναντιρρήτως ήτο δ 
κοινωνισμός καί ή έγκράτεια. Αί κοινωνιστικαί του ίδέαι ήσαν αριστο
κρατικού καί αποκλειστικού μάλλον ή δημοκρατικού καί κοσμοπολιτι- 
κού είδους, άλλ’ ούχ ήττον δ Έλλην προφήτης δέον νά θεωρηθή ώς δ 
θεμελιωτής τοϋ κοινωνισμοϋ έν τή Δύσει. «Πρώτος αύτός — λέγει δ 
Διογένης — έδίδαξεν δτι ή περιουσία έδει νά είνε κοινή μεταξύ φίλων, 
δτι ή φιλία εινε ίσότης, οί δέ μαθηταί του κατέθεσαν τά· χρήματά 
των καί τά κτήματά των εις τούς πόδας του, καί είχον τά πάντα 
κοινά».

Τά ηθικά παραγγέλματα τοϋ μεγάλου τούτου διδασκάλου ήσαν 
λίαν προηγμένου χαρακτήρος έν συγκρίσει πρός τήν επικρατούσαν ήθι- 
κήν τής έποχής του. Παρήγγελε τοϊς μαθηταϊς του, λέγει ήμϊν δ αύ- 
τος βιογράφος, νά έρωτώσιν εαυτούς δσάκις εισέρχονται είς τάς οικίας 
των : «Τί παρέβην ; Τί έ'πραξα ; Τί παρέλειψα έξ όσων ώφειλον νά 
πράξω ;» Παρώτρυνεν αύτούς νά βιώσιν έν πλήρει αρμονία, νά εύεργε- 
τώσι τούς εχθρούς των καί διά τής άγαθότητος νά μεταβάλλωσιν αύτούς 
εις φίλους. Άπηγόρευεν αύτοϊς νά προσεδχωνται άφ’εαυτών,διότι ήγνό- 
ουν τί ήτο τό άριστον συμφέρον αύτοϊς. Άπηγόρευεν αύτοϊς νά προσφέ- 
ρωσι σφάγια εις θυσίαν καί έδίδασκεν αύτούς νά σέβωνται «αναίμα
κτο V μόνον βωμόν.» Πλακούντες καί καρποί καί άλλαι άθώαι προσφο
ρά! ήσαν αΐ μόναι θυσίαι άς επέτρεπε. Τοϋτο, ώς ή ύψηλή εντολή 
«Μή φονεύσεις μηδέ βλάψεις άθώόν τι ζφον» εινε αί μέγισται καί έξαί- 
σιαι θεωρίαι αΐ διακρίνουσαι τήν ηθικήν θρησκείαν τοϋ Πυθαγόρου.Έίς 
τοσοϋτον έχώρησε τό σέβας αύτοϋ πρός το ώραϊον καί εύεργετικόν έν τή 
φύσει, ώστε εΐδικώς άπηγόρευσε τήν φθοράν καί βλάβην τών καλλιερ-
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γημένων καί χρησίμων δένδρων καί φυτών. Συμβουλεύων τούς οπα
δούς του νά περιορίζωνται εις τήν άθώαν, καθαράν καί πνευματικήν 
δίαιταν, ύπέσχετο αύτοϊς άπόλαυσιν ύγείας καί ψυχικής γαλήνης, άτά- 
ραχον καί ζωογόνου ύπνον,καθώς έπίσης καί ύπεροχήν διανοητικών καί 
ηθικών δυνάμεων άντιλήψεως. Ώς πρός τήν ’ιδίαν αύτοϋ τροφήν «ήρ- 
κεϊτο—λέγει δ Πορφύριος — εις μέλι καί άρτον, ούδέ έπιυευ οίνον ή άλλο 
τι* έτρωγε λάχανα μαγειρευμένα ή άμαγείρευτα. Ίχθύν έτρωγε σπα- 
νιώτατα».Ό άνθρωπισμός, τουτέστιν ή έπέκτασις τών ύψηλών άρχών 
τής δικαιοσύνης καί συμπάθειας πρός πάν άθώον έμψυχον δν, άυεξαρ- 
τήτως είδους ή έθνότητος ή πίστεως, εινε νεωτάτη καί ούπω έπαρκώς 
άυεγυωρισμέυη πίστις. Καίτοι δέ ύπήρξαν ενιαχού ολίγοι, ώς δ Πλού
ταρχος καί δ Σενέκας, άρνούμενοι τό πνεύμα τοϋ αίώυός των, ή άνα- 
γνώρισις δτι τις ύποχρεούται νά είνε άγαθογνώμων καί άγαθοεργός, όχι 
μόνον δέν έπεξετάθη είς τά μή άνθρώπινα δυτα, άλλά καί περι- 
ωρίζετο μέχρι σχετικώς προσφάτου έποχής εις τά στενά δρια τής πα
τρίδες καί τής πολιτείας. Πατριωτισμός δέ καί διεθνισμός εΐσι, κατά 
τό φαινόμενου, άρχαί δλως άντίθετοι πρός άλλήλας.

Ή ύποχρέωσις τοϋ άπέχειν άπό τοϋ κρέατος έβασίσθη ύπό τοϋ Πυ- 
θαγόρου έπί διανοητικών καί σωματικών μάλλον ή έπί άνθρωπιστικών 
λόγων. Άλλ’ δτι οί άνθρωπιστικοί λόγοι δέν παρεωρώυτο ύπό τοϋ προ
φήτου τής άκρεωφαγίας, καθίσταται πρόδηλον έκ τοϋ Πυθαγορείου κα- 
νόνος τοϋ άπάγορεύουτος τήν πρόκλησιυ άλγους, ούχ ήττον ή.θανάτου, 
είς τά ζφα καί έκ τής Πυθαγορείου εντολής τοΰ μηδέποτε προσφέρειν 
θυσίας αίματος. Τοσοϋτον έβδελύσσετο τά σφαγεία, λέγει δ Πορφύριος," 
ώστε όχι μόνον έπιμελώς άπεϊχεν αύτός τοϋ κρέατος τών σφαγίων,άλλά 
καί ούδέποτε ήδύνατο νά ύποφέρη συνάφειαν μετά σφαγέων καί μα
γείρων, ούδέ κάν νά ϊδη αύτούς ήνείχετο.

Έυφ ούτως έμερίμυα περί τής ζωής καί τών αισθημάτων τών άθώων 
μή άνθρωπίνων φυλών, άνωμολόγει τήν άνάγκην τοϋ καταπολεμεϊν 
τά σαρκοβόρα. Έν τούτοις μέχρι τοιούτου βαθμού συυφκειώθη πρός τάς 
έξεις καί τάς κλίσεις τών ζώων, ώστε διά τής άποκλειστικής χρήσεώς 
φυτικής τροφής λέγεται δτι ού μόνον έτιθάσσευσε φοβεράν άρκτον, ήτις 
είχε καταστή δ τρόμος τών χωρικών έξολοθρεδουσα τήν συγκομιδήν 
των, άλλά καί δτι έσυνείθισεν αύτήν νά τρώγη μόνον φυτικάς ούσίσφς 
καθ’ δλην τήν ύπόλοιπον ζωήν αύτής. Ή άφήγησις δέν εινε απίστευ
τος, διότι ύπάρχουσιν αύθεντικώς έξηκριβωμένα παραδείγματα σαρκο
βόρων τραφέντων διά φυτικής διαίτης, εινε δέ γνωστόν έπιστημονικώς
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οτι ό οργανισμός τών άρκτων άνήκει εις τά καρποφάγα ζώα, ή δέ σαρ
κοφαγία έπεβλήθη αύτοϊς ύπό της ανάγκης.

«Μεταξύ τών άλλων λόγων — λέγει ό ’Ιάμβλιχος,— ό Πυθαγόρας 
ένετέλλετο άποχήν άπό τοϋ κρέατος ώς συντελεστικήν εις την ειρήνην. 
Διότι οί συνειθίσαντες νά βδελύσσωνται τήν σφαγήν τών άλλων ζώων, 
ώς άδικον καί παρά φύσιν, θά θεωρήσωσιν ετι άδικώτερον καί παρά 
φύσιν νά φονεύσωσιν άνθρωπον ή νά έξέλθωσιν εις πόλεμον». Είδικώς 
«παρώτρυνε τούς πολιτευομένους καί νομοθέτας ν’ άπέχωσι τοϋ κρέα
τος. Διότι έάν έπεθύμουν νά ένεργώσι δικαίως όσον ενεστιν, ώφειλον 
άναμφιβόλως νά μή βλάπτωσί τι τών ζώων. Πώς δέ θά ήτο δυνατόν 
νά δδηγήσωσι τούς άλλους είς τό πράττειν νομίμως, άφοϋ αύτοί άπλή- 
στως κατεβρόχθιζον τά ζφα ταϋτα, άτινά είσι σύμμαχα τφ άνθρώπω; 
Διότι διά τής κοινότητος τής ζωής καί τών αύτών στοιχείων, καί τής 
ούτως ύφισταμένης συμπάθειας, είσι συνδεδεμένα πρός ήμάς διά άδελ- 
φικής συμμαχίας1». Οί'α διαφορά μεταξύ τών άξιωμάτων τούτων και 
τών ΐσχυόντων κατά τά «σωτήρια ετη», έν οίς ζώμεν ! Έάν ό εύγε— 
νής εκείνος φιλόσοφος τοϋ έκτου αίώνος π. X. έζη σήμερον, οϊα θά ήτο 
ή άγανάκτησις αύτοϋ έπί τή κολοσσαίφ σφαγή άθώων όντων χάριν τών 
δημοσίων συμποσίων, έν οίς οί πολιτικοί ήμών άνδρες τόσω συχνά φι
λεύονται, καί άτινα αναγράφονται έν ταϊς έφημερίσιν ήμών μετά το- 
σαύτης μεγαλολογίας καί λεπτομέρειας ; Αί περί άναγεννήσεως τών 
όμοιων του έλπίδες βεβαίως θά έθραύοντο. Δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν 
ένταϋθα τάς λέξεις τοϋ μεγάλου λατίνου σατυρικού, τόσω συχνά κα- 
τακρίνοντος έν φλεγούση γλώσση τήν πολυτελή λαιμαργίαν τών συμ
πολιτών του κατά τούς χρόνους τών Αύτοκρατόρων. «Τί δέν θά κατέ- 
κρινεν δ Πυθαγόρας, λέγει δ Ίουβενάλης, ή ποϋ δέν θά έφευγεν, έάν 
ήδύνατο νά ϊδη τά τερατώδη ταϋτα θεάματα — αύτός δστις άπεϊχε 
τοϋ κρέατος πάντων τών άλλων ζώων άκριβώς ώς έάν ήσαν άνθρώ- 
πινα ;» (Σάτυρα 15).

Έπί πόσον χρόνον ή κοινωνιστική αποικία τής Κρότωνος έμεινεν ά- 
διατάρακτος, δέν γνωρίζομεν θετικώς."Οπως ποτ’άν ή, πιστεύεται κοι
νώς ότι δ Πυθαγόρας έ'ζησε μέχρι προβεβηκυίας ήλικίας,ύπολογιζομένης 
κατ’ άλλους είς όγδοήκοντα, κατ’ άλλους, είς ένενήκοντα καί κατ’ 
άλλους είς εκατόν έτη. Ό Πυθαγόρας, συνφδά πρός τόν θεωρητικόν 
χαρακτήρα τής ιωνικής σχολής τοϋ σκέπτεσθαι, άποκλινούσης είς το 
άποδίδειν τήν γένεσιν τοϋ σύμπαντος είς πρωτογενή τινα ούσίαν, κατέ-

4 Παράβαλε Μονταιγνίου (Μελέται Βιβλίον Β', κεφ. 12), οστις, εις αίσχος τής 
επικρατούσες σήμερον περί ζώων γνώμης, δεξιώς ύποστηρίζει τδ αύτδ δέμα 

ληξεν ώς έκ τών μαθηματικών του προτιμήσεων, ν’άνακαλύψη τό κο
σμικόν στοιχεϊον έν τοϊς άριθμοϊς, ήτοι έν τή άναλογίφ, τοϋθ’ δπερ 
σήμερον είνε παραδεκτόν όσον άφορή τήν χημείαν, καί εκφράζει τήν 
λεγομένην ποσΌτίΚΤίν έπιστήμην. Ό Πυθαγόρας έδίδαξε τόσφ πρό 
τοϋ Κοπερνίκου, δτι δ ήλιος είνε τό κέντρον τής γής καί τών πλανητών, 
καθ’ δσον έθεώρει τόν ήλιον θειότερον τής γής. Τό έπιχείρημα βεβαίως 
ήτο σημεϊον μεγαλοφυΐας, άλλ’ ύπερέβαινε τήν άντίληψιν τών συγχρό
νων του, καί αύτοϋ τοϋ Πλάτωνος καί τοϋ Άριστοτέλους. Ό άρχαιό- 
τερος σύγχρονος αύτοϋ, δ περιώνυμος Θαλής δ Μιλήσιος, μεθ’ού κατά 
τήν παιδικήν του ήλικίαν πιθανόν καί νά έσχετίσθη, δύναται εύλόγως 
νά άξιοι δτι ήτο δ παλαίτατος πατήρ τής περκρήμου νεφελώδους ύπο- 
θέσεως τοϋ Λαπλάς καί τής νεωτέρας άστρονομίας. Έτέρα θεμελιώδης 
θεωρία τής Πυθαγορείου Σχολής ήτο ή μουσική, δθεν ή τόσω προσφιλής 
τοϊς ποιηταϊς ιδέα τής «μουσικής τών σφαιρών».

Ή θεωρία τής μετεμψυχώσεως, ήτοι διαδοχικής σειράς ένσαρκώ- 
σεων τής ψυχής, ήτο έπίσης κύριον χαρακτηριστικόν τοϋ Πυθαγορείου 
συστήματος. Θεμελιώδες βεβαίως μέρος αύτοϋ ήτο ή άπό τοϋ κρέατος 
άποχή, τοϋθ’δπερ καί ίδίφ ενδιαφέρει ήμάς έν τή παρούση μελέτη. 
Μεθ’ δλας τάς αμφισβητήσεις τών νεωτέρων κριτικών τό μέρος τοϋτο 
τής Πυθαγορείου φιλοσοφίας είνε τό μόνον άπομεϊναν θετικόν πόρισμα 
αύτής. Ή πρόληψις δτι δέν δύναται νά έπιτευχθή σωματική ρώμη 
άνευ κρεωφαγίας, ύπηγόρευσεν είς τούς κριτικούς τό έπιχείρημα δτι 
Μίλων δ Κροτωνιάτης, περιώνυμος διά τά αθλητικά του κατορθώματα 
καί μαθητής τοϋ Πυθαγόρου δέν ήδύνατο νά μή τρώγη κρέας. Έξ 
έναντίας δμως ή νεωτέρα έπιστήμη δεικνύει δτι άκριβώς ή άπό τοϋ 
κρέατος άποχή άγει είς τήν σωματικήν ρώμην. Ύπάρχουσι δέ σή
μερον άθληταί μεγάλης δυνάμεως άπέχοντες τοϋ κρέατος. Εινε δέ γνω- 
σταί αί έκτακτοι δυνάμεις τών άχθοιοόρων τής Κωνσταντινουπόλεως, 
καί τής Κίνας, οϊτινες τρέφονται μόνον δι’έλαιών,όρύζης, κρομμύων καί 
τών τοιούτων ούσιών.Έπειτα καί αύτοί οί άρχαιότεροι έ'λληνες άθλη
ταί ήσκοϋντο κατά τό πλεϊστον διά φυτοφαγικής διαίτης.

