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ΒΙΟΣ, ΓΙΟΙ11ΙΕΙΣ, ΤΕΛΕΥΤΙΙ ΛΧΤΟΓ.

Ό  Σύλλογος Βύρων, έκδίδων φερώνυμον 
περιοδικόν σΰγγραμα, ώφειλεν άπαραιττίτως 
τοϋέργου αύτοϋ άρχόμενος, νά δημοσιεύση την 
βιογραφίαν τ·οϋ μεγάλου ποιητοϋ καί μεγάλου 
φιλέλληνας, όνόματι οΰ χοσμεϊται.

Κληθέντες ημείς εις έκπλήρωσιν της εντο
λής ταύτης, συναισθανόμεθα τό ά:0ενές των 
δυνάμεων ημών, ο μ  ως δε ύπείκοντες εις την 
εύγενή πρόσκλησιν του Συλλόγου, θέλομεν 
προσπαθήσει, τό κατά δύναμιν, ν’ άνταπο- 
Ηριθώμεν εις τάς προσδοκίας αΰτοϋ τε  καί 
των πεφωτισμένων άναγνωςών του παρόντος 
περιοδικοί).

Θέλομεν εκθέσει μετά της δυνατής ακρί
βειας τά  τοϋ πολυκυμάντου βίου τοϋέζό^ου 
εκείνου άνδρός, καί διαλάβει περί των άθα-
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νάτων αύτοϋ ε π ώ ν  Οέλομεν δέ ένδιατρίψει 
ιδίως, περί της έν 'Ελλάδι έλεύσεώς του καί 
της έν τ-?ί περικλεεΐ καί ηρωική πόλει τοϋ Με- 
σολογγίουμοιραίας τελευτής του. Βραχέα τινά 
όσον ημείς γνωρίζομεν, περί τούτου, καθ’ ελ
ληνικήν εποψιν, συνεγράφησαν υπό των πολυα
ρίθμων Ευρωπαίων βιογράφων του, έν οίς δια- 
πρεπουσιν 5 Ούιλλεμαίν, ο Βουλουέρ (Lytton 
Bulw cr), ό Tli. M oore καί έν μέρει ό Μα- 
κωλάϋ.

; ’Ανάγκη νά ε’ιπωμεν, ότι έν τώ  προσώπω 
καί τνί μνημνι τοϋ Βύρωνος.,, άποτίομεν φόρον 
εθνικής ευγνωμοσύνης καί πάστ) τνί άθανάτω 
καί μεγαΟύμω έκείνν) χορεία των λοιπών ©ι- 
λελλήνων, ο'ίτινες, έκ τής 'Εσπερίας ιδίως όρ- 
μηθέντες,συνέπραξανυπέρ τοϋ 'Ελληνισμού, ή 
εδραμον νά βυναγωνισθώοι μεθ’ ημών καίτινες 
ν’ άποθάνωσιν ένταϋθα, υπέρ τοϋ καλλίστου 
καί εύγενεστέρου τών αγώνων, τοϋ τής έλευ- 
θερίας; Έλεύσεται ήμαρ, ότε ή ευγνωμονούσα 
'Ελλάς, παρά τούς τοϋ Ι/ηγορίου, τοϋ Κοραή,
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^ου 'Ρήγα,δλων έν ενί των 'Ελλήνων πρωτα- 
γωνιςών, θέλει ανεγείρει τοΐςδιαπρεπεστέροις 
αυτών άνόριάντας καί ηρώα. (*) Διό, δημο- 
σιευθήσονται άλληλοδιαδόχως, έν τώ  περιο- 
όικώ τούτω, βιογραφίαι καί ά'λλων διάσημων 
φιλελλήνων,ό'σοι,εΐτε διά τής γραφίδος αυτών, 
ειτε διά του στήθους καί της αιχμής των, ή 
δ ι’ άλλων ενεργειών, συνέδραμαν τον άγωνα 
ημών, ειργάσθησαν υπέρ τοΰ 'Ελληνισμαΰ. 
Καθ’ ημάς, έσται ατελής ή ιστορία τής εθνε
γερσίας μας, άνευ τών βιογραφιών τούτων. 
Ευγενής καί μεγάθυμος ην τωόντι ή «πόφα- 
σις, η αδταπάρνησις τών υιών εκείνων τής 
'Εσπερίας, οϊτινες, αφέντες την γεννέτειραν 
αυτών χώραν, τάς ανέσεις των, την ραστοί- 
νην των, ηλθον νά προσφέρωσι τούς βραχίο
νας των, τό αίμά των υπέρ έθνους, ένδοξου 
μέν κατά τό παρελθόν, αλλά καταβεβλημέ
νου υπό δουλείας αιώνων, καί διαγεγραμμέ- 
νου από τάς δέλτους τών εθνών.

'Ο έγγενηθείς τότε εις τάς ψυχάς τών απαν
ταχού εϋγενών τό φρόνημα άνδρών ενθουσια
σμό; ην απερίγραπτος. 'Ο δαιμόνιος Ααμαρ- 
τίν, ό'τε είσέτι ένεπνέετο υπό τοΰ ύψηλοϋ 
αισθήματος τοΰ φιλελληνισμού, διά βραχέων 
παρέστησε θαυμασιώτερον πάντων τό μέγα 
γεγονός, γράψας (*) « L ’insurection des 
Grecs contre leur barbares oppresseurs 
est un des plus beaux spectacles qui aier.t 
<St<5 donnd aux hommes de com tem pler.» 
«Θέαμα ΰψιστον, τό υψηλότερον όσων έδόθη- 
σαν τοΐς θνητοΐς νά ίδωσι, παρέστησεν η 
έςέγερσις τών Ελλήνων κατά τών βαρβάρων 
αυτών δυναστών.»

Τοτε ήκούσθησαν καί οί εμπνευσμένοι φθόγ
γοι τών Λουδοβίκων τής Βαυαρίας, τών Βι- 
κτώρων Ουγώ, τών Βερανζέ, τών Δελαβίν, ή 
φιλελληνική καί φιλάνθρωπος φωνή τών 2α- 
τωβριάν,τώνΟύϊλλεμαίν καί τοσούτων άλλων.

’Αλλά, κατά Πίνδαρον, ά μ ν ά μ ο ν έ ς  
β ρ ο τ  ο ί μαραίνονται επί τής γης ταύτης τά

(*) Γνωστόν ότι τήν πρωτοβουλίαν άνεγέρσεως 
άνδριάντος τώ Βύρων, άνέλαβεν ήδη ο φερώνυμος 
.Σύλλογος.

(*) Έν σημειώσει τοΰ πονήματός του «Le der
nier Chant du Pelerinagc de Harold» Ινώ έμπνευ- 
σμένως ψάλλει τον θάνατον τοΰ Βύρωνος και εξυ
μνεί τήν Ελλάδα.

πάντα, καί αυτά τά  εϋγενέστε^ζ τών αισθη
μάτων, δίκην τών εΰωδεστέρων άνθέων. Καί 
6 μέν φιλελληνισμός μυκτηρίζεται σήμερον, 
ό'τε αναζητεί ίσως τήν έξέγερσίν του, ό ευ
φυής Γάλλος Γοδινέ διά τοΰ δράματος αύτοϋ 
«οί Ελεύθεροι» ά;αμιμνήσκοντος ό'λην τήν 
έναγχον ελληνικήν δόξαν καί τήν μεγάλην καί 
θαυμαστήν εποποιίαν τής έπαναστάσεώς μας, 
τό δέ φιλόπατρι έκοιμήθη,φεΰ! νήδυμον ύπνον 
έν ταΐς καρδίαις αϋτών ημών τών Ελλήνων 
τής ένεστώσης γενεάς ! Έξεγείρωμεν καν αυ
τόν διά τής Μούσης, διά τών αναμνήσεων.

A
Θλιβερά καί δακρυόεσσα, ώς έπί τό πολύ, 

τών μεγάλων καί έξοχων πνευμάτων, ιδίως 
τών ποιητών, η διάβασις έπί τήςγής. 'Τψοΰν- 
τα ι εις σφαίρας μεταρσίους καί άγνωστους 
τοΐς λοιποϊς θνητοΐς,καί γεννώνται ό'πως προ- 
καλέσωσι τόν θαυμασμόν τής ανθρωπότητάς 
καί τέρψιοσιν αυτήν διά τών καρπών τής δια- 
νοίας καί τής ψυχής των αυτής.

Άνέγνωμεν καί άπεμνημονεύσαμεν έν τώ  
νώ, εις έπος ποιητοΰ φίλου, έπιγραφόμενον οί 
ΤΤοιηται, τους εξής έκφραστικοΰς στίχους : 
«Τοΰ ποιητοΰ πολύδακρυς, πολύπαθης ό βίος' 
Δεν ρεει ρύας εις τερπνήν κοιλάδα μηνιρίζων, 

δέν τρέχει διαυγής·
Ορμα, ώς χείμαρρος θολός κ’ ερημικός, άγρίως, 
Εν μέσω βράχων και κρημνών μηκώμενοςκι’άφρί-

■ ,  -  [ ζ ω ν -Καί συνοδοί του κεραυνοί παντοΰ καί καταιγίς (*)
Δέν έ'γραψε καί 6 Άλφρέδος Μουσέ τάς θαυ- 

μασίας έκείνας ςροφάς,έν αίς 6 ποιητής προσο- 
μοιάζεται προς τόν έρημικόν πελεκάν αν, τόν 
όιά τοΰ αίματος τών σπλάγχνων του τρέ- 
φοντα τους νεοσσούς του, ώς ο άοιδός, ή έ- 
παιτών καί αόμματος, η ά'σιτος καί δυστυχής, 
τέρπει διά τών ποιήσεων του τάς γενεάς ; Θέ- 
λομεν βραδύτερον γράψει ΐσως ειδικώς, περί 
ποιητών, νΰν δέ μεταβαίνομεν εις τά  τοΰ 
βιογραφομένου.

Ό  Βύρων (Μπάΰρων, Byron) έγεννήθη

(*) Πρός συμπλήρωσιν παραθέτομεν και τήν 
έ?ής στροφήν-
«Κ’ εάν έγράφη δυστυχείς ο! ποιητα'. νά ώσιν,
Εις θλίψεις, εις άπόγνωσιν, εις βάσανα νά ζώσιν, 
Άλλά ένώ, ενώ κρατοΰν τήν λύραν των και ψάλλουν 
ΌποΤα μ,ύρτα ευθαλή έν τή όοώ των θάλλουν, a

έν Λονδίνω (*) τώ  Π 8 8 ,  ίνομασθείς Γεώρ
γιος Νόελ, πρός τό έπώνυμον Βύρων προσ- 
λαβών καί τό μητρικόν Γορδων. ΜΙ καταγωγή 
αύτοΰ, πατρόθεν μεν άνέρχεται μέχρι των 
χρόνων τής κυριεύσεως τής ’Α γγλίας υπό Γου- 
λιέλμου τοΰ Κατακτητοΰ, ώ ήκολούθησεν εκ 
~ής πατρίδας του Περιγόρδ τής Γαλλίας, ό ευ- 
Λούμενος αϋτοΰ 'Ρουλφός (R alp h ) de Burun,

λαβών γαίας τών Σαςώνων καί έγκ*τ«5τα - 
θείς αυτόθι- μητρόθεν δέ έκ τοΰ βασιλικού γέ 
νους τών Στυαρτιόών, επι Ίακωβο’υ τοΰ Β .

'Ο πατήρ τοΰ ποιητοΰ ώνομάζετο ’Ιωάννης 
(John) φημισθεΐς διά τό άκρως έκλυτον καί 
ακόλαστον τοΰ βίου του. "Έγειμεν εις πρώ
τον γάμον, διαζεύξας τοΰ συζύγου της κυρίαν 
τινά (*) άφοϋ ένοχοποίησεν αυτήν διά τών

'σχέσεων του, ήσώτευσε τήν ιίία ν  καί την πε
ριουσίαν έ/.είνης, καί μετά τόν θάνατον α-υτής 
άποπλανήσας καί άπαγαγών, ένυμφευθη τήν 
εύγενή νεάνιδα Αικατερίναν Γόρδων de Ghi- 
ght έξ Άβερδήν τής Σκωτίας, καταγομένην 
ως προείπομεν, έκ τ ώ ν  Στυαρτιδών.Ά λλα δεν 
έβράδυνε νά σπαταλήση καί ταυτης τήν πε
ριουσίαν, μηδόλως σωφρονισθεις την διαγω-

'(* )  Κατά τινας δύο αλλαι πόλεις, ή Malrouge 
και τό Δόβερον (Douvre) άναοέρονται ώς γενέ
θλια·. τοΰ Βύρωνος· Ούτως έπτα πόλεις και έν τή 
αρχαιότητι ήριζον περι τής γενετής τοΰ θειου
Ο;ιήοου.

γην καί βιών οτέ μέν έν Λονδίνω, ότε δε εν 
Παρισίοις. Ένταΰθα εύρέθη, οτε έγεννήθη ο 
υιός αΰτοΰ, έν Γαλλία δέ άπεβίωσε μ ε τ ’ c’i  
πο;.ΰ. άγων ηλ.ικίαν 35  ετών.

Περιεσώθη μετά τόν θάνατον αΰτοΰ, μόνον 
εισόδημά τ ι ένιαύσιον έκ λιρών 1 5 0 , άνηκον 
τή μητρΐ καί δι’ αυτοΰ συνετηοοΰντο, έπί ικα
νόν'χρόνον, έν παντοίαις στερησεσιν οί έπι- 
σήμων καί πλουσίων οικογενειών εκείνοι γόνοι, 
ή μήτηρ καί ό υίός της. Βραδύτερον τή προ-

(*) Έ κ  ταύτης είχε μίαν αίνον θυγατέρα, τήν 
Λύγούσταν, γενομένην βραδύ ̂ *ίν σύζυγον τοΰ Κ,
l.eigh καί τρυφερώς άγαπωμί 'Λ & ^ τ ·? Β ‘ρυ.’ίί·
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C..«0iL3c τοϋ κόμητος Carslilc, κηδεμόναςτοΰ 
ανήλιου  Βύρωνος, Λροσετέθησαν καί ά'λλαι 
3 0 0  λίραι τ ί?  β α σ ιλ ιά ς χορηγίας, άπε- 
οόθη δέ αύτοΐς καί τ ι παρανόμως ά -χλ λ ο - 
τριωθεν^ οικογενειακόν κτήμα, τό Rochdal. 
Ά λ λ ’ άξιοσημείωτον καί τον ποιητήν μας έ
μελλαν νά πιεσωσιν, έν αύτοΐς τοΐς σπαργά- 
ν°ις τ θυ, ή ένδεια καί αί στερήσεις, ταλανίσα- 
σαι καΟ ό'λοντον βίον, πλείστους πο ιητάς!

Τώ 1 7 9 8 , ττεριν-λΟε τέλος είς τήν κυριό
τητα  αύτοϋ τό οικογενειακόνκτήμα Neustead 
Abbey όπου καί μετέβη, (*) μετά την τε 
λευτήν τοϋ παραδόξου πρός πατρός θείου του 
I όυλιελμου, περί ού ρηθήσεται κατοιτέρω.

Μεχρις έ/.είνου, η μη'τηρ καί ό παΐς διή- 
γον, ως επί τό πλεΐςον, έν τινι παρά τή πό- 
λει Άβερδήν ^έξοχή, καί αύτοϋ διηλθεν 6 
Βύρων την πρώτην καί τρυφερωτέραν αύτοϋ 
ηλικίαν. II Σκωτία είναι τόπος γραφικός, 
πληρης ποιήσεως. Τά χιονοσκεπή όρη αυτής, 
αι ά,-ορρώγες ά '.τα ί της έχουσί τ ι άγριον, 
ά-αράμιλλον, τερπνότατον δέ θέαμα παρί- 
στησιν ή πλαυσία καί ανθηρά βλάστησις καί 
η επιμελημένη καλλιέργεια. Ό  παΐς άοέθη 
υπό της μητρός του νά διάγν) ελεύθερος ‘καί 
απεριόριστος, καί ο μικρός Βύρων περιέτρεχεν 
άταύστως σχεδόν τά  γραφικά των πέριξ το
π ία , ανερριχάτο τάς άκρωρείας, καί έν τώ  
μεταξύ η'.ροάτο άπλήστως των μελαγχολι
κών ασμάτων τής Καληδονίας, καί έπλήρου 
την Φαντασίαν του Ικ των μεστών ποιήσεως 
παραδόσεων καί διηγήσεων καί των προλή
ψεων τοϋ λαοΰ. 'Ως 6 Βαλτέρ Σκώτ, έ Καμ- 
πέλ , καί 6 ήμέτερος Βύρων, αύτόθι έλαβε 
τάς πρώτας εντυπώσεις του, δούς μάλιστα 
έκτοτε δείγματα  τοϋ μετά ταϋτα χαρακτή- 
ρός του. Μία ήμερα, επί τοσοϋτον ήτάκτησέ, 
φαίνεται, κατά τάς έκδρομάς του, ώστε ή 
μήτηρ αύτοϋ, ή κατατριχομένη διηνεκώς καί 
ύπό τής θέσεώς της, ειπεν αύτώ κ©ά γίνης 
ποτέ αληθής Βύρων, τέκνον μου !»

Έ κτοτε δέ, φαίνεται, έ ποιητής ένεφορήθη

( ) ΙΙνπροτερον τοΰτο μοναστηριακόν κτήμα, 
οπού υπήρχε μονή, κτισθείσα τό. 1170, υπό Ε ρ 
ρίκου τοΰ Β . εις έςιλασμόν τοΰ ΰπ’ αύτοΰ φόνου 
τοΰ έπισκόπου τοζ Καντοβερύ. Περιπαθές έλεγεΓον 
εγραψεν ίπ  αύτου ό Βύρων, I, ταΐς "Ωρ α ι ς ττ ί
Σχολή,?.

υ~ό του αισθήματος έ/.είνου τοϋ φιλελευθέρου 
ό'περ απέδειξε πολλάκις έν τώ  βίω του, άντι- 
θέ-ως της^αριστοκρατικής καταγωγής του,· 
καί ό'περ ωύήγησεναυτόν, επιτέλους, έν Έ λ - 
λάδι,τή  αγωνισμένη υπέρ τής έλευθερίας της.

Τά όρη αληθώς, πνέαυσιν αύραν τινά ελευ
θερίας καί ό άναπνεύσας αύτήν ά πα ξ, άδού- 
λωτον προσκτάται φρόνημα. Εις τά  ελληνικά 
όρη, επ ί τοϋ Όλύμπου, τοϋ Πίνδου, τοϋ Ταΰ
γετου, τ ω ν ’Ακροουρανίων μή δεν διεσώθη έπί 
αιώνας τό ζώπυρον τής Ελληνικής έλευθε- 
ρίας;

Ενταύθα ά/άγκη νά μνημονεύσωμεν καί 
του πρώτου έκείνου νηπιακοϋ, ούτως είπεΐν, 
έρωτος τοΰ Βύρωνος· Ο'.ταετής ών ήράσθη 
περιπαθώς συνομηλίκου τινός κόρης, ένόματι 
Μαρίας, ή'τις καί αυτή διέτρεφε πρός έκεΐνον 
τό αυτό αίσθημα καί ενώ παρεδίδοντο άμφό- 
τίροι εις τούς ρεμβασμούς των, ή πρεσβυτέρα 
τής κόρης αδελφή έπαιζε, πλησίον αυτών μέ 
τούς πλαγγόνας της (κούκλας). Ό  έρως εκεί
νος ην πρόδρομος πρωϊαίτατος τώ νμετά  ταϋτα 
παθη'σεών του. Ή  μήτηρ του, έν τώ  μεταξύ, 
εφροντισε περι τής εκπαιδεύσεώς του, ά π ο ς έ ΐ-  
λουσααύτόνε’ίς τ ι  τοϋμέρους γραμματοδιδα- 
σκαλεΐον,κυρίως οε αι φροντίδες της έςράφησαν 
εις τήν θεραπείαν τοϋ ποδός του, καθ’ 8ν υπέ- 
σκαζεν έκ νηπιότητος, ένεκα άτυχοϋς τίνος 
συμβεβηκότος. Ά λ λ ’ αί προσπάθεια-, αύτής, 
α.1 τότε καVat μετά ταϋτα άτέβησαν μάταιαι. 
Ό  Βύρων διέμεινε δ ι’ ό'λης τής ζωής του χ ω 
λός τον έτερον πόδα, όπως καί άλλοι τινές 
διάσημοι σύγχρονοί του, ώς παρατηρεί ό Βού- 
λου ,̂ρ, ο Βαλτερ Σκωτ, ο Ταλεϋράνδος, £ στ:α  - 
τάρχης Σούλτ· έδυσφόρει δέ διαρκώς έπί τώ  
ελα γτω ματι τουτω, αποδιόων τό δυ^ύνημα, 
άγνωστον διατί, εις τήν σεμνοτυφίαν τής μη
τρός του.

Τό κτήμα τής Newstead, εις 8, κατά τό 
1 7 9 8 , μετέβη μετά τής μη-ρός του νά κατοί
κηση, άνήκεν, ώς προείπομεν,τώ πρός πατοός 
θείω αύτοϋ Γουλιέλμω πέμπτω  τήν διαδο
χήν,λόρδω Βύρωνι, (*) κληθέντος δέ «φονέως 
Βύρωνος» έπειδή έν έριδί-τινι πρός συγ
γενή του, έφόνευσεν αυτόν ίδίαις χερσί. Δίκα- 
σθί,ις παοα τής βουλής τών 'Ομότιμων, κατε-

( ν) Ή  οικογένεια των άνυψώΟη εις τό άςίωμ*· 
τοΰ πατρικίου τώ I 645, ΰπό ’Ερρίκου τοΰ Η'.
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δικάσθη είς θάνατον, ού ό'μως άπαλλαγεις, 
έξώσθη τοϋ σώματος ίσοβίως. Τότε απεσυρθη 
είς τό κτήμα του, οπού διήγαγε βίον όλως 
μισάνθρωπον καί τον πλέον παράδοξον καί 
ιδιότροποι. Μηδένα δεχόμενος, μηδένα Οέλων 
νά βλέπη, κ ϊτεκλείετο έν τώ  πύργω καίέτρε- 
φεν έν αύτώ πληθύν γρύλλων (grillons), ους 
κ*τώρθου νά ποιή χειροήθεις, παραδιδόμενος 
καί είς άλλας άλλοκότους «σχολήσεις. ''Οτε 
δέ δ Βύρων, όστις διεδέχθη εκείνον καί εις τό 
αξίωμα τοϋ λόρδου, καί ή μήτηρ του ήλθαν 
νά έγκατασταθώσιν αύτόθι, εύρον τα  παντα 
ήρημωμένα καί τον πύργον σχεόόν άκατο ικη- 
τον. «Είς σκίμπους, λέγει τις τών βιογρά
φων τοϋ Βύρωνος, έσώζετο έν ταις ευρείαις 
καί έρήμοις τοϋ πύργου αίθούσαις και έπ’αυ- 
τοϋ εκάθησέν η γυνή, παρά τήν έσ-.ίαν, θλι- 
βουσα είς τάς άγκάλας της τό μονογενές τε - 
κνον της καί κλαίουσα.» Αυχμηρά δέ ήν,

, άτερπής καί η περικειμένη χώρα. 
λοιπόν τό θαυμαστόν, ά'ν ίσχυρώς έπέ- 

δρασεν έπί τής φαντασίας τοϋ εύπαθοϋς έκεί
νου παιδός, τοϋ νεαροϋ Βύρωνος, ή αιφνηδία 
αύτη μεταβολή τών πρό τών οφθαλμών αυτοϋ 
θεαμάτων καί φρονοϋμεν, 0Tt τοϋτο ούκ ολίγον 
έτ:ενήργησεν ο πως έπιρρώση τό φύσει μελαγ
χολικόν, τό έξαλλον, τό αντιφατικόν τών 
μετά ταϋτα αισθημάτων τοϋ ποιητοϋ. Λιε- 
μειναν αύτοϋ εν έτος, μεθ’ 8 ήμήίηρ του μετέ- 
φερεν αυτόν είς Αονδϊνον, καί ε!;ήγαγε κατ’ 
άρχάς μέν εις κατωτέραν τινά σχολήν, άκο- 
λούθως δέ είς τό ί t H arow  on the lli ll  Γυ- 
μνάσιον, ένθα άπεστέλλοντο συνήθως οί παΐ- 
δες τών άριστοκρατικωτέρων αγγλικών οικο
γενειών. ’Ενταϋθα κυρίως ήρχισεν άναφαι- 
νόμενος ο παράδοξος τοΰ Βύρωνος χαρακτήρ, 
ο δι’ όλου αύτοϋ τοϋ βίου άναπτυχθείς. νΑλ- 
λοτε μέν παρεδίδετο μετά μεγίστης ζέσεως 
είς τήν σπουδήν, άλλοτε δέ πάλιν έλιγώρει 
όλως αύτής καί παρή,τει τά  μαθήματά του, 
ϊνα άναγινώσκνι τόν Όσιανόν ή ιστορικά βι
βλία καί ιδίως τήν παλαιάν Γραφήν. Συνεχώς 
συνήθροιζε τοϋς συμμαθητάς του, έφ’ ών εξή- 
σκει άκαταμάχητόν τ ι γόητρον καί ήγόρευεν. 
’Από τής Οορυβωδεστέρας οιαχύσεως μετέ- 
" ίπ τεν  αίφνης είς τήν στυγνοτέραν μελαγ
χολίαν καί άφασίαν η εί; τάς βιαιοτέρας σω- 
ματικάς άσκήσεις. ’Αείποτε δέ ην υπερήφα
νος, ακατάδεκτος, ά /ήσυχος καί ανυπότακτος

! μέ/ρις άπειθείας, συμπαθών [λόνον πρός τούς 
κατωτέρους αύτοϋ καί τούς άόυνατους, όπως 
βοαδύτερον, υπό τοΰ εύγενεςάτου τούτου αι
σθήματος εμφορούμενος, ηλθε νά ύπερμαχήσνι 
τής άσθενοϋς Ελλάδος.

Έ ν τώ  αεταξύ, συνέλ,αβε καί άλλον έρωτά 
πρός Μαργαρίταν τινά , ης τόν πρόωρον θάνα
τον έ’ ρ/,νησεν άλγεινότατα, μνησθείς τής κό
ρης καί έν τοΐς ποιήμασί του. Μεταβάς πάτε, 
διαρκουσών τών διακοπών είς Newstead, ά- 
πήντησεν αυτόθι καί ήγάπησε περιπαθώς, 
δεκαπενταετής τήν ηλικίαν, την Μαρίαν 
Chaw orth, ούσαν άνεψιαν τοϋ υπο τοΰ Γου- 
λιέλμου φονευθέντος εύττατρίδου. Ώ ς έπό- 
μενον, δεν έτελεσφόρησεν ουδ’ ουτος ο ερως, 
άλλ’ ό'μως έξήσκησεν εύτυχή επιρροήν έπί τής 
μελλούσης κλήσεως τοϋ Βύρωνος,καθότι ό ίδιος 
εί; τόν άποτυχόντα εκείνον έρωτα αποδίδει 
τήν έξέγερσιν τής ποιητικής Μούσης του.

'Έ κτοτε τό όνομα Μαρία έξήσκησε μ α γι
κήν ίσχύν έπί τής φαντασίας του.  ̂ Εύγενές 
δντως τό αίσθημα τοϋ ερωτος, τις ο αντιλ.ε- 
γω ν; αλλά καταστρεπτικόν, εί διαφλέγει 
νεαράς καρδίας! 'Οποσων θλίψεων, δλ,ισθ/·,- 
Λάτων, άποπλ,αντ'σεων έν τώ  βίω καί απο
γοητεύσεων άταλλνάσσονται οι μηόεποτε αί- 
σθανθέντες αύτό, ή άγευστοι αύτοϋ γενομενοι 
κατά τήν νεαράν των ηλικίαν ! . .  .

Τελειώσας τήν σειράν τών'μαθημάτων του 
έν τώ  Γυμνασίω, είσήλθε,δεκαπενταετής, πρός 
περαίωσίν τών σπουδών του, είς το Πανεπις·η- 
μιον τής Κανταβριγίας (Cam bridge). Αλλα 
καί αύτόθι απέδειξε τήν αύτήν άνειμένην δια
γωγήν, τάς αύτάς τάσεις. Ένέσκηψε μέν Οερ- 
μότερον είς τήν σπουδήν και ιόιως τήνμελε* 
την τών Ελλήνων *αί Λατίνων κλασικών, 
άλλ’ ούδέν ηττον παρεδίδετο ά'.ρατήτως εί< 
τάς άγαπητάς του σωμασκίας, τήν ιππασίαν, 
τήν πάλην, τήν οπλασκίαν, τά κολύμβημα, 
τήν πυγμαχίαν' τό δέ χείριςον, εις παντοειδή 
ατοπήματα καί άσωτείας, άνωτέρας τής 
ηλικίας αύτοΰ. Ά λ λ ’ ούδέν τών βιαίων έκεί- 
νων παθών κατεκυρίευσεν αύτοΰ, ώς Ιχοντοί 
ψυχήν ύπερτέραν. Έν πάσι τούτοΙς, ύπελάν- 
θανεν ακατανίκητος τις μελαγχολία, άνε- 
πτύσσετο δέ έν ττ, καρδία αύτοϋ, βαθμηδόν 
καί άκρα μισανθρωπία, αισθήματα, άτινα, 
φαίνεται, προσεπάθει νά καταπνίξη έν ποτοις 
καί έ; κώμοις. Έ ν τώ  Πανεπιστημίω ών, ϊ -
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τρεφεν άρκτον χειροήθη, μεθ’ ής καί συνώκει 
εν τώ  αύτώ δωματίω , έρωτώμένος δέ πρός 
τίνα σκοπόν έφρόντιζε περί αυτής, « δπως την 
καταςήσω, άπεκρίνετο,διδάκτορα της Κ α ία -  
(ίρηζ.ΐ) Βραδύτερον δέ, ό'τε άπεφοίτησε τοΰ 
Διδακτηρίου, δεκαεννεατης ών, καί άπήλθεν 
εις τό κτήμα του, όπου συνευωχεΐτο διαρκώς 
μετά συντρόφων έκατέρου τοΰ φύλου, ώς μό- 
νον φίλον του αληθή έθεώρεί, μετά παρέλευ- 
σιν ενός ετοΰς, πελώριόν τίνα κΰνα της Νέας 
Γης, δν είχε μεθ’ εαυτοΰ καί 8ν θανόντα ένε- 
ταφίασε, χαράξας έπί τοΰ τάφου του τόν εξής 
έπιτύμβιον"

« Τοϋτο είναι μνήμα φίλου" ενα μόνον τοίοϋ- 
-ΐον έγνώρισα, καί είναι δ ενταύθα κείμενος».

(Έ πεται συνέχεια.)

Κωνσταντίνον  π ω ιι.

Π Λ Α Τ Ω Ν ΙΚ Α Ι jM E A E T  ΑΙ.
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'θί τών Σωκρατικών διαλόγων τοΰ Πλά
τωνος προεξαρχοντες κατα τε την περιοχήν 
καί τήν έκτασίν είσιν άναντιρρήτως ct ©εοώ- 
νυμοι τών δύο διασημωτέρων Σοφιστών, 5 
Πρωταγόρας καί δ Γοργίας έκάτεροι τήν πεοϊ 
αρετής Σωκρατικήν θεωρίαν υπό διάφορον 
έ'ποψιν πραγματευόμενοι, καί τό αυτό άντι- 
κείμενον, τό αυτό θέμα έτέρως πως συζη- 
τοΰντες καί διεξάγοντες. Τίς δέ ή κοινή αρχή, 
τ ίς  η θεμελιώδης έννοια άμφοτέρων τών 
διαλόγων τούτων ; ό'τι ή άρετή είναι έπ ι- 
στημη, ό'τι πάσαι αί έπί μέρους άρεταί ανά
γονται εις τήν φρόνησιν. Ά λ λ ’ έν μέν τώ 
Πρωταγόρα τό περί αρετής ζήτημα περαίνε- 
τα ι Θεωρητικώς· διότι έν αυτώ ό Σωκράτης 
δ ι’ εκτενούς σειράς διαλεκτικών αποδείξεων 
καταντά ε:; τοΰτο τό τελικόν εξαγόμενον,

ό'τι πάσαι αί άρεταί συγκεντροϋντκι ώς είς 
τό αύτό σημεϊον, εϊς τήν έπιστήμην η τήν 
μετά λόγου πράξιν. Έν δε τώ  Γοργία έπί τό 
πρακτικώτερον συζητέϊται οποίον τό άντι- 
κείμενον η τό εμπεριεχόμενον τής επιστήμης 
ταύτης τής αρετής. Έ ν αυτώ δ Σωκράτης 
δρμώμενος έκ τής φιλοσοφικής αυτοΰ αρχής, 
οτι ή έπιστημη τής αρετής δέν εΐ'/a t τ ι  πα- 
ρείσακτον καί τη μνήμη έναποταμιευόμενον, 
άλλ’ ένδόμυχος δύναμις καί πεποίθησις άφο- 
μοιοΰσα καί διαπλάττουσα τόν ό'λον άνθρωπον, 
άποφαίνεται δτί I  έπιστάμενος τήν αρετήν 
είναι κάί ποιητής αυτής, δτι δ τήν τής άρε- 
τής διδασκαλίαν έπαγγελλόμενος είναι καί 
ένάρετος, δτί αληθώς ή μέν δικαιοσύνη καί ή 
άρετή είναι τό μόνον αγαθόν, επομένως δέ 
τό δντως [ήδΰ] καί ωφέλιμον, τουναντίον δέ 
ή αδικία καί τό αμάρτημα είναι τό μόνον 
κακόν καί ανιαρόν' καί δτι προτιμοτέρα 
είναι ή άρετή μετά τής έσχάτης άθλιό- 
τητος η ή κακία μετά τής μεγίστης ευδαι
μονίας. Τέλος δέ πρός έτι μείζονα διευκρί- 
νησιν τής πρός άλλήλους σχέσεως έκατέρων 
τούτων τών Διαλόγων παρατηρητέον ό'τι, έν 
μεν τώ  Πρωταγόρα δ Σωκράτης ανάγει τήν 
άρετήν εις τό χρήσιμον, ΐνα διά τής αναγω
γή? ταύτης πεισή τόν κοινόν νοϋν τόν μήπω 
φιλοσοφοΰντα, ό'τι ή άρετή είναι επιστήμη. 
Οΰτω π . χ .  ή άνδρεία δριζομένη ώς άκριβής 
υπολογισμός καί διάγνωσις τών χρησίμων 
καί βλαβερών, τών δεινών καί θαρραλέων, 
άποδείκνυται έντεΰθεν δτι είναι ή αυτή μετά 
τής επιστήμης’ έν δέ τώ Γοργία παραδέχε
τα ι μέν τό εξαγόμενον τοϋτο, δτι ή άοετή 
είναι ή έπιστημη τοΰ χρησίμου καί τοΰ ήδέος, 
αλλ’ άντιστρέφει τους ορούς τής προτάσεως 
ταύτης, υποστήριζων δτι τό δντως χρήσιμον 
καί ή ;)ύ είναι αυτή ή αρετή. 'Όθεν ένώ έν 
τώ  Πρωταγόρα διδα^κόμεθα δτι, καί έάν 
κατ’ αυτήν τήν Σοφιστικήν θεωρίαν ή άοετή 
συνταυτισθή μετά τοΰ χρησίμου, τό κΰρ'ος 
τοΰ Σωκρατικού δόγματος περί τής άναγω- 
γής τής αρετής είς τήν έπιστήμην υφίσταται 
έόραϊον καί άϊιάσειστον, έν τώ  Γοργία κα- 
θορώμεν τό αυτό τοΰτο ίδίω φωτί περιλαμ- 
πόμενον καί έν πάσν) τή θριαμβευτική αυτοΰ 
ίσχύϊ μεγαλοπρεπώς ά νελίσσον τάς έμβριθεΐς 
ήθικολογικάς συνέπειας του.

Μεταβαίνοντες ούν ήδη άπό τής τοΰ Ποω-
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ταγώρου μελέτης (*) έπί τήν τοΰ Γοργίου 
καί εις ττιν τούτου άναλυτικήν εκΟεσιν (Λελ- 
λοντες νά έπασχοληθώμεν έπάναγκες *ρίνο- 
νομεν Ϊνα ώς έν προοιμίω σκιαγραφήσωμεν 
τά  κατά τόν βίον καί τόν χαρακτήρα ενός 
έκάστου τών προσώπων τών έκτός τοΰ Σω- 
κράτους διαδοχικώς λαμβανόντων ιχερος εν 
τώ  παρόντι Διαλόγω, ου μην αλλα και υπο- 
δείξωμεν τά  εις τήν Πλατωνικήν τ α υ . /;ν 
συγγραφήν, αφορμήν παρασχοντα ιστορικά 
αίτια.

Τρία είσί τά  πρός τόν Σωκράτην άνταγω - 
νιζόμενα πρόσωπα, ο Γοργίας ο Πώλος και 
δ Καλλικλής. Έ κ  τούτων δέ δ μέν Γοργίας 
ην έκ Λεοντίνων πόλεως τής Σικελίας, γεν
νηθείς περί τό 4 9 2  π . χ . καί τελευτήσας εν 
βαθεΐ γήρα περί τό 3 8 4 . Πρωίμως δ ’ έπι- 
δοθείς είς τήν σπουδήν τής Ελεατικής φιλο
σοφίας τής κατ’ έκείνην τήν εποχήν ακμα- 
ζούσης έν ταΐς πόλεσι τής κατω Ιταλίας και 
τής Σικελίας διεκρίθη κατόπιν ώς ρήτωρ καί 
διδάσκαλος τής ρητορικής, παρ’ ώ^πλεϊστοι 
δσοι τών νέων έμαθήτευσαν. Κ ατα όε το ετος 
4 2 7  π . χ . άφικόμενος είς Αθήνας ώς̂  πρε
σβευτής τής υπό τών Συρακουσιων πιεζομε- 
νης πατρίδος του, δπως έξαιτησηται επικου
ρίαν παρά τών ομοφύλων Αθηναίων, δια τής 
γοητείας τών λόγων του έξεπλήρωσίν επι- 
τυχώς τήν αποστολήν του, πεισας τουτους 
νά βοηθήσωσι τους συμπολίτας του. Φαίνε
τα ι δέ δτι καί έκ δευτέρου έπανήλθεν είς 
Αθήνας γνούς δτι έν Έ λλάδι προσεφερετο 
αύτώ εύρύτερον στάδιον πρός ενασκησιν τής 
ρητορικής αυτοΰ τέχνης η έν Σικελία διότι 
οί Αθηναίοι κατεκηλοΰντο διά τών άντιθε- 
σεων, τών παρονομασιών, τών παρισωσεων 
καί άλλων τοιούτων ρητορικών σχημάτων, 
άτινα δ Γοργίας κατά κόρον έν τοΐς λογοις 
αυτοΰ έχρήτο, είιδοκιμών μάλιστα εις το 
επιδεικτικόν είδος. Έκειθεν δέ άκολούθως 
μετέβη καί είς τήν Θεσσαλίαν, ής οί τύραν
νοι, πρό πάντων δέ οι τής Λαρισσης λιαν 
φιλοφρόνως αυτόν υπεδέξαντο προς δν συν- 
έρρευσε χάριν άκροάσεως πληθύς νέων, έν οίς 
καί δ ’Αρίστιππος, δ Πρόξενος καί δ Μένων,

(*) 'II Μελέτη αΰτη κατεχωρίΟη ηοη προ V.- 
Χ'.νων μηνών έν τη Τβργεσταία έφήμερίί·'. « Η 
Κλΐ'.ώ D εν σγήμ*τι έπουλλί^ος.

πρόσωπα υπό τοΰ Ηενοφώντος μνημονευόμενα- 
' Τών δέ υπό τοΰ Γοργίου φιλοπονηθέντων 

συγγραμμάτων ούδέν διεσώθη πλήν τινων 
άποσπασμάτων τοΰ itspi ψνσεως η JCepi τοϋ 
μ η  orzoQ περιεχομένων εν τινι ’Αριστοτε- 
λικώ Συγγράμματι (*), έξ ών καταφαίνεται 
δτι δ Γοργίας τοΐς φιλοσοφικοΐς δόγμασι τής 
Ε λεατικής Σχολής Επόμενος, τρί? τινά κ ε
φάλαια έπ ιζητεΐ ϊνα αποδείξω, πρώ τος δτι 
ούδέν έστι' δεύτερον, οτι, ί ΐ  καί έστιν, ακα- 
τάληπτον άνθρώπω' καί τρίτον δτι, ^εΐ καί 
καταληπτόν άλλ’ δμως άνερμήνευτον ε-έροις 
υπάρχει. "Οθεν διά τής θεωρίας ταύτης δ 
Γοργίας, καί περ αταξιών νά ίνομάζηται 
Σοφιστής, συνεφώνει δμως μετά τών Σοφι
στών άπαρνουμένων πάσαν έξ αντικειμένου 
γνώσιν καί άποδεχομένων προσωπικάς μόνον 
κρίσεις καί δοξασίας. "Αλλως δε διεφερε τών 
Σοφιστών κατά τοΰτο, δτι έχρήτο τήν τέχνην 
τοΰ λόγου οΟχί καθάπερ δ Πρωταγόρας καί 
δ Πρόδικος ώς μέσον πρός μετάδοσιν ηθικής 
καί πολιτικής παιδείας, άλλ’ ώς τ ι  αύθυ- 
παρκτον καί ίδιάσκοπον. "Οθεν δλιγωρών 
τήν ύλην τό εμπεριεχόμενον τοΰ λόγου, δλο- 
σχερώς έσπούόαζε περί αυτόν τόν λόγον περι 
αυτό τό έξωτερικόν είδος. Διό απηγγελλατο 
δτι ήν επίσης ικανός ν’ άπαντά είτε διά μα
κρών είτε καί διά βραχέων είς οίονόήποτε 
ζήτημα. Διά τής ρητορικής αυτοΰ δεςιότη- 
τος παρίστανε τά μέγα ώς μικρόν καί τό 
μικρόν ώς μέγα, τό παλαιόν ώς καινόν και 
τό καινόν ώς παλαιόν" ςν ένί δέ λογω η π ι- 
στατο νά μεταβάλλη τό πραγματικόν^ είς 
τά άντίθετον, άποβλέπων ούχί εις τήν άλΑ
θεΐαν άλλ’ είς τό φαινόμενον καί τό δμοιά- 
λήθες. Πρός τοΰτον ούν ςκπροσιοποϋντα τήν 
όλεθρίαν έκείνην ροπήν τοΰ πνεύματος τής 
έποχής του άρεσκομένου μάλλον είς τό φαί- 
νόμενον ή είς τήν πραγματικότητα αν . ι .ασ > 
σει δ Πλάτων έν τώ  άνά χείρας Διαλόγω 
τόν Σωκράτη άνενδότως τήν άληθειαν έ'/- 
διώκοντα καί υπό στερρών ηθικών πεποιθή
σεων έμφορούμενον,

Ό  άλλος άνταγωνιστής τοΰ Σωκράτους, 
δ έν τή  συζητήσει τόν Γοργίαν διαδεξάμενος 
είναι δ Πώλος, είς έκ τών τούτου μαθητών, 
περί ου μόνον γινώσκομεν δτι έγεννήθη μεν

(*) Π :?1 Ξ ενοοάνουί, Γοργ 'ου κα·Μ ;λ!σσον.
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έν Ά κράγαντι πόλει Σικελική άκμαζούστ) 
πλούτω τε καί ΐσχύ'ι, έν ή είδε το φως καί 
’Εμπεδοκλής, δ μέγας πολιτικός και φιλό
σοφος, έξεπαιδεύθη δέ την ρητορικήν παρά 
τώ  Γοργία, 8ν συνοδεύων έν ταΐς περιηγήσε- 
σιν ήλθε μ ετ’ αύτοϋ καί είς ’Αθήνας. Είκο- 
νίζεται δέ ύπό τοϋ Πλάτωνος ώς νεανίας 
κενόδοξος καί φιλόνεικος, ό'στις πρωίμως ήδη 
είχε συντάξει σύγγραμμα περί ρητορικής, 
Τ έχν η  έπιγραφόμ-ενον, δπερ, ώς φαίνεται, 
περιεϊχεν εμπειρικού; τινας κανόνας πώς διά 
τετορνευμένων λεξεοίν καί φράσεων καί διά 
τεχνικών μέσων νά παραπείθν) τις τά  πλήθη. 
■*0 Πλάτων τόν περιγράφει ώς νέον οΰπω 
δεόντως κατηρτισμένον, ούτινος τό Σταμδν 
καί άλαζονικάν ήθος συνάδει πρός τήν έττι- 
πολαιότητα τών γνώσεών του, ής τρανά πα
ρέχει δείγματα μετά τοϋ Σωκράτους συνδια- 
λεγόμενος. ’Εξελέγχεται δε καί πάντνί άπει
ρος ών τής διαλεκτικής Μεθόδου, πλειστάκις 
ανακαλούμενος είς τήν εύθεΐαν δδόν τής συ- 
ζητήσεως έξ ής παρεκτρέπεται, καί έπανει- 
λήμμένως έπαναρθούμενος διά τά  λάθη του. 
Τέλος δέ ενώ ό διδάσκαλος αύτοΰ τούλάχ ι
στόν ώμολόγησεν ό'τι δ αληθής ρήτωρ ουδέ 
ποτε καταχράται τήν τέχνην του έπί σκοπώ 
ά^ίκω, δ μ.αθητής μετά τής χαρακτηοιζού- 
σης αύτόν θρασύτητος αποκρούει τήν δμο- 
λογίαν ταύτην άναιδώς ύποστηρίζων δτι ή 
(Ρητορική είναι δεξιότης, ής δ κάτοχος ένα- 
σκεΐ έν τή  πολιτεία  μεγίστην επιρροήν καί 
δύναμιν. Υ πολείπετα ι όμως έν τώ  συνειδότι 
αύτοΰ ίχνος τ ι ήθικοΰ αισθήματος, δπερ τόν 
άναγκάζει καί άκοντα νά συνομολογήση δτι 
τό άδικεΐν έστιν αίσχιον τοΰ άδικεϊσθαι, η 
δ τ ι κάλλιον τό άδικεϊσθαι τοΰ άδικεΐν.

Μετά τόν Πώλον εΐσάγεται δ Καλλικλής 
μ.ετά τοΰ Σωκράτους διαλεγόμενος. Τάς περί 
τοϋ βίου αύτοΰ δλιγίστας ειδήσεις μόνον εκ 
τινων χωρίων τοΰ Διαλόγου τούτου άουό- 
μενοι πληροφορούμεθα δτι, δ Καλλικλής ήν 
άνήρ αριστοκρατικός καί πλούσιος’ φύσει δ’ 
επιρρεπής ών εις τόν πρακτικόν βίον πρωΐ- 
μως έπεδόθη εις τό πολιτικόν στάδιον. ’Ελευ
θερίου δέ τυχών αγωγής καί ένστερνισάμενος 
τάς έν τή έποχή αύτοϋ έπικρατούσας άρχάς 
ήσπάσατο τό τών ύλοφρόνων σύστημ.α, οϊ’τι- 
νες τόν προοριεμόν τοϋ ανθρώπου άποκλει- 
στικώς θέτουσιν είς τήν αισθητνκήν ηδονήν

καί άπόλαυσιν, τό δέ καί αρετήν πράττειν 
θεωροϋσιν ώς τ ι  απλοϊκόν καί εύηθες. "Οθεν 
συνεπής πρός τά  ψυχολογικά αύτοΰ δόγματα 
προκηρύττει τοιαύτας ήθικάς καί πολιτικάς 
άρχάς, ών ή πραγματίωσις υποσκάπτει τάς 
βάσεις τοΰ πολιτικού καί κοινωνικοΰ οικοδο
μήματος' διότι αντί τοϋ έν τή καρδία παντός 
άνθρώπου έγκεκολαμμ-ένου ήθικοΰ νόμου αντί 
τοΰ θετικοϋ δικαίου, άντικαθίστησι τό έξ 
υποκειμένου δοκοΰν, τό δίκα.ον τοΰ ισχυρό
τερου. Συνέπεια ά'ρα τής θεωρίας ταύτης είναι 
ή καθιερωσις τοϋ πασαν πολιτικήν έλευθε- 
ρίαν άναιροϋντος δεσποτισμοΰ, καί τής ετί 
καί νΰν ύπό τινων διαθρυλλουμ,ένης άπολύτου 
κυριαρχίας τής άτομικότητος, ήτις κυρίως 
ά'λλο τ ι δέν σημαίνει ή αύθαιρεσίαν καί ά'ρσιν 
πάσης ήθικής αρμονίας καί τάξεως. Τ π ο λ α μ - 
βάνων δέ δτι ή υπέρ τό δέον καί πόρρω τής 
ηλικίας μ.ελέτη τής φιλοσοφίας καθιστα τόν 
περί ταύτην ένδιατρίβοντα άπειρον τοΰ πρα- 
κτικοΰ βίου καί άνεπίδεκτον ανδρικής τίνος 
καί γενναίας πράξεως, περιφρονει τήν Σω
κρατικήν διαλεκτικήν ώς μικροϋ λόγου αξίαν, 
καί ένασμ,ενίζεται εις σχοινοτενείς μακρηγο- 
ρίας ύπερπηδών τά  δρια τής κανονικής καί 
συμμέτρου συνδιαλέξεις' δσάκις δέ πιέζεται 
ύπό τοϋ Σωκράτους διά τής ακαταγώνιστου 
ισχύος τής αλήθειας, προσποιείται ό'τι έξα- 
κολουθεΐ ν’ άπαντα είς τάς έρωτήσεις του ούχι 
έκ πεποιθήσεώς, άλλ’ ενεκεν αβροφροσύνης, 
ύποχωρών είς τάς γνώμας του κατά χάριν 
καί συγκατάβασιν. Όμολογητέον δμως ό'τι 
δ Καλλικλής δέν είναι άμοιρος καί τινων α 
γαθών πλεονεκτημάτων. ’Εκτός τοϋ δτι α
νήκει είς τήν χορείαν τών έλευθερίως ήγμέ- 
νων πολιτών κέκτηται καί καρδίαν εύαίσθη- 
τον, διότι έκδηλοϊ τήν πρός τόν Σωκράτη 
ευνοϊκήν αύτοΰ προαίρεσιν παραινών αύτώ 
νά μή προσκρούη εις τάς έν τή Πολιτεία πα- 
ραδεδεγμένας άρχάς. Προσέτι δέ δέν κω
φεύει παντάπασι καί είς τήν έ/. τοϋ στόμα
τος τοϋ Σωκράτους έξερχομένυν φωνήν τής 
άληθείας ήτις θίγει τάς μυχαιτάτας χορδάς 
τής ψυχής του, εί καί έξωτερικώς καί κατά 
τό φαινόμενο·/ έπιδείκνυται αδιαφορίαν καί 
απάθειαν.

"Ολως δ’ είπεϊν συγκατατάσσεται μεταξύ 
εκείνων τώ ν  ηθικολόγων καί πολιτικών άν- 
δρών, ών δ πρακτικός βίος άπάδει πρός
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τάς στρεβλάς αυτών θεωρίας και δόγματα.
Ώ ς υπασπιστής δέ τοΰ Σωκράτους παρι- 

σταται δ Ταιρεφών, είς έκ τών εταίρων αύ
τοϋ, ό'στις ύπερεκθύμως τόν ήγάπα, διό καί 
έπεκλήθη πανικός. ’Εν τή ’Απολογία (σελ. 
2 1 . Α) διηγείται περί αύτοΰ & Σωκράτης 
δτι άπετόλμησε νά ερώτηση τό έν Δελφοΐς 
μαντεΐον άν εΐναι άλλος τις σοφώτερος τοΰ 
Σωκράτους. ’Έ τ ι δέ αύτόθι μνημονεύεται, 
δτι έπί τής τυραννίας τών Τριάκοντα, συνε- 
φυγαδεύθη μετά τών άλλων δημοκρατικών, 
καί δτι μετά τήν τής δημοκρατίας παλινόρ
θωσή έτελεύτησε πριν ή είσαχθή ή κατά 
τοϋ Σωκράτους δίκη. Καί τοι δε τά πρόσω- 
πον τοΰ Χαιρεφώντος έν τώ  Διαλόγω τούτω 
έπέχει τάξιν δλως δευτερεύουσαν καί χρη
σιμεύει μ-όνον δπως άνοίξν; τήν σκηνήν προ- 
καλών τήν μετά τοΰ. Γοργίου συνδιάλεξιν, 
εκπροσωπεί δμως τήν τοϋ Σωκράτους σχολήν 
καί ύ~ό ταύτην τήν έ'ποψιν δ τήν Σωκρατι
κήν Μέθοδον κατά βάθος μεμυημένος Χαιρε- 
φών άντιπαρατίθεται πρός τόν Πώλον τόν 
τοΰ Γοργίου μαθητήν, τόν έκπροσωποϋντα 
τήν ψευδή ρητορικήν καί τήν σοφιστικήν μέ
θοδον' δθεν δ μέν λίαν έπιτυχώς καί έπα- 
ξίως τοϋ διδασκάλου του έν τώ προλόγω διε
ξάγει τήν μετά  τοΰ Πιόλου συζήτησιν, δ δέ 
εξελέγχεται ού μόνον υποδεέστερος ών τοΰ 
Γοργίου κατά τήν τέχνην τοϋ διαλέγεσθαι, 
αλλά καί θρασύτερος τούτου ώς πρός τάς 
ήθικάς καί πολιτικάς δοξασίας' άμα δέ δ 
μ.έν ένθουσιωδώς άφοσιοϋται τώ  διδασκάλω 
αύτοϋ, δ δέ τουναντίον άξιοι δτι κατά τήν 
σοφίαν είναι εφάμιλλος πρός τόν Γοργίαν.

’Εκ δέ τής μετ’ επιστασίας άναγνώσεως 
τοΰ παρόντος Διαλόγου καί έκ τής συγχρό
νου 'Ελληνικής 'Ιστορίας καταμ.ανθάνομεν 
ότι δύο κυρίως γεγονότα συνετέλεσαν εις 
την Πλατωνικήν ταύτην συγγραφήν' πρώτον 
ή κατ’ εκείνην τήν εποχήν ύπό τής Σοφιστι
κής ρητορείας έπί μάλλον καί μάλλον διε- 
νεργουμένη ηθική διαφθορά καί έξαχρείωσις, 
καί όεύτερον τό τραγικόν εκείνο συμβάν τής 
τοϋ Σωκράτους παρανόμου καταδίκης. Καί 
έκεινην μέν τήν τέχνην, ής τήν διδασκαλίαν 
επαγγέλλεται δ Γοργίας, καταπολεμεί δ 
Πλάτων αποκαλύπτω·/ τό προσωπεϊόν της, 
καί διά τοϋ παραδείγματος τών μαθητών 
του εκφέρει είς φώς τό φθοροποιόν καί άνή-

θικον τών συνεπειών της έφ’ δσον ο Πώλος 
καί έ Καλλικλής οί ρητορικώς ύπό τοϋ Γορ
γίου έκπαιδευθέντες θεωροΰσι τήν τέχνην 
τοΰ λόγου ώς τό μόνον άσφαλές μέσον, άι’οΰ 
προσκτάταί τις έν τή Πολιτεία πλοΰτον, όο- 
ξαν καί δύναμιν' καί άπαρνούμενοι τό κΰρος 
τοΰ ήθικοΰ νόμου καί τών κοινωνικών θεσ- 
μ.ών ούδένα άλλον προορισμόν τοϋ ανθρώπου 
άναγνωρίζουσιν ή τό κατά τό δοκοΰν πρατ- 
τειν, δπερ προϋποθέτει δτι ή αίσθητικη φυ- 
σις καί αι έκ ταύτης πηγάζουσαι δρμαί ή 
έπιθυμ-ίαι είσί τό μόνον έλατήριον τών αν
θρωπίνων πράξεων, καί δτι ή δλη εύδαιμ.0- 
νία συνίσταται είς τήν τών αισθητικών ηδο
νών άπόλαυσιν. Τούναντίον δέ δ Πλάτων 
διαστολήν ποιούμενος μεταξύ τοϋ λόγου καί 
τής αίσθήσεως, μεταξύ τοϋ ήθικοΰ άγαθοϋ 
καί τοΰ αίσθητικοΰ ήδέος, άντιτάσσει δτι η 
άληθής εύδαιμονία, δ τελικός σκοπός τών 
άνθρωπίνων πράξεων συνίσταται εις τήν μ.ετά 
τοϋ λόγου ένάσκησιν τής άρετής, είς τό συμ- 
μ,ορφοΰσθαι πρός τούς άναλλοιώτους νόμους 
τής ηθικής αρμονίας καί τάξεως. 'Όθεν ή 
άντίθεσις αιίτη είναι δ κύριος λόγος, δι’ 8ν 
6 Συγγραφεύς προεσχεδίασε τήν σύνταξιν 
τοΰ Διαλόγου τούτου οίωνεί πρώτην άποπεί
ραν πρός άναχαίτισιν τής έν τή έποχή αύτοϋ 
ίσημέραι έπιτεινομένης κοινωνικής διαφθοράς 
καί έξαχρειώσεως.

'Ετέρα δέ άφορμή ούχ ήττον συντελεστική 
έγένετο καί ή τοΰ διδασκάλου του καταδίκη, 
ήτις εικότως ώφειλε νά έξεγείρη τήν άγα- 
νάκτησίν του κατά τής ηθικής καταπτώσεως 
τής πατρίδος του. "Οτι δέ δ Πλάτων συνέ
γραψε τόν Διάλογον τοϋτον ούχί πολλώ ύ
στερον μετά τόν θάνατον τοΰ Σωκράτους, 
τοΰτο πολλαχοΰ έν αύτώ ύπαινίττεται, οίον 
Σελ. 4 8 6  Α. έφ. 3 0 8  (έφ.— 511 Α. έφ. 
καί 5 2 1 )  έφ. "Αλλως δέ ή αλγεινή αίσθησις, 
ήν αύτώ ένεποίησε τό θλιβερόν τοΰτο συμβάν 
γίνεται καταφανής έκ τε τής διά πάσης τής 
συγγραφής διηκούσης βαρυθυμίας, καί έκ τής 
δριμύτητος μεθ’ ής καθάπτεται τών παλαιό- 
τέρων πολιτικών τής πατρίδος του ώς πρω
ταιτίω ν γενομένων τής νΰν οίκτρας τών 
πραγμάτων καταστάσεως, άτε άνέκαθεν πα- 
ραμελησάντων τής χρηστής αγωγής τών 
συμπολιτών των. "Οθεν τά  πάντα έμπνέουσι 
τή γενναιόφρονι καί εύαισθήτω αύτοΰ ψυχή

2
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πικρίαν καί απέχθειαν. Παντοΰ ανευρίσκει 
συμπτώματα χρονίου πάθους έπαπειλούντος 
τήν τοΰ κοινωνικού σώματος παραλυσίαν καί 
άποσύνθεσιν' παντοΰ καθορα διαστρεφομένας 
τάς υγιείς έκείνας ήθικοπολιτικάς άρχάς αϊ- 
τινες συντηροΰσι καί κρατύνουσι τάς πολι
τείας οδχ ήττον ή τά  ά'τομα. "Ενθεν μέν 
Αντιλαμβάνεται άκόλαστον Οχλοκρατίαν είς 
τυραννίαν μεταπίπτουσαν, ένθεν δέ αντί μέν 
τοΰ δικαίου καί τ ί ς  άρετής την αδικίαν καί 
την φαυλότητα θριαμβεύουσαν- τήν δέ τόν 
ηττω  λόγον κρείττω ποιούσαν ρητορικήν έπί 
το αυτό συμπίπτουσαν μετά  της τάς βάσεις 
τών καθεστώτωνύποσκαπτούσης Σοφιστικής. 
Α πέναντι λοιπόν ταύτης της έν τή  διανοία 
αυτοΰ διά ζοφερών χρωμάτων άπεικονιζο- 
μενης καταστάσεως τής εποχής του άλληγο- 
ρικώς έξαίρει τήν τοΰ Σωκράτους προσωπικό
τητα  έπί τό ίδανικώτερον περιγράφων τόν 
σοφόν καί δίκαιον άνδρα, δ'στις έν τοιαύτη 
πολιτεία  διάγει βίον ήσύχιον καί άπράγμο- 
να, δστις ιδία έκαστον νουθετών καί συμ- 
βουλεύων συντελεί είς τήν κοινωνικήν προα
γωγήν καί βελτίωσιν, δστις οΰτε άδικον 
καταδρομήν οΰτε αυτόν τόν θάνατον φοβεί
τα ι, δστις παρ’ ούδέν λογίζεται πάντα τά  
τά  επίγεια αγαθά καί τάς ήδονάς ώς πρός 
τήν αρετήν καί τήν σοφίαν, δστις τέλος πάν
των υπό ευσεβών αισθημάτων έμφορούμενος 
ρυθμίζει τήν διαγωγήν του συνωδά πρός τούς 
ηθικούς νόμους τούς Αντανακλώντας τήν 
παγκόσμιον αρμονίαν, επομένως δέ πιστεύει 
δτι καί μετά  θάνατον άξιωθήσεται τής άϊδίου 
μακαριότητος.

Μετα τας προκαταρκτικας λοιπόν ταύτας 
ειδήσεις περί τε  τοΰ ποιοΰ ενός έκάστου τών 
έν τώ  Διαλόγω είσαγομένων προσώπων καί 
περί τοΰ συνδυασμού τών ιστορικών έκείνων 
περιστάσεων, α ιτινες μάλιστα έπέδρασαν 
έπ ί τής τοΰ Συγγραφέως διανοίας πρός έκ- 
πόνησιν τοΰ καλλιτεχνήματος τούτου, και
ρός ήδη ό'πως άκολουθοΰντες τήν καί έν τοΐς 
προεκδοθεΐσι Διαλόγοις τηρηθεΐσαν μέθοδον 
έν συνάψει μέν πλήν πιστώς έκθέσωμεν καί 
τό τοΰ παρόντος Διαλόγου εμπεριεχόμενον 
έπισυναπτοντες Ικάστοτε καί τήν πρός δσον 
ένεστι βαθυτεραν ερμηνείαν άπαιτουί/,ένην 
διασάφησιν. Άοορώντες δέ είς τά  διαδοχικά 
στάδια, ά'τινα διατρέχει ή συζήτησις διεξα- I

γομένη πρώτον μέν μετά τοΰ Γοργίου, δεύ
τερον δέ μετά τοΰ Πώλου, καί τρίτον μετά 
τοΰ Καλλικλέους, δυνάμεθα προσφυώς νά 
διαιοεσωμεν τήν Διαλ.ογικήν ύλην είς πέντε 
τμήματα, εκτός τού προτασσομένου συντό
μου Προλόγου, καί τοΰ τά  ουσιώδη συζητή- 
σεως άνακεφαλαιοΰντος ’Επιλόγου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Ό  Σωκράτης καί ό Χαιρεφών συναντήσαν- 
τες τώ  Καλλικλεΐ προ τής εισόδου τής οικίας 
του άναγγέλλουσιν αύτώ δτι έπίτηδες ήλθον, 
όπως ακροασθώσι τόν Γοργίαν. Γίπόντος δέ 
τού Καλλικλεους, οτι ούτος άρτίως έπαύσατο 
πολλά καί καλά έπιδεικνύμενος, πλήν είς τό 
έξής δταν θελήσωσι νά ελθωσιν είς τήν οικίαν 
του, ο παρ’ αΰτώ καταλύων Γοργίας ποιήσε- 
τα ι αύτοΐς έπίδειξιν, ό Σωκράτης έρωτα τόν 
Καλλικλέα, αν 5 Γοργίας ήναι εύδιάθετος νά 
τον πληροφορησν) έπί τοΰ παρόντος τουλάχι
στον τοΰτο μόνον, τίς έστιν ή ούσία τής τέ 
χνης του, καί τ ί επαγγέλλεται καί διδάσκει. 
Προτρεπομενος δε υπο τοΰ Κ αλλικ/.έους ν’άπο- 
τείνη τήν περί τούτων έρώτησιν πρός αυτόν 
τόν Γοργίαν, έντέλλεται τώ  Χαιρεφώντι νά 
έρωτήσν) αυτός τόν Γοργίαν, τίς έστι. Τούτον 
δε υπο τού Χαιρεφώντος ερωτώμενον, αν ήναι 
αληθές δπερ διαβεβαιοΐ περί αυτού δ Καλλι- 
κλής, δτι έπαγγέλλεται, ϊνα άποκρίνηται είς 
οίανδήποτε έρώτησιν, προλαμβάνει δ Πώλος 
άμιλλώμενος δ μαθητής ν’άντικαταστήση τόν 
διδάσκαλον είς τήν συνδιάλεξιν. "Οθεν πρός 
τούτον αποτεινόμενος ό Χαιρεφών, τίνα τέ
χνην, τόν έρωτα, μετέρχεται ο Γοργίας καί 
ως εκ τούτου δέ πώς δέον νά τόν άποκαλώ- 
μ εν ; Ώ  Χαιρεφών, άπαντα δ Πώλος, πολλάς 
τέχνας ή ανθρώπινη έμπειρία διά πειραμάτων 
έφεΰρε’ διότι διά μέν τής έμπειρίας διερχό- 
μεθα τόν βίον κατά τέχνην, διά δέ τής απει
ρίας κατά τύχην. Έκάστων δέ τούτων τών 
τεχνών άλλοι άλλ.ων κατ’ ά'λλον τρόπον είσίν 
έμπειροι, τών δέ αρίστων οί ά'ριστοι. Έ κ τού
των δέ είς είναι καί ό Γοργίας καί μετέχει 
τής καλλίστης τών τεχνών.