Οί κριτικοί,φαίνεται, έπλανήθησαν πρώτον έκ τοϋ δτι ή άπαγόρευσις 
τοϋ κρέατος δέν ήτο αύστηρά είς τόν έξωτερικόν κύκλον τών οπαδών 
τοϋ Πυθαγόρα, καί δεύτερον διότι δ Πυθαγόρας άπηγόρευε τούς κυά
μους. Το πρώτον ήτο έργον φρονήσεως, διότι δέν ήτο δυνατόν οί πολ
λοί νά έγκαταλείψωσι τό κρέας διά μιας. Τό δέ δεύτερον είχε έννοιαν 
πολιτικήν δ κύαμος ήτο ψήφος καί δ Πυθαγόρας άπαγορεύων τήν χρή- 
σιν αύτοϋ, ένόει παραβολικώς ν’ άποτρέψη τούς οπαδούς του άπό τών 
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ματαίων αγώνων τοϋ εκλογικού κομματισμού, και νά προτρέψγ αυτούς 
νά συγκεντρώσωσι τάς δυνάμεις των προς έπίτευξιν στερράς και αιωνίου 
άναμορφώσεως τοϋ ανθρωπίνου γένους. Έν τώ λεξικφ της Ελληνικής 
καί Ρωμαϊκής βιογραφίας τοϋ Σμίθ, λέγει δ γράψας το άρθρον Πυθα
γόρας: «Όσφ άφορ^: τούς καρπούς τοϋ συστήματος τούτου (τοϋ Πυ
θαγορείου) άξιοσημείωτον εινε δτι δπου δήποτε εύρίσκομεν μνείαν δια
κεκριμένων Πυθαγορικών, άκούομεν περί αύτών ώς περί άνδρών μεγάλης 
άκεραιότητος, ευσυνειδησίας καί αύτοκρατήσεως, καί ώς άναλλοιώτων 
καί άφωσιωμένων φίλων». Μεταξύ αύτών τά ονόματα τοϋ Άρχύτα, 
τοϋ Δάμωνος καί τοϋ Φιντία είσίν ιδιαζόντως προέξοχα. Ό Άρχύτας 
ήτο μία τών μεγίστων μεγαλοφυϊών τής άρχαιότητος. Ήτο διαπρεπής 
ώς φιλόσοφος, ώς μαθηματικός, πολιτευτής καί στρατιωτικός. Έν τή 
μηχανική ήτο έφευρετής τής ξύλινης ίπταμένης περιστεράς — ενός τών 
θαυμάτων τοϋ άρχαίου κόσμου. Ό Εμπεδοκλής, δστις αφιέρωσε τάς 
θαυμασίας πνευματικάς δυνάμεις του είς τήν έξυπηρέτησιν τής άνθρω- 
πότητος, ήτο μαθητής τοϋ Πυθαγόρου.

ΙΙλάτων Λρακούλης.

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ J

Το βασιλόπουλο τό δικό μου ζοϋσε στά χρόνια τά παλιά, μά μπορεί 
νά ζοϋσε καί σήμερα καί προχθές άκόμα. Ή άλήθεια εινε πώς τό βα
σιλόπουλο αύτό εζησε μιά φορά στο κόσμο. Καί είτανε πολύ ομορφο τό 
βασιλόπουλο, κι είχε πολύ βιός, κι είχε μάννα καί κύρη πολύ τιμημέ- 
νους, καί ωριζε πολλές χώρες, κι είχε στρατέμματα χιλιάδες, κι είχε 
στρατηγούς ξακουσμένους, κι έτρεμαν στο άκουσμά του όλα τά ξένα 
βασίλεια, καί ουλές οί βασιλοπούλες τοϋ ντουνιά τ’ άγαποΰσαν καί το 
ζήλευαν τό βασιλόπουλο, καί τό βασιλόπουλο είτανε πολύ όμορφο, ελεύ
θερο κι άνύπαντρο.

Εινε κάτι τις στή ζωή μας ποϋ μήτε τό ξεχωρίζουμε καλά, καλά, η
μήτε ξέρουμε τί εινε, μά τό λέμε μονάχα εύτυχία, τό γυρεύουμε at ά- 
ναστενάζουμε. Αύτό τό κάτι τις τής ζωής μας τό βασιλόπουλο δέ τό 
γνώρισε ποτέ, τήν κρυφή άνησυχία καί τόν παραδαρμό τής λαχτάρας 
του τό βασιλόπουλο δέν έ’τυχε νά τά καταλάβη. Καί δλα τά βασίλεια 
καί όλοι οί πιστοί του έ'λεγαν άλλοι μέ ζήλεια καί άλλοι μέ καμάρι: ι

— Τί εύτυχισμένο βασιλόπουλο !

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Καί ζοϋσε εύτυχισμένο τό βασιλόπουλο τό δικό μου. Άπό τά μικρά 
του χρόνια τό βασιλικό μικρό χεράκι του έπιανε δ,τι επιθυμούσε ή καρ
διά του τόσο εύκολα, δσο εύκολα έκοβε τά λουλούδια τών μεγάλων 
περιβολιών του. "Οταν μεγάλωσε έκλεβε τις καρδιές τών παρθένων, 
ροφοϋσε τόσον εύκολα τήν ομορφιά τους πδβραζε άπό επιθυμία κίαί ζωή, 
δσο εύκολα έστρωνε μέ τά στρατέμματά του τά κεφάλια καί τά κορμιά 
τών οχτρών του στά μακρινά του σεφέρια.

Μά άξαφνα μιά μέρα έπεσε βασκανιά μεγάλη άπάνω του. Έτσι 
τδπαν οί γιατροί κι οί. σοφοί, οί μάγισσες κι οί μάγοι τής χώρας του. 
Ή άλήθεια εινε πώς τό βασιλόπουλο άπ* τό πολύ τό αίμα πδχασε 
καί στά μακρινά σεφέρια καί στών παρθένων τις άχόρταγες άγκαλιές, 
επεσε καί κοιμήθηκε μιά μέρα μέ τά ξημερώματα μέρες πολλές, πολλές.

Τά παλάτια του, οί χώρές του, τά στρατέμματά του έπεσαν σέ 
λύπη μεγάλη at δ βασιλιάς at ή βασίλισσα μαζί μέ τούς γιατρούς καί 
τούς μάγους παράδερναν άπάνω στο κεφάλι του. Περνούσαν μέρες, μέ
ρες, καί τό βασιλόπουλο κοιμοϋνταν, κοιμοϋνταν τόσο όμορφα καί τόσο 
γαληνεμμένα, σάν νάλεγε: τί γλυκός ύπνος ! μέ τό χαμόγελό του πό- 
βγαινε άπό τά μισανοιγμένα χείλη του καί σκορπίζουνταν στήν όμορ
φη του όψη. Μά μιά μέρα άπάνω στον ύπνο του άνατινάχθηκε τρο- 
μασμένο, άχνό, ξεψυχισμένο. "Ολοι οί δικοί του τό τριγύρισαν. Μά 
τό βασιλόπουλο έκλαιε, έκλαιε κι έ'λεγε τά παραπονεμένα :

— Άχ I γιατί νά ξυπνήσω. Πάει τόρα μόφυγε ! .... πάει ! .... 
Πέρασαν μέρες, μήνες, χρόνια. Πόσο άλλαξε τό βασιλόπουλο τόρα.

Μήτε σέ σεφέρια μακρινά πήγαινε, μήτε σέ άχόρταγες μαργιόλικες 
άγκαλιές ξενυχτοϋσε, μήτε σέ χορούς ξεφάντονε, μήτε τό μουστάκι του 
έστριβε, μήτε στο καθρέφτη πήγαινε ποτές του μέ όρεξη. Πώς τοϋ φαί- 
νουνταν δλα αηδιασμένα ! .. Ένα βήμα έκανε κι έπεφτε σ’ ένα θρονί, 
έ’να βήμα έκανε στις βασιλικές κάμαρες του καί ξαπλόνουνταν στο κρεβ- 
βάτι καί σφαλοϋσε μέ ηδονή τά μάτια του. Μά άξαφνα πετιώνταν ξα- 
γριωμένο καί φώναζε άπελπισμένα :

— Πάει πιά. !.... δέ θά τήν ξαναβρώ ! ....
"Ολ’ αύτά γίνουνταν χωρίς νά μπορή νά κοιμηθή μιά νύχτα, μιά 

μέρα, ένα πρωί τό βασιλόπουλο.Πώς ζοϋσε δλοιτό θαύμαζαν.Καί πόσο 
άλλαξε τό βασιλόπουλο τόρα!. Είχε γίνη ένας ίσκιος λιγνός, αψηλός, 
άσχημος. Τά μάτια του βαθούλαιναν κάθε μέρα κι έσβυναν, έ'σβυναν· 
τό προσωπάκι του άχνό, άχνό τό κορμί του κατάντησε γυαλένιο 
χωρίς νά δείχνη σταλαματιά αίμα μέσα του, τά χέρια του δέν έ'γ- 
γιζαν τροφή ποτές του καί τά βλέφαρά του, τά καταπονεμένα βλέ-
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φαράτου, δέν σφαλνοϋσαν ποτές, ποτές. Έπεφτε νά κοιμηθή τό βα
σιλόπουλο, έκλειε τά ριάτια του, περνούσε ριιά στιγμή κι έκεϊ ποϋ 
παράδερνε στό κρεββατάκι του σάν νά γύρευε κάτι τις [χέ τή ψυχή του, 
μέ τό νού του, μέ τά μάτια του, ξαφνίζουνταν ξαγριωμένο καί φώ
ναζε απελπισμένα :

— Πάει πιά ! .... δέ θά τήν ξαναβρώ ! ....
Τί νά ειταν ποϋ βασάνιζε τό βασιλόπουλο ; τί νάταν έκειό πόχασε και 

δέν έβρισκε τό βασιλόπουλο ; Αύτό καταβασάνιζε δικούς του καί ξένους. 
Κι αλήθεια τίποτις δέν ειταν τίποτις μά άφοϋ δέν τόβρισκε τό άτυ- 
χισμένο βασιλόπουλο πιά ; Τήν ύστερη φορά πούχε κοιμηθή τόσες 
καί τόσες μέρες κάτι τις είδε στόνειρό του τό βασιλόπουλο. Έκεϊ ποϋ 
κοιμοϋνταν άξαφνα έλαμψε ό ύπνος του, σάν πώς λάμπη ή αύγούλα στό 
βουνό, καί μέσα στήν όμορφη έκείνη χαραυγή ελαμψε ένα πιο όμορφο 
κορίτσι ! Πόσο γλυκά τόν κοίτταζε τό κορίτσι ! Μήτε μετάξια μήτε δια
μάντια, μήτε χρυσαφικά εϊχε τό κορίτσι. Μικρούλα εϊτανε, στά τριαν
ταφυλλιά εϊτανε ντυμένο, μιά ζωνίτσα είχε στή τόση δά μεσίτσα του, 
τά στηθάκια του μόλις χάραζαν σάν δυο μπουμπουκάκια απριλιάτικα 
στοϋ ήλιου τήν αγάπη, μικροϋλι εϊτανε, μπεμπές, μιά πλεξίδα ξανθή 
στόλιζε τό μικρό κεφαλάκι του καί δυο μάτια μαύρα, μαύρα φώτιζαν, 
φώτιζαν τό προσωπάκι της, τά στηθάκια της, τό κορμάκι της, τά μαλ- 
λάκια της. Νά ! τί είχε δή τό βασιλόπουλο καί θαμπώθηκε, νά τί είχε 
δή καί τόχασε, νά τί δέ μπορούσε νά ξαναβρή στον ύπνο του. Έπεφτε 
νά κοιμηθή καί σάν δέν χάραζε ή όμορφη αύγούλα, καί σάν δέν χά
ραζε μαζί της και ή ομορφιά τής κόρης νά τόν πάρη άπό τό χέρι σάν 
τότες, καί νά τον φέρη πέρα, πέρα σ’ άγνώριστα μέρη, πέρα, πέρα.... 
τό βασιλόπουλο δέν κοιμοϋνταν, τό βασιλόπουλο δέ ζοϋσε, καί μαραί- 
νουνταν. Καί τί κρίμα ! σέ τόσες ομορφιές τής χώρας του, σέ τόσες παρ
θένες, σέ τόσα κορίτσια δέν έβρισκε τή χαραυγή τής κόρης πούδε 
στόνειρό του. Έβλεπε πολλά όμορφα κορίτσια, γλεντούσε πολλές άγκα- 
λιές μά καμμιά,καμμιά δέν τόν περίχυνε μέ τή λάμψη έκείνη τήν όνει- 
ρευτική- τόπαιρναν πολλά μικρούλια χεράκια νά τό φέρουν πέρα, πέρα 
σ’ άγνώριστα μέρη, πέρα, πέρα.... μά κανένα δέν τοϋ ξάνοιγε τήν 
ονειρευτική έκείνη χώρα. Κ έ'λυωνε, έλυωνε τό δυστυχισμένο βασιλό
πουλο .

Μιά χαραυγή ξανάπεσε στό κρεββατάκι του. Εϊτανε τόσο κουρα
σμένο, τόσο μαραμμένο, τόσο άχνό. Χρόνια δέν είχε κοιμηθή καί τόσο 
παράπονο εϊχε στήν όψη του πού σ’ έπιαναν τά δάκρια νά τήν θεωρής. 
Έπ?σ? στό κρεββατάκι του, αναστέναξε κι έκλεισε άπελπισμένα τά
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βλέφαρά του. Μά άξαφνα τί χαραυγή ειταν έκείνη ποϋ χύθηκε μέσα 
στή βασιλική κάμαρά του, τί φώς αύγούλας ποϋ δέν ελαμψε άκόμα σέ 
κορφοβούνι ;. Τί φώς μαγεμμένο περίχυνε τό ξαπλωμένο έκεϊνο σκέλεθρο 
μές στά μεταξωτά σεντόνια του !

Τό ξαπλωμένο σκέλεθρο άνοιξε τά άχνά του χέρια, τά χτύπησεν 
παιδιάστικα κι έβγαλε άπό τό στόμα του μιά φωνή χαρούμενη μιά φωνή 
παλληκαριοϋ γεμάτη ζωή καί δύναμη, τόσο ποϋ ξύπνησαν όλα τά 
παλάτια του :

— “Αχ 1 τήν βρήκα !... τήν βρήκα !....
Κι έτρεξαν όλοι χαρούμενοι στή βασιλική κάμαρα νά βρούν τήν 

χαρά του, μά έλα ποϋ βρήκανε στό βασιλικό του κρεββάτι πεθαμένο 
τό βασιλόπουλο, όμορφο, όμορφο, καί περιχυμένο άπό μιά λάμψη ποϋ 
τούς θάμπωσε όλους, άπό μιά χαραυγή ποϋ δέν ελαμψε άκόμα σέ 
κορφοβούνι.......

Μίίτβος Χ,ατζόΛΟυλος.ΑΙΣΘΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Α'

ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

Φρονοϋμεν, ότι πάσα σοβαρά αισθητική πραγματεία περί τής νεωτέ- 
ρας ήμών ποιήσεως ούδένα διατρέχει κίνδυνον νά θεωρηθή περιττή- 
τουναντίον μάλιστα ή άνεπάρκεια τών έπί τοϋ θέματος τούτου ύπο αρ
μοδίων καί μή άρμοδίων γραφέντων εινε τοιαύτη, ώστε ού μόνον πλη
ρέστατα δικαιολογεί, άλλά καί ύπαγορεύει έπιστημονικωτέραν τινά καί 
θετικωτέραν πρός διαφώτισιν τών τής κριτικής καί τής ποιήσεως από
πειραν. Εις τοιαύτην ύπαγόρευσιν καί ήμεϊς ύπείκοντες, προβαίνομεν 
εις τήν δημοσίευσιν τής πρώτης ήμών ταύτης αισθητικής μελέτης, 
ήτις τήν άρχήν έκτενεστέρας έργασίας αποτελούσα, περί κριτικής τής 
ποιήσεως έν γένει καί εΐδικώτερον τής λυρικής πραγματεύεται.