Ά λ λ ’ δ Σωκράτης κατανοήσας δτι δ Πώ
λος υπεζέφευγεν αυτό τό έρωτώμενον, διότι 
απεκρινατο ουχι τις εστιν ή τού Γοργίου τέ
χνη, άλλ’ δποία έστί, πλέξας έγκώμιον αυτής,
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ωσανεί τις τήν εψεγεν, απευθύνει τήν αυτήν 
έρώτησιν πρός τόν Γοργία > καί πληροφορηθεις 
παρ’ αυτοΰ δτι έπαγγέλλετα ι τήν ρητο
ρικήν τέχνην καί δτι δέον νά δνομάζηται ρή
τωρ, προσκαλεϊ αυτόν είς συνδιάλεξιν, αλλ’ 
υπό τόν ορον τής βραχυλογίας. Ά ποδεξα- 
μένου δέ τοΰ Γοργίου τήν προσκλησιν, γιν&- 
τα ι έναρςις τής μεταξύ άμφοτέρων συζη- 
τήσεως.

Ό  ποόλογος ούτος έκ δύο συντόμων εισα
γωγικών συνεντεύξεων σύγκειται, πρώτον εκ 
τής μεταζύ Καλλικλέους καί Σωκράτους καί 
κατόπιν ίχ  τής μεταξύ Πώλου καί Χαιρεφών- 
τος. Καί έν έκείν/j μέν δριστέον τίς ή σκηνή 
τού ονόματος, τίς δ χώρος, έν ψ υποτίθεται 
δτι έγένετο δ διάλογος. Και τωόντι φαίνεται 
δτι δ Σωκράτης καί δ Χαιρεφών συνηντησαν 
τόν Καλλικλέα πρό τής εισόδου τής οικίας του 
δστις ολίγα τινά συνδιαλεχθείς εισηγαγεν αυ
τούς πρός τόν Γοργίαν ένδον διατριβοντα. 
Τοΰτο κοινή άπαντες ο ϊτε  άρχαΐοι καί οί νεω- 
τεροι κριτικοί παραδέχονται, πλήν τού Σχλεϊ- 
ερμαχέρου θέτοντος τήν σκηνήν ούχι εν τή  τοΰ 
Καλλικλέους οικία, άλλ’ έν τή άγορα ή έν τώ 
Λυκείω, ένθα συνήθως δ Σωκράτης διέτριβε. 
Πρός ύπαστήριξιν δέ τής γνώμης ταύτης ά α- 
φέρει πρώτον δτι δ Καλλικλής ολίγον αορο- 
φρόνως θά προσεφέρετο πρός τά  ΰπ’ αυτοΰ ζε- 
νιζόμενα σημαντικά πρόσωπα, τόν Γοργίαν 
καί τόν Πώλον, έγκαταλείπων αυτούς ϊνα 
έξέλθ·/) είς τό προαύλιον τής οικίας του ένθα 
συνδιαλέγεται μετά  τοΰ Σωκράτους καί τοΰ 
Χαιρεφώντος- καί δεύτερον δτι δ Καλλικλής 
τούς προσκαλεΐ νά έλθωσι παρ’ αυτόν είς τόν

! οίκον του, δταν θέλωσιν, (οταν βούλ^ησθε παρ’
εμέ ή'κειν οικαδε) δπερ εμφαίνει δτι δ χώρος 
τής συνδιαλέξεως δέν είναι δ τοΰ Καλλικλέους 
οίκος, διότι άλλως θά ήτον άτοπον νά προσ- 
καλή παρ’ έαυτόν τούς προσελθόντας ήδη είς 
τόν οίκόν του ϊνα άκροασθώσι τον Γοργίαν. 
Ά λ λ ’ ιδού καθ’ ήτ,άς άπλούστατα παριστα- 
νόμενον δ ,τι συνέβη. Ό  Καλλικλής μετά τό 
τέλος τοΰ έπιδεικτικοΰ λόγου τοΰ Γοργίου, 
έξήλθεν αναψυχής χάριν εις τά προαύλων τής 
οικίας του- βλέπων δέ τόν Σωκράτην μετά 
τοΰ Χαιρεφώντος προσερχόμενον, ούπω όέσα
φώς γινώσκων πού διευθύνονται τούς πρθσ- 
καλεΐ λέγων νά ελθωσιν είς τήν οικίαν του, 
δταν θέλωσι ν’ άκροασθώσι τόν Γοργίαν παρ’

αΰτώ καταλύοντα. Διά δε τής συνεντευξεως 
τοΰ Πώλου μετά τοΰ Χαιρεφώντος δ Πλάτων 
σκοπόν προέθετο όπως άντιπαραβάλλων πρός 
τόν μαθητήν τής ψευδούς ρητορικής τόν την 
διαλεκτικήν τέχνην μεμυημένον δπαδόν τού 
Σωκράτους, καταδείξνι τήν μεγάλην υπερο
χήν ταύτης άπέναντι εκείνης’ όιοτι ενώ ο Χαι- 
ρεφών μετά  πολλής δεξιότητας διαλέγεται 
άπταίστως έφαρμόζων τούς κανόνας τής δια
λεκτικής, άπ’ έναντίας δ Πώλος περί πλείο- 
νος ποιούμενος τήν έπίδειξιν τής ρητορικής 
αυτοΰ τέχνης η τήν μετα λογου και κανονι
κήν συζήτησιν αδιαφορεί έάν αί απαντήσεις 
του είσί σχετικαί η μ ή  πρός τό έρωτώμενον. 
Ούτω π. χ . έρωτηθείς υπό τοΰ Χαιρεφώντος 
τίς ή τέχνη  b  ό Γοργίας έπαγγέλλετα ι, έξω 
τοΰ προκειμένου έπιδενκτικώς απαγγέλλει ρή
σεις τινάς έκ τοΰ ρητορικού αυτού συγγράμ
ματος, τοΰ υπό Σωκράτους παρακατιόν (σελ. 
2 6 7 )  μνημονευομένου κατά κόρον εν ταυταις 
χρώμενος τά  φωνητικά σχήματα, τά  ισόκωλα 
καί 'τά  πάρισα, άτινα είχεν έκδιδαχ_θή παρα. 
τοΰ Γοργίου, οίον κατά  τέχ ν η ν , κατά  τύ χ η ν ,  
α.Ι.Ιοι αΛ.Ιων α.ΙΙω ς, τώ ν όέ άριστων οί 
άριστοι. Ά λ λ ά  καί έν τώ  Φαίδρω (2 6 7 )  δ 
Πλάτων σκωπτικώς τούς λόγους τοΰ Πώλου 
άποκαλεΐ Μουσεία,ήτοι "Ιερά τών Μουσών καί 
πρός έπεξήγησιν τής έννοιας ταύτης^ Απαριθ
μεί τούς τεχνικούς όρους των σχημάτων, ών 
χοήσιν έποιεΐτο δ Πώλος, ως τ^ν διχΛασιο- 
ΛογΙαν  (έπανάληψιν τής αυτής λεςεως κατα 
διάφορον σχ·ψ.ατισμόν, οίον a.Lloi a.h Ιων 
α.ΙΙω ς· τήν γνω μο.Ιογίαν  (γνωμικών σω
ρείαν) καί την  εΙχονο.Ιογίαν (πλησμονην ει
κονικών έκφράσεων.) Έ ν γένει δε καταοαλ- 
λετα ι υπό τοΰ Πώλου πάσα σπουδή καί προ
σπάθεια όπως κατακηλή τά  ώτα τών ακροα
τών του διά τοΰ έναρμονίου φθογγου τών λε- 
ξεων καί διά τής εντέχνου κατασκευής τών 
προτάσεων καί τών περιόδων. ^

' Ουχ ήττον δέ αξιοσημείωτος γίνετα ι εν
ταύθα καί ή προπέτεια αυτού, όστις καίπερ 
πολλω υποδεέστερος ών τοΰ Γοργίου περί τήν 
τέχνην τοΰ διαλέγεσθαι, ισχυρίζεται δμως 
δτι' αν μή ύπερτερή, τουλάχιστον ισοφαρίζει 
τώ  διδασκάλω αυτού περί -ι'οάψόβως κχί/ί£- 
γα.Ιοπpsrtcoc άζτοχρίνεοθαι· ^

^Οθεν διλ του τυρο .̂όγου τουτου άοκουν- 
τως τ:ρο7ταρααχ.ευάζεται δ άαέσως
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μεταξύ Σωκράτους καί Γοργίου έξυφαινόμενος 
διάλογος.

('Έπεται συνέχεια) 

θ . ΚΛΡΟΤΣΟΣ.

Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι.

Ο Μ ΙΛ ΙΑ  Α'.

Κ ύ ρ ιο ι!

Πάσα επιστήμη οφείλει νά γνωρίση κατά 
πρώτον καλώς περί τ ί  γράφεται, ήτοι τίνα 
υπόθεσιν έχει καί τίνα τά  ζητήματα, ά η 
υπόθεσις αυτη περιέχει, διότι, έφ’ όσον δεν 
έχει ά/.ριβή περί τούτου ιδέαν, έφ’ οσον οί 
περί αύτήν διατρίβοντες διαφωνοΰσιν ώς 
πρός τό κύριον αύτών θέμα καί έκαστος εκ
φέρει τοΰτο δι’ ορισμού μαχομένου είς τους 
τών άλλων, δυνατόν είπεΐν δτι ή επιστήμη 
αυτη δεν άπεκατέστη είσέτι. «E ile cn 
cheret» λέγουσιν όρθώς οί Γάλλοι. Αιά τοι- 
αύτνιν τινά αιτίαν διημφισβητήθη έπί μα- 
κρόν ή ύπαρξις της πολιτικής δικονομίας, 
της φιλοσοφίας, της ιστορίας καί αύτης 
ακόμη της φιλοσοφίας, ώς έπιστήμης πρώτης.

Πάσα επιστήμη οφείλει δεύτερον νά γνω
ρίση ά/.οιβώς τήν οδόν,ήτις άγει αύτήν ασφα
λώς είς τήν λύσιν τοΰ κυρίου ζητήματος αυ
τής, ήτοι οφείλει νά γνωρίση τήν μέθοδον, 
$ν οφείλει νά ά:ιολουθήση πιστώς ΐνα μή πλα- 
νηθή είς υποθέσεις, 8 συμβαίνει παντί τώ 
έπιχειροΰντι μελέτην χωρίς νά ήξεύpyj πώς 
πρέπει νά διευθύνη αύτήν. Ό  άνευ μεθόδου 
βαίνων δύναται μέν νά συναντηθή κατά τύ 
χην μέ τήν αλήθειαν,ήν ζητεί- άλλ’ οΰτε αυ
τός, οΰτε ή επιστήμη θέλουσιν έξ ούτω τυ- 
χηοας αλήθειας ώφεληθή, διά τόν λόγον ότι 
αλήθεια μή δυναμένη νά απόδειξη πώς προήλ- 
θεν είς τό μέσον, άληθεια μή δυναμένη νά 
απόδειξη £ αυτήν ώς αλήθειαν, δεν διαφέρει 
άπλώς δόξης. Ά λ λ ’ ή επιστήμη οΰκ έστι 
δόξα, κατά Πλάτωνα, μάρτυρες τοΰ λόγου 
μου έστωσαν οί Πυθαγόρειοι. Ουτοι έδόξα- 
σαν ήδη προ τοΰ Γαλιλαίου ό'τι ή γή κινεί
τα ι’ άλλ’ η αλήθεια αυτή έμεινεν απλή

δόξα μέχρι τοΰ Γαλιλαίου τοΰ δείξαντος 
τήν μέθοδον ήτις ήγαγεν αυτόν ασφαλώς είς 
ούτω μεγάλην αλήθειαν. Ί1 αλήθεια διά μό
νης τής μεθόδου έπιβάλλε τα ι ώς πίστις καί 
ή πίστις αυτή έποίει τόν Γαλιλαίον είπεΐν 
ctEppur si meuve.»

Περί τών προκαταρκτικών τούτων ζητη
μάτων πάσης επιστήμης ά.εξαιρέτως, ιδίως 
δε τής φιλοσοφίας θελιό έκθέσει ύμΐν ό',τι 
γνωρίζω,

Ή  υπόθεσις πάσης επιστήμης έκφέρεται 
δέ ενός ορισμού, ό'στις δέον νά ήναι κατά τό 
δυνατόν σαφής, ήτοι νά δώση ιδέαν σαφεςά- 
την καί άκριβεστάτην τοΰ κυρίου θέματος 
τής επιστήμης, διότι, οί σκοτεινοί ορισμοί, 
λέγει ό Αριστοτέλης όμοιάζουσι με τάς ει
κόνας τών κακών ζωγράφων. Ό  ορισμός τής 
επιστήμης προτάσσεται όταν ή υπόθεσις αύ
τών είναι άπλή, εύληπτος’ τουναντίον δέ τ ί
θεται έν τέλει τής επιστήμης ώς συμπέρα
σμα. Τοΰτο δέ ακριβώς συμβαίνει έν φιλοσο
φία’ ήθέλατε έχει σαφή ιδέαν περί τής φιλο
σοφίας άν έλεγον ύμΐν ό'τι ή επιστήμη αυτή 
υπόθεσή έχει κατά μέν Άριστοτέλην ατά  
πρώτα καί τά  α ίτια» κατά δε Πλάτωνα, 
«τό ό'ντως ό'ν». Ό  ορισμός λοιπόν τής 

λοσοφίας έπρεπε νά άναβληθη καί νά φανή 
τέλει ώς ά/ακεφαλαίωσις, ώς γενικόν 

συμπέρασμα τοΰ περιεχομένου αυτής. Έ ν  
τοσούτω μή έπιθυμών νά άφήσω υμάς μέ
χρι τέλους έν άγνοια περί τής γνώμης, ήν 
εγώ έχω περί τής επιστήμης ταύτης προ
τάσσω αμέσως γενικάς περί αύτών σκέψεις, 
ας θέλετε εύρει έν πλήρει συμφωνία μέ τήν 
πνευματικήν τοΰ ά,θρώπου φύσιν καί μέ τήν 
ιστορίαν τής άναπτύςεώς του.

« Ό  θεός καί η φύσις ούδέν μάτην ποι- 
οΰσι». Έ ν τώ  παντί ούκ έστι χώρα τώ  μ ά 
την, είναι αξιώματα τής φιλοσοφίας. Παν δν 
ορα, τώ  δντι, πρός £ν τέλος, έκπληρών δέ τό 
τέλος του συντελεί είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
γενικού τέλους τής πλάσεως, ήτοι είς τήν 
τοΰ σύμπαντος τάξιν καί αρμονίαν. Τά δέ 
τέλος τού ανθρώπου, ώς στοιχείου τής κ τ ί
σεως, είναι ή επιστήμη καί ή δικαιοσύνη. 
"Οτι δέ ό άνθρωπος διά τά  δύο ταΰτα έγεν- 
νήθη δήλον έκ τούτου μάλιστα ό'τι ό σοφός 
ποιητής δέν ήθέλησε νά άφήση αύτά είς τήν 
βραδεία'/ τοΰ ανθρώπου σκέψιν αλλά ποοσοι-
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κειών αυτόν είς άμφότερα έκ γενετής διά φυ
σικών αισθημάτων ισχυρότερων καί ασφαλέ
στερων πάσης σκέψεως. Καί αληθώς ώς πρός 
τήν έπιστήμην, περί ής νΰν 6 λόγος, 5 Α ρι
στοτέλης λέγει ρητώς «Πάντες άνθρωποι 
τοΰ είδέναι ορέγονται φύσει». (*) Ή  ορεξις 
δ ’ αυτη, ής άνευ ιό άνθρωπος δεν ήθελε δια
φέρει τού κτήνους μηδεμίαν έμφαίνοντος πρός 
τήν γνώσιν κλίσιν, είναι κατ’ εξοχήν εύγε- 
νής οιότι είναι είς άκρον αφιλοκερδής. «Καί 
»τών επιστημών δέ λέγει πάλιν Ά ριστο- 
«τέλης, καί τού είδέναι χάριν αιρετική ού- 
σαν μάλλον είναι σοφίαν η τήν τών άποβαι- 
νόντων έ'νεκεν ». (*)

’Ά ν 5 άνθρωπος άπέβλεπεν είς τά  προβλη
ματικά κέρδη καί είς τάς προβληματικάς 
τιμάς τής επιστήμης δέν ήθελε ταχέω ς ςρέ- 
ψει αύτή τά  νώτα καί έξανδραποδισθή 
ούτω ;

Έ κ  τής φυσικής τοΰ ανθρώπου αγάπης 
πρός τήν γνώσιν έγεννήθη ή επιστήμη.

Τά πάλαι μία υπήρχεν επιστήμη, διότι ό 
άνθρωπος πριν διδαχθή είς τά σχολεΐον τής 
πείρας ό'τι ό νοΰς του είναι περιωρισμένος 
ό'τι ένεκα τούτου οφείλει νά διαιρέση τους 
πόνους του πρός τό μέγεθος τών επιθυμιών 
του, ήθέλησε νά γνωρίση τό παν. Τήν περί 
τοΰ παντός δέ απορίαν του ταύτην ύπετύ- 
πωσεν είς μίαν έπιστήμην. "Οτι δέ δέν μυ
θολογώ, αλλά διηγούμαι, όπως δύναμαι, 
τήν πρώτην τοΰ ανθρώπου ορμήν πρός τήν 
γνώσιν, μαρτυρούσι τά  πανάρχαια θρησκεύ
ματα  μέ τάς τερατώδεις αύτών υποθέσεις 
περί τοΰ φοβεροΰ αινίγματος τού παντός καί 
τά  πανάρχαια φιλοσοφικά συστήματα. Καί 
έν αύτή τή ήμετέρα Έ λλάδι ένθε ό άνθρω
πος άπηλλαγμένος πάσης θρησκευτικής η πο
λιτικής επιρροής ήδυνήθη νά άκολουθήση 
τους φυσικούς νόμους τοΰ συστήματος, ένεκα 
δέ τούτου τής Ελλάδος ή ιστορία έ'πεται 
διά παντός ό μόνος οδηγός τοΰ ιστορικού τοΰ 
ζητούντος τούς καθαρούς νόμους καθ’ οΰς ή 
άνθρωπότης αναπτύσσεται, έν αύτή λέγω, 
τή  Έ λλάδι άπασα ή πρώτη φιλοσοφική π ε
ρίοδος είναι καθιερωμένη είς τήν λύσιν τοΰ 
αινίγματος τού παντός διά τών μόνων

(*) Μετα τα φυσ. Β. 1.
(**).Μετ& τα *υσ. Α. %

φυσικών ό'μως δυνάμεων τού πνεύματος (*).
Έ ν τοσούτω ή περί τού παντός έπιστήμη 

φεύγουσα ά'.αταπαύστως τόν περιωρισμένον 
τοΰ ανθρώπου νούν, παρέχουσα εικόνα άσα- 
φεστάτην τοΰ παντός διδάσκει τόν άνθρω
πον νά πεοιορίση τάς έπιθυμίας του. Ούτος 
στρέφεται τότε πρός τά  τοΰ παντός μέρη, 
αλλά καί έ/. τούτων μήτε δύο όμοΰ δυνάμε- 
νος νά περιλάβη τελευτά προσηλών τήν προ
σοχήν του είς έν τών μερών καθ’ έκαστον’ έκ 
τούτου δέ έγεννήθησαν τοσαΰται περί τού 
παντός άπορίαι, ό'σα ησαν τά  μέρη αυτού 
καί επομένως τοσαΰται νέαι έπιστήμαι, ό'σαι 
ήσαν αί περί τού παντός άπορίαι.

Ή  άποσύνθεσις λοιπόν τής πρώτης επι
στήμης είς πολλάς ούδέν άλλο εμφαίνει η 
τόν περιωρισμένον τοΰ άνθρώπου νούν. "Αν 
ό τού άνθρώπου νοΰς ήν ό θείος νοΰς δέν ή- 
θελεν εχει άνάγκην ινα γνωρίση τά έλάχι- 
στον πράγμα διά νά διαίρεση αύτά είς τά  
διάφορα αύτοΰ μέρη, όπως έκ τής γνώσεως 
έκάστου φθάση μικρόν κατά μικρόν είς τήν 
τοΰ όλου γνώσιν’ άλλ’ ήθελεν ώς ό θείος νοΰς

(*) 01 'Έλληνες τώ δντι δέν είχον τί δυνά- 
μενον να όνομασθή «θρησκεία έπίσημος<> δέν εΐ
χον δόγματα αμετακίνητα, θεολογίαν, ηθικήν, 
νομοθεσίαν Ι’χοντα τήν αρχήν αύτών ώς θεοΰ, 
ήτοι δέν είχον ίερας βίβλους, οΐας άπαντώμεν έν 
τή ’Ανατολή καί οίαι είναι τής ’Ινδίας αί Βέδαι, 
τής Περσίας το Ζενδ-Άβέστα καί τών Εβραίων 
ή Βίβλος. Τών 'Ελλήνων ή μυθολογία ούδέν 
τούτων είναι, άλλ’ Ιλευθέρα Ιπίνοια τής ποιή- 
σεως καί τής τέχνης. 01 Ιφευρόντες τώ δντι τας 
μυθολογίας ταύτας δέν ήσαν 'ερεΐς, ή ώς ονομά
ζονται έν τή ’Ανατολή, προφήται, άπεσταλμέ- 
νοι τοϋ Θεοΰ, άλλα ποιηταί. Εντεύθεν δ’ έπήγα- 
σεν ή άνεςαρτησία, ή ώριμος σκέψις, καί ό παρά
δοξος πλούτος μεθ’ ών ή Ελληνική φιλοσοφία δια- 
κρίνεται άτζ'ο πάσης άλλης καί τα θαυμαστα 
ταύτα αυτής συστήματα, α έπαδαγώγησαν ούτως 
εΐπεΐν το ανθρώπινον πνεύμα καί παρέχουσι σή
μερον ετι τροφήν άτελεύτητον εις τας εύγενεςΐ- 
ρας ψυχάς. 'Όπου ή πίστις ούδέν ισχυεν, ί’πρεπε 
να ίσχυΥ) ο λόγος καί να διώκη μόνος τα πάντα.

Do la certitude, rapport a 1’ Academic des 
sciences morales ct politicoes par Ad. Tiajik. 
σελ. 5 7 - 5 8 ,
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έμβατεύσει άμέσως είς τήν ούσίαν παντός 
πράγματος.

Έ ν τοσούτω η άποσύνθεσις της πρώτης 
επιστήμης είς πολλάς, τών πολλών έπ ιςη - 
μών η ύπαοζις, είναι προσωρινή καί δέν δύ- 
ναται άλλως νά ήναι ή προσωρινή, διότι 
πάσα κατά μέρος επιστήμη ούδέν άλλο είναι 
ή άπλή διαφώτισις γωνίας τής Οικουμένης, 
άπλή λύσις άπορίας τοΰ άνθρωπίνου πνεύ
ματος περί τίνος μέρους τοΰ παντός' άλλά 
ποιαι αί γενικαί άρχαί αί διέπουσαι πάσας 
τάς περί τοΰ παντός μερικάς εξηγήσεις τών 
επιστημών, ποΐαι αί μεταξύ τών μερικών 
τούτων έξηγήσεων έσωτερικαί άναφοραί, 
ποιος δ τελικός σκοπός πρός δν αύται δλ*αι 
δμού δρώσι, πώς ές ό'λων αυτών δμοΰ θέλει 
προκύψει ή τελεία κκί οριστική περί τοΰ παν
τός έξήγησις, ή'τις είναι ή κυρία τοΰ ανθρώ
που άπορία, ούδεμία κατά μέρος επιστήμη 
έχει τό δέον είπεΐν. 'Ο άνθρωπος λοιπόν έν 
τέλει αισθάνεται τήν ανάγκην επιστήμης 
υψηλής, επιστήμης, ούτως είπεΐν, δεσποίνης, 
ήτις θέλει ενώσει τάς διεσκεμμένας καί άσυ- 
ναφεΐς περί τοΰ παντός λύσεις τών καθ’ έ- 
καστα επιστημών καί θέλει άποτελέσει τήν 
μίαν καί πλήρη περί τοΰ παντός επιστήμης 
έξήγησιν. Ό  άνθρωπος δε τόσω μάλλον 
αισθάνεται τήν άνάγκην τοιαύτης επιστή
μης δσω ή σοφία, κατ’ Άριστοτέλην, δέν 
συνίσταται, είς τήν γνώσιν ώρισμένου τινός 
πράγματος άλλ’ είς τήν τών όλων γνώσιν. 
Ιδού τό χωρίον τοΰ Άριστοτέλους. «'Γπο- 
»λ«μβάνομεν διά πρώτον μέν έπίστασθαι 
απάντα  τόν σοφόν ώς ενδέχεται, μή *α$’ 
ηεχαστον εχοντα γνώσιν αυτών». (*)

'Η  υψηλή δ’ αυτη επιστήμη ή πασών τών 
επιστημών άρχουσα, διότι καθ’ ά πάλιν ’Αρι
στοτέλης λέγει, «ου γάρ δεΐν έπιτάττεσθαι 
τόν σοφόν άλλ’ έπ ιτάττειν , καί ού τοσοΰτον 
έτέρω πείθεσθαι, άλλά τούτω τόν ήττον σο
φόν» (*) είναι ή φιλοσοφία, καί ή μετριο
φροσύνη τοΰ ονόματος τιμ ά  τόν Πυθαγόραν 
δστις πρώτος ώνόμασεν έαυτόν φιλόσοφον. 
Ό  άνθρωπος δέν δύναται κατ’ ούδένα τρό
πον νά άποφύγν) τήν έπιστήμην ταύτην 
διότι δ ι’ αυτήν καί μόνην κατασκευάζει ού

(*) Μ ετα τα  φυσ. Β . 1.
(**) Μ ετά τά  φυσ. Β. 1 .

τως είπεΐν έκ νέου τόν κόσμον οίος ούτος ην 
έν τώ  θείω νώ.

'Η επομένη είκών θέλει δίόσει άκριβή ει
κόνα περί τής υπεροχής τής έπιςήμης ταύτης.

Φαντασθώμεν ό'τι ή άνθρωπίνη γνώσις ο
μοιάζει πρός έκτεταμένον αγρόν, οστις κατά 
τήν διάφορον φύσιν τοΰ εδάφους καί τών προϊ
όντων αϋτοΰ είναι δαιρημένος είς μέρη, ών 
έκαστον έχει τόνάναγκαΐον αριθμόν τών κα
τοίκων διά τήν καλλιέργειαν του. Φαντα
σθώμεν ό'τι έκαστον τών μερών τούτων άν- 
τιπροσωπεύει μίαν έπιστήμην. Φαντασθώ
μεν προσέτι ό'τι έν τώ  μέσω τοΰ άγοοΰ τού
του υπάοχει υψηλή θέσις άφ’ ής ή ό'ρασις χω 
ρίς νά διακρίνη τά  καθ’ έκαστα βλέπει τόν 
δλον αγρόν, τά  opta καί τάς αναφοράς τών 
μερών αΰτοΰ, ώς καί τάς πηγάς άφ’ ών έ/.ρέ- 
ουσι τά  ύδατα, ά γονιμοποιοΰσι παν μέρος. 
Έ κεΐ λοιπόν έπ’ αύτής τής υψηλής θέσεως 
ϊσταται ή δέσποινα έπιστημη φιλοσοφία καί 
είς αυτό τά ΰψος μοχθεί ό φιλόσοφος νά 
άναβνί ϊνα παρίσταται είς ό'λον τό έργον τοΰ 
άνθρωπίνου πνεύματος, ϊνα άνακαλύπτη τάς 
νέας ζωογόνους πηγάς, έν ανάγκη δε- καθα- 
ρίση αϋτάς.

(Έκ στενογραφημάτων. "Επεται συνέχεια).
Σ. ΚΟΜΝυΣ.

Π Ε Ρ Ι  Χ Ρ Η Σ Μ Ω Ν .

ΜΕΡΟΣ Α'·— ΜΑΝΤΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΜΟΙ- 

I

Δοςασίαι τών αρχαίων— Θεοί και άνθρωποι— 
Ειμαρμένη — Ά ργ αΐοι μύθοι —  Οϊδίπους 
πατροκτόνος, Ά τυς— 01 Στωϊκοι— "Ομη
ρος— Ηρόδοτος— Δοςασίαι τών ’Ινδών— 
Μετεμψυχωσις—Μΰθοι, Γυνή καί δφις— 
Διάττοντες αστέρες — Βουδδαϊσμός. Το 
πεπρωμένον—Πλάτων—Φαιδρός,Νόμοι— 
Πρόνοια— Δοςασίαι τών νεωτέρων— Δογ
ματική θεολογία.

Είς δύο μεγάλας τάξεις . διαιρούνται τά  
έπί τής γης ένόργανα οντα είς φυτά καί είς 
ζώα. Αύτη δέ ή τελευταία μερίζεται είς 
δύο π ά λ ιν  καί ή μέν περιλαμβάνει τά  ά
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λογα ή δέ τά  λογικά. Έκάστη τούτων ίδιον 
έχει προορισμόν, ιδίας δέ δυνάμεις καί όρ
γανα. 'Η  έπί τοΰ άγροΰ βλαστάνουσα χλόη 
υπό τάς θερμάς τοΰ ήλίου ακτίνας προβιβά- 
ζετα ι είς φυτόν, τό φυτόν εκείνο παράγει 
τόν σίτον καί δ σίτος τρέφει τόν πεινώντα 
άνθρωπον. Ή  άμνάς γεννάται επί τών όρέων, 
τρέφεται υπό τοΰ σίτου καί τής χλόης τών 
πεδιάδων, ό'πως ή μέν σάρξ αύτής χρησι- 
μεύση είς τροφήν τοΰ ανθρώπου, τό δέ χνοώ- 
δες δέρμα της περιθάλψη τόν υπό τοΰ ψύχους 
ριγοΰντα γυμνόν τής έρημου. 'Ο δέ άνθρωπος 
γεννάται, άναπτύσσεται, μορφοΰται, πρός 
άνώτερόν τινα σκοπόν, ούτινος συναισθάνεται 
τό ύψος καί τήν άξίαν, καί πρός δν αιωνίως 
βαδίζει. Διά τοΰτο ουδόλως έδίστασαν πολ
λοί τών φυσιολόγων νά άρωσιν έκ τοΰ φυτι
κού βασιλείου τόν άνθρωπον καί ιδίαν δι’ αυ
τόν νά δημιουργήσωσι τάξιν. (*)

Είς τήν κορωνίδα ταύτην τής δημιουργίας 
ίδια έπεδαψίλευσε πλεονεκτήματα δ Πλά
στης τοΰ Παντός, άπονέμων είς αύτόν τό 
αυτεξούσιον καί τήν έλευθερίαν, τήν κρίσιν 
καί τήν βούλησιν. Γεννάται λοιπόν δ άνθρω
πος έλεύθερος, έχων συνείδησιν τών έαυτοΰ 
πράξεων καί έλευθέραν βούλησιν, είναι δέ 
κατά συνέπειαν υπεύθυνος ενώπιον τοΰ Δη- 
μιουργοΰ, ένώπιον τών άλλων, ένώπιον αυτοΰ.

Κινοΰνται υπεράνω ημών απειράριθμοι α
στέρες καί στίλβουσιν είς τάς πτυχάς τοΰ 
οϋρανοΰ έν μέσω σκιεράς νυκτός’ άγνωστος 
δύναμις αναγκάζει αυτούς νά περιστρέφων- 
Tat αιωνίως περί τ ι κέντρον, νά παρεκκλι- 
νωσιν ένίοτε τής τροχιάς των, νά φαίνωνται 
καί νά άφανίζωνται" άλλ.’ ούδείς αυτών έχει 
συναίσθησιν τής ιδίας υπάρξεως, ούόείς έννοεΐ 
ποΰ πορεύεται. Διέρχεται διά τής κοιλάδος 
δ πλημμυρήσας ποταμός, υπερπηδά τούς 
φραγμούς του καί παρασύρει τήν καλύβην τοΰ 
άγρότου’ άλλ’ ουδόλως εχει συναίσθησιν τών 
έαυτοΰ πράξεων, άλλ’ ουρείς ζητεί ο.π’ αϋ
τοΰ λόγον. 'Η  όργισθεΐσα λέαινα κατασπα- 
ράσσει τόν κεκμηκότα ορειβάτην καί δ μαι- 
νόμενος ταΰοος έπ ιπ ίπτει κατά τοΰ βουκό
λου- άλλ’ ούδείς αυτών αισθάνεται τύψεις 
συνειδότος.

(*) Arhens. Cours do droit naturel. "Εκδοσις
S’, σ. 116 έν υποσημειώσει.

Μόνος δ άνθρωπος φέρει έν έαυτώ τά κρι- 
τήριον τών έαυτοΰ πράξεων, καί μεταξύ δύο 
οδών άντιθέτων δύναται νά εκλέξει τήν 
έτέραν.

Ά λ λ ά  κατά τήν φράσιν τοΰ Έ πικτήτου’(*) 
τών δντων τά  μέν έφ’ ήμΐν τά  δ’ ούκ έφ’ 
ήμΐν. Δύναμαι νά κατακρημνίσω τό υψηλό- 
τερον όρος" δέν δύναμαι δμως νά κρατήσω 
τήν πορείαν τοΰ ήλίου ούδ’ έπί έν έκατοστη- 
μόριον τοΰ δευτερολέπτου. Δύναμαι νά άνε- 
γείρω κολοσσούς καί νά μετατρέψω τόν άγρόν 
είς λίμνην’ άλλά δέν δύναμαι νά ύπερβώ τά  
δρια τών δυνάμεων μου. Πότε θά πνεύση δ 
Ζέφυρος; "Οταν θελήσν) δ Αίολος. (**) Δύ
ναμαι νά κρατήσω τήν πνοήν το υ ; 'Ο τ ’ αδύ
νατα ζητών πολύ ευκόλως ναυαγεί. Διά 
τοΰτο δ Πύργος τής Βαβυλώνος κ αταπ ίπτει 
καί μεταβάλλεται είς σωρόν έρειπίων, δ '■'Ικα
ρος ολισθαίνει άπό τοΰ ύψους τών αιθέρων 
καί π ίπ τε ι είς τό πέλαγος, δ δέ άλαζών 
Βελλεροφόντης ριφθείς άπό τοΰ οίστρηλατη- 
θέντος Πήγασου άποθνήσκει τυφλός τής π εί- 
νης είς τό Άλ,ήϊον πεδίον. ®έλω καί δύνα
μαι ευρίσκονται πολλάκις αντιμέτωπα καί 
ή έ'λλειψις τής δυνάμεως περιορίζει τήν θέ- 
λησιν. Επομένως δέν έδόθη είς τόν άνθρω
πον άπόλυτος έλευθερία.

Τά αυτεξούσιον τοΰ άνθρώπου ήθέλησαν 
νά περιορίσωσιν ή μάλΛον νά παραγράψωσιν 
αί δοξασίαι τών λαών, έγείρουσαι κατά τής 
ελευθερίας τήν τύχην καί τάς βουλάς τής 
Ειμαρμένης, δυνάμεως αοράτου, κατ’ άγνώ- 
στους τινάς νόμους διευθυνούσης τό σύμπαν 
καί χειραγωγούσης ώς διά νήματος τό κι- 
νούμενον νευρόσπαστον.

Ό  "Ελλην φανταζόμενος τό θειον αρχήν 
τοΰ παντός καί κυβερνήτην τής οικουμένης 
άπάσης, κα τ’ άρχάς μέν υπέλαβεν δτι κατοι- 
κοΰν έπί τοΰ υψηλ.οΰ Όλύμπου καί καλυπτό- 
μενον υπό λεπτοτάτου αίθέρος διεΐπε τάς 
τύχας τών έθνών, δτι δ Ζεύς καί οί άλλοι 
θεοί κατερχόμενοι έκεΐθεν άνεστρέφοντο μ ετ’ 
ανθρώπων, συνέτροιγον καί συνευωχοΰντο' 
άλλοτε μέν είς τούς γάμους τοΰ Πηλέως καί 
τής Θέτιδος,άλλοτε δέ είς τό άπαίσιονδεΐπνον

(*) Ά ρριανοϋ. Ε π ίκ τ η τ ο υ  δ ιατρ ιβα ί. Β ιβλ. I. 
Κεφ· ά.

(**) Αυτόθι Βιβλ. I. Κϊφ. ά. έδάφ. 1C.
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τοϋ Ταντάλου. Ένώ δέ άλ·/;θώςπροσήψεν είς 
τούς θεούς τάς ανθρωπίνους άδυναμίας,έξήρεν 
ό’μως πάντοτε αυτούς καί τά  έλαττώ ματά 
των έζητησε νά κάλυψη υπό τόν πέπλον τής 
μυθολογίας. Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου καί τής 
άνθρωπίνης διανοίας έπί μάλλον άναπτυσ- 
σομένης, ή θεότης άπεχωρίσθη μέν άπό τής 
γής καί είς εύρείας έσκήνωσεν εκτάσεις τών 
ουρανών, άλλ’ δ ά'νθρωπος, άποβλέπων είς 
την φυσικήν αρμονίαν καί τάςιν τοΰ κόσμου, 
δέν υπέλαβε τούς θεούς άδιαφοροΰντας περί 
τών γήινων, άλλ’ ήννόει αυτούς έπόπτας 
τώΊ άνθρωπίνων πράξεων καί θεωρούς τών 
έπί τής γής διαδραματιζόμενων, τιμωροϋν- 
τας τήν κακίαν διά τής άκατασχέτου χειρός 
τής θείας Νεμέσεως καί βραβεύοντας τήν 
αρετήν.

Ά λ λ ’ ένώ τοιουτοτρόπως έξήρε τούς Θεούς 
εθετο συγχρόνως ΰπεράνω αυτών ετέραν τινά 
θεότητα κυρίαρχον τοΰ παντός καί αυτών τών 
Θεών, καί ή θεότης αυτη, νόμος απαράγρα
πτος κανονίζων άπ’ αιώνων τήν έπί τής γής 
τοΰ άνθρώπου πορείαν καί τό άδηλον μέλλον, 
έλέγετο Αΐσα, Ειμαρμένη.

Ό  "Ελλην ήννόει τήν Ειμαρμένην άμείλι- 
κτόν τινα θεότητα, ής ουδ’ οί Θεοί ήδύναντο 
νά μεταβάλωσι τήν βούλησιν. Έ π ί τής δοξα
σίας ταύτης στηρίζεται δ μΰθος τοΰ πατρο- 
κτόνου Οίδίποδος.

Πολύ προ τής γεννήσεως αύτοΰ χρησμός 
τ ις  παλαιός είχεν αναγγείλει είς τόν Λάιον, 
ό'τι δ ές αύτοΰ γενηθησόμενος υιός έμελλε νά 
φονεύσν) αυτόν. Ό  Λάϊος φοβούμενος τόν χρη 
σμόν, τρυπήσας τά  σφυρά τοΰ νεογεννήτου 
βρέφους παρέδωκεν αυτό εις τινα τών ποιμέ
νων, ί'να τό έκθέστ) είς τόν Κιθαιρώνα βοράν 
τών αγρίων θηρίων. ’Αλλά κακή μοίρα τό βρέ
φος έκεϊνο διασώζεται καί κομίζεται είς τόν 
βασιλέα τής Κορίνθου, ό'στις πρώτος ονομά- 
σας αυτό Οίδίποδα ανατρέφει ώς ίδιον τέκνον, 
ό'τε, ημέραν τινά δ Οίδίπους μανθάνει δτι 
δέν είναι πατήρ του 5 Πόλυβος. Ή  λέξις αΰτη 
ριφθεΐσα έν ώρα συμποσίου άναφλέγει έν αύτώ 
τήν επιθυμίαν τοΰ νά μάθη τόν γνήσιον π α 
τέρα. Καί άναχωρήσας άπό τής Κορίνθου πο
ρεύεται είς Δελφούς νά έρωτήστ) τό μαντεϊον, 
ό δέ Θεός συμβουλεύει αυτόν νά μή έπιστρέψη 
εις το πάτριον δώμα, διότι θέλει φονεύσει 
τόν πατέρα του καί θέλε: λάβει τήν μητέρα

του είς γάμον. Ό  Οίδίπους νομίζων δτι πέέ- 
τρίς του είναι ή Κόρινθος περιφέρεται είς Βοκο- 
τίαν, έ'νθα είς στενόν τ ι τής Φωκίδας συναντά 
τόν Λάϊον μεταβαίνοντα έφ’ άρματος είς Δελ
φούς καί έλθών εις έριδας φυνεύει τόν βασι
λέα, άγνοών ό'τι είναι πατήρ του. Είσελθών 
δέ μετά ταΰτα είς τάς Θήβας λύει τό αίνιγμα 
τής Σφηγγός καί αντί δωρεάς λαμβάνει τόν 
θρόνον καί τήν Ίοκάστην είς γάιιον, άγνοών 
ό'τι είναι ή μήτηρ του.

Ά λ λ ’ έάν τις έξετάσή καλώς τόν μΰθον 
τοΰτον, ί  Οίδίπους ήτο άξιος τής τύχης του, 
διότι άφοΰ ό χρησμός είπεν είς αυτόν ότι θά 
γείννι πατροκτόνος, ήδύνατο διά νάμήπερ ι- 
έλθη είς τοΰτο νά άποφύγη πάντα φόνον.

"Ομοιο ν είναι καί τό ύπό τοΰ 'Ηροδότου 
άναφερόμενον περί Ά τυ ο ς τοΰ υίοΰ τοΰ Κοοί- 
σου. (*)

Κροϊσος ο βασιλεύς τών Λυδών είδε καθ’ 
ύπνους ότι δ υίός του Ά τ υ ς  έμελλε νά φο-
νευθή ύπό σιδηράς αιχμής. Έγερθείς δέ καί

Ρ ' , , , .φοβούμενος τας συνεπειας τού ονείρου νυμ
φεύει προώρως τόν νεανίσκον, θέλων νά μετα- 
τρέψη καί νά έκθηλύνη, τόν πολεμικόν αύτοΰ 
χαρακτήρα καί κατακλείει αύτόν έντός τών 
ανακτόρων του. Μετά παρέλευσιν χρόνου Tt'/ός 
έρχονται πρός τόν βασιλέα πρέσβεις έκ τής 
Μυσίας ζητοΰντες τήν βοήθειαν αύτοΰ κατά 
τοΰ λυμαινομένου τήν χώραν των ύός. Καί 
ο μέν Κροϊσος εύχαρίστως ύπέσχετο ταΰτα, 
οί δέ Μυσοί έζήτουν καί τόν παϊδα αύτοΰ αρ
χηγόν τών λογάδων, ους έμελλε νά έκπέμψη. 
Έν τούτω δ Κροϊσος άναμιμννσκόμενος τοΰ ο
νείρου ήρνεΐτο νά έκπληρώση τήν επιθυμίαν 
των,ό'τε παραςάς δ Ά τυ ς  έλεγε πρός αύτόν*—  
Πάτερ, τά  κάλλιστα καί γενναιότατα τών 
έργων διέπραξαν εκείνοι, οίτινες έοοίτων είς 
τούς πολέμους καί τάς άγρας. Έ γώ  δέ ούτε 
δειλός ούτε ράθυμος άναδειχθείς μένω κεκλει- 
σμένος στερούμενος τής δόξης άμφοτέρων. 
Τώρα λοιπόν τίνα θά μέ έκλάβωσιν οί άπό 
τής άγρας καί τοΰ πολέμου έπιστρέφοντες ; 
τίνα δέ ή νεόγαμος σύζυγός μου;— Ό  δέ Κροϊ- 
σος άπεκρίθη"— Δέν σέ ονομάζω δειλόν,ώ πα ϊ, 
άλλ’ έμαθον έκ τίνος ονείρου, ότι ή ζωή σου 
εΐναι όλιγοχρόνιος καί ότι αιχμή σιδηρά θέλει 
έπιφέρει τόν θάνατόν σου.— Ά λ λ ’ άν τοΰτο

(") Ηροδότου. Βιολ. I. Έ δάφ . 3 ί — 16.
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ηναι αληθές, διά τίνων χειρών θά μέ φονεύσν) 
τό θηρίον, ή διά τίνος σιδηράς α ιχμ ής;

Πεισθείς είς τούς λόγους τούτους συγκα
τανεύει 6 βασιλεύς καί προσκαλέσας τόν παρ’ 
αύτώ φιλοξενούμενον ικέτην "Άδραστον, όςις 
ά ιουσίως είχε φονεύσει τόν αδελφόν του, κα- 
θίστησιν αύτόν παιδαγωγόν καί φύλακα τοΰ 
υίοΰ του. Ό  δέ ’Άδραστος υπόσχεται νά δύη- 
γήση αύτόν πάλιν είς τόν οίκον σώον καί ά
βλαβή. Ά λ λ ’ότε φθάσαντες έξηκόντιζον κατά 
τοΰ θηρίου, αυτός ούτος δ ’Άδραστος άμαρ- 
τήσας, τοΰ μέν θηρίου δέν έπέτυχεν, έκτύ- 
πησεν ό'μως τόν προτρέχοντα βασιλόπαιδα 
καί έρριψεν αύτόν νεκρόν.

Ούτως έξέπληρώθη τό πεπρωμένο-;' δ δέ 
Ά δραστος συνεχωρήθη μέν ύπό τοΰ βασιλέως, 
άλλ’ άναλογιζόμενος τά  δεινά, ών ύπήρξεν 
αίτιος έγένετο αύτόχειρ.

'Η Στωϊκή φιλοσοφία καί ή τών Έπικου 
ρείων σχολή συμπίπτουσαι είς Ιν σημεΐον κη- 
ρύττουσι τόν άνθρ(<)πον τυφλόν δργανον τής 
Ειμαρμένης. Τήν ύπερφυσικήν ταύτην δύνα- 
μιν δ "Ομηρος έννοεϊ άνωτέραν πολλαχοΰ τοΰ 
Διός. Ούτω διά στόματος τής Άθηνάς άπο- 
οαίνεται ότι ούδ’ οί Θεοί δύνανται νά άπο-ι
ρ.ακρύνωσι την κακήν [Λοΐραν.

Ά λλ’ ήτοι θάνατον μεν όμοίϊον ουδέ Θεοί περ 
Καί ^ιίλφ άνδρί δύνανται άλαλκέμεν, όππότε κενδή 
Μοϊρ όλοή καΟέλτ,αι τανηλεγέος θανάτοιο. (')

Ά λλαχοΰ δεικνύει είς ημάς τόν "Υπατον 
Κρονίονα συμβουλευόμενον άπό τοΰ ούρανοΰ 
τήν Αίσαν περί τής τύχης τών θνητών'

Ενδ Ιτϊθει δύο κήρε τανηλεγέος θανάτοιο 
Την μεν Αχελλήος, τήν δ’ Έκτορος ίπποδάμοιο 
’Έλκε οε μέσσα λαβών* ρέπε δ’ 'Έκτορος αίσιμον

[ r> a p . (: )

Ή  δέ Μέλαινα Κήρ τοϋ θανάτου παοίστα- 
τα ι ούχί ώς δύναμις άπορρέουσα έκ τοΰ Διός 
άλλ’ ώς άλλη τις θεότης. ( 3) Ά λλαχοΰ δέ 
πάλιν τούναντίον ή Αίσα φαίνεται ύποτασ 
σομένη είς τάς βουλάς τοΰ ’Ολυμπίου. (Διός 
αισα.)

(’) Όμηρου ’Οδύσσεια εκδ. Baeumlein I’. στιχ.
S36.

(*) Αυτόθι. Ίλιάδος X. ς. 210.—Αύτόθι. Ίλ. 
θ .  69.

(’) Αύτόθι. Ό5«σ«ί«ς. Τ. ς. 538,

Ό  Ηρόδοτος άκολουθεΐ τήν πρώτην γνώ
μην, παραδέχεται δέ τούς Θεούς ού μόνον άδυ- 
νατοΰντας νά μετατρέψωσι τήν Μοίραν τοΰ 
θνητού' άλλ’ υποκειμένους καί αυτούς είς αύ
τήν. «Τήν πεπρωμένην μοίραν άδύνατά έστι 
άποφυγέειν καί Θεώ.» (*) Τούναντίον δέ ό 
περιηγητής Παυσανίας θεωρεί τήν Μοίραν ύπο- 
τασσομένην είς τόν Δία καί μόνον είς αύτόν 
πειθομένην, (2) άφ’ ού καί δ Ζεύς Μοιραγέτης 
έπονομάζεται.

Τοιουτοτρόπο^ς ή ποίησις άφ’ Ινός καί ή 
φιλοσοφία άφ’ ετέρου παραδεχθεϊσαι τάς περί 
Ειμαρμένης προλήψεις τοΰ λαού, έπλασαν έξ 
αύτών ύπερουράνιον καί ύπερολύμπιον θεόν, 
άκατανόητον, αόριστον καί άνευ συνειδήσεως 
ένεργοΰντα.

Ό  Ζήνων είχε τήν Ειμαρμένην' δ Επίκου
ρος τήν τύχην. Διεφιλονείκουν δέπερί τοΰ ονό
ματος ένώ άμφότεροι άπεδιδον τάς αύτάς 
σχεδόν ιδιότητας είς τήν ύπ’ αύτών λατρευο- 
μένην θεότητα. Ούτω δέ δι’ άντιθέτων όλως 
δδών χωροΰντες έκήρυττον άμφότεροι τήν 
έντελή άδυναμίαν τοΰ άνθρώπου. Καθ’όσον 
ή μέν Στωϊκή φιλοσοφία άρνουμένη πάσαν η
θικήν άξίαν άπέδιδε τήν τοιαύτην ή τοιαύ- 
την τοΰ άνθρώπου πορείαν είς τήν Ειμαρμέ
νην' έθεώρουν ό’ εαυτούς οί Στωϊκοί ηθοποιούς 
ύποκρινομένους έπί τής Σκηνής τοΰ βίου τά  
πρόσωπα, τά  δποϊα διένειμεν αύτοΐς αύτή ή 
Είμαρμένη.Ή δ* Επικούρειος άνυψοΰσα μέχρις 
άποθεώσεως τόν άνθρωπον ούδέν άλλον έζή- 
τει άληθώς ν’ απόδειξη ή τοΰτ’ αύτό σχεδόν 
τό τών Στωϊκών' λέγουσα δηλαδή ότι τά  μέν 
άφ’ έαυτοΰ άπεργάζεται δ άνθρωπος, τά  δέ 
ά άγκη τις άναπόδραστος, ή τύχη. Άφηρουν 
λοιπόν καί ούτοι έν μέρει τό αύ^.εξούσιον άπό 
τού ά-θρώπου, καί καθ’ όσον έδιδον νέας δυ
νάμεις είς τήν ανάγκην ταύτην κατά τοσοΰ- 
τον ή έλευθερία τοϋ άνθρώπου .κατέπ ιπτε 
καί έμηδενίζετο.

’ΐδ ία  δ’ ένεκολπώθησαν τήν ίδέαν τοΰ π ε 
πρωμένου πολλά τών Ανατολικών έθνών.

Ούτως οί ’Ινδοί θέλουσι τόν άνθρωπον δέ- 
σμιον τής αγνώστου ταύτης θεότητος ένερ-

I γοΰνται κατά τινα ανάγκην. Ενταύθα παύει

i (1) 'Ηροδότου βιβλ. I. 13. 91.
(2) ΙΙαυσανίϊς. Βιβλ. V. XV. 3.—Αύτόθι VIII.
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τό νοητικάν καί αυτεξούσιον καί άρχεται ή 
κεκτημένη, ούτως είπεΐν, ταχύτης. Ενταύθα 
ο άνθρωπος μεταμορφοϋται είς μηχανήν.

Τήν ιδέαν ταύτην υπεστήριζεν ή τής με- 
τεμψυχώσεως δοξασία καί κατ’ αϋτούς τό 
Πεπρωμένον έταυτίζετο μετά τοΰ Προπε- 
πραγμένου. 'Ο ευφάνταστος καί φιλόσοφος 
εκείνος λαός έπλασεν είς τάς εκτάσεις τοΰ 
απείρου οϋρανοΰ πέντε παραδείσους, είκοσι 
δέ καί μίαν κολάσεις είς τους βυθούς τ ις  
αβύσσου. "Εθετο δέ τό καθαρτήριον είς τήν 
μεσάζουσαν γην. ’Ά νω  έκεΐ άνέμενε τόν εϋ- 
δοκιμήσαντα ή αγκάλη τοΰ οϋρανοΰ, καί ή 
διακεχυμένη εϋώδης πνοή έμέθυε τάς αισθή
σεις του, ένώ τό πνεύμα τοΰ άπειρου θεοΰ 
ως άστήρ άνατέλον έφώτιζε τόν έσκοτισμέ- 
νον τοΰ νέηλυδος νοΰν. Έ κεΐ άποθεούμενος 
καί ιιέγας ώς δημιουργός μετελάμβανε της 
απείρου σοφίας καί ώς άπό σκοπιάς έθεατο 
μακρόθεν τά  βασίλεια της γης. ( ι ) Κ άτω δέ 
ήπλοΰτο ή πολιτεία τών δαιμόνων, έκεΐ οί 
βάσανοι άνέμενον τόν παρανομήσαντα, ό'στις 
έπί σειράν τινα ετών υφιστάμενος τήν έαυτοΰ 
καταδίκην έπανήρχετο είς τόν κόσμον υπό 
πολλάς καί ποικίλας μεταμορφώσεις. *0 φο- 
νεύσας Βραχμάνα μετεμψυχοϋται ίίς  κΰνα, 
κάμηλον ή όνον. (  )  Ό  Βραχμάν ό'στις έ'πιε 
πνευματώδη ποτά μετεμψυχοϋται είς εντο- 
μον, άκρίδα ή σκώληκα, ό κλέψας χρυσίον 
διέρχεται άλληλοδιαδόχως όλας τάς τάξεις 
τώ ν ζώων καί φυτών μετεμψυχοϋται είς 
αράχνην χόοτον ή γΰπα. Ό  κλέψας σίτον 
μετά  θάνατον έπανέρχεται είς τήν ζωήν υπό 
μορφήν μυός, δ κλέψας άλας υπό μορφήν τέ- 
τιγος, δ υπεξαιρέσας δλοσηρικά ένδύματα 
μετεμψυχοϋται είς πέρδικα, δ κλέψας άγε- 
λάδα είς κροκόδειλον.

Κ ατα  δέ τούς θεοσόφους τέσσαρες ήσαν 
αί κατοικίαι της ψυχής· ή γή, δ αδης, δ οϋ- 
ρανός τοΰ ΤΙνδρα, πρόσκαιρος Έ δέμ , έν |  ή 
ψυχή διέμενεν έπ’ ολίγον μόνον χρόνον εΐτα 
δέ έπανήρχετο είς τόν κόσμον, καί ο υψιστος 
χώρος τοΰ Βισνοΰ η δ τόπος της άποθεα»-

(’) Alfred Maury.—Croyances et legends de 
l ’antiquite. ’Έκδ. Β'. σ. 129.

(2) Clavel. Histoire pittoresque des religions· 
tom . I. p. 87.

σεως, ( l) δ καί Βορεία χώρα καλούμενος (2).
Πιστεύουσιν ό'τι ή ψυχή άποχοιριζομένη 

τοΰ σιόματος έπανέρχεται πάλιν είς τόν κό
σμον υπό ά'λλο σώμα φέρουσα τό στίγμα 
τών προτέρων αύτής πράξεων καί καθώς 
σκιά καί ήλιος συνυπάρχουσιν οΰτω συνυπάρ
χε ι καί τό έγκλημα μετά της ψυχής. Έ πα - 
νερχομένη δέ είς τόν κόσμον προσπαθεί δ ι’ 
άγαθών πράξεων νά έξαλείψν] τά στίγμα 
τοΰτο καί ή τιμωρείται δι’ ό'σα έν ττ, προ- 
τέρα βιώσει ήμαρτεν ή άνταμείβεται δι’ όσα 
ηύδοκίμησεν' ώστε, κατά τήν θεωρίαν ταύ
την, δ άνθρωπος υπείκει εί'ς τ ι  πεπρωμένον 
τά οποίον εΐναι απόρροια τών προτέρων του 
πράξεων. Καί καθώς μεταξύ χΛ ίων δαμά- 
λεων δ μόσχος ευρίσκει τήν έαυτοΰ μητέρα, 
οΰτω καί τά πεπραγμένον τόν πράίαντα. ( 3)

—  Προσκυνήσωμεν τούς θεούς ; άλλά καί 
αύτοί διδόασιν ώς έστιν είμαρμένον' προσκυ
νήσωμεν τήν Ειμαρμένην ; άλλά καί αυτή 
δίδοσι κατά τά  πεπραγμένα έργα £κάστου.(4)

Συνωδά τούτοΐς έπάγουσι τόν μΰθον της 
γυναικός καί τοΰ ό'φεος. (5)

—  Γραΰς Βραχμανή, Γαουταμή τό δνομα, 
ζώσα έν έρημική τιν ι καλύβη, είδε τόν έαυ- 
της υίάν άπνουν δεκαπέντε υπό ό'φεως.

Τόν ό'φιν τοΰτον Θηρευτής δνόματι Ά ρ- 
ζούνας δέσας διά βρόχου προσήνεγκεν είς τήν 
Γαουταμήν είπών'

ΘΗΡΕΥΤΗΣ.

«Ούτος δ κακός ό'φις είναι δ φονεύς τοΰ 
παιδός σου διάταξόν με νά τόν φονεύσω.

ΓΑΟΥΤΑΜΗ.

Τούτου φονευθέντος, ούδόλως δ υίός μου 
έπανέρχεται είς τήν ζωήν. "Ο ,τι εΐναι είμαρ
μένον καί προωρισμένον, έκ τούτου οί άνθρω
ποι λαμβάνουσι τόν θάνατον ή διά νόσου η

(*) Γαλανοΰ. Ίνδικαί μεταφράσεις. Ίτιχασα- 
σαμουτσάϊα. Προλεγόμενα τοΰ Εκδότου, σ. μθ'.

(") Αυτόθι.— Βαλαβαράτα. Βιβλ. ΙΑ'. Κεφ. Α'. 
δίστιχ. 150.

(*) Γαλανού. Ίνδ. μεταφρ. Ίτιχασασαμου- 
τσάια. Κεφ. Β/. δίστιχ. 55.

(4) Αύθόθι. Πρόδρομος, σ. 28.
(5) Αυτόθι. Ίτιχασασαμουτσάϊα. Κεφ. Β'. δ£- 

στιχ. 12.
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διά πυράς, ή φαρμάκου, ή όπλου, ή όφεως, 
ή θηρίου ή ύδατος.

Μόνος δ κακός αποδίδει κακόν αντί κακού 
δ δέ αγαθός καί άντί κακοΰ αγαθόν.

Θ11ΡΕΥΤΙΙΣ.

Έ κ της τιμωρίας τών κακών ούδεμία ε
πέρχεται ζημία" ώστε δ άνθρωποκτονος ού
τος ό'φις είναι άξιος θανάτου.

ΓΑΟΥΤΑΜΗ.

Πολλοί άποδίδοσιν αγαθόν άντί άγαθοΰ- 
ελάχιστοι δέ καί σπάνιοι είναι οί άνταμεί- 
βοντες καί τά κακόν δ ι’ ευεργεσίας.»

Ένώ τοιουτοτρόπως δ θηρευτής παρώξυνε 
τήν άγαθήν γυναίκα, αύτη ούδόλως ένέδιδεν 
είς τήν αιτησίν του. "Οτε δ "Οφις Ολιβόμε- 
νο, υπό τοΰ βρόχου καί μόλις άναπνέων ή
γειρε φωνήν καί άπηντησε πρός τόν Θηρευτήν.

ΟΦΙΣ.

«Τι έγκλημα εποαξα, μωρέ θηρευτά; ή 
δέν ήξεύρεις ό'τι κατά προσταγήν τοΰ Θανά
του έφόνευσα τό παιδίον τοΰτο, καί ό'τι έγώ 
είμί δπεξούσιος ; Έ άν τώ  δντι έπραξα κα
κόν τ ι  τοΰτο ας άποδοθν· είς έκεΐνον.»

Είς τούς λόγους τούτους τοΰ όφεως έμφα- 
νίζεται δ Θάνατος.

ΘΑΝΑΤΟΣ.

« Έ γώ  υπό τοΰ Χρόνου έρεθισθείς, προς- 
ηρέθισα σέ τόν *Οφιν κατά συνέπειαν αΐτιος 
της άπωλείας τοΰ παιδός ούτε Ιγώ  οΰτε σύ 
εΐμεθα" άλλ’ έκεΐνος.

Πάντα κινητά καί ακίνητοι έν τώ  κόσμω 
ύπόκεινται είς τόν Χρόνον, τόν άναρχον καί 
άτελεύτητον Χρόνον' καί ό'πως είς τούς αιθέ
ρας βιαζόμενον υπό τών άνέμων φέρεται τνί 
οε κακεΐσε τό νέφος, οΰτω καί τό παν υπό 
τοΰ Χρόνου.»

Τότε παραστάς δ Χρόνος είπε πρός τόν 
Θάνατον, τάν 5,Οφιν καί τάν Θηρευτήν.

ΧΡΟΝΟΣ.

κΟΰτ’ έγώ, οΰτε δ Θάνατος, ούδ’ δ ’Ό ^ις , 
εΐμεθα αίτιοι τοΰ θανάτου τούτου τοΰ παώός.

Τά πεπραγμένον υπό τούτου τοΰ παιδός' 
τοΰτο είναι τό προτρεπτικόν αίτιον τοΰ θα
νάτου του' άπαντες δέ ημείς εΐμεθα υπεξού
σιοι τΐιΰ πεπραγμένου.

Κ αί δ χρόνος της ζωής, καί ή περιουσία 
καί τό επάγγελμα καί » χρόνος καί τόπος

τοΰ θανάτου τά  πάντα εΐναι ώρισμένα έκ 
τών προτέριυν.

Καθώς δ χρυσός καί δ άργυρος έγχεόμε- 
νος τυποΰται κατά τά πρωτότυπον, οΰτω 
καί δ άνθρωπος άναγκαζόμενος πράττει κατά 
τά προπεπραγμένον.

Τό είμαρμένον εΐναι κυρίως τό αίτιον, τό 
δποΐον δίδει είς τόν άνθρωπον καί τήν ευ
τυχίαν καί τήν κακοπάθειαν.

Καθώς δέ σκιά καί ήλιος άδιαλείπτως 
συνυπάρχουσιν οΰτω καί ή πράξις μετά τοΰ 
άνθρώπου.»

Τήν αύτήν ιδέαν περί πεπρωμένου άνευ- 
ρίσκομεν είς δλας τάς εποποιίας τών ’Ιν
δών. ( ’)

Τά φαινόμενα τών διαττόντων άστέρων, 
πολλοί τών ’Ινδών άπέδιδον είς άλλην τινά 
ή τήν φυσικήν αιτίαν, θεωροΰντες τούς αστέ
ρας τούτους ώς τάς ψυχάς ευσεβών τινων 
καί μετανοούντων, αΐτινες άφοΰ έγεύθησαν 
έπί τινα χρόνον τής ευδαιμονίας έν τώ  οϋ- 
ρανω, άποστέλλονται έκ νέου είς τόν κόσμον 
οπως ένσαρ/,ωθώσι πάλιν υπό μορφήν άνθρω 
πίνην. (2)

Ό  Βουδδαϊσμός, ή νέα αΰτη αί'ρεσις ή έκ 
τοΰ Βραχμανισμού προελθοΰσα, θεοποιεί καί 
αΰτη τήν Εμαρμένην (D am ata), ής οί νόμοι 
άναγκάζουσι τό Αιώνιον πνεΰμα νά διασώζη 
τόν κόσμον έπί σειράν άναριθμήτων αιώνων, 
έως ού προκληθή, αυτό είς νέαν δημιουργίαν.(3)

Έπανέλθωμεν ήδη είς τήν Ελληνικήν φι
λοσοφίαν, έξ ής τό πρώτον άπεσκιρτήσαμεν, 
καί ίδωμεν κατά πόσον αί δοξασίαι τών λαών 
συνεφώνουν πρός τά  φιλοσοφικά δόγματα.

Ό  Πλάτων έ* τώ  Φαίδρω διά τίνος έπ ι- 
τυχοΰς αλληγορίας παρίστησιν ήμΐν τάς ψυ
χάς ίπταμένας μεταξύ γης καί οϋρανοΰ καί 
οίωνεί άμιλλωμένας πρός τούς άνωθεν αϋτών 
(έν τώ  οϋρανώ) έπί πτηνών άρμάτιον ίχου- 
μένους θεούς. (4)  Κ ατά  τόν άγώνα τοΰτον

(') Γαλανοΰ. Ίνδικαί μεταφράσεις. Βαλαβα- 
ράτα. Βιβλ. 1Β'. Κεφ. Α'. δ£*τ. 39 . Αύτόθι δί- 
σχιχ. 49.

( 2)  Clavel. Histoire pittoresque des religions. 
Tom. I. p. 87.

(3) Αυτόθι p. 303.
(*) Πλάτωνος. Φαιδρός. ”Εκδ. Stallbaum, {s', 

σ. 9 7 .2 4 8 . Cap. XXVIU κ. L
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«ί ψυχαί άμιλλώνται τοΰτο πρώτον πάντων 
νά γνωρίσωσιν έκ τοΰ σύνεγγυς το θειον, 
δ σ α δ ε  αύτών δεν δύνανται νά μετάσχωσι 
τής θεογνωσίας ταύτης η δι’ αμέλειαν ή 
διότι ένεπλήσθησαν κακίας, τούτων κατα- 
πίπτουσιν ώς φύλλα φθινοπώρου τά  πτερά 
καί βαρυνθεϊσαι ίλισθαίνου-ι καί πίπτουσιν 
είς τήν γην. ’Ενταύθα ένεργεΐται νέα ένσω- 
μάτωσις καί αί μέν ίδοΰσαι πλειότερα καί 
εγγύτερον 'σπουδάσασαι τά  υπέρ ουρανόν ει
σέρχονται είς τήν γονήν εξ ής μέλλει νά 
γενννιθ·/5 άνήρ φιλόσοφος ή μουσικός, ποινι 
τ ι ς  ή βασιλεύς, αάντις η γυμναστικός, α! 
δέ ηττονα είς άλλας δημιουργίας κατω τέ- 
τέρων άνδρών. Μετά την πρώτην βίωσιν αί 
ψυχαί είσάγονται είς δίκην- καί αί μέν κατα
δικάζονται είς τάς βασάνους τοΰ "Α,δου αί 
δέ κουφισθεΐσαι ύπό της δίκης ανέρχονται 
είς τόν ουρανόν άνταμειβόμεναι άνθ’ όσου 
επί της γης ηύδοκίμησαν. Μετά παρέλευσιν 
όέ χρόνου τινός έπανέρχονται είς την γην, 
πολλάκις μέν υπό μορφήν άνθρωπίνην, πολ
λάκις δέ καί υπό μορφήν αλόγου ζώου.

Ί Ι  θεωρία αύτη είς πολλά σημεία τα υ τί
ζετα ι μετά τής θεωρίας τών θεοσόφων ’Ινδών.

Είς δέ τούς Νόμους φαίνεται ταυτίζων 
τήν Ειμαρμένην μετά τής θείας Προνοίας καί 
άποκρούων 5 Πλάτων τήν υποτιθεμένην ρα
θυμίαν καί αμέλειαν τών θεών. Πειράται δέ 
νά απόδειξη δ Αθηναίος Κενός, ώς άποκα- 
λεϊ έαυτόν 5 Πλάτων, τούς θεούς τοΰ Ό λύμ 
που έπόπτας τών ανθρωπίνων καί κοιτάς 
τών άπό τής γης άποχωοιζομένων ψυχών.(ι ) 
Διά ταύτης δε τής Προνοίας ούδόλως έδεσ- 
μεύθη ή ελεύθερα βούλησις καί έκαστος τήν 
έαυτοΰ παρασκευάζει τύχην, όπως λέγει είς 
τόν δεύτερον Ά λκιβιάδην (2) προσεπιλέγων 
τό τοΰ 'Ομήρου-

’Ώ ! r.'j-.o·.. οίονδή νυ θεούς βροτοί αΐτιόωνται.
Έ ς ήμέων γάρφασι κακ’ Ι’μμεναι’ ο! δε και αύτοϊ 
Σφήσιν άτασθχλίησίν δπερ μόρον αλγε εχουσιν(3)

Τούς δέ Δαίμονας καί τήν Νέμεσιν άπό

(ι) Platonisopera. Lipsiae. 1829 Tom. VI. 
Νόμοι, β'.βλ. X. 904. σ. 38ο.

(2) Αυτόθι Tom. IV. ’Αλκιβιάδης II. VIII. I ί3.
(3) Όμηρου. ’Οδύσσεια. Α. στιχ. 32.

τοΰ ήγεμόνος θεοΰ υπέλαβε διαταχθέντας 
είς τήν έποπτείαν τών άνθοωπίνων. (*)

Ούτω δέ ο Πλάτων μεταιωρίζεται πολλώ 
υψηλότερο-/ τών προλήψεων καί δεισιδαιμο
νιών καί οδεύει παραλλήλως τής Χριστιανι
κής διδασκαλίας, ήν ήγνόει.

Ό  δέ Πλούταρχος (2) διαιρών τήν τοΰ 
Πλάτωνος Πρόνοιαν, τριττήν τινα ταύτην 
άποφαίνεται. Καί ή μέν άνωτάτη, καί προί- 
τη  νόησις τοΰ πρώτου θεοΰ καί βούλησις, 
εΐναι δ νόμος εκείνος, καθ’ 8ν διεκοσμήθησαν 
έ'καστα τών θείων, ή δέ δεύτερα,τών δευτε- 
ρευόντων θεών, ή τάξις ή ό κόσμος τών θνη
τών καί ή περί τήν σωτηρίαν αύτών προμή
θεια, ή δέ τρίτη, τών περί τών γήν δαιμό
νων, ή φρούρησις καί επισκοπή τών άνθρώ- 
πων. Καί έκ μέν τής πρώτης έγεννήθη η 
Ειμαρμένη, ή δέ δευτέρα σύγχρονος ούσα 
συμπεριλαμβάνεται έν αυτή, πολλώ δέ δι- 
καιότερον ή τρίτη Πρόνοια, μεταγενεστέρα 
τής Ειμαρμένης, έμπεριέχεται είς αυτήν 
ταύτην.

Κ ατά τούς νεωτέρους χρόνους πολλοί έρει- 
δόμενοι έπί τινων χωρίων τής Γραφής, έπο- 
λέμησαν τό αυτεξούσιον τοΰ ανθρώπου καί 
παρανοήσαντες τήν θείαν Πρόνοιαν έξίσωσαν 
αυτήν πρός τήν Ειμαρμένην τών άρχαίων. 
Είς δύο δέ αντίπαλα στρατόπεδα έτάχθησαν 
οί σοφοί τών Ευρωπαίων καί οί μέν Είααρ- 
μένιοι, οί δέ Άνθέιμαρμένιοι έκλήθησαν, άτε 
οί μέν άποκρούοντες τό αυτεξούσιον, οί δέ 
παραδεχόμενοι αυτό.

Ά λ λ ’ άν ό άνθρωπος δέν η το αυτεξούσιος 
καί πάσα κίνησις αυτοΰ προήρχετο έξωθεν, 
ώς παρατηρεί είς τών άρχαιοτέρων τής νέας 
'Ελλάδος λογίων, τότε διά τ ί  νά λυπήται 
έάν έπραξέ τ ι  τών μή καθηκόντων ; "Η έν 
εναντία περιπτώσει διά τ ί  νά χαίρνι; Έάν 
δέ ή άρχή αΰτη τής κινήσεως έκειτο έξω, 
τότε διά τ ί πάντες νά μή κινώνται μετά 
τής αύτής φοράς; ( 3)

'II δογματική θεολογία άντικρυς άπο-

( ι) Platonis opera. Tom. VII. Περί ψυχας κό
σμω καί φΰσιος. 1 ®3 σ. 123.

(J) Varia scripta· Tom. IV. Περί Ειμαρμένης. 
Κεφ. IX.

(’) Στοιχεία τής Μεταφυσικής τταρα Βεανια- 
μΐν Αεσ&ου. Βιέννη. Ι8'20. σ. 299. f. 273.

Β Υ Ρ Ω Ν 21

κρούει τήν Ειμαρμένην καί έξαίρει τήν θείαν 
Πρόνοιαν, ην διττώ ς θεωρεί, πρώτον ώς έν 
τή διανοία, δεύτερον έν τ·?ί έπιτελέσει, ώς 
αρχήν δηλαδή καί τέλος, σύλληψιν καί πραγ- 
ματοποίησιν. ( ‘) Μόνον δέ καθ’ όσον μετά 
τής ύπερτάτης θελήσεως τού Θεοΰ ταυτίζε
τα ι, παραδέχεται αυτήν, άλλά καί τότε τό 
όνομα Ειμαρμένη άποκρούει καθ’ ό'σον παρά 
τοΐς άρχαίοις περιέπιπτεν είς έτερον αντί
θετον σημεΐον,καθ’ δ έθεωρεϊτο άνωτέρα τοΰ 
θεοΰ.

Ούτως ανέκαθεν ή δεισιδαιμονία άφνίρει 
άπό τοΰ ανθρώπου τό αυτεξούσιον καί έδη- 
μιούργει ά '.ατανόητόν τινα θεότητα, ά'νευ 
συνειδήσεως ένεργοΰσαν, ή δέ φιλοσοφία άντέ- 
τασσε τήν ΙΙρόνοιαν, ή τήν λελογισμένην τοΰ 
υπερτάτου θεοΰ βούλησιν.

("Επετα1. συνέχεια.)
Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.

Μ Ε Α Ε Τ Η
ΓΙΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΡΩΜΑΙΚΩ ΣΤΡΑΤΩ 

ΠΟΙΝΩΝ.

Μία τών άσφαλεστέρων πηγών είς ερευ
νάν τοΰ πνεύματος έποχής τινός καί έθνους 
εΐναι ή τών ποινών έξέτασις.— "Ο,τι θεωρεί
τα ι πολυτιμότερον τοΰ ανθρώπου κτήμα κατ’ 
αυτοΰ σπεύδει ν’άπευθύνη δ Νομοθετης έφ’ό'σον 
οίό'ροι τοΰ Λογικού Νόμου καί τών περί αύτοΰ 
ιδεών συγχωροΰσι,τήν άπειλήν καί τήν μήλην 
πρός έπιτυχίαν τής έν τή συνειδήσει τοΰ 
λαοΰ άνορθώσεως τοΰ δικαίου καί τών άλλων 
σκοπών,οδς φρονεί ό'τι διά τής ποινής πρέπει 
καί δύναται νά έπιτύχη.

Ί Ι  ποινή δείκνυσι τ ί έθεώρουν πολυμότα- 
τον καί έπομένως τ ί κάκιςον οείκνυσιν όποιον 
τό περί δικαίου καί άδικήματος φρόνημα, 
δποΐαι αί περί τιμής καί έλευθερίας καί οί- 
κογενείας ίδέαι τών άνθρώπων έν τιν ι περιό- 
δω καί δποΐαι κατά συνέπειαν αί περί τ 
μωρίας άρχαί.

(*) Επιτομή τής Δογματικής καί ηθικής θεο
λογίας, Οπό Α. Μοσχοπούλου. Έκδοθείσ* ύπό 
Γ. ίερέως Σολομού, ν. 83.

Ό  Στρατός είναι κοινωνία ιδιαιτέρα,σώμα 
ό'περ καί τοι κεχωρισμένως ζών έντινι κράτει, 
δ'μως συνδέεται μετά τοΰ λαοΰ στενώς, ιξ  
αύτοΰ πολλάκις γεννώμενον, έν αύτώ βιών 
καί αύτοΰ τήν άσφάλειαν προωρισμόν έχον. 
Είναι κατά Νόμους,ώς είπεΐν,σώμα αύθύπαρ- 
κτον, άντιπροσωπεΰον τήν υλικήν τοΰ έθνους 
ίσχύν,ης ή άσκησις άπα ιτεΐ τα χύτη τα ,τα χύ 
τητα , τής οποίας ή ενέργεια χρήζει σφιγκτής 
συνδέσεως τών μελών αύτοΰ καί πρός άλληλ.α 
συνοχής τοιαύτης, ώ ςε οργανικώς νά λογίζων- 
τα ι εν σώμα άδιάσπαστον καί ησκημένον καί 
εύςαλές.Ή  τοιαύτη χρεία έπ ιτυγχάνεται διά 
νόμων προσφορών,έπιζητούντων τήν πειθαρ
χίαν ώς βάσιν καί άνάγκην ύπερτάτην τοΰ 
στρατοΰ, νόμων, οϊτινες ένώ φέρουσι τήν 
νομικήν ταύτην πειθαρχίαν, άναπτύσουσι συ
νάμα έν τώ στρατώ  πνεΰμα ήθικής συνδέσεως, 
ένότητος φρονήματος, συναισθήσεως της άπο- 
στολής τοΰ στρατοΰ, σεβασμού πρός τό κα
θήκον Ίβιάστου αύτοπροαιρέτου, ειλικρινούς, 
τούτέστιν εκείνου,δπερ δύναται νά δνομασθή 
άληθής, έσωτερική, ηθική πειθαρχία.

Ή  Μελέτη τών περί στρατοΰ Νομοθεσιών 
γενομένη ύπό τά άναδιφούντων όλα τής άρ- 
χαιότητος καί τής ιστορίας τ ’ αντικείμενα,ή 
ύπό τών μελετώντων τήν Ιστορίαν τοΰ δ ι
καίου καθόλου, άποβαίνει βεβαίως άτελής 
ώς δευτερεύουσα ή ώς μή ειδική.

Έθεώρησα ούχί ολίγον χρήσιμον τήν κατά 
τά ένόν συλλογήν πολλής ύλης περί τής ιστο
ρίας τών ςρατιωτικών θεσμών, άφ’ δτου έπε- 
λήφθην τής μελέτης τών περί στρατοΰ Νό · 
μων. Μέρος τής συλλεγείσης ταύτης ύλης 
προσφέρων είς τόν «Βύρωνα,» σημειώ δτι είσί 
μέν άτελεϊς αί σημειώσεις αύται άλλά δύ- 
νανται νά συμπληρωθώσι, θέλω δέ χαρή πολ.ύ 
έάν ή έμή πρόθυμος άρχή γείνη άφορμή δοκι- 
μωτέρων ερευνών καί εύρυτέρων άποκαλύψεων.

Έ κ τών περί ιστορίας τών στρατιωτικών 
Νόμων σημειώσεων μου έλαβον τό δπωσοΰν 
άρτιώτερον μέρος,τόέκ τής'Ρωμαϊκής έποχής 
περί ποινών, δπερ έκρινα γενικωτέρου σκο
πού καί πλατυτέρας άναγνώσεως άξιον, έπο
μένως κατάλληλον διά τάς στήλας τοΰ « Βύ
ρωνος ».

I I
Ά π ό  τών πολιτικών μεταβολών, αϊτινες 

αιτίαν μέν έχουσαι τής δεκανδρίας τής άσχη-
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μίας, αφορμήν δ’ εύροϋσαιτό δραματικόν συμ* 
β ά ν ( ι ) της ώραίκς τοΰ Βιργινίουθυγατρός καί 
μνήστής τοϋ Ίκιλίου τήν δποίαν ^θέλησε νά 
λάβη δ ’Ά ππ ιος Κλαύδιος έφόνευσε δέ δ π α 
τήρ, ταραχωδώς άρχεται σειρά Νομοθετικών 
νΕργων, πολλά καί περί στρατοϋ πρόβλε
ψήν των.

Ιδ ίω ς τό πολίτευμα τοϋ Τούλλου Ό σ τί-  
λίου ήσχολήθη κυρίως πρός μόρφωσιν τών 
ένδόξιον εκείνων λεγεώνων,αϊτινες περιέφερον 
νικηφόρον την ίσχΰν τής 'Ρώμης άπό της ’Ιρ
λανδικής θαλάσσης μέχρι τών Ίμαλαΐω ν 
έρέων και άπό τοΰ Καυκάσου καί τών Ά λαν- 
δικών νήσων μέχρι τής Σαχάρας καί της 
*Α βυσσινιάς.

Τόν έπιτυχόντα σκοπόν τοΰτον τοϋ Σο- 
φοϋ της 'Ρώμης οργάνων τοϋ έ/.αλλιέργησαν 
οί 'Ρωμαίοι άπαύστως. 'Η μ έ/ρ ι της πτώ* 
σεως τής Αυτοκρατορίας μακρά περίοδος είναι 
συνεχής νομοθετική περί στρατοϋ έργασία, 
εργασία έδηγουμένη υπό τής έμβριθοΰς τών 
νομικών καί πολιτικών άνδρών μελέτης, 
έργασία γονιμωτάτη καί έν τοΐς έργοις αυ
τής καί έν τοΐς άτοτελέσμασι τών έργων.

*11 Βυζαντική αυτοκρατορία παρέλαβε μ ετ’ 
έλαχίστων τροποποήβεων, ύπαγορευθεισών. 
άπό τάς μεταβολάς τών καιρών καί τών 
περιστάσεων,(2)μέρη τής νομοθεσίας εκείνης, 
καί δ ι’ αύτών διώκει τάς στρατιωτικά? αύτής 
δυνάμεις.

Οί σωζόμενοι έν ταΐς νομοθετικαΐς τοΰ 
Βυζαντίου Συλλογαΐς νόμοι (καί σώζονται 
πολλοί) μαρτυροΰσιν ημΐν τήν ά/.ρίβειαν,τήν 
λεπτομέρειαν, τήν βαθύνοιαν τοΰ Νομοθέτου, 
όστις οδηγόν εχων τήν ένδοξον καί μακρο- 
τάτην πείραν καί τά  φώτα τών Νομικών, 
ώργάνιβε τόν στρατόν έ/.εϊνον, νομοθέτου τόν 
οποίον, άν συμβουλεύωνται οί περί τών άστυ- 
κών καί Πολιτικών σχέσεων θεσμοθετοϋντες, 
τοϊοϋτον φως παρ’ αύτοΰ λαμβάνοντες,πολΰ 
πλέον οφείλουν οί τήν νομικήν ρύθμισίν τών 
στρατών έπηγγελμένοι νά έρωτώσι καί έρευ- 
νώσι μ ετ’ έπιμελείας.

( ')  "Ο περ διηγείται ό Τίτος Αΐβιος βι5λ. II. 
§ 44 και Διονύσιος ο’Αλικαρνασεΰς βιβλ. III.

(2) Οδτως ή κατα θ έ μ α τ α  διαίρεσις περί ής 
ορα τί) «του Σοφωτάτου Βααιλέως Κωνσταντίνου
τοϋ Πορφυρογέννητου περί θεμάτων.» βιβλίον.

Τοϋ στρατοϋ η άποστολή είναι πάντοτε ή 
αύτη'. *Η πρός τήν άποστολήν ταύτην σκό
πιμος ρύθμισις πολυάνδρων τάξεων είναι 
πάντοτε ή Ιδία. Αί τών στρατών άνάγκαί 
σχεδόν πανταχοΰ όμοια ι. Τών στρατειών αί 
περιστάσεις, ύπό ποικίλας μορφάς έμφανιζό- 
μεναι, εΐσί πάντοτε αί αύταί, όσον άν τά  όρ
γανα μεταβάλωνται τών πολέμων, ό'σον 
άν τροποποιώνται οί Οργανισμοί ενεκα τής 
μεταβολή? τών Οργάνων ‘Ό λ α  τά  σήμερον 
έν τοΐς στρατιωτικοΐς νόμοις προβλεπόμενα 
έγκλήματα καί πλείονα ϊσως, ευρηνται έν 
τοΐς ^ωμαϊκοΐς άκριβώς διαγεγραμμένα καί 
λογικώς τιμωρούμενα κατά τάς τότε ιδέας.

Δέν ήδυνάμην νά έξηγησω έπαρκώς έν 
έμοί, τόν λόγον τών βαρειών ποινών κατά  
τοϋ πτώ ματος τοΰ αύτοκτονοΰντος στρατιω- 
τικοϋ' διότι δ λόγος ό'τι στερεί τήν πατρίδα 
ενός άνδρός δέν μή έφαίνετο πειθων. "Οταν 
όμως άνέγνων τό φαινόμενον εις άπάσας τάς 
νεωτέρας έ/.στρατείας τών πολλών αύτοχει- 
ριάσεων, εΰρον λογικωτάτην τήν άφορμήν 
τοϋ νομοθέτου, ό'στις ήθελε νά παρακωλυη τό 
μέγα κακόν, ό'περ τότε ώς έκ τών διεξοδικών 
στρατειών θά ίτ ο  πολύ μείζον η σήμερον, 
δεικνύων εις τους άνδρας, ότι είναι μικροψυ
χίας αποτέλεσμα ή αύτοκτονία τοΰ καταγω- 
νιζομένου άπό τάς περιπετείας τών πολέμων 
στρατιώτου.

Οί 'Ρωμαίοι καί πολλοί "Ελληνες συγγρα
φείς καί αί Βυζαντιναί τοΰ Δικαίου πηγαί ( ι ) 
παρέχουσιν άφθονωτάτην ίίλην $ν πολλοί 
νεώτεροι έπραγματεύθησαν. ’Εκ τούτων ά -

( ')  Κω?. Β. 12. Τίτλοι 35, 37, 40, 55, 34, 
κτλ. Πανδ. Βιδλ. 49 τίτλ. 16 Βιβλ. 48 τίλ. 18, 
Β. 29, τίτλ. Α'. κλπ. Βασιλ.Βιβ.57 τίτλ. I. Β. 60 
τίτλ. 51 · Νεαραί Ίουστ. 27, 30,31, 85. Feudo.
rum libri τίλ.2Ι και 22.Αεοντ. Νεαρ.ξζ'.Ηβϊπ^- 
mh anectoda \ σελ.6θ.βΠερίστρα τιωτικών επιτι- 
μίωναΐ τών ρούφου καί τών τακτικών» δπερ Γαλ
λιστί μετέφρασεν ό Alexis Des baulx «Lois m ili- 
taires recueillies du droit Bomain et traduites en 
langue vulgaire Douay 4675 in 12.Sinopsis minor 
στοιχ. Σ.' λ—μη'. Φ. S'.— Α'. ρλβ'. ρκγ. κλπ.—- 
Πεΐρα τίτλ. θ ' .—  ’Επιτομή τίτλ. XV.— Νεαραι 
Κωνστ. τοΰ Πορφυρογέννητου III καί IV— Επανα
γωγή τίτλ. 40 καί 16 καί 18.
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πάντων θέλουσι σταχυολογηθή εν περιλή- 
ψει τά  περί τών ποινών.

III

Ό  Μοδεστΐνος περιορίζει τάς ςρατιωτικάς 
ποινάς εις μαστίγωσιν, χρηματικόν πρόστι- 
μ  ον, λειτουργίας έπίκλασιν (άγγαρίαν), 
στρατειας άλλάγην, βαθμοϋ εκβολήν,και ατι- 
μον άποστράτευσιν, έξαιροϋνται δε λέγει οι 
στρατιωτικοί τοΰ βασανισμοϋ, τοΰ μετάλλου 
καί τοΰ έργου μετάλλου. ( ' )  Η αριθμησις 
αυτη ώς θέλομεν παρατηρήσει ουδολως είναι 
ακριβής.

Τηροϋμεν τήν δεχθεΐσαν διαίρεσιν τών 
ποινών έν τοΐς ποινικοΐς συστημασιν ε'.ς ποι- 
νάς 1) κατά ζωής 2 ) κατά τοΰ σώματος
3) κατά  τής ελευθερίας 4 ) κατά τής τιμής 
καί 5 ) κατά τής περιουσίας.

Ποινάς θανάτου εύρίσκομεν πλείονας κατά 
τήν σημαντικότητα τοΰ έγκληματος επιβαλ- 
λομένας τάς πλείστας θηριοίδεις καί χαρα- 
κτηριστικάς τώ  οντι τών άγρίκν ρωμαϊκών 
ήθών καί ορέξεων, κατ’ άντίθεσιν πρός τά  
ήπια ελληνικά ηθη.

'Η χεψα.Ιιχη ποινή  (capitis poena) φερε— 
τα ι μέν καί πρός χαρακτήρισιν πασης θανα
τικής ποινής, άλλ’ ιδίως δι’αύτής ένοοΰσι τόν 
διά τής αποκοπής τής κεφαλής θάνατον, εϊτε 
διά τοΰ ξίφους η διά τοΰ πελέκεως, καί τήν 
μεγίστην έλάττωσιν τής καταστάσεως. Οί 
όροι capitis poena, capitis punire, χεψα- 
Μ χώς τιμω ριϊσθαι είναι συνήθεις, όπου δε 
δ Νόμος έπάγει θανάτου ποινήν, ώς τό χα ΐ-  
t i r  ζώντα ορίζει τοΰτο (vivus com bura- 
tu r)  (2) Καί τοι δ’ δ Νόμος προνομιακώς διά 
τους στρατιώτας, απαγορεύει τήν είς θηρία 
καταδίκην καί τόν άνασκολοπισμόν, όμως 
εις τινας περιστάσεις έπάγει καί τοιαύτας 
ποινάς ( s) τότε δ’ ώς δυνάμεθα νά είκάσω- 
μεν καθαιρεΐ πρώτα τόν κατάδικον καί 
άφαιρεΐ άπ ’ αύτοϋ τήν ιδιότητα τοΰ στρα
τοϋ είς 8ν αποδίδει τό προνόμιον νά μή άπο- 
θνήσκη διά τοιούτου θανάτου.

Διάφορα εγκλήματα έφερον τήν ποινήν 
ταύτην- οίον ή απώλεια καί έκποίησις ό-

( ’) Βασ. 57. 1, ά. Πανδ. 49. 16. 3. 
(2) Κωδ. 12, 35 Ν. 9.
(3) Πανδ. 49. 16 Ν. 3, § 10. 1.

πλων ( ‘),ή άνυποταξία (2) ή αύτομθλία(3)καί 
ή κατά τήν αυτομολίαν σύλληψις η οιεγερσις 
βαρείας στάσεως (4) ή έπίΟεσις κατ’ άνωτέ- 
ρου ( 5) ή ένώπιον τοΰ έχθροΰ φυγή (6) ή 
πλήγωσις συστρατιώτου διά τής λόγχης, ή 
μή ύπεράσπισις τοΰ άρχηγοΰ κινδυνεύοντος, 
και έφεξής. Παρά Βυζαντινοΐς δέ (σημειω- 
θήτω διά τό άλλόκοτον καθ’ ήμας τής δια- 
τάξεως)- ούτως έτιμωροϋντο δ τών Ά λεξαν- 
δρέων άρχων καί οί άρχοντες τών άλλων 
Ε παρχιώ ν εί μή έκώλυον τήν παρ’ ιόιωτών 
δπλοποιίαν ! ( )

Εί'δη θανάτου έπί μάλλον ατιμωτικού 
Είσί ά.)ή άπό τής Τ α ρπ η ία ςπέτρα ς χαταχρή- 
μ η σ ις .  (a Tarpeio saxo praecipitari). Έ ν 
ταΐς πηγαΐς δέν εύρίσκομεν αύτήν άριθ- 
μουμένην, ήπου τών περί στρατιωτικών τ ι 
μωριών κατατασσομένην. Ό  Σίχτερμαν όμο>ς 
καί οί αύτόν άκολουθήσαντες συγγραφείς (8) 
παραδέχονται καί αύτήν ώς κατά στρατιω
τικών έφαρμοσθεΐσαν ποτέ, οδηγούμενοι π ό  
τάς έν Τ ίτω  Λιβίω (°) διηγήσεις περί τών αύ- 
τομόλων, ους συλλαβών δ Φάβιος έν τώ  κατά 
Σαμνιτών πολεμώ έ'πεμψεν έν 'Ρώμη όπου 
κατεδικάσθησαν δαρέντες νά κρημνισθώσιν 
έκ τής Ταρπηίου βράχου, περί τών δμήρων 
οίτινες φυγόντες έ/. 'Ρώμης καί συλληφθέντες

() Πανδ- 49,16 Ν. 35 13 Βα^ιλ. αύτ-50 N.c'·
(2) Καί δταν άκόμη πράξει τιπαρα τήν διατα

γήν μεν άλλάκάλλιστα. Πανδ αΰτ60ί § 1ρ. Τραγι
κόν τούτου παράδειγμα αναφέρει Διον. ο Λλικαρνα- 
σεΰς (Βιβ. 8) τό τοϋ Μανλίου, δστις τόν υ'όν του 
άφήσαντα τήν Οεσιν του Τ να υπαγ^ αλλα^οϋ να 
πολεμήσν), άφοΰ εστεψε δια τήν ανδραγαθίαν του 
έθανάτωσε διά τήν παράβασιν της διαταγής. Οϋ- 
τω τηρούμενο; τ(Τ) οντι οί ξρατιωτικοί Νομοί καρ- 
ποφοροΰσιν. Αΰστηρότης ακρα, άλλ έν άκροτατη 
δικαιοσύνν), είναι τό μυστήριον τής ήβικής πει
θαρχίας.

(3) Πανδ. αύτόθ. Ν. 3 § 10 καί 11.
(^) Βασ. αύτοθ. θ '-  Πανδ. αυτοθ. § ι9.
(5) Βασ. αΰτ. § 14 Πανδ. αυτη § 22.
(«) Β. αΰτ. § 15.
f )  Νεαρ 85 κεφ. ζ'.
(*) ΟιέηίβΓ guide des tribonaux militaires. 

In trod . αά.
(s) Βιβλ. 24 § 20. Βιβλ. 25. § 7 καί βιβλ. 5 

5 47.
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ύπό Ταραντίου κατεδικάσθησαν εις την αυ
τήν ποινήν καί τέλος περί τοΰ φρουρού, οστις 
άφήκε τούς Γαλάτας νά κυριεύσωσι τό Κα- 
πιτώλιον, καί δστις κατεδικάσθη είς τήν εκ 
τοΰ βράχου έκείνου κατακρήμνισιν.

"ίσως ή έκ τών παραδειγμάτων τούτων 
κατάταξις τής ποινής ταύτης μεταξύ τών 
στρατιωτικών ποινών δέν είναι αποδεκτή 
άνευ άντιρρήσεως.

Ό  Σίχτερμαν σχολιάζων τήν υπό τοΰ 
Λαμπρινίου άναφερομένην όμοίαν τιμωρίαν 
ή'τις έπεβλήθη υπό τοΰ αύτοκράτορος Καρα- 
κάλα, παρατηρεί δτι τά γεγονός τοΰτο πρέ
πει μάλλον νά θεωοηθή είς ιδιοτροπία τυρα- 
νική παρά ώς νομική διάταξις. Ίΐδύνατο νά 
κρίνη επίσης, Φρονώ, ό'τι καί αί τρεις έκεΐναι 
περιστάσεις, άς διηγείται ο Αίσιος φέρουσι 
χαρακτήρα εξαιρετικόν διότι αί έκκλησίαι 
εν τή αγανακτήσει των ϊσως θεωρήσασαι 
τούς ενόχους έκπεπτωκότας τής ιδιότητας 
τοΰ στρατιώτου έφήομοσαν αυτήν εναντίον 
των. Πρός δέ οί όμοιροι δέν πρέπει νά θεω- 
ρηθώσι στρατιωτικοί. Τοΰτο υποστηρίζει α 
κόμη ή πρά τής κατακρημνίσεως μαστιγωσις 
ή'τις δέν έσυγχωρεΐτο κατά στρατιωτικών 
καί μόνον εν εναντίον Ιχομεν περί αυτής 
παράδειγμα ώς κατωτέρω ρηθήσεται.

"Αν δεχθώμέν δτι υπήρχε τοιαύτη ποινή 
τότε βεβαίως θά έπεσεν ενωρίς είς αχρηστίαν 
καθόσον μάλιστα εύρίσκομεν δτι κατόπιν 
άπηγορεύετο ρητώς ή μετά βασανισμόν θα- 
νάτωσις (*) καί αυτή άκόμη ή δι’ άλλου ορ
γάνου εκτός τοΰ ξίφους (2) καί ιδίως ή κα- 
τακρήμνισις. ( 3) αν καί κατά παράδοξον νο- 
νικήν άντίθεσιν διετηρήθη ώς έσ χά τη  τιμω 
ρία  τό γουρκισθηναι καί xaijrai καί ^ο- 
παΜ σθήναι (4) δπερ μάλιστα ούκ έθεωρεΐτο 
κεφαλικόν. Τό φουρκισθήναι δέ καί καήναι 
έπεβάλετο καί είς τούς αύτομόλους καί τούς 
προδίδοντας μυστικά (5) ώς θέλομεν ίδει.

( ') Βασ. Βιβλ. 60 τίτλ. 51 Ν. ή. § 3 καί 
Πανο. 48, 19. § πρ.

(2) Βασιλ. αύτόΟ. § 1 σχολ.
()Πανδ. αυτ. Ν. 25 § 1 καί Βασιλ. αύτ. χστ'.
(*) Πανδ. αύτόΟ. Ν. 8 pr και Βασ. αύτόΟ. 

Ν. κατ'.
(s) Πανδ. αύτόΟ. X. 38 § I Βααιλ. αΰτόΟ. Ν. 

λδ'. Αύται δμως βραδύτερον κατηργήθησαν δια

β .) To xaZur ΐ,ωντα (vivum com buri) 
ως ά.ωτέρω εΐπομεν έφηρμόζετο κατά τών αυ- 
τομόλων καί τών « τάς βουλάς (τοΰ Βασιλέως) 
τοΐς πολεμίοις άπαγγελλόντων» ( ι) άλλ’ 6 
Αέων τήν άποτομίαν  τοΰ Νόμου μετριάζων 
ώρισε κατά τών έπιστρεφόντων αύτομόλων 
τήν συγγνώμην καί έν ύποτροπαΐς ελαφρό - 
τατας ποινάς (2) ένώ πρότερον έπεβάλο·. χ ) 
κα τ’ αυτών έκκοπή χειρών ( 3) καί κνημών(4) 
καί θηριομαχία ( 5) καί σταύρωσις (6)

Πώς ε,ετελεΐτο η ποινή δεν είναι γνω
στόν. "Ο, τ ι δμως δυνάμεθα νά συναγάγωμεν 
εΐναι δτι άφηρεΐτο πρώτον άπό τοΰ καταδίκου 
ή ίδιότης τοΰ στρατιώτου άφοΰ υπέμενεν ώς 
παρακολούθημα τήν κεφαλικήν ποινήν, τού- 
τέστι τήν μεγίςην έκπτωσιν, ουδέποτε δμως 
έβασανίζετο 5 καταδικασθείς στρατιώτης η 
υιος αυτοΰ. ( ')  Ί Ι  ποινή αύτηφαίνεται ίσχύ- 
σασα και καθ ολην την Βυζαντινήν περίοδον.

Κατά τινας συγγραφείς έπήγετο καί κατά 
τών λειποτακτών, αλλα Νομον ούδένα οοί- 
ζοντα τούτο ευρισκομεν, ενώ τουναντίον ευ- 
ρίσκομεν διά τάς διαφόρους περιστάσεις τής 
λειποταξιας αλλας ποινας. Οι ίσχυριζουιενοι 
τοΰτο άρύονται τήν γνώμην των έκ τοΰ ιστο
ρικού Μαρκελλίνου,προσθέτοντες δτι έπί τών 
λειποτακτών έφηρμόσθη μεταγενεστέρως.

('Επεται συνέχεια).
ΪΙΛΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΚΟΣ.

τής Νεαρ. ξζ . τοΰ Λέοντος άντικατασταβέίσαι, 
ώς προς τούς αύτομόλους δι’ άλλων έλαφροτερων 
ποινών.

(!) Βασ. αύτόθ.
( ) Λεαρ. 6 / «Περί τώναύτομολησάντωνπρος 

ΙχΟρούς καίέκουσίως Ιπανελθόντων.»
Skhtermann de poen. milit roni. dissert c.

11.— Τίτος Λίβιος βιβλ. 25 Βαλερ.. Μαξιμ. Βιβ.
2. °. 7. Φροντΐνος Β. 4. c. 1.

(*) Σουέτ. Βίος Αύγ·ΰστου. Sictermann Σενεκ. 
de ira Β. 3. σ. 32.

(5) ΙΙανδ. 49, 16 Ν. 3 § 10 καί Ν. 7.
(6) Πανδ. αύτ. Ν. 7 Τίτος Αίβ. Β. 30 Βαλερ. 

Μάξιμος Β. 1, c. 7.
( ')  Βασ. Β. 60 -ίτλ. 50 Ν. κθ'. ό Κωδ. τοΰ 

1350 οέρει σ τ ρ α τ η γ ό ς  άντί στρατιώτης. Ί Ι  
άπαγόρευσις αίΐτη τοΰ Βασανισμοΰ είναι βεβαίως 
μεταγενεστέρα, ώς κατιόντες 0α ευρωμεν.
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ΜΥΘΟΙ
TOV H E R D E R .

Α'.

Ή μερα χαί Ν ύζ.

Ίΐαέρα  καί Νύξ ήριζον πρός άλλήλας περί 
πρωτείων’ ή πυρώδης, λαμπρά παΐς ημέρα 
ήρχισε τήν έ'ριδα:

Π τω χή, σκοτεινή μήτερ, είπε, τ ί  έχεις σύ 
ώς εχω τόν "Ηλιον, τόν Ουρανόν μου, τούς ά- 
γρούς, τήν πολυάσχολον καί ά '.άμα τον ζωήν 
μου; ’Εγώ εξεγείρω δ ,τ ι σύ έ'χεις φονεύσει 
πρός τήν συναίσθησιν νέας ύπάρξεως. ’Εγώ 
άναδιεγείρω ζωογονούσα δ ,τι σύ παρέλυσες 
χαλάσασα.

Ά λ λ ’ άρά γε καί σοί εύγνωμονοΰσι πάν
τοτε τά  οντα διά τήν διεγερτήριον επιρροήν 
σου; ήρώτησεν ή μετριόφρων καί περικεκα- 
λυμμένη Νύξ. Δεν άττόκειται είς εμέ νά δίδω 
αναψυχήν είς δ ,τ ι σύ κατακουράζεις; Και 
πώς μοι τοΰτο άλλως δυνατόν είμή μάλιστα 
διά τής λήθης τών κατά σέ; ’Εν ω εγώ απ’ 
εναντίας, ή μήτηρ τών Θεών καί τών ανθρω- 
πων, δέχομαι πάντα , δσα παρήγαγον, ηύ- 
χαριστημένα είς τούς κόλπους μου.

Μόλις τά  έγγίσνι τής έσθήτός μου τό κρά- 
σπεδον, ευθύς λησμονοΰσι πάσαν τήν μαγείαν 
καί τό θάμβοςσου, καί ήρεμα κλίνουσι πρός 
τ ά  κάτω τήν κεφαλήν. Καί τοτε ανυψώ, και 
τότε τρέφω έγώ τήν ήσυχάζουσαν ψυχήν δι’ 
ουρανίας δρόσου. Τότε είς τάν οφθαλμόν, δ- 
στις υπό τήν ηλιακήν άκτΐνά σου ουοεποτε 
είς τόν Ουρανόν ν’ άτενίσν) έτόλμα, αποκα
λύπτω  έγώ,ή περικεκαλυμμένη Νύξ,λεγεώνα 
άναρίθμων ήλίων, άναρίθμων εικόνων, νεας 
ελπίδας, νέους αστέρας.

Κ αί ήδη, τούτων λεγομένων, εψαυσε τήν 
φλυαρούσαν ημέραν τό ά'κρον τής εσθήτος τής 
Νυκτάς, καί σιγώσα καί άπηυδηκυία κατέ- 
πεσεν εκείνη τότε είς τόν τά  πάντα συγκα- 
λύπτοντα κόλπον της. Ί Ι  δε Νυξ ενεκαθι- 
δρύθη περιβληθεΐσα τήν άστρούφαντον χλ ά - 
μύδα καί τό έξ αστέρων στέμμα της,αιωνίως 
ήρεμος τήν δψιν.

Το ρodor.

α Πάντα τά  άνθη βλέπω κύκλω μου άπο-

θνήσκοντα, μαραινόμενα’ καί δμως εμέ μό
νον άποκαλοΰσι πάντοτε τό εύμάραντον, τά 
εΰκατάλυτον ρόδον ! —  'Αχάριστοι άνθρω
ποι ! μή δέν καθιστώ υμΐν τήν βραχεΐάν 
μου ίίπαρξιν αρκούντως ευάρεστον ; ώ ! καί 
μ ετ’ αυτόν μου έ'τι τόν θάνατον παρασκευά
ζω υμΐν μνήμα ευωδιών. Άλοιφάς καί φάρ
μακα λυσίπονα, ρωστικά και τερπνά, καί 
δμως ούχ ήττον ακούω υμας άείποτε ψάλ
λοντας καί λέγοντας: —  Τό εύμάραντον ρό
δον ! τά φυλλορροούν ρόδον ! -—  Ούτως ή 
άνασσα τών άνθέων έπί τοΰ θρόνου της έμεμ- 
ψιμοίρει, ίσιος ήδη έν τή πρώτ-/] συναισΟήσει 
καί τής ιδίας αύτής έκπιπτούσης καλλονής, 
Ί Ι  πρά αυτής ίσταμένη κόρη τήν ήκουσε καί 
είπε : —- Μή οργίζου καθ’ ημών, γλυκεία 
μ ικρά! Μή άποκάλει αχαριστίαν τήν άνω- 
τέραν τής συνήθους αγάπην, τήν έξ άβρας 
συμπαθείας προερχομένην ευχήν ! Παντ’ ά- 
ληθώςτά άνθη βλέπομεν πέριξ άποθνήσκοντα, 
καί θεωροΰμεν τούτο ώς πεπρωμένον τών 
άνθέων’ άλλά σέ, τήν άνασσαν αύτών, σέ 
καν μόνην εύχόμεθα καί νομίζομεν αξίαν 
τής αθανασίας’ καί δταν λοιπόν βλέπωμεν 
τήν διάψευσιν τής ήμετέρας ευχής επίτρεψον 
καν ήμΐν τό παράπονον, δΓ ού ημάς αυτούς 
άποκλαίομεν έν σοί. Πάσαν ώραιότητα, νεό
τητα  καί χαράν τοΰ βίου ημών πρός σέ πα - 
ραβάλλομεν, καί έπειδή αύταί άπανθοΰσι 
καί μαραίνονται ώς σύ, διά τοΰτο άδομεν καί 
λέγομεν πάντοτε : —  "Αχ ! τά εύμάραντον, 
το εΰκατάλυτον ρόδον ! —  »

Γ'.

Ί I  Ί ίχ ώ .

Μή πιστεύετε, άγαθοί μου φίλοι, μή π ι 
στεύετε τόν μΰθον τοΰ ποιητοΰ, δτι ή με
τριόφρων ’Ηχώ ποτε υπήρξεν ή υπερήφανος 
έρωμένη τοΰ ματαιόφρονος Ναρκίσσου ή 
φλύαρος προδότις τής θεάς αύτής. ’Επειδή 
ούδέποτ’ έφανέρωσεν έαυτήν είς θνητόν, ου
δέποτε κατά πρώτον έκ τοΰ στόματος αύτής 
έξήλθε φθόγγος. Ά λ λ ’ άκούσατέ μου νά σάς 
διηγηθώ τήν άληθή ιστορίαν τής ΊΙχοΰς.

Αρμονία, ή θυγάτηρ τοΰ "Έρωτος, ήτο 
δραστήρια συνεργάτις τοΰ Διάς είς τήν δη
μιουργίαν του. Μετά μητρικής στοργής έόω- 
κεν έκ τής καρδίας της είς έκαστον γινόμε
νον δν ήχον τινα ή τόνον, δστις οιαπερά τά

4
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ενδόμυχα του, δλην του την δπαρξιν συγκρα- 
τε ΐ καί συνενοΐ αϋτό μετά πάντων τών 
συγγενών ό'ντων. Τελευταΐον έξηντλήθη ή 
αγαθή μήτηρ καί, επειδή ώς έκ τής γεννή- 
σεώς τ"/)ς μόνον κατά τό ήμισυ ήτο αθάνα
τος, εδει πλέον μετά τής ζωής άπό τών 
τέκνων της νά χωρ«θ-?ί· καί πόσον δ χω 
ρισμός αυτός ήτο εγγύς ! Ίκετεύουσα έγο- 
νυπέτησε πρό τοΰ θρόνου τοΰ Διός καί 
είπε : «Παντοδύναμε Θεέ, ας έκλίπνι ή μορ
φή μου έκ τοΰ κύκλου τών θεών’ άλλα μή 
καταστρέψνις τήν καρδίαν μoJ καί τήν αί- 
σθησιν, μηδέ μέ άποχωρίσγς τών όντων έ- 
κείνων, είς άπερ έγώ έξ αύτής μου τής καρ
δίας τήν δπαρξιν έδωκα. Τουλάχιστον άόρα- 
τος επιθυμώ νά μένω περί αύτά, ί'να παν 
απήχημα τής οδύνης καί τής ηδονής, δ ι’ ού 
ευτυχώς ή δυστυχώς τά  έπροίκισα, μ ετ’ 
αύτών συναισθάνωμαι, συμμερίζωμαι μ ετ’ 
αύτών ! »

«Κ αί τ ί  ήθελε σοί ωφελήσει,» εΐπεν ό 
©εός, εάν άόρατος τήν άθλιότητά των μ ετ’ 
αύτών συνησθάνου, καί δέν έμπόρεις νά τοΐς 
βοηθήσνις, ούδέ καν οπωσδήποτε νά τοΐς γεί- 
ν/,ς ορατή, άφοΰ τοΰτο δέν σοί έπιτρέπει 
ή «μετακλητός εντολή τής Ειμαρμένης ;»

«νΩ ! καν έπίτρεψόν μοι μόνον ν’ άποκρί 
νωμαι πρός αύτά. Άόρατος καν μόνον τούς 
φθόγγους τής καρδίας των νά έπαναλαμβάνω, 
καί ούτω παρηγορεΐται ή καρδία μου. »

Ό  Ζευς ήγγισεν αύτήν ήρέμα, καί ή 'Αρ
μονία έςηφανίσθη, γενομένη άμορφος, παν- 
ταχόσε διακεχυμένη Ή χώ . Ούτως έ'κτοτε, 
όπου φωνή τίνος τών τέκνων της ήχ·?,, άντη- 
χ ε ΐκ α ί τής μητρός ή καρδία.

Έ ξ  έκάστου πλάσματος, έκάστου άδελ- 
φικοΰ δντος, άντιλαλεΐ τόν φθόγγον τής ο
δύνης καί τής ήδονής μεθ’ όμοιας άπηχήσεως 
αρμονικής χορδής- καί αύτός ο τρα/ύς καί 
σκληρός βράχος διαπεράται υπ’ αύτής, ζωο
γονείται, καί ώ ! ποσάκις άληθώς, αβρά καί 
συμπαθής μήτερ, δειλή κάτοικε τής έρημίας 
καί τών βωβών άλσών, έντός αύτών σύ μέ 
άνεκούφισας, σύ μ ’ έτερψας πλειότερον ή εις 
τόν έρημον κύκλον άναισθήτων άνθρωπίνων 
καρδιών, άφωνων ψυχών άνθρωπίνων ! Όσον- 
δήποτ’ έγκαταλελειμμένος καί άκατάληπτος 
καί άν ήμαι, ούχ ήττον αίσθάνομ’ έξ έκάστου 
τών συγκεκομμένων τόνων σου, δτι μήτηρ

τά  πάντα  διαπερώσα, μ ετ’ άλλήλων συν- 
όέουσατά πάντα, μέ άναγνωρίζει, με ακούει.

Δ '.

Ό  άποθτήσχωτ χνχτος.

«Μόνος έγώ λοιπόν θέλω μένει βωβός 
καί άναυδος;»  Είπε στενάζων ό σιωπηλός 
κύκνος πρός εαυτόν, έν ω έλούετο ε’ς τήν 
λάμψιν τής ώραιοτάτης ροδοπορφύρου ■δέ
σεως; «Σχεδόν μόνος έγώ καθ’ δλον τό βα- 
σιλειον τών πτερωτών στιφών . . .  Βεβαίως δέν 
φθονώ τήν φωνήν τής λαλαγούσης χηνός ούδέ 
τής κακκαβιζούσης δρνιθος ούδέ τοΰ κρώζον- 
τος ταώνος, άλλά τήν σήν, ώ γλυκεία Φι
λομήλα,ζηλεύω τήν φωνήν σου, ναί, οπόταν 
οίονεί δεδεσμευμένος ύπ’ αύτής, βραδύτερα 
εις τήν λίμνην διανοίγω πλέων τά  κύματα, 
καί εις τήν ανταύγειαν τσΰ ούρανοΰ μεμε- 
θυσμένος διατρίβω. *Ω! πώς έπεθύμουν νά 
σέ ψάλλω, χρυσέ μου δύων "Η λ ιε! Τό ώ - 
ραΐόν σου φώς νά ψάλω καί τήν μακαριό- 
τητά  μου, εις τόν καθρέπτην τοΰ ροδόεντος 
προσώπου σου νά βυθισθώ καί ν’ άποθάνω!»

Κατατεθελγμένος καί έ'νθουςκαθ’ εαυτόν, 
ό κύκνος έβυθίσθη εις τό ύδωρ, άλλά μόλις 
άνύψωσε πάλιν υπέρ τά  κύματα τήν κεφα
λήν, άκτινοβόλος τις μορφή,παρά τήν ο/θην 
ίσταμένη, τόν εΐλκυσε πρός έαυτήν, ό Θεός 
τοΰ πρωϊνοΰκαί έσπερινοΰ Ήλίου, 6 άγλαός, 
ό πάγκαλος Φοίβος. «Χαρίεν, φίλον ον», 
τώ  είπεν, «είσηκούσθη κ’ έκπληροΰται ή δέη- 
σις, $ν τόσω συχνά έντός τοΰ σιωπηλού σου 
στήθους έτρεφες, καί ήτις δέν ήδύνατο πρό- 
τερον νά σοί έκπληρωθή.»

Καί ταΰτα είπών έθιξε τόν κύκνον διά 
τής λύρας του, είς ήν έτόνισεν ήδη τήν ωδήν 
τών άθανάτων- καί διεπέρασεν ένθουσιάζων 
<5 τόνος τό πτηνόν τοΰ ’Απόλλωνος. Ήσεί 
ένθους έψαλε τότε 5 κύκνος προσψαύων τάς 
νευράς τοΰ Θεοΰ τής καλλονής, υμνησεν εύ- 
γνωμονών εύθύμως τόν ώραΐον 'Ήλιον, τήν 
άκτινοβολοΰσαν λίμνην καί τήν άθώαν, μα- 
καρίαν αυτού ζωήν. ΙναΙ μειλ ιχία , ώς ή 
μορφή του, ήτο ή έναρμόνιος ώδή, δθεν καί 
μακρά ίχνογράφει πλέων κύματα, είς ή δεις 
καί παντέρπνους διεκχεόμενος τόνους, έως 
ού πάλιν ευρέθη έν Ήλυσίοις, παρά τούς 
πόδας τοΰ ’Απόλλωνος, έν τή άληθεΐ, ούια- 
ρανίω αύτοΰ ώραιότητι. Ούτως άρα ή ώοή,
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ήτίς έν ταύτν; τή ζωνί τώ  ήτο άπηγορευμένη, 
έγένετο τό κύκνειον άσμά του, δπερ μειλ ι- 
γ  ίως έμελλε νά διαλύση, ν’ άποσυνθέσν) τά  
μέλη του, διότι είχεν ά-.θύσει τόν ρυθμόν 
τών ’Αθανάτων καί τήν δψιν τοΰ Θεοΰ ιόεΐ. 
Εύγνωμονών προσεκολλήθη είς τούς πόδας 
τοΰ ’Απόλλωνος, καί ή/.ροατο τώ ν θείων 
τής φόρμιγγος αύτοΰ τόνων, έως ου καί ή 
πιστή του ηλθε σύζυγος, ήτις ήδέως έξέ- 
πνευσεν άδουσα ώς αύτός. νΕκτοτε ή θεά 
τής άθωότητος παρέλαβεν άμφοτέρους ώς 
ϊύνοουμένους της, ώς τά καλόν ζεύγος τοΰ 
κογχυλοτεύκτου αύτής δίφρου, δταν λούη- 
τα ι είς τήν λίμνην τής Νεοτητος.

Οΰτω καρτέρει καί σύ, σιωπηλή, έλπ ί- 
ζουσα καρδία ! "Ο ,τι σ’ είναι άπηγορευμένον 
έν τή ζωή, διότι δέν ήθελες δυνηθή νά τά 
ύποφέριρς, σοί δωρεΐται ή στιγμή τοΰ θα
νάτου σου.

(Έκ τής Γερμανικής) 

ΦΙΛ1ΙΙΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.

Α Π Ο ΣΠ Α ΣΜ Α ΤΑ
«ΕΚ Τ11Ν ΣΤΟΧΑΣΜ1ΪΝ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥ.»

»Wer vicles bringi, wird 
Wanchem Etwas bringen.»

{Goethe im Faiisl.)

«’Τπάρχουσι στιγμαί, καθ’ άς άκατάσ^ έ
τος όρμα νά βροτοφωνήσνί ή ψυχή μου: «'Ο 
Θεός νά σέ φυλάττη άτό  παντός οντοςκαλου- 
μένου άνθρωπος !» Καί δμως άλλοτε πάλιν 
πόσον βαθέως συναισθάνομαι δτι άγαπώ  τούς 
άνθρώπους καί διαπύρως επιθυμώ και διψώ 
τής μ ε τ ’ αύτών συγκοινωνίας καί συναστρο- 
χής ! φεΰ ! οποία άντίφασις είς τήν ψυχήν 
μου ! οποίος διχασμός καί σπαραγμός τής 
καρδίας μου 1 Μοί φαίνεται τώ  οντι ώς νά 
γ,ναι τό ήμισυ τής ζωής μου μόνον έχθρα 
καί πόλεμος άσπονδος πρός τούς ομοίους μου 
καί τά άλλο ήμισυ πάλιν μόνον γλυκεία 
πρός αυτούς συμφιλίωσις καί συνδιαλλαγή! 
Ο ΐμοι! δ ιατί h κόσμος καί δ βίος τοιοΰτος; 
δ ια τί τοιοΰτοι νά η ναι οί άνθρωποι ; »

*

«Έ άν τις ήθελε μ ’ έρωτήσν; «π ώ ςπ οτε  ό 
εύγενέστατος καί φιλανθρωπότατος τών χα 
ρακτήρων ήδύνατο νά μετατραπνί είς τόν σκο- 
τεινότατον καί μισανθρωπότατον τών βρο- 
τ ώ ν ;» Ούδεμίαν άλλην άπόκρισιν ήδυνάμην 
νά δώσω είμή ταύτην.Μόνον έάν πάσαι ήθελον 
διαψευσθή αί γενναιόταται άμα καί δικαιότα- 
τα ι τών έλπίδωντου- διότι ούδέν έν τώ  κόσμω 
δύναται νάσκληρύνη,καί τήν άπαλωτάτην τών 
ψυ^ών τόσον, ν’ άποπετρώσιρ τήν εύαισθητο- 
τάτην τών καρδιών, δσον ή τοιαύτη διά
ψευσής ! άδάμαστος καί άτεγκτος βράχος, 
αύτόχρημα πάγος αναίσθητος καί ακαταπό
νητος σίδηρος δύναται νά γείνη ό ούτω πΐ-
κρώς άπατηθείς άνθρωπος!a 

*

«Έ άν τις, έν ώ τυχόν ούχί μόνον τό κα
θήκον του πιστώς καί ακριβώς έκπληροΐ, 
άλλά καί είς πέρα τούτου έργα φιλοτίμως 
ένασχολούμενος διαπρέπει καί διακρίνεται, 
άντί παντός έπαίνου καί πάσης αμοιβής καί 
ένθαρρύνσεως, αίφνης, ούχί μόνον άνευ τ ί
νος ανάγκης άλλά καί πάντη άπροσδοκή- 
τως παρά τών προϊσταμένων αυτού πικρο- 
τάτας μομφάς καί έπιπλήξεις άπολαμβάνη, 
τ ί  αρά γ ’ εύλόγως ένδέχεται τότε νά συμ- 
βή ; Τί πρέπει συνεπώς νά περιμένωμεν;. Κα ί 
τ ί  άλλο, είμή τούλάχιστον νά παύσ/ι πλέον 
ό ούτως αναξιοπαθών άπό τοΰ νά έκπληροΐ
μ ετά  ζήλου καί αύτό τά καθήκόν το υ ;»

*

«Πόσοι νομίζουσι, φαντάζονται μόνον δτι 
έννοοΰσι τόν Βύρωνα καί τούς πρός αύτόν 
ομοίους ποιητάς, έν ώ κατά βάθος ούδέ καν 
τό άλφάτητον τής βυρωνείου ποιήσεως νά. 
συλλαβήσωσι δύνανται!»

Α

«Τί1 σύ, ό άπαιτών πασαν παρά τών άλ
λων άρετήν, ό θέλων τόν άνθρωπον κατά 
πάντα τέλειον καί άριστον, είσαι άρά γε σύ 
αύτός, πρό πάντων, τοιοΰτος ; . . .  Έ ξετά - 
ζων κατά βάθος τήν συνείδησίν σου, ούδέν 
ευρίσκεις νά έπικρίν/ις, νά μεμφθ^ς, νά κατα- 
κρίνης είς σέ αύτόν ; . . . »

«Τί νά είπτί τις περί κοινωνίας, ένθα ζώ- 
σιν άτομα, δυνάμενα νά διδάξ<οσι τόν Γοί- 
θιον καί αύτόν έτι τόν Βύρωνα νά σωφρονί'
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νίσωσιν άξιοΰντα ; —  Κάνθαροι οίκτροί! γε
λοίοι βάτραχο ι! . . . »

*

«Τοΰ ν’ άπολέση, τ ις  τήν πρός τους αν
θρώπους πίστιν τίς άλλη απώλεια μείζων 
ένταύτώ καί σκληρότερα, ποία βαρύτερα 
συμφορά, ποιον φοβερώτερον δυστύχημα ; »

«Ποία μηχανή ή ποία δύναμις καί βία 
■/ίθελε δυνηθή ποτε νά μετατρέψ^ι τήν άπαξ 
γενομένην χρυσαλλίδα είς τήν ποοτέραν αύ
τής μορφήν; . .  νά μεταλλάξη πάλιν τήν οΰ- 
τω  φαιδρώς α π ’ άνθους είς άνθος έπιπετώ- 
σαν ώραίαν ψυχήν είς τον ειδεχθή καί τα 
πεινόν κατά γής έ'ρποντα σκώληκα; Ά λ λ ά  
καί πόσον αγενής δέν ήθελεν είναι ό τυχόν 
καί μόνον τήν διάθεσιν έν εαυτώ αισθανόμε
νος πρός τοιαύτην έτηχείρησιν ; Έ άν δέ τυ
χόν καί πράγματι έπεχείρει καί διά τής βίας 
άπεπειράτο νά ένεργήσν) τήν κακοζηλοτάτην 
μεταλλαγήν, τ ί  ήθελε, τή  άληθεία, κατορ
θώ σει; Ά λ λ ο  τ ι  άράγε, είμή μάτην κατα- 
τυραννών, καταβασανίζων άϊίκω ς καί κα
κοποιών νά θανατώσν], τέλος, τά άθώον εν- 
τομον, άποδεικνύων ούτως έαυτόν δλως 
σκαιόν τ ι  καί βάναυσον καί άποτρόπαιον όν; »

«Ώ ς ή χουσαλλίς καί ή μέλισσα απ’ άν- 
άνθους είς άνθος άγαλλόμεναι πετώσιν, εύ- 
γενή καί εΰοσμον έκμυζώσαι τροφήν, ώς τό 
ώδικόν πτηνόν άπό κλάδου είς κλάδον καί 
είς θάμνον έκ θάμνου ά'δον πετα , ούτω καί 
ή ψυχή τοΰ ποιητοϋ, τοΰ φιλοσόφου, τοΰ 
συγγραφέως, είτε ίδια προτοτύπως σκεπτο- 
μ.ένη παράγει,, είτε άλλων έργα μελετά, 
χαίρουσα μεθίπταται άπό αισθημάτων είς 
αισθήματα καί είς ιδέας άπό ιδεών, καί 
αύτή ούτω κάλλιστα διατρεφομένη καί τής 
τροφής τών άλλων ψυχών στοιχεία συνά- 
ζουσα καί προπαρασκευάζουσα’ ώ ! αυτη είναι 
ό αιώνιος είς τάς άπεράντους καί παγκάλους 
χώρας τοΰ πνεύματος π?ριηγητής, ό'στις 
αείποτε νέα, γενναία, καλά, κδινωφελή ανα
καλύπτει.?)

*

«Φεΰ ! Φεΰ ! δ ιατί αί ποιητικαί καρδίαι νά 
μή έννοώνται έν τούτω τώ  κόσμω ; διατί νά 
μή εύρίσκωσι συνήθως άνταπόκρισιν είς τους 
«ρμονικωτάτους παλμούς των, είς τών αί ·

σθημάτων αύτών τήν μουσικήν, είς τάς άρ
ρητους μελωδίας τών στόνων των ; Είναι 
λοιπόν αίθέριαι λύραι άνευ ή νοΰς καί πάσης 
ό'ντως ευμενοΰς άκροάσεως, πάσης αληθώς 
εύγενοΰς καί φιλίου υποδοχής διά παντός 
έστερημέναι; ΎΩ Ειμαρμένη! δ ιατί ό'που 
μειλ ιχιω τάτη  έδει νά οεικνύησαι, σύ έκεϊ 
μάλιστα σκληροτάτη καί αδυσώπητος ανέ
καθεν έφάνης; μήπως τά άδάμαστον μένος, 
ή ανένδοτος Οργή καί λύσσα σου ήναι τής 
μεγαλοφυΐας ή μόνη κατ’ ανάγκην αμοιβή, 
ή ή ποινή, ή είς αυτήν άρμ-όζουσα, ή τά κέν- 
τρον τό άπαιτούμενον πρός διέγερσίν της καί 
τάς ύψίστας τών πτήσεών της προκαλοΰν ; 
Ά λ λ ά  πόσον πικραί πολλάκις, πόσον φρικώ- 
δεις καί απάνθρωποι αί δδύναι σου, δποιοι- 
δήποτε καί άν ήναι οί σκοποί σου, ώ αμεί
λικτε Θεότης, ώ σιδηρά Ειμαρμένη ! ! »

«"Ινα καταστή τις πνευματικός ήτοι αλη
θής κατακτητής τής άνθρωπότητος, άρχει, 
νομίζω, καί μίαν μόνην ό'ντως πρωτότυπον 
καί ισχυρόν πυρήνα έ'χουσαν ιδέαν νά έκσφεν- 
δονίσνι είς τόν κόσμον, έστω καί απ’ αύτής 
τής έσχάτης άμα καί έλαχ ίστης γωνίας της
Οικουμένης, ένθα τυχόν δ ια ιτάται.»

* *

«Λ'.άσημος τις γερμανός φιλόσοφος εΐπεν 
ό'τι 5 Θεός είναι, ο στεναγμός. Καί τίς τώ 
ά'ντι ήκουσέ ποτε αίσθηματικώτερον καί βα- 
θύτερον (  ) δρισρ.άν τοΰ υπερτάτου δντος; 
Δέν είναι πνοή τής πνοής ημών ό στεναγ
μός, οίονεί ισχυρός τις παλμός τής ψυχής 
ημών, ό άφωνος, άναρθρος, άλλά πάνττ] έν- 
δόμυχος καί περιπαθής λόγος τοΰ ήμ.ετέρου 
πνεύματος ; Καί ποία έναρθρος γλώσσα ή 
φωνή ήθελε δυνηθή ποτε νά διερμηνεύση έν- 
τελώς τόν στόνον τής ψυχής, νά έκφράση 
ό',τι εμπεριέχει αύτός; ‘Ώ ! εϊπατέ μ ο ι : τ ί  
γνωρίζετε μάλλον ένδόμυχον καί βαθύ, τ ί  
άλλο αίθεριώτερον, άΰλώτερον καί πνεύμα - 
τικώτερον τοΰ στεναγμού ;»

ΨΙΛΙΙΙΓΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟϋΐΔΙΙ-.

(*) "Αν ούχί βϊδαίως καί ιχίταφύσ'.κως καί 
θεολογικώς τόσον αληθή.
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ΠΕΡΙ ΘΑΚΑΤΙΚ1Ι2 ΠΟΙΝΙΙΣ 

Άναγνωσθεΐσα έν τώ  Φιλολ. Συλλογω 
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Κ ύριοι.