*
* ¥

Ή πρακτική κριτική ώς κριτική τής καλλιτεχνίας άποβλέπουσα είς 
τήν αισθητικήν έκτίμησιν τών καλλιτεχνικών προϊόντων, προϋποθέτει 
γνώσιν έμβριθή καί φιλοσοφικήν τής τέχνης καί τοϋ καλού. Ή τοιαύτη 
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κριτική ούδέν κοινοί εχουσα, καθ’ χ καί ό Schlegel παρατηρεί *, προς 
την συνηθη αγχίνοιαν, δι’ ής πολλάκις άνεπιγνώστως άνακαλύπτομεν 
σφάλματα καλλιτεχνήματος τίνος, τότε μόνον εινε άληθής κριτική, 
όταν δεν περιορίζηται εις αρνητικήν ερευνάν καί καταγγελίαν τοϋ σχε- 
τικώς ή απολύτως αισχρού, τήν πολυθρύλητον έπίκριολν, άλλά μετά 
λόγου προβαίνει εις τήν διάγνωσιν καί τον προσδιορισμόν τοϋ άληθοϋς 
καί άπολύτως καλού. Τό δέ καλόν, θά ήδύνατο τις νά ίσχυρισθή, ούτε 
καθαρώς ύποκειμενικόν τι έν τω άνθρώπω ένοικοϋν πρέπει νά θεωρηθή, 
διότι τότε ουδεις περί καλού λόγος έν τή φύσει ήδύνατο νά γείνη καί 
το καλόν θά ήτο ύποκείμενον ε’ις τήν μεγαλειτέραν αύθαιρεσίαν καί με
ταβολήν,—άλλ’ούτε πάλιν καθαρώς άντικειμενικόν καί έν τή φύσει 
άποκλειστικώς ύπάρχον, διότι ή ποίησις τοϋ καλού ή ή καλλιτεχνία 
ήθελεν εΐσθαι πιστή τής φύσεως άπομίμησις, ή μάλλον άπλή φωτο
γραφία. Είνε άρα το καλόν άπόλυτόν τι, έξ ίσου εν τε τή φύσει έκδε- 
δηλωμένον ύπάρχον καί έν τώ άνθρώπω ένοικοϋν καί δή διττώς: ώς 
δεκτική τοϋ καλού α’ίσθησις ή καλαισθησία, καί ώς παραγωγή, ποιη
τική αύτοϋ δύναμις ή μεγαλόνοία 2. Άλλ’, δπως καί άν έχωσι ταϋ
τα, ή αισθητική, ώς επιστήμη τής τέχνης, καί τοϋ καλού, έφ’ δσον 
δέν περιορίζεται μόνον είς άφγρημένην καί έκ τών προτέρων περί κα
λού καί καλλιτεχνικής ιδέας. πραγματείαν, κληρονομούσα οΰτω τά 
πάση μεταφυσική θεωρίοκ συμπαρομαρτοϋντα αμαρτήματα, άλλ’εχουσα 
ύπ’ οψει δεδομένας έννοιας καί παραστάσεις καί άναγνωρίζουσα τό πολ- 
λαχού άσυμβίβαστον τοϋ προρισμοϋ αύτής πρός τήν- φυσικήν άπολυταρ- 
χίαν, ζητεί τάς θεωρίας αύτής διά τών καλλιτεχνικών έργων νά έπα- 
ληθεύση 5, άποκαθισταμένη ούτως έν μέρει εμπειρική πραγματεία 
τών καλών τεχνών,—ή έφηρμοσμένη αύτη αισθητική ώς πρακτική 
μάλλον έπιστήμη μορφοϋται κατ’ άνάγκην καί άναπτύσσεται διά τής 
έπισταμένης μελέτης καί κατανοήσεως τών καλλιτεχνικών προϊόντων· 
τά δέ άξιώματα οί νόμοι καί οί κανόνες αύτής, ώς ίσχύοντα έν τοϊς 
πλείστοις τών άριστουργημάτων τής τέχνης, δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς έχοντα σημασίαν γενικήν καί άνώτερα πάσης άτομικής αύθαιρεσίας. 
"Ωστε καί τό έργον τής κριτικής δέν εινε αύθαίρετον, ούτε άτομικόν, 
άλλά γενικώς ισχύον καί έπιστημονικώς καθωρισμένον.

* A. W. Schlegel «Ueber dramatische Kunst und Litteratur» erste Vor- 
lesung. s. 2.

* "Ιδε Cousin. «Du vrai du beau et du bien.» 28eme Ιβςοη. p. 277.
’ Πρβλ. M. Carriere. «Das Wesen und die Formen der Poesie.» s. 53 καί 

Άρμένη Βραΐλα, Φιλοσοφικαί Μελέται. «Περί αρχιτεκτονικής.» σ. 176.
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Και δέν παρατηρεϊται μέν πλήρης δμοφωνία μεταξύ τών έπιστητ 
μόνων έ'ν τε τή καθόλου αισθητική καί επομένως καί έν τή ίδιαιτέρφ 
ποιητική νομοθεσία, ήτις κυρίως ήμάς ένταϋθα ένδιαφέρει, καί κατά 
συνέπειαν ή διαφορά τών αισθητικών άρχών δύναται έν μέρει νά τρο- 
ποποιήση τό μέτρον τής κριτικής έκτιμήσεως· επειδή δμως αί πλεϊσται 
αίσθητικαί θεωρίαι διαφωνοϋσι κυρίως είς ζητήματα άρχών, ώς λ. χ. 
είς τήν έξήγησιν καί αιτιολογίαν τών διαφόρων νόμων τών διεπόντων 
τά τοϋ καλού καί τής τέχνης, διά τοϋτο ή κριτική, ήτις έπί τών νό
μων τούτων στηρίζεται, μένει έπί τοσοϋτον ή αύτή άμετάβλητος, έφ’ 
δσον αί αίσθητικαί θεωρίαι, έκάστη κατά τήν ιδιαιτέραν άντίληψιν, 
άναγνωρίζουσι πάσαι τούς θεμελιώδεις αύτούς νόμους καί άπό κοι
νού παραδέχονται ούσιώδεις τινάς χαρακτήρας τοϋ καλού. Άλλά 
καί έάν έν γένει έκ τών διαφόρων αισθητικών άρχών δύναται νά έπέλθη 
ποιά τις ουσιώδης διαφορά είς τό πρακτικόν μέρος τής κριτικής έκτι
μήσεως, φρονοϋμεν δτι ή διαφορά αΰτη έν σχέσει πρός τήν ποίησιν ά- 
σφαλέστερον καί άκριβέστερον δύναται νά προσδιορισθή, έάν, παραλεί- 
ώαντες δλας τάς έν τφ μέσω αίσθητικάς θεωρίας καί λαβόντες ύπ’ ό'ψει 
δύο, τάς μάλλον άντιθέτους, τούς έξ αύτών πηγάζοντας τρόπους τής 
κριτικής έκτιμήσεως φροντίσωμεν έν όλίγοις νά άναπτύξωμεν. Ή πρώτη 
θεωρία εινε εκείνη καθ’ ήν τό καλλιτεχνικώς σπουδαιότερου μέρος ποιή
ματος τίνος δέν είνε δ τύπος, ούτε δ έσωτερικός ούτε δ έξωτερικός, άλλ ή 
ποιά τις πνευματική τούτου ύπόστασις, ή δέ άντίθετος θεωρία έκείνη 
καθ’ ήν ή πνευματική ύπόστασις, ή ιδέα, εινε καλλιτεχνικώς άδιάφορος 
καί πάσα ή ποιητική καλλονή έγκειται έν τώ τύπφ. Τύπον δέ λέγον- 
τες δέν έννοοϋμεν τό ύλικόν δοχεϊον τοϋ άυλου πνεύματος τής ιδέας, 
διότι δ τοιοϋτος τύπος μόνον διά τής ιδέας ζωογονούμενος, άδύνατον 
άνευ αύτής μόνος ώς ύλη νά χρησιμεύση ώς πηγή τοϋ καλού, αλλά τον 
είς έν δλον σύνδεσμον τών διαφόρων δμοειδών στοιχείων τής καλλιτεχνι
κής παραστάσεως, ήτις έκ δύο μερών άποτελεϊται έκ τού τί, ή τής 
φαντασίας καί τοϋ πώς, ή τού τρόπου καθ’ ον αΰτη ύλικώς έκδηλοϋ- 
ται εν τφ καλλιτεχνήματα Ή δέ φαντασία είνε πάλιν καί αύτή τύ
πος, άλλά τύπος ιδανικός έν τή διανοητική παραστάσει περιλαμβάνων 
συνδυασμούς, αισθήματα καί διανοήματα, άτινα ώς σύνολον άναλο- 
γιών διά τής τέχνης έξωτερικώς έκδηλούμενα, τήν έπιδοκιμασιαν ή 
άποδοκιμασίαν ήμών προσκαλοϋσϊ'. Καί κατά μέν τήν πρώτην θεωρίαν,· 
έπειδή δ κρίνων δέν κρίνει έκ τής άμέσου έξωτερικής άντιλήψεως τοϋ 
ποιήματος, άλλά μόνον ειδοποιούμενος δι’ αύτής άνατρέχει όπως έξα-

1 "Ορα. Zimmermann. Aesthetik. Vorrede. VI—VII. καί αυτόθι §. 892—98. 
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κριβώση την πνευματικήν καί ηθικήν αλήθειαν τής έκδηλουμένης ίδέας, 
εντεύθεν κυρίως έξαρτών -τήν εαυτού κρίσιν, δύναται δ τρόπος ούτος νά 
κληθή ιστορικός. Κατά Ss τήν άντίθετον θεωρίαν, έπειδή αί ε’ις τήν 
άμεσον άντίληψιν ύποπίπτοντες τυπικοί τοϋ ποιήματος συνδυασμοί άπο- 
φασίζουσι τήν περί αύτοϋ κρίσιν, δ τρόπος τής κριτικής έκτιμήσεως εινε 
ένταϋθα καθαρώς αισθητικός. Διά τον ιστορικόν δέ τοϋτον κριτήν, ώς 
έλέχθη, το ποίημα δέν εινε αυτό καθ’ εαυτό πλήρες, άλλ’ ώς σύμβο- 
λον μάλλον τής ιδέας πρέπει νά θεωρηθή δίδον εις αύτόν νύξεις, α'ίτι- 
νες έν τή φαντασία αύτοϋ αρμόνικάς παραστάσεις προκαλοϋσαι, δι’ 
αύτών είς τήν εντέλειαν τής ιδέας προάγουσι. Καί εινε μέν αληθές ότι 
τούς δύο τούτους τρόπους δέν δύναταί τις νά χωρίση πάντοτε εύκρι- 
νώς έν τή πράξει, διότι καί αί έξ ών πηγάζουσιν αίσθητικαί πραγμα- 
τεϊαι δέν εινε κατ’ ούσίαν άντίθετοι, άλλά τούναντίον έν πολλοϊς συμ- 
πληροϋσιν ή μία τήν άλλην- ύπάρχουσιν δμως ούσιώδη τινά σημεία έν 
οις διίστανται άπ’ άλλήλων οί δύο κριτικοί καί τά σημεία ταϋτα θά 
περιορισθώμεν ένταϋθα νά ύποδείξωμεν.

*
* *

Καί δή είς μέν τήν πρώτην περίστασιν οφείλει δ κριτής πρό παντός 
άλλου νά έξακριβώση τήν πηγήν τοϋ καλλιτεχνήματος καί τόν δι’ αύ
τοϋ πιθανώς έπιδιωκόμενον σκοπόν καί επομένως τήν σχέσιν τοϋ ποιη- 
τοϋ προς τό έργον του άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου τήν σχέσιν τοϋ έργου 
προς τδν άνθρωπον καί πρδς τήν κοινωνίαν έν γένει. Έχει δέ τούτο πολ- 
λήν σπουδαιότητα. Πριν λυθή τό πρώτον τοϋτο ζήτημα, δέν δύναται δ 
ιστορικός κριτικός νά προχωρήση ή μάλλον έκ τής εύνοϊκής ή μή λύ- 
σεως αύτοϋ έξαρτάται ή περί τοϋ έργου πρόληψις τοϋ κρίνοντος,ήτις κυ
ρίως τόν δδηγεϊ έν τή έξελέγξει καί εκτιμήσει τών καθ’έκαστα ποιητι
κών στοιχείων. Καί έάν μέν τό έργον εινε γνήσιον προϊόν άληθοϋς ενθου
σιασμού, προτίθεται δέ μόνον διά δυνατής έπιτεύξεως τοϋ καλού νά χο- 
ρηγήση παράστασιν δυναμένην διά τής έν αύτή έπικρατούσης αρμονίας 
νά άρμ.όζη ώσαύτως καί ρυθμίζη τόν έν άενάφ εσωτερική διαμάχη δια- 
τελοϋντα άνθρωπο ν,έξομαλύνουσα συνάμα τάς προς τήν πραγματικότητα 
διατεταμένας αύτοϋ σχέσεις τότε μόνον δύναται αύτό νά κληθή έ'ρ- 
γον ποιητικόν γνήσιον- έάν δέ ή πηγή τοϋ έργου δέν εινε δ άληθής έν- 
θουσιασμός, άλλ’ άτομική τις άνάγκη ή έξωτερική πίεσις, σκοπεί δέ 
τοϋτο όχι διά τής έν αύτώ αρμονίας τήν αρμονίαν τών έν ήμϊν νά έπι- 
τελή, άλλ’ άλλοτε άλλο δι’ άλλων μέσων, τότε τό έργον παρά πάσαν

* Πρβλ. Μ. Carriere. «Das Wesen und die Formen der Poesie.» s. 5. καί 
£f<>ethe’s Faust: Vorspiel auf dem Theater, v. 102 —125.

τυπικήν αρμονίαν καί δυνατήν τελειότητα έν τή έκτελέσει τών 
έκαστα ποιητικών στοιχείων, εινε κατ’ άρχήν έργον νόθον, 

έξυπηρετοϋν σκοπούς ξένους τή

αύτοϋ 
καθ’ 
έργον ψυχρόν, έργον μισθαρνικον καί 
τέχνη καί κατωτέρους τής άξιοπρεπείας αύτής ’. Πάν τοιοϋτον έ'ργον 
ώς διαψεύδον τήν σχέσιν, ήτις άναγκαίως οφείλει νά ύπάρχη μεταξύ 
πονητού καί ποιήματος,—ότι τουτέστιν δ ποιητής οφείλει νά προβή είς 
έξωτερικήν πραγμάτωσιν τοϋ αισθήματος του, μόνον έξ εύδομύχου αγά
πης, έξ άκατανικήτου ενθουσιασμού προς τό αίσθημά του,προς τήν ιδέαν ' 
ταύτην, ήτις τόν κατέχει,—πάν έργον διαψεύδον τήν σχέσιν τούτων 
καί δεικνύον, δτι δ ποιητής ούτε τό ήσθάνθη έν τή συλλήψει, ούτε 
έν άγνώ ένθουσιασμώ είργάσθη είς τήν έκτέλεσιν τού σχεδίου του, άλλ’ 
οφείλει τήν γέννησιν ή είς εξωτερικούς ή είς εσωτερικούς περισπασμούς 
ούδέν κοινόν εχον προς τήν ύπέροχον ψυχήν καί τό αίσθημα τοϋ ποιη- 
τοϋ 2, είνε κατ’ άνάγκην άπόβλητον έκ τής χορείας τών γνησίων καλ
λιτεχνημάτων.

’Αφού ούτως δρισθή δ ήθικός τίτλος τοϋ έργου 5 έκ τής έξακριβώ- 
σεως τής πηγής αύτοϋ, ήτις διά τήν καλλιτεχνίαν πρέπει πάντοτε νά 
είνε δ ένθουσιασμός 1, τότε πλέον δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν έλέγχον— 
τες κατά διαδοχήν τάς διαφόρους τυπικάς σχέσεις τής ούσίας καί τοϋ 
καλλιτεχνικού τύπου. Άπό τού σημείου τούτου καί πέραν,δ τε ιστορικός 
κριτής καί δ καθαρώς αισθητικός βαδίζουσι παραλλήλως έπιτελοϋντες το 
αυτό σχεδόν έργον. Ή προκαταρκτική λοιπόν δοκιμασία περί ής ώμι- 
λήσαμεν, ή έξακρίβωσις τουτέστι τής προελεύσεως τοϋ ποιήματος καί 
ή έξ αύτής άνευ περαιτέρω άνασκοπής άποδοχή αύτού έν τή καλλι
τεχνία ή μή, άποτελεϊ τό ίδιάζον γνώρισμα τού ιστορικού κριτικού. 
Κατά τούτο ούτος πλεονεκτεί καί μειονεκτεϊ συγχρόνως τοϋ κατ’ έξο- 
χήν αισθητικού, δστις άδιαφορών περί τής τού έργου προελεύσεως, κρί
νει αύτό καθ’ εαυτό, ώς αύτοσύστατον προϊόν τής καλλιτεχνίας. Κατά 
τον αίσθητικώς κρίνοντα, δ ποιητής δέν ύφίσταται- ή σχέσις αύτού 
προς τό έ'ργον ούδόλως βαρύνει τήν πλάστιγγα καί επομένως ή έν γένει 
τοϋ έργου ιστορία παροράται ώς έπουσιώδης καί άσχετος προς τήν καλ
λιτεχνικήν αύτοϋ έκτίμησιν. Κατά τούτον τά ποιητικά προϊόντα είνε
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ο,τι φαίνονται καί, πάν τό έν τή τυπική αύτοϋ μορφή μή έκδηλούμενον, 
πρέπει νά θεωρηθή καί μή ύπαρχον διά τήν ήμετέραν άντίληψιν. Δι’ 
ημάς είνε δλως άδιάφορον έάν υπήρχε πρόθεσίς τις έκ μέρους τοϋ ποιη- 
τοϋ, διό καί πόίσιχ. των ποιημάτων ταξινόμησις μόνον έκ τών κοινών 
αύτών τυπικών χαρακτήρων δύναται νά πηγάζγ, ούδέποτε δέ έκ τοϋ 
αισθήματος ή τής διαθέσεως τοϋ ποιητοϋ. Ώστε κατά τήν θεωρίαν 
ταύτην καί ή τής ποιήσεως έν γένει διαίρεσις εις αφελή καί αισθηματι
κήν ού^αμώς ύφίσταται *.