'Γποσχεθείς ύμΐν νά ομιλήσω σήμερον, 
περί θανατικής ποινής, ζητήματος ό'περ έ- 
θηκε μέν άλλοτε ή έπί τούτω ύπό τοΰ Συλ
λόγου έκλεχθεϊσα επιτροπή, έδήλωσα δ’ έγώ 
δτι θέλω έξετάσει, τελώ τήν ύπόσχεσίν μου 
ταύτην καί τοι μεγάλως συναισθανόμ.ενος τό 
βάρος τής εύθύνης ήν άπέναντι υμών άνα- 
λαμβάνω" διότι, υπό μερικωτέραν έςεταζό-

»/ I  \  V* '  '  1  ’  fμενον εποψιν το (,ητημα, το τοσον εκ πριο- 
της ό'ψεως, κοινόν, άπλοΰν άβαθές, ανευρί
σκεται έν τώ  βάθει του, άκρως υψηλόν, φι
λοσοφικόν καί πολύπλοκον, καί δεόμενον 
■πρός άνάλυσιν κόπου πολλοΰ πείρας μακράς 
προσοχής μεγάλης, παρατηρήσεων έμβριθών 
καί μελετών εύρυτάτων, τάς οποίας, δέν 
περιμένεται βεβαίως παρ’ έμοΰ τελείας.

'Η  θανατική ποινή πρέπει νά ύπάρχη έν 
ταΐς ποινικαΐς Νομοθεσίαις; 'Η  έρώτηοις 
αυτη είναι tv τών απατηλών εκείνων προ
βλημάτων, ών ή άπάντησις φαίνεται καί είς 
τόν άνατιμότατον καί άμαθέστατον προχει- 
ροτάτη, τά  δποΐα δμως θέμενός τις πρό 
εαυτοΰ καί έπισταμ.ένως μ.ελετών αύτά,ανα
καλύπτει άγοντα είς νέον ορίζοντα διανοη
τικόν, είς κόσμ.ον νέον σκέψεων, πρός συλ
λογήν ύλης αναγκαίας διά τήν κατάρτησιν 
τής προσηκούσης λύσεως. Είναι ώραία πυ- 
στάς δένδρων είς λαβύρινθον άγουσα, ένθα 
δ είσερχόμ-ενος δεΐτα,ι Άριαδνέου μίτου δια
νοητικής έργασίας, ϊνα έξιχνιάσγι τών ποικί
λων αύτοΰ παρεκτροπών τους Τρόμους καί 
τώ ν πτυχώ ν αύτοΰ τά  πολλά μυστήρια’ 
είναι γυνή φιλάρεσκος, ήτις σέ παρασύρει είς 
άγων,οίδεις έκδρομ.άς. "Ορος μακρόθεν θεώ- 
μενον καί παρέχον εικόνα όμαλήν καί εύβα- 
τον, τά οποίον δταν τίς πλησιάσ/], ευρίσκει 
άνώμα'λον, βραχώδες δυσβατότατον καί τρα
χύ , καί είς τοΰ οποίου τήν κορυφήν, ί'να ά- 
νέλθν) τις, έχει χρείαν ρώμης μυώνων καί 
τροφής εφοδίων.

Ή  ποινή εΐναι κακόν τ ι, κακόν έπαγόμε-

νον ύπό τής πολιτείας καθ’ ένάς τών αγαθώ ν  
τοΰ ανθρώπου, καί αγαθόν είναι παν δικαιωμ.α 
αύτοΰ. Α γαθόν ή έλευθερία, αγαθόν ή τ ι μη, 
άγαθάν ή πολιτική θέσις, τών αγαθών δμως 
τούτων μήτηρ καί πηγή είναι μία, ή £&»/· 
Τό κατ’ αύτοΰ λοιπόν έπαγόμενον κακόν, τό 
άνατρέπον άρδην πάντα τά  δικαιώματα, 
πάντα τ ’ αγαθά τοΰ άνθρώπου, είναι η 
ποινή τοΰ θανάτου ήτις καί διά τοΰτο ή 
μεγίστη λέγεται τών ποινών, ή σπανιωτατη 
έστι, καί ή τών βαρύτατων αδικιών τιμωρος 
ύπό τών Νομοθετών τίθεται.

Ά λ λ ά  πόθεν ή έξουσία τής Πολιτείας τοΰ 
έπάγειν τοιαΰτα κακά ; Πόθεν ή εξουσία τοϋ 
τιμ.ωρεΐν ; Είναι λογική, είναι δίκαια τοιαυτη 
έπαγωγή κακών ; Είναι έντός τής έςουσιας 
τοΰ Νομ.οθέτου καί ή άφαίρεσις τής ζωής 
τοΰ άνθρώπου ; δικαιολογείται ή υψιστη αυτη 
έξουσία ύπό τής φιλοσοφίας, ύπό τής δικαιο
λογίας τής ποινής καθόλου; είναι σκοπιμος 
τοιαύτη ποινή, καί φέρει είς τους καλούς 
σκοπούς ους αί άλλαι ποιναί επιζητοΰσι; 
Δύναται τέλος πρέπει νά ύπάρχη τοιαύτη 
πο ινή ;

Τοιαΰτα ερωτήματα έθηκεν ή Φιλοσοφία, 
ήτις αληθώς έδημιούργησε, διέπλασε καί 
-/.αθωράϊσε τό Ποινικόν δίκαιον. Τά έρωτή- 
ματα  ταΰτα ήγειραν μακράς καί έμβριθε- 
στάτας συζητήσεις’ τάς συζητήσεις διεδεχθη- 
σαν νομοθετικαί απόπειρα1., μ.ετ’ αυτας επα- 
νελήφθησαν αί συζητήσεις καί είσέτι εκατεραι 
[λένουν άνευ otAOcpiovQD άττοφα^εοος.

Πάνυ δικαίως λοιπόν, ακανθώδες πρό- 
βληυ.α τό ζήτημα τοΰτο άπεκάλεσαν, διότι 
έπί λυκάβαντας ενιαυτούς, πολλούς φιλόσο
φους καί πολλούς σοφούς πολίτικους απησχο- 
λησεν, καί απασχολεί ετι.

Τινές θεωροΰσι τά ζήτημα λελυμένον,πλήν 
τά  πράγματα έξελέγχουσιν αύτούς σφάλ
λοντας’ διότι λελυμένον τά ζήτημα τότε 
μ.όνον θεωρείται δταν τά  περί αύτοΰ διαμ.α- 
χόμενα μέρη εύρεθώσιν εις έν σημ,εΐον συμ.- 
φωνοΰντα κατά πάντα , τοιοΰτον τ ι  επι τοΰ 
προκειμένου δέν λαμβανει χώραν.

Ά μ .α  τά θεσπέσιον τοΰ πολιτισμού φώς 
διεσκέδασε τό σκότος τοΰ βαρβαρισμοΰ, άμα 
ό άνθρωπος ή ν νόησε ν δτι δ θεός έπλασε άπαντα 
τά  λογικά πλάσματά του ίσότιμ,α καί έλεύ— 
θερα, δτι ί  είς δέν δύναται, δέν ί / ζ ι  δικαί



30 Β Υ Ρ Ω Ν

ωμα ν’ άποστερνί του άλλου, ουδέ τήν προ
σωπικήν ελευθερίαν ούδέ τήν ζωήν, άμα 
ήννόησεν δτι τό δικαίωμα τοϋτο, δέν δύναται 
δέν πρέπει νά τό παραχώρηση ούδενι, ούδέ 
τή  πολιτεία αύτν;, έξηγέρθη έρριψε χαμαί 
τόν δεσποτισμάν, καί άπεκατέστησε τήν 
ελευθερίαν /.αί τήν ισότητα, ό',τι παρά Θεοΰ 
έλαβεν άρχικώς καί ο ,τι οί άνθρωποι αύθαι- 
ρέτως τώ  άφήρεσαν.

Μέχρι τοΰ III', καί ήμίσεώς περίπου αίώ- 
νος ουδείς ευρέθη νά συνηγορήση υπέρ τών 
δικαιωμάτων (καί ιδίως τών τής ζωής) τοΰ 
ανθρώπου- πρώτος ό Καίσαρ Βεκκαρίας (*) 
περί τήν αποχήν έκείνην ύψωσε τήν εΰγενή 
τοΰ υπερασπιστοΰ τών δικαιωμάτων τοΰ 
ανθρώπου φωνήν, μεταξΰ τής πολιτείας καί 
τοΰ λαοΰ παρεμβληθείς- πρώτος αυτός έτόλ- 
μησε μετά  παρρησίας νά εΐπν] τή πολι-

(ι ) Ο Καϊσαρ Βεκκαρίας ην Ιταλός τό γένος. 
ΕγγενήΟη τό 1738 έν Μεδιολάνιρ, καί άπέθανε 

to 1793. Τό 1765, καθ’ ην έποχήν δηλ. οί άν
θρωποι δεν έτόλμουν ούδέ τονομα κ&ν τών Βασι
λέων καί τών Κυβερνήσεων ν’ άναφέρωσι, εποχήν 
καθ’ $ν οί Βασιλείς έπλούτων άρπάζοντες τήν 
περιουσίαν τών υπηκόων των, εποχήν καθ’ ήν Βα
σιλείς ήσαν αιμοχαρείς τύραννοι, μή διστάζοντες 
νά φυνεΰωσ; καθ’ έκάστην, ανθρώπους θελήσαντας 
δήθεν να ιδωσι πατρίδα ελευθέραν, έποχήν καθ’ήν 
τα κυριώτερα μέρη τών πόλεων εΐχον μεταβληθεΐ 
είς σφαγεία δπου άπηγχόνιζαν, καί έτουφέκιζον 
αθώα θύματα, ο φιλελεύθερος νεανίας, ό εΐκοσιπεν- 
ταετής Βεκκαρίας, αναλαμβάνει τήν ύπεράσπισιν 
τών δυνα^ευομένων λαών, θέτων εκ ποδών τάς 
άπε’.λας τής τυραννίας, καί έκδίδει τό σπουδαίον.
* Περί αμαρτημάτων καί ποινών» σΰγγραμά του, 
οπερ λεγει ό Κοραής,τούς μέν Βασιλείς περιώρησαν 
εις τα καθήκοντά των καί κατέστησε μάλλον Φι
λάνθρωπους, τάς δε Κυβερνήσεις ΰπεχρέωσε πολ
λούς αύστηρούς νόμους νά καταστήσωσι ήπιωτέ- 
ρους. Ιοίο>ς δέ εν αύτώ όμιλεί, κατά τής θανατι
κής ποινής, μετά τοσαύτης πιστικότητος μετά 
τοσοΰτων άκαταμαχήτων επιχειρημάτων ζητεί 
τήν κατάργησιν αύτής ώστε πρέπει νά η ναι τις 
τυφλός. «Τά τ ώτα, τόν τε νουν, τά τ’ομματα»- 
διά νά έπιμέν?) υπερασπιζόμενος τήν ποινήν τοΰ 
θανάτου. Κατόπιν έγραψε καί πολλά άλλα μεταξύ 
τών οποίων διαπρέπει τό περί « Χαρακτήρος λό
γου»* σπουδαίον φιλοσοφικόν σύγγραμμα.

τεία. ! στήθι μόνον τήν έλευθερίαν αύτοΰ 
δύνασε ν’ αποστέρησες, ούχί ό'μως καί τήν 
ζωήν, ή ζωή είναι δώρον θειον, δικαίωμα 
έμφυτον, άναπαλλοτρίωτον, απαραβίασταν, 
τό όποιον ούδείς, ουδέ σΰ, δύνασε ποτέ νά 
έκβιάστρς.» Τόν Βεκκαρίαν έπειτα ήκουλού- 
θησαν πολλοί άλλοι καί τοιούτω τρόπω 
έσχηματίσθη, η κατά τής θανατικής ποινής 
τάξις, έπειτα άλλοι άντεπεξήλθον υπερα- 
σπισταί αύτής μανιωδώς προσβάλλοντες τά  
επιχειρήματα τοΰ γλαφυρού τής Ιτα λ ία ς  
λογίου καί φιλανθρώπου καί έπειτα  άλλοι 
προστεθεντες είς τούτους άπήρτισαν τήν 
υπέρ τής ποινής ταύτης λεγεώνα- καί ούτω 
αί γνώμαι δι^ρέθησαν είς δύω, τό δ ’ απο
τέλεσμα. τής φοβέρας ταύτης διαμάχης, 
ουδέ υπέρ τής μιας ούδέ υπέρ τής, έτέρας 
έκλινε μεριδος’ ώστε σήμερον ε’ίς τινα μέν 
κράτει κατηργήθη, είς άλλα δέ διετηρήθη. 
Τό ζήτημα λοιπόν δέν έλύθη είσετι καί μέ- 
χρις ου συμφωνήσουν όλαι αί Πολιτεία» π ε ί
θομε ναι ή άπό τούς υπέρ ήτοι άπό τούς 
κατά λόγους, νά καταργησωιιν ή νά διατη- 
ρήσωσιν αυτήν, τό ζήτημα δέν δύναται νά 
Οεωρηθη παρ’ ούδενός ώς λελυμένον. Ειναε 
λοιπόν εκκρεμές ά/.όμη.

Ά λ λ α  μεθ’ οσα περί τής σπουδαιότητος 
αύτοΰ προεΐπον μή μου καταψηφίσητε θοα- 
σος, αν τολμώ έγώ νά λάβίο τόν λόγον. Ό  
άγων έτέθη, οφείλομεν άλείφεσθαι πρός αύ- 
τόν. Τώ νικήσαντι τό γήρας, άλλά τώ ύπο- 
ληφθέντι ούκ όνειδος ούδ’ υβρις. Δέν εχω 
χρείαν νά εξηγήσω τίνες όροι απαραίτητοι 
πρός νίκην έλλείπουσιν έμοί, άφοΰ ειπον 
όποιους άπή,τει ό άγων. Λεν προσέρχομαι 
ζητών τήν νίκην, άλλά κηρύσσων τόν άγώνα. 
Κατέρχομαι πρώτος ούχί πεποιθώς είς τάς 
εμάς δυνάμεις, άλλ’ είς τήν υμών εύμένειαν. 
Ό  πρώτος άγορεύων καθυστεροΐ καί κατά 
τοΰτο άκόμη,ό'τι δέν έδιδάχθη έκ τών άρετών 
ή τών σφαλμάτων τών προ αύτοΰ άγορευ- 
σαντων επί τοΰ αύτοΰ θέματος καί γίνεται 
αύτός θΰμα πρός ωφέλειαν άλλων, δι’ δπεο 
ουχι ποινής αλλ’ επιεικείας έστίν άξιος. 
Τοιαΰται σκέψεις μ ’ ένεθάρρυναν νά εϊπω ό
ποια έγώ φρονώ, όποια άλλοι έξέθηκαν, καί 
οποία ή έπί τούτων έμή κρίσις.

Είς τάν υδραυλικόν τόν θέλοντα νά κανο- 
νίστ, τήν πορείαν, τήν δύναμιν τής υψώσεως
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καί κατίπτώ σεω ς τοΰ ΰδατος, ειν’ άπαραί- 
τητος ή γνώσις τής πηγής αύτοΰ, καί τοΰ 
άπό τής θαλάσσης ύψους. Τοΰτο συμβαίνει 
καί είς τόν θέλοντα έπιστημονικώς νά δια
τάξω έν ζήτημα- όφείλει ν’ άνατρέξη είς 
τήν άρχήν αύτοΰ, ίστορικώς, ν’ άκολουθήσν] 
τήν πορείαν αύτοΰ καί νά κρίνη τήν ένεστώ- 
σαν αύτοΰ θέσιν. Τά σοφόν τοΰτο μέτρον 
άκολουθοΰντες, θελομεν άρχίσει άπό τήν 
τών άρχαιοτέρων χρόνων εποχήν, ό'πως κα- 
ταδείξωμεν, πώςείσήχθη ή θανατική ποινή, 
καί άν αύτη πρέπει νά μέν·/] σήμερον έν ταϊς 
Ποιν. Νομοθεσίαις.

Β'.

'Ισ τορική  Ε ισαγω γή  . )

Παρ’ ολοις τοΐς άρχαίοις έ'θνεσιν υπήρχε 
Ποιν. Δίκαιον, πλήν συστηματικώτερον, καί 
μάλλον νομικόν άν ούχί πολλάκις καί λογι- 
γικόν, σύμφωνον πρός τάς σημερινάς ιδέας, 
έχον χαρακτήρα, ήν τά τής 'Ελλάδος καί τό 
τής 'Ρώμης. Τόσον δμως έν 'Ρώμη δσον καί 
έν 'Ελλάδι καί άλλαχοΰ, τό Δίκαιον κακώς 
ήννοεΐτο. Ό τ έ  μέν ήτο παράλογον, ότέ δέ, 
σκληρόν, καί άλλοτε υπερβολικόν, πρά πάν
των δ’ έν ρώμν] δπου είχε μεταβάλλει πολ
λάκις βάσεις.

"Ολων τών έθνών αί πρώται περί Δι
καίου ίδέαι, κατέληγον είς τό θειον, καί διά 
τοΰτο έν άρχη τό Ποιν. Δίκαιον, ήτο jus 
divinum θεϊοντι Δίκαιον. Έν 'Ρώμη μετά 
τήν περίοδον τοΰ jus divinum, τό Ποιν. Δί
καιον παρεδόθη είς τά A rb itrium , δπερ κα- 
θιέρου τήν αύθαιρεσίαν. ’Ά ν  ήσο ισχυρός τά 
άδικον μετέβαλες εις δίκαιον, άν ήσο άσθε- 
νής τό δίκαιόν σου, ήτο άδικον, ’ΐδού ή βά- 
σις τοΰ αδίκου έκείνου Sr,taioti.(Injuris juris).

Κ ατά τους άρχαιοτάτους χρόνους έν 'Ρ ώ 
μη, έπίπολαζούσης τής βαρβαρότητης καί 
τής αύθαιρεσίας τά Δίκαιον ώς εϊπωμεν, ήν 
σκληρόν καί παράλογον μικρόν δέ, κατά μ ι
κρόν, έπεκτεινομένου τοΰ πολιτισμού, προ 
πάντων δέ, διασκεδασθείσης τής είδολολα- 
τρείας, έλαβεν ήπιώτερον χαρακτήρα καί 
μάλλον έπιεική.

*). Περί τής ιστορίας τού Ποιν. Δικαίου,έγραψαν 
διά μακρών ό W ilda, ό Rein, ό labulaye, ό Coil), 
ό du Bois.

Πρώτος νομοθετήσας Ποιν. Νόμους ήτο δ 
πρώτος τής 'Ρώμης, Βασιλεύς ό 'Ρώμυλος, 
δστις έγραψε τάς leges curia tae- τοσοΰτο 
δ’ αύστηράν, ητο κατά τήν εποχήν έκείνην 
τό Δίκαιον,ώςε ό pater familiae,o άρχηγέτης 
δηλ. τής οίκογενείας, είχε δικαίωμα (judi
cium domes ticum) ζωής καί θανάτου έπί 
τής συζύγου καί τών τέκνων του- αύτός 
ένήργει άνακρίσεις, αύτός έδίκαζεν αύτός 
κατεδίκαζεν αύτός έξετέλει. Έκάστη οι
κογένεια, άπήρτιζε καί έν Ποιν. Δικαστήριον.

Πλεϊστα περί τούτου παραδείγματα άνευ- 
ρίσκει τις έρευνών τάς μυστηριώδεις πτυχάς 
τής 'Ρωμαϊκής 'Ιστορίας. Ώ ς  τά παράδειγ
μα τοΰ Έρίξωνος φονεύσαντος τόν υίάν αύ
τοΰ διά τής μάστιγγος, καί άλλου τινός 

ονεύσαντος τόν υιόν του είς τά κυνήγιον, 
ιότι έμαθε δτι ήράσθη ουτος τής μυτριάς 

του. Quod latronis magis quam patris jure 
eum interfecit, nam patria potestas in 
pietate debet, non in atrositate consis- 
tere- ('ληστρικώ μάλλον ή πατρικώ δικαιώ- 
μ ατι φονεύσαντα αύτάν, διότι ή πατρική 
έξουσία πρέπει νά στηρίζηται είς τήν αγά
πην καί νά μή καταντά άπανθρωπία. (Μαρ- 
κιανοΰ εισηγήσεις βιβλ. 1 4 . "Ορα Diges 
turn XLVIII. 9. 5.) Ή κατάστασις δ’ αύ- 
τ.ι ήρχισε μέν, επί Πομπη'ίου εντελώς δμως: 
έξειλήφθη έπί Κωνσταντίνου διά τής δ ια- 
δόσεως τοΰ χριστιανισμού. (Γ/Ορα Θεοδ. Κώ- 
δηκα IX, 1 4 — 1 5 , καί υπόμνημα Γοδο- 
φρίδου Τομ. III. σελ. 8 4 — 11 3). Ό  Αυ- 
τοκράτωρ Ιουστινιανός είς τάς εισηγήσεις 
αύτοΰ, (Βιβλίον IV πικρότατα όμιλεϊ 
κατά τοΰ άρχαίου τούτου Νόμου (jus necis) 
τοΰ δίδοντος τώ  πατρί τήν τοΰ τέκνου του 
ζωήν. "Ιχνη τούτου σώζονται είς τούς Παν- 
δέκτας (Dig XL III. 29. 3. § 4) καί είς 
τήν Collatio legum Romanorum et Mosai- 
carum. (II 3. σελ. 289). Πρός τούτοις ό 
pater familiae είχε τό δικαίωμα νά πωλή 
τό τέκνον του δίς καί τρίς ( ') .  Περί τής έκ 
τρίτου ταύτης πωλήσεως (trinna mancipatio)

( ') Πρβλ. Λιον. Άλκερν. 11. 26 Γ α ίου ΐ.
132. IV. 79. (Emancipatione quoquo κλ................
................SI’PATER FILIUM TERVENUM DUIT,
FlLIUS A PATER LIBER ESTO e c. t·) Walter 
Dcschichte des Roemischen Rechts σελ. 559.
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patio) δμιλεΐ λεπτομερώς ό Ούλεντιανός 
VI 1. 1 . § 3 . Β. Το μ. X . σελ 5 9 1 , 
9 2 , εκδ. τοϋ Selting, καί δ Εϊνέκως εις τό 
περί άρχαιοτάτων (antiquitates) σύγγραμ
μά του.

Μετα τον 'Ρωμύλον ήλθεν δ Νομάς Πομ- 
πηλιος, νεας γράψας Ποιν. διατάξεις leges 
sacratae. (Θεοκρατικά; τά  πολλά) μάλ
λον τών προειρημένων ήπιωτέρας, ούχί δμως 
καί ήττον παραλόγους. Τότε θεοκρατικόν 
καί τό παράλογον τών Νόμων τούτων, έκ 
πολλών μέν, καί έκ τών εξής δμως κατα- 
δείκνυται. 'Ο Πλούταρχος έν βίω 'Ρωμύλου, 
X X II (*)' άναφέρει, δτι διά τών Νόμων 
τούτουν, καθιερέθη καί ποινή τις Sacratio 
capitis (παραμείνασα κατά τόν Κ. Μεταξάν, 
μέχρι τών Δημοκρατικών χρόνων) καθ’ην τόν 
έγκληματήσαντα άφιέρουν πρός μίαν θεό
τητα , καί ιδίως τήν Δήμητραν (2), καί τόν 
εγκληματίαν αύτόν ήδύνατο πας τις νά φο- 
νεύν) άτιμωρητεί πράγμα άπάδον πρός τάς 
σημερινάς άρχάς τοϋ Δικαίου. Πρός τούτους 
ύπέβαλον αύτόν καί εις χρηματικάς ποινάς- 
(pecunia mulctaticia). Τόν Νουμάν Πομ- 
πήλιον διεδέχθη ό Τούλιος Όστύλιος εκτοτε 
δε μέχρι τών χρόνων τής Δημοκρατίας τό
σον αύτός, δσον καί σί λοιποί διάδοχοι βα
σιλείς, έγραψαν νέας Ποιν. Διατάξεις, πάν
τοτε δμως έχούσας βάσιν κατά μέν τόν Κ. 
Μεταταξάν, τήν βάναυσον έκδίκισιν τοϋ 
άδικουμένου κατά τοϋ άδικοϋντος, κατ’ άλ
λους δέ, καί ορθότερον τήν παραγνώρισιν τοϋ 
προσώπου (persona) τήν σύγνισιν τών δοίων 
τής ηθικής άπό τοϋ Δικαίου, τήν έλλειψιν 
φιλοσοφικωτέρας έρεύνης. Μετά τήν παγίω - 
σιν τοϋ Δημοκρατικού πολιτεύματος τών 'Ρω 
μαίων, κορυφωθείσης τής άναρχίας, έγεννήθη 
η ανάγκη καλλίτερων νόμων- δι’ δ προτά- 
σει τοϋ 'Ρωμυλίου Τίτου, η τε Γερουσίου 
καί ό λαός, δ ι’ ομοφώνου άποφάσεώς τ<ον, 
προέβησαν είς τήν έκλογήν πρέσβεων, ύπό 
τόν δρον τοϋ ν’ άποσταλώσιν εις τήν κοινήν 
εστίαν, τών έπισττημών καί τεκνών τήν

( ’) Πρβλ. Λύβ'.ον β.βλ. 2. 3. 5ο, 8, 20, 23. 
Ciceropro Tullio §. 47. Πλίνιον. XXIII. 3. Cein. 
Crim. Recht. der Rocmer σελ 24-53.

(2) 0 : i  τών Δημητριακών' καρπών.

πανεθνή διδάσκαλον, τήν 'Ελλάδα, πρός 
συλλογήν Νόμων (*).

Μετά τήν έπάνοδον αύτών, οί πρέσβεις 
τάς σπουδαίο τέρας τών Νομοθεσιών τής αρ
χαίας 'Ελλάδος, λαβόντες ύπ’ οψιν, εδωκαν 
είς φώς τήν περίφημον δωδεκάδελτον Νόμον 
(XII Tabulae)- δι’ ής έξισώθησαν οί Πλη
βείοι πρός τους Πατρικίους. Τοϋτο δμως άρ- 
νεΐται ό Wangerow(2)- άδιάφορον είναι έλά- 
χιστον δείγμα τής 'Ελληνικής δόξης, καί ήθε- 
λεν είσθαι άσκοπος παρέκβασις η άπόδει- 
ξις τοϋ εναντίου.

Διά τής Δωδεκαδέλδου, καθιερούσης τήν 
ταυτοπάθειαν (jus talionis) Π. Δ. Μεταξά.) 
εκτός τοΰ δτι έσυγχίοθησαν φρικωδώς οί ορι
σμοί τών πράξεων έκτός τοϋ δτι έκολάζοντο 
πολλάκις άμαρτήματα άντί κακουργημάτων, 
μένοντα άτιμώρητα μεγάλα έγκλήματα, ώς 
π . χ . άφίνουσα πολλάκις άτιμώρητον τόν 
ληστήν έκόλαζεν άπεινώς τόν λιβελογράφον, 
είσηχθηταν φοβερά βασανιστήρια, καί καθιε- 
ρώΟη ώς μόνη σχεδ. ποινή, ή ποινή τοϋ θα
νάτου.

Ευτυχώς όμως φραγμόν μέγαν, είς τήν 
σπατάλην τής ποινής ταύτης, έπη'νεγκον οί 
Σεμπρόνιοι Νόμοι (leges Porcia et Sempro- 
mia,) ιδίως δέ, διότι δι’ αύτών κατηργή- 
θησαν αί βάσανοι καί οί τεχνικοί θάνατοι. 
'Ο κ. Μεταξάς άναφέρει είς τό Ποιν. αύτοϋ 
δίκαιον- δτι έπειδή ή δωδεκάδελτος,ητονδλως 
έλλειπής τών άπαιτουμένων καί άναγκαίων 
Ποιν. Νόμων, τά Ποιν. Δίκαιον συνεπλη- 
ροϋτο, δτέ μέν διά τής άναλόγου έφαρμογής, 
τών ήδη νομοθετηθέντων Ποιν. Νόμων, άτέ 
δέ διά τής καθιερώσεως άλόγων, αδίκων 
καί δυναναλόγων νέων Ποιν. διατάξεων. 
Ούτω δέ διά τής νομοθετησεως νέων πάν
τοτε Νόμων, διετυπώθη άκριβέστερον καί 
συνεπληρώθη τό Ποιν. Δίκαιον τής άρχαίας 
'Ρώμης ( 3) Τους έπιεικεϊς τούτους Νόμους

(’) Τ. Λίβιος Βιβλ. Γ. Tacitus Annal βιβλ. γ'. 
A. Ccllius Ν. Λ. 20. Κεφ· Α'. Διόδωρος Σικε-
λιώτης.

(~) Βαγγερώ Pandecten Τομ. Λ. σελ. 5. Puc- 
hta institutiones Τομ. Α. σελ. 188-196.

X3) Ceib. Celirbuch. Τομ. 1. σέλ. 22-33. 'Ir. 
τής Ρωμ. ΙΙοιν. οικονομίας τοϋ αύτοΰ σελ, 136 
158. Κ'.κερον Βρουτ. Κεο. 27. τοϋ αύτοΰ do offc.i
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διεδένθησαν οί άπάνθρωποι Κορνηλ'.οι λεγο-
> * - r r ~ * r ^μενοι Νομοί, εφ εκαστης των οποίων οια- 

τάξεως, ένεφαίνετο τό ώμον τοϋ χαρακτν,- 
ρος τοϋ προκαλέσαντος αύτοΰς δικτάτορας 
Ξύλλα.. Κατόπιν έψηφίσθησαν, οί ’Ιούλιοι 
καί Βαλέριοι Νόμοι (Juliae et Yaleriae le
ges) οί'τινες αληθώς άνέπλασαν καί έμόρ- 
φωσαν τό Ποινικόν τών 'Ρωμαίων δίκαιον. 
Με-.’ αύτοΰς έπήλθεν ή Αυτοκρατορία, δηλ. 
η αυθαιρεσία. Οί Αύτοκράτοοες συγκεντρώ- 
σαντες έν έαυτοΐς άπάσας τής 'Ρωμ.. Αύτο- 
κρατορίας τάς έξουσίας, διά τής αύθαιρέτου 
αύτών θελησεως τήν γενικήν άντιπροσω- 
πεύοντες βούλησιν, έ'πραττον δ ,τι τής έφαί- 
νετο καλάν, ούδόλως λαμβάνοντες ύπ’ ό'ψιν 
τόν νόμον. Κ αί διά τοΰτο δ .Ιουστιανός έπι- 
φέρει, δ Αύτόκράτωρ έστίν δ νόμ.ος" καί νό
μος έστίν Αύτόκράτωρ- Imperator est lex, 
et lexest Imperator.) Τοσοΰτου δέ αυστηροί, 
απάνθρωποι, ώμοι, έψηφίσθησαν νόμοι, κατά 
τούς πρώτους τής Αύτοκρατορίας χρόνους, 
ώστε οί 'Ρωμαίοι ένόμιζον δτι έπανήλθον 
είς τους χρόνους τοΰ Δράκοντος. Προϊόντος 
ομως τοΰ χρόνου, ίϊίω ς δε, διαδοθέντος τοϋ 
χριστιανισμού, διασκεδάσθησαν τά  νέφη τοΰ 
σκότους καί τοϋ βαρβαρισμ.οϋ, άτινα έπί 
πολύ έπεσκίασαν τόν ορίζοντα τής ,Ρώμης(1)

Έ ν Άθήναις τρία κυρίως notv. Δικαστή
ρια άπαντώμεν. Τόν Άρειον Πάγον (ουτινος 
η ιδρυσις ελαβε χώραν ολίγον μ.ετά τήν 
έλευσιν τοΰ Κέκροπος (οστις είναι τό σπου- 
δαιότερον τών έν Άθήναις notv. Δικαστ. 
{ώς καί σήμερον) άπαρτιζόμενον έκ 5 I Έφε- 
τών, ώς άναφέρει δ Πλάντνερ (Plantner) 
καί συνεδριάζον κατά τάς τρεις τελευταίας 
ημ.έρας τοΰ μηνάς, ύπό τήν προεδρείαν τοϋ 
άρχοντος Βασιλέως, έν άκρα σιγή. Τά τών 
Έ φετώ ν, οίίτινος δ άριθμάς συνεποσοϋτο τά 
πρώτον είς εκατόν, κατόπιν δέ περιωρίσθη, 
ώς άναφέρει δ Πολυδεύκης ύπό τοΰ Δράκον
τος, είς 5 1 , καί δπερ *ατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ αύτοϋ Πολυδεύκους, έδίκαζε τούς «έπί 
φόνω διωκομένους» καί τ9 τής ’Ηλιαίας,

11, 21. Da bois histoir du droit cri mincl σελ. 
261-365. Kseslin 'Ιστορ. σελ. 38-49.

( ’) Tacitus Annal. VI. 39, Livius Epit. LXVIII 
Walter Ιστορ.ζ ΐ 1 § 809-81 I. Ceil Τομ. 1 σελ. 
60-69, 80-93, 110-123.

δπερ ε ί/ε  εύρυτέραν τών δύω προαναφερθέν- 
των δικαιοδοσίαν, δικάζων κατά τόν Ά ρπο- 
κρατίωνα τόν Λεξικογράφον τάς σπουδαιο- 
τέρας δημοσίας δίκας τής πόλεως.(')

Τους πλειστους τών ΙΙοιν. Νόμ.ων οί 'Έ λ
ληνες, παρέλαβον έκ τών Α ιγυπτίων ώς έξά- 
γετα ι έκ τών συ/νών μ.αρτηριών πολλών 
Συγγραφέων, τό δλον δέ, τοΰ Ποινικού αύτοΰ 
Δικαίου, ητο ώς καί τά τών 'Ρωμαίων δυσα
νάλογον, ύπερβολικάν, σκληρόν, καί παρά
λογον. Θεοκρατικόν έν άρχνί, ήθελε τήν ποι
νήν ώς έξιλέωσιν τοΰ θείου, δημόσιον κατό
πιν γενόμενον, καθιέρωσε τό σύστημα τοϋ 
νά έκτιμ.άται ή ένοχή τοΰ δικαζομένου, έκ 
τών πρός τήν πατρίδα ύπηρεσιών αύτοΰ. Αί 
Ευμενίδες καί αί Έριννύες έτιμ-ώρουν, άλλά 
καί ό παθών έθάλπετο διά τής τιμωρίας, 
Έκδίκησις λοιπόν καί έξιλεασμός ήσαν δύω 
τών κυριωτέρων /αρακτηοων τοϋ Ποιν. Δι
καίου τών Αθηναίων.

'Ο Δράκων πρώτος, έπεχείρησε νά γράψν·, 
Ποιν. Νόμους άλλά νομίζων, δτι διά τής 
σκληρότητος τών Νόμ.ων ήδύνατο νά ηθικο
ποίησή τόν λαόν, δέν έδίστασε νά κολάζη 
τήν άργίαν καί τήν ραθυμ.ίαν μέ σκλτιροτάτας 
ποινάς, η νά καταδικάζν) είς θάνατον τόν 
κλέπτην δλίγων καρπών. Ά λ λ ά  καί έπί 
τών αψύχων δέν έδίσταζε νά έπιβάλη ποι- 
νάς δ Δράκων. Διό καί τάχιστα  ή Νομοθεσία 
του περιίπεσεν είς άχρηστίαν. Πολλοί κατη- 
γοροϋσιν τών Νόμων τούτων τοΰ Δράκον
τος. (2) Ιδ ίω ς δμως δ Αριστοτέλης μετά 
μεγάλης πικρίας ίμ ιλεΐ κατά τής ώμότητος 
αύτών. ( 3) Ό  Σόλο>ν τούναντίον, ώς πολΰ 
ορθώς παρατηρεί δ Κος 1Μεταξάς.(4) κάλλιον 
τήν φύσιν καί τήν έλευθερίαν τοΰ ά.θρώπου 
έκτιμήσας, καί μάλλον άποβλέπων πρός τήν 
άνάπτυξιν τοΰ αισθήματος τής εύνομ,ίας καί 
τοΰ σεβασμού πρός τους Νόμους, άπεσκορά-

(')  Ή σαν οέ και άλλα δικαστήρια. ί|ττον τών 
προηγουμένων σπουδαία, ώς τί> ΙπΙ Φρ ε α τ ε Γ ,  
το έπί Δ ε λ ο ι ν ί ω  τί> εν Φ α λ ή ρ ω  Π α λ λ ά -  
δ ι ο ν ,  τ ο  Μ η τ ί χ ο υ ,  οί Ναυτοδίκαι καί οί 
'Γβρεοδίκαι.

(2) ΙΙαυσ. IV. 5 καί VI, 2 6 ί. Πλάτων Νόμ. 
9. Πρόβλ. καί Filangicri.

( :) Ά ριστ. Πολιτικά II. 12.
( ‘) Μεταςα 11. Λ. Μερο; Γενικόν σελ. 8.

5
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Άΐσζ τούς φονικούς τοΰ Δρά'/.οντος θεσμούς 
καί τάς αίμοβόρους ποινάς, καθιερώσας άντ’ 
αύτοΰ τάς ποινάς της ατιμίας.» ’Έγραψε 
λοιπόν, ό Σόλων Νόμους ήπιωτέρους τών τοΰ 
Δράκοντος, πλήν μετά της αύτής ύπερβολι- 
κότητος καί τοΰ αύτοΰ παραλογισμοΰ. Τοΰτο 
ούδείς δύναται ν’ άρνηθΐ).

*0 ’Ιταλός Petiti, ύπό τόν τίτλον Logcs 
Atticae συνέλεξεν είς εν δλον τους νόμους 
τούτους των Αθηναίων κατ’ άρθρα κατατά- 
ξας αύτούς είς τό 1 0. άρθρ. βλέπομεν κα- 
ταδικαζόμενον είς θάνατον τόν έπικαλε- 
οθέντα έν δικαστηρίοις νόμον μη υπάρχοντα. 
«Κ αί θάνατον μέν ώρικέναι ζημίαν, λέγει 
ό Δημοσθένης, έν τώ  κατ’ Άριστογήτωνος 
λόγω του, έάν τις ούκ ό'ντα Νόμον παρά- 
χητε»  ( )  είς τό 98 άπαντώμεν ό'τι ό 6- 
φειλέτης τοΰ Δημοσίου άναδεχόμενος δημο
σίαν θέσιν καταδικάζετο είς θάνατον είς τό 
1 5 2  εδρίσκομεν ό'τι τώ  άνοίγοντι σχολάν 
φιλοσοφικήν άνευ της άδειας τής Κυβεονή- 
σεως κατεγινώσκετο ποινή θανάτου, απο
τέλεσμα δε τής διατάξεως ταύτνις ήτο ό'τι 
ό'λοι οί φιλόσοφοι έ'φνγαν μακράν τών Α θη 
νών ! άφήσαντες αύτήν κενάς φιλοσόφων. 
Τό ά'μθρ. 2 1 3  ορίζει ό'τι ό έπ’ αύτοφόρω 
συλλαμβανόμενος φονεΰς τιμωρείται παρα- 
χρήμα μή θάνατον' Καί άν αίφνης έφόνευσεν 
έν καταστάσει άμύνης ευρισκόμενος καί άν 
είς βρασμόν ψυχικής ορμής διεπράξατο τόν 
φόνον, άδιάφορον άπαντα ό Νομοθέτης. Τό 
άρθρ. 2 3 4  διατάσσει ότι έκαστος πολίτες 
οφείλει νάφυλάσση κατ’ έ'τος άμείωτα 1 0 0 0  
τάλαντα , άλλως καταδικάζεται είς θάνα
τον. Τό 2 6 6  ορίζει ό'τι ό παραχεράκτης τ ι 
μωρείται μέ θάνατον. Τό 2 8 6  διατάσσει 
ϊνα τιμωροΰνται μέ θάνατον οί ύποσχεθέν- 
τες τ ί είς τόν λαόν καί μή έκπληρώσαντες 
τήν ύπόσχεσίν των ταύτην, ώστε άν ή διά- 
ταςις αυτη ί'σχυε καί σήμερον, ό Βουλευτής 
ο ύπισχνούμενός τ ι  είς τους φίλους του εκλο
γείς καί μή έκπληρών αύτό θά κατεδικά- 
ζετο είς θάνατον. Καί τότε, δ.ά πολλάς 
περιόδους ή Ε λ λ ά ς  θά έστερεΐτο Βουλής. 
Κ ατά τό άρθρ. 3 0 5  ό βιασμός έτιμωρεΐτο 
μόνον μέ πρόστιμον δρ. 10 0 . Παραλείπο- 
μεν καί πολλάς άλλας διατάξεις αιτίνες

(*) ΛημοσΟ. Άριστ. σελ. 13 ο. 2.

άνευ λόγου καί διά ψύλλου πήδημα πολλά- 
κις έπέβαλον τήν ποινήν τοΰ θανάτου ( 1) ώς 
π . χ .  έάν έ'κλεπτέ τις, φόρεμα έλαχίστης 
έ'στω άςίας, άπό τήν ’Ακαδημίαν ή άπϋ τό 
Αύκειον. ’Αλλά καί έπί τών άψυχων, έπέβα- 
λεν ποινάς. Έ άν λόγου χάριν ένώ διήρχε- 
τό τις πρό τίνος αγάλματος, κατέπιπτεν 
επι τής κεφαλής του, τά άγαλμα κατηγ- 
γέλετο είς τά πρυτανεΐον, συνελαμβάνετο 
ταχέως, ί'να μή δραπετεύσ·/] βεβαίως, έδικά- 
ζετο καί κατεδικάζετο είς εξορίαν άν ά π ί-  
δεικνύετο ή ένοχή του. Έ κτος τής θανατικής 
ποινής, εΐχον τήν ατιμίαν μείζονΟς καί έλάίτ- 
σονος βαθμοΰ, τήν έξορίαν τόν έξοστρακι- 
σμόν, καί διαφόρους άλλας χρηματικάς 
ποινάς.

Καί 5 Λυκοΰργος εγραψε Νόμους (λαβών 
ύπ’ ό'ψιν τά  νομοθετήμααα τοΰ Μίνωος) άλ
λά καί οΰτοι ήκολούθησαν τών αρχαίων τόν 
κοινόν ροΰν, διότι ούδόλως εΐχον ύπ’ οψιν 
τόν σεβασμόν τοΰ άτόμου άλλά μάλλον τά 
κοινωνικόν συμφέρον δ ι’ 8 ένέπνίον φόβον μό* 
νον διά τό αύθαίρετον αύτών ( 2). Καί οί 
Α ιγύπτιοι εΐχον ποιν. νόμους, ους Ακολού
θησαν καί ό Σόλων (Ιδίως δέ, πολλας δια
τάξεις τοΰ Άμάσιος ( 3) ότέ μέν έρείδοντο, 
έπί τής άρχής τής ίκανοποιήσεως, δτέ δέ 
έπί τής προλήψεως, άλλοτε δέ, έπί τοΰ θεο
κρατ .κοΰ φανατισμού ; οπωσδήποτε δμως καί 
οι νόμοι τών Αιγυπτίων ήσαν ώς όλοι τής 
άρχαιότητυς, άδικοι, υπερβολικοί, σκληροί 
καί παράλογοι. Οΰτω λ. χ . 'Η  έπιορκία έτι
μωρεΐτο μέ θάνατον, ώς θρησκεοτίκόν Ιγκλημα 
θεωρούμενη" επίσης άπεινώς έκολάζετο, ό 
μή δηλώσας τίν ι τρόπω έπορίζετο χρήματα. 
Τοΰ προδότου άπέκοπταν τήν γλώσσαν, τοΰ 
δέ κιβδηλοποιού καί άπαταιώνος τάς χε ΐ- 
ρας. (4) Καταδικάζοντες οί νόμοι τών Αίγυ-

( · )  Petiti leges Atticac σίλ. 28 κ. I.
(2) Ήροοοτ. βιβλ. 11. 177.44. 63. 129. 

Διόδωρος ό Σικέλιώτης βιβλ. 1. 70. 75. 77. 
Πλάτων τ.ίίλ νόμων βιβλ. 9.

(3) Περί τής ΝομοΟ. ταύτης του Αυκοόργου- 
ορα έκτενέστερον Πλουτάρχου Αυκοΰργον, Παυ. 
σανίου βιβλ. Γ '. § 161. Άριστ. πολιτικά 11. 7, 
Ήρόδοτ. VII. 231. Πλουτάρχου τόμ. 11. 139 
καί Μεταςα μέροί Γεν. σελ. 8.

( () Αιώδωρος Σικελνώτης βιβλ. 1 .78.
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πτίων τόν α διότι δέν συνέτρεξε τάν β 
κυνδυνεύοντα, ούδεμίαν κατεγίνωσν.ε ποινήν 
κατά τοΰ κλέπτου αίφνης (*).

Ε κτός τούτων άπαντώμεν είς τήν Περ
σίαν τους νόμους τοΰ Ζωροάστρου, (2) καί 
τους τοΰ Μίνωος έν Κρήτη ους ή/.ολούθη- 
σεν ό Λυκοΰργος, ( 3) Ό  ώμάς Ίοβάς ένομο- 
θέτησε διά τους Εβραίους Νόμους, έν οίς δύ- 
ναταί τις νά διίδη τόν χαρακτήρα τοΰ νο- 
μοθέτου. Δι’ αύτών ό άνθρωπος δέν ήτο άν
θρωπος άλλ’ ερμαιον δουλικόν τής θρησκείας. 
Τό χείριστον δέ τών νόμων τούτων, ήτο δτι 
τά άποτέλεσμα τής πράξεως, ήτον ό γνώ- 
μων τοΰ αδικήματος, ούχί δέ ή καλή ή ή 
κακή προαίρεσις τοΰ Δράστου, ώς καθιέρω
σαν αί νεώτεραι ποιν. Νομοθεσίαι.

(Έπεται συνέχεια).
Λ. ΠΟΤΛΜΙΑΝΟΣ.

Α Ι ΙΙΡ Ω Τ Α Ι 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
( 1 8 2 1 — 1 8 2 7 )

ΣΠΤΡΙΔίΙΝ ΤΡΙΚΟΙ’ΠΗΣ ( ‘)

(Έξ ανεκδότων υπομνημάτων).

Ε λάχιστος ήτο έπί τοΰ άγώνος ό άριθ- 
μός τών πεπαιδευμένων καί έξ αύτών πά 
λιν όλίγιστοι οί επιστήμονες- νομικών δέ, 
οικονομολογικών καί έν γένει διοικητικών 
γνώσεων ύπήρχεν έντελής απορία. Ί Ι  δια- 
θρυλ>ληθεΐσα καί μέχρι τοΰ νΰν επαναλαμ
βανόμενη ίκανότης τών Ελλήνων πρός αύ- 
τοδιοικησίαν, ενεκα τής έκ τοΰ δημογερον- 
τικοΰ συστήματος πείρας, ήτο κατά φαντα
σίαν άρετή, ην αδύνατον νά προσπορίση

Η ’Ηροδ. βιβλ. β'. 147. Διόδωρο; 1- 79. Γέλ- 
λιος (Α.1 Ν. XI. 18).

(2) Ξενοιρώντο; Κύρου Παιδεία βιβλ. 1. Ήρόδ. 
τόμ. 1. 140.138. καί 11. 109. IV. 202. ΠΙ. 16. 
27. 25. 119. 130.

(3) ’Ομήρου Ό δ. Γ'. 178. Πλουτάρχου Μί-
VO<,)?.

(*) ΆνεγνώσΟη τήν 27 άπριλίου έν τω φιλο
λογική ρυλλόγω «Βόρωνι».

πρός δούλους προεστώτας πόλεων, κωμο
πόλεων καί χωρίων ή δι’ αύτών επινεμησις 
τών φόρων, καί ή διάλυσις οικογενειακών τι- 
νων ώς είπεΐν διαφορών.

Πρώτοι έγκριτοί τινες ΙΊελοποννήσιοι συ- 
νελθόντες κατά Μάϊον κατέστησαν εξαμελή 
γερουσίαν, δεύτερον δέ κοιτά νοέμβριον cC 
τής δυτικής καί οί τής άνατολικής Ε λ λ ά 
δος ώνόμασαν, ούτοι μέν ’Άρειον Πάγον δε- 
κατετραμελή, εκείνοι δέ δεκαμελή γερου
σίαν, τών δέ τριών νήσων, τών εξαιρετως 
λεγομένων ναυτικών, καί τών τοΰ Αιγαίου, 
προΐσταντο τοπικαί διοικήσεις. Καί της μεν 
Πελοποννησιακής, καταρτισθείσης κατά Δε
κέμβριον έπί τό τελειότερον δ ι’ αποστολής 
ενός άντιπροσώπου έξ εκάστης επαρχίας τής 
χερσονήσου, ού ενεκα ό αριθμός τών γερου
σιαστών άνέβη είς είκοσιέξ, τά  καθήκοντα διε- 
γράφησαν έν τώ  κληθέντι ’Οργανισμοί, τω  δε 
Άρείω Πάγω έπεβλήθη διεξοδική καί πολύ
πλοκος νομική διάταξις, εν δέ Μεσολογγίω έ -  
ξεδόθη διοικητικός οργανισμός λιτότερος μεν 
τοΰ τών Σάλωνων, απροσάρμοστος δμως καί 
αύτός κατά πολλά. Περιττόν δέ ίσως να προ- 
οσθέσιο δτι πάντες οΰτοι οί θεσμοί, καθώς καί. 
οί μερικώτεροι, στηλιτεύουσι τήν περί τά  διοι
κητικά άγνοιαν τών χρόνων εκείνων. Έ ν  
Ά θήναις, παραδείγματος χάριν, ίδρύθη διοί- 
κησις έκ πέντε εφόρων, ών δ μέν έκλήθη έφο
ρος τών προσόδων, ό δέ, ποριστής τών άναγ- 
καίων, ό τρίτος έ'φορος τών πολεμικών, ο 
τέταρτος έφορος τών ηθών, καί ο πέμπτος 
μέλ.ος άντεπιστέλλον. ’Αλλά ποια τοΰ αντε- 
πιστέλλοντος τά  καθήκοντα ; άγνωστον 1 
Εικάζω μόνον δτι λογιιάτατός τ ις  άκούσας 
οτι αί κατά την δυτικήν Ευρώπην άκαδη- 
μίαι καί έπιστημονικαί εταιρίαι εχουσι και 
άντεπιστέλλοντας εταίρους, έπλούτισε δκχ 
τοιούτου καί τήν διοικητικήν άρχήν τών 
’Αθηνών.

Τών τμηματικών διοικήσεων ή ένέργεια 
έξηκολούθει καί μετά τήν 'ίδρυσιν τής κεν
τρικής κυβερνήσεως. « Ά λ λ ’ έπειδή ή ΰπαρ- 
ξις αύτών ώς έκήρυξεν ή έν Ά σ τρ ει συνέ- 
λευσις, άπεδείχθη έπιβλαβής, διότι με
γάλα έμπόδια έπέφερεν είς τήν πρόοδον τής 
δημοσίου οικονομίας,» κατηργήθησαν πάσαι 
τά 1 8 2 3  ύπό τής συνελεύσεως ταύτης, ψη- 
φισάσης «νά έ.ξαρτώνται άμέσως άπό τήν
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εθνικήν διοίκησιν οί διάφοροι λαοί τής Ε λ 
λάδος ».

Και αριστη μέν, απαραίτητος μάλιστα 
η κα* αλυσις τών κατά μέρος άρχών, καί 
ή ένίσχυσις μιας μόνης, της κεντρικής· άλλ’ 
ή κεντρική αυτη, δποία συνετά/ θη έν ’Επι- 
δαύρω και καθιερώθη μετά ταΰτα έν Ά σ τρει 
καί Τροιζήνι, ήτο τά χα  έπιτηδεία νά προα- 
γαγη  η να χαλαρώση, νά βρα/ύνη ή νά πα- 
ρατείννι τον άγώνα ; Τό κατ’ έμέ, φρονώ 
ό'τι καί τότε μεταξύ τής τόσης απειρίας, 
υπήρχον καί οί μή άμφιβάλλοντες ό'τι είδος 
πολιτεύματος, θεμελιουμένου πρό παντός 
άλλου i~ l παιδείας, δεξιότητος καί άρετής, 
ου μόνον δεν τελεσφορεί, άλλά καί εις κιν
δύνους δεινούς κατακυλίει χώραν στερουμέ- 
νην κατά κράτος τών πλεονεκτημάτων εκεί
νων. Πλήν τούτου, έπί άγώνος, οίος δ ήμέ- 
τερος, άπα ΐτείτα ι εξουσία άδιαίρετος, συμ
παγής, αΰταρχος, έν άκαρεί άποφασίζουσα 
καί άστραπηδόν έκτελοΰσα τάς αποφάσεις, 
εξουσία δημιουργός, «γεννηθήτω φώς καί 
έγένετο φώς», έξουσία ώς ή τοΰ χοιροβο
σκού τής Σερβίας. Καί διά τούτο, καθώς ή 
άναστάσα Ε λλά ς παρεδέχθη πρός καιρόν, 
το φορολογικόν, καί μετρικόν καί νομισμα
τικόν σύστημα τής καθαιρεθείσης δυναστείας 
καθώς υιοθέτησε διά τε λόγου καί γραφής, 
προσωνυμίας έκλαμπροτάτων, έξοχωτάτων, 
καί σοφολογιωτάτων, καί τ ι  ας τών μέ/ρ ι 
τής χθες δούλων έβάπτισε πρίγκηπας, ένώ 
ούδ’ ή Τουρκία άνωμολόγησέ ποτε τοιού- 
τους, τόν αύτόν τρόπον έπρεπε νά παρα- 
δεχθν·, πρός καιρόν ώσαύτως, καί τής πο- 
λυκοιρανίας τήν άποβολήν. Δυστυ/ώς όμ.ως 
μετά τής άναγεννησεως τής ελευθερίας άνε- 
γεννήθη καί ή άρχαία έκείνη προαίρεσις, είς 
ην έπίφθονος ην χ υπεροχή τής άρχής καί 
μισητόν τό ύπέρογκον- ούτε τμήμα είς τμήμα 
άλλ’ ουδέ πρόσωπον είς πρόσωπον ύπε/ώρει.

Τοιαΰτα πρεσβεύοντες συνήλθον είς Ε π ί 
δαυρον οί πρώτοι νομοθέται τής Ελλάδος, 
θ ’, νεώτεροι, οί ευτυχή' σαντες ν’ άοίξωσι 
τούς Οφθαλμούς πρός ήλιον μή σκοτιζόμενον 
υπό νεφών δουλείας, νά πατήσωσι γην έλευ- 
θ/ραν, ν’ άναπνεύσωσιν άέρα έλεύθερον. αυ
τοί οί κλήρο, ομήσαντες τό άνεκτίμητον δι
καίωμα τοΰ συνέρχεσθαι, καί συνδιαλέγεσθαι 
καί συζητεΐν,δέν ούνανται νά φαντασθώσι τόν

έξαλλον ένθουσιασμδν τοΰ έθνους, δτε μετά 
τυραννίαν τετρακοσίων σ/εδόν έτών, συνήρ- 
χετο δ ι’ άντιπροσώπων ί'να βουλευθή κυ- 
ριαρχικώς περί τών οικείων συμ,φερόντων. 
Οί έπιςήσαντες διηγούνται ό'τι δάκρυα έρ- 
ρεον άπό τών οφθαλμών πάντων, καί, ώς 
έν τνί ήμί’ρα τής Άναστάσεως, άνταπεδί- 
δοντο ασπασμοί. ΤΙ1σαν δέ εννέα έπί πεν- 
τη'κοντα" δέκα μέν έκ Πελοποννήσου, εί και. 
ή γερουσία ε ί/εν  έκλέξει εικοσιν, οκτώ δέ 
έκ τής δυτ. Έ λ λ . μεθ’ ών καί δ τών έν 
Τουρκία Σουλιωτών, καί τών συμμάχων Τουρ- 
καλβανών αντιπρόσωπος, είκοσιεπτά έκ τής 
άνατολικής άντί τών έκλε/θέντων είκοσι- 
τριών, τρισκαίδεκα έκ τών τριών ναυτικών 
νήσων καί έκ τής Κάσσου είς" έκ δέ τοΰ 
Αιγαίουούδείς ηλθεν. Έσφαλμ.ίνως δ ’ έγράφη 
υπό τινωνο'τι έστάλη καί έκ Σκοπέλου άπατη- 
θέντα βεβαίως έκ τοΰ έπωνύμ,ου Σκοπελίτης 
οπερ εφερεν δ έξ ’Αγράφων Ζαχαρίας. Δέν 
έξελέχθησαν δέ παρά τών έπαρχιών, άλλ’ 
άμέσως παρά τών δύο γερουσιών, τοΰ Άρείου 
Πάγου καί τών τοπικών διοικήσεων, δνο- 
μασθέντες άκόμψως παραστάται- ή δ’ ά να
τολική Ε λλ ά ς έπεμψε καί συνηγόρους- τί. 
δέ ήσαν ο! συνήγοροι; Έ κ τίνος σωζομένης 
πράξεως τού Άρείου Πάγου μανθάνομεν 
ταΰτα. «Είς δέ τούς συνηγόρους ό'που στέλ
νει δ Άρειος Πάγος είς τήν έθνικήν συνέ- 
λευσιν διά τά κοινά συμφέροντα τής άνατο
λικής Χέρσου 'Ελλάδος, νά δίδη έπικυρωτι- 
κήν κατά τόν ακόλουθον τρόπον,— δ πατριώ
της τάδε, άπό τήν έπαρ/ίαν τάδε, στέλ- 
λετα ι παρ’ ίμώ ν ώς συνήγορος τής έπαρ- 
χίας τάδε, διά νά συμπαρευρεθή καί γνωμο
δότηση περί τών συμ.φερόντων καί τή; έπαρ- 
χίας του μερικώς, καί τής ‘Ελλάδο; γενι
κώς, κα’ έπ έ /ε ι τόπον έως ού νά τελείωση 
ή συνέλευσις. ’Εν δέ τή συνελεύ'σει νά ήναι 
καί αύτός ίσόψηφος καί ισοδύναμος μέ τά  
λοιπά μέλη δλα τών έπαρχιών’ διό καί τώ  
έδόθη τό παρόν μας ένυπόγραφον καί έσφρα- 
γισμένον » .

Κ ατ’ ούδέν ά'ρα διέφερον οί συνήγοροι τών 
παραστατών άφοΰ καί συμπάρεδροι, καί ίσο- 
δύναμοι, καί ίσόψηφοι ησαν.

Συνήλθον δέ ούδέν ώρισμένον σχέδιον, ού- 
δεμίαν καθαράν ιδέαν έχοντες περί πολιτεύ
ματος. Ναι μέν πάντες έπεπόθουν βασιλέα,
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άλλά μέχρι τής εύρέσεως βασιλέως πώς 
έπρεπε νά κυβερνηθή ή 'Ελλάς ;

’Ιταλός τις έκ τών προσφύγων, Βικέντιος 
Γαλλίνας τό δνομ.α, ά'.ήρ λόγιος, Ισωσε τούς 
νομοθέτας άπό τής άμηχανίας, αύτοσχεδιά- 
σας σύνταγμα,δπερ ένεκολπώθησαν τοσούτω 
προθυμότερον οί πληρεξούσιοι, δσω καθιεροΰν 
τήν περισπούδαστον αύτοΐς ισότητα, ηνοιγε 
τάς πύλας τής έξουσίας πρός πάντας τους 
"Ελληνας. Καί τοΰτο τό σχέδιον έγκριθέν 
άνεκηρύχθη Νόιιος δ ρ γα η χό ς  τοΰ έτι άνυ- 
πάρκτου κράτους, άμα δέ καί έθεράπευε τήν 
πατροπαράδοτον έκείνην άντιζηλίαν,ητις και 
είς άγνώμονα και επιβλαβή τή  πολιτεία κα
ταδρομήν, παρεξετρέπετο παρά τοΐς άρχαίοις- 
διακηρύξαν δτι «άξιον 'Ελλήνων νά δια- 
γνωρίζωσιν ανδρών αρετήν. Γο ύε πρώτον 
βουλευτικόν έθεώρησε τόν Ιταλόν νομοθέτην, 
καίτοι άπολιτογράφητον, μέλος τής ευτυ
χούς έκείνης συνελεύσεως,» καί προσεταιε 
ν’ άπονεμηθή καί αύτώ τό άργυρούν παρα- 
σηαον τό ψηφισθέν μ.έν ύπέρ μόνων τών με
λών τής πρώτης έθνικής συνόδου τόν Μάρτιον 
τοΰ 1 8 2 2  ένεργηθέν δέ μετά πολλά ετη, τό 
1 8 3 5 , έπί βασιλέως ’Όθωνος, καί ούχί έν 
Κορίνθω τώ  1 8 2 2 , ώς λανθανόμενοι έγρα
ψαν τινες. Α γνοώ  δέ άν έζη δ φιλέλλην Ι τ α 
λός, η άν έδόθη είς τήν οικογένειαν αύτοΰ 
τό ένδοξον άριστεΐον ινα φυλάττηται κατά 
τό διάταγμα ώς κειμήλιον.

Διηρέθη δέ δ ’Οργανικός νόμος τήν εςου- 
σίαν, όπως καί τά  καθ’ ήμ.ας συντάγματα, 
είς τρία- είς βουλευτικήν έκτελεςικήν καί δικα- 
ςικήν. Καί αυτη μέν, διά τήν έκ τοΰ πολεμ,ου 
ανωμαλίαν, άδύνατον ητο νά συγκροτηθή- 
αί δέ άλλαι δύο κατηρτίσθησαν έκ πρωτο
πείρων περί τήν νομοθεσίαν καί τήν διοίκη- 
σιν, ών ούκ δλίγοι καί τής στοιχειωδεστέρας 
παιδείας ησαν άμύητοι. Τών πληρεξουσίων 
τινές προέτειναν ν’ άναγορευθ-?) είς μ.όνος κυ
βερνήτης, ώς έν Αμερική, υπουργούς εχων 
υπευθύνους, η, άπορριπτομένης τής προτά- 
σεως, νά διορισθώσιν άντί τών δεκαπεντε, 
ους έπέμενον ζητοΰντες οι πλειονες, πέντε 
τό πολύ, έκ τών κατ’ άρετήν καί εμπειρίαν 
δοκιμωτέρων, δποΐος καί άν ήτο ο τοπος τής 
γεννήσεως αύτών, ή Πελοπόννησος, ή Στερεά 
η αί νήσοι. Ά λ λ ά  τό τμηματικόν πνεΰμα, 
δύσπιστον πάντοτε καί φιλύποπτον, έπέ-

τ υ /ε  νά λαμ.βάνωνται κατ’ άναλογίαν και 
έκ τών τριών τμ.ημ.άτων. Καί ούτος υπήρξεν 
δ πρώτος κρημ.νός είς δν άπώθησαν τον κλει
νόν άγώνα ή φιλαρχία καί η ιδιοτέλεια. 
"Εως τότε, άνευ κεντρικής κυβερνησεως και 
άνευ οργανικού νόμ.ου, διεπράχθησαν πολλά 
καί μ.εγάλα- συνεκροτήθη στρατός, έςωπλι- 
σθη στόλος, έκυριεύθησαν φρούρια, έπυρπο- 
λήθησαν πλοία, κατετροπώθησαν πολυαριθ - 
μοι δυνάμ,εις καί ci /θ ές  δούλοι ανύψωσαν 
εαυτούς είς έθνος" ταΰτα όέ πάντα  ανευ πό
ρων καί έν βραχυτάτω χρόνω. "Εως τοτε 
καί κυβερνήσεων καί συνταγμάτων τοπον 
έπεΐ/ον ή φιλοπατρία καί δ ενθουσιασμός" 
άπό τοΰδε δμως ή έρις καί ή ιδιοτέλεια επι- 
σείουσι κινδύνους καί καταστροφάς.

Μ ή ύπάοχοντος νόμου περί εκλογής, οί 
ποώτοι βουλευταί ώνομάσθησαν παρα τής 
συνελεύσεως, δπως καί οί πληρεξούσιοι ειχον 
δνομααθή παρά τών τοπικών διοικήσεων. 
’Επειδή δέ πολλοί έξ αύτών έμελλε νά έκ- 
στρατεύσωσι, τά  νομοθετικά έργα ανετεθη- 
σαν είς έπιτροπήν έκ πέντε τουλάχιστον 
άντιπροσώπων συγκειμένην. ’Ενίοτε εις τήν 
απειρίαν τών έν τή  βουλή υποκαθίστατο η 
έμφυτος εύθεΐα κρίσις καί ή ύπέρ τών τής 
πατρίδος μ.έριμ.να- όθεν καί ή/.ούσθησαν γνώ- 
μ.αι ών ή δρθότης ήτο άναμφισβήτητος. Ά λ λ ’ 
έπειδή αί μ.έν γνώμαι έπεδοκιμάζοντο ή 
άπεκρούοντο κατά τάς πρός τούς προτειναν- 
τας συμ.παθείας η άντιπαθείας οι δε νομοί 
ήθετοΰντο η έφηρμόζοντο κατά τά πάθη και 
τά  τέλη έ/.άστου, ή πρός άλληλα διαφωνία 
τών δύο σωμάτων κατέστη άέναος. Ό  διο
ρισμός φέρ’ είπεΐν τών έπάρχων καί τών λοι
πών τοΰ δημοσίου λειτουργών ά/ήκε, και 
κατ’ ορθόν λόγον καί κατά ρητόν δρον τοΰ 
θεμελιώδους νόμ.ου, είς μ.όνον το έκτελεστι- 
κόν- τό βουλευτικόν δμως ήξίου νά ζητήται 
καί αύτοΰ ή συναίνεσις. ’Επειδή δε πολλα- 
κις δέν συνέπιπτε καί τών όυο η γνώμη, 
έξεδίδοντο ποοβουλεύματα έπί προβουλευ
μάτων, άνεφύοντο φιλονεικίαι καί άντεγκλη · 
σεις, καί ούτω κατηναλίσκετο είς μακράν 
περί παρωνυ/ίόος αλληλογραφίαν ο χρόνος, 
δν έπρεπε ν’ άφιερώσιν είς σκέψεις καί ένε^- 
γείας περί τοΰ πολέμου. ’Ε πί τοσοΰτον ό’ 
έτραχύνθη ή άλληλομάχία καί αδυσώπητος 
άπέβη ή έπέμβασις, ώστε ή Β . έθνoc'r/i-
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λευσις, καί περ κυρώσασα τόν περί της δια- 
κρισεως των καθηκόντων δρον, έψήφισε νά 
εκλέγωνται, νά διορίζωνται καί νά παύωνται. 
οι έπαρχοι ττ, συγκαταθέσει καί τών δύο 
σωμάτων, νά έχη δέ τό δικαίωμα της προ- 
τάσεως έκάτερον αύτών. Ε πειδή  δέ καί αυτοί 
οί ψηφίσαντες τά  αντισυνταγματικά ταΰτα 
ενοουν δτι ήσαν παράνομα, έθέσπισαν «νά 
μή καταχωρισθή τό ψήφισμα είς τά  πρακτικά, 
νά διατηρηθνί μυστικόν, καί νά ένεργήται μέ 
δλην τήν άπαιτουμένην ακρίβειαν.»

Οι ύπογράψαντες τό μυστικόν τοΰτο έγ
γραφον ήσαν τριάκοντα πρός τοΐς εκατόν. 
Καί θαυμάζω μέν τήν έχεμυθίαν τών τοσού- 
των πατέρων τοΰ έθνους' ομολογώ όμως έν- 
ταυτώ  δτι καί άποδειλιώ πρός τά  συμπερά
σματα έκείνου, δς τις ήθελέ ποτε πειραθή 
να κρίνη έκ τοΰ περί μυστικότητας τούτου 
δρου, περί τής όνομαστής Ελληνικής ευφυΐας 
Ά λ λ ’ έστω καί τοΰτο νέα άπόδειξις, δτι τά  
πάθη άποτυφλοΰσι καί τους δξυδερκεστάτους 
τών θνητών.

Οί δέ ύπέρμαχοι τής άποφάσεως ταύτης 
σπουδάζοντες νά δικαιολογήσωσι τήν παρα
νομίαν, έπεκαλοΰντο τό πολίτευμα τών Ό μο- 
σπόνδων επαρχιών τής άρκτώας ’Αμερικής. 
Καί αμφίβολον μέν εΐ ποτε άνέγνωσαν αύτό. 
άλλά καί ά/αγνόντες δέν ένόησαν τά  άνα. 

νωσθέντα" διότι 5 θεμελιώδης εκείνων νόαος 
ιαφίρων κατά πολλά καί ουσιώδη τοΰ τής 

’Επιδαύρου, κατά τινας μόνον διορισμούς 
τούς τών άνωτάτων λειτουργών, οίον υπουρ
γών και πρέσβεων, απα ιτεί τήν συναίνεσιν 
καί δευτέρας αρχής τής τών γερουσιαστών.

'Η  έπέμβασις τοΰ βουλευτικοΰ, έπεκτα- 
θεΐσα ραγδαία, συνήρπασε καί πολιτάρχας, 
καί εφόρους, καί αστυνόμους,καί γραμματείς, 
και άνωτέρους καί κατωτέρους αξιωματικούς, 
ων ή περί τούς βαθμούς σπουδή ειχε κορυ- 
φωθή άπό τών πρώτων ημερών της έπανα- 
στάσεως. 'Ως καί σήμερον, δτε λαμπρύνουσι 
τήν 'Ελλάδα πλείονες συνταγματάρχαι ή 
συντάγματα, καί πεντάκις πολυαριθμότεροι 
ταγματαρχαι καί λοχαγοί ή όσων έχει χρείαν 
δ στρατός, ούτω καί τότε δ αριθμός τών 
στρατηγών, τών χ ιλιάρχων, τών πεντακο- 
σιάρχων καί τών άλλων αξιωματικών υπε- 
ρεβαινε παν οριον. Ά όιαλείπτω ς τό ’Εκτε
λεστικόν διεπννθάνιτο  τό Βουλευτικόν, καί

τό Βουλευτικόν όιεπυν& άητο  τό ’Εκτελε
στικόν περί βαθμών, προβιβασμών καί απα ι
τήσεων’ αμφότερα δέ έξέδιδον διαταγάς άντι- 
βαινούσας πρός άλλήλας. ϊ ό  μέν ’Εκτελε
στικόν <ρερ’ είπεΐν ήξίου νά έκστρατεύση είς 
την δυτικήν 'Ελλάδα δ πρίγκηψ Ύψηλάντης, 
τό δέ Βουλευτικόν, είς τήν ανατολικήν' τό 
Βουλευτικον αντεποιεΐτο πρόεδρον αύτοΰ τόν 
πρίγκηπα Μαυροκορδάτον, τό δ’ ’Εκτελεστι
κόν εξ εναντίας έπέμενε θέλον αυτόν Γεν.. 
Γραμματέα. Ά λ λ ’ εύτυχώς οί δύο πρίγκη- 
πες, δυσφοροΰντες έπί τή τοσαύτη ασυμφω
νία, εΐησαν χαίρειν καί Εκτελεστικόν καί, 
Βουλευτικόν, καί άνεχώρησαν δ ι’ άλλης δδοΰ- 
είς τά  μέρη, δπου ένόμιζον ώφελιμωτέραν 
τήν προσωπικήν αύτών συνδρομήν. Καί έν 
τοσούτω τό Βουλευτικόν διϊσ/υρίζετο δτι 
«κανέν τών δικαιωμάτων τοΰ ’Εκτελεστικού 
δεν άνέτρεψεν, ούδέ τά  δρια τών ιδίων δ ι
καιωμάτων ύπερεπήδησεν.άλλ’ένήργησε κατά 
παντα σύμφωνος καί μέ τό πνεΰμα καί μέ 
τό γράμμα τοΰ νόμου.»

Τόν κυκεώνα τοΰτον κατέστησεν έτι πλέον 
θολερόν άλλη τις έπασχόλησις, είς ήν έπε- 
δόθη παρά λόγον ή Βουλή. Έ ζητεΐτο άπό- 
δοσις δανείου ; διεφώνουν ανδρόγυνα ; διε— 
φιλονεικεΐτο κατοχή αγρού ; έκλέπτοντο 
σκεύη ή χρή μ α τα ; διημφισβητεΐτο κληοονο- 
μ ία ; ενί λόγω έγεννάτο διαφορά υπαγόμενη, 
είς τήν δικαιοδοσίαν διαιτητών, δικαστηρίων 
ή άλλης αρχής; Οί διαφερόμενοι υπέβαλλαν 
αναφοράς είς τό Βουλευτιαόν, τοΰτο δέ κατέ- 
τριβε πολύτιμον χρόνον είς ανάγνωσιν αύτών 
έπί κοινής συνεδριάσεως, καί διά τοΰ παρα
δεδεγμένου τύπου, α καί δή δμοφώνως έκρίθη,» 
η ούδέν έλεγεν, ή παρέπεμπεν απλώς είς τό 
’Εκτελεστικόν.

Ά λλ ά  καί ετερα αίτια  συνετέλουν είς τήν 
διατάραξιν τής αρμονίας. Οί δημιουργοί τοΰ· 
Όργανικοΰ νόμου, μή άρκεσθέντες είς τήν 
αναγόρευσή πενταμελοΰς ’Εκτελεστικού,προ- 
σέθεντο καί Οκτώ μ ιη σ τ ίρ ια ,  ών μάλιστα 
τά  ούο, τό τών ναυτικών καί τό τών στρα
τιωτικών, συνεκροτήθησαν χάριν θεραπείας 
φιλοτιμιών, έκ τριών υπουργών έκαστον. Είς 
'ϊδραΐος, είς Σπετσιώτης καί είς Ψαριανός 
διεύθυνον τά  τής θαλάσσης, καί είς Πελο- 
ποννήσιος, είς Στερεολλαδίτης καί είς Μα
νιάτης (τής Μάνης μή συναινούσης νά συγ-
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χωνευθή μετά τής Πελοποννήσου,) τά  τής 
ξηράς. Ή  εκτελεστική άρα άρχή συνέκειτο 
έκ προσώπων δεκαοκτώ* έχουσαόέκαί ιδιαί
τερα γραφεία, άνταπεκρίνετο έγγράφως, καί 
διά ψύλλου πήδημα, κατά τό ρητόν, μετά 
τών μ ιν ίσ τρ ω τ, οι τινες καί κύτοί ηύπορουν 
γεν. γραμματέων καί άλλων υπαλλήλων. 
’Εν γένει δέ τοσούτω ταχέως άνέδραμεν ή 
περί ταΰτα πολυτέλεια, ώστε τό Βουλευτι
κόν, ειδοποίησαν τό ’Εκτελεστικόν δτι «δ 
λαός καταβοα διά τά  μεγάλα εζοδα τών 
γραφείων τής κυβερνήσεως,» περιώρισε και 
τόν αριθμόν καί τούς μισθούς .τών έν αύτοΐς 
εργαζομένων. Ή  πολυτέλεια δέ αύτη διε- 
δόθη καί κατά τάς επαρχίας, ών καί ή πλέον 
άσημος είχεν έπαρχον, γραμματέα, άστυνο- 
μον, πολιτάρχην, επιστάτην, δπλαρχηγόν.

"Αλλη αιτία  τής άπονεκρώσεως τής διοι
κητικής ένεργείας ύπήρξε καί ή συνεχής μετά- 
βασις τής κυβερνήσεως άπό τόπου είς τόπον. 
Ά π ό  ’Επίδαυρου μετέβη είς Κόρινθον, άπό 
Κορίνθου είς ’Άργος, άπό Ά ργους είςπλοΐον, 
άπό τοΰ πλοίου είς Πόλους, άπό Μύλων είς 
Ναύπλιον,α δπου δμως δένεύρεν, ώς έκήρυξεν, 
υποδοχήν εισόδου είς τό φρούριον, έμπαδι- 
σθεΐσα παρά τίνος Δημητρίου Πλαπούτα η 
Ινολιοπούλου λεγομένου, 8ς καί φρουραρχίαν 
επαγγέλλετα ι,»  άπό Ναυπλίου είς πολλά 
άλλα μερη, ήτοι είς Ά γ .  Ίωάννην, 'Ερμιό- 
νην, Ά στρος, Τρίπολιν, Κρανίδιον, Σαλαμίνα 
καί καθεξής. Ά λλαχόΰ  διέτριβε τό Βουλευ
τικόν, άλλαχοΰ τό ’Εκτελεστικόν καί άλλα- 
you τά  υπουργεία. Βουλευταί δέ ’Εκτελε
στά! άπεδήμουν αύτογνωμόνως, καί πολλά
κις τά  δύο σώματα εμενον άκέφαλα ή κο
λοβά.

Οΰτω πως έλεεινά έκειντο τά  τής πολι
τείας. Καί άν οί κατά ξηράν καί θάλασσαν 
θρίαμβοι δέν άνεπτέρουν τό φρόνημα, γοργή 
θά έπήρχετο ή άπόγνωσις.

Έ ν τοσούτω συνήλθον έν ’Άστρει οί μέλ
λοντες νά συγκροτήσωσι τήν β'. συνέλευσιν. 
Ποιοι δέ ήσαν οί συνελθόντες ; ’Επειδή νό
μος περί εκλογής δέν ύπήρχεν, οί φέροντες 
άποδείξεις πληρεξουσιότητας ήσαν δ ιπλά
σιοι, τριπλάσιοι κα ί τετραπλάσιοι ή δσοι 
άπη-οΰντο, είς ους προσετέθησαν διά πρά- 
ξεως τών λεγομένων τούτων αντιπροσώπων 
τοΰ έθνους, καί «όσοι τών τής καθεστώσης

διοΐκήσεως τής ά. περιόδου ώς άπλώς μέλη 
τής συνελεύσεως θελήσωσι νά συντρέξωσι 
συνδιασκεπτόμενοι καί συνυπογράφοντες». 
’Εννοείται δέ δτι πάντες ήθέλησαν" τό στί
φος δέ τοΰτο, διαιρεθεν είς δύο εχθρικά στρα
τόπεδα, κεχωρισμένα ύπό χαράδρας, ήγρύ- 
πνει ένοπλον ήμέραν καί νύκτα, έτοιμον 
πρός άμυναν ή έπίθεσιν- διότι δεν προέκειτο 
περί ίδρύσεως κυβερνήσεως έπιτηδειας να 
διορθώσν] τά  εσφαλμένα "/.αί νά διοικήσνι ευ- 
στο/ώτερον η προτοΰ, δέν προεκε^το περι 
τοΰ συμφέροντος τή πατρίδι, άλλά περί κα- 
τακτήσεως τής εξουσίας. Καί τό μέν τών 
στρατοπέδων, ύπό τόν Π. Μαυρομιχάλην, 
περιελάμβανε τούς προεστώτας, τους πο
λιτικούς προκρίτους καί τινας οπλαρχηγούς, 
τό δ’ έτερον, ύπό τόν Θ. Κολοκοτρώνην, τούς 
στρατιωτικούς, καί εύτελή τινα άριθμόν πο
λιτικών. 'Ο στρατάρχης τής Πελοποννήσου 
άξιών δτι δ άγών, τροπαιοΰχος τό κατ’ 
άρχάς, ήρχισε νά παρεκκλίνει μετά τήν συν- 
τονωτέραν άνάμιξιν είς τά  πράγματα τών 
τότε λεγομένων Κοντζαπασίδων καί Φανά- 
ριωτών, έπεζήτει τήν άπό τής κυβερνήσεως 
άποβολήν αυτών" καί τοιαΰτα δοξάζων εθε- 
ώοει τήν παιδείαν επιβλαβή μάλλον εν ώρα 
πολέμου. ’Εάν δέ παιδείαν λέγων ένόει μό
νην τήν τής κεφαλής, ή θεωρεία τοΰ οροσει- 
βίου Κλέφτου, ήομόζετο εντελώς πρός τήν 
τοΰ υπάτου τών άρ^αίων φιλοσόφων, είπόν- 
τος τήν μετά κακής άγωγής πολυπειρίαν 
καί πολυμάθειαν, y είρονα καί μάλλον τες 
άμαθείας έπιζήμιον. Ά λ λ ’ έπί τέλους ύπή- 
ρισ^ύσαντος τοΰ κόμματος, τοΰ τών πολί- 
τ ι  .ών, έγένετό τις συμβιβασμός, καί τό σύν
ταγμα  τής ’Επίδαυρου έπιδιορθωθέν ύπε- 
γράφη ύπό διακοσίων εξήκοντα πέντε πλη
ρεξουσίων, προϊόντων, ώς θά έλεγομεν σή
μερον, καλπονοθεύσεως. Καί ούτω ή συνέ- 
λευσις διελ.ύθη καταλιποΰσα πόρους διχο- 
νοίας δριμεΐς, έξ ων έβλάστησαν δύο έμφυ- 
λιοι πόλεμοι, κατασπαοάξαντες τήν 'Ελλά
δα καί άνοίξαντες, ώς πολλάκις ερρεθη, τας 
πύλας αυτής είς τόν Αιγύπτιον.

Κατέλιπεν δμως καί τ ι αγαθόν" πεισθεΐσα 
δτι αί συνελεύσεις άνανεούμεναι κατ’ ετΟς, 
συγκείμεναι δέ έκ πολιτών ά^ιουντων μεν 
εαυτούς άντιπροσώπους τοΰ έθνους, πράγ
μ ατι όμως άντιπροσωποΰντας τά  ίδια τέλη,
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καθώς καί έκ στρατιωτικών, οιτινές φεύ- 
γοντες προ τοΰ λεηλατοΰντος καί σφάζον- 
τος έχθροΰ, ήρχοντο ν’ άμαυρώσωσι τήν έ ' 
τοΰ πολέμου δόζαν γινόμ.ενοι κοινωνοϊ απαί
σιων ερίδων, ό'τι τοιαΰται λέγω συνελεύσεις 
άναχαιτίζουσι πάσαν πρόοδον, άπεφάσισε νά 
συγκροτηθή μ.ετά διετίαν ή τρίτη. Έψήφισε 
δέ και προσωρινόν νόμον περί εκλογής, είποΰσα 
ό'τι «ήτον άόύνατον νά κατορθωθή δ πορι- 
σμος τών οσα φώτα απαιτεί τοΰ νόμου τούτου 
ή κατασκευή.» Κ ατ’ αύτόν, ή εκλογή έγίνετο 
εμμεσος, ήτοι. «Εις έκαστον χωρών ό λαός 
συνερχόμενος έξέλεγεν ευυπολήπτους άνδρας’ 
όλοι δέ αυτοί οί έκλεχθέντες, φέροντες απο
δεικτικά τών χωρίων των μέ τάς ύπογραφάς 
τών πλειοτέρων κατοίκοιν, συνήρχοντο εις τήν 
πρωτεύουσαν τής επαρχίας, ή όποία έςέλεγεν 
ευυπολήπτους άνδρας, έφοδιάζουσα επίσης μέ 
αποδεικτικα. Καί τοτε όλοι δ'χοΰ αύτοί οί 
εκλεκτοί εςέλεγον ένα έ νιαύσιον παραστάτην, 
μεταξύ τών εμπειρότερων καί ήθικωτέρων έ- 
παρχιωτών μέ τών πλειοτέρων τάς ψήφους’ 
ή δέ ψήφος έκάστου τών εκλεκτών έμ.ετρειτο 
μέ τήν ποσότητα τών οικογενειών άπό τάς 
οποίας είναι έκλελεγμένος. Έκαστη επαρχία 
εχουσα αριθμόν κατοίκων ήττονα τών είκο- 
σιπέντε, δύο. Είς τήν εκλογήν δέ έφυλάττοντο 
οί έςής δροι’ οί παραστάται νά ήναι "Ελληνες, 
νά έχωσιν ηλικίαν εί/.οσιπέντε ετών πλήρη’ 
να ήναι αύτόχθονες, ή άν δέν ήναι, νά ήναι 
κάτοικοι πρό πέντε ετών είς τήν επαρχίαν, 
έχοντες έν αυτή άιίνητα  κτήματα.»

Καί πρόδηλον μέν ότι ό προσωρινός ούτος 
νόμος, διά τό ατελές αόριστον αύτοΰ, ενισχύει 
μάλλον ή περιστέλλει τήν παρανομίαν καί 
καί τήν κατάχρησιν άλλ’ ημείς, οί παραστα- 
θέντες καί κα τ’ έτος παριστάμενοι μάρτυρες 
τής εφαρμογής τών έντελεστέρων περί εκλο
γής νόμων, ούάέν δικαίωμα εχομεν νά κατα- 
κρίνωμεν εκείνον. Ούδέ θά τολμήση τις  ν’ ά- 
ρνηθή ότι όσω προβαίνομεν κομπάζοντες έπί 
νομομαθεία καί πολιτισμώ, τοσούτω προκό- 
πτομεν καί περί τήν δήμευσιν τοΰ κορυφαιο- 
τάτου τών δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ.

Ά λ λ α  και τών όύο νέων σωμάτων αί συγ
κρούσεις πολλαπλασιασθεΐσαι παρέλυον πολύ 
πλέον ή προτερον τήν διοίκησιν’ ή δέ μεταξύ 
αυτών αλληλογραφία έφερε τόν τύπον τής 
σχολαστικότατος καί σοφιστείας. Τό μέν

’Εκτελεστικόν, δικαίωμα έχον παρά τοΰ συν- 
νάγματος, ήτοιμάζετο νά διορίσν) υπουργούς 
τόδέ  Βουλευτικόν έγραφε ταΰτα. «Δέν έφαν- 
τάσθη ποτέ (τό Βουλευτικόν) ν’ άφαιρέστ] 
τοΰτο, άλλ’ ότι τό δικαίωμα εφαρμόζεται 
είς τήν δύναμιν τοΰ έκλέγειν, ούχί όμως καί 
είς τόν άντικείμ,ενον τής εκλογής’ ή είς τόν 
άνθρωπον’ ή δύναμ.ις τοΰ έκλέγειν είναι άνα- 
φαίρετος άπό τά εκτελεστικόν, ό δέ άνθρω
πος άφαιρεΐται ή άπό τήν ίδίαν θέλησιν, ή 
άπό τήν θέλησιν τοΰ νόμου, ή άπό τήν φύ- 
σιν διότι είναι θνητός. *0 νόμ.ος λοιπόν δέν 
μερικεύεται άπό τόν άνθρωπον, διότι τότε 
ήθελεν εΐσθαι άτοπος, άλλά προβλέπει τά 
γενικόν, τήν δύνααιν δηλαδή ή τά δικαίωμα 
τής εκλογής».

'Ομολογώ άτι είς τήν κατάληψιν τοιού- 
των μεταφυσικών θεωριών, αδυνατεί νά με- 
ταρσιωθή ό πεζός καί άφιλόσοφος νοΰς μου.

Ό  έπεξερχόμενος τήν ιστορίαν τών χρό
νων εκείνων άπορεΐ βεβαίως πώς έκ τοιούτου 
χάους φιλαρχίας, λογομ,αχίας καί παθών, 
πώς έκ τοσαύτης έλλείψεως πολιτικής δεξιό— 
τητος καί άρετής, άνέκυψεν είς φώς τά έθνος. 
Καί αληθώς ή άπορία μένει άλυτος πρός τόν 
μή μ,ελετήσαντα μετά τίνος επιστασίας τόν 
χαρακτήρα τών άγωνιζομένων. Τά κατά τής 
τυραννίας μίσος, μ.εταδοθέν άπά γεννεάς 
είς γεννεάν, άμείλικτον, φλογερόν, ά '.ατα- 
γοίνιστον, κατεβίβρωσκεν ώς πΰρ άκοίμητον 
τάς καρδίας πάντων’ διά καί πάντων δ βίος 
ύπήρξεν άπά τής πρώτης μέχρι τής τελευ
ταίας ήμέρας τής πάλης, άπά τής ενδόξου 
έξεγέρσεως τών Καλαβρύτων μέχρι τής εν
δόξου νίκης τής Πέτρας, διαρκής θυσία, διη
νεκές μ,αρτύριον. Οΰτε πείνα, οΰτε δίψα, οΰτε 
γύμ,νωσις, οΰτε παγετός, οΰτε καύσων, οΰτε 
οίαδήποτε στέρησις ή κακουχία έδυνήθη έπί 
εννέα συνεχή έτη νά δαμάοη τά μίσος τοΰτο. 
Έςερράγη ναι μ.έν τό κΰμα τής πονηριάς 
μεθ’ ή; ένέπλησε τάς ψυχάς άνελεήμων μα
κρά τυραννία, δέν ϊσχυσεν όμως καί νά πνίξη 
τό άγέρωχον τών Ελλήνων σύνθημ,α «ή 
έ.Ιενθίρία  ή θάνατος».

Μάτην δ φιλόπατρις πρόεδρος τοΰ Βου
λευτικού, Π. Νοταρας, σπουδάζων νά χα λ ι
ναγωγησ/ι τήν δλεθρίαν ορμήν τών παθών, 
έδαψιλεύετο νουθεσίας καί προτροπάς’ έπί 
τέλους άπολέσας πάσαν ελπίδα συμφρονή.
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σεως, διεκήρυξεν ότι μ.ία καί μόνη ύπελεί- 
πετο θεραπεία, ή είς τήν δυτικήν Ευρώπην 
άποστολή επιτροπής πρός άνίχνευσιν βασι- 
λέως. Ά λ λ ’ ώς έκ πείρας γινώσκομ.εν, ή εΰ- 
ρεσις βασιλέως δέν είναι πάντοτε εύκολος' 
τότε δέ, διά τήν φλεγμαίνουσαν διχόνοιαν, 
ήτο καί αδύνατος Διό, οί μάλλον τών άλ
λων σωφρονοΰντες, οί εύαριθμότεροι δυστυ
χώς, έσκέφθησαν νά καταλύσωσι τήν πο
λυαρχίαν, καί νά συμπήξωσιν είς τάς χεΐρας 
ενός ή τό πολύ τριών, τήν εξουσίαν. Πρώτος 
δέ υπέρ τής σωτηρίου ταύτης μ.εταρρυθμ,ί- 
σεως ύψωσε μετά θάρρους τήν φωνήν δ Σπυ
ρίδων Τρικούπης.

Ό  Σπ. Τρικούπης, διατριβών έν τή  'Εσπε
ρία πρός τελειοποίησιν τών μαθημάτων αυ
τοΰ, έσπευσεν άμ’ άκουσθείσης τής έπανα- 
στάσεως, νά έπανέλθ·/] είς τήν πατρίδα, πνέων 
τόν ένθουσιασμ.άν τόν ύπαγορεύσαντα τά χΛέ- 
ψτιν.ον άσμα  τοΰ Δήμου. Είχε δέ τό πα - 
ράστημ.α ευθύ, το φρόνημα φιλελεύθερον, τό 
ήθος ευσταθές καί τάν νοΰν έξησκημένον, ό
πως έρρύθμισεν ή μελέτη τών 'Ελλήνων συγ- 
γραφέο>ν, είς ήν εΐχεν έγκόψει πρό τής μετα- 
βάσεως είς τήν ξένην’ διότι πρό τοΰ άγώνος 
ούδείς άπεδήμει χάριν τελειοτέρας σπουδής, 
πριν ή τραφή διά τοΰ γάλακτος τών ηθικών 
άρχών, ας άπέθεντο έ/.εΐνοι είς τά  άθάνατα 
αυτών συγγράμμ.ατα. Έπίστευον, καί έπί- 
στευον πολλά δρθώς οί πρό ημών, ότι ή 
ελληνική γλώσσα δέον νά έκμανθάνηται ούχί 
άπλώς ώς διάλεκτος, άλλ’ ώς ό'ργανον έμ- 
φυτεΰον καί έμ.πεδοΰν είς τάς ψυχάς τούς 
άϊδίους κανόνας τοΰ καλοΰ, καί διαπλάττον 
αύτάς κατά τάς άναλλοιώτους έκείνας άρχάς 
είς ας ούδένεύρον ΐν’ άφαιρέσωσιν οί αιώνες. 
Εί δέ καί θιασώτης τής χυόαίας ήν έδόξα- 
ζεν άομ,οδίαν πρός εύχερεστέραν διάδοσιν τών 
γνώσεων, ώμίλει καί έγραφε, κατά τά έπ ι- 
κρατοΰν τότε μ-εταξύ τών λογίων έθος, τήν 
άρχαίαν, καί τεμάχια  δλόκληρα έξοχων συγ
γραφέων άπομνημάνευε μ.έχρι τής τελευτής 
αύτοΰ.

Ά λ λ ά  καί τής αγγλικής ιστορίας ή με
λέτη, καί ή μ ετ’ έπιφανών ’Ά γγλω ν  συν 
διατριβή εϊχον άναφλέξει έτι μ.άλλον τάν 
προς τήν ελευθερίαν έρωτα, άναπτύξασαι έν- 
ταυτώ καί τό έμ-βριθές καί εύμέθοδον τοΰ 
νοάς αύτοΰ. Ούδέν έπεχείρει άπερισκέπτως,

καί ούδέν έλεγε πριν ή άποβάψη είς νοΰν τήν 
λέξιν ήν έμελλε νά προφέρνι. ’Ένθερμος δε 
ών τής άληθείας εραστής, καί άσπονδος έχθράς 
τοΰ ψεύδους, κατεκρίθη πολιτευόμενος, ότι 
εΐχεν άπότομ,ον τήν παρρησίαν. Καί τάς μέν 
πολιτικάς μ.ερίδας άπεδέχετο ώς χρησίμους, 
τά  κόμματα ό'μως ή τάς φατρίας άπεστρέ- 
φετο ώς ολέθρια, καί τά  βελτίω έπεδίωκεν 
ούχί δι’ ανατροπών, καί στάσεων καί σπα
ραγμών εμφυλίων, άλλά δι’ άταράχων με
ταρρυθμίσεων ώς οί Ά γ γ λ ο ι,  ών έθαύμαζε 
τό πολίτευμ,α.

Ούτω ά -χαιοπρεπώς συντεταγμ.ένος έςάλη 
είς τό Βουλευτικόν τής Β \ περιόδου, καί έν- 
τεΰθεν άρχεται κυρίως τό πολιτικόν αύτοΰ 
στάδιον. Ά λ λ ’ ότε εϊδεν έγγύτερον τήν ιδιο
τέλειαν, τήν σπουδαρχίαν, τάς μικροπρεπείς 
άντιζηλίας άς έθρήνει κα! πριν, έπείσθη ό'τι 
δ ύπέρ άνεξαρτησίας άγών έξετράπη είς αναρ
χίαν, καί ότι οί άνηλεεΐς αύτής σπασμοί δεν 
ήθελον βραδύνει νά καταφέρωσιν είς τόν τ ά 
φον τό μόλις γεννηθέν έθνος. «Κινδυνεύει 
ή πατρίς, άνέκραζεν έν Ναυπλίω έκ βάθους 
καιομένης καρδίας, κινδυνεύει ή πατρίς’ όλοι 
τό βλέπομεν, ό'λοι τά φωνάζοαεν’ καί δέν 
κινδυνεύει βέβαια, διότι δέν έχει στρατεύ
ματα  καί οιλοκίνδυνα καί έμπυροπόλεμα" 
καί δεν κινδυνεύει διότι δέν έχει χρηματι
κούς πόρους’ κινδυνεύει ή δυστυχισμένη π α 
τρίς, διότι δ ζήλος τοΰ λαοΰ έσβύσθη, καί 
έσβύοθη (φρίττω όταν τό συλλογίζωμαι !) 
άπό ημάς τούς ίδιους’ κινδυνεύει ή πατρίς, 
διότι τά  φιλοκίνδυνα καί έμπειροπόλεαα 
στρατεύματα παρελύθησαν, άλλοίμονον! άπά 
ημάς τούς ίδιους, άπό ημάς, ct όποιοι, ά π ε -  
κατεστήσαμεν τά δυστυχισμένον έθνος π α ί- 
γνιον τών παθών μας, άπύ ημάς, οί δποΐοι 
άντί νά κλείσωμεν τάς δεινάς του καί πα - 
λαιωμένας πληγάς, τώ  άνοίξαμεν νέας καί 
βαρυτέρας, άπά ημάς, οί όποιοι άντί νά τό 
δδηγήσωμ,εν είς τόν λιμένα τής σωτηρίας καί 
εύδαιμΟνίας, τό έφέραμεν είς τό χείλος τής 
άβύσσου’ καί τοΰτο διά τ ί ; διότι ή φιλαρ- 
χ ία  πολιορκεί τόν νοΰν μας, δ φθόνος καί τά 
εμ,φυλιον μ.ισος κατατρωγει τα  σπλάγχνα 
μας, ή ιδιοτέλεια όδηγεΐ τά  έργα μας, *αί 
σκευωριαι και τα  διαβούλια είναι ή πολι
τική μας.

Οί διακαείς ούτοι λόγοι συνεκίνησαν τάς
6
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ψυχάς, και ή περί πατρίδος μέριμνα άνε- 
γενννίθ'/i πρός ώρα ν' διήρκεσεν όμως όσον και 
η ήχώ τής φωνής τοΰ ρήτορος. Διά νομίσας 
απαραίτητον είς Try κοινήν σωτηρίαν την 
αναβολήν της ένεργείας τοΰ μηδέποτε ένερ- 
γηθέντος συντάγματος, υπέβαλε πρότασιν, 
ής παρατίθημι τούς κυριωτέρους ορούς.

κ Χρεία λοιπόν νά πάρωμεν μέτρα άνά- 
λογα μέ τάς κρίσιμους περιστάσεις,, καί νά 
μη έξοδεύωμεν εις σκέψεις καί λογομαχ ίας 
τάν καιρόν εκείνον, τόν όποιον ό άκούρα- 
στος καί άκοίμητοζ εχθρός έξοδεύει εις έργα. 
"Αν δ εχθρός προλάβν; καί κατορθώσω τόν 
σκοπόν του. έν ώ ημείς καταγινόμεθα εις τήν 
συν έλευσίν μας, τ ί  μας ο’φελοΰν αί περί συν
τάγμ ατος σκέψεις, και ορθαί άν τείχωσι νά 
νίναι! Ά λλ α  δια νά ν,ναι όρθαί, καί άνάγκη 
άν δέν έχουν τόν αρμόδιον καί άποχρώντα 
καιρόν, και δεν γεννοΰν μέ άφοβίαν τής καρ- 
δίας καί ήσυχίαν τοΰ νοός ; Καί έχομεν σή
μερον τόν αρμόδιον καί άποχρώντα καιρόν; 
καί εΐναι άφοβη ή καρδία μας ; καί είναι άτά- 
ραχος ό νοΰς μας, έν ώ τό Μισολόγγι κινδυ
νεύει περισσότερον παρ’ άλλην φοράν, καί ό 
εχθρός κινείται πάλιν εναντίον μ α ς ; Ά λλά  
βλέπω απο τό άλλο μέρος ό'τι καί ή Διοίκη- 
σίς μας άν μένη δπως είναι τήν σήμερον μορ
φωμένη κινδυνεύωμεν νά χαθώμεν διά τήν 
σύγχυσιν τών δυνάμεων των δύο διοικητι
κών σωμάτων, διά τήν τόσον βλαπτικήν άν- 
τίκρουσίν των, διά τήν άπονέκρωσιν πάσης 
νομοτελεστικής ένεργείας καί εργασίας, καί 
διότι τό έθνος τέλος πάντων θέλει καί προ
σμένει νά ίδτί κάτι τ ί νέον, τό όποιον στο
χά ζετα ι δτι ήμπορεΐ καί νά τό άναπλάσν).

«Εις τοιαύτην δεινήν περίστασιν, έν ώ 
απο το ενα μέρος η συνέλευσις δέν έσυγκρο- 
τήθη άκόμη, καί θ’ άργήσει καθώς φαίνεται, 
νά συγκροτηθή, καί αν συγκροτηθή, καιρόν 
καί ησυχίαν δέν θά'εχ·/] νά σκεφθή, όπως 
πρέπει, καί τό έθνος θ’ άποτύχ-/] ί'σως διό
λου άπ’ δ, τ ι  περιμέν/ι νά ίδή άπό'αυτήν, καί 
έν ώ άπό τά άλλο ή τωρινή διοίκησις μένει, 
και άν δεν μεταρρυθμισθή, θά μένν), άεργος 
σχεδόν καί νεκρά, τολμώ νά δημοσιεύσω τήν 
γνώμην μου, $ οποία, άν δέν άπατώμαι, 
ημπορεΐ να θεραπευσνι καί τά  δύο αυτά δει
νά. Θά τήν παρεξηγήσουν ΐσως πολλοί, επειδή 
ηςεύρω δτι, αν ένεργηθή, θ’ άνατρέψ·/] πολ

λούς ίόιοτελεΐς σκοπούς. "Ας τήν παρεξιγή- 
σουν δσοι καί δσον θέλουν" δέν μέ μέλλει" οί 
φρόνιμοι καί αμερόληπτοι επιθυμώ νά τήν 
κρίνουν, πλήν \ά  τήν κρίνουν σχετικώς ώς 
προς τάν καιρόν καί τάς δεινάς μας αύτ&ς 
περιστάσεις τήν κοινοποιώ. Γνομοδοτώ λοι
πόν ότι μόλις συνέλθωσι τά  δύο τρίτα τών 
πληρεξουσίων, ή συνέλευσις νά περιοριαθη 
είς τά  ακόλουθα.

» Α . Νά διακήρυξή εϋπαρρησιάστως δτι 
μ ’ δλας τάς δυστυχίας τοΰ πολέμου, εις τάς 
οποίας υπεπεσεν έσχάτως τό έθνος, προκρίνει 
καλλιον νά εκλείψ'/j δλον από τό πρόσωπσν 
τ ήί γήξ παρά νά πέση πάλιν υπό τόν ζυγόν, 
και ότι ελπίζει πολύ εις τήν συνέργειαν τών 
σεβαστών βασιλέων τής Ευρώπης, κα τ’ εξο
χήν δεν ε7πίζει καί επικαλείται τήν συνέρ
γειαν τοΰ σεβαστού βαοιλέως τής μεγάλης 
Βρετανίας (τοΰ οποίου τήν προστασίαν καί 
προλαβοντος έπεκαλέσθη), άν καί σέβηται 
πάντοτε τους ισχυρούς καί δικαίους λόγους 
διά τούς οποίους ή κατά τήν 2 4  τοΰ ’Ιουλίου 
επικαλεσθεΐσα άπό τό έθνος προστασία δέν 
έ'τυχε τότε τής έλπιζομένης υποδοχής.

»Β . Νά έπικυροίσνϊ τά πρώτον καί δεύ
τερον δάνειον, καί νά φροντίση, εις ά.'άπαυ- 
σιν τών δανειστών μας, νά έκπληρώση καθ’δ- 
λους τους τροπους τάς πρός αυτούς ίεοάς μας 
υποσχεσεις" νά θεσπίση δέ καί τρίτον δάνειον 
δ ι’ δσην ποσότητα άπαιτοΰν αί άνάγκαι τής 
πατριδος, προσόιορίζουσα καί τήν χρήσιν αύ
τοΰ.

»Γ'. Νά συστήστι επιτροπήν, ή οποία έπ ι- 
θυμητότερον ητο νά ήναι τρ,μελής" άλλ’έπειδή 
τά βλέπω δύσκολον, ας ηναι καί πεταμελής, 
ή τό πολυ πολύ, έπταμελής, συγκείμενη 
δμως πάντοτε άπό μέλη λαμβανόμενα κατ’ 
αναλογίαν απο τά  διάφορα τμήματα. Αυτή 
η επιτροπή να ήναι η Προσωρινη 6ιοίχΐ)βις 
της Ε. l.l'xSor' νά έχν) δλην τήν διοικητικήν 
δύναμιν, εκτός τής δίκανικής, ή ίπο ία  άνή- 
κει εις μόνα τά  κριτήρια, τά  όποια εΐναι τής 
πρώτης ανάγκης νά συστηθώσι τό ογλιγορό- 
τερον να εχη αόειαν να εκδιόη θεσπίσματα, 
τόπον έπέχοντα νόμων" νά έκπληροΐ τά  καθή
κοντα τών υπουργών, καί όδηγουμένη άπά 
τάς συμπιπτούσας περιστάσεις, νά φροντίζη 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς τά  περί τής σω
τηρίας κκί ευδαιμονίας τής πατρίδος καθ’ ό-
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ποιονδήποτε δύναται τρόπον. Ί ΐ  κεντρική 
αΰτη έπιτροπή καταργούσα τούς έπάρχους 
κτλ.' νά συστήση ύπαλλήλοος έπιτροπάς είς 
τήν δυτικήν καί άνατολικήν 'Ελλάδα, τό Αί- 
γαΐον πέλαγος, τήν Πελοπόννησον καί Κρή
την, άν ή χρεία τό καλέσνι μετά ταΰτα.

»Δ \ Άφοΰ ή συνέλευσις φανέρωση τήν 
άν άγκην είς τήν οποίαν εύρέθη νά συστήση 
προσωρινώς τοιοΰτον εΐδος διοικήσεως, δί- 
δουσα είς αυτήν τόσην δύναμιν, νά προκη- 
ρύξη άπό τώρα εθνικήν συνέλευβιν κατά τ<3ν 
ερχόμενον Νοέμβρ:ον, ήγουν είς τήν πλέον 
ήσυχον έποχήν τοΰ χρόνου, καί έως τότε μό
νον νά ένεργνί ή έπιτροπή καί έως τότε καί 
τά  θεσπίσματά της νά έ'-/ουν μόνον δλην 
τήν δύναμιν" νά δύναται δέ ή κεντρική έπι
τροπή νά συγκαλέση τήν έθνιρήν συνέλευσιν 
καί προτοΰ έάν τό νομίση αναγκαίο ν ώς πρός 
τάς περιστάσεις τοΰ έθνους, ή έάν εύρνί καιρόν 
αρμόδιον πρά τής προσδιορισθείσης έποχής τοΰ 
Νοεμβρίου μηνός.

»Αύτά άφ’ ού διατάξϊ) ή συνέλευσις, νά 
διαλυθή καί καθένας νά τρέξν) είς υπεράσπι- 
σιν τής κινδυνευούσης πατρίδας.

»’Γό σχέδιον τοΰτο άν έγκριθή, ήμπορεΐ 
άπό τούς σοφωτέρουςμου νά άναπτυχθη μετά 
ταΰτα καί εύκολώτατα νά τελειοποιθή, ώστε- 
νά προσαρμοσθή ευτυχώς είς τάς δεινάς μας 
αύτάς περιστάσεις.»

Καί ή μέν άρχή τής προτάσεως έγένετο 
δεκτή, ό δέ σκοπός, ό τής δραστηριωτέρας 
καί όμαλωτέρας ένεργείας δέν έπετεύχθη εν
τελώς' διότι, ναι μέν κατηργήθησαν πρός 
καιρόν καί Βουλευτικόν καί ’Εκτελεστικόν, 
διεδέχθησαν όμως αύτά δύο πολυάριθμοι έπ ι- 
τροπαί, είς άς παρεδόθηθησαν τά  τής διοική- 
σεως. K at είς μεν τήν ένδεκαμελή, ής καί 
αύτός ήτο μέλος, άνετέθη ή αόλική κυβέρ- 
νησις, καί μετά πλείονος δραστηριότητας δια- 
χείρησις τών πραγμάτων», είς δέ τήν Ιτέ- 
ραν, τήν τρισκαιδεκαμελή, «ή φροντίς περί 
τών συντεινόντων είς τόν σκοπόν τοΰ έθνους 
έςωτερικών βοηθημάτων καί ή πρόσκλησις 
εθνικής συνελεύσεως.» Οί είκοσιτέσσαρες ού- 
τοι κυβερνήται, έ/.λεχθέντες μεταξύ τών 
έχόντων τάς οίκογενείας καί άκίνητα κτή
ματα εντός τής Ελλάδος, έλήφθησαν κ α τ’ 
αναλογίαν έκ τών τριών τμημάτων. Είδέ τις 
έγένετο παρέκβασις, έγένετο α κατά παραχώ -

ρησιν,» ως έπιμελώς άνεγράφη είς τά  πρα
κτικά. Ευτυχώς δέ δέν διωρίσθησαν καί μ  ι-  
ν ίσ τ ρ ο  t.

Έκήρυξε δέ άμα ίδρυΟεΐσα ή Διοικητική 
έπιτροπή δτι, «άπόφαίιν σταθεράν εϊχεν, 
δπερασπιζομένη άφ’ ένός μέρους τόν τίμιον 
καί εύπειθεΐ πολίτην, νά μεταχειρισθνί τά  
πλέον δραστήρια μέτρα εναντίον τής κατα- 
χρήσεως, καί νά πευδεύγ) μέ τόν πλέον αυ
στηρόν καί παραδειγματικόν τρόπον, δχι μό
νον δσους άπειθήσουν είς τάς διαταγάς της, 
άλλά καί τούς κινουμένους άπά ίδιοτελεΐς 
σκοπούς καί πονηρά βουλευομενους, καί μή 
παύοντας υπό τά πρόσχημα τοΰ φατριασμοΰ 
νά χύνουν είς τάς καρδίας τών άπλουστέρων 
τά φαρμάκι τής δυσπιστίας καί διαιρέσεις, 
ταράττοντες καί έοεθίζοντες τόν λαόν με τάς 
κρυπτάς ένέδρας καί ραδιουργίας των, καί 
διασπείροντες φανερά άντιπατριωτικούς καί 
φθοροποιούς λόγους έναντίον τών καθεστώ
των. » Καί μόνη αΰτη ή περικοκή τής κυ
βερνητικής προκηρύξεως έξεικονίζει άκριβώς 
τήν άθλιότητα τής γενικής καταστάσεως.

Ά λ λ ά  καί πάλιν τά  τής πολιτείας έμα- 
ραίνοντο ένεκα τών αντιπράξεων. Καί αύτά 
δέ τοΰ πολέμου τό πΰρ έκινδύνευε νά σβεσθ·^, 
είμή έζωογονεΐτο υπό τής έπ’ Α ττικήν  εκ
στρατείας τοΰ Καραϊσκάκη, ήν παρεσκεύασε 
καί διά παντός τρόπου υπεστήριξεν ή διοι
κητική έπιτροπή. Τοιαύτη άνδρική καί φιλό · 
πατρις ένέργεια ήτο βεβαίως άξία τής κοινής 
συνδρομής" άλλ’ οί άντίπαλοι τής νέας κυ
βερνήσεως, κατώρθωσαν νά διχοτομήσωσι τά. 
έθνος, ώστε έκ τών λεγομένων πληρεξουσίων 
τής νέας συνελεύσεως, οί μεν συνήλθον είς 
Αίγιναν, τήν Ιδραν τών δύο διοικητικών έπι- 
τροπών, οί δέ είς 'Ερμιόνην. Μετά πολλάς 
δέ διαπραγματεύσεις, ας μεταβαίνουν άπά 
Δίγίνης είς 'Ερμιόνην καί άπό 'Ερμιόνης είς 
Αίγιναν διεξήγαγεν ό 2π . Τρικούπης, κατε- 
στρατοπέδευσαν πάντες έν Τροιζήνι, δπου 
ύπερισχύσασα ή όχλοκοπία, κατέλυσε τήν 
καταλληλοτέραν τών μέχρι τοΰδε κυβερνή
σεων" παραγκωνίσασα δέ καί εμπειρίαν καί 
άρετήν, παρέδωκε τά  τής πατρίδος, έν ώρα 
ύπερτάτου κινδύνου, είς τάς άδεξιωτάτας 
τών χειρών, δσαι έπί επ τά  έτη έκράτησαν 
τάς ήνίας τής πολιτείας.

I Ό  Τρικούπης ητο καί τότε πληρεξούσιος·.
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άλλά βλέπων αδύνατον ν’ άντιπαλαίση πρός 
το εςαγριούμενον των παθών κΰμ.α, τήν μέν 
σύμπραξιν αύτοϋ εις την άναθεώρησιν τοΰ 
συντάγματος ήρνήθη, τών δέ συζητήσεων 
ουδεποτε μετέσχεν, άν συζητήσεις ονομάζιον- 
τα ι ά  μάλλον η ήττον ζωηροί διάλογοι. Διότι 
έπιστημ,ης, ως είπον, υπήρχεν ένδεια' είδε 
τ ις  εΐχεν εμπειρίαν περί τό συζητεΐν, ουτε 
πρός τίνα, ουτε περί τίνος είχε νά συζητήση. 
Διά ήπόρησα οσάκις ήκουσα λεγόμενον, ότι ό 
Τρικούπης και ο Ζωγράφος διέπρεψαν ώς ρή
τορες. Εις μεν τάς δύο πρώτας συνελεύσεις, 
καθώς καί είς τό πρώτον Βουλευτικόν, ούδείς 
αυτών έστάλη πληρεξούσιος· έν δέ τνί τρίτη, 
και ο Τρικούπης καί ό Ζωγράφος άπέσχον 
απολύτως τών συζητήσεων' άλλ’ ούδέ της 
έν νΑργεί ησαν μέλη. Ό  μέν Τρικούπης διε- 
κρίθη, ώς μαρτυροϋσιν οί σωζόμευοι αύτοϋ 
λόγοι, ρητωρ α π ’ αμβωνος, ό δέ Ζωγράφος, 
ούτε απ’ αμβωνος οΰ'τ’ άπό βήματος, Καί 
πιθανώτατον μέν νά ήσαν άμφότεροι άθλη- 
τικώ τατο ι περί τό λέγειν, διά τήν ελλειψιν 
όμως άνταξίων αντιπάλων καί ζητημάτων, 
ή δεινότας αύτών έμεινεν άφανη'ς. Καί ότι 
μέν ό Τρικούπης Αγόρευε, βέβαιον- βέβαιον 
όμως καί ότι αί άγορεύσεις αύτοΰ, πλεΐστον 
άληθώς εχουσαι εν ελαχίστν) λέζει τόν νοϋν 
ως ό Φωκίωνος λόγος, ήσαν έξ άνάγκης βρα- 
χεΐαι. Ά λ λ ’ ούδ’ άφορμαί σπουδαίων συζη
τησεων έδίδοντο- διότι οσάκις άνεφύοντο προ
τάσεις διαιροΰσαι ένθέρμως τάς γνώμας, αί 
συνεδριάσεις διεκόπτοντο, καί οί άντιπρόσω- 
ποι έκαστου τών τριών τμημάτων συνασπι- 
ζομενοι περι τάν έγκοιτώτερον αυτών, συνί- 
στων επιτροπήν- αί τρεις δ’ έπιτροπαί συσκε- 
πτομεναι και επι τέλους όμ.ογνωμ.ονο'ΐίσαι, 
υπεβαλλον έπί γενικής σονεδριάσεως τήν λύ
σιν, ήτις, ώς προαποφασισθεΐσα, ένεκρίνετο 
άνευ άντιλογίας.

"Οτε δε ο κυβερνήτης άναλαβών ολόκλη
ρον την εξουσίαν, τήν τε διοικητικήν καί τήν 
νομοθετικήν, έκάλεσε περί αύτόν πάντας τούς 
διακριθεντας επί συνέσει, βαρύτητι καί έα- 
πειρια, ένεπιστευσεν είς τόν Τρικούπην τό 
ανωτατον τών πολιτικών άξιωμάτων, τά τοϋ 
γραμματέως τής επικρατείας, άνευ συνυπουρ- 
γών όέν ήστοχησε όε κατά τήν εκλογήν,διότι 
όπου και άν συνώδευσε τόν άρχηγόν τοϋ κοά- 
τους, εις Αίγιναν, ΙΙόρον, Πελοπόννησον, στε-

ρεάν 'Ελλάδα, συνέπραξεν εύδοκίμως διά τής 
πείρας, τών τοπικών γνώσεων καί τής μετριο- 
παθ είας αύτοΰ, καί διά τής αύστηράς έκπλη- 
ρώσεως τοΰ καθήκοντος, ήτις άνέκαθεν ύπήρ- 
ξεν ή κυριεύουσα αύτοΰ ιδέα κατά τε τό πο
λιτικόν στάδιον καί τόν κοινωνικόν βίον. Το
σούτω μάλιστα άδιάλλακτόν είχε τήν συνεί- 
δησιν τοΰ καθήκοντος, ώστε διά ταύτης πρό 
πάντων, καί τής χρηστότητος τοϋ ήθους, άνυ- 
ψώθη άθορύβως είς τήν περιοπήν, είς ήν πολ- 
λακις άλλοι άγωνίζωνται ν’ άναβώσι διά 
ραδιουργιών, καί δολιότητος. ’Έ χω ν δέ τήν 
έντιμον φιλοδοξίαν νά ύπηρετήση τήν πα 
τρίδα, ώς πας ό αισθανόμενος έν έαυτώ δύ- 
ναμιν ευφυΐας καί δράσεως, ουδέποτε έφάνη 
ματαιόσπουδος ή άλαζών, ουδέποτε κατεδέ- 
χθη ή εύγενής αύτοΰ διάνοια νά καταβή είς 
σπουδαρχίας καί έριθείας. «Ναί μέν ό λόγος 
και οι τρόποι τοΰ Τρικούπη, ήκουσα λέγοντα 
τον κυβερνήτην, δέν άποπνέουσι θέρμην αισθή
ματος, φέρουσιν όμως τήν άνεξάλειπτον σφρα
γίδα  τής φρονήσεως, τής ορθής κρίσεως καί 
τής ειλικρίνειας.» Διά καί έλυπήθη ό'τε μετά 
συμ,βίωσιν μ.ηνών εϊκοσιν άπεχωρίσθησαν- άπε- 
χωρίσθησαν δέ διά τόν εξής λόγον.

Ό  μέν κυβερνήτης, υποπτεύων μή οί πλη
ρεξούσιοι τής έν Ά ρ γ ε ι συγ*ληθείσης συνε- 
λεύσεοίς ψηφίσωσι σύνταγμα οίοντό τής Τροι- 
ζήνος, ύπενήργησε νά δοθή αύτοΐς περιωρι- 
σμένη εντολή (m andat imjieratif), ούχί βδε- 
λυττόμενος, ώς φρονώ, τούς φιλελευθέρους 
θεσμούς- διότι πολιτογραφηθείς καί πολλά 
έτη βιώσας κατά προτίμησιν έν 'Ελβετία, 
έόειςεν ότι καί εχαιρε ζών μεταξύ έλευθερίας 
και ισότητος- άλλ’ έχων πρά τών όφθαλμ.ών 
νεωπούς τούς καρπούς τών τριών συνταγμά
των, ενόμιζεν επικίνδυνον νά δοθή είς χεΐρας 
βρέφους (έπαναλαμ.βάνω τά  ΐδια αύτοΰ έπ ι- 
χειρήματα) ξυράφιον, ή νά μ.εταφυτευθή είς 
Αθήνας ή σπαρτιατική δίαιτα. «Δέν ένθυ- 
μεΐσαι, ειπέ ποτε πρός τινα τών περί αυτόν, 
τήν άπάντησιν τοΰ Φωκίωνος πρός τάν Δη- 
μάδην; » Καί έπειδή ό έρωτηθείς έσιώπα, 
εκείνος άνεπόλησεν είς τήν καθομιλουμένην, 
μεγαλυνόμενος διά τήν παραβολήν, ταΰτα τά  
τοϋ Πλουτάρχου. «Είπόντος δέ τοϋ Δημάδου 
πράς αύτόν. Τί ού πείθομ.εν, ώ Φωκίων,Αθη
ναίους τήν Λακωνικήν προσδέξασθαι πολι
τείαν j Έάν γάρ σΰ κελεύης, έγώ γράφε ιν
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καί λέγειν έτοιμός ε ίμ ι: —  Πάνυ γούν, έφη, 
πρέψειεν άν σοι, μ,ύρου τοσοϋτον όζοντι. καί 
χλαμ.ύδα τοιαύτην φοροΰντι, συμβουλεύειν 
Άθηναίοις περί φιλιτίων, καί τάν Λυκοϋργον 
έπαινείν.»

Ό  δέ Τρικούπης, αντίθετος τήν γνώμην, 
τήν μέν διαγραφήν ρητών οδηγιών, έλεγεν ά- 
συνάρμοστον πρός τήν πληρεξουσιότητα, τόν 
δέ λαόν υπελάμβανεν, ώς καί μέχρις εσχά
των έδόξαζεν, έπιτήδειον νά διακρίννι, έάν 
άφίεται ελεύθερος, είς τίνα άσφαλέστερον νά 
έαπιστεύη τήν περί τών ιδίων συμφερόντων 
πρόνοιαν. Είς τά  Ψαρά, προσέθετεν, είς 
τήν Κάσσον, είς τά  Ά γραφ α , όπου τύποι 
δημ.οκρατικοί περιέβαλλον τό εγχώριον πο
λίτευμα, δ δήμος άνηγόρευεν άρχοντας έκ 
τών άριστων. Le penple, κατά Moutes- 
quieu, est admiraple a choisir ceux a qui 
il doi confier une partie de son autorit6». 
Ά ποδοκιμάζω καί έγώ, έξηκολούθει λέγων, 
τήν εξουσίαν, τήν θεμελιουμένην άπολύτως 
έπί μόνου τού άριθμοΰ- άλλ’ ό συνετώς στρέ- 
φων τούς οιακας τής πολιτείας, προσλαμ.βά- 
νει καί τό έτερον τών στοιχείων, τό τής πο
λιτικής δεξιότητας καί άρετής, άπαραίτητον 
καί αύτά είς τήν κατά ρυθμ.άν, καί νόμ,ον, 
καί δικαιοσύνην διαχείρισιν τών κοινών.

Ά λ λ ’ επειδή ταϋτα καί τά  τοιαΰτα δέν 
μ.ετέπεισαν τάν κυβερνήτην, ή δέ πρός τούς 
πληρεξουσίους έντολή έξεδόθη ύπό ορούς, ό 
Τρικούπης καί ταύτης παρητήθη, καί άπά τών 
δημοσίων άπεχώρησε μετά μικρόν. "Ινα δέ 
μή τις ύπολάβνι ύπέρ τό δέον άκαμπτον τήν 

ιλοτιμ.ίαν τοΰ άποποιηθέντος τήν εκλογήν, 
ημ,οσιεύω άπαράλλακτον τά πληρεξούσιον 

οίον έστάλη καί πράς τούς λοιπούς.

« Έ ςοχώ τα τε Κυβερνήτα.»

» θ ί υποφαινόμενοι προθυμοποιούμενοι νά 
ύπακούσωσιν είς τάς σεβ, διαταγάς τής Σεβ. 
Κυβερνήσεως, φανεροιθείσας είς 1 0 ,0 5 0  οδη
γίας, έκροτήσαμεν έκλεκτικήν Συνέλευσιν 
ώστε νά άποφασίσωμεν περί τών υποκειμέ
νων τά  όποια άναφέραμεν διά πληρεξουσίους. 
Ήξεύρομεν βέβαια νά άποδώσωμεν τήν πρέ- 
πουσαν τιμήν περισσότερον παρά ποτέ είς τά  
πολύτιμα δικαιώματά μ.ας είς μίαν τόσον 
ύψνιλήν στιγμήν δι’ έν έθνος. Ά φ ’ ού λοιπόν 
έκάμαμ.εν τάς αναγκαίας περί τούτου σκέψεις,

συνελλογίσθημεν δτι ούδείς μεταξύ ημών δέν 
έδύνατο νά μάς έμπνεύσν) τόσην πρός αύτόν 
άκοσιωσιν καί έυ.πιστοσύνην, όσον τά ένάρε- 
τον υποκείμενον τής εξοχότητάς Σας.

Έ ν ώ λοιπόν ώφελούμ.εθα ταύτης τής 
περιστάσεως διά νά άποδείξωμεν τήν πρός 
τήν έξοχότητά της ευγνωμοσύνην μας ενώ
πιον τών πεπολιτευμ.ένων Εθνών, δνομάζο- 
μεν εκουσίως καί δμοφώνως καί τήν Έ ζοχό- 
τητά  της Πληρεξούσιόν μας. Έλπίζομεν οτι 
ή έξοχότης της κάμνουσα έξαίρεσιν πρός βοή
θειαν τοΰ Μεσολογγίου, θέλει δεχθή ταύτην 
τήν άποστολήν- μ ’ όλα ταΰτα υποπτευόμενοι 
μήπως ή έξοχότης της δέν δεχθή τάς προσ
κλήσεις μ.ας, ψηφίζομεν δύο πληρεξουσίους, 
τών οποίων όμως ή έξουσία θέλει νομίζεσθαι 
μηδέν, άν ή έξοχότης της καταδεχθή ν’ άνα- 
δεχθή τήν πληρεξοισιότητά μ.ας, καί άν δέν 
έκπληρώσωσι τάς ακολούθους συμφωνίας.

»α '.)  Οί πληρεξούσιοί μ.ας θέλουν εκθέσει 
μ.έ σέβας είς τήν εθνικήν Συνέλευσιν καί είς 
τήν Σεβ. Κυβέρνησιν τήν κατάστασιν καί τάς 
άνάγκας τής πόλεοίς μας.

«Β'.) Νά μ.ή δοίσωσι ψήφον εναντίον τής 
ίεράς μ.ας θρησκείας.

» Γ '.)  Νά μή κατηγορήσωσι μ.έ κανένα 
τρόπον τάς παρελθούσας όποιασδήποτε πρά
ξεις τής Σεβ. ημών Κυβερνήσεως.

»α ' . )  Νά ά/.ολουθήσωσι τάς συμ.βουλάς 
καί τήν γνώμην τοΰ λαμπροϋ ημών Κυβερ
νήτου, είς όλον εκείνο περί τοΰ οποίου ή 
Εθνική Συνέλευσις ένασχοληθή.

»Ε '.) Μ 4 κηρύξωσιν είς Εθνικήν Συνέ- 
λευσιν ότι δέν θέλομεν άλλον άρχηγάν παρά 
τόν I. Α. Καποδίστριαν ώς τάν μόνον άξιον 
ν’ άνασώση τά ’Έθνος.

»ΣΤ/.) Νά δώσωσιν είς τάν λαμπρόν Κυ- 
βεονήτην μας όλας τάς δυνάμ.εις (pouvoirs) 
τάς οποίας ήθελε ζητήσει διά τό μ.έλλον 
ώστε νά ήμ.πορέση νά κυβερνά τάν τόπον μας 
καί νά τάν φέρν είς κατάστασιν δόξης καί 
εύτυχ ίας.

»Ζ'.) Μέλλουν νά φανερώσωσιν είς τήν 
Εθνικήν Συνέλευσιν καί είς τήν Σεβ. ημών 
Κυβέρνησιν τήν εύγνωμοσύσην τοϋ τόπου 
μας πράς τάν λαμπρόν Πληρεξούσιον τής 
Σεβ. Κυβερνήσεως είς τήν στερεάν Ε λλάδα , 
(τάν Αυγουστίνον Καποδίστριαν) διά τά  
έτοιμα καί σοφά μέσα τά  όποια μετεχει-
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ρίσθη διά νά νά μάς δώση μίαν πατρίδα τό
σον έλευθέραν.

»’Εν Μεσολογγίω τή 1 6 ’Ιουνίου 1 8 2 9 .
Τοΰ Τρικούπη τό παράδειγμα έμιμήθη- 

σαν μετά τινας μήνας καί έτεροι έκ τών τά  
πρώτα φερόντων, οίοι Μιαούλης, Κουντου- 
ριώτης, Ζαήμης, Τομπάζης, άποσπασθεντες 
και αυτοί άπό τής αρχής, μή άσπασθέντες 
δμως καί πάντες τήν ειρηνικήν εκείνου άντι- 
πολίτευσιν. Διά τόν λόγον δε τοΰτον α π είχε  
πάσης συνεννοήσεως μετά τών βιαζομένων 
τήν μεταβολήν τών καθεστώτων. Καί δτε 
έξοστρακιζομένων είς 'Ύδραν τών άντιφρο- 
νούντων, παρηγγέλθη νά μεταβή καί αυτός 
εκεί, έζήτησε νά σταλή άλλαχοΰ- άλλ’ ο κυ
βερνήτης, έμμένων δυστυχώς είς τό άδίκαιο- 
λόγητον τής εξορίας αύστημα, τήν άξιοθρή- 
νητον ταύτην κηλίδα τής διοικήσεως αύτοΰ 
ένώ ύπήρχον εν πλήρει ένεργεία τά  ύπ’ αύ- 
τοΰ τούτου συστηθέντα δικαστήρια, άπέρ- 
^ιψε τήν αϊτησιν.