Κατά τοϋτο λοιπόν κυρίως διαφωνοϋσιν οί δύο κριτικοί, οτι ο μέν 
αναζητεί έν τώ έργω μάλλον τόν ποιητήν, δ δέ έν τώ έργω αύτό τό έρ- 
γον. Ό μέν περισσότερον ύποκειμενικώς κρίνει, δ 8ε καθαρώς άντικει- 
μενικώς. Ό πρώτος θεωρών τό καλόν ώς απαραίτητον έξωτερίκευ- 
σιν τοϋ άγαθοϋ, δ δεύτερος θεωρών αύτό απλώς ώς έχον ύπόστασιν 
καθ’ εαυτό, ώς ανεξάρτητον τοϋ άγαθοϋ έν αρμονία καί μέτρω καί 
συμμετρία ον. Επομένως καί τήν καλλιτεχνίαν δ μέν πρώτος δρίζεο ώς 
τήν καλήν παράο'τασ'ιν τοΰ άγαθοϋ καί τοΰ αληθούς 4, ένφ δ 
δεύτερος τήν τοϋ καλοϋ ή μάλλον τήν εύάρεστον τής φαντασίας πα- 
ράστασιν ώς μόνον καί υψιστον αύτής σκοπόν παραδέχεται. Διά τοϋτο 
πολλά καλλιτεχνικά προϊόντα, τά όποια δ ιστορικός κριτικός μετά τόν 
περί γενέσεως καί σκοπού έ'λεγχον άποκηρύττει ώς νόθα, δ αισθητικός, 
ώς άμέτοχος τοιαύτης προλήώεως, τά λαμβάνει άσμένως ύπό έξέτασιν 
καί πολύ συχνά χορηγεί εις αύτά θέσιν επίζηλον έν τώ καλλιτεχνικά» 
μουσείφ.

*
* * .

Δέν πρέπει δμως νά νομίση τις, δτι κατά τήν αισθητικήν ταύτην 
θεωρίαν άρκεϊ νά εϊνέ τι απλώς εύχάριστον, δπως θεωρηθή άληθές καλι 
λιτέχνημα- διότι ϊνα κριθή ποίημά τι άξιον τής ήμετέρας έπιδοκιμα- 
σίας, πρέπει νά παρέχγ άναλογίας καλάς έ'ν τε τφ έσωτερικώ καί έξω- 
τερικφ τύπφ, ή δέ άπαίτησις αυτή τής τυπικής καλλονής συνεπάγεται 
διά τδν εσωτερικόν τύπον τοϋ περιεχομένου τής φαντασίας, λογικήν 
τών διανοημάτων καί ψυχολογικήν τών αισθημάτων αλήθειαν καί 
ενότητα καί άλλους. γενικωτέρους τυπικούς νόμους έσωτερικώς τε καί 
έξωτερικώς δι'δλου τοϋ ποιήματος διήκοντας, καθ’ οΰς τό εργον πρέ
πει νά είνε οργανικόν, αρτιμελές, έμμετρον, άποφεϋγον μέν πάσαν μονο
τονίαν, άλλ’ ούχ ήττον έπιτυγχάνον διά τής αρμονίας ένότητα έν τη 

έτερότηττ καί τη ποικιλία.1. Ό κατ’ έξοχήν αίσθητικώς κρίνων έν- 
διαφέρεται μόνον διά καθαρώς τυπικάς σχέσεις καί έπομένως αδιαφορεί 
διά τήν ηθικήν βαρύτητα ή τήν πηγήν τοϋ ποιήματος, άποφαινόμενος 
δέ περί αύτοϋ μετά τήν έξέτασιν θά δηλώση άν τδ εργον εινε καλόν ή 
αισχρόν. Τούναντίον δ ίστορικώς κρίνων, έξετάζων κυρίως τδ εργον άν 
εινε γνήσιον ήτοι κατ’ ούσίαν άληθές καί άγαθδν. ή νόθον, μόνον το 
γνήσιον παραλαμβάνει είς περαιτέρω έξέτασιν, δπως έξακριβώσγ, άν 
εινε καί κατά τύπον καλόν- διότι τό γνήσιον καί μή καλόν δέν εινε 
πραγματικόν καλλιτέχνημα, άλλά μόνον καλλιτεχνική ιδέα, ήτις δέον 
νά λάβγ καί τύπον αισθητόν, μορφήν καλλιτεχνικήν, όπως ιδανική πρό
τερον ούσα, μετενεχθή είς τήν χώραν τής πραγματικότητος. Διδ δ ιστο
ρικός κριτικός έπιλαμβανόμενος τής κρίσεως ποιητικού τίνος έργου, οφείλει 
πρό παντός άλλου, ώς έλέχθη, νά διευκρίνιση τούς λόγους, οϊτινες 
ύπηγόρευσαν είς τδν ποιητήν τδ εργον του καί τόν σκοπόν, δν δι’ αύ
τοϋ έπιδιώκει. Έάν λ. χ. τδ κριθησόμενον ποίημα είνε σάτυρα πολι
τική, τήν δποίαν έγράψεν δ ποιητής άποδοκιμάζων τδ πολίτευμα καί 
δι’ής ούτος έπιζητεϊ τήν ανατροπήν τοϋ καθεστώτος, βεβαίως τδ εργον, 
καί έάν έτι έχγ, πολλάς καλλονάς έν τοϊς καθ’ έκαστα, ώς δλον ούδέ— 
ποτέ δύναται νά θεωρηθή ποιητικώς γνήσιον, καθο προερχόμενου έξ ατο
μικής ιδιοτροπίας καί μεταχειριζόμενον τήν ποίησιν προς έπίτευξιν σκο
πού μή καλλιτεχνικού. Έπίσης πάν εργον ποιηθέν κατ’ άπομίμησιν 
άλλου καί έχον πηγήν τδν θαυμασμόν τοϋ πρωτοτύπου, άμοιρεϊ ενθου
σιασμού καί είνε κατά συνέπειαν νόθον. Ωσαύτως καί τά έργα πάντα 
τά προτιθέμενα κυρίως νά διδάξωσί τι ή νά προτρέψωσιν εις τι ή νά 
άποτρέψωσιν άπό τι, καθώς καί πάντα τά άναφερόμενα είς ώρισμένον 
πρόσωπόν ή σκώπτοντα καί ύβρίζοντα ή έπαινοϋντα καί άποθαυμά- 
ζοντα καί άποθεοϋντα αύτό, πάντα ταϋτα καί τά τοιαϋτα έργα ώς 
έ'λκοντα τήν άρχήν έξ αύτοϋ τοϋ άτόμου καί μεταχειριζόμενα τήν ποίη- 
σιν πρδς έπίτευξιν σκοπού έκτδς αύτής κειμένου, ούδέποτε δύνανται νά 
θεωρηθώσιν άληθή ποιητικά προϊόντα, άληθή καλλιτεχνήματα *.

1 Ίδέ, Zimmermann. Aesthetik. §. 892 καί 893. s. 477.
1 Πρβλ. Cousin. Du vrai du beau et du bieu. 28eme legon s. 284.

Κατά ταϋτα σχεδόν ολόκληρος ή κλασΊκη φιλολογία τοϋ 16ου καί 
17ου αίώνος, προ πάντων δέ ή σχολή τοϋ Ronsard έν Γαλλία καί τοϋ 
Marini έν Ίταλίφ θά ήδύνατο νά άποκηρυχθή έκ τής καλλιτεχνίας 5. 
Τά προϊόντα αύτής άλλοτε άλλους σκοπούς έξωτερικούς ύπηρετοϋντα, 
ούδέποτε σχεδόν είνε γνήσια άποκυήματα ποιητικού ένθουσιασμοϋ. Άλλ’

1 Πρβλ. Βράιλα Άρμενη «Φιλοσοφικά! μελέται». «Τδ ιδανικόν» σ. 450.
1 "Ορα Heget Aesthetik 3 Band «Die Poesic» s. 263.
3 Όρα. Adolf Stom. «Geschichte der neuern Litteratur.» dritter Band.
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η γι ιδέα τοϋ βασιλικού μεγαλείου ύπαγορεύει είς τόν ποιητήν πομπώ- 
δεες ώδάς και εγκώμια, ή νοσηρά καί έπιτετηδευμένη έρωτοληψία 3ί- 
δει την γένεσιν είς μονότονα δμοιόμορφα καί νεκρά ερωτικά άσματα, 
η τάσις ύπερβολική καί παράλογος πρός τυφλήν άπομίμησιν τών 
άρχαίων συντελεί, όπως ϊδωσι τό φώς σμήνη άψύχων δραμάτων καί ει
δυλλίων. ’Επειδή έν παντί τοιούτφ έργφ λείπει ό ενθουσιασμός, λεί
πει τό αίσθημα, ούχ ήττον καί έν τοϊς καθ’ έκαστα ή αύτή ώς έπί τό 
πολύ παρατηρεϊται πεζότης, ή αύτή ελλειψις φυσικότητος και ψυχο
λογικής αλήθειας- αντί ύψους λόγου καί δυνάμεως περί τήν έκφρασιν, 
στόμφος καί ρητορεία κενή. Τής μομφής ταύτης δέν εινε εντελώς άπηλ- 
λαγμένα ούδ’ αυτά τά αριστουργήματα τών έξοχωτέρων κλασικών τής 
Γαλλίας ποιητών, τοϋ Κορνηλίου καί ’ιδίως τοϋ Ρακίνα, ούτινος τά τό
σον έκτακτα ποιητικά προτερήματα μάς πείθουσιν, οτι αύτός μέγα τι 
όντως έν τή δραματική ποιήσει ήθελε κατορθώσει, έάν ή ακράδαντος 
αύτοϋ έμμονή εις τόν κατά παρερμηνείαν συνταγής τοϋ Άριστοτέλους 
παρασκευασθέντα κλασικόν τύπον τής τραγφδΐας καί ό ένθουσιασμός 
διά τήν αύλήν καί τό άτομον τοϋ Λουδοβίκου Δ' δέν παρεκώλυον 
πάσαν αύτοϋ έλευθέραν καί γνησίαν ποιητικήν ένέργειαν.

Θά ήτο άσκοπον καί άνιαρόν συγχρόνως νά έπιχείρήσωμεν ένταϋθα 
άπαρίθμησιν τών γνωστοτέρων ποιημάτων όσα άπό τών ωδών αύτοϋ 
τοϋ Malherbe καί τοϋ Boileau, μέχρι τής είς τόν Σίναν ωδής τοϋ 
ήμετέρου Ζαλοκώστα, ένεκα διαφόρων έξωτερικών αίτιων ποιηθεντα, 
δέν έχουσι λόγον καλλιτεχνικής ύπάρξεως, έπειδή άμοιροϋσιν ενθου
σιασμού.

Ό ένθουσιασμός τότε μόνον εινε γνήσιος, άκραιφνής, άληθής,, όταν 
τό άντικείμενον αύτοϋ είνε ηθικώς άξιον ποιητικής έμπνεύσεως. Ό άν
θρωπος είνε τοιούτο κατά πρώτον λόγον, άλλ’ δ άνθρωπος ύπό γενικήν 
εποψιν δηλ. ώς υποκείμενον καί ούχί ώς άτομον, καί πας δ τοϋ άν
θρώπου. βίος καί ώς δλον καί έν τοϊς καθ’ έκαστα φαινομένοις, είτε 
ταϋτα πράξεις καί έργα εινε έξωτερικά, είτε σκέψεις καί αισθήματα καί 
πάθη έσωτερικά τής ψυχής. Έφ’ δσον λοιπόν δ άνθρωπος είνε γνήσιον 
λογικόν ύποκείμενον καί έφ’οσον κατά συνέπειαν πάν, ώς άνω εϊρηταί, 
φαινόμενον τοϋ διττού αύτού βίου έχει τήν άρχήν έν τφ ύποκειμένφ 
καί οχι έν τφ άτόμφ, κατά τοσοΰτον εινε καί άντικείμενον άξιον ποιη
τικής έμπνεύσεως 1. Ένταϋθα ανάγονται ή φιλοπατρία, τό φιλελεύθε
ρον, ή ύψηλοφροσύνη, δ ηρωισμός, δ έρως, ή θεοσέβεια, ή στοργή τών 

' "Ορα. Hegel. Aesthetik. 3er Baud. «Die Poesie·» s. 238. και αυτόθι s. 
245—246.

γονέων καί τών τέκνων — πλήν πάντα ταϋτα, ώς έχοντα την αρχήν εν 
τφ ύποκειμένφ, περιττόν καί καθ’ έκαστον νά μνημονεύωμεν. Είτα εινε 
ή φύσις, έν τε τή ύψηλότητι καί τφ μεγαλείφ ώς καί έν τή λεπτο- 
τητι, άφελείφ καί έρασμιότητι καί έν γένει έν όλη αύτής τή ποικι
λία, άλλ’ έφ’ δσον τά φυσικά αντικείμενα καί φαινόμενα ένδιαφέ- 
ρουσι τόν άνθρωπον ώς ύποκείμενον 8, δέν προσκρούουσι δέ καί είς τάς 
άπαιτήσεις καλαισθησίας ύγιούς. "Οθεν έκ μέν τών φυσικών φαινομέ
νων ανάξιον ποιητικής έμπνεύσεως, άρα καί ποιητικής πραγματείας, 
είνε παν δ,τι ή ύγιής καλαισθησία άποδοκίμάζει, έκ δέ τών άνθρωπί- 
νων καταστάσεων καί πράξεων, παν τό μικροπρεπές, χυδαϊον, ταπει
νόν, φαύλον, παράλογον, άτομικόν.