'Ο θάνατος τοΰ αρχηγού τοΰ κράτους έξέ- 
καυσε σφοδρότερον τά  πάθη δ δ’ εξόριστος 
« πάσαν άρχήν μάλλον αίρουμένης αναρχίας,» 
ώς περ δ Κάτων, κατάλειπε τήν “Ύδραν 
καί έπανήλθεν είς τά  ϊδια. "Οτε δέ μετά 
τινας μήνας ύπερισχυσάντων τών πολεμίων 
τής Κυβερνήσεως ίδρύθη ή Διοικητική έπι
τροπή, ήναγκάσθη καί ακόυσα, διά τήν πρός 
αυτήν δυσμένειαν τών ξένων, νά έπικαλεσθή 
τήν συνδρομήν τής συνέσεως τοΰ Τρικούπη 
κατά τάς έξωτερικάς σχέσεις. 'Οποία δέ ή 
δυσμένεια συμπεραίνωμεν έκ τής περικοπής 
ταύτης. «L ’ em pereur, mon auguste Sou- 
veram , έπέστειλέ ποτε όργίλως δ βαρών 
'Ρούκμαν, ne d ip lo re ra  pas moins Ie m al- 
heurs qui ont signal6 Ie cours d’une ad
m inistration laquelle, dans la plenitude de 
son pouvoir, comme dans l’exces de son 
impuissance, a 6t6 igalem ent fatale aux 
populations paisibles de la Cr0ce. Ι£ίς τοι- 
αύτην κατηγορίας έ'πρεπε ν’ άντιπαρατάτ- 
τη τα ι άδιακόπως δ υπουργός. Πλήν τούτου 
δπως καταβληθή ή στάσις, ής απέναντι ήτο 
πάντη άυίσχυρος ή έντός τοΰ Ναυπλίου υπό 
ξένων στρατευμάτων φρουρουμένη διοικητική 
έπιτροπή, άπνιτεϊτο νά πεισθη δ ήγεμών ί'να 
καταβή άνευ άναβολής εις τήν 'Ελλάδα. Ό  
δεύτερος ούτος άγων ήτο καί τοΰ πρώτου δυσ-

παλαιστότερος" διότι ή μέν έν Μονάχω αυλή, 
κατεπτοημένη πρός τόν διαίρεσιν δέν συγκα
τετίθετο, τά  δέ μέλη τής κυβερνήσεως διχο- 
νοήσαντα, κατά τό εϊιοθός κατέλιπον τά  πλεί- 
στα τό Ναύπλιον. Ά λ λ ά  τοΰ γραμματέως, 
τών εξωτερικών ή άκοίμητος δραστηριότης 
καί ή έπίκαιρος πρόνοια έθριάμβευσαν έπί·· 
τέλους· διότι άναλαβών ολόκληρον τήν ευθύ
νην, έστειλλεν έπανειλημμένως δδηγίας πρός 
τήν έν Βαυαρία έλληνικήν πρεσβείαν, έξη- 
τεΐτο τήν βοήθειαν τών έν Έ λλάδι πρέσβεων, 
άνταπεκρίνετο μετά τών έν Ευρώπη ισχυρών 
εως ού κατώρθωσενά ένδώσωσιν οί έν Βαυα
ρία. Παρ’ δλίγον όμως έματαιοΰντο οί. τόσοι 
κόποι ένεκα τής έν ’Ά ργει μεταξύ 'Ελλήνων 
καί Γάλλων αίματηράς συμπλοκής- διότι, έάν 
έγίνετο γνωστόν τό συμβάν είς τόν ήδη κα- 
ταλιπόντα τό Μονάχον βασιλέα, θά έπανέ- 
στρεφεν άναντηρρήτως είς τ ά  δπίσω. Ά λ λ ά  
καί τά νέον δυστύχημα έσπευσε νά προλάβη, 
έςαποστείλας πρός τήν άντιβαλείαν τόν γρά- 
φοντα τάς άναμνήσεις ταύτας, ό'στις κατά τάς 
μ ετ’ αύτής συνεντεύξεις, ήναγκάσθη νά ύπα- 
κούστι εις τάν είπόντα, «ενθα γάρ τ ι  δει καν 
ψεΰδος λέγεσθαι, λεγέσθω.» Καί κατά τινα  
άράγε περίστασιν ή έπί σωτηρίας τής πα 
τρίδος, άξιωτέρα συγγνώμης ή αμαρτία τοΰ 
ψεύδους;

('Έπεται συνέχεια).
Ν. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ.

Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Σ ΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΙΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΓΟΡΤΥΝΟΣ· ')

Δι’ αλλεπαλλήλων επιστολών καί τινω ν 
σημειώσεων έπί τών άρχαίων δνομασιών δια
φόρων πόλεων καί κωμών τής εύάνδρου Γόρ- 
τυνος μέ προέτρεψεν δ αξιότιμος κ. Μ ιχαήλ 
Οικονόμου, δικηγόρος έν Αθήνα ις, όπως "πε
ρ ιελθών τήν έπαρχίαν ταύτην κατά τάς ημέ
ρας τής άναπαύσεώς μου έκ τής δημοσίας 
υπηρεσίας μου, περιγράψω άκριβώς τάς το
ποθεσίας τών πόλεων τούτων, καί υποβάλω 
αύτώ περί τούτων έ'κθεσιν.

(’) Άνίγνώσθη εν το> Συλλόγω.
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Έ κ τής εύγενοΰς ταύτης τοΰ γεραροΰ τού
του λειψάνου τοΰ ίεροΰ άγώνος τοΰ 1821 
προτροπής τοσοΰτον συνηρπάγην, ώστε άπε- 
οάσισα νά περιέλθω πεζός τάς περισσοτέρας 
τής ιστορικής ταύτης επαρχίας θέσεις, δπως 
δι’ έπιτοπίου μελέτης άνεύρω μέρος καν τών 
περιβλέπτων αρχαίων θέσεων καί πόλεων, 
ας μάκρος καί καταστρεπτικός χρόνος κατε- 
σκότισε καί έξηφάνησεν, άναγινωσκσμένων 
μόνον τών ονομάτων αύτών εί'ς τινας συγ
γραφείς, καί ιδίως είς τάν περιηγητήν Παυ
σανίαν, δστις καί αύτός έν πολλοϊς, καί μά
λιστα έν τή διηγήσει αύτοΰ περί πόλεων καί 
κωμών, ας αύτός μέν δέν έπεσκέφθη, έγραψε 
-δέ κατά τάς δποίας έλαβε πληροφορίας, εΐναι 
σκοτεινός καί μυστηριώδης, δεόμενος, κατά 
τό δή λεγόμενον, Δηλίου κολυμβητοΰ.

Έ κ  της άναγνώσεως τών έπιστολών τοΰ 
διαληφθέντος κ. Μ. Οικονόμου μοί έπήλθεν ή 
Ιδέα, δτι, έάν έξ έκάστης έπαρχίας άποφα- 
σίσωσί τινες νά καταβάλωσιν δλίγους κό
πους πρός τόν σκοπόν τοΰτον, έντός μικροΰ 
χρονικού διαστήματος θέλει άπαρτισθή άρ- 
χαιολογικόν σύγγραμμα σπουδαίον έξ αγνής 
Ελληνικής εντοπίου μελέτης, σαφηνίζον-τάς 
άρχαίας τοποθεσίας τών διαφόρων πόλεων, 
κωμών, θέσεων, καί τών τοιούτων, άτινα 
περιγράψαντες ξένοι, σφάλλουσιν είς πολλά, 
ώς προϊόντες θέλομεν καταδείξει.

Προθέμενος λοιπόν νά γράψω περί τών έν 
Γορτυνία άρχαίων αρκαδικών πόλεων, κω
μών, δρέων, ποταμών, καί τών τοιούτων, 
άτινα έδυνήθην νά έπισκεφθώ κατά τάς πα - 
ρελθούσας τών μαθημάτων διακοπάς, άρχο- 
μαι πρώτον άπό τοΰ γενικού δνόματος «Α ρ
καδία».

Ή  Αρκαδία ώνομάζετο πρότερον Πελασ- 
γία  άπά τοΰ Πελασγοΰ, πρώτου βασιλέως 
τής χώρας ταύτης, ό'στις έγέννησε τάν Λυ- 
κάονα, οίκίσαντα έν Λυκαίω τώ  δρει τήν 
πρεβυτάτην τών πόλεων Λυκοσούραν, καί δνο- 
μάσαντα τόν Δία Δύκαιον, πρός τιμήν τοΰ 
όποιου έθηκε καί αγώνα τά  Λύκαια. Ό  Αυ- 
κάων δ ’ ούτος έγέννησε πολλούς υίούς καί 
μίαν θυγατέρα, τήν Καλλιστώ, έξ ής έγέν- 
νησεν ό Ζεύς τήν Ά ρκάδα, έκ τοΰ όποιου 
ώνομάσθη ή Πελασγία Α ρκαδία, καί οί πε- 
λασγοί Αρκάδες, εις ους είσηγάγετο ούτος 
παρά Τριπτολέμου καί τόν ήμερον καρπόν,

καί τούς έδίδαξε τήν ποίησιν τού άρτου καί 
έσθήτα ύφαίνεσθαι. "Ελεγον δε, οτι ο Άοκας 
έλαβε γυναίκα ούχί θνητήν, άλλά Νύμφην 
Δρυάδα, τήν ’Ερατώ, γεννήσας έξ αύτής τόν 
Ά ζάνα , τόν Ά φείδαντα καί τόν "Ελατόν. 
Ό  δέ "Ελατός έγέννησε πέντε υίούς, έν οίς 
καί τάν 2τύμφαλον, δστις έγέννησε τάν Γόρ- 
τυνα, έξ ού καί ή ομώνυμος πόλις 1 ορτυς, 
τά δνομα τής οποίας έλαβε προ ετών μεγα 
τής Αρκαδίας τμήμα, ον τό μέν μήκος 
2 2  περίπου ωρών άπό τοΰ παρά τώ  Ερυ- 
μάνθω ποταμώ (Δοάνα) χωρίου Παραλογ- 
γών μέχρι τοΰ χωρίου Βάγκου, το δε πλά
τος περί τάς 1 0 ώρας άπο τοΰ ορούς Π ατε- 
ρίτσης μέχρι τής κώ μης«Ά γιάννηϊεν Ηραία.

Γόρτυς.

Αΰτη κεϊται μεταξύ τοΰ χωρίου Ά τσ ιχώ - 
λου καί τής ίεράς μονής τοΰ τιμίου προδρό
μου, τηροΰσα μέχρι σήμερον έν καλή κατα- 
στάσει έκτεταμένον περίβολον έκ μεγάλων 
λίθων πολυγώνων μετά προμαχώνων. Έ κ  δέ 
τής διηγήσεως τοΰ Παυσανίου (άρκ. βιβ. 8 . 
κεφ. 2 8 .)  μανθάνομεν, δτι ή πόλις αΰτη έξε- 
τείνετο καί έντεΰθεν τοΰ Γορτυνιου ποτα
μού, δστις διέξεισι τα ύ τη ν  άλλά τοσοΰτον 
έξηλλοιώθη ό τόπος υπό καιρικών περιστά
σεων, ώστε ούδέν ίχνος σώζεται, μαρτυρούν 
τήν έκτασιν ταύτης κατά τήν άριστεράν τοΰ 
Γορτυνίου όχθην. Εις τόν περίβολον τής πό- 
λεως ταύτης εύκταία ητο ανασκαφη τις, 
δπως άνευρεθη δ ναός τοΰ άγενείου Ασκλη
πιού, περί ού ποιείται λόγον ό Παυσανίας, 
διηγούμενος δτι καί δ ναός ούτος καί τό 
άγαλμα τής Υγείας,έργα τοΰ περίφημου Πα- 
ρίου άγαλματοποιοΰ Σκόπα, ήσαν κατεσκευα- 
σμένα έκ λίθου πεντελησίου. Εις τόν ναόν 
τοΰτον άφιέρωσεν ό Αλέξανδρος ό Φιλίππου 
τάν θώρακα καί εν τών δοράτων αύτοΰ, σω- 
ζομένων τοΰ τε θώρακος τούτου καί της α ιχ
μής τοΰ δόρατος μέχρις αύτοΰ τοΰ Παυσα
νίου, δστις εΐδεν αύτά.

Παραιβάσιον, Βερικβη, Βερετθεάτησ 
ποταμός.

Κ ατά τήν έκ Γόρτυνος είς Μεγαλούπολιν 
όδόν κεϊται τά μνημεΐον τών άποθανόντων 
έν τή μάχη πρός Κλεομένην, δνομασθέν Πα- 
ραιβάσιον ύπό τών Μεγαλοπολιτών αότι εις
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αύτοΰς παρεσπόνδησεν ό Κλεομένης. Παραι- 
βασίου δέ έχετα ι πεδίον εξήκοντα σταδίων 
μάλιστα- καί πόλεως έρείπια Βερένθης έστίν 
εν δεξιά της όδοΰ, καί ποταμός έξεισιν αυ
τόθι Βερενθεάτης- δσον δέ σταδίους προελ- 
θόντι πέντε, κάτεισιν είς τόν «Α λφειόν». 
(Παυσανίου αύτόθι).

Σημεία τοΰ Παραιβασίου_ σώζονται μ.έχρι 
σήμερον εν τινι ύψώματι, κειμένω κατά τήν 
έκ τής ίεράς μονής τοΰ Προδρόμου εις Μεγα- 
λόπολιν όόόν, δπερ ονομάζεται υπό τών κα
τοίκων Μουλατσίου Σεφέρι. Οι αρχαιότεροι 
τών κατοίκων τούτων μοί εΐπον, δτι έν τνί 
θεσει ταύτνι έγένετο παλαιά μάχη, συνεπεία 
επαναστάσεως, καί διά τοΰτο ώνομάσθη έπί 
τουρκοκρατίας ή θέσις αυτη Σεφέρι. Τά δέ 
παρά τώ  Μουλατσίω ύπομνήματα μικροΰ τ ί 
νος φρουρίου, ή ναοΰ κατ’ εμέ, περί ώ ) ού- 
δένα μέν ποιείται λόγον 5 Παυσανίας, ύπέ- 
λαβον δμως τινές ώς τό Παραιβάσιον, δνο- 
μάζουσιν οί κάτοικοι Ελληνικά, καί φρονού
σ α, δτι ήτο έκεϊ σταθμός τις διά τούς άπό 
Μεγαλοπόλεως είς Δημητσάναν καί τάνάπα- 
λιν μεταβαίνοντας. Μετά τό Παραιβάσιον άρ- 
χετα ι αμέσως πεδιάς τις (Γαϊδουρόκαμπος). 
ής τό εμβαδόν είναι τωόντι εξήκοντα στα
δίων. Έν δεξιά δέ τής πεδιάδος ταύτης έκει- 
το ή Βερένθη, ή Βρένθη. παρά τί, Καρυταίνν), 
καί ό παταμός Βρενθεάτης (Κεφαλόβρυσον) 
ένταΰθα εχει τάς πηγάς του, ό'στις διερχό- 
μενος έπί 1 5 λεπτά  τής ώρας τήν πεδιάδα 
Καρυταίνης, εκβάλλει είς τόν ’Αλφειόν, άπε- 
χούσης τής συμβολής τούτου τών 'Ραιτεών, 
τοΰτ’ έστι τής τοΰ Γορτυνίου συμβολής είς 
τόν ’Αλφειόν, μίαν καί επέκεινα ώραν. (Παυ- 
σαν. άρ. κεφ. 2 8 ).

Έ κ  τής ανωτέρω περιγραφής τοΰ Παυσα
νίου μανθάνει πας τις έπιτοπίως έξετάζων 
τάς θέσεις ταύτας, ότι ή Βρένθη ήν παρά τή 
Καρυταίνν), καί ούχί, ώς πολλοί λέγουσι, 
παρά τώ  χωρίω Ζωνατίω- πρώτον- διότι τό 
Ζωνάτιον κεΐται κατ’ άριστεράν τής έκ Γόρ- 
τυνος είς Μεγαλόπολιν όδοΰ ούχί έπί τής συ- 
νεχομένης μ.έ τό Παοαιβάσιον πεδιάδος, τής 
έξηκοντασταδίου, άλλά μίαν σχεδόν ώραν 
μ.ετά τήν πεδιάδα ταύτην- δεύτερον- διότι 
οΰτε τόν πρός νότον τοΰ Ζωνατίου χείμαρρον 
(Έ λληνον) δυνάμεθα νά ονομάσωμ.εν Βρεν- 
θεάτην, οΰτε τόν πρός βορράν αύτοΰ δμοιον

(Πλατάνας), ώς πηγάζοντας οχι αύτόθεν, 
αλλά μακράν τοΰ χωρίου- καί τρίτον- διότι 
εν Ζωνατίω ούδέν σημεΐον αρχαίας πόλεως 
φαίνεται, ένώ είς Καρύταιναν παρά τώ  Βρεν- 
θεατν) ποταμ,ώ (Κεφαλοβρύσω), τώ  πηγά- 
ζοντι είς Γαϊδουρόκαμπον, καί νομίσματα εύ- 
ρέθησαν, καί άγγεΐα  οί καλλιεργοΰντες τους 
έπί τής Βρένθης καρυτηνοΰς άγροΰς άπαντώ- 
σιν, ών τά  πλεΐστα έξ άπειρίας συντρίβονται 
υπό τών γεωργών, καί τρίμματά τινα λ ί
θων άρχαίων οίκοδομ.ών ένταΰθα ύπάρχουσιν.

'Η έπαρχία Γόρτυνος κέκτηται καί πέραν 
τοΰ ’Αλφειοΰ σπουδαίας αρχαίας πόλεις καί 
θέσεις, έφ’ ών κεϊνται κώμαι, άμπελοι, αγροί 
κτλ. συγκοινονούντων τών αύτόθι χωρικών 
μετά  τής Καρυταίνης διά τής έπί τοΰ Ά λ -  
φειοΰ μεγάλης καί στερεας γεφύρας, είς ήν 
υπάρχει έπί μ.αρμαρίνης πλακός ή έξης ανά
γλυφος έπιγραφή τοΰ μεσαιώνος.

«Νέον δομήτορα, ώ ξένε, 'Ραούλ γίνωσκε 
Μανουήλ τόν Μελικήν, 8ς ήν ευσεβής. Πας 
τις πέραν ταύτην θέλων, άνωθεν α ίτείτω  χά- 
ριν, μή πάλιν, ώς πριν, είς δλισθον άπίλοι. 
'Έτους , μηνός ’Ιουλίου γ '.  Λ

Ό  Μανουήλ ούτος ό Μελικής ήτο άρχων 
τής Καρυταίνης, κατά τό χρυσόβουλον τοΰ 
Γουλιέλμ.ου, αύθέντου τής ΠελοποννήσΟυ, 8ς 
έπί τοΰ Βελδουΐνου, κατακτητοΰ τής Βυζαν
τινής αυτοκρατορίας κατεκτήσατο τήν Πελο
πόννησον, διελών αύτήν είς πολλάς διοική
σεις, έξ ών καί ή Καρύταινα, κληθεΐσα άπό 
τοΰ φρουρίου, είς 8 έδωκεν αύτός ταύτην τήν 
έπωνυμίαν.

Λοιπόν εί καί ή έπαρχία Γόρτυνος κέκτη- 
τα ι, ώς εΐρηται, καί πέραν τοΰ ’Αλφειοΰ 
σπουδαίας πόλεις, ώς τήν Τραπεζουντίαν 
(Μαυριά), τόν μεταξύ αύτής καί ’Αλφειοΰ 
λεγόμενον Βόθον (Κ,υπαρισσαίων αμπέλους) 
καί τήν ’Ολυμπιάδα πηγήν, ένθα λέγετα ι, 
δτι έγένετο καί ή μυθολογούμενη Γιγαντομα
χ ία , θυόντων τών ’Αρκάδων Ά στραπαΐς, 
Θυέλλαιςκαί Βρονταΐς ένταΰθα, δπου πρό 35  
περίπου έτών εύρέθησαν καί άπολιθωαένα 
οστά γιγαντιαίων ανθρώπων, καί μ,ετενε- 
χθέντα είς τό σχολεΐον Δημητσάνης ύπό τοΰ 
Γ. Σπηλιοτοπόλου καί Α. Αούλου, έδόθησαν 
φιλοφρόνως είς περιηγητάς Ευρωπαίους υπό 
τίνος διδασκάλου, θέλω δμως περιορισθή είς 
τήν περιγραφήν άρχαίων πόλεων καί λοιπών
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παρά τοΐς ΤρικΟλώνοις, ιχνηλατών τόν Παυ
σανίαν, άναχωρήσαντκ κ  Μεγαλοπόλεως διά 
Μεθύδριον (Ά ρ κ .ν .. 35 ).

Σκιά.

κΕισί δέ βκ μεγάλης ’πόλεως καί είς τά 
χωρία όδοί τά  έντός τής ’Αρκαδίας, είς Με- 
θύδριον έβδομήκοντα στάδιοι καί έκατόν. 
Τρισί δέ ,πό  Μεγάλης-πόλίως ανωτέρω στα- 
δίοις καί δέκα Σκιά τε καλοΰμίνον χωρίον 
καί ’Α ρτέμ ιος Σκΐάτιδος ερείπιά έστιν ίεροΰ.
. .  . Έντεΰθεν μετά σταδίους ώς δέκα -ίτό- 
λεως Χα-ρισίων· ύπομ νήματά έστιν ού πολλά- 
σταδίων δέ άλλων δέκα έστίν άπό Χαρισίων 
έίς Τρικολώνους οδός.» (αύτόθι).

’Ανωτέρω λοιπόν τής Μεγαλοπόλεως 1 3 
στάδια κεΐτάι τό καλούμενον χωρίον (τόπο?) 
Σκιά· έν τ·/< περιφερεία τής κώμης Μερζέ, είς 
τήν θέσιν Πλατάνας, ένθα είσίν έρείπια τοΰ 
ναοΰ τής Σκιάτιδος Ά ρτέμιδος, καί Ονομά
ζετα ι ή θέσις αυτη ύπό τών χωρικών μ.έχρι 
σήμερον Σκιά. ’Απέχει δέ τοΰ Κασιδοχωρίου, 
κειμένου έπί τών έρειπίων τής Μεγαλοπό
λεως, 3 /4  τής ώρας περίπου.

Λ-ηρίσιΟί.

Δέκα δέ σταδίους (1 /2  τής ώρας) ανωτέ
ρω τής Σ/.ιάς πρός τήν είς Τρικολώνους άγου
σαν έκειτο ή πόλις τών Χαρισίων (’ΐβραήμ), 
ένθα καί ιάφοι άπό καιροΰ είς καιρόν εύρί- 
‘σκονταί, καί νομίσματα, καί άγαλμάτιά  τινα, 
μαρτυροΰντα τήν είς τό χωρίον Ίβραήμ ίίπαρ- 
ξιν τών ύπό Χαρισίου, υίοΰ τοΰ Λυκάονος οί- 
κισθεντων Xaptaioiv, οΰς ό Παυσανίας είδεν 
έρ/'μοϋς.

ΤρικόΛων οι,

«Σταδίων δέ άλλων δέκα έστίν άπό Χ α- 
.-ρισίων εί; Τρικολώνους όδός. Πόλις δέ ήσαν 
καί οί Τρικόλωνοί ποτε». (Παυσ. αύτόθι). 
Καί τωόντι άναχ ωρών τις άπό Ίβραήμ, μετά 
ήμίσειαν περίπου ώραν, ήτοι δέκα βταδίους, 
φθάνει είς ΙΓαλνρπαυλιαν, ήτις, κα τ’ έμέ, 
είναι οί Τρικόλωνοι, καί ούχί ώς συμπεραίνει 
ό κ- Έ  'Ραγκαβής έν σελίδι 7 0 2  τοΰ β'. 
τόμ,ουτών Ελληνικών αύτοΰ, τό χωρίον Πα
λαμάρι, καί ώνομάσθησαν ίσως ούτως, ώς 
κείμενοι έπί τριών κολωνών (λόφων), έπί 
τών όποιων φαίνονται σωροί λίθων τής άρ- 
χ* ία ; πόλεως, οιτινες συντριβέντες έχρησί-

μευσαν είς άνέγερσίν κλειστών οί '.ιών μέτά- 
γενεστέρας εποχής' διό καί είς ένα μόνον' κό- 
λωνόν σώζονται είσετι ολίγιστοι άργοί λί · 
θοι. "Οθεν εικάζω, δτι ή πόλις αυτη κατοι- 
κηθεΐσα καί μετά τήν καταστροφήν τής Με
γαλοπόλεως, ύπέστη άλλεπαλλήλους έρημ.ώ- 
σεις κατά τάς είς διαφόρους έποχάς γενομέ- 
νας έπιδρομάς, μεθ’ άς κατέστη έντελώς έρη
μος. Οί δέ κολωνοί, έφ’ών ωκοδ μ,ητο ή πόλις, 
άπαρτίζοντες ώς έκ τής-θέσέώς των τρίγω
νον, καλούνται ήδη ύπό τών χωρικών Πα- 
ληοκαλύβα, Βράχος καί Σφεντάμια, ένθα εύ- 
ρίσκουσιν οί γεωργοί καί άγγεΐα  κάί νομί
σματα, καί είτοι τοιρΰτον. Είς Τρικολώνους 
είδεν ό Παυσανίας καί ναόν τοΰ Ποσειδών&ς 
έπί λόφου, καί άγαλμα αύτοΰ τετράγωνον.

Ζοιτίά .

Κ α τ’ άριστεράν τών Τρικολώνων δεκα
πέντε περίπου στάδια κεΐται ή Ζοιτία, έν ή 
ύπήρχον κάί ναοί τής Δήμητρας καί Ά ρτέ- 
μιδος, τηρουμένων μ.έχρι σήμερον μνημείων 
τινών είς θέσιν «Λουτρόν», μαρτυρούντων 
τήν έ'.εΐ ΰπαρξιν τής Ζόιτίας, ήτις έκτέσθή 
ύπό τοΰ Ζοιτέως, έγγόνου τοΰ Λυκάονος. 
«Ζοιτίαν δέ άπωτέρω μ.έν Τρικολώνων πέντε 
που καί δέκα σταδίοις, κειμένην δ ’ ού κατ’ 
εύθΰ,άλλ’ έ.ί. Τρικολώνων έν άριστερα Ζοιτέα 
οίκίσαι τόν Τρικολώνου λέγουσιϊ'..(κέφ. 3 5 ) .

Παπωρία.

Μετά τήν Ζοιτίαν έν τη πε-ριφερεία τοΰ 
χωρίου Ιίαλαμαρίου έστίν ή Παρωρία, άπέ- 
χουσα ταύτης ήμίσέιαν ώραν (1 0  σταδίοις), 
καί όνομάζεται νΰν Βοδΐνος,* ένθα σώζονται 
πολλοί πελασγικοί λίθοι, δεικνύοντες τήν 
αύτόθι ΰπαρξιν τής Παρωρίας, κτισθείσής-ύπό 
τοΰ Παρωρέως, τοΰ νεωτέρου υίοΰ τοΰ Τρι- 
κολώνου. «Παρωρίανκαί ούτος έκτισεν, άπέ- 
χοΰσαν Ζοιτίας σταδίους δέκα. ’Έρημοι δέ 
καί είς 'μέ ήσαν άμφότεραι . . .  Έρείπια δέ 
πόλεων καί άλλα. Θυραίου μέν σταδίους 
πέντε άπωτέρω Παρωρίας καί δέκα.» (Παΰσ, 
αύτόθι).

Θι’'patort

Δεκαπέντε στάδια άπωτέρω τ?ς'Παρω
ρίας, ήτοι 45  λεπτά  τής ώρας ύπάρχουσι τά  
έρείπια τοΰ Θυραίου κτισΟέντος ύπό τοΰ υίοΰ
τόΰ Λυκάονος Θυραίου, δπερ κεϊτα’ κατά πά 
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σαν πιθανότατα είς Παλη,όψαρί, άνωθεν τής 
κώμης Παλαμαριού, καί απέχει τοΰ Βοδινού 
1 5 τωόντι στάδια.

Ύ ψ ους ( Ζνγοβνοτιογ) .

«Τά δέ 'Γψοΰντος (έρείπιά) έστι ϊν δρει 
κειμένω μέν υπέρ τοΰ πεδίου, καλουμένω 
δέ Ί'ψοΰντι, ή δέ Θυραίου τε *αί 'Γψοΰντος 
μεταξύ δρεινή πασά έστι καί θηριώδης.» 
(κεφ. 8 5 ).

Μέχρι τοΰδε, έχοντες ώς γνώμονα τους 
σταδίους τοΰ Παυσανίου, προσδιωρίσαμεν τό 
έφ’ ήμΐν τάς τοποθεσίας τών διαληφθησών 
πόλεων. ν1ΐδη δέ στερούμενοι τοιούτων βον,- 
θημάτων, θέλομεν έξετάσει έπιςαμένως αυτά 
τά  πράγματα καί τάς εικασίας τινών αρ
χαιολόγων,όπως έξ αύτών δδηγηθέντες προσ- 
διορίσωμεν καί την θέσιν τοΰ 'Γψοΰντος. 
Έπισκεφθείς λείψανά τινα άρχαιότητος έν τή 
θέσει «άγιος ΊΙλιας»  άνωθεν τοΰ χωρίου Λυ- 
κοχίών, μήπως ύπήρχεν έκεΐ ό Ί'ψοΰς, δέν 
έδυνήθην νά πείσω έμαυτόν περί τούτου, 
τοΰτο μέν, διότι η θέσις αύτη κεϊται μίαν 
καί ήμισειαν ώραν άνω τών Τρικολώνων κατ’ 
εύθύ, ένώ ό Παυσανίας περιγράφων τάς έν 
αριστερά τούτων πόλεις, άναφέρει καί περί 
'Γψοΰντος, τοΰτο δέ, διότι δ άγιος ’Πλίας 
δέν κεϊται υπεράνιο τής πεδιάδος, άλλά μα
κράν αυτής, μεσολαβούντων πολλών άλλων 
δρέων. Εικάζω δέ, ό'τι έν τή θέσει ταύτ·/], ·?,ν 
ώνόμασάν τινες. Φάλανθον, δχι δρθώς, έκειν- 
το τά  Πτολέδερμα,η τά Κλαΰσον, άτινα μετά 
τών Τρικολώνων, τοΰ Ζοιτίου, τής Χαρισίας 
καί τής Παρωρίας άπηρτιζον τό τμήμα τών 
Εύτρνισίων (κεφ. 2 7 ). Ά φείς λοιπόν τήν 
θέσιν ταύτην, κατήλθον είς τήν πεδιάδα, 
δθεν παρατηρήσας, δτι τό δρος Κλινίτσα, 
υψούμενον άνωθεν τής είρημένης έξηκοντα- 
σταδίου πεδιάδος (Γαιδουροκάμπου), έχει 
πολλάς διακλαδώσεις, διηκούσας είς Βυδό- 
νιον, Ψάρι καί Παλνιόψαρι (Θύραιον), έ'νθα 
έστάθη δ Παυσανίας, ώς φοβηθείς,νά προ- 
χωρήση περαιτέρω διά τά δρε ινόν καί θη
ριώδες τοΰ τόπου, έπείσθην,δτι δρος μέν 'Γ -  
ψοΰς είναι ή Κλινίτσα, πόλις δέ είς αύτά 
δμώνυμος, τό Ζυγοβύστιον. 'Ο κ. 'Ραγκαβής 
έν σελίδι 6 0 9  τοΰ β '. τόμου τών'Ελληνικών 
λέγει άπλώς, δτι τό ορός 'Γψοΰς κεϊται ύπε- 
ράνω πεδιάδος, καί έπ’ αύτοΰ ην πόλις 'Γ 

ψοΰς», καί έν σελίδι 7 0 3 ,  δτι κατά τήν 
όιεύθυνσιν, ην ά-ςολουθεΐ δ Παυσανίας ίσως 
η Δημητσάνα εΐναι δ 'Ι'ψοΰς, χωρίς νά προσ- 
διορίση πρώτον τό δρος, καί κατόπιν νά κα· 
ταλήξϊ) είς τό συμπέρασμα, δτι ή Δημητσάνα 
κεΐ τα ι έπί τών έρειπίων τής πόλεοις 'Γψοΰν
τος. Μέλλοντες νά εΐπωμεν παρα/.ατιόντες 
πολλά περί Δημητσάνης, σημειοΰμεν ηδη εν
ταύθα, δτι, άν δ κ. 'Ραγκαβής έπεσκέπτετο 
τό Ζυγοβύστιον, ήθελε πεισθή, δτι τοΰτο 
κεϊται παρά τώ  δμωνύμω δρει 'Γψοΰντι, καί 
ούχί ή μίαν ώραν τοΰ όρους τούτου άπέχου- 
σα Δημητσάνα, ήτις κεϊται μεν έπί σαγμα- 
τοειδοΰς πετρώδους υψώματος μεταξύ Γόρ- 
τυνος καί ©εισόας, άπέχουσα έκατέρων δύο 
καί έπέκεινα ώρας, δεν έχει δμως συνέχειαν 
μετά τοΰ 'Γψοΰντος. 'Ο Παυσανίας δέν είδε 
βεβαι<ος ούτε τά Ζυγοβύστιον ούτε τήν Δη - 
μητσάναν, καί ήρκέσΟη νά εϊπτ, μόνον, δτι 
μεταξύ Θυραίου (Παληόψαρι) καί 'Γψοΰντος 
(Ζυγοβυστίου) δ τόπος έστιν ορεινός καί θη
ριώδης, μή προσδιορίσας καί τό μεταξύ τών 
όύο τούτων άρκαδικών πόλεων διάστημα, 
άφισταμένων απ’ άλληλων πλέον τών τεσ
σάρων ωρών. 'Ό τ ι δέ τό Ζυγοβύστιον κεϊται 
έπί τής άρχαίας πόλεως 'Γψοΰντος, οίκισθεί
σης υπό τοΰ 'Γψοΰντος, υίοΰ τοΰ Λυκάονος, 
μαρτυροΰσιν αρκούντως οί διαφυγόντες τήν 
σφύραν τών οικοδόμων δλίγοι πελασγικοί 
λίθοι (άργοί), έφ’ ών ώκοδόμηνται δύο οί- 
κιαι, τοΰ Κόκκινη καί Ματθαίου' εΐπον οί 
διαφυγόντες τήν σφύραν τών οικοδόμων' διότι 
πρά 2 5  έτών περίβολός τις κυκλωπικοΰ τε ί
χους δύο καί έπέκεινα πηχεις τά υψος κατα
συντρίβεις, έχρησίμευσεν είς τήν άνέγερσιν 
τής οικίας τοΰ Νικολάου Βασινιώτου, ως δμο- 
λογοΰσι πάντες οί κάτοικοι Ζυγοβυστίου. Τόν 
δ’ ισχυρισμόν μου, δτι τά Ζυγοβύστιον κεΐ- 
τα ι έπί τοΰ 'Γψοΰντος έπιβεβαιοΐ καί τοΰτο, 
δτι άπά Παλτ,όψαρι μέχρι Ζυγοβυστίου δέν 
άπαντα τις υπομνήματα πόλεως άρχαίας, 
είμή έν Ζυγοβυστίω ένθα ευρέθησαν πρό ολί
γων έτών υπέρ τά  εκατόν άργυρα νομίσματα, 
καί δσημέραι άνευρίσκονται τοιαΰτα χαλκά, 
-rtva τών όποιων σώζονται είς τό ένταΰθα 
συσταθέν άρτίως μουσεϊον. ’Εν τή περιφε- 
ρεία Ζυγοβυστίου παρά τ·?ί θέσει «Καστρέ- 
σια» εύρεν δ Ά θ . Τουμπής πλάκα τινα, έφ’ 
ής ήσαν άναγεγλυμμέναι τρεϊς προτομαί, ώς
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δ ίδιος μ ’ έπληροφόρησίν, ή'τις παοαδοθεΐσ* 
είς τάν μακαρίτην Ποΰλον Φωτεινόπουλον, 
δημαρχικόν πάρεδρον τότε, έδωρν'θη ύπ’ αύ
τοΰ είς τινα άρχαιολόγον. Έ π ί πάσι δέ τού- 
τοις προστίθημι, ό'τι υπέρ τήν ημίσειαν ώραν 
πρός τά ΒΔ μέρος μακράν τής κωμοπόλεως 
ταύτης σώζονται έκτίσμένοι 4 — 5 λίθοι πε
λασγικοί, ους οί κάτοικοι καλοΰσι σύνορον, 
καί λέγουσϊν, δτι ένταΰθα τά πάλαι ησαν τά  
δρια Δημητσάνης καί Ζυγοβυστίου.

’Επειδή δέ δ Παυσανίας παρεξέκλινε τής 
άπά Μεγαλοπόλεως είς Μεθύδριον δδοΰ, ίνα 
περιγράψ^ τάς έν άριστερα τών Τρικολώνων 
πόλεις καί λοιπά, διά τοΰτο και έγώ, άφείς 
είς Θύραιον τάν έκ φόβου τοΰ δρεινοΰ καί θηριώ
δους τόπου μή έπισκεφθέντα τό Ζυγοβύςιον 
Παυσανίαν,ηλθον μόνος είς τά πολίχνιον τοΰ
το χωρίς ν’ απαντήσω καθ’ οδόν ούδέ λαγών, 
καί μετά τήν διαληφθεϊσαν περιγραφήν τής 
κωμοπόλεως ταύτης έπανέρχομαι πρός συ- 
νέντευξιν τοΰ καλού μου φίλου, δπως οδη
γηθείς παρ’ αύτοΰ καί είς τήν άνεύρεσιν τών 
έν δεξιά τών Τρικολώνων Κρουνών καί τοΰ 
τάφου τής Καλλιστοΰς, μεταβώ είς Με- 
θύδριον διά τής ποτέ αμαξιτής δδοΰ, ής 
σημεία άνεΰρον είς τό παρά τοΐς Τρικολώνοις 
χ  ωρίον Παληομοϊρι, είς τόχωρίον Παλαμάρι 
ολίγα μέτρα μακράν τής Εκκλησίας κατ’ 
ά.ατολάς, καί είς τήν θέσιν Χ αγια ένθα φαί
νονται καταφανέστερα τά  σημεία τοιαύτης 
δδοΰ, περί ής ούδένα λόγον ποιείται δ Παυ
σανίας. Τοΰτον περιγράφοντα τά y ωρίον Άνε- 
μώσαν καί τήν πόλιν Φάλανθον μετά τινων 
άλλων, μή άνηκόντων είς τήν Γόρτυνα, άνα- 
μένω ώς συνοδίτην καί σύμβουλον είς Με- 
θύδριον παρά τώ  Θαυμασίω δρει, περί τής 
τοποθεσίας τοΰ οποίου πολλά είπόν τινες 
καί έγραψαν.

Kpovrcl· xal τάφος Κ α .Ι. Ιιστοΰς.

«Τρικολώνων δέ έστιν έν δεξιά πρώτα μέν 
άνάντης ίδός έπί πηγήν καλουμένην Κρου
νούς' σταδίους δέ ώς τριάκοντα καταβάντι 
έκ Κρουνών, τάφος έστι Καλλιστοΰς, χώ μα 
γής υψηλόν, δένδρα εχων πολλά μέν τών 
άκάρπων, πολλά δε καί ήμερα' έπί δέ τώ  
άκρω τώ χώ ματι Εεοόν έστιν Άρτέμιδος έπί- 
κλησιν Κ αλλίστης.» (κεφ. 35).

'Ίνκ  έλθ/j τις άπό Παληόπαυλιαν είς τό

χωρίον Καράτουλα θά βαδίσν; άνωφερες μέ
ρος υπέρ τήν ημίσειαν ώραν, καί 0’ άπαντη- 
ση παοά τώ  είρημένω χωρίω πηγήν τινα 
δνομαζομένην Κεράσοβαν, ητις, κατ’ είχε, 
είναι οί Κρουνοί. Έ κ  Κρουνών δ’ ά 'αχω ρή- 
σας θέλει περιπατήσει κατωφερή τόπον έπί 
μίαν καί έπέκεινα ώραν, τριάκοντα δηλονότι 
σταδίους, καί θ’ άπαντήσ^ τόν τάφον τής 
Καλλιστοΰς έν τή περιφερεία τοΰ χωρίου 
Βάγκου, όΐϊου γενομένης άνασκαφής έπί τίνος 
λόφου, ένθα είσί μνημεΐά τινα άρχαιότητος, 
θέλει εύρεθή μετά  τοΰ τάφου τής Κ αλλι- 
στοΰς καί δ ναός τής Ά ρτέμιδος.

Ά μ α ^ ιτη  όδός.

'Ή δέ αμαξιτή όδάς, περί ής εΐπον άνω- 
τέρω, άρχομένη άπά Μεγάλης πόλεως, διήρ- 
χετο  διά της Σκιάς, τών Χαρισίων, τών Τρι- 
κολώνων, διά τών χωρίων Παλη,ομοιρίου 
καί Παλαμαριού, ενθα φαίνονται, ώς έρρέθη, 
σημεία αμαξιτής δδοΰ έπί πετρών, διά τής 
θέσεως Σταυρού, διά τοΰ πετρώδους ηύλα- 
κωμένου διά τούς τροχούς τών αμαξών Χ α- 
γ ΐά , διά τοΰ Μπαρούτσου τών δένδρων, τοΰ 
Ξηροφερέα, τοΰ 'Ραπουνίου, δπου άναφαίνον- 
τα ι αύθις τά  σημεία τής αμαξιτής δδοΰ είς 
τήν θ.σιν Φραγκόλημμα, διά τής Μπουρ- 
τσιας, τών Έ π τά  λεγομένων ψωμίων, είς τό 
τέρμα τών οποίων είδον πάλιν τά  σημεία: 
ταΰτα τής είρημένης δδοΰ έπί ΓΙειραϊκοΰ λ ί
θου δεκαπέντε λεπτά  τής ώρας πρό τής άφί- 
ξεώς μου είς Πυργάκιον. Εντεύθεν δέ κατήρ- 
χετο είς Μεθύδριον, δθεν διευθύνετο είς Ό ρ- 
χομενόν καί ’Ολύμπια,καταδεικνυόμενης μέ
χρι σήμερον τής άπά Μεθύδριον είς ’Ολύμπια 
ά'Λαξιτής δδοΰ είς τήν θέσιν Κάκαβον παρά 
τή άμπέλω τοΰ Π απα Διονυσίου καί άλλων 
Μαγουλινιατών, ένθα αναφαίνονται έπί π ε
τρών ίχνη τής είρημένης δ5οΰ. Ό  δέ τής ίε- 
ρας μονής τών αγίων Θεωδώρων ηγού
μενος Καλλίνικος, έννενηκοντούτης σχεδόν, 
μοί διηγήθη, δτι έν τή μονή ταύτ·/; υπήρχε 
χειρόγραφον 592χ_ρόνων ένμεμβράναις, άπο- 
λεσθέν κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 
έτους, δπερ μετά  τής περιγραφής τής Μονής 
καί έτέρας δμοίας καλογραιών άνωθεν τοΰ 
Πυργακίου, τό δποΐον δέν υπήρχε, καθ’ $ν 
εποχήν ετχε συντα/θή τό πολύτιμον εκείνο 
χειρόγραφον, διελάμβανε καί π«5ί τής όδοΐ



'covjjXiy τής «μαξίτής, ο τ ι  ,.ήρχετο άπό Με- 
γάλόπολιν είς Μεθύδριον διάατού μεσαιωνι- 
/.ου, χωρίου τών Ε π τ ά  ψωμίων Λαλουμένου, 
καί. έκείθεν είς ’Ολύμπια. Καί φαίνετα^ μοι, 
δτι έ:'. Μεθυδρίου διερχομένη ή ό ιός αΰτη τήν 
Θεισόαν, Τευθίδα, και 'Ηραίων, διήκεν εις 
’Ολύμπια" τοΰτο μέν, διότι τοιαύτην διεύ- 
θυνσιν τής όδ.οΰ̂  δεικνύουσι τά διαλ^φθέντα 
παρά τοΐς ομττελώαι τών Μαγρυλιάνων ση
μεία , τοΰτο δέ, διότι ά'λλο μέρος κατάλλη
λον διά, δρόμον αμαξιτόν φέροντα είς ΓΗ- 
ραίαι» καί ’Ολύμπια, δέν υπάρχει.

Μ(θόόριο)·.

*Η πόλις αυτη ώνομάσθη Μεθύδριον, έ- 
π^ιδή έκτίσθη καί συνωκίσθη υπό τοΰ Όρ- 
χομ«ενοΰ, υιοΰ^τοΰ Λυκάονος, μεταξύ δύο πο
ταμίων, τοϋ Μυλάοντος, πηγάζοντος ■ είς 
Μπουρμπουλίστραν, καί τοΰ Μοιλιτά, λαμ- 
βάνοντος τάς πηγάς του άπό τών θέσεων 
Άλεβύζου καί Παναγίας, ,έπάνω εις κολωνόν 
(λόφον),, ό'στις κεΐται πρός β.ορράν τών Τρι- 
κολώνων, άφ’ ών άπεχει εκατόν τριακοντα- 
επτά  στάδια (Παυσ. Άρκ. κεφ. 3 6 ). Ε ν 
ταύθα εκτός τών κυκλωπικών τειχών, δια- 
σαλπιζόντων τήν ΰπαρξιν τής πόλεως ταύ- 
'Γ7ίί παρά,τοΐς χψ>ρίοις ΓΙυργακίω καί Νεμνί- 
τβνι υπάρχει καί 5 ναός τοΰ Ίπ π ίου  ΙΙοσει- 
όώ'.ος επί τώ Μυλάοντι ποταμώ ολίγα μέ
τρα.άνωθεν τοΰ ξενοδοχείου Κωνσταντίνου 
Παπαναστασίου. Ό  Παυσανίας διηγείται, 
ό'τι έφάνησαν καί άνδρες Μεθυδριεΐς Ό λυμ- 
πωνίκαι, πρίν ή ή πόλις αΰτη συντελέσνι είς 
τόν συνοικισμόν τής Μεγαλοπόλεως,

θ α υμ ά σ ιο ι ορος.

Τοΰτο επειδή κεΐται υπέρ τόν Μολοττόν 
ποταμόν μετά βεβαιότητας πολλής δυνά^ 
μ?Oct νά εί'πωμεν, ρτι είναι τό υπεράνω τοΰ 
Πυργακίου ύψούμενον μεγαλοπρεπές όρος 
«Μαδάρα,» καί ούχί ή υπεράνω τής πεδιά
δος Βυτίνης Πατερίτσα, ώ; πολλοί διατεί
νονται- διότι l /.ίϊ μέν ούδείς ποταμός υπάρ
χε ι έ/.τός τοΰ χειμάρρου Σίτσης, ρέοντος. μ,ό- 
νον έν καιρώ βροχής, ένταΰθα δέ εις τάς 
υπώρειας τής Μαδαρας ρέει -.6 τών Μαγου- 
λιάνων ποτάμιον (Καμπέας) έφ’ ο6 καί γ έ 
φυρα υπάρχει, ό'περ είναι βέβαια ό Μολοττός' 
(Παυσ. Άρκ. έν ϊρχη  τοΰ κεφαλ. X X X V I.)

Έάν δέ υπολάβωμεν τήν Πατερίτσαν ώς τό , 
Θαυμάσιον, τότε πρέπει νά υποθέσωμεν καί. 
τόν Παυσανίας παραλογιζόμ-ενον, ώς θέλοντα 
τό λουτρόν τοΰ- Διός έν τώ  τής Δημητσάνης 
ποταμώ  Λουσίω, παραδραμ.ουσών τών τήν 
διατήρησιν καί ανατροφήν τοΰ Διάς έχουσών . 
νυμ,φών τόν Μοιλιταν και Μυλάοντα, ποτα
μούς παρακειμένους τή Πατερίτστ,, όπου 
υποτίθεται, ό'τι έγεννήθη ό,;Ζεύς, Έ άν δέ, 
παραδεχθώμεν τήν Μαδάραν ώς τά Θαυμ.ά-. 
σιον, ό'που ομολογεΐται, ότι έγεννήθη ούτος, 
έπεται, ό'τι αί -Κύμφαι απερχόμενοι έκ τοΰ·. 

1 ό'ρους τούτου, ό'περ απαρτίζειμ.οΐραν τοΰ Λυ
καίου, καί διευθυνς'μεναι είς’ Λύκαιον διά τήν 
ανατροφήν τούτου, άπήντησαν έν πρώτοις., 
τόν τής Δημητσάνης ποταμόν, ό'στις διά τό 
εκεί λουτρόν τοΰ Διός ώνομάσθη καί Λούσιος. 
"Οτι δέ ή Μαδάρα είναι απόρροια τοΰ Λυ- 
καίου, συνεχιζομένη μάλλον διά, τοΰ ετέρου, 
πρός βορράν διακλαδισμοΰ, διη'κον,τος μέχρν. 
βεισςας, καί έξακολουθοΰντος διά τών πρός,. 
δυσμάς τοΰ πεδίου Δημ.ητσάνης όίέων, Λεύ
γων, Άρτοζή ου (άρτου Ζηνός), Έ χτιχόβης,. 
Τσέρου, Βλαχέρραυτι, μέχρι Δικαίου (Δια- 
φόρτι,) φέρω είς μέσον τάν Παυσανίαν, λέ- 
γοντα έν κεφαλαίςο τριακρσ'ώ εκτω τών. 
Α ρκαδικών «τό δέ ορος τό Θαυμάσιον κ α -. 
λούμενον κεΐται μέν υπέρ τάν ποταμόν τόν 
Μολοττόν. Έθέλουσι δέ οί: Μεθυδριεΐς τήν 
'Ρεαν, ήνίκα τάν Δία εΐχεν έν γαστρί, είς 
Θαυμάσιον άφικέσθαι τό όρος, παρασκευάτ 
σασθαι δέ αύτή καί βοήθειαν, ήν ό Κρόνος, 
έπ’ αυτήν ίη, τόν τε Ό πλάδαμον καί άλλους,, 
όσοι περί έκεΐνοχ ήσαν Γίγαντες·' καί τεκεΐν 
μεν συγχωροοσιν αύτήν έν μ,οίρα τινί τοΰ 
Λυκαίου' τήν δέ είς τόν Κρόνον απάτην καί 
άντί τοΰ παιδός τήν λεγομένην υπό τών 
Ελλήνων άντίδοσιν τοΰ λίθου γενέσθαι φα.τ 
σίν ένταΰθα. ’Έ σ τι δέ πράς τνί κορυφή τοΰ 
ορούς σπήλαιον τής 'Ρέας, καί ές αΰτό ό'τι 
μ/Λ- γυναιξί μόναις ίεραΐς τής Θεοΰ, άνθρώ- 
π ω νγεο ύ δεν ί είσελθεΐν έστι τών άλλων.» 
Άναχωρήσασαι λοιπόν αί Νύμφαι έκ τής 
άπορροίας τοΰ Λυκαίου Μαδάρας, καί λούτ 
σασαι τάν Δία είς τόν Λούσιον, οφίκοντο είς 
Λύκαιον, παρ’ ώ ήν καί ή χώρα Κρητέα, ένθα 
άνετράφη ό Ζεύς υπό τών Νυμφών ©εισόας, 
Νέόας καί Ά γνοΰς, ώς αναφέρει 5 Παυσανίας 
έν κεφαλαίω τριακοστώ όγδόω τοΰ ογδόου j
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βιβλίου τών Αρκαδικών, λέγων αΤραφήναι 
δέ τάν Δία φασίν £ν τώ  όρει τούτω (τώ  Λυ- 
καίω-) καί χώρα τέ έστιν έν τώ  Λυκαίω 
Κρητέα καλουμ.ένη- αΰτη δέ ή Κρητέα έστίν 
έξ άριστεράς Απόλλωνος άλσους έπίκλησιν 
Παρρασίου' καί τήν Κρήτην, ένθα 5 Κρητών 
εχει λόγος τραφήναι Δία, τό χωρίον τοΰτο 
εϊναι, καί cu τήν νήσον, ’μφισβητοΰσιν οί 
Αρκάδες.»

Έ π ί πάσι τούτοις πρός τέρψιν τών φιλα-τ 
ναγνωστών, ήδυνομ-ένων είς περιγραφάς,άφο- 
ροίσας τήν αρχαιότητα άναφερω καί τά ε;ής 
περί .τοΰ Θαυμ.ασίου τούτου όρους. Πράς νότον 
κατά τά  Μαγούλιανα ολίγον κάτω τής τοΰ 
όρους κορυφής, έφ’ ής είναι όροπέδιον τεσσά
ρων περίπου στρεμμάτων, έξ ού καταφαίνε
ται δι’ αόπλου οφθαλμού ή Μεσσηνία, ή ' 
Η λεία , Ζάκυνθος κλπ, υπάρχει σπήλαιον, 
ό'περ φαίνεται, ό'τι.ήτο τής 'Ρέας τεκούσης 
ένταΰθα τάν Δία. Τοΰτο έξωτερικώς μέν 
παριστάνει σχήμα μεγαλοπρεπούς κόγχης, 
έσωθεν δέ εχει εμβαδόν άκανόνιστον περί 
τά  δε/,αέξ Γαλλικά μέτρα κατά τό έδαφος, 
άπασα δέ ή.χωρητικότης του είναι περί·τά  
4 8  κυβικά μ,έτρα καί περικλείεται παντα- 
χόθεν υπό βράχου μ.ή λαξευτού, καθώς καί 
ή. κόγχη, ήτις είναι ή είσοδος τοΰ σπηλαίου, 
εχουσα πλάτος μέν περί τά  δύο μέτρα, ΰψος 
δέ άνάλογον τοΰ πλάτους. Παρά τώ  σπη- 
λαίω υπάρχουσι δύο βρύσεις,ρέουσαι τό διαυ-, 
γέστερον, ψύχρότερον καί χωνευτικω.τερον 
ΰδωρ πασών σχεδόν τών ορεινών κρηνών, καί 
Ονομάζονται ή μ.έν μακράν τοΰ σπηλαίου οκτώ. 
λεπτά  τής όίρας Χαλικόβρυσις, ή όέ .ά πο - 
σ.τάσα τούτου ήμίσειαν ώραν 'Έλισκα, είς 
η-ν συρρέουσι κατά τό θέρος Μαγουλιανΐται 
πράς διασκέδασιν. Πρός τή  κορυφή' όέ τοΰ 
όρους κατά τήν περιφέρειαν Πυργακίου υπάρ
χει καί ναΐδιον έρηριμ.μ.ένον, καλούμενον 
(' Άνάληψις», είς $ συρρέουσι -κατ’ έτος πολ
λοί περίοικοι πανηγυρίζοντες κατά  τήν ημέ
ραν τής Άναλήψεως, οΰτε θυσιαστηρίου ύπάρ- 
χοντος, οΰτε μυσταγωγίας έν αύτώ τελού
μενης. Ή  συνήθεια αΰτη, γενομενη έν. 
μεγάλη χριστιανική εορτή, εμφαίνει μέν 
χριστιανικόν αϊοθ/,μα καί τιμήν πράς τόν 
Σω :ήρα,συνεπάγεται δέ καί τήν πιθανότητα, 
ότι απορρέει έκ τής παλαιοτάτης ιδέας περί 
τής είς τό όρος τοΰτο μυθολογουμένης ν.ατα-

φυγής τής ‘Ρέας, καί τής.αύτόθι γεννήσεως 
τού Διός.

ΙΙεοί τοΰ είοταένου ορούς έπισημειώ · καί .
1 α  » * Λ f  β >τούτο, οτι .ε:ς τας υπώρειας αυτου οωόεκα 

εξηκοστά περίπου τής ώρας άνωθεν τοΰ Π υρ-. 
γακίου υπάρχει στενή οπή περίοπτος, δι’ ή ς . 
μ.όνος εις άνθρωπος δύναται-νά είσέλθη" φέρει, 
δε αΰτη είς άντρον έκτεταμένον ίσέπεδον, 
ουτινος τό πέρας διαδέχεται κα,;άβαθρα, 
φέρουσα. είς άλλο άντρον κάτωθεν τοΰ πρώ
του μέτρα τινά, έκτεταμένον καί αύτά καί- 
σκοτεινότερον εκείνου, έπειδή δέν όέχεται. 
φώς άλλοθεν είμή έκ τής είρημένης οπής.. 
Είς τά  σπήλαια ταΰτα λέγουσιν οί γεραίτε-■ 
ροι τών περίοικων μετά τοΰ ήγουμένου τής 
ίεράς μ.ονής τών άγιων ©εοδώρων, ότι είχον 
τήν κρύπτην των οί Κολοκοτρωναΐοι έν καιρώ,, 
λαταορομής.

Ν νμψ ασία  Π ηγή.·

Έάν έξετάσωμ.εν ακριβώς τήν οποίαν δ ' 
Παυσανίας εξακολουθεί, διεύθυνσιν, καί άνα- 
χωρήσωμεν άπό Μεθυδρίου διευθυνόμενοι είς 
τά  κοινά τών Καφυατών, Όρχομ,ενίων καί 
Μεγα/,οπολιτών όρια, θέλομ.εν απαντήσει δύο 
βρύσεις,_ τήν είς τό πέρας σχεδόν τοΰ πεδίου. 
Βυτίνης καί τήν, τοΰ Πορσηνίκου έν Γρανίτση. 
Καί επειδή ή μέν τής Βυτίνης απέχει τοΰ 
Μεθυδρίου μ,ίαν ώραν, ή όέ τής Γρανίτσης, . 
μίαν καί ήμίσειαν, διά τοΰτο προσεγγίζομ.εν 
είς τήν άλήθειαν, έάν όνομ,άσιομςν Τνυμφα- 
σίαν Πηγήν τήν τής Γρανίτσης (Πορσηνίκου) 
κατά τόν Παυσανίαν λέγοντα έν κεφαλα{ω 
36 . «Μεθυδρίου δέ ώς τριάκοντα άπέχει 
σταδίους Νυμφα,σία πηγή, Τοσοΰτοι δε άπό 
Νυμφασίας ετεροι πρός τούς Μ εγαλοπολιτών , 
είσι καί Όρχομενίων τε κοινούς καί .Καφυα
τών ό'ρους.»

Κ αψ ναί.,.

Εί καί αί Καφυαί υπάγονται νΰν είς Μαν-- 
τινείαν, θέλομ.εν όμως είπεΐ τινα περί αυτών, 
καί περί τοΰ έν αύταΐς χωρίου 'Ρεύνου μετά  , 
τοΰ ένταΰθα άναδίδοντος ποταμού Τράγου- 
διότι ή περιφέρεια πάσα τοΰ χωρίου· τούτου 
ανήκει μάλλον είς τούς Βυνιναίους, ή είς· 
τούς Μαντινεΐς,

Παοά τώ χωρίω Χο'.ούσα υπάρχουσι πολ
λά λείύανα τών Καφυών, είς τήν πεν.άόα-

r * /  /  ~  ~  ^  » 7τών οΓΓ.ιων πε-otrrat. γ*/)ς /ω»χα; οι
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άπείργεται τό ΰδωρ τής Όρχομενίβις «ρός 
αποφυγήν βλάβης τών καλ>λιεργουμένων 
αγρών τών Καφυέων’ (Παυσ. Άρκ. κφ. 2 3 ). 
Έντίΰθεν δέ εξέρχεται, ΰδωρ, σχηματίζον 
ποταμόν, κάτερχόμένον είς χάσια« καί άνα- 
δίδοντα είς Νάσους κατά τό μέρος τό ονο- 
μαζόμενον πάλα', μέν 'Ρεΰνον,νΰν δέ Γκιοΰσι, 
δθεν τό άναφαινόμενον ΰδωρ σχηματίζει 
τόν ποταμόν Τράγον, δστις σήμερον λέγεται 
Μ παλιζάκος- ίσως δ’ ώνομάσθη Τράγος 6 
ποταμός ούτος άπό τοΰ δίκην τράγου άνα- 
πηδώντος ΰδατος. Κ ατά τόν Παυσανίαν οί 
Καφυεΐς εΐχον και ναοΰς τοΰ Ποσειδώνος καί 
τής Κνακαλησίας Άρτέμιδος. α"Έστι δ’ αύ- 
τοΐς καί δρος Κνάκαλος, ένθα επέτειον τε 
λετήν άγουσι τή  Ά ρτέμ ιδ ι- ίλίγον δέ υπέρ 
τήν πόλιν πηγή τέ  έστι καί έπί τή  πηγή 
πλάτανος μεγάλη καί ευειδής πεφυκεν, ήν 
ώνόμαζον Μενελαΐδα, ώς φυτευθεΐσαν υπό 
τοΰ Μενελάου, ό'τε ούτος ήλθεν είς Κα- 
φυάς, άθροίζων κατά τής Τροίας στρατόν. 
Έ κ  τής πλατάνου ταύτης ώνομάζετο μετά 
ταΰτα καί ή πηγή Μενελαίς. "Οσον δέ στα
δίου μακράν τών Καφυών υπήρχε τόπος ονο
μαζόμενος Κονδύλια, καί Ά ρτέμιδος ά'λσος 
καί ναός αυτής καλούμενης Κονδυλεάτιδος. 
ώνομάσθη δε οΰτως ή θεά δι’ αιτίαν τοιαύ- 
την. Παιδία περί τόν ιερόν παίζοντα, επέ
τυχαν σχοινίον, τό όποιον εδησαν εις τάν 
τράχηλον τοΰ αγάλματος καί έφώναζον, ό'τι 
έπνίγη ή ’Άρτεμις· ίδόντες τό παιγνίδιον 
τοΰτο τών παιδίων οί Καφυεϊς, τά  έφόνευσαν 
διά λίθιον. Έ ξ  αιτίας δέ τοΰ γεγονότος 
τούτου κατέλαβε τάς γυναίκας νόσος, α ίτι- 
νες έξέβαλον τά  έμβρυα νεκρά πρό τοΰ τοκε
τού, μέχρις ου έλαβον χρησμόν νά θάψωσι 
τά  παιδία , καί νά προσφέρωσι κα.’ έτος θυ
σίαν δ ι’ αυτά. Τοΰτο δέ έποίουν καί μέχρι 
τών ημερών τοΰ Παυσανίου οί Καφυεϊς, οί'- 
τινες κατά διαταγήν τής Πυθίας ώνόμαζον 
καί τήν εν Κονδυλέαις θεάν Ά παγχομένην.

θεισόα.

Αΰτη ώνομάσθη ούτως υπό τής Νύμφης 
Θεισόας, οΰσης έκ τών τριών, τών έμπιστευ 
θεισών τήν ανατροφήν τοΰ Διός. Ή  θεισόα 
ήτο μέν ποτε πόλις συντελούσα είς τόν Όρ- 
χομενόν καί κειμένη μεταξύ Τευθίδος καί 
Μεθυδρίου, έπί Παυσανίου κώμη, υπαγόμενη

μετά τής Τευθίδος, Διποινών, Γόρτυνος κλπ. 
είς Μεγαλόπολιν. Τώρα δέ υπάρχει έρημος, 
καταφαινομένων τών έοειπίων αύτής είς τε 
Παλη,οκάτυνα, άνωθεν τοΰ πεδίου Δημητσά
νης έπί λόφου ύψηλοΰ καταφύτου υπό έλα~ 
τών, καί περικυκλουμένου υπό πελασγικών 
τειχώ ν καί προμαχώνων; ένθα ήτο ή Άκρό- 
πολις καί είς ΙΙευκάνια, ό'που έκειτο κυρίως 
ή πόλις, άπέχουσα τής ά/.ροπόλεως περί 
τούς τέσσαρας σταδίους. Ή  πρός τό ΒΑ μέ
ρος τής πεδιάδος έπί τών υπωρειών πολλών 
βουνών, συνεχομένων μέ τό Θαυμάσιον εκτε
ταμένη έπιμήκης θέσις τής Θεισόας μαρτυρεί, 
ότι ήτο έκ τών πρώτων τοΰ Όρχομενοΰ πό
λεων, διαφέρουσα τής όμορου αυτή Τευθίδος 
κατά τε  τόν πληθυσμόν καί τήν ευπορίαν, 
ώς ίψόμεθα παρακατιόντες. Φαίνεται δέ,ό'τι 
ή πόλις αΰτη, άρχομένη άπό Παλ/;οκ«τύνοιν; 
έξετείνετο οϋ μόνον μέχρι Πευκανίων, ένθα 
ευρίσκονται πλήθος τριμμάτων άγγείων, νο
μίσματα, τάφοι καί έπιγραφαί, έξ ών μία 
μετενεχθεΐσα είς τό ένταΰθα σχολεΐον έπί: 
πλακός Πεντελησίας, ήκρωτηριασμένης παν- 
ταχόθεν, έχούσης πλάτος μέν καί μήκος δύο 
πιθαμών, ρυθμόν δέ Δωρικόν, ή'τις φέρουσα 
μέν κάτωθεν κεκομμένα έν αρχή κεφαλαία 
γράμματα τής μ ετ’ Ευκλείδην γραμματικής 
«ενο  ς  ρ α τ  α » ,έπ ί κορυφής δ ’ αέτωμα, φαί
νεται, ότι ΐστατο έπί άψιδώματος πύλης, ή- 
πόλις λέγω αΰτη έςετείνετο ούχί μόνον μέχρι 
Πευκανίων, άλλά καί μέχρι 'Ραδοκάμπου, 
ό'που άνευρίσκονται τάφοι. Έ ν τώ  Θεισόα 
ύπάρχουσι καί αί κυριώτεραι τοΰ Λουσίου 
πηγαί, ήτοι ή Καρκαλοΰ, έξ ής ποτίζετα ι 
μέγα τμήμα τοΰ πεδίου Δημητσάνης, τό 
Κεφαλόβρυσον τών Πευκανίων καί ή Κρύα 
Βρύσις. Έν δεξιά δέ τής Καρκαλοΰς είς τήν 
θέσιν Γερακοβούνια, άπέχοντα τής άκροπό- 
λεως τής Θεισόας όκτώ λεπτά  τής ώρας, 
ευρίσκονται τάφοι, έφ’ ενός τών όποιων άνε- 
καλύφθη κατά τό ένεστώς έτος έν τώ  άγρώ 
τοΰ Κωνστ. Πισιμίση έπιτύμβιος έπιγραφή 
έπί άκόνης, φέρουσα κεφαλαία γράμματα. 
( ( Α σ π α σ ία  χ  α ι ρ ε » , ή'τις μετηνέχ θη ε ίς 
τό ένταΰθα σχολεΐον. Κάτωθι τών Γερακο- 
βουνίων παρά τή Κρύα Βρύσει έν τή πεδιάδι 
μεταξύ τών άγρών τοΰ Γεωργ. Σχάγιαννη 
καί Παν. Παπακυριακοπούλου έπί τής όδοΰ, 
τής άγούσης είς Καρκαλοΰ, ύπάρχουσιν έδώ-
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λιά τινα, λελαξευμένα έπί άκινήτων πετρών, 
καί τετραμμένα τά  μέν πρός άνατολάς, τά  
δέ πρός άρκτον, τινά δέ πρός μεσημβρίαν 
καί πρός δυσμάς" άλλα δέ, ει και επι τοΰ 
αύτοΰ λίθου ύπάρχουσιν,έχουσιν όμως όιάφο- 
ρον θέσιν, εικάζω έκ τής άτάκτου τούτων 
θεσεως, ό'τι άνάγονται εις την αρχαιοτα .ην 
έποχήν διό καί παρεκάλεσα τόν κ. Παναγήν 
Τούλην, όπως μεταβή καί ούτος έκεΐσε πρός 
έπίσκεψιν αυτών, και εκδωση ειόικην περι 
τούτων έκθεσιν.