Ουτω λ. χ. δ φιλάργυρος, δστις πλέκει εγκώμια είς τόν χρυσόν άπο- 
καλών αύτόν ένθουσιωδώς τό παντοδύναμον καί πανίσχυρον καί πολυ
τιμότατου τών έπιγείων πραγμάτων, έμπνέεται, ώς είκός, ύπό ένθου- 
σιασμού ψευδούς, διότι ή φιλαργυρία εινε ταπεινή τις άτομική Ιδιοτρο
πία. Καί δ μισογύνης ποιητής, δστις διά τήν άπιστίαν τής έρωμένης 
του ή δΓ άλλον τινά οίονδήποτε λόγον άτομικόν μαίνεται κατά τοϋ γυ
ναικείου φύλου, προσπαθών παντί τρόπφ νά εξευτελίση αύτό, καί δ άκό- 
λαστος έκεϊνος, δστις ζών έν άκολασίφ καί ένθουσιών έπί τούτφ προσ
παθεί νά έξεεκονίστρ τόν τοιοϋτον βίον ώς τόν μόνον άνθρώπινον καί 
άληθή, καί δ άπαισιόδοξος, όστίς τά πάντα φαντάζεται σκοτεινά καί 
βλέπει είς έκαστον βήμα καί νέον βάραθρον χαϊνον πρό αύτοϋ καί εί τις 
άλλος τών τοιούτων ίδιοτρόπων, πάντες άναμφιβόλως είς τήν αύτήν 
ύπάγονται κατηγορίαν. Έν πολλοϊς θά ήδύνατό τις ίσως τόν Alfred 
de Musset, τόν Βύρωνα καί άλλους εις τήν χορείαν τούτων νά ύπα- 
γάγγτ ούδέποτε δμως τόν Μολιέρον, δστις ένθουσιών μόνον διά παν λο
γικόν καί άληθές καί ηθικόν έν τώ τού άνθρώπου βίφ, άγανακτεϊ άνευ- 
ρίσκων τόν πραγματικόν άνθρωπον τής έποχής του άφρονα, μωρόν, 
άλαζόνα, ύποκριτήν, έκπεφυλισμένον, άκόλαστον, ή δέ άγανάκτησίς 
του λαμβάνουσα τό ΰφος σκωπτικής σατύρας ,έμπνέει αύτφ τόν «Μισάν
θρωπον», τόν «Ταρτούφον» τάς «Σοφάς γυναίκας,» τόν «Φιλάργυ
ρου» κλπ. Ούχ ήττον τής τού Μολιέρου ποιητική καί άληθής εινε καί 
ή έμπνευσις τού Κερβάντη έν τώ «Δόν Κιχώτη» καί ή τού ήμετέρου 
Σουρή έν πολλαϊς τών καθαρώς κοινωνικών αύτού σατυρών. Προς τήν 
άληθή ταύτην σάτυραν δέν πρέπει νά συγχέγ, τις τήν ειρωνείαν, ήτις 
ώς λ. χ. παρά τώ Heine, δέν πηγάζει έξ άνωτέρας φιλοσοφικής τού 
κόσμου θεωρίας, ούδέ προτίθεται τόν στιγματισμον τής κακίας ή τήν

‘"Ορα Hegel. Aesthetik. 3er Band. «Die Poesie» s. 237—238 a). 
tomos ιζ·’· Σεπτέμβριος. 5
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διακωμωδησιν και γελοιοποίησιν της αφροσύνης, ώς έν τοϊς προμνη- 
σθεϊσι ποιηταϊς, αλλ εινε άπόρροια της όλης ύλικής καί χυδαίας τοϋ 
ανθρώπου και της κοινωνίας άντιλήψεως τοϋ ποιητοϋ, σκοπεί 3ε μόνον 
νά κολακευση διά της χλεύης παντός τιμίου καί σοβαρού αλαζόνα μι- 
κροεγωΐσμον. Εάν 5ε κατά την πρώτην α’ισθητιζ.ήν θεωρίαν είνε άπα- 
ραιτητως αναγκαϊον πάν ποιητικόν προϊόν νά έχη σκοπόν καθαρώς καλ
λιτεχνικόν, όφείλο^εν νά παρατηρήσωμεν, ότι καί κατά την άλλην 
αρχήν δεν πρεπει ο ποιητης να επιδιώκη διά τοϋ έργου συμφέρον τι 
οιονδηποτε η υλικήν ωφέλειαν, αλλα μ.ονον νά ζητή δι’ αύτοϋ νά προ- 
ξενήση ήμϊν την αισθητικήν ήδονήν.

Φρονούντες ηδη, οτι αρκετα είνε τά περί τών έκ της διαφοράς τών 
αισθητικών αρχών διάφορων κριτικής τρόπων είρημένα, μεταβαίνομεν 
είς τήν άνάπτυξιν τής ποιητικής έννοιας έξ ής, άσχέτως πρός τήν απο
κλειστικήν έπικράτησιν ταύτης ή έκείνης τής αρχής, θά προκύψωσιν οί 
ουσιώδεις και γενικοί τής ποιήσεως νόμοι καί κανόνες, οί άποτελούντες 
τήν βάσιν πάσης άληθοϋς κριτικής.

* *
¥

ΙΊάν ποίημα, όπως έν γένει πάν καλλιτέχνημα, πρέπει νά εχγ ώς 
βάσιν, ώς ποιητικήν ύπόστασιν μίαν ιδέαν, ήτις διά τοϋτο δύναται νά 
κληθή θεμελιώδης ιδέα τοϋ ποιήματος. "Οπως έν πάσγ μουσική συν
θέσει ενιαιω και αυτοτελεΐ μία θεμελιώδης μουσική ιδέα, έν μουσικόν 
θέμα άποτελεϊ τόν πυρήνα τοϋ όλου έργου, περί τον όποιον πάν άλλο 
μέλος, πάσα αρμονία έρχεται συμπληρωματική καί εινε μάλιστα ώς 
έπί τό πολύ άπόρροια τοϋ άρχικοϋ θέματος, όπερ διά τής όλης συνθέ- 
ίεως διηκέι, όπως εις το δράμα έν πρέπει νά εινε τό πρωταγωνιστούν 
πρόσωπον,περί τό όποιον έντός τε καί έκτος τοϋ δράματος πάσα ή προ- 
άοχη να συγκεντρώται και το οποίον δι’ όλης τής πλοκής πρέπει πάν
τοτε να εξεχν; τών άλλων προσώπων, ρυθμίζον αύτό δι’ έαυτοϋ τό δρα
ματικόν ένδιαφέρον παρά τοϊς θεαταϊς· ουτω καί έν παντί άλλω άληθεϊ 
λυρικώ ποιήματι πρέπει νά ύπάρχη μία θεμελιώδης ιδέα, ήτις δι’ όλου 
τοϋ ποιήματος διήκουσα, ζωογονούσα αύτό καί ενοποιούσα πάντα τά 
κατά το φαινόμενου έτερογενή αύτού μέρη, πρέπει αύτή κυρίως νά δρίζη 
πην εντυπωσιν ήμών, το αισθητικόν ένδιαφέρον τό έκ τής κοινωνίας 
του ποιήματος 1. 'Ο ποιητής λοιπόν οφείλει νά έπιδιωξη τήν τελειότητα 
του έργου του έν τή όσον οΐόν τε τελείς ποιητική μορφώσει καί έκφράσει 
τής θεμελιώδους ίδέας τού ποιήματος του καί ιδού ή μετάβασις έκ τής 
ιδέας εις τόν τύπον, έκ τοϋ ιδανικού καί άφγρημένου τής συλλήψεως 

1 Πρβλ. Μ. Carriere. «Das Wesen und die Formen der Poesie». s. 67—-60.

67 

εις τό πραγματικόν τής έσωτερικής συνθέσεως και εκ τής συνθεσεως 
εις το αισθητόν τής διά τού λόγου γλωσσικής εκφρασεως, ητις τον εξω
τερικόν τύπον άποτελεϊ.

’Επειδή δέ τά διάφορα μέρη εξ ων πάν γνήσιον ποίημα αποτελεϊτάϊ 
εινε μερικαί έκδηλώσεις τής θεμελιώδους ιδέας, ητις ώς συνολον τών 
μερικοτήτων τούτων είνε αίσθητώς καταληπτή, δια τούτο, όπως επι- 
τευχθή τελεία ποιητική τής ’ιδέας εκθεσις, πρεπει εν έκαστον τών μελών 
ιδιαιτέρως καί ανεξαρτήτως νά μορφώσωμεν ποιητικώς, άλλα μέχρι 
τοιούτου σημείου, ώστε νά μή παραβλαπτηται η τού ολου ενοτης, δηλ. 
έν τή καθ’ έκαστον ποιητική μορφώσει πρέπει νά ύπαρχη μετρον και 
συμμετρία, έξασφαλίζοντα τήν ύπεροχήν τής θεμελιώδους ιδέας και 
άποκλείοντα τήν ύπερβολήν καί τήν ελλειψιν εν παντιf. Η δε ενοτης 
αύτη δέν πρέπει νά είνε ακολουθία διάφορων μερών,ατινα δουλικώς ενα 
ώρισρ,ένον cxotco'? ύτυΤίρετούντοί xctt [xovou τουτου ενεχα υτταρχοντοί,στε
ρούνται άτο[Μχης άνεζαρτϊϊσίας χαι ων ο συν^υασ^χος εινε ατνοτε’λεσ^χα 
περισκέψεως, άλλά ένότης, ήτις έπιτρέπουσα τήν ζωηράν τών διαφό
ρων μελών άνάπτυξιν,συνδέει αύτά έσωτερικώς εις οργανικήν συστασιν. 
Τό ποίημα κατά ταύτα δέν πρέπει νά είνε μηχανικόν σύμπλεγμα,αλλ 
οργανικόν δλον.'Ο δέ τής ένότητος νόμος φαινομενικώς αναιρούμενος εν 
τή συνθέσει διά τών άντιθέσεων, πρέπει να αποκαθισταται εν αυτφ δια 
τής αρμονίας, ήτις ύφ’ έαυτήν ύπάγει και διαλύει τας αντιθέσεις . 
Διότι έν τή λυρική ποιήσει ή συνθεσις δεν εινε πάντοτε όπως εις τό 
έπος ομαλή, άλλ’ άρέσκεται είς άποτόμους μεταβάσεις, αί'τινες κατα- 
στρέφουσι τήν αντικειμενικήν σειράν τών παραστάσεων. Την απολε- 
σθεϊσαν δμως ταύτην άντικειμενικήν άλληλουχίαν άντικαθιστή η ύπο- 
κειμενική ένότης τής ψυχικής διαθέσεως, τής όποιας ή οργανική έξέλιξις 
ύπαγορεύει τάς ρηθείσας τής συνθέσεως άνωμαλίας. Ως κανονικωτερον 
σχήμα τής οργανικής ταύτης ψυχολογικής έξελίξεως τής ιδέας δύναται 
νά θεωρηθή τό έκ τριών όρων αρχής, μέσου καί τέλους άποτελούμενον, 
έξ ών οΐ μέν δύο πρώτοι όροι άναπτύσσουσιν ώς έπί το πολύ αντιθεσιν, 
ήτις άντίθεσις εύτυχώς λύεται έν τώ τρίτφ. Εξ όλων τών τής λυρικής 
ποιήσεως ειδών, ή ’Ωδή, δ "Υμνος και ό Διθύραμβος εινε εκείνα, εν οις 
ώς έκ τής προϋποτιθεμένης οίστρηλατήσεως τού ποιητού, περισσότερόν 
τών άλλων επιτρέπονται αί τής συνθέσεως άνωμαλίαι και αί παράτολ
μοι μεταβάσεις. ’Επειδή δμως αύται καταπονοΰσι το πνεύμα και συγ- 
χίζουσι τήν έντύπωσιν,τήν δέ έξωτερικήν ένότητα τού ποιήματος χαλα-

< "Ορα Hegel. Aesthetik. 3er Band. «Die Poesie» s. 247—256.
s Πρβλ. M. Carridre. «Das Wesen und die Formen der Poesie». s. 65—66. 
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ροϋσιν,ώς ανάπαυλα, έν τή ταραχώδει τών τοιούτων ποιημάτων πορείφ 
ύπομιμνήσκουσα συγχρόνως τό ένιαϊον της διαθέσεως χρησιμεύει ή επω
δός, ήτις την αρχικήν θεμελιώδη ιδέαν τονίζει η ώς κατακλείς έκά- 
στης στροφής επαναλαμβανόμενη η ώς στροφή ολόκληρος κατά διαστή
ματα έν τώ ποιήματι άνακύπτουσαf. Οΰτω λ. χ. έν τώ "Τμνω τοΰ 
Σολωμοϋ πολλά και ποικίλα γεγονότα έν τή εξελίξει τοϋ ποιήματος 
παρενείρονται, πλήν τοϋτο γίνεται μετά συνέσεως και μέτρου, ώστε 
δεσπόζουσα ιδέα διαλάμπει δι’ ολου τοϋ ποιήματος ή τής έλευθερίας. 
Πρός τούτον τόν σκοπόν μάλιστα μετά πολλής τέχνης έπαναλαμβάνε- 
ται ή στροφή «άπ’τά κόκκαλα βγαλμένη» κλπ.

Ώς άριστούργημα συνθέσεως άναφέρομεν προσέτι τόν «Καλογιάννον» 
τοϋ Βαλαωρίτου, ποίημα ύπό πάσαν εποψιν εξοχον, έν ω τά τρία τής 
κανονικής συνθέσεως κώλα θαυμασίως συνδυάζονται πρός τήν ποιητικήν 
τής ιδέας εντέλειαν. Ό «Καλογιάννος» είνε ποίημα, οπερ μόνον θά 
ήρκει νά άπαθανατίση τήν μνήμην τοϋ Βαλαωρίτου ώς ποιητού."Ισως 
εις πολλούς φανή ύπερβολική ή έκτίμησις τοΰ ε’ν λόγφ ποιήματος καί 
’ίσως παρατηρήσωσιν, οτι ό «Καλογιάννος» είνε άθυρμα άσήμαντον 
συγκρινόμενον πρός τόσα σπουδαία τοϋ Βαλαωρίτου ποιήματα: τήν 
«Κυρά Φροσύνη» τόν «Διάκο» κτλ. Ότι ό «Καλογιάννος» είνε κατ’ 
έξοχήν άθυρμα τοϋτο άνυψοϊ αύτόν καλλιτεχνικός ύπεράνω πάσης σο- 
βαράς ποιήσεως, διότι κατά Schiller καί Hegel,ή ποίησις πρέπει πρό 
παντός άλλου νά παρέχη έντύπωσιν φαιδρού τής φαντασίας παιγνίου 
καί ό ποιητής έξικνεΐται εις τόν κολοφώνα τοϋ αισθητικού ύψους, δταν 
δι ’έλευθέρας τής φαντασίας πτήσεως έξαρθή ύπεράνω τοϋ τήν φαντασίαν 
καί τήν άντίληψιν δεσμεύοντος αντικειμένου. Έάν δέ ή εξαρσις αΰτη, ή 
φιλοσοφική τοϋ αντικειμένου άντίληψις, είνε πολύτιμος διά τήν ποίησιν 
καί έάν ώς ύψίστη καλλιτεχνική σκοπιμότης ποιήματος τίνος θεωρείται 
ή έν ύψηλοτέρα τινί τοϋ λόγου άρχή διάλυσής τής άντιθέσεως μεταξύ πε- 
ριωρισμένης πραγματικότητες καί άπεριορίστου φαντασίας, τότε δ «Κα
λογιάννος» πρέπει νά θεωρηθή ώς ποίημα όχι άσημον,άλλά σημαντικώ- 
τατον καί πολύτιμον ώς διαλύον έν έκτάκτω ποιητική έκτελέσει τήν 
άντίθεσιν ταύτην, ήτις έν τή συνθέσει τοϋ ποιήματος παρίσταται ώς 
άντίθεσις μεταξύ τής φυσικής τοϋ «Καλογιάννου» φαιδρότητος καί τής 
πικρίας,ήν είς τήν καρδίαν αύτοϋ ένεστάλαξε τό φοβερόν δυστύχημα: ή 
άπώλεια τών φιλτάτων αύτοϋ. Ή δέ άνωτέρα άρχή ή διαλύουσα τήν 
άντίθεσιν ταύτην εινε ή ύψηλή περιφρόνησις τών τής πραγματικότητες 
δεινών,ή έν τφ «Καλογιάννφ» βαθεϊα συναίσθησις τής ηθικής έλευθερίας:

1 Όρα Vischer. Aesthetik. «Die Dichtkunst.» s.' 887.

’Αλλά.... δέ θέλω κλάμματα, μακρά άπο μένα ό πόνος 
Βασιλικό παλάτι μου είναι τ’ άράμνου ό κλώνος

Καί βιό μου εΐν’ ή χαρά,
Θέλω νά ζήσω ξέγνοιαστος δσ’ έχω τά φτερά.

Δέν είνε δέ ή διάλυσις τής έν λόγφ άντιθέσεως εργον διαλεκτικού 
σοφίσματος τοϋ ποιητού αυθαίρετον καί άσχετον πρός τόν τού ποιήμα
τος μύθον, άλλ’ έχει τόν λόγον έν τώ φυσικώ καί άληθεϊ τού πτηνού 
χαρακτήρι, δστις πλήρης προκύπτει έκ τής ποιητικής περιγραφής. 
Ώστε δ «Καλογιάννος» διά τήν ψυχολογικήν άλήθειαν τής συνθέσεως 
καί τήν όντως ποιητικήν έκτέλεσιν είνε ύπό πάσαν έ'ποψιν γνήσιον καλ
λιτέχνημα καί κάλλιστον ποίημα. "Αξιόν παρατηρήσεως είνε δτι δ ποι
ητής οίονεί αίσχυνόμενος δτι έγκαταλείπει τά θούρια ςίσματα δπως 
μορφώση είς ποιητικήν σύστασιν τόν άπλοϋν καί άσημον τού «Καλο
γιάννου» μύθον, νομίζει δτι πρέπει νά δικαιολογηθή διά τοϋτο καί δι
καιολογείται έν τή ελεγειακή έκείνη είς τόν «Καλογιάννον» εισαγωγή 
χαρακτηρίζων τήν πρός τό πτηνόν «άπέραντον» αύτού συμπάθειαν 
καί άδνναμίαν καί ιδιοτροπίαν, τήν δποίαν ώς γέρων παράξενος 
δικαιούται νά έχη. καί καταλήγων είς τά εξής :

«’Απέναντι τών παραθύρων τοϋ έν Μαδουρή έξοχικού μου οίκου εγεί
ρεται παμμεγέθης έλαια, ήτις εινε αληθής άγορά τού λαού τών Κα
λογιάννων. Έκεϊ συνέρχονται, ιδίως δταν έπίκειται χειμών ή τρικυμία, 
καί συναναστρέφονται μετ’ έμοϋ καί μέ ευφραίνουν διά τών κελαδημά
των των. Χίλιαις φοραίς μού διεσκέδασαν τά μαύρα νέφη τής φαντα
σίας ! Χίλιαις φοραίς μέ παρηγόρησαν καί μού έγλύκαναν τά κρυφά 
φαρμάκια τής ψυχής !