Τά εδώλια δέ ταΰτα, άτινα διεσώθησαν 
μέχρις ημών, κατακεκομμένα καί αύτά υπό 
τής σφύρας τών περί αύτά κεκτημένων αγρούς, 
οΐτινες άγνοοΰντες τήν σπουδαιότητα τούτων 
συνέτριψαν τά πλεΐστα, άφεντες ακρωτηρια
σμένα καί τά  υπάρχοντα 2 2  τον αριθμόν, 
χρησιμευσάντων τών έκ τούτων λίθων εις 
διαφόρους άγροτικάς οικοδομάς, μαρτυροΰσιν, 
«οτι ύπήρχεν έκεΐ Εκκλησία λαοΰ.

('Έπεται συνεχεί.α)
I. ΒΟΓΙΑΤΖΗΞ.

Φ Υ Σ ΙΚ Η  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ .

( B U F F  ΟΝ) .

Ό  έ.Ιίφας.

Ό  έλέφας τά μεγαλείτερον ζώον τοΰ κό
σμου, υπερβαίνει κατά τό μέγεθος πάντα 
τά  έπ ίγε’.α ζώα, διά δέ τής νοητικότητός 
του πλησιάζει τόν άνθρωπον έπί τοσοΰτον 
τουλάχιστον έφ’ όσον ή ΰλη δύναται νά πλη- 
σιάση τό πνεΰμα. Ό  Έλέφας, ό κύων ό κά- 
στωρ καί 5 πίθηξ έξ όλων τών έμψυχων όν- 
των έχουσι τό θαυμασιώτερον ένστικτον. 
"Άλλα τό ένστικτον τοΰτο, δπερ είναι τό 
προϊόν τών έσωτερικών καί έςωτερικών ιδιο
τήτων τοΰ ζώου, έκδηλοΰται διαφοροτρόπως 
είς έκαστον τών ειδών τούτων' ό κύων φυ- 
σικώς όταν άφεθή είς τήν ιδίαν αύτοΰ φύσιν, 
εΐναι τόσον ώμος καί α μοχαρής, οσον ό λύ
κος, άλλ’ έν τή άγρία ταύττ) φύσει εύρίσκο- 
μεν σημεΐόν τ ι  εύκάμψεως έφ’ ού δυνάμεθα 
νά στηριχθώμεν ή φύσις λοιπόν τοΰ κυνός

κατά τοΰτο διαφέρει τής τών άλλων σαρκο
φάγων, καθ’ όσον ό κύων εΐναι δεκτικός 
στοργής' έκ φύσεως δηλαδή έχει εν Ιαυτώ 
τό σπέρμα τοΰ αισθήματος τούτου, όπερ ό 
άνθρωπος κατόπιν καλλιεργεί ανατρέφει καί 
άναπτύσσει διά πολυχρονίου καί μονίμου 
κοινωνίας μετά τοΰ ζωου τουτου. Μονος ο 
κύων εΐναι άξιος ταύτης, καθό έπιτηάειότε- 
ρος καί ικανότερος παντος άλλου εις αντι- 
ληψιν τών άλλοτρίων εντυπώσεων. Έτελειο- 
ποίησε δέ ό άνθρωπος πάσας τάς σχετικάς 
αύτοΰ ιδιότητας. Τό αισθητικόν τούτου, ή 
ευμάθεια, τό θάρρος, τά  προτερήματα κτλ. 
έτροποποιήθησαν καί έρρυθμισθησαν δια τοΰ 
παραδείγματος καί τής ποιότητας τοΰ κυ
ρίου του" δέν πρέπει λοιπόν ν’ άπονέμωμεν 
αύτώ ώς ίδιον παν ο ,τι φαίνεται ότι εχει. 
Αί ύψηλότεραι αύτοΰ ιδιότητες έξ ημών έλή- 
φθησαν. Χωρίς νά εχη άποστροφήν πρός τον 
άνθρωπον, ώσπερ τά  άλλα ζώα, τούναντίον 
αισθάνεται κλίσιν προς αυτόν, το δ’ αίσθημα 
τοΰτο, οπερ ουδέποτε εΐναι σιωπηλόν, έκδη- 
λοΰται διά τής έπιθυμίας τοΰ άρέσκειν καί 
παρήγαγε τήν ιύμαθειαν, την πίστιν, την 
σταθεράν υποταγήν, ταύτοχρόνως δε τάν 
άναγκαΐον βαθμόν τής προσοχής προς το 
πράττειν καί πάντοτε ευθύς άκούειν κατά 
συνέπειαν.

Ό  πίθηξ τούναντίον εΐναι άπαίδευτος καί 
άνόητος, ούδέν σχετικόν αίσθημα ούδεμία 
εύγνωμοσύνη τών όιδομενων αυτω περιποιή
σεων οΰτε άνάμνησις τών ευεργεσιών απαν
τά τα ι παρ’αύτώ. Απομακρύνεται τής κοινω
νίας τών άνθρώπων καί αισθάνεται φρίκην 
είς τήν συνάντησιν αύτών, έχει κλισιν δια 
παν εΐδος κακού, ή κάλλιαν είπεΐν, μεγάλην 
τάσιν πρός τό πράττειν παν ό ,τι δύναται νά 
βλάψη ή νά άπαρέση. Ά λ λ ά  τά  πραγμα
τικά έλαττώ ματα  αντισταθμίζονται δ ι’ έν- 
τελείας φαινομένης' ή έξωτερικη αυτοΰ μορφή 
ομοιάζει τήν τοΰ άνθριόπου, εχει βραχίονας 
χεΐρας, δακτύλους, μόνη δε ή χοήσις τών 
μερών τούτων τόν καθιστά άνώτερον τών 
άλλων ζώων- ή όμοιότης δέ τών κινήσεων 
καί τών πράξεων πρός τάς ήμετέρας άρέσχει 
ήμΐν καί άπονέμομεν ταύτας είς ιδιότητας 
έσωτερικάς, ένώ έξαρτώνται έκ τοΰ σχήμα
τος μόνον τών μελών.

Ό  κάςωρ καίπερ πολύ κατώτερος φαινόμενος
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τοΰ κυνός καί τοΰ πίθηκος διά τών ατομι
κών αύτοΰ ιδιοτήτων, έν τού το'.ς εχει έκ φύ- 
σεα·ς δώρόν τ ι σχεδόν ΐίον πρός τό τοΰ λό
γου, συνεννοείται μετά τών δν.οειδών, συν
έρχονται είς κοινωνίαν, ένεργοΰσιν έκ συμ
φώνου, έπιχειροΰσι δέ καί έκτελοΰσι μεγάλας 
καί μακράς άπό κοινοΰ έργασίας. Ή  κοινω
νική αΰτη άγάπη  ώς καί τό προϊόν της αμοι
βαίας αυτών ευφυΐας περισσότερον θαυμά
ζονται ΰφ’ ημών, παρά· ή έπιδεξιότης τοΰ 
πίθηκος καί ή-πίστις τοΰ κυνός. Ό  κύων λοι
πόν έχει πνεύμα (έπιτραπείτω  ή λέξις) δε
κτικόν, ό πίθηξ κατά τό φάινόμενον καί ό 
κάστωρ αίσθημα διά τόν έαυτόν του καί 
τους ίμοίους του. Ό  Έλέφας είναι άνώτε- 
ρος καί τών τριών, συνενοΐ έν έαυτώ τάς 
καλλιτέρας άύτών ιδιότητας. Ή  χειρ είναι 
τό κυριώτερον όργανον της έπιδέξιότητος 
τοΰ πίθηκος δ έλέφας διά τής προβοσκίδας 
άναπληροΐ τόν βραχίονα καί τήν χεΐρα' διά 
τής προβοσκίδος λαμβάνει τά  μικρότατα άν- 
τικέίι/ενα ώς καί τά  μέγιστα, φέρει ταΰτα 
εις τό στόμα, ή θέτει επί τής ^άχεως, π ε
ριβάλλει ταΰτ'ά ήέκσφενδαίίζει μακράν διά 
ταύτης λοιπόν έχει τό αυτό τής έπιδεξιό- 
τητος μέσον όπερ καί δ πίθηξ' ταύτοχρόνως 
κέκτηται τήν εύμάθειάν τοΰ κυνός, καί ώς 
δ κύων είναι καί ούτος έπιδεκτικός ευγνωμο
σύνης και μεγίστην άφοσίωσιν πρός τόν κύ
ριόν του λαμβάνει, έύκόλως συνοικειοΰται 
μέ τόν άνθρωπον εύ ιολώτ'έρον δέ υποτάσ
σεται διά τής καλής περιποιήσεως παρά διά 
τής βίας, φέρεται μετά ζήλου,μετά πίστεως, 
καί νοητικότητος κτλ. έπί τέλους δ έλέφας 
αγαπα ώς δ κάστωρ τούς όμοιους αΰτώ, καί 
συννενοεΐται’ βλέπομεν τούς ελέφαντας συχνό
τα τα  συνερχομένόυς, ή διασπειρομένους, έ i 

υμφώνου ένεργοΰντας καί έάν ούδέν cX'.o- 
ομώσι καί άπό κοινοΰ δέν έργάζωνται τοΰτο 

προέρχεται ίσως ενεκεν έλλείψεως χώρου καί 
όσυχίας, διότι είς ά μέρη κατοικεί δ έλέοας 
άρχαιόθεν κατοικοΰνται ύπό πολλών ανθρώ
πων, δ ι’ 8 καί ζή έν ά -ησυχία καί ούία- 
μού κέκτηται άρκετήν έ'κταίιν καί έλευθε- 
ρίαν συγχρόνως πρός ειρηνικήν κατοικίαν. Εί- 
δομεν ότι όπως δ κάστωρ άναπτύξη τά  π.;ο- 
τερη^ατα αυτού ατταιτοΟνται ττάσαι at συν- 
θήκαι α^ται καί αί εύ ιολίαι καί ότι παν- 
τβχοΰ οτ:οι κάτοικο ΰσιν άνθρωποι άπ;'λ-

λυσι την φιλεργίαν καί παύει τοΰ cE-κοδου.εϊν.ι\ >/ » ι ^
έκαστον ον εχει εν τή φύσει την πραγμα

τικήν αυτού αςιαν καί τήν σχετικήν αύτοΰ 
ικανότητα, έάν θέλωμεν είτε περί τοΰ έ >ός 
ειτε περι τοΰ ετέρου δρθώς νά κρίνωμεν 
έν τώ  ελέφαντι πρέπει τουλάχιστον νά άπο- 
δωσωμεν έίς τοΰτον τήν ευφυΐαν τοΰ κάστο
ρας, τήν επιδεςιότητα τοΰ πίθηκος, τό αίσ
θημα τοΰ κυνός, καί νά προσθέσωμεν κατό
πιν είς ταΰτα τ-ά ί'δια πλεονεκτήματα δηλ. 
την ίσχυν, τό μέγεθος καί τήν μακροβιό- 
τητά. Δέν πρέπέι να λησμονήσωμεν τά  όπλα 
μεθ’ ών δύναται νά διαπεράσνι καί νά νικήση 
τόν λέοντα, υπό τά βήματά του η γή τρέ
μει, διά τής προβοσκίόος του έκρριζώνει τά  
δένδρα και δ ι’ ένος κτύπου τοΰ σώματός 
του κατακρημνιζει τείχος. Τρομερός διά τής 
δυνάμέώς του έίναι καί ανίκητος δέ διά μόνης 
τής αντιστασεως τοΰ όγκου καί τοΰ πάχους 
τής περικαλυπτούσης αύτόν σαρκός, δύναται 
να φερ·(ί επ’ αυτοΰ ολόκληρον πύργον πλήρη 
πολεμιστών,.μόνος δύναται νά κινή μηχα- 
νας και μεταφερει βάρη τόσα, όσα ούδέ έξ 
ίπποι ήδύναντο νά κινήσωσι, συν τή τερα
στεία δέ ταύττ, δυνάμει συνενοΐ τό θάρρος, 
τήν φρόνήσιν, τό φλέγμα, τήν άκραν ύπα- 
κοην" είναι μέτριος καί είς τά  ζωηρότερα τών 
παθώ ν έν τώ  έρωτι έ'χει πλειοτέραν ευστά
θειαν ή δ ■ μην, έν τή δργή δέν κ α ιο π ίΐε ΐ τούς 
φίλους του, προσβάλλει δέ μόνον τούς ά ί ι -  
κησαντας αυτόν, έ θυμεΐται τάς ευεργεσίας 
τόσον πολύ, όσον καί τάς αδικίας Δέν άγαπα 
τάς σάρκας άλλά τρέφεται έκ φυτών,* διό 
δέν είναι έχθρός τών άλλων ζώων, άτινα 
αγαπωσι τοΰτον, διότι πάντα τόν σέβονται 
καί ούδενα λόγον εχουσι νά οοβώνται.

Οι άνθρωποι άρχαιόθεν έτρεφον πρός τό 
ζώον τοΰτο σεβασμόν τινα. Οί άρχ'αΐοι έθεώ- 
ραυν τόν έλέφαντα ώς θανμα τής φύσεως καί 
άπενεμον είς τοΰτον ιδιότητας διανοητικάς 
καί άρετάς άξιοθαυμάστους. Ό  Πλίνιος δ Αί- 
λιανος,ο Πλούταρχος και άλλοι νείώτεροι συγ
γραφείς άπέδιδον είς τά ζώα ταΰτα ήθη λε
λογισμένα, οίον θρησκείαν, λ. χ . ότι καθ’ 
έκάστην έλάτρευον τόν ή'λιον καί τήν σελή
νην παρευρίσκαντο κατά τόν θάνατον τών 
όμοιων των καί μετά τόν θάνατον αύτών 
κατέβρεχον τήν γην διά τών δακρύων τών 
κτλ. Ο: ’Ινδοί προκατειλημίνοι έ :  τής·ίδέ*ς
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τής μετεμψυχώσεως, άκόμη καί σήμερον είσί 
πεπεισμένοι ότι τόσω μεγαλοπρεπές σώμα 
ώς τό τοΰ έλέφαντος έμψυχοΰται υπό τής 
ψυχής μεγάλου τινός άνδρός ή βασιλέως. Έ ν 
Σιάμ σέβονται τούς λευκούς έλέφαντας διότι 
οί κάτοικοι νομίζουσιν ότι αί ψυχαί τών αύτο- 
κρατόρων τής’Ινδίας μεταβαίνουσινείςτούτους, 
δθεν τοΐς κατασκευάζουσιν άνάκτορα, τυΐς πα- 
ρέχουσιν υπηρέτας πολυαρίθμους,εδέσματα έ- 
κλεκτά ένδύματα πολυτελή. Ό  ζών αύτο- 
κράτωρ είναι δ μόνος ένώπιον τοΰ δποίου κάμ- 
πτουσι τό γόνυ, δ δέ μονάρχης ανταποδίδει 
τόν χαιρετισμόν, πασαι αύται αί περιποιήσεις 
κολακεύουσι μέν τούτους, δέν διαρθείρουσιν 
όμως.

’Αφίνοντες κατά μέρος τούς μύθους καί 
τήν εΰπιστον αρχαιότητα, μένουσιν, ύπ’ 
όψιν μάλιστα τών φιλοσόφων, πολλά διά τόν 
έλέφαντα ώστε νά θεωρηθή ώς δν όπερ είναι 
άξιον παρατηρήσεως. Θέλομεν λοιπόν εξε
τάσει τόν έλέφαντα κατ’ άρχάς όπως έν τή 
φύσει εύρίσκεται, ότε είναι ανεξάρτητος καί 
έλεύθερος είτα έν τή δουλεία, ότε ή θέλησις 
τοΰ κυρίου του είναι έν μέρει η ρυθμίζουσα 
τήν ίδικήν του θέλησιν.

Έ ν  άγρία καταστάσει οΰτε αίμοβόρος εί
ναι δ έλέφας οΰτε άγριος, ή φύσις του είναι 
άπαλή, ούδέποτε ποιεί κατάχρησιν τών ό
πλων καί τής ισχύος του, καί τότε μόνον 
ποιεί χρήσιν αύτών ό'τε ύπερασπίζεται έαυ
τόν καί τούς δμοίους. νΕχει ήθη κοινωνικά 
σπανίως περιπλανάται μόνος συνήθως πο
ρεύεται μετ’ άλλων πολλών, δ γηραιότερος 
προηγείται τοΰ στίφους, ό δεύτερος κατά τήν 
ηλικίαν πορεύεται ό τελευταίος, οί νέοι καί 
άσθενεΐς, έν μέσω τών λοιπών, αί μητέρες 
φέρουσι τά  μικρά περιβάλλουσαι ταΰτα διά 
τής προβοσκίδος, Τήν τάξιν ταύτην φυλάτ- 
τρυσιν είς κινδυνώδεις πορείας, ότε δηλ. πο
ρεύονται πρός νομήν έπί καλλιεργημένων 
γαιών. μ ετ’ όλιγωτέρας προφυλάξεως όδοι- 
ποροΰσιν είς τά  δάση καί τά ; έρημους, έν 
τούτοις δέν άποχωρίζονται έντελώς, οΰτε 
άπομακρύνονται είς τοιοΰτον τρόπον ώστε νά 
μή δύνανται νά άλληλοβοηθηθώσι' υπάρ- 
χουσί τινες, οίτινες άποπλανώνται καί άλ
λοι οϊτινες σύρονται ούτως είπεΐν όπισθεν 
τοΰ στίφους καί ούτοι είσίν οί μόνοι ους οί 
κυνηγοί τολμώσι νά προσβάλλωσι, διότι

πρός προσβολήν ολοκλήρου τοΰ στίφους θά 
έχρειάζετο μικρός στρατός, ήθελον δέ νική- 
σ5ΐ άίοΰ άπολέσωσιν πολλούς ανθρώπους. 
Κ ατά τοΰ άδικήσαντος αύτούς πορεύονται 
εύθύς, ένώ δέ τό σώμα αύτών είναι βαρύ- 
τατον, τό βήμα όμως είναι μέγα καί εύκό- 
λως καταφθάνουσι τόν έλαφρότερον εν τή 
πορεία άνθρωπον, τότε διά τών όπλων δια- 
περώσι τοΰτον, ή δράξαντες διά τής προβο
σκίδος ρίπτουσιν μακράν ώσπερ λίθον, έπί 
τέλους φονεύουσι τοΰτον καταπατοΰντες. 
Καί ταΰτα ποιοΰσιν έπί τών άδικησάντων 
αύτούς, είς πάντα όμως άλλον ούδέν κακόν 
πράττουσιν. Έ ν τούτοις έπειδή έπί τοΰ ζη
τήματος τών άδικιών είσίν εύαίσθητοι, κα^ 
λόν είναι ν’ άποφεύγωμεν τήν συνάντησιν 
αύτών, διό οί έρχόμενοι δδοιπόροι είς τά  
μέρη τών έλεφάντων άνάπτουσι μεγάλας τίυ- 
ράς τήν νύκτα καί κτυπώσι τύμπανον διά νά 
έμποόίσωσι τήν προσέλευσιν αύτών. Λέγου- 
σιν οτι, άπαξ προσβληθέντες υπ’ άνθρώπιον 
ή έμπεσόντες είς παγίδα τινά, ούδέποτε λη- 
σμονοΰσι τοΰτο καί ζητοΰσιν έκδίκησιν είς 
πάσαν περίστασιν. "Εχοντες τήν οσφρησιν 
έξαίρετον καί ίσως μάλλον τελείαν τής τών 
άλλων ζώων ένεκα τής μεγάλης έκτάσεως 
τής ρινός των, άπό μακράν αισθάνονται τήν 
έκ τοΰ άνθρώπου όσμήν καί εύκόλως δύναν- 
τα ι νά άιολ.ουθήσωσι τά  ϊχνη του. Οί άρ- 
χα ϊοι αφηγούνται ότι οί έλέφαντες'οποσπών- 
τες τήν υπό τών κηνυγών πατηθεΐσαν χλόην 
μεταφέρουσι ταύτην διά τής προβοσκίδος 
των είς ολον τό στΐοος καί οΰτοι πάντες ει
δοποιούνται περί τής διαβάσεως καί πορείας 
τοΰ εχθρού. Τά ζώα ταΰτα φιλοΰσΐ τάς όχθας 
τών ποταμών, τάς κοιλάδας καί τούς σκιε
ρούς καί υγρούς τόπους, πρίν πίωσιν ΰδωρ 
διαταράττουσι τοΰτο, συχνάκις πληροΰσιν 
ολόκληρον τήν προβοσκίδα είτε πρός μετα 
φοράν έν τώ  στόματι, εϊτε πρός διασκέδασιν 
διασκορπίζοντες τού~ο περίφορικώς. Τό ψΰχος 
δέν άνέχονται, έκ δέ τής ύπερβαλλούσης 
θερμότητος πάσχουτι πολύ, διό καί πρός 
αποφυγήν τής έκ τοΰ ήλιου θερμότητος, είσ- 
δύουσιν είς τά  βάθη τών μάλλον σκιερών 
όασών, συχνάκις έπίσης εισέρχονται έντός τοΰ 
ΰδατος, δέν έμβυθίζονται όμως ώσπερ τά  
άλλα ζώα, διότι ή νήξις εΐναι δύσκολος ενεκα 
τοΰ μεγέθους τοΰ σώματος, καί έάν δέ 9\ι-

8
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θισθώσι δέν άποπνίγονται, διότι άνορθοΰντες 
πρός τά  άνω τήν μακράν προβοσκίδα άνα- 
πνέουσι όιά ταύτης.

Συνήθως τροφή αύτών έστι ρίζαι, χλόη, 
φύλλα, καρποί καί σπόροι, περιφρονοΰσι δέ 
τάς σάρκας καί τους ίχθΰς, όταν είς έξ αύ
τών εύρίσκιρ είς μέρος τ ι  άφθονον βοςκήν, 
προσκαλεΐ τους λοιπούς νά συμφάγωσιν. 
Ε πειδή  έχουσιν ανάγκην μεγάλης ποσότη- 
τος χόρτου, συχνά μεταβάλλουσιν ένδιαί 
τημα , εισερχόμενοι δέ εις καλλιεργημένας 
γαίας ποιοΰσι δεκάκις μεγαλειτέραν κατα
στροφήν είς τήν φυτείαν διά τυϋ σώματος 
καί τών ποδών, παρ’ δσον καταναλίσκουσι 
πρός τροφήν- δι’ έκαστον έξ αύτών χρησι- 
μεύουσιν εκατόν πεντήκοντα λίτρο» /λόης, 
επειδή δέ πάντοτε έρχονται πολλοί εύνόητον 
δ ' ΐ  καταστρέφουσιν ολόκληρον πεδιάδα είς 
μονήν ώραν. Διά τόν λόγον τοΰτον οί Ίονδοί 
καί Νέγροι ζητοΰσι παν μέσον όπως προλά- 
βίοσι τήν έπίσκεψιν αύτών καί προσπαθοϋσι 
διά μεγάλων κρότων καί πυρών πέριξ τών 
καλλιεργημένων γαιών νά στρέψωσιν αύτοΰς 
οπι'σω, συχνάκις μεθ’ όλας αύτάς τάς προφυ- 
λάςεις οί ελέφαντες έρχονται έξ εφόδου 
διασκορπίζουσιτά ποίμνια καί τους ανθρώ
πους καί ενίοτε άρδην άνατρέπουσιν τάς λε- 
π τά ς αύτών κατοικίας' Τότε δύσκολον εί
ναι ή κατάπληξις αύτών, τό μόνον ό'περ δύ- 
ναται νά σταματήσνι τούτους είσί τά  πυρο- 
τεχνη'ματα, ό'τετό αίφνίδιον καί ταχΰ  αύτών 
αποτελεσμα συχνάκις έπαναλαμβανόμενον, 
άποτρέπει, έν δέ τή φυγή δυσκόλως αποχω
ρίζονται, διότι πάντες δμοϋ καί προσβάλ- 
λουσι καί άδιαφόρως διέρχονται η φεύγουσι.

"Οταν έλθϊΐ δ καιρός τών ερώτων, ή με
γάλη πρός τήν άπό κοινού συμβίωσιν υπο
χωρεί είς ζωηρότερόν τ ι  αίσθημα, τό στίφος 
χωρίζεται άνά ζεύγη, ά'τινα προηγουμένως 
παρεσκεύασεν 5 έρως, λαμβάνονται λοιπόν 
κατ’ εκλογήν καί ζητοϋσι κρυσφύγετα, φαί
νεται δέ ό'τι ό έρως προηγείται εν τή πορεία 
αυτών καί ή αιδημοσύνη έπεται, διότι αί 
τέρψεις των έκτελοϋνται μυστικώς· ούδέ— 
ποτε παρετηρήθησαν συνευναζόμενοι- πρό 
πάντων φοβούνται τά  βλέμματα τών όμοιων 
ισως δέ καλλίτερον ημών γνωρίζουσι τήν άπό- 
λαυσιν της ηδονής έν τή σιωπή καί τήν έπα- 
σχόληςιν πρός τό άγαπώμενον άντικείμενον

ζητοΰσι τά  πυκνότερα τών δασών, έρ/ονται 
είς τάς βαθυτάτας έρημους ό'πως άνευ μαρ
τύρων, ανησυχίας καί προφυλάξεως παραδο- 
θώσιν είς πάσας τάς όρμάς τής φύσεως, α ΐ- 
τινες είσί τόσω μάλλον ζωηραί καί διαρκέ- 
στεραι ό'σον σπανιώτεραι είσί καί πλειότερον 
χρόνον άναμενονται. Τό θήλυ έγκυμονεΐ έπί 
όύο έτη, ό'ταν συλλάβνι, τό άρρεν άπομακρύν- 
νεται καί μόνον μετά  τρία έτη δύναται νά 
πλησιάσν) πάλιν. Τό προϊόν τής κιύσεως 
είναι πάντοτε £ν, ό'περ κατά τήν στιγμήν 
τής γεννήσεώς του φέρει όδόντας, έχει δέ 
μέγεθος ενός άγριοχοίρου- έν τούτοις τά  
άμυντήρια ό'πλα αναπτύσσονται ολίγον κατ’ 
ολίγον, ώστε έν ηλικία έξ μηνών έ'χουσι μή
κος δακτύλων τινών- έν αύτή τή ηλικία έ'/ει 
μέγεθος ενός βοός, έξακολουθοΰσι δέ τά  άμυν
τήρια ν’ αύξάνωσι μέχρι προκεχωρημένης 
ηλικίας, σημειωτέον ό'μως δτι οΰτω συμβαί
νει δτε τό ζώον έχει καλώς κατά τήν υγείαν 
καί είναι έλεύθερον, διότι ή δουλεία καί at 
έτοιμ.οι τροφαί πολύ μεκ>ϋσι τήν κράσιν καί 
μεταβάλλουσι τάς φυσικάς έξεις τοΰ έλέ- 
©αντος. Καταδαμ,άζεται, υποτάσσεται, πα ι
δεύεται καί έπειδή είναι ισχυρός καί εύφυής 
ή παν άλλο ζώον, καθίσταται (οφελιμ-ότα- 
τος, έν τούτοις πάντοτε έν τώ  βάθει τής 
καρδίας του φέρει τήν λύπην διά τήν π α 
ρούσαν κατάστασιν, διότι άν καί άπό και
ρού είς καιρόν αισθάνεται τάς ζωηροτέρας 
έρωτικάς έπιθυμίας ούδέποτε συνευνάζονται 
έν δουλεία, Ιπομένως δέν αυξάνει τό γένος 
του, μή δυνάμενος νά ίκκανοποιήστ] τό π ά 
θος του, έξάπτεται, οργίζεται μέχρι μανίας 
ό'τε γίνεται άνάγκη ίσχυροτάτων άλύσεων 
καί παντοίου είδους δεσμών, ό'πως έμποδί- 
σωσι τάς κινήσεις καί θραύσωσι τήν οργήν του.

Διαφέρει λοιπόν ό Έλέφας πάντων τών 
ζώων, δσα 6 άνθρωπος μεταχειρίζεται ώς 
δντα άνευ θελήσεως· ό έλέφας δέν είναι ώσ
περ οί δούλοι τοΰς όποιους πολλαπλασιάζο- 
μεν διά τήν (οφέλειαν ημών, ένταΰθα μόνον 
τό άτομον είναι υπόδουλον, τό δέ γένος δια
μένει άνεξάρτητον καί σταθερώς άπαρνεΐται 
ν’ αύξηση πρός δφελος τοϋ τυράννου’ τοΰτο 
καί μόνον υποθέτει είς τόν έλέφαντα αίσθή- 
μ.ατα άνώτερα τοΐς τών άλλων ζώων, διότι 
τό αίσθάνεσθαι τάς ζωηροτέρας επιθυμίας 
καίάπαρνεΐσθαι συγχρόνως τήν ί'.ανοποίη-
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σιν αύτών, νομ.ιζομεν δτι τοΰτο υπερβαίνει 
καί τοΰς τελευταίους αγώνας τών άνθρω
πίνων αρετών, εις δέ τό μεγαλοπρεπές ζώον 
τοΰτο είναι πράξις «υνήθης α.'/ Ίς ούδέποτε 
άπεμακρύνθη- διά τοΰτο άπαρεσκόμενος τής 
συνουσίας ενώπιον μαρτύρων, έκρήγνυται εις 
οργήν, κατ’ αύτάς δέ τάς στιγμάς τής έρ- 
γής του είναι τό έπικινδυνωδέστερον τών 
κ«ταδαμαζομ.ένων ζώων.

('Έπεται συνέχεια.)
Δ. ΡΠΜΑΝΙΛΙΪΣ.

Ο ΚΥΚΝΟΙ THS ΒΕΡΩΝΗ*.

I
Tantum magno suo debet Ve
rona Catuflo. Q.uantum parva 
suo Mantua V irgilio!

Ε^ς τήν Βερώνην, δοξάζουσιν δτι έγεννήθη 
I  ψάλτης τής Αεσβίας Γάϊος Βαλέριος Κά- 
τουλλος, τό 6 6 7  άπό Κτίσ. ’Ρώμ,ης, έπί 
τής ’ Ιπα τείας Λευκίου Κορνηλίου Κίννα καί 
ν.αί Γναίου Ό κταβίου.

Είς τήν παοά τόν Τιβεριν έκτεινομένην 
κατάφυτσν κοιλάδα, έν μ,έσω τής άνθούσης 
φύσεως, καί ύπό τόν Γλαυκόν τής Ιτα λ ία ς  
«ύρα.νόν, ήντλησε τάς πρώτας αύτοΰ έμ,πνεύ- 
βεις, εις τά  πλούσια τοΰ πατρός του κτήμ.ατα 
παρά τήν ήρεμ.ον λίμνην τής Γάρόης.

’Ά λ λ ’ δτε έγεννάτο δ Κάτουλλος οί *Ρω- 
μαΐοι zl-f ον ήδη μεταβληθή. Ό  πλοΰτος, ο 
μ.ετά τοσαύτας νίκας συσσωρευθείς είς τήν 
πρωτεύουσαν τοΰ κόσμου, ήρχισε νά έκθηλύν^ 
τόν πολεμικόν χαρακτήρα τών άγερώχων 
πολιτών τής 'Ρώμης. Τά θεάματα είχον 
αντικαταστήσει τοΰς πολέμους καί ή Έ στιάς 
πολΰ ολίγον άπεϊχε τής εταίρας.

Έ ν μέσω τοιαύτης κοινωνίας,πολΰ ταχέως 
είδε δ Κάτουλλος τήν άράχνην νά ύφαίννι τόν 
ίστόν της είς τό βαλάντιόν του, καί ή εύτυ- 
χ ία  έγκατέλιπεν αύτόν τής νεότητος είσέτι 
οιερχόμενον τόν πολυκύμαντον βίον.

Ά λ λ ’ δ ερως αύτοΰ πρός τά Γράμματα 
προσείλκυσε τήν φιλίαν τών έξοχων τής έπο

ψής του άνδρών. Ποιηταί καί ρη'τορες, φιλό
σοφοι καί βασιλείς, άπό πολλοΰ ήδη ήγάπη- 
σαν τόν Κάτουλλον, καί οΰτοι ήσαν ο Λικί- 
νιος Κάλβος, δ Κικέρων και δ Κ άτων, δ 
Κορνήλιος Νέπως και δ ’Ιούλιος Καΐσαρ.

Ά λ λ ’ ένώ τοσαύτην πρός αύτόν στοργήν 
έπεδείκνυεν ο δημ,οφιλής έκεΐνος στρατηγός, 
δ Κάτουλλος ερριπτε κατ’ αύτοΰ τοΰς φλο
γώδεις κεραυνούς του διότι ήννόει αύτόν ότι 
έβουλεύετΟ νά καταλύστ] τήν 'Ρωμ.αϊκήν δη
μοκρατίαν καί νά λάβϊί τό οκήπτρον.

('Νάσοι άρέσω,Καΐσαρ,πολΰ ολίγον φρον
τίζω - ούδέ μ.ε μ.έλει νά μάθω έάν ήσαι λευ- 
χβς ή μέλας.»

Ό  Καΐσαρ άπ’ εναντίας έζήτει νά κατα- 
στήση αύτόν φίλον του καί πολλάκις είς τήν 
τράπεζάν του προσεκάλει τόν Κάτουλλον. 
Είναι αληθές δτι δ κοσμοκράτωρ έκεΐνος ςρα- 
τηγός ήγάπα τήν ποίησιν καί τά  Γράμματα 
καί έπεζήτει τήν φιλίαν τοιούτων άνδρών.

Ακολουθών τόν Μεμ.μιον δ Κάτουλλος 
μ.ετά τήν άπώλειαν τής περιουσίας του με- 
τέβη είς τήν Βιθυνίαν, οθεν έπανήλθε πενέ- 
στερος είς ’Ρώμ.ην, δτε άλλος κεραυνός φλο- 
γερώτερος τοΰ πρώτου έπληξεν αύτόν, δ θά
νατος τοΰ πεφιλημένου άδελφοΰ του, δστις 
είς τό άνθος τής ηλικίας του διέτρεχε τήν 
Τρωάδα. Τότε πρώτον ίσως έρρευσαν δάκρυα 
πικρά άπό τών ίφθαλμών του, τότε πρώτον 
συνησθάνθη τήν δυστυχίαν καί ή πενθούσα 
λύρα του πολλάκις έκλαυσε τόν θάνατον τοΰ 
άίελφοΰ.

«Τρωάς, ίλετειρα, Τρωάς! Κοινέ τάφ ί 
τής Ευρώπης καί Ά σίας, δπου ήρωες τοσοΰ- 
τοι μετεβλήθησαν είς κόνιν καί τοσαΰται 
ήρωϊκαί πράξεις κατεστράφησαν, σΰ αύτή 
υπήρξες ή α ιτία  τοΰ θανάτου προσφιλοΰς 
άδελφοΰ.

Π τω χέ μ.θυ άδελφέ! 'Ο θάνατος λοιπόν 
σοι άφήρεσε τό φώς τής ήμ.έρας! μ.ετά σοΰ 
κατήλθεν είς τόν τάφον ή μόνη έλπίς μου, 
μετά σοΰ άπώλετο ή έλπίς, ήν ετρεφεν ή καρ
δίας μ.ου τοΰ νά σε περιπτύξω πάλιν εις τάς 
άγκάλας μου. Άλλοίμ.ονον! Δεν άναπαύεσαι 
είς τόν τάφον τών προγόνων μας άλλ’ ή 
κατηραμένη ά ιτή  τής Τροίας σέ κρατεί μ.α- 
κράν ημών είς τήν άγκάλην ξένης γής.» *)

( 9  I.XVI1I. Ad. Manliura.
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Τότε τεθλιμμένος καί άπελπις δινίλθε την 
Τρωάδα άναζητών τά  λείψανα τοΰ άδελφοΰ' 
αλλ’ ουόείς έγνώριζε τό μνήμα του, ουρείς 
ίσως έκαυσε τόν νεκρόν του. Διήλθε τήν πε
ριώνυμον πατρίδα τοϋ 'Έκτορος καί ύπό τά 
έρείπια έζήτησεν εις μάτην τήν κόνιν τοϋ 
αδελφού.

«Διήλθον καί χώρας καί θαλάσσας όπως 
έλθω είς τόν τόπον, δπου αναπαύεσαι, ό'πως 
αποδωσω τό τελευταΐον χρέος, ό'πως μ.άτην 
ερωτήσω τήν άπό τοΰδε ά'φωνον κόνιν σου. 
Άφοΰ δέ ή τύχη καί τούτου με αποστερεί, 
ο ΐμο ι! π τω χέ αδελφέ έπίτρεψον ό'πως κατά 
τά  πάτρια έθιμά σοι προσφέρω τά  θλιβερά 
μου ταϋτα δώρα. Χαϊρε διά παντός, αδελφέ, 
χαΐρε.» *)

Ό  διά παντός χωρισμός τοϋ πεφιλημένου 
ά)ελφοϋ έστέρησεν αύτόν τών ηδονών τοϋ 
βιου έπί τινα χρόνον καί ή λύρα, οσάκις έτό- 
νιζεν αύτήν, άντί Ανακρεόντειων ώδών,ήχει 
θανάτους μελωδίας καί τούς οφθαλμούς αύ
τοϋ πολλάκις ύγρανε τό δάκρυ.

Μία μόνη ύπήρξεν ή χαρά τοϋ βίου του 
καί αυτη πρόσκαιρος, 6 έρως τής Λεσβίας. 
Ά λ λ ά  τίς ήτο ή Λεσβία ;

II

Οί άρχαιότεροι συγγραφείς διατείνονται 
ότι ύπο το ψευδώνυμ,ον τής Λεσβίας δ ποιη- 
τ/ις εψαλλε την αδελφήν τοϋ Κλοδίου, ενός 
τών μάλλον εχθρών τοϋ Κικέρωνος, ό'στις έφο- 
νευθη υπό τοϋ Μίλονος. ’Εκ τών ποιημάτων 
τοϋ Κατούλλου φαίνεται οτι ή Λεσβία ήτο έγ 
γαμος. Αλλοι δέ υποθετουσιν ότι ώμ.οίαζε 
τας ευγενεΐς εκείνας εταίρας, αίτινες διά τών 
προτερημάτων καί τής αγχίνοιας έςευμε- 
νίζουσι τήν κοινωνίαν καί έπισύρουσι πολλά
κις την αγάπην τών σοφωτέρων άνδρών. Κα- 
τα  την εποχήν εκείνην, δέν ήσχύνετο ούτε 
ο Περικλής ουτε αυτός ο Σωκράτης νά συ- 
ναναστρέφηται μετά  τής περιωνύμου Α σ π α 
σίας.

Ό  εγκληματίας, ούχ ήττον έρως τοϋ Κα- 
τουλλου φαίνεται εξαγνιζόμενος, έάν άποβλέ- 
ψωμεν είς τήν κοινωνίαν εκείνην, ή'τις ήρχισεν 
ακολουθούσα τά  δόγμ-ατα τοϋ "Επικούρου 
καί παραδιδομένη είς τόν άκρατον υλισμό·/νά

( ' )  Carmen CI.

έπιδιώκ»] τήν ευθυμίαν καί τήν ηδονήν, ότε 
5 άνθροίπος έπίστευσνν ότι ζγ διά μίαν μ.ό- 
νην ημέραν καί ότι άποθνήσκων αποθνήσκει 
διά παντός.

III
’Ελάχιστα γνωρίζομ.εν περί τοΰ βίου του, 

μόνος ό G orradini ήθέλησε λεπτομερώς νά 
περιγράψη τά  καθ’ έκαστα καί δή άπό συμ* 
περάσματος εις συμπέρασμα μεταπηδών κα- 
τορθοΐ νά πείσγι αύτός εαυτόν περί τής αλή
θειας τών ύπ’ αύτών γεγραμμένων. Άπαριθ-· 
μεΐ τάς έ/.δρομ.άς τοΰΚατούλλου είς τήνΤροίαν 
καίεις τήν Βιθυνίαν καίπαραδίδει είςήμάς δνο- 
μ.αστικόν κατάλογον τών έρωμ.ένων αύτοΰ καί 
φίλων. Είς τοσαύτας δέ λεπτομερείας κατα- 
ναλίσκεται, ώστε καί τήν είκόνα του ζητεί 
νά παραστήσν; λέγων οτι ήτο ωραίος τήν 
μορφήν, ροδόχρους, ότι εΐχεν ώραΐον στόμα 
καί λευκούς δόόντας. ΙΙολλώ εύστοχώτερον 
ο Henin προσεπάθησε νά δρίση τόν τόπον 
ό'που έκειτο ή οικία τοΰ Κατούλλου καί κατά 
τό δυνατόν νά περιγράψ·/) αύτήν.

IV

Μόνον ί τών σωζομ.ένων έργων τΰυ 
δυνάμεθα νά κρίνωμεν ασφαλέστερο·/. Ταΰτα 
δέ είς δύο μεγάλας τάξεις δύνανταί νάδ ια ι- 
ρεθώσιν, είς μιμήσεις καί είς πρωτότυπα.

Πάσα ή Λατινική φιλολογία τάς δύο 
ταύτας φάσεις παρουσιάζει' καθ’ όσον πάν* 
τες οί 'Ρωμαίοι ποιηταί έμιμήθησαν τούς 
'Έλληνας, ένιαχοϋ μ.έν πόρρωθεν πολλα^οΰ 
δέ πλησιέστερον. Ά π α ντα  όμως, καί πρωτο
τυπία  τις, ήτις χαρακτηρίζει τόν 'Ρωμαΐον 
ποιητήν. Ό  Βιργίλιος έμιμήθη τόν 'Όμηρον 
δ Όράτιος ΦλάκκΟς τόν Αλκαίον τόν Ά να - 
κρέοντα, δ Κατούλλος τήν Σαπφώ καί τόν 
Καλλίμαχον.

Ένώ δέ οι άρχοντες έζήτουν νά έξοστρα- 
κίσωσιν άπό τής 'Ρώμης τούς 'Έλληνας φι
λοσόφους, οί 'Ρωμ.αΐοι σοφοί ά π ’ έναντίας 
έζήτουν νά έπωφεληθώσιν ά π ’ αύτών μ ι
μούμενοι δουλικώς πολλάκις τά  άριστουρ- 
γήματα τής Ελληνικής φιλολογίας:

vfίδη άπό τοΰ έτους 5 1 4 άπό κτίσεως 
'Ρώμ.ης (2 4 0  π . X .) ήρχησαν νά άναφαί- 
νωνται έν 'Ρώμνι αί πρώται 'Ρωμαϊκαί κω- 
μωδίαι, πάντοτε κατ’ άπομίμησιν οίκτράν 
τών Ελληνικών έργων μέχοις ού αετά τήν
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έν Ινάνναις μάχην καί τόν δεύτερον Λιβυ- 
κόν πόλεμ.ον άνεφάνη έπί τής Σκηνής δ Τε- 
ρέντιος) όστις μιμήτης ών καί αύτός τοΰ 
Μενάνδρου καί τής Μέσης κωμωδίας τών'Ελ- 
λήνων κατώρθωσεν καθώς καί δ Πλαϋτος, 
νά άνυψιυση τόάχαρι τών 'Ρωμαίων θέατρον. 
Ά λ λ ’ άπό τής έποχής τοΰ ’Ιουλίου Καίσα- 
ρος καί ιδίως έπί Σεβαστού, ότε ή Λατινική 
Φιλολογία διά τοϋ Όρατίου, Τίτου Λιβίου, 
Όβιδίου, Προπερτίου καί Τιβούλου, ήρχησε 
νά άκμάζτ), ή Ελληνική φιλολογία έξετιμήθη 
πολύ πλειότερον.

Έμιμήθη λοιπόν, ώς ήτο επόμενον, καί δ 
Κάτουλλος τούς "Ελληνας, καί πολλά τών 
έ'ργων του έχουσιν Ελληνικόν χαρακτήρα.

Μίμ.ησιν παραδείγματος χάριν άπαντώ- 
μεν είς τό ποίημα (.'H κόμη τής Βερενίκης» 
τό δποΐον έγραψεν ό Καλλίμαχος καί τό 
δποΐον φαίνεται ότι ο Κάτουλλος πολλαχοΰ 
μετέφρασε' διότι μ.όλον ό'τι τό πρωτότυπόν 
δέν περιήλθε μέχρις ημών φαίνεται δμως πολ- 
λ α /ώ ς ή Ελληνική ποίησις έν αύτώ.

Πτολεμαίος δ Ψιλαδελφεύς είχε δύο τέκνα 
Πτολεμαίον τόν Ευεργέτην,καί τήν Βερενίκην- 
Οί δύο άδελφοί άνδρωθέντες συνήλθον είς .γά
μον κατά τά  τότε έπικρατοΰντα έ'θιμ.α. Δέν 
'παρήλθε πολύ χρόνος άπό τής έποχής ταύτης 
καί δ Πτολεμ.αϊος Εύέργέτης έπέμφθη κατά 
τών Ασσυριών, οϊτινες ήπείλουν νά διατα- 
ράξωσΐ τήν βασιλείαν τοΰ πατρός του. Ή  
Βερενίκη υπεσχέθη είς τήν Άφροοίτην θυσίαν 
τήν ώραίαν αύτής κόμην έάν δ σύζυγός της 
έπανήρχετο νικητής. Ή  θεά είσήκουσε τήν 
προσευχήν της, καί δ Πτολεμαίος μ.ετ’ ολί
γον επανέρχεται νικητής είς τούς κόλπους 
της. Ή  Βερενίκη έξαλλος ύπό χαράς εισέρ
χετα ι είς τόν ναόν καί παρά τόν βωμόν 
τής Θεοΰ άποθέτει τήν πλουσίαν αύτής κό
μην. Τήν έπαύριον η κόμη άνηρπάγη άπό 
τοΰ ναοΰ καί δ περίφημ.ος τότε άστρονό- 
μ.ος Κόνων έβαιβαίου δτι είδε τήν κό
μην της είς τόν ούρανόν μ.εταξύ τών ά- 
στερισμών. 'Ο δε Καλλίμαχος συνέθετο ποί
ημα έν ώ περιέγραφε τήν άποθέωσιν τής 
κόμης.

Η ΚΟΜΗ ΤΙΙΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ.

«Έκεΐνος δστις ήρίθμ.ησε τά  φώτα τοϋ 
απείρου κόσμου καί τήν άνατολήν καί δύσιν

τών άστέρων προσδιώρισεν, όστις α/εύρε τας 
αιτίας, αΐτινες έπισκιάζουσι τόν δίσκον τοϋ 
ήλίου, δστις έξιχνίασε διά τ ί  οί άττερες εις 
ώρισμ.ένον τινά κ,αιρόν άφανίζονται και πώς 
δ "Ερως καταβιβάζων τήν Ειλυθειαν εκ τοΰ 
ούρανοΰ κατακλείει ταύτην είς τά  σπήλαια 
τής Λάτμου, αύτός ούτος δ Κόνων μέ εϊόεν 
άπό τοϋ μ,ετώπου τής Βερενίκης άρπαγεΐσα 
νά στίλβω είς τόν ουρανόν. Ποσάκις αυτη 
είς τούς θεούς, έ/.τείνουσα ίκετευτικώς τας 
χειρ ας δέν μ.έ υπεσχέθη θυσίαν, ότε ο βασι
λεύς έγκαταλιπών τάς γλυκείας τοϋ υμεναίου 
θωπείας έπορεύετο νά ερημ.ωστ] τα  παιδια 
τής Ασσυρίας 1 Εινε αληθές λοιπόν, to Αφρο
δίτη ότι είσαι μ.υσαρά είς τούς νεογάμους; 
Καί δτι είναι προσΛοίησις τά  δάκρυα τά  
δποία καταθλίβουσι τούς γονείς όταν εισερ- 
χω νται είς τόν νυμφικόν θάλαμον ; Δέν κλαι- 
ουσιν άληθώς καί είς τοΰτο επιμαρτυρομαι 
τούς θεούς.

Τοΰτο μέ έδίδαξαν 0.1 μακραί τής Βερε
νίκης μεμψίμοιρίαι, κατά τοϋ νεου συζυγου 
μέλλοντος νά έχστρατεύσϊ).

Ποσάκις είς τήν νυμφικήν σου 'κλίνην δεν 
έκλαυσες τήν χηρείαν σου καί τοΰ προσφιλούς 
άδελφοϋ τήν άπουσίαν. Οίμ.οι! τότε οποία 
θλίψις κατέτρωγε τά  σπλάγχνα σου! 'Οποίαν 
άγωνίαν ήσθάνθη ή ψυχή σου παραδοθεΐσα 
είς μυρίους δισταγμ.ούς ! Καί δμως έγώ παρ
θένον έτι μικράν σέ εύρον τόσον μεγαλοψυ- 
y ον. "Η έλησμόνησες τό άνδραγάθημα εκείνο, 
διά τό δποΐον καί δ θρόνος καί δ νυμφίος 
σοι έδόθη καί τό δποΐον ισχυρότερος άλλος 
δέν έτόλμησε νά πράξν); Πόσον θλιβεροί ήσαν 
οί λόγοι ους άντήλλαξας μ.ετά τοΰ αποχω- 
ροϋντος συζύγου σου ! Καί ποσάκις δεν εσπόγ- 
γισες διά τής y ειρός τούς οφθαλμ.ους σου ! 
Τίς ίσχυρός τοσούτον θεός ήδυνήθη νά μετα- 
βάλη τήν ψυχήν σου ; . . .  .

Τότε διά τήν σωτηρίαν πρσσφιλοΰς συζύ
γου μέ άφιέρωσας είς τούς θεούς ουχί ανευ 
σφαγιάσεως Ταύρου, καί υπεσχεθης να το 
πράιη,ς έάν ποτε ήθελεν έπανελθει νικητής 
καί δούλην τήν Ασσυρίαν μετά τής Αίγύπτου 
ενώσει. Εξοφλούσα τάς ύπό τής θεοΰ απο- 
δεκτάς γενομένας ταύτας εύχάς ήδη άστήρ 
νέος στίλβω είς τόν θόλον τοΰ ουρανού.

Μετά θλίψεως, μεγάλης θλίψεώς μου, έγ- 
κατέλιπον τό μέτωπόν σου, ώ βασιλίς- Ιπ ι-
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μαρτύρομαι σέ αύτήν, Ιπιμαρτύραμαι τήν 
κεφαλήν σου" καί άς άπολεσθή δστις αύθα- 
δώς ήθελεν Ιπιορκήσει εις τοιοΰτον ό'ρκον ! 
Ά λ λ »  τίς δύναται είς τήν κοπίδα τοΰ σιδή
ρου ν’ άνθιστή ; Ό  σίδηρος άνέτρεψε τό δρος 
εκείνο, τό ύψηλότερον άφ’ δσα δ ένδοξος υιός 
τής ©ίας διήλθεν δτε οί ΛΙήδοι έδημιούργησαν 
νέον ώκεανόν, καί δτε ή βαρβαρική νεότης 
διά του μέσου διήλθεν "Αθονος.

Πώς θά άνθιστώσιν αί τρίχες ένώ ύπό 
τήν ίσχύν τοΰ σιδήρου καταπίπτουσι τά  όρη; 
Είθε νά άπολεσθή άπαν τό γένος τών Χαλύ
βων, καί ό'στις τόν σίδηρον έζήτησε πρώτος 
υπό τήν γην καί τήν σκληρότητα ήθέλ,ησεν 
αύτοΰ νά μαλάξνι.

νΕμελλον ν’ άποχωρισθώ καί αί άδελφαί 
μου ίκλαιον έπί τής τύχης μου, δτε δ αδελ
φός τοΰ Αίθίοπος Μέμνονος, δ γλυκύς Ζέφυ
ρος, μέ άνήρπασεν είς τάς εύκινήτους π τέ 
ρυγας του καί μέ έφερε διά τών αιθέρων είς 
τους κόλπους της Αφροδίτης. Αύτή ή Ζε- 
φυρΐτις Αφροδίτη άπεπλάνησεν είς τάς άκτάς 
τοΰ Κανόπα τόν ήγαπημένον της σύζυγον ϊνα 
[/.ή μόνης της Αριάδνης τό στέμμα λάμπη 
είς τους ούρανούς, καί δπως οί ξανθοί μου 
βόστρυχοι,λείψανα αφιερωμένα είς τους θεούς, 
στίλβωσιν ε’ς τούς θόλους, μεταξύ τών 
αστέρων.

’Εκ τών δακρύων είσέτι υγρόν, μόλις 
φθασαν είς τόν ναόν τής θεοΰ, άστρον νέον 
μεταξύ τών παλαιών ή Αφροδίτη μέ κατα- 
τασσει. Μεταζύ τής Παρθένου καί τοΰ σκλη
ρού Λέοντος, καί παρά τήν Καλλιστώ τήν 
τοΰ Λυκάονος, τόν δκνηρόν Βοώτιν είς τήν 
όυσιν οόηγώ, δστις βραδύς καί δύσθυμος 
κατέρχεται είς τόν βαθύν Ώκεανόν. Ά λλ ά  
μολον ότι ή Τιτθύς τήν ημέραν μέ δέχεται 
εις τος κόλπους της (θά ειπω τήν άλήθειαν 
καί ούόένα φοβούμαι, ας άγανακτή ή 'Ρα- 
μνουσια παρθένος καί άς έγείρωνται κατ’έμοΰ 
παρωργισμένοι οί αστέρες, δέν θέλω νά κρύψω 
τα  αισθήματα τής καρδίας μου), ουδέποτε 
όσον λαμπρά καί άν εΐναι ή τύχη μου ουδέ
ποτε εληβμόνησα τό βασιλικόν έκεΐνο μέτω- 
πον από τοΰ οποίου με άπέσπασαν διά παν
τός- διότι δτε ήτο άκόμη παρθένος μέ ήρκει 
μόνον να πινω τήν γλυκεΐαν άναπνοήν της.

Ό ταν, ώ βασιλις, τούς οφθαλμούς έχουσα 
έστραμμένους πρός τόν ουρανόν ύπό τό φώς

τών άστέρων, έπικαλήσαι τήν Κύπριδα τής 
οποίας ούόέποτε τόν βωμόν έρράντίσε τό 
αίμα, δέν θά σοί άρκέσωσιν αί προσευχαί 
άλλά μάλλον τά  πλούσια δώρα δπως επ ι
τύχες παρ’ αύτή νά σοί αποδοθώ. Διά τ ΐ 
έςωρίσθην εις τούς άστέρας ; Είθε νά λάβω 
ταχέω ς τήν θέσιν μου έπί τοΰ μετώπου σου ! 
Ειθε, διά της απουσίας μου, ή Ί'δροχόη νά 
λάμψνι πολύ πλησιέστερον τοΰ Ώ ρίονος! ))

Μετάφρασιν δέ καί δχ ι μίμησιν πλέον εύ- 
ρίσκομεν είς τήν L I ωδήν πρός τήν Αεσβίαν, 
ήτις είναι αντιγραφή της Σαπφικής, ωδής.

"Ιυος ιχο'. κείνος (ραίνεται θεοΐϊΐν..  .

Μίμησις βεβαίως είναι καί τό έπεισόδιον 
τοΰ "Ατυος, ούτινος χ σκοτεινή ιστορία 
ομοιάζει τούς αγρίους καί μυστηριώδεις κυμ
βαλισμός τών ιερέων τής Κυβέλης. Νομίζει 
τις τώ  όντι δτι έκάστη λέξις είναι παρήχη- 
σις τών άτακτων καί θορυβωδών εκείνων 
ύμνων τών Κορυβάντων. Διατείνονται δέ 
τινες δτι τό ποίημα τοΰτο δέν εΐναι τοΰ Κ α- 
τούλλου άλλά τοΰ Κεκιλίου. ’Επίσης μ ίμη- 
σις είναι καί τό α έπιθαλάμιον τοΰ Πηλέως 
καί τής Θ έτιδος.»

’Εντεύθεν άφίεται έλευθέρα ή φαντασία 
τοΰ Κατούλλου- ή μίμησις εντελώς δέν εκλεί
πει άλλ’ υπερισχύει ή 'Ρωμαϊκή ποίησις.

Τά ωραιότερα τών ποιημάτων του ύπό- 
θεσιν έχουσι τόν έριυτα αύτοΰ πρός τήν Λεσ- 
βίαν. Φαίνεται τώ  δντι δτι είναι παλμοί 
τής καρδίας του εκάστη λέξις,καί τό αίσθημα 
ή μόνη Ιμπνευσίς του.

Ή  πιστή καί άπιστος αΰτη ερωμένη μ ετ’ 
ολίγον άπολακτίζει τόν Κάτουλλον, δστις 
έν τή δυστυχία του εξακολουθεί άκόμη νά 
άγαπα τήν Αεσβίαν, καί δταν ένίοτε παρα- 
πονήται κατά τής άττασίας τών γυναικών 
καί τότε άκόμη ενθυμείται τό παρελθόν καί 
τότε άκόμη άγαπα τήν Αεσβίαν.

ΑΣΤΑΣΙΑ ΓϊΝΑΙΚΕΙΟΓ ΕΡΩΤΟΣ.

κΟύδένα μ ’ ειπε θ’ άγαπήστι πλέον,εκτός 
έμοΰ ή φίλη μου' ούδένα, ούτε άν αύτός ο 
Ζεύς τό άπαιτή. Καί μοι ορκίζεται- άλλ’ 
δμως οί δρκοι τής γυναικός γράφονται είς τά  
πτερά τού άνέμου ή είς τόν άφρόν τοΰ κύμα
τος. »

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ Τ01'.

«Α γα π ώ  καί μισώ. νΙσως μέ ερώτησης
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πώς είναι δυνατόν τοΰτο ; καί έγώ το αγνοώ 
άλλ’ δμως τό αισθάνομαι άλλ’ όμως ταλα ι
πωρούμαι. »

Ή  Λεσβία μ ετ’ ολίγον επανέρχεται εις 
τούς κόλπους τοΰ Κατούλλ,ου καί ο ποιητης 
έξαλλος ύπό χαράς άπαθανατίζει τήν ευτυ
χίαν ταύτην.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΣΒΙΑΝ.

«Ούδείς ευτυχέστερος τοΰ άνθρώπου εκεί
νου, δστις παρ’ έλπίδα βλέπει έκπληρουμέ- 
νους τούς πόθους του. Ή  y αρά, τήν οποίαν 
αισθάνομαι σήμερον εΐναι πολυτιμοτέρα τοΰ 
χρυσού καί τών θησαυρών. 'II Λεσβια με 
άγαπα. ’Επανέρχεσαι είς τούς κόλπους μου 
λοιπόν, Λεσβία; ένώ ένόμιζον δτι διά παντος 
άπεχωρίσθης! ΤΩ ευτυχής ημέρα! Τίς είναι 
ευτυχέστερος μ ου ; "Η τίς δύναται πλειότε- 
ρον έμοΰ νά άγαπήστ] τήν ζω ή ν ; »

Υ

Ά λ λ ’ δ τοσοΰτον γλυκύς καί περιπαθής 
ούτος κύκνος τής Βερώνης, είχε την ψυχήν 
έλευθεραν καί άτίθασσον. Ουδεποτε εκολα- 
κευσε τόν Καίσαρα καί ούδέποτε έκλινε γονυ 
πρό τής ισχύος του.

Ούδέν γνωρίζομεν περί τοΰ θανάτου του, 
καί ένώ σήμερον καί δ τελευταίος συγγραφευς, 
βιογραφείται υπό δύο, πολλάκις όε και υπο 
τριών βιογράφων, τήν έποχήν έκείνην οι έπαι
νοι καί τά  έγκώμια ήσαν πολλώ ελ,ασσονες.

Ά λ λ ’ ή Λεσβία έκλαυσεν έπί τοΰ τάφου 
το υ ;

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.
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ΦίΛοι ίταΐροι.

'Εσπέραν τινά έσχάτως νύκτωρ επανερχό
μενος οίκοι παρετήρησα διάττοντάς τινας άςέ- 
ρας. ’ΐδού εΐπον κατ’ έμαυτόν μάθημα κατάλ
ληλον νά πραγματευθή τις έν τώ  Συλλόγω

(>) Διατριβή σταλεΐσα έξ Άδριανουπόλεως καί 
άναγνωτθεΐσα τήν 23 Ίανουαρίου ε.ε. έν τώ Φιλ" 
-υλ. Βύρωνι.

ημών. Πόσοι τό θέρος κατά άστερόεσσαν εσπέ
ραν δέν εΐδον τά πλανώμενα κατά τό φαι- 
νόμενον ταΰτα φώ τα,τά δποΐα παρήλθον άπα- 
ρατήρητα ύπό τών πλείστων; Είς πόσους άρα 
δέν ήγέρθη ή έρώτησις : τ ί  τά χα  είσί τά  φώτα 
ταΰτα, ποιαν γινώσκουσιν αφορμήν, πόθεν 
προέρχονται; Δεν θά ήναι άρα εύτύχημα είς 
εμέ νά μεταδώσω τάς περί αύτών γνώσεις 
τής επιστήμης τών ούρανών είς τούς μή είοό- 
τας αύτάς έκ τών έν τώ  Συλλόγω συνάδελ
φων μου, νά ύπομνήσω δέ αύτάς είς τούς είόό- 
τας, προσθέτων τάς νεωτάτας τής έπιστη- 
μης άνακαλύψεις ν.αί παρατηρήσεις ; Ιδού, 
κύριοι, αί σκέψεις αίτινες μέ ώθησαν είςτόνά  
πραγματευθώ τό μάθημα τοΰτο, δπερ είναι 
ύψηλόν καί προϋποθέτει γνωστά τά  στοι
χειώδη τής κοσμογραφίας μαθήματα, άλλ’ 
εΐναι συγχρόνως καί άπλούς·ατον είςτήνκατά- 
ληψιν. Πριν δέ είσέλθω είς τά  καθ’ έκαστα θά 
σάς παρακαλέσω νά μοί χαρίσητε τήν πολύ
τιμον προσοχήν σας είς τά  ολίγα, άπερ θά 
εϊπω γενικώς περί τής τοΰ σύμπαντος γενέ- 
σεως ήτοι κοσμογονίας, επειδή ταΰτά είσι 
χρήσιμα καί αναγκαία πρός κατανόησιν τών 
λοιπών.

Τί έστι κόσμος ; Ιδού έρώτησις καθ’ έκά- 
ςην γεννωμένη έν τή  διανοία ημών. Τίς, κύ
ριοι, έξ υμών έξ άπόψεώς τίνος περιφέρων τό 
βλέμμα είς τε τόν έπίγειον καί έπουράνιον 
κόσμον δέν έθαύμασε τά πρό τών οφθαλμών 
του άνελισσόμενον μεγαλεΐον καί τήν αόρα
τον δύναμιν τήν κανονικώς καί άπαρασαλεύ- 
τως κινούσαν τοσαύτην περιουσίαν υπάρξεων 
εμψύχων τε καί άψύχων ; Τίς τοΰ πρώτου θαυ
μασμού παρελθόντος δέν ήρώτησε τίς ή χειρ 
ή παραγαγοΰσα τοσούτους κόσμους, τ ίς  ή άρ- 
χέγονος τοΰ παντός δύναμις; Ναι, είναι αλη
θές πάντες άπηύθυναν έαυτοΐς τάς άναποφεύ- 
κτους τώ  άνθρώπω ερωτήσεις ταύτας’ πλήν 
ολίγοις έδόθη ύπό τοΰ δημιουργοΰ ή μεγαλο- 
φυία εκείνη, είς ήν υποχωρεί παν μεγαλεΐον, 
παν ά'γνωστον γεγονός καί οίτινες άποδει- 
κνύουσιν ότι δ Πλάστης έδημιούργησε πρώ
τιστον δν έν τώ  ήιιετέρω κόσμω τόν άνθρω
πον. "Αν δέ καί πάντες οί κατά καιρούς φι
λόσοφοι καί μεγάλοι άνδρες προσεπάθησαν νά 
άπαντήσωσιν είς τήν έρώτησιν ταύτην, μόνον 
είς τούς έπιστήμονας άνδρας τών νεωτέρων 
χρόνων ύπελείπετο. ή άπάντησις είς αυτήν*
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και τοΰτο, επειδή οί μέν αρχαίοι κατά τάς 
κατά καιρούς έπικρατούσας φίλοσοφικάς ιδέας 
προσεπάθουν νά άπαντήσωσιν είς την έρώτη- 
σιν ταύτην, οί δέ νεώτεροι οδηγούμενοι ύπό 
της παρατηρήσεως τοΰ έπιστημονικώς κατηρ- 
τισμ.ένου δφθαλμοΰ καί της λεπτομερούς έξε- 
τάσεως τών φυσικών φαινομένων τοΰ ήμετέ- 
ρου κόσμου διά τών διαφόρων συνδυασμών 
κατώρθωσαν νά άπαντήσωσιν είς αύτήν. Παρα- 
λείπων δέ νά εξετάσω λεπτομερώς τάς δια
φόρους θεωρίας τών άρχαιοτέρων καί νεωτέ- 
ρων ώς έξαγούσας με τοΰ παρόντος μαθήμα
τος θά άναφέρω έκμέν τών άρχαίων θεωριών 
την τοΰ ’Αναξαγόρα, έκ δέ τών νεωτέρων τήν 
νΰν έπικρατοΰσαν τοϋ κόσμ.ου,τήν τοϋ Laplace. 
Καί ο μέν ’Αναξαγόρας τήν τοΰ παντός γέ- 
νεσιν οΰτω εξηγεί: "Οτι κατ’ άρχάς δ Κόσμος 
ήν ύλη άμορφος καί διακεχυμένη μέχρι ού 
ήλθε νοϋς υπέρτατος, ό'στις κατατάσσων καί 
διακρίνουν τάς δμοιομερίας παρήγαγε τόν ύπο- 
π ίπτοντα  είς τάς αισθήσεις μας κόσμ.ον βλέ
πετε δέ, ώς έ'λεγον, ό'τι αί άρχαΐαι θεωρίαι 
περί τής κοσμ,ογονίας ήσαν καθαρώς φιλοσο- 
φικαί καί δογματικαί. Νΰν άναφέρω καί τήν 
θεωρίαν τοΰ Laplace ώς έχει είς τό άριστούρ- 
γημα της νεωτέρας άστρονομίας, εις τό λαμ
πρόν αύτοΰ καί ογκώδες αύγγραμμ.α ό'περ επι
γράφει «ή Ουράνιος Μηχανική.» Κ ατά τόν 
Laplace τό σύμπαν ήν θερμότητι τετηκυΐα υλη 
περιστρεφομ.ένη περί τόν έαυτής άξονα δυνά
μει τής άρχικής ώθήσεως ην ή δημιουργός 
χειρ έδωκεν αύτώ. Ή  ύλη αυτη τετηκυΐα ούσα 
καί περιστρεφόμενη περί τόν άξονά της, πρώ
τον ήτο συνεχής δυνάμει τής άτομικής έλξεως, 
δεύτερον ήν σφαιρική πεπιεσμένη περί τάση- 
μ.εΐα δι’ ών διήρχετο έ παγκόσμιος άξων, κα
θώς συμβαίνει είς παν ροώδες σώμα αίωρη- 
μ,ένον καί περιστρεφόμενον περί άξονα. Ή  ρευ
στή αυτη ύλη διά τής εκπομπής άποβαλλο- 
μένης τής θερμότητας ήρχισε νά ψύχηται περί 
τά  περιφερικά μέρη καί βαθμηδόν καί κατ’ 
ολίγον νά στερεοποιήται δλονέν άποβαλλο- 
μένης τής θερμότητας. "Ωστε μετά παρέλευ- 
σιν αιώνων μ,έρη πέριξ στερεοποιηθέντα άπε
σπάσθησαν τής λοιπής ύγρας μάζης καί έξη- 
κολούθουν μέν νά ύπόκεινται είς τοΰς δύω άρ- 
χικοϋς νόμους, τής βαρύτητος καί τής περι
στροφής, άλλά στερεά ήδη δντα καί μή άπο- 
τελοΰντα συνεχή μάζαν μέ τήν λοιπήν ύλην.

Προϊόντος τοϋ χρόνου καί άποβαλλομ,ένης δλο- 
νέν θερμότητος άπεσπάσθησαν δυνάμει τής 
αυτής σειράς τών φαινομ,ένων πλήθος μικρο- 
τέρων σωμάτων άπό τήν δλην μάζαν κανονι- 
κώς καί άπαρασαλεύτως κινουμ,ένων περί τήν 
αρχικήν συνεχή μάζαν, ή'τις δλονέν ύφίστατο 
καί ύφίσταται τάς αύτάς κολοβώσεις, παρά
γουσα δλονέν τώ  χρόνιο νέα σώματα περί αυτήν 
περιστρεφόμενα καί είς τούς αυτούς υποκεί
μενα νόμους. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην έπλά- 
σθη καί ή γή, δ πλανήτης είς 8ν κατοικοΰ- 
μ.εν, ό'στις κατ’ άρχάς ήν είς μεγαλείτερον 
βαθμόν ρευστή, δλονέν δε περιπήγνυται καί 
στερεοποιείται. ’Εντεύθεν λαμ.βάνων αφορ
μήν ήδύνατό τις νά δμ.ιλήσνι περί τής περι
στροφής τής γής περί τόν ήλιον καί περί τών 
νόμων κατά τούς οποίους τοΰτο γίνεται,έ'πειτα 
δέ γενικεύων τόν περί τούτων λόγον νά παρά- 
σχτ] ύμΐν ά'ριστον καί αύτή χειρί συλληπτόν 
παράδειγμα τής κοσμογονίας. Πλήν τοΰτο άφω
νων είς έτερον συνάδελφον περΜρίζομ.αι είς ό'σα 
γενικώς είπον περί τοΰ σύμπαντος, «τινα είναι 
ή θεωρία έφ’ ής σήμ,ερον ή επιστήμη στηρι- 
ζομένη έξηγεΐ θαυμ,ασίως τα  φαινόμενα τοϋ 
παντός κόσμου.

’Εκθείς είσαγωγικώς ταϋτα εισέρχομαι είς 
τό κύριον θέμα, ήτοι περί διαττόντων είδικώς 
αστέρων. Ό  περί αύτών ό'μως λόγος μάς αναγ
κάζει νά εϊπωμεν δύω λέξεις πρώτον, περί φω- 
τονεφελών ώς χρησιμ.ευουσών τούτων είς ευ
χερή κατάληψιν τών μετ’ έπειτα λεχθησομέ- 
νων περί διαττόντων άστέρων. Φωτονεφέλη ; 
"Εχομ.εν μ.ίαν τοιαύτην πρόχειρον καί παμ- 
μέγιστον,τόν Γαλαξίαν. Πλήνκαί ά'λλας απεί
ρους μικράς άςτινας π ά ςτ ις  είδεν έπί τών ου
ρανών. Είναι αύται σώμ,ατα είς τούς ουρανούς 
βλεπόμ.ενα δίκην νεφέλης μικράς διά τών «ό
πλων οφθαλμών ένεκεν τής άποστάσεως. Διά 
τοΰ τελεσκοπίου ό'μως βλέπει τις αύτάς ώς 
άπειρον σμήνος μικρών άστέρων πλησιέστατα 
άλλήλων κειμένων. Φρονοΰσι δέ οί άστρονόμοι 
ό'τι αύται εΐναι τεμάχια  ρευστής ύλης, ά'τινα 
άπεσπάσθησαν έκ τής όλης άρχικής μάζης 
καί έξακολουθοϋσι νά στρέφωνται περί τ ι 
κέντρον, έξ ού καί άπεσπάσθησαν καί ό'τι 
προϊόντος τοΰ χρόνου ψυχθεΐσαι έστερεοποιή- 
θησαν έν μ.έρει ώς πριν έλέγομεν καί έσχη- 
ματι'σθησαν έν τή περιφερεία αύτών σώματα 
στερεά περιστρεφόμενα περί τό κέντρον τών
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φωτονεφελών καί άποτελοΰντα τά  τελευταία 
ταΰτα τούς μ.ικρούς άστέρας ους βλέπει ο 
ώπλισμένος όφθαλμός. Μετά τά  ολίγα ταΰτα, 
ελθωμεν είς τούς διάττοντας άστέρας.

Είσίν ούτοι κατά τάς έσχάτας έρευνας 
Γάλλου αστρονόμου,ούτινος μοί διαφεύγει τήν 
μνήμην τό όνομα,είναι σώματα άποσπασθέντα 
έκ τής άρχικής μάζης καί στερεοποιηθέντα 
η μή, άτινα περιπλανώνται είς τό σύμπαν 
υποκείμενα καί ταϋτα είς τούς δύοάπαοασα- 
λεύτους νόμους τοΰ σύμπαντος, οΰς διετύ- 
πωσεν δ μ.έγας Νεύτων, καί υποβαλλόμενα 
είς πάσας τάς περιπετείας άς ούτοι συνεπά- 
γουσι. ϊ ά  σώματα ταϋτα είναι μικρά ή με
γάλα καί διαφεύγουσι τήν ήμετέράν ορασιν 
είτε διά τήν άπόστασιν, είτε διά τήν σμι- 
κρότητα ή καί δια τήν έλλειψιν ϊδίου ή ξέ
νου έπ·’ αύτά προσπίπτοντος φωτός, γινό- 
μ.ενα δρατά μ.όνον δταν είσέλθωσιν είς τήν 
ατμόσφαιραν τοΰ πλανήτου μας,δτε γίνονται 
φωτεινά καί λαμβάνουσι καί τό όνομα ορατά 
γιγνόμενα «διάττοντες άστέρες». Πώς γίνον
τα ι φωτεινά έν τή  ήμετέρα άτμοσφαίρα καί 
οποίου είδους είναι ταϋτα τά  σώματα καί τ ί  
θέσιν κατέχαυσιν είς τό σύμπαν; περίτούτων 
πάντων ήδη θά έπασχολήσω τήν προσοχήν σας. 
Σημειούσθω δμοις προηγουμένως ό'τι κατά τόν 
ορισμόν 8ν εϊδομεν είς τούς διάττοντας άστέρας 
έμ,περιλαμ.βάνονται καί οι άερόλιθοι 'Λαλούμε
νοι, οϊτινες ούδέν άλλο είναι κατά τας νΰν 
έπικρατούσας θεωρίας ή μεγάλοι διάττοντες 
άστέρες καί κατά συνέπειαν πάν λεγόμενον 
περί διαττόντων άστέρων ισχύει καί περί τών 
άερολίθων. Νΰν έξηγήσωμεν έκαστον των ζη
τημάτων άτινα έφθημεν θέντες.

λ .) Πώς γίνονται φωτεινοί έν τνί ήμ.ετέρα 
ατμόσφαιρα. Περί τούτου πολλά και διά
φορά έλέχθησαν πρός έξήγησιν καί τής χη 
μείας καί τοΰ ήλεκτρισμοϋ λαβόντων μέρος. 
Τό βέβαιον δμως καί αληθές εΐναι δτι μέ
χρι τοϋδε δέν έδόθη πείθουσα καί αληθής τοϋ 

νομένου έξήγησις καί α ιτία είναι, επειδή 
τά  πολλά, οί διάττοντες άστέρες δέν 

δύνανται νά ύποβληθώσιν είς τήν βάσανον 
τών χειρών καί εργαλείων ημών. Ί Ι  τά  μάλα 
έπικρατήσασα ιδέα είναι δτι οί διάττοντες 
άστέρες συνίστανται έξ ούσιών καυσίμων 
έν τή ήμετέρα ατμόσφαιρα διά χημικούς 
λόγους. "Αμα λοιπόν ώς τό άποτελοϋν

τόν διάττοντα ά 'τέρα  σώμα είσέλθη, εις τήν 
άτμοσφαίραν φλέγεται καί καίεται ολο- 
τελώς μεν, «ν ήναι μικρά, έν μέρει δέ άν 
μ.έγα καί τότε αποτελεί τόν λεγόμενον αερο- 
λιθον, δν δύναται νά ύποβάλη ο άνθρωπος 
είς βάσανον. Ώ ς είπον δμως ύμΐν ή έξήγη- 
σις αυτη δέν είναι επαρκής.

β'.) 'Οποίας φύσεως είναι ταϋτα τά  σώ- 
μ.ατα : Είς τοΰτο δύναται νά άπαντήση ή 
επιστήμη έκ μ.όνων τών άερολίθων έςάγου- 
σα συμπεράσματα. 'Ό τ ι δέ είπον περί τ,ής 
καύσεως τό αυτό δύναμαι νά επαναλαβω 
καί περί τής φύσεως τφν σωμ.άτων τούτων 
δτι τ . έ. ολίγα γινώσκει ή έπιστήμη. Πλήν 
τοΰτο δέν θά είπν) δτι δ στρατιώτης τής επι
στήμης πρέπει νά καταθέση τό δπλον καί 
ν<? υποχώρηση, ώ, οχι βέβαια. Μήπως κατ’ 
άοχάς τ ί ήξεύρομ.εν! Μήπως δέν είναι αλη
θές* δτι άν σήμερον άνίστατο έκ τών νεκρών 
δ ’Αριστοτέλης βλέπων τάς νϋν προοόους 
τής έπιστήμης, μ.ήπως, λέγω , δέν ήθελε π ι-  
στεύσει δτι οί θεοί δέν ευρίσκονται πλέον 
έπί τοϋ Ό λύμπου’ δ δε άνθρωπος έχει .ήδη 
τά  πτερά τοΰ διάκτορος Έρμοϋ, τόν κεραυ
νόν τοΰ Διός καί τήν τρίαιναν τοΰ Ποσειδώ- 
νος ; Καί διά τίνων απέκτησε ταυτα , Δια 
τής έρεύνης, διά τής μελέτης διά τής παρα
τηρήσεως. Ό  έπιστήμων λοιπόν άντί νά κα- 
ταθεσνι τό δπλον πρέπει νά έρευνα, νά έξε- 
τάζν). Ιδού  δέ τ ί  έκ τής έρεύνης μέχρι τοϋδε 
έξήγαγον περί τής φύσεως τών διαττόντων 
άστέρων. "Οτι καί ούτοιεχουσι συστατικα ά
τινα έχει καί δ ήμέτερος πλανήτης, ώς λ. χ . 
άνεκαλήφθη είς αύτούς σίδηρος, καί μάλιστα 
καθαρός, ένώ τοιοϋτοι είς τήν γήν δέν άπαν- 
τώ ντα ι- καίάλλα συστατικά, άτινα ήθελεν εί- 
σθαι σχολαστικόν νά άπαριθμ.ήσω είς διατρι
βήν άπτομένην τών γενικωτέρων τοΰ ζητήμα
τος τούτου πραγμάτων. Κατά καιρούς έπεσαν 
εις τήν γήν διάφοροι άερόλιθοι καί ή άστρο- 
νομία άναφέρει ά'.ριβώς τήν χρονολογίαν 
καθ? ήν έκαστος έπεσε καί τά  φαινόμ.ενα 
άτινα παρηκολούθησαν τήν πτφσίν του. Τό 
πρώτιστον φαινόμενον είναι τό φώς, ώς καί 
είς τούς μικρούς διάττοντας άστέρας μέ τήν 
διαφοράν δτι είναι πολύ λαμπρότεοον καί 
μάλιστα μή άνεκτόν είς τήν ορασιν- έκτος 
τοϋ φωτός οί μεγάλοι διάττοντες άστέρες 
ήτοι άερόλιθοι, συνοδεύονται καί διά δεινοΰ

ί)
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πατάγου. Διελθόντες δέ τήν ατμόσφαιραν, 
ώς οί μικροί πίπτουσιν έπί τής γής ώς ψυ
χρά πλέον σώματα μή φλεγόμενα καί κατ’ 
ούδέν διαφέροντα τεμαχίου βράχου. ’Αερο
λίθους ευρίσκει τ ις  είς διάφορα μουσεία, πρό 
πάντων εις τήν ’Αμερικήν. Είναι ούτοι δια
φόρου μεγέθους καί σχήματος. ’Εννοείται δέ 
οϊκοθεν δτι μικρών αερολίθων τους οποίους 
δέ εΐδικως διάττοντάς δνομάζουσιν άστέρας 
ίχνη δέν υπάρχουσιν, ά'τε ίλοτελώς καιομέ- 
νων έν τί) ατμόσφαιρα, πριν ή φθάσωσι τήν 
έπιφάνειαν της γης. Αιατί δέ οί μεγάλοι αε
ρόλιθοι καί μετά  τήν πτώσίν των εις την 
επιφάνειαν της γης δέν έξακολουθοΰσι καιό- 
μενοι είναι ζήτημα άλυτον έτι. Τινές υπέ
θεσαν δτι τοΰτο προέρχεται παυούσης μετά 
τήν πτώσιν τής προστριβής έπί τής ατμό
σφαιρας, ην προστριβήν θεωροϋσιν αφορμήν 
τής καύσεως διά τήν άναπτυσσομένην θερμό
τητα . Τινές μάλιστα υπέθεσαν δτι ή καΰσις 
εΐναι φαινομένη, απατηλή. Πραγματικώς δέ 
τά  σώματα ταΰτα δέν καίονται, άλλά διά 
τής προστριβής έπί τής άτμοσφαίρας άνα- 
πτύσσεται ηλεκτρισμός δστις παρέχει τό φως. 
"Οπως δήποτε ταΰτα είναι υποθέσεις.

Είπόντες τοσαΰτα καί περί τής φύσεως 
τών διαττόντων άστέρων μεταβαίνομεν είς 
τό τρίτον ζήτημα. Τίνα θέσιν κατέχουσιν 
είς τό σύμπαν. Τοΰτο δέ έξετάζοντες θά εΰ- 
ρωμεν καί πώς καί διατί πίπτουσιν είς 
τήν γην.

’Εκ διαφόρων κατά καιρούς γενομένων πα 
ρατηρήσεων τών καταγιναμένων περί τήν 
άστρονομίαν άπεδείχθη δτι οί διάττοντες 
αστέρες εμφανίζονται έν τί) ήμετέρα άτμο- 
σφαίρα κοττά καιρούς ώρισμένους κατά τήν 
αύτήν διεύθυνσιν βαίνοντες. Τό δεύτερον δέ 
τοΰτο ευρέθη έπί ούρανίου τεχνητής σφαί
ρας χαρασσομένης τής διαγραφομένης διεν- 
θύνσεως υπό τών διαττόντων άστέρων. Καί 
αί μέν έποχαί καθ’ ας συχνοί άναφαίνονται 
είναι ό Αύγουστος καί Νοέμβριος. Ή  δέ 
διεύθυνσις αύτών είναι άπ ’ άνατολάς πρός 
δυσμάς. Αί παρατηρήσεις αύται κατέδειξαν 
είς τούς άστρονόμους οποίαν θέσιν ούτοι κα- 
τ#'χουσιν είς τά σύμπαν, πώς είναι δ ιατε
ταγμένοι, καί πώς κινοΰνται, άπεδείχθη τ. έ. 
δτι άποτελοΰσι παμμέγιστον σύστημα δια
φόρου μεγέθους σωμάτων πλησίον άλλήλων

κατά όιάφορον πυκνότατα κειμένων καί άπο- 
τελούντων έν συνόλω σχήμα μύλης (μυλό
πετρας), ής τίνος κέντρον εΐναι ό 'Ήλιος. 
Ή  μυλόπετρα αΰτη περιστρέφεται περί τόν 
"Ηλιον ως καί ή γή. Ή  διεύθυνσις δέ αύ
τής ούσα κεκλιμένη πρός τήν ελλειπτικήν 
'ή ς  γής συναντά αύτήν κατά δύο άντιθέτους 
διευθύνσεις συμπιπτούσας πρός τόν Αύγου
στον και Νοέμβριον "Ωστε ή γή διατρέ- 
χουσα τήν αιώνιον αύτής περί τόν "Ηλιον 
τροχιάν διαβαίνει δίςτοΰ έτους άπά τά  δύω 
σημεία κατά τά  οποία συμπίπτει ή έλλει- 
πτική μέ τήν μυλόπετραν, ούτως είπεΐν, τών 
διαττόντιον άςέρων. Κατά τάς δύω δέ ταύτας 
έποχάς πάντα τά  σώματα τά  ευρισκόμενα 
έπί τοΰ σημείου τής επαφής τής έλλειπτικής 
τής γής καί τής μύλης κατ’ άνάγκην θά συγ- 
κρουσθώσι μέ τόν ήμέτερον πλανήτην. Καί 
άν μέν είναι μεγάλα θά άποτελέσωσι τούς 
άερολίθους καί θά πέσωσιν έπί τής γης άν 
δέ ήναι μικρά τούς διάττοντάς άστέρας καί 
θά έξαφανισθώσι πρίν ή φθάσωσι τήν επι
φάνειαν τής γης. Τοΰτο δέ θά γίνη οσάκις ή τά 
κέντρον τής γης ή τό στερεόν μέρος αυτής 
συμπίπτει μέ τό σημεΐον τής έπαφής. ®ά 
διέλθωσι δέ διά τής άτμοσφαίρας διήκοντες 
άπό τοΰ ενός είς τό έτερον άκρον καί οί μέν 
καί Ο! δέ δταν αΰτη μόνον συμπίπτνι μέ τό 
σημεΐον τής έπαφής. Καί οΰτω έχομεν τά 
δύω είδη τής πτώσεως τών διαττόντων άστέ
ρων, τά πρός τά στερεόν μέρος τής γής καί 
το διήκον. ’Εκτός δέ τής ώρισμένης διευ- 
θύνσεως καί τοΰ «ορισμένου χρόνου τής έμ- 
φανίσεως τών δ ιαττοντων άστέρων παρετη- 
ρήθη ότι κατά 33*τίαν οί διάττοντες άστέ- 
ρες πίπτουσιν είς τήν γην κατά χιλιά-δας, 
βμοιάζοντες μέ πραγματικόν πόλεμον άστέ- 
ρων, ώς εύφυέστατα δοξάζουσιν οί πολλοί. 
Καί ημείς αύτοί κατά τάς έν τη πατρίδι δια- 
τριβάς εγενόμεθα μάρτυρες τοιούτου θεάματος 
κατά μήναΝοέμΰρ. τοΰ 1866, καθ’ ήνέπο- 
χήν οί διάττοντες άςέρες ώμοίαζον πιπτούση 
χαλάζνι. Τά φαινόμενον τοΰτο κατ’ άρχάς 
παρεσχε πολλά πράγματα τοΐς έπιστή- 
μοσιν' έσχάτως δμως έξηγήθη κατά τρό
πον τόσω θετικόν καί ένισχύοντα μάλ,ιστα 
τήν δλην περί τών διαττόντων άστέρων θεω-ν 
ρίαν, ώστε οί άστρο νόμοι προλέγουσιν ού μό
νον τά έ'τος καθ’ 8 θά έπισυμβη τά φαινό-
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μενον, άλλά καί τήν ημέραν ετι. Οΰτω 
κατά το 1866 ένα μήνα πρό τοΰ φαινο
μένου διά τών έφημερίόων εκοινοποιηθη η 
εσπέρα καθ’ ήν θά έγίγνετο τά φαινόμενον 
καί πράγματι κατά τήν εσπέραν εκείνην και 
ίγένετο. Τό φαινόμενον τοΰτο εξηγείται ώς 
εξής. ΙΗ μυλόπετρα τών διαττόντων άστέ
ρων είς σημεΐον τ ι  άπαρτίζεται άπά πολ^υα- 
ριθμοτέρων καί μάλλον συμπεπυκνωμένων σω
ματίων. ’Επειδή δέ αΰτη δέν ηρεμεί άλλά 
αενάως κινείται περί τόν "Ηλιον, επεται δτι 
κατ’ έτος δέν συμπίπτει μέ τήν γήν κατά τό 
αύτά σημεΐον άλλ’ άλλοτε κα τ’ άλλο. Λιά 
τοΰτο δέ επειδή ή μυλόπετρα δέν έχει παν
τοΰ τήν αύτήν πυκνότητα καί άριθμόν σω
μάτων άλλοτε οί διάττο'.τες a r τέρες είναι 
πολλοί καί άλλοτε δλίγοι. Είναι δε πα μ - 
τληθεΐς δταν συμπέση είς τά σημεΐον τής 
έπαφής τής ελλειπτικής καί τής μύλης νά 
εύρίσκηται τά μέρος ένθα τά  σώματα, ως άνω 
ειρηται, είναι πυκνά καί πολυαριθμότατα. 
Παρετηρήθη δέ δτι συμβαίνει ή τοιαυτη 
σύμπτωσις κατά 33 t t ia r  άτε καί τής γής 
καί τής μύλης κανονικώς περί τόν ήλιον πε- 
ριαγομένης. Οΰτω έξηγήθη καί ή κατά και
ρού; συ7-βαίνουσα απειράριθμος πτώσις των 
διαττόντων άστέρων.

Έ ξετάσαντες, Κύριοι, καί τήν θεσιν ήν 
κατέχουσιν είς τό σύμπαν οί διάττοντες α 
στέρες έξηντλήσαμεν πάν δτι ήδύνατο νά λε- 
χθή περί αύτών. "Αν δέ ήθελον έν κεφαλαίω 
νά διατυπώσω τήν παροΰσαν πραγματείαν 
οΰτως ήθελον έκφρασθή. ά.) 'Ό τ ι οί δ ιατ- 
τοντες ά φτέρες είναι σώματα πλασθέντα δ1·’ 
άποσπάσεως έκ της πρώτης ΰλης ώς πάντα 
τά  έν τώ  σύμπαντι υπάρχοντα δντα περι
φερόμενα περί κέντρον τόν "Ηλιον ώς ο 
ίμέτερος πλανήτης καί υποκείμενα είς τόν 
νύμον τής βαρύτητας καί τής άρχικής ώθη- 
σεως ώς πάν κινούμενον ουράνιον σώμα β .) 
"Οτι τά  σώματα ταΰτα διά τής θέσεως ήν 
κατέχουσιν άποτελοΰσι σύστημα δλον μ ι
κρών άνοργάνων δντων διατεταγμένων κατά 
διάφορον πυκνότητα καί άριθμόν δίκην μύ
λης περιαγομένης περί τάν ήλιον καί συμ- 
πιπτούσης κατά δύω σημεία μέ τήν έλλει- 
πτικήν τής γής. Τρίτον δτι τά  σώματα 
ταΰτα δίς κανονικώς κατ’ έτος συναντώμενα 
ύπό τής διερχομένης διά τοΰ σημείου τής

συμπτώσεως γής άναφλέγονται δ ι’ άγνω
στους έτι λόγους εντός τής άτμοσφαίρας τότε 
μόνον ορατά γινόμενα κ.αί καλούμενα διατ- 
τοντες μέν άστέρες δταν ήναι μικρά, αερολι- 
θοι δέ δταν μεγάλα. Καί τέλος ό .) δτι 
άλλοτε ή γή άπαντά ολίγα τών σωμάτων 
τούτων είς τάν δρόμον της καί άλλοτε πολ
λά άναλόγως τοΰ κατά καιρούς ερχομένου 
μετ’ αύτής είς επαφήν πολυαριθμοτέρου ή 
ολιγαριθμοτέρου μέρους τής ούρανίου ταύτης 
μυλοπέτρας.

Λ υ:αι εΐναι, Κύριοι, αί ίδέαι αΐτινες μοί 
έπήλθον κατά τήν νύκτα έκείνην καί άς 
δεσμεύσας έπί τοΰ χάρτου στέλλω προς ανα- 
γνωσιν έν τώ Συλλνόγω διττώ ς χαιρων, πρώ
τον έπειδή έκπληρώ χρέος επιβαλλομενόν 
μοι ύπό τοΰ κανονισμού άστις διατασσει παν- 
τα  τά άντεπιστέλλοντα μελη απας τοΰ έτους 
νά στέλλωσι διατριβήν τινα- δεύτερον δέ 
επειδή έπί τινας στιγμάς κατά τήν άνά- 
γνωσιν έσομαι πνευματικώς μεθ’ ύμών.

Χ α ί ρ ε τ ε  
ΙΙΟΛΤΛΠΓΟΣ ΠΑΙΙΑΙΩΑΝΝΟΥ.

Η Θ Η  Κ Α Ι Ε Θ ΙΜ Α
Τ Ω Ν  Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν -

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΙΙΜΕΡΑ.

~ i Iτο ευτύχημα διά τήν 'Ελλάδα, δτι δ 
Βαρθόλδυς, δ Φαλμεράϊερ καί οί λοιποί οί συμ- 
μεριζόμενοι τήν γνώμην αύτών, δτι δήλα δή 
οί σήμερον "Ελληνες ούδεμίαν έχουσι σχέσιν 
καί συγγένειαν πρός τούς νικητάς τών Μήδων 
καί τούς οίκήτορας τών ’Αθηνών, άνεφάνη- 
σαν κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, 
έν τή συστάσει τοΰ ήμετέρου σημερινού έθνους. 
°Εν τών ισχυρωτέρων τών οπλών, άτινα κατά 
τών άπό σκοπού υβριστών τούτων προύτάθη 
ήτο ή γλώσσα, τά  άσματα, αί προλήψεις, αί 
δοξασίαι αί δημώδεις, τά  έθιμα καί ήθη τού 
λαοΰ τής νέας 'Ελλάδος. Λιότι άν κατά τά τέ- 
λος τής Εκατονταετηρίδας ταύτης πρεύτείνετο 
είς τόν κόσμον τών σοφών, ή γνώμη τοΰ Φαλ- 
μαράϊερ ποΰ ήθελον εύρεΐ τότε τά ασφαλές 
κατ’ αύτής προπύργωμα δ Βάκξμουθ καί δ
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Μ αλδελσων; Τά Ελληνικά ήθη, τά  έθιμα 
των πατέρων μας καθ’ έ/.άστην, μακράν ημών 
ώς Ά τσιγγάνω ν βίος άποπέμπονται' ήαεις 
εξεπολϊτίσθημεν' είναι ύβρις προς τόν πολι- 
τΐσμ.ον τό νά ομιλν) τις την γλώσσαν του 
Όμηρου καί τοΰ Πλάτωνος' έντός τών άρι
στών οικων λαλεΐται η γλώσσα τών μυΟιςΌ- 
ρημάτων καί τών Βωδεβίλλ- η άνθούσα taxp’ 
ήμΐν ηλικία, οί νεανίσκοι τών σαλονείων, τών 
χορών καί τών ζαχαροπλαστείων θεωροϋσιν 
ασέβειαν πρός τά  γάντια  των καί τά  μύρα 
τοΰ μανδυλίου των καί τό εις τό μέσον της 
Κεφαλής επιμελές χώρισμα της κόαης νά α- 
σωσι τό μυρολόγιον της Γΐάργας καί νά χορεύ- 
σωσι τόν πυρίχιον τών ηρώων χορόν. Χρόνος 
δεν θέλει π&ρέλθει πολύς καί ώς [/.υθευΐΖατα 
Οελουσι διηγεΐσθαι εις τά  τεκνία αί τροφοί 
την ύ^αρξιν τών ελληνικών χορών, τοΰ περί 
τ^ν οβελόν έψημέ νου προβάτου, τών [ουρολο
γιών, τών νανουρισμάτων. Ειμεθα έν τη έποχη 
τής ύλης' έν τή  πατρίδι ημών, ήτις εΐναι όλη 
ποίησις, ης δ μακράς βίος είναι £ν άσμα πρός 
τό ώραΐον, πρός τό πνευματικώς εξοχον, έν 
■β S άνθρωπος μέ άσματα εισηρχετο εις τήν 
ζωήν καί μέ ασματα έξήρχετο πάλιν ίδρύ- 
Οησαν χρηματιστήρια, δάσος βιομηχανικών 
καταστημάτων, έταιριαι έκμεταλλεύσεως τής 
γής καί μ ετ’ ολίγον ίσως καί τών άνθρωπί
νων πτω μάτων. "Αλλοτε οί 'Έλληνες έστρε
φαν τά ποιητικόν αύτών βλέμμα, ώς τό 
ήλιοτρόπιον, πρός τάς άργυράς άκτϊνας τοΰ 
ξανθοβοστρύχοΰ Φοίβου καί άθρόοι πρός 
τό έν Δελφοϊς τέμενος τοΰ μουσηγέτοο συ'νέρ- 
ρεον - ’Απόλλωνος, ό'που παρθένος μανιακή, 
έ'νθους, θεός αυτή προέλεγεν αύτοΐς τό μέλ
λον. Νΰν πάντες έχουσιν έστραμμένον τόν 
νοΰν πρός τήν γήν τοΰ Λαυρίου καί άθρόοι 
πρό τοδ πίνακας συσσωρεύονται τοΰ χρημα
τιστηρίου; όΒεν μ.αντεύονται τόν κτηνώδη 
αύτών βίον.

Έν τώ  λαώ, τώ άγνώ αύτώ τέκνω τών 
'Ομηρικών ηρώων καί τοΰ δήμου τών έξακισ- 
χιλίω ν, ό βίος, ή γλώσσα τών προγόνων ήμ.ών 
σώζεται, ή γλώσσα τών Θεών, ό βίος ό ποιη
τικός, ό Ελληνικός. Πάντες λοιπόν εί 'Έ λ 
ληνες ημείς, όσοι μετέσχομ.εν παιδείας, όσοι 
α ’.σθανομεθα τό πρόσωπον μ,ας βαπτόμενον 
υπ’ οργής έπί ταΐς άξιώσεσι τών περί τόν Φαλ- 
μεράϊερ, έπιζητούντων εις τό εύγενες τών

Ελλήνων αίμα νά έγκαταμίξωσι τό ρυπαρόν 
βαρβάρων Σλαύων καί Βουλγάρων, έπιζητούν- 
των εις τό νάμα τής Κασταλίας νά ρίψωσι 
κόπρους κτηνών, άς περισυνάξωμεν πάντα, 
δπόσα εις τήν κατάδειξίν τής ταύτότητος 
τοΰ βίου ημών μετά τοΰ τών προγόνων ήμ.ών 
Ελλήνων τείνουσι. Κάί έγώ διά μ.εν τό πρώ
τον φύλλάδιον τοΰ ημ.ετέρου περιοδικού πέμπω  
τά  έν Άθήναις παρά τώ  λαώ κατά τά  (ϊω^έ■· 
ν.άηικιία τελούμενα;

Τά δωδεκάημ.ερά άρχονται άπό τής ημέ-· 
ρα·ς τών Χριστουγέννων καί περατοΰνται τήν 
πα^αμ.ονήν τών Φώτών. Ά ρ χο ντα ι δε κυ
ρίως τό εσπέρας τής παραμονής τών Χρι
στουγέννων' διότι τότε τά  παιδία περιεοχό- 
μενα είς ταΐς γειτονειαΐς ψάλλουσιν τήν γέν- 
νησιν τοΰ Χριότοΰ,

Καλή έσπέρα, άρχοντες, &ν jjvai ορισμό? σας 
Χριστού τήν θείαν γέννησίν να πώ στ’ άρχοντικό

[σας
κτλ. κατά τό γνωστότατον έν Άθήναις έν
τυπον ασμ.ά, δπερ ό'μως, άποβλέπων εις τό 
μ.ακαρΟνικάν ύφος τής γλώσσης καί τήν ομοιο
καταληξίαν, δέν νομίζω προερχόμενο-; άπό 
τοΰ λαοΰ, ούδέ παλαιόν πολύ ό'τι εΐναι. Ά ν τ ’ 
αυτού ελέγετο ά'λλοτε έν Άθήναις άνομ.οιο- 
καταληκτον είς δημώδη γλώσσαν άσμ.α, ού- 
τινος τήν μ.έν αρχήν ενθυμούμαι τοιαύτην,

Χριστόγεννα πρωτογεννά πρώτη γιορτή τοΰ χρόνού 
πρώτα γεννήδη κ’ ό Χρίστος στή πόλι Γαλιλα'α

έλησμόνησα όμως τό δλον, τό όποιον δμως 
θέλιυ προσπαθήσει νά μάθω, ό'πως έν έπο- 
μένω φυλλαδίω καταχωρισθή.

Τήν δ’ημέράν τών Χριστουγέννων προσπα
θεί έκαστος πολίτης νά εχνι τήν τράπεζαν 
άύτοΰ πλουσιοτάτήν, διότι ή ημέρα αΰτη 
π ίπ τε ι έν χειμ,ώνι δτε ίτρέπεί τις νά τρώγτ 
καλώς, ό'πως θερμανθή, καθώς τό πάσχα 
πάλιν φρονοΰσίν ό'τι πρώτιστα πάντων,επειδή 
τότε εΐναι καλοκαιρία, οφείλει έκαστος \ά  
φέρνι καινουργή έ/δύματα 'έπί τούτω λέγουσι 
τήν έξης παροιμίαν έπί τής όκνηρίας 

«γλύκός ό ύπνος το πρωί 
γδυμνός ό κώλος τή Λαμπρή»

λέγουσι δέ καί ταύτην «ναχα τοΰ Χριστοΰ 
νά φάω καί τήν Λαμπρή νά φόρηγα».

Τήν παραμονήν τής πρώτης τ>ΰ έ'τους πε-
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ριερχόμενα πάλιν τά  παιδία ψάλλουσι τόν 
άγιον Βασίλειον
"ΑγΙος Βασίλης ερχεται άπό τήν Καισσαρεια
βαστάει πένα και χαρτί, χαρτί και καλάμαρι.
Βασίλη ξέρεις γράμματα πές μας τό ψαλητηρι'
καί τό ραβδάκι τ’ άφησε νά πή τό ψαλητηρι
ξερό’ταν τό paSSdxt τού χλωρούς βλαστούς πεταει
κι’ άπάνω στους χλωρούς βλαστούς περοικια^τρα-

[γουδουνε
ογι περδίκια μοναχα παρα καί χελίδονιά. 
Κατασκευάζουσι δέ γ λ υ κ ά  διά την Λρώ- 
την τοΰ έτους, ό'πως φάγωσιν έξ αύτων καί 
ούτως δλον τό έ'τος ή ζωή των είναι γλυ
κεία. Έκτος τούτων κατασκευάζουσι μ.εγάν 
καί δι’ άρωμάτων έζυμωμένον άρτον, έν ιο 
ενθέτουσι νόμισμά τι" τούτον διαιρουσιν — ■ ς 
τόσα τεμάχη , όσα τά  μέλη είναι τής οικο
γένειας- έκτος δ’ αύτών χωρίζουσι τεμάχ,ιον 
τής οικίας, τ ο ύ  σ π η τ ι ο ΰ ,  θύοντες αύτά 
εις τούς εφεστίους, ούτως είπεΐν θεούς, εις 
τήν τύχην τής έν γένει οίκογενείας, καί άλλο 
τεμάχίον διά τούς πτωχούς, δπερ διανέμου- 
σιν είς τούτους:

Τήν δ ’ ημέραν της πρώτης τοΰ ϊτους πο- 
ρευόμ.ενοι είς τήν έκκλησίαν λαμβάνουδί μ.εθ 
εαυτών καρπόν ροιας, δν άφ’ εσπερας  ̂έκ- 
θέτευ-ι εί; τά  άστρα, ί'να λειτουργηθή επα
νερχόμενοι δ’ έκ τής εκκλησίας θραύουσιν 
αυτόν, κτυπώντες άνωθεν τής θυρας τής ει
σόδου ένδοθεν τοΰ οϊκου, λέγοντες δσα «σπυ
ριά εχει τό ρόΐδι, τόσα καλά νά χυθούν στο 
σπήτί μ.ας τοΰτο τό χρόνο»"λέγουσι δεπαλιν 
άποστεφόμ.ενοι πρός τούς δαίμονας τοΰ οικου 
«όξω ψύλοι, όξω κορέοι, όξω τά  κακά τα  
λόγια, μ.έσα υγεία, μ.εσα ευτυχία, μ-εσα τα 
καλά τοΰ κόσμου Λ.

Τήν δέ παραμονήν τών Φώτων πάλιν ο'.
παΐδες ψάλλουσι τά  Κ α .ίή ικ ρη , ώ ντο άσμα
ανέκδοτον τέως παραθέτω προς δημ.οσιεΰσιν.
Καλήμερα καλήμερα και πάντα καλήμερα
κι’ ας τόν καλημερίσου με τούτον μας τον αφέντη
αφέντη μου, πεντάφεντε, πέντε ,βολαΐς αφέντη
πέντε κρατούν τό μαύρο σου κι οκτώ τό σαληβαρι
και δέκα σέ παρακαλούν άφέντη καβαλάρη.
καβαλικεύεις χαίρεσαι, πεζεύεις καμαρονεις
κι’ όπου πατεϊ τό μαύρο σου πηγάδια φανερονει
πηγάδια, πετρ·πήγαδα κι’ αύλαΐς μαρμαρομεναις.
πολλά ’παμ: τ’ άφέντη μας ας πούμ’ καί τής κυ-

[ρας μας.

Κυρά ψηλή, κυρά λυγνή, κυρα καμπανοφρύδα 
κυρά μ’δταν στολίζεσαι νά πας στην εκκλησιά σου 
βάζεις τόν ήλιο πρόσωπο και τό φεγγάρι άστήθι 
καί τού κοράκου τό φτερό βάζεις κάμπανοφρύδι. 
Πολλά’παμε καί τής κυρας ας πούμε κάι τής κόρης 
εχεις καί κόρην έμορφη πραγματευτής τήν θέλει, 
αν ήναι καί πραγματευτής πολλά προικιά γυρεύει 
γυρεύ’ άμπέλ’ άτρύγητα, χώράφ’α με τά στάχια 
γυρεύει καί τή Βενετιά μ όλα της τα παλατιά. 
Πολλά’παμε τής κόρης της, ας πούμε καί τού γιοϋ

]της
’έχεις καί γιο στά γράμματα καί γιο στο ψαλητήρι 
νά δώσ ό θίός κι’ ή Παναγ'ά νά βάλη πετραχεΐλι. 
’Εδώ πού τραγουδήσαμε πέτρα νά μή ραγίση 
κι’ ό νοικοκύρης τού σπητ’ού πολλούς χρονους να

ίζη^η·
Έφάγαμε τόν κόκορα, ας φαμε καί τήν κόΐα 
δό μας κυρά τόν κόπον μας νά βγούμ’ άπό τή·*

[πόρτα

Ούτιο περατοΰνται τά  δωδεκάημερά;
Κ ατά τήν διάρκειαν δ’ αύτών φρονούσε 

δτι επισκέπτονται τήν γήν οι Καλλικάντζα- 
poi, οί Κωλοβελόνιδες,δπως άποκαλοΰσιν αύ- 
τούς έν Ά θήναις. Οί Κωλοβελόνιδες εΐναι 
δαίμονες, πνεύματα κακοποιά,πολλαί δέ διη
γήσεις καί δ φόβος τού λαοΰ πράς αύτούς μαρ- 
τυροΰσι τοΰτο. Εισέρχονται νύκτωρ είς τάς
οίκίας καί δέρουσι,φονεύουσι,πνίγουσιν, άπά-
γουσι καί τρώγουσι τούς άνθρωπους. Εισέρ
χονται δε διά τής θύρας,προτιμώσιν όμως τήν 
διά τής καπνοδόχου εισβολήν. Ά λ λ ’ ευρέθη 
άντιφάρμακον κατ’ αύτών' οί δαίμονες ούτοι 
φοβούνται πολύ τόν σταυρόν καί τά πΰρ- διά 
^ή καί εις πασαν θύραν έγράφετο έν ή πλειΟνα 
διακεκριμένα σημεία σταυρού? e/.αιετο δε 
κατά τά  δωδέκάημερα τάς νύκτας μακράς 
στύλος όρθιος έν τή καπνοδόχω. Ίΐνόχλουν 
δέ πάντοτε τάς γυναίκας, τάς χήρας, τάς 
έξερχομένας έν νυκτί πράς υδρευσιν, τάς μαίας, 
’ΐδού τινες διηγήσεις. «Ένοΰ Κωλοβελόνη 
ή γυναίκα έκοιλοπόνα. Έ πήγε λοιπόν στά 
σπήτι μιας μαμής καί έχτύπησε τήν πόρτα' 
βγαίνει ή μ.αμή τού λεγει τ ι  θελεις ελα τής 
λέει καί κοιλοπονάει ή γυναίκα μου' ή μαμή 
δέν τόν έγνώρισε, γ ια τ ί κι’ αύτοί φαίνονται 
σάν άνθρωποι. Πανε, πάνε, πάνε: ο^ω απο 
τή χώρα. τότες τής λέει τής μαμής' έγώ 
εΐμ.αι κωλοβελόνης'πάω καί σά γυρίσω,θέλω 
νά μου έχει ή γυναίκα μου γεννημένα παιδί
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αρσενικό, γ ια τ ί άλλοιώς θά σέ φάω. Ή  καϋ- 
μένη η μαμή τά  χρειάστηκε' έφυγ’ 6 κωλο- 
βελόνης,γεννάει ή κωλοβελόνησσα κορίτση* τ ί 
νά κάνη, τ ί  νά κάνη- έσκέφθηκε καί πέρνει 
λιγο κερι και τοΰ φιανει μιά αντί) καί τοΟ 

βαίνει εκεί πέρα καί τό κάνει νά φαίνεται 
σάν αρσενικό' καί εύτύς τό κόβει λάσπη' 
παει πίσω στο σπητι του ο Κωλοβελόνης κυ- 
τάζει τό πα ιδ ί του αρσενικό- τό παίρνει τό 
λοιπόν νά τό ζεστάνη στή φωτιά καί λειώ
σανε τά  αύτά του- τρέχει λοιπόν στής μα
μή? παει στη πόρτα βλέπει τό σταυρό, πάει 
στη καμινάδα βλέπει τό στύλο κ’ έκαιε- 
έστάΟηκε λοιπόν ά π ’ όξω άπό τό σπητι της 
καί της έλεγε- κυρά μαμή, τό παιδί που μου 
γεννηθκκε ελειωσανε τά αύτά του- μά κείνη, 
μωρέ ’μμάτια  μου, ήτανε κουκουλωμένη μέ 
δεκαπέντε ’παπλώ ματα, ώς που εξημέρωσε 
καί εφυγ’ 6 Ινωλοβελόνης». Ά λ λ ο  διήγημα 
εΐναι και το εΐής «Μια γυναίκα σηκώθηκε 
τή  νύχτα νά πάη στο μύλο- έκεΐ 5 μυλωνάς 
ητανε κωλοβελόνης- τήν αγάπησε καί ήθελε 
νά τήν πάρη- μά ’κεΐ πάει κι’ ενας άλλος 
χωριάτης για  ν’ άλέση- τοΰ λέει λοιπόν εκεί
νη «το και το : μόνε νά μέ γλυτώσης-» νά 
φορτώσης στό γαϊδοΰρι μου τά  τσουβάλια 
μέσα κεΐ βαίνεις καί μένα καί μ ’ άφί καί 
καί τό γαϊδοΰρι μου ξέρει τό σπητι- τήν 
έφορτωσε το λοιπόν μαζύ μέ τά  τσουβά
λια καί πάει στό σπητι της. Κατεβαίνει 
απο το μυλο απανω ο Κολοβελόνης γυ
ρεύει πούναι ή Μάρω- ποΰ ή Μάρω- τρέ/ει 
στό δρόμο προφταίνει τό γαϊδοΰρι- κυτά£ει 
δεν εβλεπε τη Μαρω- έγύριζε γύρω γύρω 
τό γαϊόοΰρι καί Ιλεγε- πάνω γόμι, κάτω 
γόμι καί ή Μάρω ποΰ είνα ι; ώς ποΰ έφτασε 
τό γαϊόοΰρι στό σπητι καί έφυγεν δ Κωλοβε- 
λονης καί έ'τσι έγλύτωσε ή κακομοίρα ή Μά
ρω.» Διηγούνται δέ καί τοΰτο. « ΠενίΙεοά τις 
ε’-χε νύμφην, ήν κατετυραννει δι’ όλης τήςνυ- 
κτός άναγκάζουσα άύπήν νά εργάζηται χω - 
ρίς νά δίδη εις αύτήν τουλάχιστον μόνον 
αρκοΰντα άρτον- τοΰτο έυ.ήνυσεν ή νύμφη 
ε:ς δύο αδελφούς της, οϊτινες τήν νύκτα 
εισήλασαν διά τής καπνοδόχου μελανο- 
ποοσωποι και καθ’ όλον τό σώμα πτερά καί 
είς τήν χεϊρα 5 μέν ρόπαλον, δ δέ κάλαμον 
έσχισμένην φέροντες. Πεσόντες λοιπόν έν μέσω 
τών γυναικών δ μέν εκτύπα τήν γραίαν διά τοΰ

ροπάλου, ο όε τήν νύμφην της διά τήςέσχι- 
σμενης καλάμου κραυγάζοντες- «παραωρί- 
ταις είμαστε, παράωραμή κάθεσθε πλάθε καί 
στρογγύλευε.» Άκούουσα ή γραία τήν κά
λαμον τρίζουσαν καί νομίζουσα θραυόμενα τά  
οστά τής νύμφης της έφώνει λησμονοΰσα τά 
ίδιον αυτής πάθος- πώ πώ  πώ, νυφοΰλα μου 
τα  κοκκαλακια σου. Τήν ί πομένην ήυ.έίαν ή 
γραία ήγόρασεν άλευρον καί έ,ήμωσεν ά'ρτους 
πολλούς καί άμα τη εσπέρα κατεκλίθησαν τη 
προτροπή τής πενθεράς εις ύπνον, φοβούμενης 
μη επισκεφθώσι αύτήν οί παραωρΐται- καί 
ούτως ή νύμφη εύρεν άνάπαυσιν.

Ο πρώτος τών Κωλοβελόνιδων έρχεται είς 
την πολιν τήν παραμονήν τών Χριστουγέν
νων, οι δε λοιποί πάντες τήν επομένην νύκτα* 
φεύγουσι όε τήν πρωίαν τής παραμονής τών 
Φώτων- διότι, ώς ειπομεν φοβοΰνται πολύ 
την θρησκείαν, ο δέ σταυρός καί δ αγιασμός 
τής παραμονής τών Φώτων προτροπάδην διώ
κει αυτούς τών πόλεων- έ~ί τούτοις διηγοΰν- 
τα ι,ό τι δύο γείτονες γυναίκες εΐχον συμφωνή
σει να εγερθώσι τήν νύκτα νά ζυμώσωσιν άρ
τους- τοΰτο μαθόντες οί Κωλοβελόνιδες πολύ 
πρό τοΰ μεσονυκτίου έπορεύθησαν είς τήν οι
κίαν τής μιας τών γυναικών καί κρούσαντες 
τήν θύραν της,γειτόννισα,εΐπον,σύκω νάζυμώ- 
σης'μετά τινα ώραν κρούσαντες πάλιν παρέ- 
λαβον αύτήν φέρουσαν έπ’ ώμου τούς άρτους* 
πολλήν βαδίσαντες οδόν λέγουσιν είς αύτήν 
« τωρα θα σε φαμε,» ασταθήτε τούς λέει εκείνη 
να σάς πώ  ένα παραμύθι-άμα λοιπόν τούς έ
λεγε τό παραμύθι έφώναξεν δ πρώτος άλώ- 
χτερας’μαΰρος είσαι,λένε οί κωλοβελόνιδες,καί 
δε σε φοβομαστε (όήλον οτι νύξ εΐναιείσέτι-)  
ύστερα απο ολίγο έφώναξε δ δεύτερος άλώ- 
χτερας- κοκκινος είσαι τοΰ λένε καί δέ σέ 
φοβόμαστε (τούτέστι λυκαυγές') στά τελευ
τα ία  εφωναςεν ο τελευταίος άλώχτεοας- άσ
προς εΐναι λένε (ήμερα)

αντήστε να πηγαίνουμε 
γ ’ατ’ Ι'ρχετ’ ό ζουρλόπαπας 
μέ τήν άγιαστοΰρα του 
και με τή βρεχτούρα του.

Διά τό επόμενον φυλλάδιον θέλω πέμψε( 
έκ τοΰ γλωσσάριου τν;ς Α ττικ ή ς διαλέκτου 
τό Α καί Β.

Κ. ζιις ον.
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D R E I D EU TSCH  G E D IC IIT E T E  SO N ET TE.

I

AN MEURERE MAEDCHEN DIE KLAVIER SPIELTEN UND D.VZlj SANGEN.

W ie soli ich nun beginneti mein Sonettchen?
Mein Lobgedicht auf euch wie fang’ich s’an?
A ch! dans ich euch so schoen nicht lobon kann, 
W ie  schoen ihr heute sangt und spieltet, M aedchen! 
Rossini’s W ilhelm  T e ll! . .  ό welche klaenge 
E rtoen ten  m achtig in dem Kleinen S a a l!. .
A h ! dass m ir nach einander zwanzig mal 
Die O uvertu r des M eisterw erks erklaenge !
Und dann die schoenen Chorgesange, Lieder 
Aus Obcron, S tradella, M artha gar !
So ein Genuss mir alles dieses w ar,
Dass ich mich frag’ : wann soil ich s’hoeren wieder ? 
o ! welch’ ein Balsam sthau von Himmelstoenen 
A uf mein entflammtes H erz fiel w underbar, 
H arm onisch stimmend meine H erzenssehnen!

II

AN E1NESDER MAEDCHEN.

Du oeffnetest den feinen M und zum Singeji,
Und sangst du nun so zart, so suss und leisc,
M it so viel Anm uth eine jede W eise,
Dass solch’ein Sang koennt' Engeln nur gelingen!
Du w arst ein Engel se lb s t. . .  wie passend schmukte 
D ein reitzend Koepfchen das goldblonde H aar!
AVer wiinschte sich nicht dass auf im m erdar 
D er Anbliek deines Bildes ihn begluckte?
D u laecheltest dazu . .  .indem  die Sonne 
Sich in das Zimmer durch das F enster s ta h i:
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Der lieblichste, der hellste Sonnenstrahl,
Um einzuschliirfen deines Sanges Wonne ! 
o welch’ ein Laecheln deine Lipp’amspielte,
Und auf diess Laecheln fiel das Licht zumal,
Jndem dein Mund mit Zauber uns erfullte!

I l l

Dein holdes Laecheln und das Sonnenlicht!.,
Das Eine sich imrAnderen bespiegclnd 
So, dass die^Phantasie sich frug beflUgelnd:

- «Cesellt sich Gleich und Cleieh nun eben nicht?...»
Yom Himmel kam herab das Licht ge\viss,
Um frisch von deinen Lippen wegzunippen 
Nur deines Sanges Melodie so siiss,
Doch fand auch ros’ges Licht aufdeinen Lippen . . ,
Die wahre Schoenheit laesst sich loben nicht,
Es laesst sich was ich fiihle nicht besingen?
D’run nimm hin eine Thraene zum Gedicht;
Du si’hst-es will mir ja kein Lied gelingen !
Das schoenstc Lob nun machte dir die Sonne,
Da sie begriisste deiner Lippen Licht ?
Mir sei’ ’s genug, dass ich s’ gemerkt, zum Lohno!

n i lL ir r  A. OECONOMIDES,

ΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΚΤΙ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ACMATIA.

A'.

ΕΙΣ ΠρΑΑΑ ΚΟΡΑΣΙΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑ KAEIAOKVMBAAON KAI AAONTA OMOV.

Και πώς ν’ αρχίσω τά  άσμάτιά μ ου , 
Τούς στίχους τοΰ επαίνου μου πρός σάς; 
Δυνάμεις ποΰ νά ευρώ περισσά ς 
Πρός άξιον υμών, κοράσια μου ;
Ό  Γουλιέλμος Τέλλος σου, 'Ροσσίνη,
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Όποιων ήχων αίθουσαν μικράν 
Πληροί καί πώς καθείς με καθηδύνει! 
νΩ ! είκοσάκις άν κατά σειράν 
Έδόνει τ ’ άριστούργημα’τό οΰς μου,
Καί σεις Στραδέλλα, Μάρθα, Όβερών, 
Τους προσφιλείς μ ’ έψάλλετε χορούς μου, 
Τί αισθημ’ απολαύσεων λαμπρών !
Πότ’, ήχων πάλιν δρόσος ουρανίων,
Είς στήθος θέλεις πέσει φλογερόν, 
Προκλητική παλμών έναρμονίων ;

Β'.

ΕΙΣ ΕΝ TUN Κ.ΟΡΑΣΙΏΝ.

Νά ψάλης τό λεπτόν άνοίγεις στόμα, 
Καί ψάλλεις τόσον, τόσον γλυκερά,
Κ ’ εΐν’ ή ωδτ, σου ούτως ανθηρά,
'Ώς ασμα είς τά τών αγγέλων δώμα!
Κ’ είσ’ άγγελος τώ  ό'ντ’ ή κόμη πόσον 
Την κεφαλήν σου η χρυσή κοσμεί!
Κ αί τίς~νά βλέπη δέν επιθυμεί 
Τής οψεώς'σου πάντοτε την δρόσον; .  ... 
Καί μειδιάς έν ώ τοΰ δωματίου 
Έντός απομύζα διεισχωρών 
Ό  "Ηλιος— φώς ρίπτων σ’ ιλαράν—
Την ηδονήν τοΰ μάγου ασματίου ! . . . 
νΩ ! ποιον, κόρη, τά μειδίαμά σου 
Περί τά χείλος πα ίζει/τό  αβρόν,
Έ ν  ω τά ούς κηλοΰσι τ ’ ασματά σου:!

Γ '.

! τό μειδίαμά σου καί τό φώς! . . .
Τά εν αντανακλάται είς τά ά’λλο,
Καί έρωτα δ νοΰς μου, έν ώ ψ άλλω :
«Τα όμοια μή δέν ένοΰνται; π ώ ς ; . .  » 
Κατέβη, ναί, τό φώς έξ Ουρανών:
Ν’ άπογευθή άπό τών σών χειλέων 
Νωπόν τό άσμα μόνον τά τερπνόν,
Ά λ λ ’ εύρ’ έκεΐ καί ρόδου φώς ώραΐον . ... 
Πλήν κάλλος έπαινεΐτ’ αληθινόν; . . .
Δέν ψάλλεται ποτέ τό αίσθημά μου’
Διά εν δάκρυ δ6ξαι φαεινόν,

10
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Ά φ ο ΰ  ειν’ α τελές  το  π οίημά  μου.

Τ ό ν  κά λλισ τόν [σ ο ι τω ν  έ~αίνω ν νίδη 

Ό  'Ή λ ιο ς , τά  χ ε ίλ η  σου φ ιλώ ν,

Κ ’ ή θέα μόνον α μοιβήν μ,οι δ ίδ ε ι !

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.

ΕΚ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ.

Ε νθυμ είσα ι πότε σ’ είδα ;
Η το έαρ κ’ ήμην νέος 

Νέος πλήν χω ρ ίς  ελπίδα·

Ε νθυμ είσ α ι δ λ ’ έγέλω ν 
Οί όμ ίληκες ώραΐον 
Δ ιαπλάττοντες τό μέλλον.

Μόνος σύ συνεκινήθης 
Κ αι παρήγορος τα χέω ς 
Τόσον μ ’ ε ίπες άπελπίσθης;

Κ αί μέ δακρυχέον βλέμμα  
Γήν σποδόν τώ ν παρελθόντω ν 
Ά νεφ ύσησας ή ρέμα.

Ά νηγέρθην τότε πάλίν 
Κ ’ άνεζήτησα τήν κόρην 
Π λή ν  τήν εύρον όλω ς άλλην.

Η το  ξένη· έν οδύνη 
Ε ρ ω τώ  τό άστρον όπερ 
Σβΰνον μ ’ είπεν ειν’ εκείνη.

’Ίσ ω ς τ ’ άστρον ήπατήθη* 
Ε ρ ω τώ  τό άνθος όπερ 
Μαρανθέν μοί άπεκρίθη
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Ε ΐν’ έκείνη ένθυμοΰμαι.
Ε ρ ω τώ  τό παρελθόν μου 
"Οπερ μ ’ είπε σέ λυποΰμαι.

ι

Έ ν  ήμερα ευθυμίας 
Τ ί ζητεί τό άσμα τοΰτο 
Τ ης βραχνής μ ελ α γχ ο λ ία ς ,

Π λήν κ’ έν ώρα ευω χίας 
Οί προπάτορές μ ας φίλε 
Έ ψ α λ λ ο ν  τά ς έλεγείας

"Ινα τά ς πίκρας τώ ν άλ7^ων 
Ε νθυμούμενοι ήμέρας 
Εύθυμώσιν ετι μάλλον.

I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

Δ Η Μ Ω Δ Η Σ  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α .

Ν Α Ν Ο Υ Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  Α Θ Η Ν Ω Ν  

1

Τό παιδί μου θά ’παντρέψω 
και φυλλι ψωμί δεν εχω· 
θ’ άγκαλέσω  καί θά πάρω 
καί τόν βασίλειά κουμπάρο 
θ’ άγκα λέσ’ άγκαλεστάδες 
ολους τοΰς κοτσαμιρασάδες 
θ’ άγκαλέσω  τόν Κ ατή 
νά σαρόνη τήν αύλή 
θ’ άγκαλέσω  καί τήν θεια του 
νά μαζόνη τά  βρακιά του· 
καί τοΰ δίνανε προικιά 
ενα κόσκινο κουκιά 
καί τοΰ δίνανε σεντοΰκι
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τη ς χελ ώ να ς τό καβοΰκι 
και του διναν’ έν’ αμπέλι 
νά χω ρεΐ ό λ α γ ώ ς  νά μ πα ίνη  
ν ποδήματα
νά χα λα η  τά  κλίματα  
ν « χη  τη ς μακραΐς πλεξίδες 
νά χα λά η  της αγουρίδες

2
Ταρνανανανάκια του 
σκάσαν τά δοντάκια του 

τα τραπεζιτάκια του 
μόσκος στά πανάκια του 
στά ποκάμισάκια του.

3
Ε λα  ύπνο κ’ επαρέ το 

σεΐρε καί σεργάνισέ το 
σεΐρετο ’δώ, σεΐρετο ’κεΐ 
και στής νονας του τήν αύλή 
5ίαι κεΐ αποκοίμισε το 
ποΰ έχει κούνια μ ια  χρυσή 
ό γιόκας μου νά κοιμηΟη

4
Καί καλό στο καλό νάχη 
μάνα καί πατέρα νάχη 
άοερφοΰς κι’ αδέρφια νάχη  
κι άοερφοΰλα μ ία  νάχη

5

Νανι και σου χαρίσανε τρια χω ριά  μ εγά λ α  
τόνα νά χη ς  νά καΟεσαι και τ ’ άλλο νά κοιμασαι 
τό τρίτο τό καλλίτερο ν ά χη ς  νά λειτουργασαι

6
Τοΰ Γιω ργάκη μου τό γάμο 
μ ια  λαμπρή Οά τόνε κάμω 
πουν’ αρνιά πουναι ψητά 
πουναι τά χλω ρά  τυριά 
πουν’ ή νιάδες στολισμέναις 
κι’ όλαις λαμπροφορεμέναις 
*■ ή αΰλαΐς καταβρεγμέναις

7
Τό παιδάκι μου τό ρουσο 
Οά τ ’ αλλάξω  Οά τό λούσω 
νά τό στείλω  στη δασκάλα 
ναναι πειώμορφ’ άπό τά λλα

8
’Έ χ ω  γιο  κ’ εχω  χαρά 
ποΰ Οά γ ίνω  πεθερά· 
εχω  κόρη κι’ εχω  πίκρα 
ποΰ Οά νέθω μέρα νύ χτα

9
Τάρνα του καί τάρνα του 
νά χαρή τή μάνα του 
νά χη  τό χα ϊδάκια  του 
καί τά  κανακάκια του

Ταρνένα και ταρνένα 
κα’ ή μάνα ποΰ τό ’γέννα

10
Νεζουβαίρι πουχω  ’γώ  
κιόξω δέν τ ’ όμο7^ογώ 
γ ια τ ’ άν τ ’ ώ μ ολόγα γα  
Οάν τό ’παντρολόγαγα  

11
Τ ή ς γειτόνισσας ό γεός 
είναι κρίθινος χ υ λ ό ς  
τό ’δικό μ,ου τό παιδί 
ειν’ εφτάζυμο ψωμί 

12
Γιόκα μ ’ δταν σ’έκανα 
π ώ ς δέν έξαπέτησα 
π ώ ς δέν έκανα φτερά 
σάν τοΰ παγω νιοΰ χ^ρυσα 
νά πετάξω  στά βουνά 

13
Τό παιδί μου νάν’ καλά 
κι’ άς ψωφήσουν χίλ ιάρνιά  
χ ίλ ιάρνιά  χ ίλ ια  κατσίκια 
καί τοΰ μπέη τά  κορίκια
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1 4
Τάρνα του καί τάρνα του 
μαντζουοάνα ή μάνα του 
κανέλα είναι ή θειάδες του 
καί μόσκος οί μπαρμπάδες του.

Κ. ΖΙΙΣΙοη

Μ ια λ ιγερ ή , μία έμορφη, μ ιας χήρας θυγατέρα 
Μ ετάξιν έκαλάμιζε και σύρμα μασουρίζει,
Στον ουρανό τό διάζετα ι, στους κάμπους τό τυλ ίγει 
Καί στόν άφρό τη ς θάλασσας εκυψε νά τ ό ’φάνη.
R ’ εκεί έπρόβαλ’ ενας νιος, σ τ’ άλογο καβαλάρης.
— "Ωρα καλή σου, λ ιγερή , καί τ ’ ειν’ αυτό που ’φαίνεις,
— Ε σ ένα  κάνω τό βρακί, έσένα τό ζουνάρι 
που σ’έ'χ’ή μάνα σ’ ακριβό καί είσαι κανακάρης.

Κ. ΠΩΠ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΒΥΡΩΝ
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