Χρεωστώ είς αύτούς τόσην ευγνωμοσύνην !
Τίποτε λοιπόν παράδοξον, άν συνέλαβον τήν ιδέαν νά πληρώσω 

τάς φιλοφροσύνας των δι’ολίγων στροφών, δι’ ένός ταπεινού ειδυλλίου, 
άφού μάλιστα δέν έμπρέπονσχν είς ημάς πλέον ^σματα πολεμικά 
καί διθύραμβοι.» — Ό ποιητής φρονεί δτι αιτία τής γενέσεως τού «Κα
λογιάννου» είνε ή συμπάθεια αύτού καί φιλία πρός τό πτηνόν καί ή 
κατά τήν έποχήν έκείνην έπικρατοϋσα ελλειψις πολεμικού φρονήματος 
ώς άποκλείουσα θουρείους έμπνεύσεις. Άλλ’ ή τε πρός τά πτηνά συμ
πάθεια τού ποιητού—παρατηρούμεν ήμεϊς— ήτο παλαιά καί ή χαλά- 
ρωσις τοϋ έθνικοϋ φρονήματος ύπήρχεν έπίσης καταφανής, δτε δ Βαλα
ωρίτης ένθουαιών έγραφε τά εθνικά καί κλέφτικα αύτού $σματα, ώστε 
ουδέτερον τούτων δύναται νά είνε ή κυρία καί άμεσος αιτία τού ποιή
ματος. Άλλά τότε μέν ή εις άκρον ζωηρά φαντασία τοϋ νεανικού ποι- 
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ητοϋ ήρέσκετο |Λδ£χ·Χον είς ύπερρομάντικάς και θορυβώδεις εμπνεύσεις, 
άντλοϋσι αύτάς έκ πατριωτικών υποθέσεων, αίτινες ώς έκ τής φύσεως 
αύτών καί άνευ της ποιήσεως πολύ το συγκινητικόν και θαυμαστόν 
έ'χουσι δι’ήμάς, ένφ τώρα εις τον μεμετρημένον και αξιοπρεπή τοϋ 
«Καλογιάννου» ποιητήν ήτο καλλιτεχνική ανάγκη ή εκλογή ύποθέ- 
σεως αύτής καθ ’ έαυτήν άδιαφόρου. "Εχει δέ κατά τοϋτο ή έν τή εισ
αγωγή τοϋ «Καλογιάννου» έξομολόγησις εκείνη σημασίαν,ώς μαρτυρού
σα οτι ή καλλιτεχνική τοϋ ποιητοΰ έξάγνισις δέν έγένετο διά τής' 
φιλοσοφίας έν έπιγνώσει, όπως λ. χ. εις τον Schiller, άλλ’ άνεπιγνώ- 
στως ώς δρος φυσικής απαραίτητος τής τελειοποιήσεως τοϋ καλλιτέ
χνου.

"Ετερον αριστούργημα συνθέσεως είνε ή «Φαρμακωμένη» τοϋ Σολω- 
μοϋ. Ή θέσις τοϋ ποιητοΰ ήτο ένταϋθα πολύ δυσχερής, διότι ή κατά 
πρόγραμμα έν γένει ποιητική σύνθεσις άντίκειται ε’ις τήν καλλιτεχνικήν 
έλευθερίαν, πρός δέ μέτριος ποιητής παραγνωρίζων τήν τής τέχνης 
άξιοπρέπειαν καί τάς έξωτερικάς άπαιτήσεις μ.όνον ύπηοετών ή θά έπ- 
ανελάμβανεν ένταϋθα τάς άπείρως έπαναληφθείσας έλεγειακάς κοινο
τοπίας, ή θά έφιλοτιμεΐτο διά τών στίχων του νά άπομιμηθή τήν διεξ
οδικήν ρητορείαν ίεροκήρυκος, δπως πλεϊστα τοιούτου είδους έχομεν πα
ραδείγματα, έν οίς ούδεμία ύπάρχει ποιητική άξια. Ό Σολωμός δμως 
κατώρθωσεν άνεξαρτήτως πρός τόν σκοπόν τοϋ νά εξιλεώσορ άπέναντι 
τοϋ κοινοϋ τήν «Φαρμακωμένην», διά θαυμασίας συνθέσεως νά έξαρ- 
θή είς αισθητικόν κα'ι ηθικόν ύψος πολύ άνώτερον παντός άλλου πλαγίου 
σκοποϋ. Πας άλλος ήθελε κύψει ύπό τό βάρος τοιαύτης έπιβολής, δ δέ 
Σολωμός μόνον διά τής ύπερόχου αύτοϋ καλλιτεχνικής δεινότητας καί 
ποιητικής έλευθερίας κατώρθωσε συναρπάσας τά πάντα έκ τής γής νά 
σύρη έπι τών πτερύγων τής ποιητικής του φαντασίας είς τούς ούρανούς, 
ΐνα έκεϊ ένώπιον τοϋ Θεοϋ έξαγνίσγ καί τήν ποίησίν του καί τής ποι- 
ήσεως τό άντικείμενον. 'Ο ποιητής διά στροφών λίαν συγκινητικών, 
έν αίς θλιβερά τής φίλης του ή άνάμνησις ζωγραφίζεται, κινεί κατ’άρ- 
χάς τόν έ'λεον ήμών διά τήν οίκτρώς τελευτήσασαν νέαν, είς τήν οποίαν 
θά έπρεπε μάλλον φόρεμα γάμου παρά σάβανον, μεταβοάνων δέ ειτα 
είς- το δεύτερον κώλον διαμαρτύρεται έναντίον τοϋ κόσμου, δστις δυσ- 
φημήσας αύτήν έγένετο παραίτιος τοϋ θανάτου της καί κατακρίνει 
τήν τοιαύτην διαγωγήν, έγείρων ούτως έν ήμϊν βαθεϊαν άγανάκτησιν 
καί λύπην συγχρόνως διά τήν άνεπανόρθωτον άδικίαν καί συμφοράν. 
’Εάν τό ποίημα περιωρίζετο έως έδώ, θά ήτο άτελές, διότι θά κατέ- 
ληγεν άφίνριν ήμάς μέν ύπό T9 βάρος τοϋ ήυπηροϋ συναισθήματος, τό 
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δέ άντικείμενον είς τό αίσχος καί τήν άτιμίαν. Άλλ’ δ θείος ποιητής 
κατέχων ένδομύχως το μυστήριον τής ποιητικής ιεροτελεστίας προχω
ρεί είς τό τρίτον μέρος τοϋ ποιήματος του, έν ω μεταρσιούμενος ύπεράνω 
τοϋ ύλικοϋ κόσμου καί φέρων τήν φαρμακισμένην είς τήν Δευτέραν πα
ρουσίαν πρό τοϋ Πλάστου καί αύτήν έξαγνίζει άπό τό αίσχος καί τήν 
αμαρτίαν καί τήν λύπην ύμών διαλύει καί τήν άγανάκτησιν ήμών 
ικανοποιεί. Πόσον δέ διάφορον πλέον έντύπωσιν προξενεί ή τελευταία 
προς τόν κόσμον άποστροφή : Σώπα, κόσμε, κοιμάται στο μνήμα, καί 
κοιμάται παρθένα σεμνή,» τής έν τώ τέλει τοϋ δευτέρου μέρους άνα- 
φωνουμένης: «Σώπα ή μαύρη κοιμάται, στό μνήμα κτλ.» Έδώ ό 
ποιητής έκ τής ύπερόχου ήθικής περιωπής κεραυνοβολεί τόν συκοφάντην 
κόσμον, ένω είς τό δεύτερον μέρος ζητεϊ άκόμη ελεος, δπερ καί ή λέξις 

«μαύρη» δηλοϊ.
(’Ακολουθεί) Κωνσταντίνος Γερογεάννης.ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ’

ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ1 ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΝ ΖΑΚΐΝΘΩι

Άφοϋ τόσον εΰ'καρπος είνε ή νήσος αύτη καί ποικιλίαν τόσων σταφυ- 
λών έχει, άμα έπαυσε νά είνε ύλήεσΌ’α, δίκαιον έχει δ Φώσκολος είς 
τάς αθανάτους Χαμίτας νά $δγ) δτι ή γενέτειρα αύτοϋ πατρίς έχει 

Ε selve ampie di ulive e liberali
I colli di Lieo *.

διά νά άποδείξη δτι άφθονος είνε έν τή νήσω ή άμπελουργία,κατά τόν 
σχολιαστήν λόγιον φίλον μας Martinetti®, καί δή νά φανερώσφ τήν 
άφθονίαν τής ϋταφίδος κατά τήν έρμ.ηνείαν τοϋ ’Αντωνίου Μαρτελάου 
καί Άνδρέου Κάλβου 4. Άρχαϊαι τοποθεσίας άς εΰρομεν είς δικαστικά

4 Συνέχεια- ί'δε φυλλάδιον 12 ,προηγ. τόμου.
! Ό ’Αντώνιος Μαρτελάος καί ’Ανδρέας Κάλβος άναγινώσκουσι Colti (Πρβλ. 

Giornale di Legislazione e Giurisprudenza, Letteratura κτλ. έν Κέρκυρα. ’Έτος 
Α’, Τόμ. Β', σελ. 248’ καί C. Antona Traversi, CuriositA Foscoliane σελ. 
(353—342, 365). Άλλ’ ό πολύς Chiarini έπιβεβαιοϊ δτι είς τά χειρόγραφα δ 
Φώσκολος ’έχει colli (Πρβλ. Appendice alle opere di Ugo Foscolo, σελ. 353), 

’ Le Grazie interpretate σελ. 13.
1 Πρβλ- G· Antona Traversi, Curiosita Foscoliane σελ. 335, 365,
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έγγραφα καί κτηματολόγια (catastificazione) τοϋ δεκάτου πέμπτου 
καί έκτου αίώνος 1, είς συμβόλαια τοϋ άρχαιοτάτου τών σωζομένων συμ
βολαιογράφων Ζακύνθου ίερέως Νικολάου Φραγκοπούλου 2. Αί τοποθε- 
σίαι είνε αί έξης :

•Στά Παλμάμπελα. Στά Ξάμπελα 5, Άγρχάμπελα, ένθα ούδέ 
κατά τό δέκατον πέμπτον αιώνα ύπήρχον άμπελοι άλλά δένδρα, οί- 
κίαι ή άλλαι φυτεϊαι. Είς τά άλλοτε χωρίον ’Άμπελον είς τάς άρχάς 
τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος αί τοποθεσίαι Άι/πράμπελα, Μαυράμπελα. 
Άξιον δέ πολλής προσοχής εινε αί τοποθεσίαι άς εΰρομεν είς δικα
στικά έγγραφα τοϋ τέλους τοϋ δεκάτου πέμπτου αιώνας, Στά ΓΙρα- 
μχάμπελα, Στά ΓΙαλμόι{/χ^χα, Στά ψχτάμπελα, Στμς Άναδεν-

4 Κτηματολόγια σώζονται εις τό αρχειοφυλακείου, είς τό άρχείον της Δυτικής 
επισκοπής, είς τό αρχείον της μονής 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου και 'Αγίου 
Νικολάου τών Ξένων. Πρδς ευρεσιν παλαιών τοποθεσιών σπουδαία συμβολή είνε 
τά ύπό τό Δικαστήριον έν τώ αρχείω σωζόμενα έγγραφα, ών πολλά θά έσάπησαν 
καί έξακολουθήσωσι νά σήπωνται ένεκα τής αφροντισιάς τών Αρμοδίων.

* Τοϋ συμβολαιογράφου τούτου έργασθέντος άπό τοϋ 1503—1537 εύρίσκονται 
τά έγγραφα είς τό αρχειοφυλακείου, όπου έν καλή καταστάσει εύρίσκονται τά έγ
γραφα 585 συμβολαιογράφων, ήτοι πάντων τών μέχρι τής Άφομοιώσεως (1886) 
έργασθέντων. Σημειωτέου ότι έπί 'Ενετοκρατίας έπετρέπετο κατ’ άρχάς είς τους 
ιερείς νά μετέρχωνται τούς συμβολαιογράφους, άλλ’ επειδή έγένοντο πολλάκις πα
ράπονα δτι κατά τήν σύνταξιν τών διαθηκών παρώτρυνον τούς διαθέτας νά άφί- 
σωσι περιουσίας είς τάς εκκλησίας, τώ 1606 διάταξις κοινοποιηθείσα καί ένταϋθα 
τφ 1607 παρά τοϋ γενικού Προβλεπτοΰ Φιλίππου Πασκουαλιγγου, απηγόρευσε τό 
νά μετέρχωνται οΐ ιερείς τούς συμβολαιογράφους. 'Ετέρα διάταξις τοϋ γενικού 
Προβλεπτοΰ ’Αντωνίου Πιζάνου ορίζει ΐνα οί αρμόδιοι μή δώσωσι πλέον άδειας 
είς τούς ιερείς νά μετέρχωνται τούς συμβολαιογράφους. Προσέτι δέ διέταττεν δτι ού 
μόνον αί παρά ίερέως γινόμεναι συμβολαιογραφικά! πράξεις θά ήσαν άκυροι, άλλά 
καί οι παραβάται θά έτιμωρώντο δια προστίμου έκ δουκάτων τριακοσίων έκαστος.

«..... Quelli che aveano 1’ordine del sacerdozio non possano essere creati
Noderi sotto pens, e quelli che esercitassero il carico di Nodero ed alii 
Esaminatori ordinari che li esaminassero e che notasse l’elezione di ducati 
300 per cadauno, e cadauna volta, oltre la nullita et invalidity degli atti 
che facessero tali Noderi contro il presente ordine detti et cosi non possa 
sotto le pene suddette esserne anco eletto per l’avvenire Nodero niuno di 
quelli che al presente sono sacerdoti. (Διάταξις Α. Πιζάνη, 10 Δεκεμβρίου 1631 
έν ’Αρχειοφυλακείο) καί Pojago. Leggi Municipal! τόμ. B', σελ. 312, 417). Τά 
ονόματα τών Ζακυνθίων ιερέων Συμβολαιογράφων έδημοσιεύσαμεν έν τώ Λλω 
Λΐωτι Ζακύνθου. Άρ. 21.

’ Υπάρχει καί τό ρήμα ξαμπεάιίω. "Ηκουσα χωρικούς λέγοντας : «έξαμπέ 
λισα καί έφύτευσα σταφίδες».

( δράδες 1, αΐτινες εκέιντο έίς ΐήν περιφέρειαν τοϋ Γερακαρίου. Μετά-
βάντες είς Γερακαρίον καί είς τά περίχωρα αύτοϋ, Πολλούς ήρωτήσαμεν 
καί πάντες επιβεβαίωσαν ότι τοιαϋτα ονόματα ούδέποτε ήκουσαν. Είς 
γέρων συμβολαιογράφος μόνον μας είπεν οτι παρά τοϋ συγχωρίτου του 
διδασκάλου ήκουσεν ότι ύπήρχε τοποθεσία Πριάμπελα παρά τήν τοπο- 

ΐ θεσίαν 'Άγιας Μαρίνης. Βεβαίως τά Πρχάμπελα τοϋ έν τή μνήμη δια-
σώσανΤος τήν τοποθεσίαν ταύτην εινε ή τοϋ εγγράφου Πραμχάμπελα.

! Γνωστόν είνε ότι ενίοτε ένεκα όίκοδομ,ών εκκλησίας ή άγορόός τοϋ όλου
■ κτήματος παρά τίνος ή ένεκα άλλου γεγονότος, μεταβάλλονται τά ονό

ματα. Είπομεν ανωτέρω ότι αί έν λόγω τοποθεσίαι είνε προσοχής άξιαι, 
( καθότι, νομίζομεν, ότι Πραμιάμπελος είνε Πραμεία ’Αμπελος, ότι
I Ψιτάμπελα εινε Ψιθία ’Άμπελος. Γνωστόν εινε ότι παρ’ άρχαίοις

άναφέρεται δ Ψίθιος οίνος καί δ Πμάμνειος, άναφερόμενοι καί παρά 
τοϋ ’Ομήρου* καί Βιργιλίου* καί άλλων Ελλήνων και Λατίνων.

ί ψιθία ήτο είδος αμπέλου άναφερομένης και ύπό τοϋ Νικάνδρου 4
τοϋ σχολιαστοϋ, είπόντος ότι έκαλεΐτο καί Πραμχνία. Ό Κέρδανος 
νομίζει ότι έφδετο έν Ελλάδα αφού δ Κολουμέλλας τήν ονομάζει έλλη-

- νίκην*. Είς ημάς δέν ενδιαφέρει τοϋτο νά έξετάσωμεν, καί τό άναφέ-
! ραμεν μόνον ϊνα είπωμεν ότι αί ρηθεϊσαι τοποθεσίαι έχουσιν έλληνικόν
ί όνομα καί ότι καί έν Ζακύνθφ τό είδος τοϋτο τής άμπέλου έκαλλιερ-

γεϊτο. Βεβαίως ή ονομασία Παλμοι^χ^χα, νομίζομεν, σχετίζεται μέ 

τήν λέξιν ·ψχθχα.
ί Ό Πάρτς δέ λέγει ότι τήν Οταφχδα άναμιμνήσκουσι τά μάλιστα
’ αί μαρτυρίαι τών άρχαίων περί τής χ^χθίας άμ.πέλου καί τοϋ μελανός

είδους αύτής μελαμχΐ/χθχας’· άλλ’ώς κατωτέρω θά ίστορήσωμεν, γνω- 
>. ρίζομεν έπισήμ-ως τόν τόπον, έξ ού είς Ζάκυνθον ήλθεν ή (ϊταφχς.
: Αί περί ών δ λόγος τοποθεσίαι αί έχουσαι, ώς είπομεν, σημασίαν,

εύρίσκοντο είς Γερακαρίον, ή ώς έγράφετο παλαιόθεν Γερά. Καρύα, 
; καί Γερά Καρύο, ίταλιστί δέ Gera Cario καί Gera Caria. Προς άπό-

δειξιν ότι τό χωρίον τοϋτο κατά τούς άρχαίους χρόνους κατωκεϊτο καί 
τά περίχωρα αύάοϋ θά ήσαν κατάφυτα έξ άμπέλων, δέον νά άνοίξω-

1 Καί έν Κεφαλλήνιοι ύπάρχει τοποθεσία παρά τά Σβορωνατα τής Λειβαθοϋς 
φέρουσα τό όνομα ’Αναδεντράδες (Πρβλ. Η. Α. Τσιτσέλη : ’Ονόματα θε'σεων εν 
ΚεφαΛΛηνία έν τώ Παρνασσώ τόμ. Α’,σελ- 677).

, ’ Ίλιαδ. Δ, 638.
’ Georg Β’, 93.
4 Άλεξιφάρμακα Ε’, 181.
• Βιβ. Β’, 2.
* Κεφαλληνία καί Ιθάκη κτλ. σελ. 256,
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ρ.εν [Μκράν παρένθεσιν. Νά ώνορ.άσθη έκ τοϋ φυτού ϊέρακας ή έκ τοϋ 
πτηνού ιέραξ ή έξ οικογενειακού ονόματος φαίνεται ^ύσζολον. Νά 
ύπηρξαν έκεϊ Κάρια 4 άνήκοντα εις τινα έκκλησίαν καί οί ιερείς άπη- 
γόρευον ν’ αντλήσουν έξ αυτών ύδωρ ώς άνήζοντα εις "Αγιόν τινα καί 
συνεπώς ήσαν ιερά τά κάρια, άφοϋ καί δημοτικόν δίστιχον λέγει: 

Άπό τά χόρια πούν τ’ 'Λ γιου, νεράκι οποίος παίρνει 
Ταΐς συμφοραίς, τά βάσανα όπίσωθέ του σέρνει.

έπίσης άπίθανον νομίζομεν. Έκ τοϋ ποιήματος περί Καρΰων 
(de Nuce) τοϋ άποδιδομένου εις τόν ’Οβίδιον, ούδέν έξώγομεν διά νά 
συμπεράνωμεν ότι ύπήρξαν έκεϊ κάρυα ή ότι έγένετο παιγνίδιόν τι διά 
καρύων ούδέν περί τούτου σχετικόν άναφέρουσιν οί συγγραφείς®. Εις 
τό Γερακαρίον ήκούσαμεν τό δίστιχον :

Σάν παντρευθής γιά φυλαχτό, θά πάρω άπο τδ χέρι σου
Ενα καρύδι, άν δέν μπορώ νά πάρω το φιλί σου.

Άλλά δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι έκ τών έκεϊ φυόμενων κα,ρ’ύόίν 
έμοίραζον οί νυμφευόμενοι τά κάρυα. Μόνον σημασίαν έχει τό δίστιχων 
προς άπόδειξιν ότι καί παρ’ήμϊν, ώς έπραττον οί άρχαϊοι, μετά τόν 
γάμον διενέμοντο κάρυα πρός δήλωσιν ότι οί νυμφευόμενοι έγκατέλει- 
πον τά παιδιάστικα εισερχόμενοι είς νέον στάδιον τοϋ βίου 3.

Ό αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου κ. Λάτας 3 εγραψεν ότι κατά παράδο- 
σιν ώνομάσθησαν Γερακαρύα,διότι υπήρχε ναός τοϋ ’Απόλλωνος, πέριξ 
τοϋ όποιου ήσαν πολλαί καρυαί, ών τά κάρυα εδιδον οί ιερείς ώς 
ίερά εις τούς έκεϊ προσερχομένους άπανταχόθεν τής νήσου καί τής Πε- 
λοποννήσου πρός λατρείαν τοϋ θεού τούτου. Άλλ’ εινε αύτη εικασία του 
έπιφανοϋς κληρικού, καθότι ούδεμίαν μαρτυρίαν έχομεν έπιβεβαιούσαν 
τούτο. Ό Βαρβιώνης 3 νομίζει ότι τά Γερά καρι^α εΤνε πιθανόν έκ 
τού ιερά Καρνεϊα καί συνεπώς νομίζει ότι κατά τήν αρχαιότητα έκεϊ 
έτελούντο προς τιμήν τοϋ Καρνείου Απόλλωνος τά Καρνεϊα. Εις τό 
χωρίον τούτο κατά τήν εορτήν τοϋ αγίου Γεωργίου άπό άπομνημονεύ-

4 Κάρια == Πηγάδια μέ πλατείαν διάμετρον μετά τής πρός άντλησιν συσκευής, 
χρησιμεύοντα πρός άρδευσιν τών λαχανόκηπων.— Είπομεν έξ οικογενειακών έπω
νύμων,καθότι καί χωρία Ζακύνθου φέρουσι ονόματα οικογενειών’ τινά τούτων ή
σαν καί ονόματα στρατιωτών (stradioti) ώς Γεώργιος ΦΛόχας, ’Ιωάννης Λαμπέ
της, Γεώργιος Μονσάχης, Νικόλαος Δημήτριος ΜπόχαΛης (πρβλ. καί Σάθα 
Μνημεία ΈΛΛηνιχης ιστορίας τόμ. ν, σελ. 20—22. 34).

1 "Ορα Becq de Fouquieres Les jeux des Anciens.
3 Dizionario Storico Mito ogico κτλ. Livorno 1834, τόμ. ν,σελ. 1821.
4 Σιων Άριθ. 14.
·* Χρονικά, χειρόγραφον παρά τώ άρχειοφυλακείφ φύλ· 201, 
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των χρόνων έτελούντο ίπποδρομίαι, καί κατά τήν εορτήν έπετρέπετο ή 
είσοδος έν τή έζζλησία ταύτη τοϋ νικήσαντος ίππέως. Ό δέ νικητής 
έλάμβανεν ώς γέρας κουλοάραν. 'Ο Βαρβιάνης νομίζει ότι όπου νύν 
κεΐται δ ναός τού άγιου Γεωργίου ύπήρχε ναός τού Απόλλωνος. Άλ,λά 
καί τούτο εινε εικασία. Το βέβαιον είνε έκεϊνο, όπερ είπομεν άνωτέρω, 
ότι τό χωρίον τούτο κατωκεϊτο άρχαιόθεν, καθότι, ώς άναφέρει δ 
ρηθείς Βαρβιάνης, εύρέθησαν νομίσματα ελληνικά καί ρωμαϊκά, τάφοι 
άρχαϊοι (έντός ένός μάλιστα ύπήρχεν άρχαϊον ξίφος), λυχνίαι καί δα- 
κρυδόχοι. Έπίσης κατ ’ αύτάς εύρέθησαν έντός φρέατος εις θέσιν Αγίαν 
Μαρίναν, εις τήν δδόν ονομαζομένην Βαρκάν, κεφαλαί τινες μαρμάρι
νοι ήκρωτηριασμέναι, τεμάχια κορμού, μέρος κορμού ζώου καί τεμά- 
χιον γεισώματος φέροντος τάς λέξεις .... ΝΘΙΟΣΕΠΟ ... ·4 πάντα 
ρωμαϊκής έποχής. Έπίσης δέ είς τά Γερακαρία ύπάρχει τοποθεσία 
όνομαζομένη έτι Παληοχώρα ®. Τά εύρήματα πρό πάντων άποδει- 
κνύουσιν ότι τά Γερακαρία κατωκούντο, άλλά δέν δυνάμεθα θετικόν τι 
νά εϊπωμεν. Τά ύπό τήν γήν φιλοστόργως φυλαττόμενα άρχαϊα, ιδίως 
δέ αί έπιγραφαί εΤνε ναι μέν διεσπαρμένα γεγονότα καί μικραί τών χρό
νων εκείνων ειδήσεις, άμα δέ καί άληθέσταται πληροφορίαι μεγάλης

4 Αυτά είνε τά κατ’ αύτάς άναγγελθέντα παρά τών έλληνικών έφημερίδων 
αρχαιολογικά εύρήματα, άτινα άνήγγειλεν ό φιλόπονος φίλος κ. Χιώτης (ΛΙεος 
Λ\όν άρ. 56).· 'Ημείς μετέβημεν έπί τόπου μετά τοϋ σοφοϋ φίλου μας κ. Ζαχα- 
ριάδου διά νά μελετήσωμεν έκ τοϋ πλησίον τδ μέρος, δπερ απέχει τής πόλεως 11 
4/5 χιλιόμετρα. Τδ φρέαρ κεΐται βήματά τινα μακράν τής οικίας τοΰ ιδιοκτήτου 
Νικολάου Παράσχη, δστις μέ είπεν δτι σκαπτών έννόησεν δτι ητο φρέαρ, καί 
άφοϋ άφήρεσε τδ χώμα μέχρι τοΰ αναστήματος του, εύρε τά έν λόγω τεμάχια 
άνά μέσον πετρών, ακολούθως εύρεν αρκετήν λάσπην. Μετ’ ολίγον τδ νερδν άνέ- 

έ βλυσε καί ούτως άπέκτησε φρέαρ χαΛον υδατος, ώς μας είπε, καί έξ αύτοϋ έπίο-
- μεν. Λοιπδν ύπήρξέ ποτέ φρέαρ, άλλ’ άδηλον πότε έγένετο ή έπιχωμάτωσις έκε~.

Βεβαίως θά ύπήρχόν ποτέ έκεϊ αγάλματα ή συμπλέγματα άνήκοντα είς πλούσιον 
ή είς ναόν τινα. Ό χρόνος διά νέων ανακαλύψεων θά λύση τδ ζήτημα. Ό κ. 

ρ Χιώτης άναπληροϊ ουτω τάς έπί τοΰ γεισώματος λέξεις : Ζαχν[τθιος eno\lei.
ί Άλλ’ ήμεθα βέβαιοι ; άν έμάντευσε, τότε ή Ζάκυνθος άπέκτησε άγαΑματοποιότ.

! Είς τδ δήμον ’Ελατίων ύπάρχει χωρίον φέρον τδ ονομα 'Οζωχάρα. ’Επίσης 
|, είς τάς περιφέρειας Μουσάκη, Ρωμήρι, Τραγάκι ύπάρχουσι τοποθεσίαι φέρουσαι τδ
I ό’νομα ΠαΛηοχώρα. Παρα τδ Ρωμήρι ύπάρχει τδ ΠαΑι^όχαστρο, ένθα καί ερείπιά
* μεσαιωνικού πύργου. Είς τδν Πλάνον καί είς τά Γερακαρία ύπάρχουν τοποθεσίαι
r όνομαζόμεναι Παληοβίγλα. Είς τδ Σκοινάρι αναφέρει ό ’Αθηναίος χρονογράφος

Κωνσταντίνος Θεοδώσης Γεωργιλας (1505 καί οχι 1405) δτι ύπήρχε μέρος Πα-
• ΛηοχΖρι καί Παλαια κτίρια. Πάντα ταϋτα αναμένουσι τδν ιστορικόν των, διά νά 

μάθωμεν άν ήσαν άρχαΐαι τοποθεσίαι ή ριεσαιωνικαί ή έγκαταλελειμμένα ’χωρία.

ί " ■ ■ " .
ί
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ιστορικής σημασίας, άλλ’ εις τδν ιστορικόν εναπόκειται νά συμπλή
ρωσή τά χάσματα τής ιστορίας πρδς άνέγερσιν τοΰ οικοδομήματος τής 
αρχαιότατος, καί διασάφισιν όσων οί αρχαίοι συγγραφείς παρασιω- 
ποϋσιν. Διδ μετά πλείστης προσοχής πρέπει νά άποφαινώμεθα. 'Ο και
ρός θέλει βεβαίως μάς άποδείξη δι’ εύρήματος άρχαίου ε’ίτε δι* έγγρα
φου πόθεν παράγεται ή Ιερά Καρύα ή τά 'Ιερά Κάρνα ή τδ Γε- 
ρακαρίο. Τούτο μόνον είνε βέβαιον καί έπισήμως έξηκριβωμένον, ότι 
κατά τούς άρχαίους χρόνους δέν ήτο άκατοίκητον μέρος4. Καί τώρα 
κλείομεν τήν παρένθεσιν,επικαλούμενοι τήν εύμένειαν τών αναγνωστών.

* *
¥

Συγγραφείς, νομίσματα, έγγραφα, τοποθεσίαι, έπιβεβαιοϋσιν ότι έν 
Ζακύνθω ή άμπελος έκαλλιεργεϊτο, άλλά άπδ ποιας έποχής ήρξατο ή 
καλλιεργία τοϋ είδους τοϋ παράγοντος τήν ευεργετικήν σταφίδα ; πάν
τοτε εκαλείτο σταφίς; άπδ πότε ήρχισε νά λέγηται κορινθιακή 
σταφίς ;

Πρδς άπάντησιν , κατά πρώτον φέρομεν είς φώς άνέκδοτον ποιημάτων 
τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος, δπερ λύει εύτυχώς εν ζήτημα, δήλα δή ότι 
τδ είδος ταύτης τής άμπέλου έκαλεΐτο λχανορρώγχ.

Ξύπνα, ξύπνα, άν κοιμάσαι, ώ μαυρομάτα, 
Τον ήλιον πριν ίδοΰμε άπ’ τά βουνά μας, 
Προτού τοϋ τρύγου πιάσομε τά έργάτα 
Πριν βάλουμε στ’ αλώνια άγάλι άγάλι 
Το μαύρο άιανορρωγι, 
Ποϋ μέ τή θεία τή δύναμι καί χάρι 
Το κάνουμε σταφίδα.

1 Ό Διόδωρος (15,45) αναφέρει τής Ζακύνθου Χωρίον δχνρδν παρα θάΛατ- 
ταν, δ προσηγόρονν Αρκαδίαν, ίχ τούτον δ’ δρμώμενοι και βοηθδν εχοντες 
τδν Τιμόθεον εκακοποίονν τονς εν τη πό.Ιει οί πολέμιοι. ’Άδηλον ποϋ νά ήτο 
ή τοποθεσία αΰτη. Ό Samuel Butler (A general Atlas of ancient and mo
dern Geography) την σημειοϊ είς τδ Σκοπόν, τδ πάλαι ’Έ.Ιατος. Ό Kiepert 
(Neuer Atlas von· Hellas) τήν σημειοϊ παρά τδ Βουγιάτον μεθ’ ένδς ερωτηματι
κού, άλλ’ ώς παρατηρεί" δ Riemann (Rech. Archeol. σελ. 4) ή ’Αρκαδία δέον 
νά είνε παραθαλάσσιος καί τήν νομίζει πιθανώς κειμένην είς τδ άνατολικδν μέρος 
έπί "τίνος λόφου. Δέν είνε άπίθανον νά ητο ή ’Αρκαδία είς τά Γερακαρία, έξ ών 
ευκόλως θά εκακοποίονν τούς έν τή πόλει, άπεχούση περίπου 10 χιλιόμετρα. Άπι- 
θανον θεωροϋμεν νά έκειτο ή τοποθεσία αΰτη είς τδ Άκρωτηρι ή είς τούς πρό- 
ποδας τοΰ Σκοποΰ, καθότι τά μέρη ταϋτα κεΐνται έγγύς τής πόλεως. Εις τδν Δή
μον Ναφθίων, παρά τδ κόλπον τοϋ Κεριού, ύπάρχει τοποθεσία Άρκαδινο'ν, άλλ’ό 
κ. Χιώτης ειπεν είς τδν μακαρίτην Riemann δτι προέρχεται έξ ονόματος νέας 
οικογένειας (ένθ, άνωτ.).

Ξύπνα, άφέντρα, ξύπνα, λυγερή μου, 
Τάστρα κτυποΰν τή πόρτα νά ξυπνήσουν 
Τδ ήλιο τδν άφέντη, γιά νά χύνη 
Όπου διαβή χρυσάφι μέ τσ’ άχτίδες.

Έκτος τοϋ ποιηματίου τούτου, εχομεν διαθήκας, συμβόλαια, κατα
γραφής κτημάτων, άτινα άναφέρουσι λχανορρώγχ άσπρο, kokkxvo, 
•μαύρο. Τώ 1500 ύπήρχον είς Βαραχς καί. Μαρμάρχα, κτήματα 
άσπρου λχανορρωγίον. Τώ 1509 είς Λχθακχά ύπήρχεν οικία άνά 
μέσον λευκού καί κοκκίνου λχανορρωγίον.Τφ 1580 δίδονται είς προί
κα 20 άξχνάρχα λχανορρώγχ (άγνοοϋμεν τδ χρώμα), εύρισκόμενα είς 
Γερακαρία- τώ 1530 δίδεται είς χωρικόν κτήμα είς σεμπρία άξιναρίων 
30 λχανορρώγχ μέ τήν ύποχρέωσιν νά έκριζωθή καί φυτεύση έκ τοϋ 
νέου μαύρον λχανορρώγχ ποϋ ξηραίνεταχ καχγίνεταχ πάσουλο 
τσελέντε4. Έκ τούτων δυνάμεθα νά βεβαιωθώμεν ότι κατά πρώτον 
λχανορρώγχ έκαλεΐτο ή σταφίς. Είς συμβόλαια τής αύτής έποχής 
άπηντήσαμεν ότέ μέν απλώς σταφίς, uva passa,οτι δέ λχανορρώγχ- 
άκολούθως ή λέξις λχανορρώγχ έχρησίμευε διά τάς σταφυλάς έχούσας 
μικράς λεύκάς ρφγας, αϊτινες ένίοτε έκαλοϋντο άσπρη σταφίδα*.

Τήν σημερινήν σταφίδα εύ’ρομεν πρώτον είς συμβόλαια,έπειτα είς τά 
επίσημα έγγραφα, καθότι ή κυβέρνησις άνέφερε τδν καρπόν τοϋτο, ότε 
αρκετά έπολλαπλασιάσθη καί ήρξατο νά γίνηται άντικείμενον έμπορίου.

* *
¥

Σταφυλαί μέ μικράς ρ^γας ύπήρχον καί κατά τήν άρχαιότητα. 
Ό Πλίνιος5 άναφέρει τάς λεπτορρώγας (leptorogas) καί έτερον είδος 
έλληνικής σταφυλής μικρόν, τρυφερόν (uva parva). Ό Βιργίλιος επί
σης άναφέρει σταφυλάς μέ μικράς ράγας :

Et passo psithia utilol tenuisque lageos 
Tentatura pedes olim vincturaque linguam $ 
Purpureae preciaeque

Α ’Εξαίρετος σταφίς.
9 Τδ είδος τούτο τής σταφίδος, ήτοι τής σταφυλής μέ μερικάς λεύκάς ρςίγας 

λεγόμενον είσέτι Λιανορρώγι, δσημέραι έκλείπει, άτε μή χρησιμεΰον εις τίποτε. 
Είς τινα μέρη ύπάρχουσι κλήματά τινα, ώς λ. χ. είς τδ κτήμα τοΰ κυρίου Δη- 
μητρίου Μινώτου, δστις τά διατηρεί- χάριν ιστορικής μάλλον αξίας. Οί προβεβη- 
κότες τήν ήλικιαν ένθυμούνται είσέτι δτι είς τήν θέσιν ένθα κεΐται νϋν ή ώραία 
Λέσχη Ζάκυνθος άλλοτε ήτο ή gran guardia ή μέγας σταθμός, καί έξωθεν 
έκειτο μέγα κλήμα λευκής σταφίδος ή Λιανορρωγίου.

9 Βιβλ. XIV, 3, 41.
4 Georg. II, 93 — 95 — Πρβλ. Πλίνιον XIV, 4. Κολουμέλα III, 2 καί έ.
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Κατωτέρω δ αύτος Βιργίλιος αναφέρει την μικρόρραγα άργίτιδα 
argitis minor*, ής ύπήρχβν είδος καί μετά χονδρών ρφγών®, ώστε ό 
Πάρτς 5 όρθώς λέγει δτι είνε αναμφίβολον δτι καί οί αρχαίοι έγίνωσκον 
καί μικρόρρφγα, άπύρηνα είδη σταφυλών. Ό ’Αριστοτέλης προβάλλει 
τήν έρώτησιν διά τι τών τε μύρτων τά έλάττω άπνρρηνότερά 
έστι και έν ταϊς φοίνιξι καί έπι τών βοτρύων.

Τώρα ας ίδωμεν άν διά τής λέξεως σταφίς έθεώρουν προ τεσσάρων 
και επέκεινα αιώνων τήν σημερινήν μόνον σταφίδα. Διά νά λύσωμεν 
τήν απορίαν ταύτην, ήρευνήσαμεν τά βιβλία τοϋ Τελωνείου κατά τά 
πρώτα τής Ενετοκρατίας έτη καί τά αρχαιότερα συμβόλαια. Έκ τής 
έρεύνης έπείσθημεν δτι σταφίδα έκάλουν καί πάσαν ξηράν σταφυλήν, 
τό Τσιμπιπο, λ. χ. Τώ 4504 Πατρεύς τις δίδει είς προίκα, σύν 
άλλοις, και κατ’ έτος 1000 λίτρας ένετικάς σταφίδα ή ξηρά στα
φύλια, δηλα διί τοΊμπίπο.Τω 1504 έρχεται έκ Κεφαλληνίας πλοΐον 
έ'χον καί 1000 περίπου λίτρας σταφίδος άπό σταφυλή στάζια 
(stasia) η ξηροστάφνλο (sirostafilo) ’. Τφ 1526 κατηγορεΐται 
δ Μιχαήλ Άβραμίτης διότι έκλεψεν 100 λίτρας σταφίδα η τσιμπίπο 
άπό τήν ’Ανατολήν, ξένον (stafida sive cibibo del Levante fo- 
restiero). Τφ 1510 αναχωρεί διά Ένετίαν πλοΐον φορτωμένον στα
φίδα χονδράν καί λεπτήν, ήτοι τσιμπίπο τής Ζακύνθου και 
λιανορρώγι ξηρόν άπό τάς Πάτρας. (Stafida grassa et iminuta 
ossia sibibo del Zante et lianoroga secco del Morea). Σημειω
τέου δμως δτι τοϋτο δέν ήτο γενικός κανών, καθότι, τφ 1510 ήλθεν 
έκ Πατρών πλοΐον φέρον καί σταφίδά καί τσιμπίπο, (uva passa et 
cibibo). Τφ 1511 πλοΐον κάμνει γνωστόν εις τήν αρμονίαν άρχήν 
οτι έκ τής τρικυμίας έρριξεν είς τήν θάλασσαν τρία σακκιά σταφί
δας καί δύο τσιμπίπο (tre sacchi stafida et due di cibibo). Έκ 
τούτων δύναται τις νά συμπεράνη δτι παρά τισι έγένετο σύγχυσις 
μ.εταξύ σταφίδος καί τσχμπίπου. ότι άλλοι γενικώς σταφίδα έκά-

1 Georg. II, 99.
1 Πρβλ. Κολουμέλλα III, 2, 21.
* Κεφαλληνία καί ’Ιθάκη κτλ. σελ. 255·
4 Τδ είδος τοϋτο τής σταφυλής ίσως είνε τδ έκ Θάσου, τδ άναφερόμενον παρά 

τοϋ Βιργιλίου ύπο τδ ό'νομα Thasiae vites (Georg. II, 91) καί παρ’ άλλων αρ
χαίων. Τής αμπέλου ταύτης δ οίνος άάσιος λεγόμενος ήτο αξιόλογος. "Ομως έν 
Κεφαλληνία υπάρχει χθαμαλή τοποθεσία έν Έλειω όνομαζομένη Ιτασειο (δρα 
Τσιτσέλη ενθ. άνωτ.). Υπάρχει άρά γέ τι κοινδν μεταξύ τής στάσιας σταφυλής 
και τής είς Στασειδ τοποθεσίας, ή έλαβεν ή σταφυλή αυτή τής Κεφαλληνίας τδ 
άνομα εκ τοϋ τόπου τούτου, ή μετεφέρθη έκ τής νήσου Θάσου; 
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λουν πάσαν άπεξηραμμένην σταφυλήν, ώς κατά τούς άρχαίους χρόνους, 
καί ολίγον κατ’ ολίγον σταφίς ώνομάσθη μόνον ή σημερινή λεγομένη 
σταφίς.

Είπομεν κατά τούς άρχαίους θρόνους, καθότι σταφίδα, καί μετά 
πλεονασμού άστα,φίδα οί πρόγονοί ήμών έκάλουν άναμφιβόλως πάσαν 
άπεξηραμμένην ρφγα σταφυλής. Αυτήν τήν σημασίαν έχει τό παρά 

Θεοκρίτφ:
Ά σταφυλίς σταφίς εστ’, ουδέ ρόδον αυον όλεΐται

καί ή παροιμία άνδρός, γέροντος, άσταφις τό κρανίον.
Ώς άπεξηραμμένη σταφυλή άναφέρεται άπό τόν Ξενοφώντα, Θεό- 

φραστον, Διοσκορίδην καί άλλους συγγραφείς καί λεξικογράφους. Καί 
τον έκ σταφίδος, ήτοι άπεξηραμμένων σταφυλών οίνον δ 'Ιπποκράτης 
καί άλλοι σταφιδίτην έκάλουν. "Ο,τι διά τής λέξεως σταφίς ένόουν 
οί άρχαΐοι Έλληνες ένόουν καί οί Λατίνοι διά τής λέξεως uva passa. 
Ό Πλίνιος λέγει uva passa quam astaphida vocantΏστε 
passa (έκ τοϋ patior, δπερ δύναται νά έχν) καί τήν σημασίαν τοϋ 
σταφιδόω) δηλοΐ δτι ή σταφυλή είνε άπεξηραραένη. Καί οί Έλ
ληνες έκάλουν σταφιδίτην τόν έκ σταφίδος οίνον οΰτω καί οί Λα
τίνοι έκάλουν αύτόν passum, διό «Unde passurn dicitun vel quia 
solem aut ignem patitur, vel quia soli expanditun8. Καί οί 
’Ιταλοί συνεπώς, διά τής λέξεως uva passa, τό αύτό έννοοϋσι. Passo 
παρά τοϊς Ίταλοΐς δηλοΐ καίχόρτον, καρπόν μεμαραμμένον ή άπεξη- 
ραμμένον. Διό τήν σταφίδα καλοϋσι uva passa καί passolina, pas- 
sola καί passulo, λέξεις άναφερομένας καί παρά τών δοκίμων συγγρα
φέων Καβάλκα καί Ρέδη8.

"Ας έ'λθωμεν είς τό κυριώτερον ζήτημα. ’Από πότε ονομάζεται Κο
ρινθιακή σταφίς ; καί διατί; ύπήρξεν είς τήν Κόρινθον σταφίς;

(’Ακολουθεί).
18 πυ ρόδων δέ Βεάζης.

’ Βιβ. XXIII, 12 (14).
8 Κολουμέλλα 12, 16. Πρβλ. και Πλίνιον XIV, 11 (9)ι
3 Πρβλ. Αεξικδν τής Crusca έν λέξεσι passo, passolo.
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ο Ιατρός τον ΙΙαιδων. Πρός χρήσιν τών μητέρων και τών 
παιδαγωγών ύπο G. Variot ιατρού τών έν Παρισίοις νοσοκομείων, 
πρώην πρωτιάτρου τής Ιατρικής σχολής έν τφ νοσοκομείο» των νοσούν- 
των παίίων, έπιθεωρητού ιατρού τών σχολείων τής πόλεως τών Παρι- 
σίων. Μεταφρασθείς καί πολλαϊς σημειώσεσιν επαυξηθείς ύπο 2£πυρ. 
Ίω. Κανέλλη, παθολόγου ιατρού. Μετά πολλών έν τώ κειμέ- 
νω εικόνων. Έν Άθήναις, παρά τφ εκδότη Σ. Κουσουλίνφ, 1893.

Το άριστον καί χρησιμώτατον τοϋτο σύγγραμμα, ού τίνος τήν μετάφρασιν έφι- 
λοπόνησεν άξιεπαίνως δ μεταξύ τών νέων ήμών επιστημόνων διακεκριμένος ιατρός 
κ. Κανέλλης, συνιστώμεν ένθέρμως εις πάσαν οικογένειαν ώς πολύτιμον έφόδιον.

Κερκυραϊκα Απομνημονεύματα ύπο Φρεδ. Άλβάνα. Μέρος 
Β' . 'Ιστορική Έποχή. Έν Κερκύρι^. Τυπογραφεϊον ή Κέρκυρα, 1893.

Καί τδ Β' τοϋτο μέρος τοΰ ανωτέρω άξιολόγου συγγράμματος άρτι έκδοθέν καί 
πραγματευόμενον περί τής ιστορίας τής Κερκύρας μέχρι τής τών Ρωμαίων έπι- 
κρατήσεως, περί τής τοπογραφίας τής νήσου, τών επιγραφών και τών νομισμάτων 
αύτής, χαρακτηρίζει ή έμβρίθεια καί ή σαφήνεια ή παρατηρούμενη είς τά έργα 
τοΰ γνωστοΰ λογίου συγγραφέως.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΙΝΟΥ

ΑΤΤΙΚΑ! ΗΜΕΡΑ!
Διηγήματα, εικόνες, σκηναί, μονόλογοι, φαντασμαγορίας 

πραγματεϊαι, σάτυραι, κλπ.
Τόμος κομψός, εικονογραφημένος.

Τιμαται διά μέν τούς όυνδρομητάς έν τφ έρωτερικφ δρ. 
έν δέ τω έξωτερικώ Φρ χρ. ?.

Οΐ έπιθυμοΰντες νά έγγραφώσι συνδρομητα'ι είς τάς προσεχώς έκδοθησομένας 
«Άττικάς Ημέρας» παρακαλοΰνται νά δηλώσωσι τοϋτο προς τδν συγγραφέα, 
άποστέλλοντες άμα καί τδ άντίτιμον αύτών.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Τό παρόν Α.' φυλλάδεον τοΰ Ιζ' τόμου άποστέλλε- 
ταε xai εες πολλούς μή εγγεγραμμένους ώς συνδρομη- 
τάς. Λεό παρακαλούνταε όσοε έχ τούτων δέν ευαρε
στούνται νά θεωρηθώβεν ώς συνδρομηταε, νά έπεστρέ- 
ψωβεν ήμϊν τό φυλλάδεον πρό τής έχδόβεως τού επο
μένου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΧΙΣ


