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Ο  Β Υ Ρ Ω Ν
BIOS, ΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΕΤΤΙΙ ΑΪΤΟΥ. 

(Σ υ ν εχ ε ία ' ΐοε φυλλάδ. β '·)

Διέτριψεν έν ’Αθήνα ις 6 Βύρων, τό πρώτον, 
περί τούς τρεις μ ίνας, άπό του Δεκεμβρίου 
180 9 , μέχρι Μαρτίου 1 8 1 0 , περιηγηθείς πρό 
τ·?,ς δευτέρας επανόδου του, την Σμύρνην, τήν 
Τρωάδα, τόν Βόσπορον μέχρι Συμπληγάδων, 
άφοΰ είς 'Ελλήσποντον διέπλευσεν νηχόμε- 
νος τόν άπό Στ,στοΰ μέχρις Άβύδου πορθμόν, 
ώς ποτε δ Λέανδρος, πλέων πρός νυκτίαν 
ουνάνττσιν τής ΊΙροΰς.

Κατά τήν πρώτην έν Άθήναις διαμονήν

του, διότι μετά ταΰτα έζελέξατο 'κατοι
κίαν του τήν παρά τό μνημεΐόν τοΰ Λυσι- 
κράτους κειμένην τότε μονήν τών Καπουκί- 
νων, κατώκησεν είς τήν οικίαν τής Ταρσιας 
Μακρή, χήρας τοϋ τελευταίου "Αγγλου υπο- 
προξένου ι ). Ειχεν αυτή τρεις θυγατέρας, 
Τερέζαν, Κατήγκων και Μαριάνναν, άπάσας

* ’) 'Η  ο ικία α υτή  εχειτο  πλησίον τοϋ Μ εγάλου 
Μ οναστηριού, όπισθεν τή ς  νϋν ο ικίας Π ιττα κ η . 
Τήν μ ίαν δε τώ ν εϊρημένων νεανίδω ν εγειμεν ό 
μνησΟείς κ. Π ιτ τ ά χ η ί ,  τήν δέ άλλην ό γνω στός 
φιλέλλην "Α γγλ ο ς  κ· B lack. 0 !. π έρ ιη γ η τ α ι τή ς  
έπ ο χ ή ς  έκείνης περιέγραψ αν λεπτομ ερώ ς τά  τή ς  

καλλονής τώ ν τριώ ν εκείνων δ ιαπρεπώ ν κα ι έν«- 

ρέτων Έ λλη νίδω ν .
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’π:ρικαλλεστάτας, ών ή μία ένέπνευσε τώ Βύ- 
ρωνι τους γνωστούς στίβους,

«Παρθενε τών Αθηνών, πριν χωρισβώμεν 
άποδος μοι, ώ, άποδος μοι τήν καρδιάν μου'»

εκάστη ςροφή αύτών έτελεύτα διά της ελλη
νικής επωδής,

Ζ ω ή  μ ο υ ,  σ α ς  α γ α π ώ ,

"Εγραφε δέ ό Βύρων πρός φίλον του εν ’Α γ
γλ ία - «Έλησμόνησα νά προσθέσω, δτι απο
θνήσκω έξ έρωτος πρός τρεις Έ λληνίδας άδελ- 
φάς τών Αθηνών, ών ούδεμία υπερβαίνει τό 
1 5ον έτος τής Ηλικίας της.»

Αι Άθήναι έθελγον ύπερμέτρως τόν ποιη
τήν μας. α'Ως έκτης θέσεώς των, έγραφε, δύ- 
νανται νά ώσι τό προσφιλές ενδιαίτημα παν
τός έραστοϋ τής φύσεως καί τής τέχνης. Τό 
κλίμα των είναι άνοιξίς τις διηνεκής. Βρέ/ει 
σπανίως, ούδέποτε ή χιών λευκαίνει τάς πε
διάδας, ό ούρανός δέ είναι πάντοτε σχεδόν 
αίθριος καί ανέφελος » ('Οποία νϋν δια
φορά !)

Ο Th. M oore, ομιλών περί τής διαμονής 
τοΰ Βύρωνος έν’Αθήναις,παρατηρεί δτι έθελγεν 
αιιτον η πόλις τής Παλλάδος και διά τά  αρ
χα ία  μνημεία της,άλλ’ούχί τοσοΰτον υπό τήν 
καλλιτεχνικήν αύτών έποψιν, δσον ύπό τήν 
τής άναμνήσεως ενδόξων ονομάτων η συμ
βάντων. 'Ο ειλικρινής καί διάπυρος ενθουσια
σμός αύτοΰ είλκύετο ύπό τής φύσεως,κατά τάς 
μονήρεις αύτής σκηνάς τοΰ μεγαλείου καί τοΰ 
ώραίου, πάντοτε τής αύτής, πάντοτε διαγε- 
λώσης, ώς έν Άθήναις, έν μέσω τής δόξης 
καί τής μεγαλοφυίας τών άρχαίων!»

Τό αίσθημά του τοΰτο ό Βύρων εκφράζει 
έν τοΐς ποιήμασί του. «'Ο ούρανός σου' είναι 
πάντοτε γλαυκός, ώς τό πάλα*.' άγριοι είναι 
01 βραΧ01 σου /-α · τά  άλση σου δροσερά. Είναι 
χλοεραί αί πεδιάδες σου καί θάλλει ή ελαία, 
ως οτε η Άθηνά εμειδια σοι. Ό 'Υ μηττόςσου 
τελεί καί νΰν έ'τι τάν γλυκυν φόρον τοΰ μέ- 
λιτος. ©υμήρης δέ καί έλευθέρα ή μέλισσα 
ϊπ τα τα ι έπ ί τοΰ όρους σου καί κτίζει τήν 
εύώδη κυψέλην της. 'Ως άλλοτε, καί νΰν ό 
’Απόλλων θάλπει, διά τών άκτίνων του, τά 
μακρά θέρη σου καί λάμπουν, ύπ’ αύτάς, τά 
μάρμαρα τοΰ Πεντελικοΰ. Ή  τέχ ν η , ή έ.Ιευ- 
θερία, ή δόξα παρή.Ιθον, ά .Ι Ι ’ ή φύσις δια
μένει πάντοτε π ερ ιχα .ΙΙή ς /ϋ

« Δέν ήδυνάμεθα ν’ άποσπάσωμεν τά  βλέμ
ματα ημών, γράφει 5 συνοδός του Ilobhouse, 
άπό τοΰ Θησείου καί τής Άκροπόλεως, δτί 
άφίνομεν δπισθεν ημών τάς ’Αθήνας, καί έλαό- 
νομεν είς τόν Πειραιά, πρός άναχώρησιν.»

'Π καταστροφή τών αθανάτων μνημείων 
ένεποίει αύτώ άλγεινότατον αίσθημα, δπερ 
άφικνεΐτο μέχρις άγανακτήσεως, έπί τή ιερο
συλία τοΰ συμπολίτου αύτοΰ λόρδου Έ λγί- 
νου *), δν έστιγμάτισεν έν τώ  ποιήματι ή 

ρά της  ’Α θήνας, καί έν τώ  Τσάϊ.Ιδ Ά ρ ό Μ . 
Έπέγραψεν έπί τών τοίχων τής μονής τών 
Καπουκίνων μεγάλοις γράμμασι,

«Quod non fecerunt Gothi, 
hoc fecerunt Scothi.»
" ' Ο ,τ ι  δέν επρα?αν οί Γ ότθοι, 

τό  έπραξαν οί Σ κώ το ι.»

διηγείται σύγχρονός τις συγγραφεύς, παρά 
τοΐς κατοίκοις τών Αθηνών έφέρετο παρά- 
δοσις, περιπαθής ά'μα καί ποιητική, λέγουσα, 
δτι καθ’ ην ώραν άπέπλεε τοΰ Πειραιώς τό 
πλοΐον, τό άπάγον τάς μετόπας τοΰ ΙΙαρ* 
θενώνος καί τήν καρυάτιδα, αί έπί τής ΆκρΟ- 
πόλεως άδελφαί αύτής ή'.ούσθησαν έκβαλοΰ- 
σαι θρήνους καί ολοφυρμούς, ήχήσαντας μέχρι 
Σουνίου! Ό  Βύρων δέ αύτός παραθέτει έν 
υποσημειώσει τοΰ ποιήματος του, ή Ά ρ α  της 
Ά θ η ν α ς , τήν μαρτυρίαν τοΰ δόκτωρος Cla- 
rck, ώς αύτόπτου, δτι ο ’Οθωμανός δισδά- 
ρης (άγας) ο έπιτηρών τούς έργάτας τοΰ Έλ- 
γίνου, άποσπώντας τά  ανάγλυφα άπό τοΰ 
Παρθενώνα;, άφγ'ρεσεν άπό τών χειλέων του 
τήν πίπαν του καί έδάκρυσεν, είπών τώ  Λυ- 
ζιέρ·/], άνθρώπω τοΰ λνόρδου, φθάνει!  δτε 
καταπεσόντα συνετρίβησαν μέρος τής άνω 
κορωνίδος καί εν τών τριγλύφων.

Κ ατά τόν χρόνον τής έν Άθήναις διατρι
βής του, ο ποιητής έγνωρίσθη μετά τοΰ διά
σημου περιηγητοΰ Brucc καί τής διακεκρι
μένης καί παραδόξου εκείνης γυναικός, τής 
Lady H esther Stanhope, ητις έμάντευσε την 
μέγαλοφυΐαν του. "Οτε διεπρά^θη τό ανο
σιούργημα έκεΐνο, άποστραφεϊσα τήν πατρίδα

*) Η  ’Α γγλ ικ ή  κυβερνησις τώ  1816, δια ψ*Γ 
φ ίσματος τή ς  βουλής, ήγόρασί παρά  τοϋ Έ λ γ ί-  

νου τά  μάρμαρα τα ΰ τα  άντί 3 5 ,0 0 0  λιρών, κο- 

σμοΰντα σήμερον τό Βρετανικόν Μουσεϊον.

τν;ς, άπεχώρησεν είς τήν έρημον τής Συρίας,γε- 
«αένη ή έπι/.ληθεΐσα Β ασίλισσα τ  ής Π α.Ιμ  ν- 
ρας ι ). Ό  Βύρων διενοήθη καί αύτός πρός 
5τιγμήν, κατά μίμησίν της, νά φύγ/, διά παν
τός τήν Α γγλ ία ν  καί νά κατοίκηση έν τινι 
νήσω τοΰ Αιγαίου, άλλά μετά διετή περί- 
του απουσίαν ύπέστρεψεν είς Α γγλ ία ν  περί 
τά μέσα τοΰ 1 8 1 1 , δτε καί έδημοσίευσε τάς 
Πλανήσεις τοϋ Τ σά ϊ.Ιδ  'Α ρό.Ιδ . Προείπο- 
μεν οποίαν έντύπωσιν, όποιον ενθουσιασμόν 
έζροξένησε τοϋτο τό ποίημα. Έκρίθη έφάμι- 
λον τών ποιήσεων τοϋ Μίλτωνος. Ή ν  μονα
δική ή δόξα καί ή φήμη τοΰ ποιητοΰ ημών, 
b  έπηύξανον έτι πλέον ό κοινωνικός αύτοϋ 
βαθμός, ή καλλονή του, ή νεότης του, (ήν τότε 
23 έτών), ό ρωμαντικός βίος του, ή εκ με- 
μακρυσμένων καί φαντασιωδών, τώ τότε, χ ω 
ρών επάνοδός του, καί τέλος, θ’, τρόποι και 
ή συμπεριφορά αύτοΰ, ή προσηνής μέν καίθυ- 
μήοης μετά τών σχετικών του, περίσκεπτας 
δέ καί ποιητική έν τή  κοινωνία.

Μεταξύ τής δευτέρας καί τής τρίτης έν τή 
βουλή τών Λόρδων άγορεύσεώς του, καθ’ άς 
δπεοησπίσθη καί πάλιν αδικούμενους η κατα- 
κιεζομένους, εΐδον τό φώς άλληλοδιαδοχως 
τά ποιήματα αύτοϋ— ό ΓχΙαονρ, ή Ν ύμφη  
τής Ά β νδο υ  και ό Π ειρατής, ού ή έμφά- 
νισις έκορύφωσεν, ώς είπεΐν, τήν δόξαν τοϋ 
ποιητοΰ. Έ ν μια μόνν) ήμερα, έπωλήθησαν 
δεκατέσσαρες -/ιλιάδες αντιτύπων, ήτοι ολό
κληρος ή έκδοσις! Μετά παρέλευσιν δέ χρό
νου τινός έδημοσιεύθη καί ό Λ ά ρ α ς, έπίσης 
λαμπρόν καί μυστηριώδες έπος, ώς τά  προη
γούμενα.

Έ ν τώ  μεταξύ, ή μητηρ αύτοΰ, ητις είχε 
κυριευθή ύπό θλιβερών προαισθημάτων,δτι δεν 
έμελλε νά έπανίδη τόν υην της, άποδημη- 
ταντα, καί κατετpύyετo ηθικώς τε και σω- 
ματικώς, ήσθένησεν αίφνης, μετά τήν έν Α γ 
γλία έπιστροφήν τοϋ Βύρωνος, και άπεβιω- 
οεν είς N ew stead^piv ή τήν προφθάστ, έ/.εΐνος 
ζώσαν. Τήν ένηγκαλίσθη μόνον νεκράν. Ό  
θάνατος ούτος κατελύπησε τόν ποιητήν, δν

*) Γνω στόν ό’τι ή γυνή α ίίτη , ήν Ιπεσκέφθ'ηέν 
τή Ιρή μω  τη ς , ό Λ α μ αρτίν , δτε π ερ ιηγήθη  τήν 
Α νατολήν, προεψήτευσεν αΰτώ  τά ς τ ύ χ α ς  του, 
“άς πληρω θείσας κ α τά  τήν Φεβρουαρινήν Ιπα νά - 

®τατ.ν τοΰ ! S tS .

εΐδον κλαίοντα έτ ί τοϋ νεκρικοϋ φέρετρου αυ
τής καί έπιλέγοντα « Ο ίμοι! μίαν μόνην φίλην 
είχον έν τώ  κόσμω, καί αύτη δέν υπάρχει 
πλέον!» Καρδία, ψυχή μεγάλη καί εύγενής, 
οί'α ή τοϋ Βύρωνος, δέν ην δυνατόν νά μή συναι- 
σθανθή βαθέως απώλειαν μητρός, ής ή στοργή 
μεθ’ δλον τό ίδιότροπόν της, ην μεγίστη, άπε- 
ριόοιστος.

Τότε ήσθάνθη έτι πλέον τ*/4ν γνώ σ ιν  αύτοΰ 
έν τώ  κόσμω,ίδών δέ και τήν δυστυχή θεσιν,είς 
ήν πεοιέστη οί/.ονομικώς, ένεκα τοϋ πολυδα- 
πάνου, τοϋ άσωτου βίου του, διενοήθη νά κατά- 
φύγη είς τόν γάμον, ώς είς λιμένα σωτηρίας. 
Τώ 1 8 1 4 , έζήτησε τήν χεΐρα τής νεάνι- 
δος Ά ννης M ilbank, θυγατρός έπιφανοϋς 
καί πλούσιας οίκογενείας, έστολισμένης δέ 
δι’ δλων τών δώρων τοΰ πνεύματος, τής α γω 
γής, τής ώραιότητος. 'I I  κόρη, κατ’ άρχάς 
άπεποιήθη τήν χεΐρά της, προνοοϋβα, ό'τι δέν 
ήθελε δυνηθή νά συμβιώση εύδαιμόνως μετά 
νέου, ούτινος άπήρεσκον αύτή ο μέχρις εκεί
νου βίος καί τά  ήθη. Έ π ί τέλους, έπλάνησε/ 
αύτήν ή ποιητική δόξα του, καί ό γάμος των 
έτελέσθη τόν Ιανουάριον τοϋ 1 8 1 5 , δτε ό 
Βύρων συνεπλήρου τό εικοστόν έκτον έτος τής 
ηλικίας του.

Τά προαισθήματα τής νεαρας γυναικός τα- 
/έωςέμελλον νά έπαληθεύσωσιν, ό δέ γάμος 
ούτος νά θεωρηθή ώς ή άτυχεστέρα πραξις τοΰ· 
βίου τ ο ΰ  ποιητοΰ. Μετά παρέλευσιν έτους, δτε 
έγεννήθη θυγάτηρ, όνομασθεΐσα Αύγούστα 
’Ά δ α , ή σύζυγός του μετέβη μετά τοϋ νεογνοϋ 
της παρά τοΐς γονεϋσιν αυτοΐς, οίτινες, μετ 
ολίγας 'ημέρας, ήγγειλον τώ ποιητή,δτι η θυ
γάτηρ των δέν επιστρέφει πλέον παρ α υ τ ω, 
δτι τόν χωρίζεται-είχεν άπέλθ/j δμως μ ετ’έν- 
δείξεων αγάπης.

Μόλις έγνώσθη ή είδησις αύτη έν Λονδίνω 
καί αληθής θύελλα οργής καί άγανακτήσεως 
έξερράγη κατά τοΰ ποιητοΰ παρά τή αγγλική 
κοινωνία. Ά π α ν  τό αίτιον τοΰ άποχωρισμοϋ 
έκείνου άπεδόθη είς τόν Βύρωνα, τα  πολι
τικά δέ πάθη δέν έμειναν ξένα περί τήν έξέ - 
γερσιν τής τρομεράς έκεινης καταφοράς. Ο 
Βύρων πρό καιροΰ είχεν επισύρει καθ’ έαυτοΰ 
τήν οργήν τών Τόρνων ( T o m ) ,οϊτινες τότε 
είπέρ ποτε ήσαν παντοδύναμοι.

Αί εφημερίδες έπληρούντο άρθρων υβρι
στικών κατ’ αύτοΰ, καθ’ έκάστην έτυποϋντο
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λίοελλοι, σατυραι,και παντοΐα έντυπα, δ ι’ών 
είκονίζετο δ ποιητής ώς άλλος τ ις  Νέρων, 
Καλλιγολας, θηριον αίμοβόρον καί άνήμερον. 
Ολόκληρόν 5ε το κοινόν συνεμερίζετο τήν 

κ α τ’ αυτοΰ δργήν καί καταφοράν. Οΰτε είς 
την βουλήν, οΰτε εις τό θέατρον έ τόλμα νά 
εμφανισθγ) ο απόβλητός εκείνος της κοινωνίας, 
φόβω μή δ δχλος έξυβρίσν] αυτόν, κακο- 
ποιήσ/), όπως ε^υβρισεν εν τω θεάτρω, υ.ίαν 
διασ/ίμον ηθοποιόν,ής,έλεγετο, δτι ήρατο τότε 
ο Βύρων. Τό άνευφημούμενον καί ένδοξον 
πρό μιζροΰ δνομα αϋτοΰ έγένετο ή χλεύη, 
ό ονειδισμός πάντίον.

Διωκομενος υπό τοιαύτης πρωτοφανούς τω 
δντι πάνδημου καταφοράς,ήν έπροκάλεσε πάν
τως καί αυτός, διά της διαγωγής του, τ ί  άλλο 
είχε να πρας-/;, ν) νά εξορισθή έκουσίως άπό 
την πάτριον γην δ ιαπαντός;

Τοΰτο καί επραξε τόν άπρίλιον τοΰ'1 81 8.
Ί Ι  Άμερικανίς Bencher S tow e,ή γνωστή 

συγγραφεύς τής Κ α .Ι ν β η ς  τοΰ Θ ω μ α ,  θελή- 
σασα να διαφώτιση δήθεν τά  τοΰ γεγονότος 
τούτου, δπερ διέμενεν άνεξήγητον είς πολ
λούς, έξέδοτο έν Λονδίνω τω  1 8 7 0 , σύγ- 
Yf<W a  ε~ιγραφο[Λενον a Lady Ilyrou vin- 
d icated ,» δ ι’ούέτι μάλλον έσυκοφάντησε τήν 
μνήμην τοΰ ποιητοϋ. ’Απέδιδε τόν χωρισμόν 
εις α ίτια  ανήθικα, καιόλως απίστευτα. Ά λ λ 5 
άνν-ρεσαν καί άνέτρεψαν τούς λόγους αϋ τής 
σπουδαίοι άνδρες Ά γ γ λ ο ι  καί Γάλλοι. Κύ
ριον αίτιον τοΰ χωρισμού ήν δ τού ποιητοϋ 
παραδοξος ό'ντως χαρακτήρ, οΰτινος διέφερε 
τοσοΰτον 5 ήπιος, καί ομαλός τής συζύγου του.

Ό  ένδοξος λοιπόν καί εύγενής οδοιπόρος, 
ως λέγει τις τών βιογράφων του, πολεμούμε- 
νος υπό τής κοινωνίας, υπό τής συζύγου του, 
τ?ίς πατριόος του, κατάχρεως καί δυσφημt- 
σθείς,^ άπήλθεν αυτής, δπως εφυγεν δ άποςά- 
της άγγελος έκ τοΰ παραδείσου. Άπη'ρχετο 
δε ί'να ζήτηση παρηγοριάν είς ξένην γήν, είς 
μεμακρυσμένας χώρας. Εΐχεν, έν τούτοις,συγ- 
γραψει και δημοσιεύσει τά  ποιήματα, 'ΆΛ ω - 
σιν τής Κορίνθου, χαϊ Π αρισίναν, μετά τάν 
αποχωρισμόν δέ, άπέτεινε τό έκεΐνο
τά περιπαθες, δπερ άρχίζει δ ιάτω ν στίχων 

«Fare thee w e ll! and if  for ever 
Stil for ever fare thee well !» 
βΧαΓρε και εαν διά π α ντο ς ,

6ι« παντός, διά παντός ya'ipt!»

Πρώτον μέρος είς δ άπεβη, έν τνί ήπείρω 
Ευρώπη, ην τό Ιϊίλγιον. Αυτόθι έπεσκέφΟτι 
το πεδών τοΰΒατερλώ, μ ετ’ αισθήματος υπε
ρηφάνειας άμα καί άλγους. Διέπλευσε τόν 
'Ρήνον, ού τάς γραφικάς δχΟας περιέγραψε 
δ ι’ άπαραμίλλων στίχων, καί κατέβη έπειτα 
εις ’Ελβετίαν. Αυτόθι, ή διάνοιά του άνη5-· 
παγη όλη υπό τοΰ νέου πρό τών οφθαλμών 
του θεάματος, δπερ παρίστα ή τερπνή φύσις, 
αι χιονοσκεπείς κορυφαί τών μεγαλοπρεπών 
Ά λπ εω ν, οπου όέ, ώς δ Μαμφρέόος αύτοϋ, 
άτρομος και σύννους άνερριχάτο, έ'χων συνοδόν 
τον έτερον απόβλητον τής κοινωνίας Shelley, 
ον έγνώρισεν έν Γενεύη, ποιητήν ρεμβοίδη καί 
υλιστήν, καί ούτινος δ πρόωρος θάνατος, πνι- 
γεντος έν θαΙάσσγ  παρά τνν Γένουαν, μετά 
παρέλευσιν χρόνου τίνος, έμελλε νά λυπήση 
αυτόν. Διαμονήν του έξελέξατο δ Βύρων 
τήν τερπνήν έ'παυλιν Diodati. Έκεΐθεν διη- 
ρευνησε τά  ίχνη τών μερών, δσα περιέ- 
γραψεν δ 'Ρουσσώ, μηδόλως μνησθείς τοΰ 
φιλοσόφου τής Ferney (τοΰ Βολταίρου.) 
Είς Copet δε εύρε παρά τνί κ. Στάελ, τήν 
δεςίωσιν έκείνην, ήτις παρηγορεΐ καρδίαν 
τραυματισθεΐσαν άπό τάς καταδιώξεις τής 
κοινωνίας. Τότε συνέγραψε τά τρία τών Εκλε
κτότερων έ'ργων του, τό τρίτον άσμα τοΰ ,Α- 
ρο.Ιόου, τον Λεσμώτην τής Χ ι.ί.ίώ νος, τόν 
Μ αμψρίόον..

Ά π ό  Γενεύης μετέβη είς Ένετίαν, ή'τις 
τοσοΰτον ηρεσεν αυτω, ώστε νά παρατείν/ι 
τήν έκεΐ διαμονήν του.

Άσκοπον κρίνομεν ν’ άφηγηθώμεν τά  τοΰ 
εκεί βιου του, δν επλήρωσαν άλλεπάλληλα έ ' 
/.εισόόια παραύοζων ερο^τικών συμβάντων.2η- 
μειοΰμεν μόνον, ότι ί'να έχ·/] ένασχόλησίν τινα, 
μετεβαινε συνεχώς,έπί τινα χρόνον,;ίς τήν μο
νήν τοΰ '^}·. Λαζάρου δπως έκμανθάντ) τήν 
Άρμενικήν γλώσσαν. Έ ν Βενετία καί 'Ρα
βενν/ι, όπου όιετριβεν επίσης, άρεσκόμενος είζ 
τά μονήρες τοΰ μέρους καί τά  σκιώδη δάση 
της, συνεγραψε μεταξύ άλλων, τόν Marino 
Faliero , τούς δύω Toscari, ro r  Σ apdarά
τια.Ιον, τόν Κ α ιν , την Προφητείαν τοΰ Λάν- 
του, καί ήρχισε τά διεξοδικώτερον τών επών 
του, τάν Don Juan.

Έν Βενετία έγνώρισε τά 1 8 1 9 , τήν κό- 
μησσαν Giucioli, μεθ’ ής συνεδέθη διά περί' 
παθεστατου ερωτος. 'Π γυνή ήν δεκαοκτ«ετή<

χαι καλλονής έξοχου’ μόλις έιελθοΰσα προ 
μικρού του μοναστηριού, εν ω ειεπεοευετο, 
ίνυμφεύθη ά'νδρα άνήκοντα μέν είς τάςπρώ- 
τας τής ’Ιταλίας οίκογενείας, διά τό γένος καί 
τόν πλούτον, άλλ’ εξηκοντούτην καί χηρευ- 
μένον δίς, διά δέ τήν τοσαύτην διαφοράν τής 
ηλικίας προσαγορευόμενον ύπό τής νεαράς συ
ζύγου κύριόν της (Signore).

Είναι γνωστόν, δτι αί αίσθηματικαί έκεΐ- 
vat σχέσεις τών δύω έραστών, προέβησαν μέ
χρι σκανδάλου, δ δέ γηραιός κόμης ήναγκά- 
σθη νά διαζευχθή, έπί τέλους τήν σύζυγόν 
του. ’Έφθασεν, έν τούτοις, τό έ'τος 1 8 2 0 , 
καθ’ δ ή ’Ιταλία έφάνη κλονουμένη σύμπασα 
ΰπόδρμών φιλελευθέρων καί έπιδιώκουσα τήν 
άπελευθίρωσίν της άπά τοΰ ξένου ζυγού καί 
άπό τών τυράννων της. 'Ο Βύρων, ο αείποτε 
ένθους οπαδός τών φιλελευθέρων ίύεών καί 
συμπαθών ύπέρ τών καταδυναςευομένων άτο- 
μων τε καί λαών, δέν ήδυνατο νάμείν^ άόια- 
φορος πρός τό κίνημα' ήν έτοιμος καί χρημα- 
τικώς καί προσωπικώς νά συνδράμω τούς ’Ιτα 
λούς είς τάν υπέρ τής έλευθερίας άγώνά των, 
άλλ’ έληξεν ούτος οίκτρώς τω  τότε καί άνε- 
φαίνετο άλλος, ένδοξότερος καί ήρωϊκώτερος, 
έ ελληνικός. Τοΰτον έμελλε νά συμμερισθή 
μετ’ ού πολύ, δμέγας έκεΐνος άνήρ.

/ > ι Ρ ~Διαρκουσης τής εν Βενετία οιατριοης του, 
δ Βύρων έπεσκέφθη τήν Φερράραν, τό Λιβόρ- 
νον, τήν Πίσσαν, τήν Φλωρεντίαν καί τήν 'Ρώ 
μην, τήν έμπνεύσασαν αύτώ τάς θαυμασιω- 
τέ£ας στροφάς τοΰ άσματος, ό'περ κατά 
τήν κρίσιν πλείστων, είναι ύψηλότερον καί 
τών πρώτιυν δύο. Κ ατά τόν χρόνον όέ τοΰ
τον, ήτοι έν διαστήματι μόλις τεσσάρων ετών 
καί έν μέσω παντοίων περισπασμών καί τ α 
ραχών ηθικών, έγραψεν δ Βύρων δλην τήν 
λοιπήν σειράν τών ποιημάτων του, άτινα άπε- 
τέλεσαν νέαν εποχήν έν τνί ποιήσει καί έθαυ- 
μάσθησαν καί θαυμάζονται πάντοτε, ώς προϊ
όντα τής ύψηλοτέρας έμπνεύσεως. Τούτων τά  
κυριώτερα είσίν, εκτός τών προσημειωθέντων, 
αί Θρηνωόίαι τοΰ Τάσσον, ύ Μ αζέππας, 
ό Χ άλκινος Λ  ίων, ό R  e ρ ρ Ο, ό Ουρανός 
χαι ή Γ ή, ’Οπτασία τής τε.Ιευταίας χρί- 
σεως, ύ Βέρνερ, ό Λύν Ζονάν, είς ις  άσμα
τα καί πλεΐσται λυρικαΐ ποιήσεις, έν αίς αί 
'ΕβραϊχαΙ μεΐωιΠαι, τό Σχότος, τό ‘Ό να ρ  
χ.ΐπ. Καί κατά τό γόνιμον τοΰτο τής Μού-

σης, δ Βύρων ύπερέβη πάντας τούς ποιητάς. 
Τότε έγραψε καί τό ήμερολόγιόν του, έκδο- 
θέν ύπό τού Th. M oore, συμμετέσχε δέ καί 
τής συντάξεως μ ετ’ άλλων συμπολιτών του, 
τής έφημερίδος δ Φι.Ιε.Ιενθερος.

Τελευταία έν ’Ιταλία κατοικία του ήν ή 
Γένουα, ό'που ήλθε καί ή φίλη του κόμησσα 
Giucioli. Άπεσπάσθη δέ αύτής ί'να δράμη είς 
Ε λλά δα  καί εύρνι ένδοξον καί πολύκλαυστον 
τελευτήν.

("Ε π ετα ι συνέχεια .)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΩΙΙ.

Σ-ημ. Ή  σκηνή τοΰ ΓΚ 1Λ Ο ΊΊΡ, ώς γνωστόν, 

τ ίθ ετα ι έν Ά θ ή ν α ις . ’Ιδού δε π ώ ς περιγράφει έν 

α ύ τώ  ό π ο ιη τή ς  τήν καλλονήν τοΰ ελληνικού κλί
μ α τος, κα ι θρηνεί τήν τότε κατάστασιν τή ς  Ε λ 
λάδος κ α τά  τήν π ισ το τά τη ν  κα ι ώραίαν μ ε τα -  

φρασιν τή ς  μακαρίτιδος Α ίκ. Δοσίου.
«Π άντοτε διαγελώ ντα  κ ’ εύδιον, ώ χ ω ρ α θ ε ία , 

βλέπουσι τον ουρανόν σου τά  ώ ραΐά σου νησ ία . 

"Ο σ τις άπο τοΰ Σουνίου τήν λοφώδη παραλίαν 
τά  πα ρα τη ρεί, τοσαύτην άπολαύει ευτυχία ν , 

ώ ςε  θέλγητρα εύρίσκει κ ’είς αύτήν τήν ερημίαν.

Τόσον ή Ε λ λ ά ς  ώ ραία, τόσον ή  Ε λ λ ά ς  έλκύει,

τόσον καί οι ολετήρες τύραννο! τη ς  εΤν α χ ρ ε ίο ι! 

Τ ώ ν μεγάλω ν άνδρών μ ήτερ , κληνή χώ ρ α  τώ ν
[ανδρείω ν!

άπί) τώ ν βουνών τά  αντρα ήσο μ έχρ ι τώ ν πεοίω ν 

προ μ ά χω ν έλευθερίας, ε ίτε δόξης μαυ σω λεΐον! 
Ν εκροθήκη ημιθέω ν ! α ΰτη  ή κα τά σ τα σ ίς  σου ; 
Τ α ΰτα  λείψανα τά  μόνα ειν’ τή ς  άλλοτε ζω ή ς σου ;
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Π Λ Α Τ Ω Ν Ι Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι .

τ'.

Γ Ο Ρ Γ Ι Α *
(Συνέχεια 18. φυλ. β.)

ΤΜ Η Μ Α  Γ .

(481 Β. —  ί 92 Λ.)

Το εξαγόμενον τή ; ήδη μετά  τοϋ Πώλου 
περανθείσης συζητήσεως τοσοΰτον άπάδει 
προς τάς ιδέας καί τά  αισθήματα τοΰ Καλ- 
λικλέους, ώστε ούτος διστάζει άν δ Σωκρά
της σπουδαιολογών ύπεστήριζε τ<ηαύτας ή- 
θικας άρχας. "Οθεν, καθά άνήρ πεπειραμένος, 
άποτεινεται πρώτον πρός τόν Χαιρεφώντα, 
όπως πληροφορηθή άν συμμερίζωνται καί άλ
λοι ^τήν γνώμην του. Ό  δέ, καί περ είδώς 
οτι δ Σωκράτης σπουδάζων καί ούχί παίζων 
εςέθηκε τα ; περι ηθικής θεωρίας του, προ
τρέπει όμως τόν Καλλικλέα ν’ άποταθή πρός 
αυτόν τόν Σωκράτην χρώμενος ταΐς αύταΐς 
λέξεσιν, αίς καί δ Καλλικλής ένάρχή τοΰ Δια
λόγου (4 4 7  C) έχρήσατο προτρέψας τόν Σω
κράτη νά ερώτηση τόν Γοργίαν.

Διαδηλώσαντος ούν τοΰ Καλλικλέους πρός 
τον Σωκράτη, ότι εαν τά υπο τούτου ειρη— 
μένα άληΟεύωσιν, δ βίος ημών τών ανθρώ
πων άνω ποταμών φέρεται καί πράττομεν τά 
εναντία πρ?ς έμεινα άτινα δέον νά πράττω - 
μεν, δ Σωκράτης μετά λεπτοτάτης ειρωνείας 
άπαντα πρός αυτόν δτι, επειδή Ικάτεροι κατέ- 
χονται ύπό τοΰ αύτοΰ πάθους, τοΰ έρωτος, 
όύνανται ευκόλως νά διακοινώσωσι πρός άλ- 
λιίλους τα  εαυτών αισθήματα. Έ γώ  μέν, λέ
γει, είμί εραστής Άλκιβιάδου τοΰ υίοΰ τοΰ 
Κλεινίου καί τής φιλοσοφίας, σύ δέ τοΰ δή
μου τών Αθηναίων καί τοΰ δμωνύμου τούτω 
υίοΰ τοΰ Πυριλάμπους ') .  Παρατηρώ λοιπόν 
έκαστοτε δτι σύ, καίπερ δεινός ών ρήτωρ, 
δεν δύνασαι ν’ άντιλέγης εις τάς φρενοτρο- 
πίας τών ερωμένων σου, άλλά μεταβαλλόμε

*) Ο υιος του ΙΙυριλάμπους, πλουσίου ’Αθη
ναίου καί φίλου τοί Περικλεούς ώνομάζετο Δήμος 

καλλονή φημιζόμενος.

νος γνώμην κατά τάς βρέξεις των μεταπί
πτεις απο τοΰ ενός είς τό άλλο άκρον. Νό» 
μιζε λοιπον δτι ωσαύτως καί έγώ διατίθε
μαι υπό τής φιλοσοφίας' ταύτην άρα τήν ερω
μένην μου υποχρέωσαν νά μή λέγν) εκείνα, 
άτινα παρ’ έμοΰ ήκουσας. "Οθεν η άνασκεύα- 
σον δ ,τι πρό ολίγου αΰτη έλεγε διά τοΰ στό
ματός μου καί άνταπόδειξον αύτή δτι τό νά 
όιαπράττν] τις αδίκημα καί μετά τήν πράξιν 
τό νά μέν-/·, ατιμώρητος δέν είναι τό έσχα
τον τών κακών' άλλως δέ, έάν τοΰτο ύφίστα- 
τα ι άνεςέλεγκτον, δέν θέλει; είρηνεύσειν πρός 
σεαυτον, αλλά θέλεις διάγειν τον βίον είς άέ- 
ναον άντίφασιν.

Ά λ λ ’ ό Καλλικλής, δστις έν τώ  Διαλόγω 
είσάγεται ώς πιστός δπαδός τής τών ύλοφρό- 
νων σχολής, ώ; άποσεισάμενος τάν ζυγόν πά
σης ηθικής αρχής, παντός ηθικού αισθήματος, 
έν πρωτοις επικρίνει τόν Σωκράτη ώς κακουρ- 
γοΰντα έν τοΐς λόγοις διά τών παραπειστι
κών αύτοΰ έπερωτήσεων. Ούτω καί κατά τήν 
ήδη διεξαχθεΐσαν συζήτησιν παρέσχεν αύτώ 
λαβήν η ομολογία, ήν ο Πώλος έποιήσα-ο, 
ινα μή προσκρούση είς τό ηθικόν αίσθημα έν- 
δούςδτι τό άδικεΐν είναι αίσχρότερον τοΰ άδι- 
κεΐσθαι. Διότι δ Σωκράτης, γινώσκων τήν 
μεταξύ τοϋ θετικού καί τοϋ φυσικού δικαίου, 
η την μεταξύ νόμου καί φύσεως άκραν άντί- 
θεσιν, διέστρεψε τήν έννοιαν τής τοΰ Πώλου 
προτάσεως, έφ’ δσον, ένώ ούτος έδήλωσενδτΐ 
τό άδικεΐν είναι κατά νόμον αίσ/ρότερον τού. 
άδικεΐσθαι, δ Σωκράτης έξήγαγε τά  συμπε- 
ράσματά του, ώσανεί διά τής δηλώσεως έκεί- 
νης ώμολογεΐτο δτι τό άδικεΐν εΐναι κατά 
φυσιν, ητοι αυτο καθ’ εαυτό, αίσχρότερον τοΰ 
άδικεΐσθαι, δπερ ούδαμώς αληθεύει' τούναν
τίον δέ κατά φύσιν τό κακόν καί αισχρόν συν
ταυτίζονται' δθεν τό άδικεΐσθαι, δπερ κατά 
φύσιν έστι κάκιον τοΰ άδικεΐν, έστι συνάμα 
καί αίσχρότερον. Καί τωόντι τό άδικεΐσθαι 
είναι ίδιον ανδραπόδου, ού /ί δέ άνδρός, είς 
δν είναι προτιμότερος δ θάνατος τής ζωής, 
δτε αδίκως προσβαλλόμενος δέν εΐναι ικανός 
νά αμύνεται ύπέρ έαυτοΰ μηδέ ύπέρ άλλου 
τίνος ττερι ού ενδ αφερεται. Ά λ λ ’ ίδωμεν, έξα- 
κολουθεΐ λέγων δ Καλλικλής, πώς έλαβε γέ
νεση/ τό θετικόν δίκαιον. Οί νόμοι είσίν έρ- 
γον τών ασθενών καί τών πολλών, οϊτινες 
θέτοντε; αύτοϋ; άποβλέπουσιν εί; τό ίδιον
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αύτών συμφέρον. "Οθεν πρός έκφόβησιν τών 
δυνατωτέρων καί ικανών δντων νά πλεονε- 
χτώσι, λέγουσιν αύτοΐς οτι ή πλεονί,ξία είναι 
αισχρόν καί άδικον, ’ίδού λοιπον διατι κατα 
μέν τόν νόμον είναι άδικον καί αισχρόν τό 
νά ζητή, τις νά εχη πλέον τών πολλών, και 
καλοϋσιν αύτό αδικίαν' άλλ’ ή φύσις αύτή 
άποδεικνύει δτι εΐναι δίκαιον ο καλύτερος να 
εχΛ, πλέον τοΰ χειροτέρου, κα'ι δ δυνατώτερος 
τοΰ άδυνατωτέρου. Τοϋτο δε παρατηρεΐται 
•/.αί είς τά  άλλα ζώα καί είς τούς ανθρώπους, 
έν οίς κράτη καί γένη ολόκληρα θεωροΰσιν 
ώς κανόνα τοϋ δικαίου, τό ν’ άρχη κα'ι νάέχνι 
πλέον δ δυνατώτερος τοΰ άσθενεςΐρου. "Οθεν 
καί οί δορυκτήτορες ένεργοϋσι κατά τόν νό
μον τής φύσεως, ούχί δέ κατ’ έκεΐνον τόν τε- 
•/νητόν, δν ημείς πλαστουργοΰντες παραλαμ- 
βάνομεν έκ νεαρας ηλικίας τούς άρίστους καί 
άνδρειοτάτους μεταξύ ημών αύτών, καί δ ι’έ- 
πωδών καί γοητειών αποπειρώμεθα ϊνα τούς 
καταδαμάζωμεν ώς σκύμνους λεόντων, διδά
σκοντες αύτούς δτι καθήκον έχουσι νά σέβων- 
ται τήν ισονομίαν, καί δτι είς τοϋτο συ\ίςα- 
ται τό καλόν καί τό δίκαιον. ’Ά ν δμως εύ- 
ρεθνί άνήρ έχων φύσιν ίσχυράν, δ τοιούτος συν
τρίβει τά  δεσυ.ά ταΰτα, καταπατεί τά  ήμέ- 
τερα γραπτά παραγγέλματα, καί μαγείας καί 
επωδούς καί άπαντας τούς παρά φύσιν νόμους 
καί έπαναστατών αναφαίνεται δεσπότης ήμέ- 
τερος δ πρώην δούλος, καί τότε έκλάμπει τό 
φυσικόν δίκαιον. Είς μαρτυρίαν δέ τών λό
γων του δ Καλλικλής μνημονεύει τούς έφεξής 
στίβους έκ τίνος τών άπολεσθέντων ποιημά
των τοΰ Πινδάρου, έν ώ λέγει δτι δ Νόμος 
ό πάντω ν βασι.Ιενς θνητών τε και άθανά- 
rwr. δστις δια στιΰαράς χειρος εισάγει καί 
νομιμοποιεί τη ν  βίαν" τεκμαίρομαι δε τοΰτο  
(χ τών έργων τον Ή  ρακΜ ’ονς, δστις έπήρε 
μεθ' ε'αντον τον ς βυνς τον Γ  ηρνόνον l J  οντε 
χω.Ιήσαντος αντας οντε φι.ΐοδωρησαμένον.

Μετά δέ τήν θεωρίαν ταύτην περί τής

ι) Γηρυόνης ό υ5.ός τοϋ Χρυσάορος (τοΰ κεραυ
νοί) και Καλλιρρόης τής Ώκεανίδος μυθολογεΐ- 
τ«’· ώς γίγας τρισώματος καί τρικεφαλος. Διέ- 
τριβε δέ μετά τοϋ κυνος αύτοϋ ’Όρθρου έν τή 
νήσω ΈρυΟεία, ποιμαίνων πολυπληθή αγέλην 
βίων, ας τινας τί> ήρπασεν όΉρακλής.

άντιθέσεως τοΰ φυσικού καί θετικού δικαίου 
δ Καλλικλής μεταβαίνει είς τό δεύτερον μέ
ρος τοΰ λόγου του έξετάζων μέχρι τίνος ση
μείου δέον νά φιλοσοφίί τις καί κατά πόσον 
δύναται ν’ άποβή, χρήσιμος ή περί τήν φιλο
σοφίαν μελέτη. Διά δέ τής μεταβάσεως ταύ
της σκοπόν προτίθεται νά καταδείξν) δτι ή 
είς τήν φιλοσοφίαν ολοσχερής τοΰ Σωκράτους 
άφοσίωσις γίνετα ι αύτώ κώλυμα δπως έν- 
νοήση τήν τής προεκτεθείσης θεωρίας αλή
θειαν.

Πραγματευόμενος ούν περί τής ά;ίας τής 
έπιστημης ταύτης άποφαίνεται, δτι η φιλο
σοφία είναι τ ι  ψυχαγωγικόν καί θελκτηριον 
άν τις γευθνί μετρίως αύτού τοϋ μαθήματος 
έν τή νεανική ηλικία' έάν δέ περαιτέρω τοΰ 
δέοντος ένδιατρίψη έν τή σπουδή αύτής, γ ί
νεται διαφθορά τών άνθριόπων' διότι έαν φι- 
λοσοφή μέχρι προβεβηκυίας ηλικίας καί περ 
εύφυέστατος ών, άναγκαίως μένει άπειρος πα 
σών έκείνων τών γνώσεων, ών ή κτήσις άπο- 
βαίνει αύτώ απαραίτητος, άν μέλλη νά κατα- 
στή ευδόκιμος έν τώ  πρακτικώ βίω. Καί τώ  
οντι οί φιλόσοφοι είσίν άπειροι τού συνταγ
ματικού, τοϋ όιεθνοϋς καί τοϋ αστυκοΰ δι
καίου καί ούδεμίαν εχουσι πείραν τών άνθρω- 
πίνων ηδονών καί παθών, καθόλ.ου δε τών ελα
τηρίων τών ανθρωπίνων πράξεων. "Ινα δέ ζωη- 
ρότερον περιγράψνι δ ,τι αίσθανεται περι τών 
κατά τάς διαφόρους ηλικίας τοϋ βίου των φι- 
λοσοφούντων, παραβάλλει τούτους πρός τους 
ψελλιζομένους καί παίζοντας. "Οταν ϊόω, λέ- 
γει, παιδάριον ψελλιζόμενον καί παϊζον, 
χαίοω καί τό ευρίσκω νόστιμον καί έλευθέ- 
ριον καί πρέπον είς τήν ηλικίαν του, ένώ όταν· 
τό άκούσω νά έναρθροΐ μετ’ ακρίβειας τήν φω
νήν αύτοϋ, τό πράγμα μοί φαίνεται δυσάρε- 
στον καί δουλοπρεπές καί μοϋ πλ.ηγώνει τά  
ώτα. "Οταν δμως άκούση τις άνθρωπον ήλι- 
κιωμένον ψελλιζόμενον ή τόν βλέπϊ] παίζοντα, 
φαίνεται καταγέλαστον καί άπρεπες είς τήν 
ηλικίαν του καί δαρμού άξιον. Παραπλησίως 
δέ διατίθεμαι καί πρός τούς φιλοσοφοΰντας. 
"Οταν μέν ίδω νεανίαν φιλοσοφοϋντα θέλγο
μαι, καί μοί φαίνεται πρέπον τη, ηλικία αύ
τοΰ, καί νομίζω δτι δ τοιοϋτος έμφορεΐται 
ύπό εύγενών αισθημάτων' τούναντίον δέ τάν 
μή φιλοσοφοϋντα θεωρώ αγενή καί ανίκανον 
νά έπιχειρήσν) καλήν τινα καί γενναίαν πρά-
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ξιν. 'Ό ταν όμως ?δω πρεσβύτερον είσέτι φι- 
λοσοφοϋντα καί μή άφιστάμενον της Ασχο
λίας ταύτης μοί φαίνεται ότι γίνεται ήδη 
δαρμού άξιος.

Τοιαύτην δέ γνώμην ό Καλλικλής περί τών 
φιλοσοφούντων άποφηνάμενος, καταστρέφει 
τόν λόγον έκδηλών τά  πρός τόν Σωκράτη ευ
νοϊκά αυτού αισθήματα καί προτρέπων αύτόν 
νά Λαραιτήση τά  ληρήματα ταύτα καί τάς 
φλυαρίας καί νά ij.nj.rfif, τό παράδειγμα τών 
άνδρών εκείνων οϊτινες διά της πρακτικής αυ
τών ένεργότητος άπέκτησεν καί πλούτον, καί 
υπόληψιν, καί άλλα πολλά αγαθά.

Τόν δέ Καλλικλέα διαδεχόμενος δ Σωκρά
της προοιμιάζεται λ,έγων ό'τι θεωρεί ερμαιον 
τήν συνάντησιν τοιούτου άνδρός συνδυάζοντος 
εν έαυτώ έπιστήμην καί εΰνοιαν καί παρρη
σίαν,ητοι άπαντα τά  άπαιτούμενα προσόντα 
πρός βάσανον της αλήθειας καί πρός διάγνω- 
σιν της δρθότητος η μή τών δοξασιών καί τών 
σκέψεων τού μετ’ αυτού συνδιαλεγομένου συ
νεταίρου του- "Οθεν ό',τι άμφότεροι συνομο- 
λογήσωσι, τούτο εσται όριστικόν καί Ανεπί- 
δεκτον περαιτέρω φίλονεικίας καί συζητήσε- 
ως. Μετά δέ τό προοίμον τούτο φέρει υπό 
σκέψιν τό κύριον τού Διαλόγου Ζητημα, πώς 
βιωτέον η τίς ή αληθής αποστολή τού Αν
θρωπίνου βίου, καί όποιος ίφείλει νά ήναι δ 
άνθρωπος καί π ερ ί'τ ί ν’ Ασχολήται καί μέχρι 
τίνος σημείου, είτε πρεσβύτερος ειτε νεώτε- 
ρος ών. Ιδού  δέ τίνι τρόπω διά τής διαλε
κτική; μεθόδου συζητεΐ τόν τοϋ Καλλικλέ- 
ους δρισμόν περί τού φυσικού δικαίου, ίσχυ- 
ρισθέντος ό'τι τούτο συνίσταται είς τό νά 
οιαρπάζνι τά  τών άσθενεστέρων δ δυνατώτε- 
ρος καί νά δεσπόζ/] τών χειροτέρων δ καλή- 
τερος. Οί δέ^όροι δντατω τερος, χαΛήζερος ση- 
μαίνουσι κατά τόν Καλλικλέα τόν σωματι- 
κώς ίσχυρότερον. Ά λ λ ’ οί πολλοί είσι κατά 
φύσιν ισχυρότεροι τοΰ ενός, οϊτινες καί θέ- 
τουσι τούς νόμους κατά τοϋ ενός. Οί δέ ισχυ
ρότεροι είσιν ένταυτω καί οίκαλήτεροι. Ά λ λ ’ 
οί πολλοί εισιν οί νομοθετοϋντες, ώς έν τοΐς 
πρόσθεν έ'λεγεν δ Καλλικλής ότι τό δίκαιον 
συνίσταται εις τήν ισότητα καί ό'τι τό άδικεΐν 
εΐναι αίσχρότερον τοϋ άδικεΐσθαι. "Αρα ούχί 
μόνον κατά νόμον άλλά καί κατά φύσιν τό 
άδικεΐν είναι αίσχρότερον τοϋ άδικεΐσθαι καί 
τό δίκαιον συνίσταται εις τήν ισότητα.

Ά λ λ ’ δ Καλλικλής στενοχωρούμενος ήοτ, 
ύπό τής Σωκρατικής διαλεκτικής εμμένει μέν 
είς $ν πρό μικρού ίσχυρίσθη ταυτότητα τών 
δύο όρων, τοϋ δνναζωζε'ρον καί τοϋ xa.lrjze- 
ρου, πλήν λεληθότως πώς άλλοιοΐ τήν σχέ- 
σιν τών δύο τούτων ό'ρων, διότι ένώ προη
γουμένως συνεταύτιζε τούς καλυτέρους μετά 
τών δυνατωτέρων, νΰν τό άνάπαλιν συνταυ
τίζει τούς δυνατωτέρους μετά τών καλυτέ
ρων, διατεινόμενος ότι οί δυνατώτεροί είσιν 
οί καλύτεροι, ολίγω δέ ύστερον καθ' υπαγό
ρευσή τοϋ Σωκράτους Ιτ ι σαφέστερον προσδιο" 
ρίζει ότι διά τών καλυτέρων εννοεί τούς φρο- 
νιμωτέρους- διότι πολλάκις είς ορθώς φρονων 
είναι δυνατώτερος μυρίων άφρόνων καί ούτος 
δέον ν’ άρχ·/], οί δέν’άρχωνται καίκαθό άρχων 
νά πλεονεκτή τών άρχομένων: Έ π ί τέλους Si 
αναγκάζεται ύπό τού Σωράτους νά έξηγηθή 
δριστικώτερον, ότι εννοεί τούς φρονίμους είς 
τά  τής πόλεως καί τήν έρθήν τούτων δια- 
χείρισιν, καί ού μόνον φρονίμους άλλά καί Αν
δρείους, ώστε νά ηναι ικανοί νά έκτελώσι τά 
σχέδιά των μή άποκάμνοντες διά μαλαχίαν 
τής ψυχής. Είς τούτους ανήκει ή διοίκησιί 
τών πόλεων, καί τοϋτο εΐναι τό δίκαιον, νά 
πλεονεκτώσιν ούτοι τών άλλων, οί άρχοντες 
τών υπηκόων. Αίφνης δ’ ενταύθα δ Σωκρά
της Απευθύνει τώ  Καλλικλεΐ τήν έρώτησιν, 
άν ηναι άνάγκη δ άρχων νά άρχη μόνον τών 
άλλων, ή καί εαυτοΰ, ήτοι νά ήναι εγκρατής 
καί σώφρων καί νά κυριεύ/, τά πάθη καί τάς 
επιθυμίας του, έρώτησιν, έξ ής άπορρέουσιν 
α: δύω Αντίθετοι θεωρίαι περί τοΰ πώς βιω- 
τέον. Ά λ λ ’ δ Καλλικλής, όστις δύο μόνας 
άρετάς παραδέχεται, τήν φρόνησιν καί τήν 
Ανδρείαν, Αρνούμενος τήν σωφροσύνην καί 
τήν δικαιοσύνην θεωρεί ώς αποκύημα τήί 
παιδικής τοΰ Σωκράτους απλοϊκότητας τό 
νά περιθάλπτ] τοιαύτας προλήψεις περί τή{ 
σωφροσύνης. Έ ξετάζων λ.οιπόν τίς δ σκοπό? 
τοΰ άνθρωπίνου βίου, κατά τίνας άρχάς καί 
κανόνας ρυθμίζων τάς πράξεις του δ άνθρω
πος δύναται νά κατα στή εύδαίμων, πάνυ 
Ασυτόλως καί Ανερυθριάστως έξωτερικεύει τάί 
πεποιθήσεις του δογματίζων οτι δ μέλλων 
νά διέλθ·/) βίον εύδαίμονα δέον ν’ Αφίννι τάί 
επιθυμίας του νά λαμβάνωσιν όσον ένεστι με- 
γίστην εντασιν καί νά μή τάς περιστέλλη" 
ταύτας δέ είς τό έπακρον έντεινομένας νά
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ήναι ικανός νά έκπληροΐ διά τήςΑνδρείας καί 
τής φρονήσεως. Ε πειδή  δέ τοΰτο δέν είναι 
εφικτόν είς τούς πολλούς, ψέγουσιν εντεύθεν 
τούς δυνατούς νά ίκ,ανοποιώσι τά  πάθη των 
άποκρυπτόμενοι δ ι’ αισχύνην τήν ιδίαν αυτών 
αδυναμίαν, καί λέγουσιν ότι ή Ακολασία είναι 
δήθεν αισχρόν, δουλαγωγοϋντες τούς καλυ
τέρους τήν φύσιν Ανθρώπους καί αύτοί μή δυ- 
νάμενοι νά πληρώσι τάς επιθυμίας των έπαι- 
νοΰσι τήν σωφροσύνην καί τήν όικαιοσύνην 
διά τήν εαυτών ανανδρίαν, ’ΐδού λοιπόν κατ’ 
Αλήθίΐαν πώς έχει τό πράγμα. 'Η τρυφή καί 
η Α ιολασία καί ή Ακράτεια, έάν έχη τά πρός 
(ΐπόλαυσιν τής ηδονής Απαιτούμενα μέσα, 
τοΰτο είναι Αρετή καί ευδαιμονία, τά  δέάλλα 
ταΰτα, τά  καλλωπίσματα, τά  παρά φύσιν 
συνθήματα άνθρώπων, είσί φλυαρία καί ούδε- 
νός άςια.

"Ο ,τι δέν άπετόλμησαν δ Γοργίας καί δ 
Πώλος νά διαμφισβητήσωσι τοΰτο εύθαρσώς 
πάνυ Αποτολμά έν τώ παρόντι τμήματι, τό 
τρίτον τοϋ διαλόγου πρόσωπον, δ Κ αλλι- 
κλής. Ό  μέν Γοργίας δρμώμενος έ/. τής προϋ- 
ποθέσεως, ότι δ ό'ντως ρήτωρ είναι δίκαιος 
καί δέν καταχράται τήν τέχνην του πρός τ έ 
λος άδικον, δ δέ Πώλος καίπερ αποκρούω ν 
τήν προϋπόθεσιν ταύτην, διασώζων όμως καί 
αύτός τούλάχιστον δόσιν τινά ηθικού αισθή
ματος, ώστε νά δμολογήστ) εί καί μετά τίνος 
δυσκολίας, οτι κάλλιον τό άδικεΐσθαι τοϋ 
αόικεΐν, ή έν άλλοις ρήμασιν έκάτεροι μή ά- 
παρνησάμενοι Απολύτως πάσαν ηθικήν Αρχήν 
ευκόλως διά τώ ν διαδοχικών τοΰ Σωκράτους 
ερωτήσεων Αναγκάζονται έπί τέλους νά πε- 
ριπέσωσιν είς προφανή άντίφασιν πρός τούς 
προηγουμένου; Ισχυρισμούς τ ω ν  άλλ’ άπέ- 
ναντι τοΰ Καλλικλέους, όστις ούδέν άλλο 
αναγνωρίζει έλατήριον τών άνθρωπίνων πρά
ξεων ύπερτερον τοϋ έγωϊσμοΰ καί τής τών 
αισθητικών ήόονών άπολαύσεως, ό'στις ο,ύδένα 
Ηθικόν νόμον παραδεχόμενος οίκτείρει τάς 
«θικο-φιλοσοφικάς τοΰ Σωκράτους Ασχολίας 
* ίί τούς ελέγχους τής Μεθόδου το", έξ ών 
Ουτε πλοΰτον προσκτάταί τις, οΰτε κοινωνι
κήν βαρύτητα, δέον ν’ Αντιταχθώσι νέαι Αρ- 
‘/« ι, νέαι θεωρίαι πρός άνεύρευσιν τοΰ άλη- 
®οϋς προορισμού τοΰ άνθρώπου.

Πρώτος τών Σοφιστών δ 'Ιππ ίας έδίδαξε 
•° Ρλέθριον δόγμα, όπερ καί δ Καλλικλής εν

ταύθα υποστηρίζει ότι δ φυσικός νόμος άντί- 
κειται πρός τόν θετικόν, ότι δ μέν επιβάλ
λει είς τόν άνθρωπον ίνα μεταδιώκ·/) τήν άπε- 
ριόριστον έκπλήρωσιν τών αισθητικών αυτού 
δρμών καί έρέξεων, αρκεί μόνον νά Ιχ·/) τήν 
πρός έπίτευξιν τών ίδιοτελών «ύτοΰ σκοπών 
άπαιτουμένην δύναμιν καί ικανότητα, δ δέ 
έπενοήθη ύπό τών πολλών καί αδυνάτων ώς 
φραγμός καί προτείχισμα κατά τής έλευθέ- 
ρας Ανθρώπινης φύσεως καί τών δικαιωμά
των της, διότι οί αδύνατοι φοβούμενοι ή καί 
φθονοΰντες τούς ισχυρούς θέτουσι νόμους καί 
συνιστώσι τήν ισότητα πρός τό ίδιον αύτών 
συμφέρον παρά τόν νόμον τής φύσεο^ς τόν έπι- 
τάττοντα  ί'να οί δυνατώτεροι καί οί καλύ
τεροι πλεονεκτώσι τών άλλων. Σημειωτέον 
δ’ ενταύθα ότι κατά πάσαν ιστορικήν εποχήν 
οί παραδεχόμενοι ότι ή αίσθητικότης εΐναι 
ή μόνη πηγή τών άνθρωπίνων γνώσεων, οίον 
έκ μέν τών άρχαίων ο Δημόκριτος καί δ Ε π ί 
κουρος, έκ δέ τών νεωτέρων δ Αώκκιος καί 
δ Έλβέτιος, κατά λογικήν άνάγκην καταν- 
τώσιν είς τοιαύτας ήθικοπολιτικάς συνεπείας 
Αρνούμενοι τόν έν τή  καρδία παντός άνθρώ
που έγκεκολαμμένον ηθικόν νόμον, καί πρε- 
σβεύοντες ότι ή πολιτεία είναι Αποτέλεσμα 
τοΰ φόβου καί τής Ανάγκης, τής Ασφαλείας 
καί ότι ούδένα άλλ,ον έχει προορισμόν, είμή 
έν μέρει θεραπαινίδος νά βοηθή τούς Αδυνά
τους κατά τής αύθαιρεσίας τών ισχυρών, θ ;- 
τουσα νόμους εξασφαλίζοντας τήν ζωήν καί 
τήν ιδιοκτησίαν τού πολίτου.

Συνεπεία οϋν τοιούτων Αρχών δ Κ αλλι- 
κλής αί'ρει πάσαν διαστολήν μεταξύ δικαίου 
καί Αδίκου- διότι ενθα επικρατεί μόνον τά 
δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου, δ Ασθενέστερος δέν 
δικαιούται νά δυσανασχετή κατά τού άδι- 
κήσαντος αύτόν, καί τό ν’Ανέχηταί τις Αδι
κούμενος, όπερ δ Σωκράτης θεωρεί ώς τό έ'πα- 
κρον τής ήθικότητος, δ Καλλικλής τό κατα
κρίνει ώς τ ι  Ανδραποδώδες καί άνανδρον, ώς 
Ανικανότητα πρός άμυναν. "Οθεν ci φρόνιμοι 
άνθρωποι, κατά τόν Καλλικλέα, ci είς τήν 
ιδίαν αύτών εύδαιμονίαν αποβλέποντες, δέον 
όπως διαρρηγνύοντες τάδεσμά, δ ι’ ών οί πολ
λοί πειρώνται νά δεσμεύωσι τήν έλευθέραν 
εκείνων ενέργειαν, ζώσιν έν τρυφή καί ακο
λασία, άποκτώντες παντί θεμιτω καί αθε- 
μ ίτω  μέσω πλούτον καί δύναμιν, καθιστά·?
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μενοι χρνίσιμοι είς τους φίλους καί βλαβεροί 
είς τους εχθρούς των καί άσυστόλως έκπλνι- 
ροϋντες τά  πάθη και τάς επιθυμίας των. Κατά 
ταύτην ουν τήν θεωρίαν δ άνθρωπος ούδέν 
διαφέρει τοΰ κτήνους, καί αί φθορά ί, άς τά  
ισχυρότερα τών ζώων έπιφέρουσι κατά τών 
άσθενεστέρων, ή οί κατακτητικοί πόλεμοι, 
ους οι κραταιοί αίρουσι κατά τών αδυνάτων, 
άπό τοϋ ίσου, άνευ διακρίσεως δικαιολογούν
τα ι ώς έρειδόμενοι έπί τοϋ φυσικού δικαίου.

Εντεύθεν ό’ έπεται δτι δ υπό τοιούτων 
θεωριών έμφορούμενος πολιτικός άνήρ έν ού- 
δενί λόγω τίθετα ι τόν φιλόσοφον, δστις άπο- 
φεύγων τήν τύρβην τής άγοράς καί τούςδια- 
πληκτισμούς τώ ν πολιτικών κομμάτων, καί 
έν γωνία συνδιαλεγόμενος μετά τριών $ τεσ
σάρων συνεταίρων εργάζεται υπέρ τής έπι
στημης καί τής διαδόσεως άληθειών, αΐτινες 
εις τούς πολιτικούς ραδιούργους καί τούς έγωϊ- 
στάς είσί σκάνδαλον καί μωρία.

‘Όθεν ο Καλλικλής φιλικώς άποτρέπων 
τόν Σωκράτη τών θεωρητικών διατριβών του, 
έξ ών ούδέν πρακτικόν πορίζεται οφελος, 
έφαρμόζει πρός αύτόν τούς στίχους έκείνους 
έκ τής ’Αντιόπης τοϋ Εύριπίδου, έν οίς 6 
πρακτικός Ζήθος παραινεί τόν άδελφόν του 
Ά μφίονα τόν μουσικόν, ϊνα άποστάς τής περί 
τήν μουσικήν αγόνου άσχολίας του, έπιδοθή 
είς τόν πρακτικόν βίον

 άλλ’ έμοί πιθοΰ
Παΰσαι μέλω δώ ν, πολεμ ίω ν δ’ εύμουσίαν 
άσκει . . το ια ΰ τ’ άειδε καί δόσεις φρονεΐν, 

σκάπτω ν , αρών γη ν , πο ιμνίο ις επ ισ τα τώ ν, 

αλλόις τά  κομψά τα ΰ τ ’ άφεις σοφίσματα, 
έξ ών κενοισιν έγκάτοικήσεις δόμοις.

Οί στίχοι δε ούτοι τοϋ Εύριπίδου, δι’ ών 
περιγράφονται οί αντίθετοι χαρακτήρες τών 
δύο προμνησθέντων αδελφών ^ύνανται προσ- 
φυώς νά έφαρμοσθώσι καθόλου οσάκις νόες 
θεωρητικοί καί τών έγκοσμίων άπηλλοτριω- 
μένοι έρχονται είς διαπάλην πρός άνδρας 
πρακτικού? καί φύσει έπί τά  έκτος καί τά 
τής πολιτείας ρέποντας, καθάπερ έν τή προ
κειμένη περιπτώσει δ δράστης Καλλικλής 
πρός τόν φιλοσοφοϋντα Σωκράτη.

Και τοιαϋτα μεν τα  φθοροποιά δόγματα 
έφ’ ών επωκοδόμηται τά ήθικοπολιτικόν τοϋ 
Καλλικλέους σύστημα- καιρός δέ ήδη νά πα-

ρατηρήσωμεν μεθ’ οϊας διαλεκτικής τέχνης 
άνασκευάζει δ Σωκράτης τά  τοΰ αντιπάλου 
του έπιχειρήματα.

Καί κατά πρώτον, έπειδή δ Καλλικλής 
διαλαγόμενος αδιακρίτως έποιήσατο χρήσιν 
τών λέξεων xa.hjzffKx;, όννατώτερος, ισχυ
ρότερος, τόν έρωτα δ Σωκράτης άν καλυτέ
ρους έννοεΐ τούς ίσχυροτέρους. Όμολογήσαν- 
τος δέ τούτο τοϋ Καλλικλέους, ό Σωκράτη 
εύκόλως άποδεικνύει δτι διά τής δμολογίας 
του ταύτης άνατρέπεται, δπερ έξήνεγ/.ε 
δόγμα, δτι ή φύσις καί ό νόμος είσίν έναν* 
τία  πρόςά'λληλα.· διότι έάν οί καλύτεροι ηναι 
ισχυρότεροι, τής μεγαλειτέρας ισχύος έγκει- 
μένης έν τοΐς πολλοΐς καί τών πολλών θε- 
σπισαντων τους νόμους εκείνους, οίτινες προ- 
κηρυττουσιν, δτι τό δίκαιον συνίσταται είς 
τήν ισότητα, καί δτι τό άδικεΐν είναι αΐσχιον 
τοϋ αύικεΐσθαι, έπεται δτι τό κατά νόμονειναι 
καί τάκατά  φύσιν" διότι τό υπό τών πολλών 
θεσπιζόμενον ώς δίκαιον θεσπίζεται ύπό τών 
ισχυρότερων. Ά λ λ ’ δ Καλλικλής γνούς δτι 
ένεσχέθη έν τοΐς βρόχοις τής Σωκρατικής δια
λεκτικής, ενώ προλαβόντως υπήγαγε τήν τοϋ 
καλυτέρου έννοιαν υπό τήν τοΰ δυνατωτέρου 
ή τόϋ ίσχυροτέρου, υπάγει νϋν έ—ιτηδείως 
τήν τοϋ δυνατωτέρου υπό τήν τοΰ καλυτέρου, 
υποστηρίζουν δτι δυνατωτέρους έννοεΐ τού; 
καλυτέρους, ή'τοι τούς έπί νοημοσύνη καί αν
δρεία προ έχοντας τών άλλων, καί ένεκεν τών 
πλεονεκτημάτων τούτων δικαιουμένους ν’άρ- 
χωσι τών πόλεων. "Οθεν κατά τόν Καλλι- 
κλέα έ άξιος καί ικανός ν’ a'pyvj δεν εί'/at ό 
δικαιότερος καί δ σ(οφρονέστερος, άλλ* δ τους 
άλλους υπερακοντίζων κατά τήν νοημοσύνην 
καί τήν ανδρείαν, ήτοι δ δυνάμενος καί νά 
έπινοή καί τά  έπινοηθεντα νά φέρ7] εί; πέρ«ί· 
’Αλλά καί οΰτω μετασκευαζόμενη ή τοΰ Καλ- 
λικλέους πρότασις, δτι δέον ν’ άρχη ούχί ό 
ισχυρότερος, άλλ’ δ νοημονέςερος καί άνδρειό- 
τερος δέν προσκτάται μείζονα βαθμόν λογι
κής άξίας καί βαρύτητος. Καί άληθώς μέν ό 
νοημων καί δ άνόρεΐος δέον ν’άρχ·/) τών άλ
λων, άλλ’ υπό τόν άναγκαΐον καϊ άφευκτον 
δρον ν’ άρχγ) πρώτος αύτός έαυτοΰ, ν’ άρΥ? 
τών ιδίων αυτοΰ παθών άντί τοϋ νά καθο- 
ποτάττ-/] τούς άλλους είς αύτά. ’Ά λλως ΐ 
έξωτερική άρχη καί δεσποτεία μετατρέπετε 
εις έσωτερικήν δουλείαν καί α:χμχλωσίάν;
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διότι ή ακόλαστος έλευθερία ούόεμίαν έπι- 
βάλλει είς εαυτήν υποχρέωσιν, ούτε άπέναντι 
τοΰ πολιτικού ούτε τοϋ ηθικού νόμου- μετά 
δέ τής δικαιοσύνης άτοσείεται καί τήν σωφρο
σύνην, ητις είναι άρχή πάσης άρετής καί βά- 
βις τής άληθοϋς έλευθερίας. Ά φίνει τό δρ- 
ρ.έμφυτον ν’ άναπτύσσηται κατά πάσας αύ
τοϋ τάς διαστάσεις ούδαμώς αύτό περιστέλ- 
λουσα, καί έπιψέγει τήν έγκράτειαν καί τήν 
δικαιοσύνην ώς επινοήματα τών άθλιων καί 
αδυνάτων, οίτινες ανίκανοι δντες νά έκπο- 
ρίζωνται πλήρωσιν τών ηδονών των, έπαι- 
νοΰσι ώς άρετήν τήν τών παθών καταστολήν 
καί χαλίνωσιν. Ά λ λ ά  τοιαύτη έλευθερία εί
ναι αυτόχρημα δουλεία άφόρητος, διότι δ 
ακόλαστος δ νομίζων εαυτόν έλεύθερον γ ί
νεται άδιαλείπτως δούλος τών κατά πάσαν 
στιγμήν μεταβαλλομένων επιθυμιών αυτοΰ 
καί ορέξων αΐτινες πολλάκις πρός άλλήλας 
άντιστρατεύονται καί συγκρούονται- ή δε 
ί’θική έλευθερία, τό κύριον γνώρισμα τοϋ 
πνεύματος δπερ έπιβεβαιοΐ δτι δ άνθρωπος 
έπλάσθη κατ’ εικόνα θεού καί δμοίωσιν, παν- 
τάπασιν έ'.λείπει καί έξαφανίζεται. Ά λλ ά  
~ασα θεωρία ητις δεν άναγνωρίζει είς τόν 
άνθρωπον άλλην τινά δύναμιν ύπερτέραν τής 
αίσθητικότητος οίονεί υπό άκαταμαχήτου 
λογικής άνάγκης πιεζομένη καταντά είς τά  
αύτά μετά τοϋ Καλλικλέους συμπεράσματα 
αναιρούσα τό δίκαιον καί τόν ηθικόν νόμον, 
*αί άποξηραίνουσα πάσαν ζωτικήν ικμάδα 
τής ανθρώπινης φύσεως. Τών δέ δλεθρίων 
συνεπειών τοιούτων δογμάτων έχομεν δυ
στυχώς πρόσφατον παράδειγμα τάς άθεμι- 
τουργείας τής Αιεθνονc, ητις τά  καθεστώτα 
άρδην άνατρέπουσα καί παν έκπολιτευτικόν 
στιοχεΐον, παν αίσθημα δικαίου, καλού καί ά- 
ληθούς πρόρριζα άνασπώσα περιστέλλει τόν 
Προορισμόν τοϋ άνθρωπίνου βίου είς τήν υ
λικήν εύζωίαν καί τήν κτηνώδη τών φυσικών 
Αναγκών έκπλήρωσιν.

Τ Μ Η Μ Α  Δ '.

(192 Α.— 503 Λ).

Πρίν η προβή ό Σωκράτης εις δ ια λεκ τι
κήν έρευναν τής τοϋ Κ αλλικλέους θεωρίας, 
Ηαθ’ ήν τέλος τοϋ άνθρωπίνου βίου είναι ή

ά'.ολασία τών έπιθυμιών καί ή δι’ οίουδη'- 
ποτε τρόπου πλήρωσις αυτών, απεικονίζει 
τό είδος τοΰτο τοΰ βίου διά συμβολικής παρα- 
στάσεως, ήν ήρύσατο παρά τίνος σοφού άν- 
δρός είς τήν Πυθαγορικήν σχολήν άνήκοντος 
δστις έγνωμάτευεν δτι ή παρούσα ημών ζοίή 
είναι θάνατος, καί δτι τό μέν ήμέτερον σώμα 
είναι σήμα (τάφος), τό δέ έπιθυμητικόν μ έ
ρος τής ψυχής φύσει μεταπείθεται καί μ ετα 
π ίπτει άπό μιας είς άλλην έπιθυμίαν’ δπερ 
άνήρ τις περί τήν άλληγορίαν έπιδέξιος ίσως 
Σικελός η Ιτα λ ό ς  κατά τινα άναλογίαν τής 
λέξεως πρός τό σημαινόμενον, ώνόμασε πίθον  
επειδή εύκόλως πείθεται καί πιστεύει" τούς 
δε άνοήτους άμυητους *)' τό δέ μέρος τής ψυ
χής τούτων τών άμυήτων έν ώ είσιν αί έπι- 
θυμίαι, καθό ακόλαστον καί άκρατες παρέ
βαλε διά τήν άπληστίαν αύτοΰ πρός τετρη- 
μένον πίθον- έκ τών οίκούντων λοιπόν έν τώ  
'Ά δη  (διά τούτου δέ έννοεΐ τόν άίρατον έσω 
κόσμον 2) οί άμύητοι ούτοί είσι κατ’ αύτόν ά - 
θλιώτατοι καί φέρουσιν είς τόν τετρημένον π ί
θον ΰδωρ άντλούμενον διά κοσκίνου επίσης 
τετρημένου- άπείκασε δέ πρός κόσκινον τήν 
ψυχήν τών άνοήτων ώς τετρημένην, έπειδή 
δέν δύναται νά διακρατή δ ι’ έλλειψιν πίστεως 
καί έπιστημης.

"ϊνα δε δ Σωκράτης καταστη'σ-/] έτ ι μάλ
λον καταληπτήν τώ  Κ αλλικλεΐ τήν διαφο
ράν τού τε σώφρονος καί τοϋ άκολάστου βίου 
άναφέρει καί άλλην άλληγορίαν ήν παρέλαβεν

4) ’Α μ ύ η το ς κ α τά  τήν κοινήν χρήσ ιν  τ ή ς λ έ ς ε -  

ω ς σημαίνει τον μή  κα τη χη μ ένον  είς τά  μ υστήρ ια . 
Ά λ λ ’ ένταΰθα ή λέςνς εκλα μ βάνετα ι κα τά  τήν κυ
ρίαν α ύ τή ς σημασίαν τ ο ΰ  μ υ ε ί  ν,  κ λ ε ί ε ι  ν- ο

θ ε ν  ά μ ύ η τ ο ς , ό  ά ' κ λ ε ι  σ τ ο  ς , ό ά ν ο ί κ τ ο ς ,  
ήτοι 6 έκδοτος ών εις πάσαν ηδονήν, είς π α ν  γοη- 

τρον τοΰ ε£ω κόσμου.
2) Ο  Π λάτω ν ενταύθα ύπαινιττόμενος τόν τών 

Δαναΐδων μύθον, πρώ τον μεν δ'.ά τοΰ ’ Λοου εν
νοεί τόν κ ά τω  κόσμον κ α τά  τήν δημώ δη  π ίσ τ ιν - 
έπε ιτα  διά τή ς  προσθήκης του α ο ρ ά τ ο υ ,  οι ης 
ό " ^ δ η ς  ά λλη γορ ικώ ; εκλα μβάνετα ι ώ ς ό έν 

τούτω  τώ  κόσμοϊ αόρατος πνευμ α τικός β '.ος,υπεμ- 

φαίνει δ τ ι τήν μυθολογουμίνην έκείνην τιμω ρίαν 

τώ ν Δ αναΐδω ν αληθώ ς εν τουτω  τω  κοσμώ  υφι- 
σταντα ι οί άκρατεΐς καί μή  κολάζοντες τ ά  πάθη  

καί τά ς επ ιθυμ ία ς τω ν.
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έκ τής αύτής σχολής, έξ ής και την ήδη υ,τ/·,- 
μονευθεΐσαν- δύο άνθρωποι έχουσιν έ/.άτερος 
πολλούς πίθους, καί δ μέν ετεοος τούς έχει 
ύγιεΐς καί πλήρεις, τόν μέν οίνον, τόν δέ μέ- 
λιτος, τόν δέ γάλακτος, καί άλλους άλλων 
υγρών, σπανίων τούτων ό'ντων καί δυσπο- 
ρίστων. Ό  μέν οΰν έτερος πλ.ηρώσας τούς 
πίθους αύτοϋ ούκέτι έπιχέει εν αύτοΐς, 
εύδ’ έ'χει πλέον άνησυχίαν τινά καθ’ όσον 
αφορά την πλήρωσιν- δ δ’ έ'τερος δύναται 
μέν, καθάπερ καί έκεΐνος, νά έκπορίζηται 
τά  αύτά ύγρά, καί τοι δυσκόλώς, επειδή 
όμως τά  άγγεΐά  του είναι τετρημένα καί 
σαθρά, αναγκάζεται νά τά  πληροί άδιακό- 
πως νυχθημερόν, ί'να μή περιέλθτ] εις έσχά- 
την αδημονίαν. Ά λ λ ’ δ Καλλικλής καί μετά 
τήν άπεικόνισιν εκατέρου τού βίου δέν πεί
θε τα ι ότι ή σωφροσύνη εΐναι προτιμοτέρα 
τής ακολασίας, ότι δ κίσμιος βίος είναι εύ- 
δαιμονέστερος ΐοϋ  ακολάστου- δ .ότι δ πλη- 
ρώσας, λέγει, τούς πίθους ιιύκέτι αισθάνε
τα ι ούδεμίαν ήδονήν, άλλά ζγ ώσπερ λίθος, 
μετά τήν πλτ'ρωσιν μήτε χαίρων μήτε λυ^ 
πούμενος. "Όθεν κατά τόν Καλλικλέα ή εύ- 
δαιμονία καί τό άγαθόν συνίσταται είς τά 
νά εχ·/] τ ις  παντοδαπάς επιθυμίας καί νά δύ- 
ναται νά τάς πληροί- έπομένως δέ ισχυρί
ζετα ι ό'τι παν τό ήδύ εΐναι καί άγαθάν ή ότι 
τά ή$ύ καί τό άγαθάν ταυτίζονται. Ά λ λ ’ δ 
Σωκράτης πράς ανασκευήν τοϋ ισχυρισμού 
τοϋ Καλλικλέους διά τίνος διαλεκτικής τών 
εννοιών διαστολής καί διαιρέσεως άποδει- 
κνύει ό'τι τά ήδύ εΐναι ετερον τοϋ άγαθοΰ. 
'Γπάρχουσι, λέγει, άπολύτως έναντίαι έ'ν- 
νοιαι, ών έκάτερα τά  μέλη εχουσι προς άλ- 
ληλα τοιαύτην σχέσιν, ώστε ή θέσις τοΰ 
ενός επιφέρει τήν άρσιν τοΰ έτέρου, καί τά 
άνάπαλιν* οίον ή υγεία καί ή νόσος είσίν 
έναντίαι έννοιαι, αϊτινες δέν δύνανται έν τώ 
αύτώ χρόνω ούτε νά συνυπάρχωσιν είς τόν 
άνθρωπον, ούτε νά συνεκλείπωσιν- ωσαύτως 
δ’ έχει τά πράγμα καί περί τής ισχύος καί 
τής άσθενείας, καί περί τοΰ τάχους καί τής 
βραδύτητος, καί περί τής εύδαιμονίας καί 
τής άθλιότητος, ή περί τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ 
κακοΰ. Έ άν λοιπόν εΰρωμεν, έξακολουθεΐ λέ- 
γων δ Σωκράτης, άλλας τινάς έννοιας άμα 
συνυπαρχούσας καί άμα συνεκλειπουσας, ε- 
ίϊίτα ι ότι δέν δύνανται νά ηναι αί αύται

πράς τάς τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακοΰ.· ΊΙ 
πείνα ή ή δίψα, καθόλου δέ πασα ένδεια 
καί έπιθυμία αύτή καθ’ έαυτήν θεωρουμένη 
είναι αίσθημά άνίαρόν. Ά λλ ά  τό νά τρώγή 
τις  πεινών, ή τά νά πίντι διψών, καθόλου δέ 
τό \ά  πληροί οίανδήποτέ έπιθυμίαν είναι 
ήδύ- έπομένως δέ τό νά πίνή τ ις  διψών ση
μαίνει τό νά χαίρνι άμα λυπούμενος. Άμφό- 
τερα δέ ταϋτα τά  αισθήματα, ή χαρά καί rj 
λυπη, συνυπάρχουσι κατά τάν αύτόν χρόνον 
καί τόπον είτε τής ψυχής είτε τοΰ σώματος. 
Ά λ λ ’ όμως δμολογεΐται ότι εΐνάι άδύνατον 
εύδαιμονών τις  νά δυστυχή, Ινώ είναι δυ
νατόν νά χαίρη τις λυπούμενος- τά χαίρείν 
άρα δέν είναι τό αύτά πρός τό εύδαιμονεΐν^ 
ούδέ τό λυπεΐσθαι πρός τό δυστυχεΐν- έπο-1 
μένωξ δέ τό ήδύ είναι ετερον τοϋ άγαθοΰ. 
Τό αύτό δέ τοΰτο συμπέρασμα έξάγει δ Σιο* 
κράτης καί έκ τοΰ έφεξής συλλογισμού. Πας 
άνθρωπος παύεται άμα τού νά αίσθάνηται 
λύπην διψών καί τοΰ νά αίσθάνηται ηδονήν 
πίνων. "Οθεν άμα παύεται καί τής λύπης 
καί τής ηδονής. Ά λ λ ’ ό'μως δέν παύεται 
άμα τών άγαθών κάί τών κακών, ή τής εύ- 
δαιμονίας καί τής δυστυχίας. Εντεύθεν ουν 
έπεται ότι τό άγαθάν δέν ταυτίζετα ι μετά 
τοΰ ήδέος, ού^έ τό κακόν μετά τού λυπη
ρού, διότι τούτων μέν γίνεται ταυτόχρονος 
παϋσις, έκείνων δέ όχι. Φέρει δέ τέλος καί 
τρίτην άπόδειξιν στηριζομένην έπί τίνος δ- 
μολογίας, ήν έν αρχή τής προκειμένης συζη- 
τήσεως (4 9 5  Δ.) δ Καλλικλής έποιήσατο, 
είπών ότι ή άνδρεία καί η έπιστήμη είσίν 
έτερα καί άλλήλων καί τής ηδονής. Ιδού δέ 
πώς έκ τής δμολογίας ταύτης άποδεικνύε! 
τήν διαφοράν τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ ήδέος. 
Έάν τό άγαθάν καί τά ήδύ ώσι ταύτά, έπε- 
τα ι ότι δ μέν αγαθός, δηλ. δ νοήι;ων καί ό 
ανδρείος (διότι τούτους προηγουμένως έχα- 
ρακτήρίσεν δ Καλλικλής ώς άγαθούς, καθά
περ καί τούς άνοήτους καί τούς δειλούς ω< 
κακούς) είναι δ χαίρων ένεκεν τής ταυτότϊ- 
τος τοΰ άγαθοΰ καί τής ηδονής, δ δέ κακός, 
δηλ. δ άνόητος καί δ δειλός εΐναι δ λυπού- 
μένος. Ά λ λ ’ δ αγαθός καί δ κακός έπίσνιί 
αισθάνονται ήδονήν καί λύπην, ίσως δέ καί 
μάλλον δ κακός. νΑρα δ κακός γίνεται άγ«* 
θός καί κακός επίσης καθάπερ καί δ άγαθόί* 
$ καί μάλλον άναθος, έφ’ό'σον μάλλον χ*ί·

ίει- όπερ άτοπον- άρα άτοπος καί ή προϋπο- 
τεθεΐσα ταυτότης τού άγαθοΰ καί τοϋ ήδέος.

Ά λ λ ’ δ Καλλικλής όστις ύπό φιλαυτίας 
-ροτιμά τήν τής ίδίας αύτοϋ δοξάσίας έκνί- 
χησιν μάλλον η τήν τής αλήθειας άνεύρεδιν 
ΰπεκφεύγων νά διομολογήση είλικρινώς τήν 
ήτταν αύτοΰ προσποιείται δτΐ δήθεν πάίζων 
κχυρίσατο τήν τοϋ άγαθοΰ καί τοΰ ήδέος 
ταυτότητα, καθ’ όσον είναι πασίδηλον δτι 
τών ηδονών αί μέν είσιν άγαθαί, αί δέ κα- 
καί. Έ κ τής διαδηλώσεώς Ουν ταύτης τοΰ 
Καλλικλέους ή συζητήσις νέαν λαμβάνει 
Τροπήν. Διαιρουμένων τών ηδονών, λέγει δ 
Σωκράτης, είς άγαθάς η ώφελίμους καί είς 
Μκάς ή βλαβεράς, άνάγκη τάς μέν άγαθάς 
είτε ήδονάς είτε λύπας νά μεταδιώκωμεν καί 
νά πράττωμεν, τάς δέ κακάς ν’ άποφεύγω- 
μεν* διότι τά άγαθάν εΐναι τό τέλος καί δ 
Οκοπός άπασών τών πράξεων κάί δέον πάντά 
τ’άλλα καί αύτό τό ήδύ νά πράττω νται ένε- 
«ν τοΰ άγαθοΰ, άλλ’ ούχί τό άγαθάν ένεκεν 
Τοϋ ήδέος. 'Όθεν ύπάρχουσιν έπιτηδεύματα, 
ώς άνωτέρω έρρεθη, ών τά  μέν έντέχνως 
καί μετά λόγου παράγουσι τά άγαθάν εις 
Τήν ψυχήν, τά  δέ άτέχνως καί άλόγως άπο- 
εκοποΰσι μόνον πώς νά έμποιήσωσιν εις τήν 
ψυχήν ήδονήν, άδιαφοροΰντα άν αίίτη εΐναι 
ωφέλιμος ή βλαβερά. Μετά δέ τάς προεισα- 
Τωγικάς ταύτας σκέψεις δ Σωκράτης διεξερ- 
χόμ,ενος τά  έπιτηδεύματα έκεΐνα άτινα άπο- 
κλειστικώς άποσκοποΰσι τήν ψυχικήν τέρψιν 
των ά'.ροατών δλιγωροϋντα τό άγαθόν καί 
ύφέλιμον προχιορεΐ άπά τών υποδεεστέρων 
έ~ί τά  ανώτερα είδη τής μουσικής καί τής 
~οιήσεως, φέρων ώς παράδειγμα τήν αύλη- 
τικήν, τήν έν τοΐς δημοσίοις μουσικοί; άγώσι 
''•Χαριστικήν τήν τών χορών γύμνασιν περί 
τε τήν ωδήν καί τήν ορχηστικήν, τήν διθυ- 
Ρ*μβοποιίαν καί τήν τραγωδίαν, τά μεγαλο- 
~ρε—ές έκεΐνο καί θαυμαστόν είδος τής ποιή
σω ;, ή'τις μεταδιώκει ούχί τήν ωφέλειαν 
άλλά τήν ήδονήν καί τό νά χαρίζηται είς 
"ούς θεατάς. Έάν δέ τις άφαιρέση τής όλης 
'οιήοεως τά έξωτερικόν αύτής περικάλυμμα 
*·<ΐν μελωδίαν καί τάν ρυθμόν καί τό μέτοον, 
' ί  άλλο υπολείπεται ή οί λόγοι, οϊτινες άπευ- 
Oj'/ονται πρός όχλον συγκείμενον έ/. παντίων 
“ 'θροίπων, παίδων δμοϋ καί γυναικών καί 
*/δρών, καί δούλων καί ελευθέρων. "Οθεν ή

ποίησις εΐναι ειδός τ ι δημηγορίας, έπομένως 
δέ ρητορική, μικροϋ λόγου άξιά, διότι απο
βλέπει μόνον είς κολακείαν τών θεατρικών 
δμηγύρέων. Τί δέ φρονείς έπερωτά κατόπιν δ 
Σωκράτης τόν Καλλικλέα, περί τής άλλης 
έκείνής ρητορικής τής άπευθυνομένης πρός 
τόν Αθηναίων δήμον καί τούς άλλ,ους δήμους 
τάν έν τοΐς πόλεσιν έλ.ευθέρων άνδρών; Κο
μίζεις άρά γε ότι οί ρητορές άείποτε άγορευ- 
ουσι πρός τό άγαθόν σκοπόν προτιθεμενοι, 
όπως οί πολΐτα ι άποβώσι καλνίτεροι άιά τους 
αύτών λόγους, η καί ούτοι σπεύδοντες να 
δημηγορώσι πράς χάρΙν τών συμπολιτών 
των, καί ένεκδν τοΰ ίδιου αύτών συμφέροντος 
παραμελοΰντες τό κοινόν, προσφέρονται προς 
■ούς δήμους καθάπερ πρός παΐδας, πειρώμε- 

νοι μόνον ν’ άρέσκωσιν αύτοΐς, καί άν.αφο- 
ροϋντές άν διά τής τοιαύτης συμπεριφοράς 
ϊελτιωθώσιν % χειροτερεύσωσιν. Άποκρινα- 
μένου δέ τού Κάλλικλεους οτι η ερωτ/ισις 
αΰτη χρ ίζε ι διπλής άπαντήσεως έφ’ οσον έκ 
τών ρητόρων ci μεν άγορεύουσι κηδόμενοι 
τής κοινής ώφελείας, οί δέ είσί τοιοϋτοι, οϊ- 
ους αύτός περιέγραψεν, δ Σωκράτης παραδε
χόμενος τήν ύπό τοϋ Κάλλικλεους τεθεΐσαν 
διαίρεσιν τών ρητόρων είς δύο τάξεις επαγε* 
τα ι έντεϋθεν οτι οί μέν είσι κολ.ακες και α ι
σχροί δημηγόροι ο! δέ έντιμοι καί περισπού
δαστοι, έντείνοντες όπως συμβουλευωσι τοΐς 
πολίταις τά ωφέλιμα είτε ταΰτα εσονται ά- 
ρεστά είτε δυσάρεστα είς τούς άκροατάς. 
Πλήν διστάζων άν ποτε έχρημάτισί τοιοϋ- 
τός τις ρήτωρ, προκαλεΐ τόν Καλλικλέα νά 
μνημονεύσ-/] αύτώ ένομαστί, εί και ουχι εκ 
τών συγχρόνων, τούλάχιστον έκ τών π α 
λαιών ρητόρων τινά ό'στις διά τών άγορεύ- 
σεών του έγένετο αίτιος τής ηθικής τών 
Αθηναίων βελτιώσεως. Τοΰ δέ άποκαλέσαν- 
τος έναρέτους άνδρας τόν Θεμιστοκλεα και 
τόν Κίμωνα καί τόν Μιλτιάδην καί τόν Πε
ρικλή, Καί, λέγει δ Σωκράτης, έάν αληθώς 
ή ά:ετή συνίσταται, καθάπερ σύ προτερος 
διϊσχυρίζεσο. είς τό νά έκπληροΐ τις τάς επ ι
θυμίας καί τάς εαυτού καί τας τών αλλων- 
άλλ’ έάν ή πραγματική άρετή καθάπερ προΐ- 
ούσης τής συνδιαλέξεις (-499 Ε) ήναγκα- 
σθημεν νά δμολογήσωμεν, συνίσταται είς τά 
νά έκτελή τις ούχί αδιακρίτως πάσαν έπι- 
θυκ,ίαν, άλλ’ h ’.zi-nr, uAw.' ai'ii'itc. πληροί-
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μεναι άποκαθιστώσι καλύτερον τόν άνθρω
πον, εις δέ την τούτων διάγνωσιν άπαιτεΐ- 
τα ι τέχνη τις, δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν 
ότι εκ τών προμ.νησθεντων άνδρών έγένετό 
τις όντως της άρετής ταύτης κάτοχος ; Τοΰτο 
δέ πρόκειται ήδη νά ζητήσωμεν. Είναι άναν- 
τίρρητον ό'τι ό ενάρετος άνήρ, ό'στις έν πάση 
αγορευσει εχει εν οψει τό ωφέλιμον, δέν 
άγορεύει τυχαίως άλλ’ άτοβλέπων πρός τ ι 
τέλος" καθάπερ καί πάντες οί ά'λλοι τεχνΐ- 
τα ι δεν μεταχειρίζονται έκαστος τά  τυχόντα 
μέσα πρός έκτέλεσιν τοϋ έργου των, άλλ’ 
εκλεγουσι τά  κατάλληλα, όπως τοϋτο έπε- 
ξεργάσωνται κατά τόν έν τή διανοία αυτών 
προσχεδ ιασθεντα τύπον. Στρέψον τά  βλέμ
ματά σου π. χ . έπί τών ζωγράφων, τών οι
κοδομούν, τών ναυπηγών, έφ’ οϊουδήποτε 
προαιρείσαι τεχνίτου, καί θέλεις ίδεΐν ό'τι 
έκαστος αύτών παν, εΐτι μεταχειρίζεται, τό 
θετει είς τάςιν τινά καί εύρυθμίαν, καί 
προσαναγκάζει έκαστον μέρος νά συναρμο- 
λογήται πρός τά  άλλα, έως οϋ άναδείξτ] τό 
ό'λον έντέχνως συντεταγμένον καί έναρμό- 
νιον. 'Ό ,τ ι  δέ πράττουσιν οί ά'λλοι τεχνΐτα ι 
έκαστος σχετικώς πρός τό έργον του, το 
αύτό πράττουσι καί οί παιδοτρίβαι καί οί 
ίατροί ώς πρός τό σώμα, τακτοποιοΰντες 
αύτό καί κανονίζοντες. "Οθεν τά  ήμέτερα 
σώματα, έαν μέν επικρατή αύτοΐς ή τάςις 
καί ή κανονικότης, είσί χρηστά, έάν δέ ή 
άταξία καί η άνωμαλία, μοχθηρά. "Ο ,τι δέ 
έρρέθη περί τοΰ σώματος, τό αύτό τοΰτο 
αληθεύει καί περί της ψυχής, ητις έ'σται 
χρηστή, έάν τύχη εύκοσμίας τινός καί τά -  
ςεως. Καθάπερ δέ ονομάζεται υγιεινόν παν 
ε ίτι συντηρεί τήν τάςιν έν τώ  σώματι, έξ ού 
γεννάται εν αύτώ ή υγεία, ούτως Ονομάζε
τα ι νόμιμον καί νόμος παν είτι παράγει τά - 
ζιν καί εύκοσμίαν έν τή ψυχή, τό δ’ έντεϋ- 
θεν παραγόμενον άποτέλεσμα είναι ή δικαιο
σύνη καί ή σωφροσύνη. Πρός τοϋτο λοιπόν 
τό άποτέλεσμα άποβλέποιν ό ρήτωρ έκεΐνος, 
δ τεχνικός καί αγαθός, θελει άπευθύνειν είς 
τάς ψυχάς καί τους λόγους καί τάς πράξεις 
του, άόιαλείπτως έφιστών τήν προσοχήν του 
όπως έγχαράξ·/] έν ταΐς ψυχαΐς τών πολιτών 
την όικαιοσυνην καί έξαλείψη τήν άδικίαν, 
οπως έμουτευσ·/] τήν σωφροσύνην καί έκοι- 
ζώσ·/! τήν άκολασίαν, ό'πως έν ένί λόγω είσα-

γάγη  έν αύταΐς πάν είδος άρετής καί άπο- 
κλείση πάσαν κακίαν. "Οθεν ή ψυχή, ένόοω 
είναι μοχθηρά, άνόητος ούσα καί ακόλαστο; 
και άδικος καί άνόσιος, δέον νά εμποδίζε
ται απο των επιθυμιών, καί νά μή έπιτρέ- 
πη τα ι αύτή νά πράττν] άλλο τ ι ή ό',τι όύ- 
ναται νά τήν βελτιώσ"/]. Ά λ λ ά  τό έμποδί- 
ζειν αύτήν άπό τών έπιθυμιών τοϋτο σημαί
νει επιβάλλειν αύτή κόλασιν. Τό κολάζεσΟαι 
άρα είναι ώφελιμώτερον είς τήν ψυχήν ή η 
άκολασία, καθάπερ σύ, ω Καλλίκλεις, πρό ο
λίγου διϊσχυρίζεσο (σ. 491 Ε— 492  Δ.)

’Επειδή δ ί  άπέναντι της ακαταγώνιστοι 
ταύτης ίσχύος της Σωκρατικής διαλεκτική 
ο Καλλικλής συναισθάνεται δτι ή θεωρία τον 
δέν δύναται έπί πλέον ν’ άντίσχη, άπαναί- 
νεται ί'να συνεχίσν] τήν μετά τού Σωκράτοιι; 
συνδιάλεξιν διαόηλών ότι ούδέν αύτώ μέλει 
περί τών μέχρι τοΰδε ύπό τοΰ Σωκράτου; 
είρημένων καί ό'τι άπήντησεν είς τάς ερωτή
σεις του ούχί έκ πεποιθήσεως άλλά χαριζό- 
μενος είς τόν Γοργίαν, ό'στις προηγουμένω; 
( 4 9 7  Β) τόν προέτρεψε ν’ άποκρίνηται εί; 
τον Σωκράτη, ί'να περανθή ό Αιάλογος.

Άσυστόλως πάνυ άπαρνησαμένου τοΰ 
Καλλικλέους τήν σωφροσύνην καί τήν δικαιο
σύνην, ώς εΐδομεν έν τώ  προλαβόντι τμ'/ί' 
μ ατι, καί έπί τοσοΰτον Ορασύτητος προελά- 
σαντος, ώστε άπροκαλύπτως ν’ άποφαίντί' 
τα ι ό'τι ή άρετή καί ή εύδαιμονία τοϋ αν
θρώπου συνίσταται είς τήν τών επιθυμιών 
πλήρωσιν καί είς τήν όσον ένεστι μείζονα 
άπόλαυσιν τών αισθητικών, ηδονών έπεται 
ήδη έν τώ  τετάρτω  τούτω τμ ήμ ατι ή κυρί# 
ανασκευή τοϋ άνηθίκου τούτου συστήματο; 
διά τίνος αύστηράς καί όντως επιστημονικοί 
διαστολής τοϋ σχετικού καί τοϋ άπολύτοιΐ) 
τοϋ νΐέος καί τοΰ άγαθοΰ. Ά λ λ ά  πρό τίί 
όιαλεκτικης συζητήσεως ό Σωκράτης οίονε* 
καταπραύνων τήν δυσθυμίαν ήν οί λόγοι 
τοΰ Καλλικλέους ένεποίησαν είς τάς ψυχάί 
τών ά'-ουόντων, λάβρου έπιπεσόντος κατά 
παντός ηθικού στοιχείου τοϋ τήν άνθρω'ί' 
νην φύσιν έξευγενίζοντος, προτάττει ρηδέ» 
τινα τοϋ Εύριπίδου, έν ή ό ποιητής έχ,φέρε1- 
όισταγμόν μήπως ή μέν ζωή είναι θάνατο;· 
δ δέ θάνατος ζωή" πρός στήριξιν δέ της pr>' 
σεως ταύτης έπιπροσθέτει καί παραβολή 
τινα ληφθεΐσαν έ'κ τίνος συγγράμματος Φ'λ°'

Ιάου τοϋ Πυθαγορείου φιλοσόφου, δι’ ής ού
τος χαρακτηρίζει τήν σαρκικήν καί φιλήόο- 
νον ζωήν ώς πνευματικόν θάνατον, καί τήν 
εί; τά  πάθη καί τάς ήδονάς έκδοτον ψυχήν 
παραβάλλει πρός τετρημένον πίθον, έν ώ έγ- 
χέει τις ύδωρ διά τετρημένου κοσκίνου. Μετά 
της παραβολής δέ ταύτης έπισυνάπτει καί 
ίλλην άνάλογον, τήν τών υγιών καί τετρη- 
ρ,ένων πίθων, δι’ ής απεικονίζεται έκάτερος 
ό βίος τοϋτε σώφρονος και τοϋ άκολάστου. 
Άλλ’ οΰτε έκ τής ποιητικής ρήσεως οΰτε έκ 
τών παραβολών μεταπείθεται δ Καλλικλής, 
δστις τά  τοϋ Α ριστίππου δόγματα άσπαζό- 
μενος φρονεί ότι δ μή διαπερών τόν βίον δι’ 
εκάστοτε μεταβαλλομένων έπιθυμιών καί 
ίδονών ζή άναίσθητος δίκην άψύχου λάθου ή 
νεκρού, καί ότι ή όντως ζωή συνίσταται εις 
τινα διηνεκή τής ψυχής κίνησιν. "Οθεν άδια- 
οείστου έμμένοντος τοϋ Καλλικλέους έν τή 
δοξασία ταύτη, ό'τι τό αγαθόν καί ή εύδαι- 
μονία συνίσταται είς τήν τών έπιθυμιών 
πλήρωσιν καί τήν ηδονήν, άρχεται ήδη δ 
Σωκράτης διαλεκτικώς άνασκευάζων τήν έν 
τή θεωρία ταύ ΐϊι ώς βάσιν ύποκειμένην πρό- 
τασιν, ότι τό ήδύ καί τό άγαθόν είσι ταύτά. 
Τό ήδύ είναι έν τή πράξει, ό',τι έν τή θεω
ρία ή αί'σθησις καί ή έκ ταύτης παραγομένη 
δοξασία, ένώ τό άγαθόν αντιστοιχεί πρός 
τόν λόγον καί τάς καθόλου ιδέας καί πρός 
τήν έπί τών ιδεών τούτων έρειδομένην γνώ- 
οιν" διότι τό μέν ήδύάνάγεται είς τήν σφαί
ραν τής άενάου μεταβολής, τής γενέσεως 
Ηαί τής φθοράς, τό δέ άγαθόν είς τήν τού 
ί ΐ ί  άτρέπτου όντος. Αύτη δέ ή μεταξύ τοΰ 
ήδέος καί τοΰ άγαθοΰ θεμελιώδη; άντίΟεσις 
δύναται ύπό τριπλ>ήν νά θεωρηθή έ'ποψιν. 
Πρώτον, τό μέν άγαθόν καί τό κακόν είσιν 
Εναντία πρός άλληλα, καί έναλλάξ άπο- 
Άείονται, ώστε ουδέποτε δ αύτός δύναται 
νά ήναι αγαθός άμα δέ καί κακός" τούναν-ίον 
ί  ήδονή, καθό ό ΐιγμ ια ία  αίσθησις, άείποτε 
5ι··νεπάγεται καί τήν λύπην" διότι κατά τήν 
5τιγμήν τής άπολαύσεως ή έκ τής ένδείας 
ΧαΙ τής επιθυμίας προσγινομένη λύπη καί ή 
^  τής πληοώσεώς ηδονή τοσοΰτον άδιασπά- 
®τως συνέχονται, ώστε έν τή πραγματικό- 
~γ~ί είιιν  αισθήματα άδιάκριτα καί άχώρι- 
"Τ&, άτινα μόλις διά τοϋ έπιλογισμοϋ καί 

σκέψεως δύναταί τις νά διαστείλη άπ’

άλλήλων. Λεύτερον δέ, τό άγαθόν δέν παύε
τα ι άμα μετά τοϋ κακοΰ, ή τό άνάπαλιν, 
άλλ’ ή παΰσις τοΰ ενός εΐναι ή έναρξις καί δ 
θρίαμβος τοϋ ετέρου" δέν εχει όμως ωσαύτως 
τό πράγμα καί ώς πρός τήν ήδονήν καί τήν 
λύπην. Ή  μέν ήδονή εΐναι ή πλήρωσις τής 
έπιθυμίας" πάσα δέ επιθυμία καθ’ Ιαυτήν έ'ν- 
δεια ουσα είναι λυπηρά' άλλά παυομένης 
τής ένδείας παύεται ή έπιθυμία καί παυο
μένης τής έπιθυμίας παύεται άμα καί ή ή
δονή τής πληρώοεως. Ή  παΰσις άρα τής 
λύπης εΐναι καί παΰσις τής ηδονής. Τρίτον 
δέ καί τελευταΐον, έάν ύποθέσωμεν ότι ού
δεμία διαστολή καί διάκρισις ύπάρχει άφ’ 
ενός μέν μεταξύ τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ ήδέος, 
άφ’ ετέρου δέ μεταξύ τοΰ κακοΰ καί τοϋ λυ- 
πηροϋ, άλλ’ ότι ή ήδονή εΐναι τό άγαθόν, 
καί ή λύπη τό κακόν, ούκέτι ύφίσταται ή -  
Οικός κανών καί μέτρον πρός ορθήν έκτίμησιν 
καί διάγνωσιν τών άνθρωπίνων πράςεων, 
ούκέτι δύναται νά γέννι λόγος περί αρετής 
καί κακίας" διότι οί'τε άγαθοί καί οί κακοί 
χαίρουσιν ή λ,υποϋνται σχεδόν Ομοίως" δ φρό
νιμος ύπόκειται είς λύπας ούχ ήττον ή δ 
άνόητος, δ ήρως υποφέρει δμοίως ώς δ δει
λός καί άνανδρος" διότι τοωΰτος είναι δ άόα- 
μάντινος νόμος, τό μόρσιμον τής αισθητικής 
τοΰ άνθρώπου φύσεως. Έ άν όθεν ή ήόονή 
άποτελή τό άγαθόν καί ή λύπη τό κακόν, 
έπεται ότι, οστις μέν χαίρει, είναι άγαθός, 
ό'στις δέ λυπεΐται κακός" ότι δ δειλός ό'στις 
χαίρει έπί τή αποχωρήσει τών πολεμίοιν καί 
ΐσως χαίρει μάλλον ή δ άνδρεΐος, είναι ήθι- 
κώς άγαθός, ή καί μάλλον τούτου αγαθός" 
άλλά τοιαύτη συνέπεια προσκρούει είς τόν 
ορθόν λόγον, καί κατεξανίστησι τήν καθόλου 
τοϋ άνθοιοπίνου γένους συνείδησιν. Ό  ούν 
Καλλικλής κατανοήσας ήδη τό άνυπόστα- 
τον τοϋ ισχυρισμού του προσποιείται ότι 
παιδιάς χάριν συνεταύτισε τό άγαθόν μετά 
τής ήδονής, διότι αλλέως κοινή παρά πάντων 
δυ.ολογεΐται ότι τών ήδονών αι μεν εισιν 
άγαθαί, αί δέ κακαί. Ά λ λ ά  καί διά τής ο
μολογίας ταύτης έτι θετικώτερον εξελέγχει 
τό σαθρόν τοΰ ίδίου αύτοϋ συστήματος" 
διότι αναγνωρίζει Tt ύπέρτερον τής ήδονής, 
αύτό τό άγαθόν, ή άκριβέστερον είπεΐν άνα- 
γνωρίζει ότι τά ήδύ καθ’ εαυτό Οεωρούμενον 
δέν εΐναι οΰτε άγαθόν οΰτε κακόν, άλ.λά τ ι
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άόιάφορον, καί δτι προσλαμβάνει τοιόνδε η 
τοιόνδε χαρακτήρα καθ’ δσον χρησιμεύει ώς 
μέσον είτε προς τό άγαθόν εϊτε ττρός τό κα
κόν. ’Εντεύθεν ουν γίνεται έτι καταφανέ
στερα ή άλνίθεια τοΰ έν τοΐς έμπροσθεν μνη- 
μονευθέντος ήθικοΰ παραγγέλματος, δτι τέ 
λος άπασών τών πράξεων δέον ί'να ή τό άγα
θόν, καί δ τ ι- μεταδιωκτέον το ήδύ έ'νεκεν 
τοΰ άγαθοΰ, ούχί δέ τό άγαθάν ένεκεν τοΰ 
ήδέος. Διά δέ τής ψυχολογικές ταύττις δια
στολής τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ ήδέος at έν τω 
δευτέρω τμήματι συζητηθεΐσαι θεωρίαι προσ- 
λαμβάνουσιν ένταΰθα έτι μείζονα άνάπτυ- 
ξιν, καί ή άντίθεσις τών γνησίων τεχνών 
πράς τάς καταχρηστικώς καλουμένας τοιαύ
τας η πρός τά  εκείνων ομοιώματα έτι μάλ
λον έμπεδοΰται καί διαφωτίζεται, διότι α: 
μέν τήν τοΰ άνθρώπου ήθικοποίησιν προτιθέ- 
μεναι μόνον τό άγαθόν έπιδκόκουσιν, αί δέ 
είς εγωιστικούς σκοπούς άποβλέπουσαι μό
νον τό ήδύ καί τερπνόν άπεργάζονται, άς 
τινας δ Πλάτο>ν περιλαμβάνει υπό τήν γε
νικήν τής κολακείας προσηγορίαν. Είς τήν 
τάξιν δέ τούτων συγκαταλέγει έκ μέν τών 
τνίς μουσικές ειδών τήν αύλητικήν καί τήν 
έν τοΐς δημοσίοις άγώσι κιθαριστικήν, έκ δε 
τών τ ίς  ποιήσεως τήν διθυραμβοποιΐαν καί 
τήν τραγωδίαν, διότι άλλο τ ι δεν άποσκο- 
ποΰσιν είμή πώς νά έγείρωσιν είς τάς ψυχάς 
τών ακροατών θελκτικάς συγκινήσεις, α ϊτί- 
νες άντί τοΰ νά τάς άποκαθαίρωσι καί έπιρ- 
ρωνύωσιν, άπεναντίας τάς άποχαυνοΰσι καί 
έκθηλύνουσιν. Ιδ ία  δε περί τής τραγωδίας 
άποφαίνεται δτι είναι ή αύτή πρός τήν ρη
τορικήν διαφέρουσα ταύτης κατά τοΰτο μό
νον, δ'τι ή μεν έπικοσμουμένν) διά τοΰ μέ
λους, τοΰ ρυθμοΰ καί τοΰ μέτρου απευθύνε
ται είς άκροατήριον πολυπλν,θέστερον συγκεί
μενον έκ παντοίων άνθρώπων, ή δε διά τοΰ 
πεζοΰ λόγου άπογεγυμνωμένου τών έξωτε- 
ρικών εκείνης κοσμημάτων άπευθύνεται είς 
ευαρίθμους μέν πλήν έκλεκτούς ά/.ροατάς.

Ά λ λ ’ ϊσο)ς άπορήσν) τις διά τ ί δ Πλάτων 
ένταΰθα καί άλλαχοΰ τών συγγραμμάτων 
του φέρει καταδικαστικήν ψήφον κατά τ ίς  
Ποιήσεως- διά τ ί έν τή Πολιτεία εξορίζει τούς 
Ποιητάς, προ πάντων δέ τάν ‘Όμβρον. Αυτός 
.ούτος δ φιλόσοφος διερμηνεύων σποράδην έν 
πολλοίς τών διαλόγων αύτοΰ τό αίτιον τής

καταψηφίσεως ταύτης δτέ μεν χαρακτηρίζει 
τήν ποίησιν ώς άπομίμησιν τοΰ πραγματι/.οϋ 
έπομένως δέ ώς δεξιότητα τοΰ παριστάνε» 
δμοιώματα άντί της αλήθειας, δτέδέ ώς άτο- 
τελέσματα ένθέου μανίας καί έμπνεύσεω;, 
καί άλλοτε ώς φθοροποιόν τοΐς χρηστοϊς ή9$· 
σιν έφ’ δσον αΰτη, ιδία δέ τό έπικόν είδος, ω; 
έπ ί τά πολύ περιέχει θρησκευτικάς καί ήθι- 
κάς διδασκαλίας άπαδούσης πρός τήν τοΰ θείου 
έννοια» καί τάς άϊδίους άρχάς τής ήθικότ?,- 
τος. Σημειωτέον δμως δτι δ Πλάτων καί π;: 
πολύν λόγον περί τοΰ καλοΰ ποιούμενος καί 
-ερ συχνάκις περί τήν μουσικήν καί τήν ποί- 
ησιν ένδιατρίβων, δμως ούδαμοΰ τών συγ
γραμμάτων αύτοΰ συστηματικώς πραγμα
τεύεται περί αισθητικής έν ούδενί τών γνη
σίων αύτοΰ διαλόγων έξελέξατο ώς κύριον 
θέμα συζη,τήσεως τήν τοΰ καλοΰ έννοιαν ή τήν 
τής Καλλιτεχνίας φύσιν. Κ ατέλιπε δέ τό κε
νόν τοΰτο διότι καί περ καθ’ ύπερβάλλοντα 
βαθμόν εμφορούμενος υπό τοΰ αισθήματος 
τοΰ καλοΰ, δμως δ ι’ επιστημονικής άκριβολο- 
γίας δέν προσδιώρισε τά  χαρακτηριστικά τοΰ 
καλοΰ γνωρίσματος ούδέ διέςειλε σαφώς αυτό 
απο τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ άληθοΰς καθάτϊίρ 
τοΰτο γίνεται καταφανές έκ τής συγχύσεω; 
τοΰ καλοΰ μετά τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ ήδέος 
(σ. 4 74 Δ), () ή καί μετά τοΰ άληθοΰς, ένθα 
γίνετα ι μνεία περί τοΰ κάλλους τών επιστη
μών. Ά λ λ α  τό καλόν δέν ταυτίζετα ι ούτ5 
μετα τοΰ άγαθοΰ οΰτε μετά τοΰ άληθοΰς, άλλ’ 
είναι τρίτον τ ι διακεκριμένο·; τών άλλων δύο, 
δπερ διά τής εξωτερικής αυτοΰ μορφής, ήτις 
είναι δλοσχερώς σύμμετρος καί έναρμόνιοί 
προς το εσωτερικόν αύτοΰ έμπεριεχόμενον ττρός 
την παριστανομένην έννοιαν, έγείρει είς τήν 
ψυχήν τοΰ θεατοΰ εύαρέστησιν καί άφράστωί 
συγκινεί τά  μυχα ίτατα  αύτής αίσθημα'*) 
εξευγενίζον αυτά καί άποκαθαϊρον πάσης ίδιο· 
τελείας, πάσης εγωιστικής άπολαύσεως, κ*' 
θαπερ και ο Αριστοτέλης εικότως άπένειμ5 
τή  τραγωδία τοιαύτην καθαρτικήν δύναμιν·

Καί ύποτεθείσθω μέν δτι δ Π λάτω ν έν- 
ταΰθα άποκλειστικώς ύπαινίττεται τούς συ"' 
χρόνους αύτοΰ Διθυραμβοποιούς καί Τραγικοί 
ο'ϊτινες θηρεύοντες τό ογκηρόν καί οίδαϊνον

’) Σ ημπ . 2 10 (,— .Πολιτ. 1 I I — 102 Α Φιλ:ί* 
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'ής λέξεως, καί τό έξαλλον καί τερατώδες 
τής παραστάσεως, παραμελοΰσι τό έμβριθές 
•/.αί τό αξιωματικόν τών ηθικών εννοιών. 
Όπωςδήποτε δμως καί άν έχτ) τό πράγμα, 
ώφειλε νά έξαιρέσν] έκ τής καταψηφίσεως ταύ
της τούς έπί βαθυνοία καί άκενώτω θησαυρώ 
ίψηλών άληθειών διαφημιζομένους ποιητάς, 
οίοίείσιν δ Πίνδαρος, δ Αισχύλος καί δ Σο
φοκλής, άλλ’ώς εϊρηται, δ Πλάτων δέν ά~έ- 
οωκε τήν προσηκουσαν θέσιν είς τήν ποίησιν, 
ατε παραγνωρίσας τήν τοΰ καλοΰ ίδιάζου- 
ααν φύσιν καί δύναμιν.

Ά λ λ ’ έπί τό προκείμενον. Μεταξύ τών 
επιτηδεύσεων έκείνων,αϊτινες τέλος άποκλει- 
ϊτικάν προτίθενται τήν τής ψυχής ήδονήν, ί  
Σωκράτης συγκατατάσσει καί τήν ρητορικήν' 
διότι οί ρήτορες καθάπερ καί οί ποιηταί, άπο- 
βλέπουσι μόνον πώς νά χαρίζωνται το ΐςπο 
λίταις καί νά κολακεύωσι τά  πάθη καί τάς 
βρέξεις των ούχί δέ πώς νά προάγωσι τά 
άληθή τούτων συμφέροντα ήθικοποιοΰντες τόν 
Ισιο άνθριοπον.

Ά λ λ ’ δ όντως ρήτωρ, δ δντως πολιτικός 
άνήρ ένατενίζει πρός άλλο τέλος, αποβλέπει 
ϊΓρός τό άγαθόν, έπιζητεΐ νά ήναι χρήσιμος 
ούχί δέ νά κολακεύη καί χαρίζηται. Κύριον 
αύτοΰ μέλημα είναι ή τάξις, είς ταύτην άοια- 
λείπτως έμφιλοχωρεΐ ή διάνοιάτου, είς ταύ- 
την έναγωνίως έπισπεύδει νά προβιβάσνιτούς 
συμπολίτας του. Καθάπερ δέ ή τάξις αΰτη 
καί ή αρμονία ώς πρός τό σώμα καλείται 
υγεία, ούτω καί ώς πρός τήν ψυχήν καλείται 
σωφροσύνη καί δικαιοσύνη. Ποός έμπεδωσιν 
λοιπόν καί διάδοσιν τών αρετών τούτων ο 
ό'ντως πολιτικός οφείλει νά καταβάλλει π ά 
σαν σπουδήν καί επιμέλειαν διά τής εφαρμο
γής σοφών νόμων καί διά τής τών παρανο- 
[ωύντων κολάσεως.

Έ κ τής προεκτεθείσης ούν διαφορας τών 
γνησίων καί τών καταχρηστικών τεχνών συ
νάγεται δτι τών μέν κοινόν γνώρισμα είναι 
ή έννοια τής άρμονοίας καί τής τάξεως, αϊ- 
τινες άποκαλύπτουσαι τά άγαθόν έν τω  δρατω 
Τούτω κόσμω έκδηλοΰνται έν μέν τώ  σώματι 
&ς υγεία, έν δέ τή ψυχή ώς σωφροσύνη καί 
δικαιοσύνη, τών δέ μόνον τό ήδύ άι'οσκοπου- 
°&ν, είναι ή άρνησις τής τάξεως ήτοι ή άτα- 
ζία καί ή άκοσμία, ή'τις κατά μέν τό σώμα 
Χαρακτηρίζεται ώς νοσηρά κατάστασις, έν δέ

τή ψυχή ώς αδικία καί ά/.ολασία, θεραπευό
μενη διά τής τάξεως καί τής αρμονίας, ή'τις 
ώς ποινή καί κόλασις επιβάλλεται. "Οθϊν το 
τέλος τοΰ παρόντος τμήματος συνδέει πάλιν 
δ Συγγραφεύς πράς τό δεύτερον μνείαν ποιού
μενος τής καθαρτηρίου τής ποινής δυνάμεως.

("Ε π ε τα ι ιυ νέχε ια )

Θ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ.

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ι Σ

ΚΑΤΑ Τ1ΙΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΓΟΡΤΥΝΟΣ.

(Σ υ νέχεια  κα ί τέλος.)

'Η ραία .

Τήν πάλιν ταύτην, κειμένην έν δεξιά τοΰ 
Αλφειοΰ, ωκισεν δ Λυκάονος υιός 'Ηραιεύς. 
Ένταΰθα παρά τώ  ποταμώ ύπήρχον περίπα
τοι, διαχωριζόμενοι διά μυρσίνών καί άλλων 
ημέρων δεντροστοιχιών. Ένταΰθα υπάρχουσι 
καί λουτρά θειοΰχα παρα τή θεσει Βαλακα 
κάτωθι τής Εκκλησίας «Παναγιάς», ών τό 
ώφέλιμον δμολογοΰσι πολλοί,οϊτινες πάσχον- 
τες ύπό ρευματισμών,έποιήσαντο αύτών χρή- 
σιν. Ύπήρχον δ’ έν 'Ηραία καί δύο ναοί τοΰ 
Διονύσου, όνομαζομενοι Πολίτης και Αυΐι - ^ς, 
καθώς καί άλλοι δύο πρός τιμήν τοΰ Πανάς 
καί τής "Ηρας. 'Υπήρξε δέ καί έξοχος κατά 
τήν δόξαν αθλητής, δ Δημάρατος 'Ηραιεύς, 
δστις πρώτος έν ’Ολυμπία ένίκησεν είς τόν 
δρόμον, φέρων τήν πανοπλίαν. (Παυσ. άρκ. 
β. βλ. 8 κεφ. 2 6 ) .

Έ π ί τής άρχαίας σχεδόν θέσεως τής 'Η - 
ραίας κεΐται νΰν ή έκκλησία Παναγιά, ένθα 
σώζονται ίχνη άρχαιότητός τής άνω Ήραίας, 
ήτοι σπόνδυλοι κιόνων καί τρίμματά τινα 
κιονοκράνων έν τή αγία τραπέζν] τής εκκλη
σίας καί τή προσκομιδή, καί λίθοι τινες κυ- 
κλωπικοΰ τείχους- ή κώμη Ά γιαννης, εις τήν 
έκκλησίαν τής δποίας σώζονται κιόνων τινων 
τμήματα ' τό ξενοδοχεϊον Γκίκα κλπ. δπου 
διακρίνονται καλλίτερον τά  υπομνήματα τής 
πόλεως ταύτης (κάτω 'Ηραίας), καθώς καί 
τείχους αύτής κατ’ άνατολάς, δπερ δ Σικε- 
λιώτης Διόδωρος ( β '.  1 5 κ. 4 0 )  αναφέρει ώς 
δχυρόν χωρίον, λέγω V α πρώτον δέ τών Φια-
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λέων οί φυγάδες συστραφέντες κατεβάλοντο 
την καλουμένην 'Ηραίαν, χωρίο ν οχυρόν». 
Εις 'Ηραίαν έστάθμευον καί οί είς ’Ολυμπίαν 
μεταβαίνοντες καί έκεΐθεν επανερχόμενοι 
"Ελληνες, ήν λαμπροτέραν καθίστων ή έκ 
Μεγαλοπόλεως διά Μεθυδρίου, Θεισόας, Τευ
θίδος κλπ. ώς εΐπον αμαξιτή οδός, καί αί 
έκ της λοιπές άρκτωας ’Αρκαδίας, αΐτινες 
άφικνοΰντο είς τήν κοιλάδα ταύτην τοΰ ’Αλ
φειού, έφ’ ού κινηταί, ώς φαίνεται, γέφυραι 
συνεκέντρουν καί τήν έκ Φιγαλίας καί Μεσ
σήνης οδόν μετά τής εις ’Ολύμπια άγούσης 
δημοσίας όδοϋ.

Με.ΙαινεαΙ, Βουφάγιον και Βονφαγος.

«Κ ατά δέ τήν έξ Ίΐραίας ά'γουσαν ές Με
γάλην πόλιν είσί Μελαινεαί, ταύτας ωκισε 
μέν Μελαινευς δ Αυκάονος- έ'ρημος δ’ ην έφ’ 
ή(Λών, ΰδατί δέ καταρρεΐται. Μελαινέων δέ 
τεσσαράκοντα άνωτέρω σταδίοις Βουφάγιον, 
καί ό ποταμός ένταΰθα έχει πηγάς ό Βού- 
φαγος κατιών είς τόν ’Αλφειόν. Τοϋ Βουφά
γου δέ περί τάς πηγάς δροι πρός Μεγαλοπο- 
λίτας Ήραιεϋσίν είσι.» (Παυσ. κφ. 2 6 ) . Καί 
έν άρχ/j τοΰ 38  κεφαλαίου- «Ίόντι δέ άπό 
τοΰ παταμοΰ (Βουφάγου) τών πηγών, πρώ
τον μέν σε έκδέξεται ΜάραΟα χωρίον μετά 
δέ αυτό Γόρτυς».

’Αναχωρών τις έξ Ήραίας διά Γόρτυνακαί 
Μεγαλόπολιν, θέλει απαντήσει πρώτον μέν 
τάς Μελαινεάς (Κακουραίους καί Καραντσια), 
έ'νθα καί λείψανα αρχαιότητας σώζονται έν 
τή θέσει «Μπεργαρίζη, καί Καραντσια», καί 
ό τόπος κατάρρυτος υπάρχει, δεύτερον δέ 
μετά  δύο ώρας, ήτοι 4 0  σταδίους, τό

Βουφάγιον. Τοΰτο κεϊται έν τή θέσει «Τα
βέρνα » έπί τών αγρών τών έκ Ζατούνης Θα- 
νοπούλων, ένθα καί νομίσματα εύρέθησαν 
καί αγγεία , καί αργοί τινες λίθοι ύπάρχουσιν 
είς άγιον Γεώργιον καί είς Στίπλια . Ένταΰθα 
έχει τάς πηγάς του καί ό ποταμός Βούφα- 
γος, κατιών μετά  4 — 5 λεπτά  τής ώρας 
είς τόν ’Αλφειόν.

Ό  Βούφαγος δ ’ ούτος καλείται ήδη Τα
βέρνα άπά τής θέσεως Ταβέρνας, καθώς καί 
τά πάλαι ώνομάζετο Βούφαγος, άπό τής 
πόλεως Βουφαγίου, καί έχει τοσοΰτον ύδωρ, 
ώστε καί υδρόμυλοι δ ι’ αύτοΰ άλέθωσι, καί 
πάντες οί έκεΐ αγροί ποτίζονται. ’Αποτέρω

τής Ταβέρνας 15 λεπτά  τής ώρας υψοΰτα: 
τό βουνόν τοΰ Παληοκάστρου λεγόμενον,όπερ 
εΐναι ή άκρόπολις τοΰ Βουφαγίου, ώς θέλο- 
μεν είπεΐ άμέσως.

Ό  κ. Ί .  'Ραγκαβής, έχων ύπ’ ό'ψιν τόν 
Λήκιον άπατατα ι μ ετ’ αύτοΰ, λέγων έν σε
λίδι 6 8 8  τοΰ β'. τόμου τών Ελληνικών αύ
τοΰ, οτι τά  μέν τείχ η τοΰ παληοκάστρου 
είσί «κατάπασαν πιθανότητα τά  τών _ΜΕ
λα, ινεών, τά δέ Βουφάγιον εκεΐτο ένθα τανΰν 
κεϊται τό χωρίον Π απαδα»- άπα τα τα ι- διότι 
αί Μελαινεαί, κείμεναι παοά τή κώμη Κα
κουραίων είς Μπεργάριζαν κλπ. δέν ήόύναντο 
νά έχωσι τοιαύτην επιμήκη έκτασιν, ώστε 
νά καταλήγωσιν είς Παλαιόκαστρον, δπερ 
άπέχει τούτων δύο ώρας. Προσεγγίζομεν δέ 
μάλλον είς τήν άλήθειαν, έάν είπωμεν ώς 
άκροπολιν τών Μελαινεών τά  έπί τραχέος 
υψώματος σωζόμενα κυκλώπεια τείχη  ('Ελ
ληνικά) άπέναντι τοΰ χωρίου ΙΙαπαδα, ί  
Σαρλέϊκα, άπερ ούτος λέγει κακώς Βουφά
γιον- διότι άπο Σαρλέϊκα μέχρι Μπεργαρίζης 
καί ίχνη άρχαιότητος σώζονται, καί διά
φορα υπομνήματα κατωκημένου τόπου εύρί- 
σκονται, ήτοι άργοί τινες λίθοι είς Καραν- 
τσιάν καί πλίνθοι όπταί καί κέραμοι καθ’ 
δλον σχεδόν τά διάστημα τοΰτο.

νΟτι δε το Βουφάγιον δέν έκειτο άπέ- 
ναντι τοΰ χωρίου Παπαδα ή Σαρλέϊκα άπο- 
δεικνύεται πρώτον μέν άπό τοΰ ποταμίου, 
δπερ ρέει μέν παρά τώ  χωρίω τούτω, δέν 
έχει δμως τάς πηγάς του αυτόθι, άλλά πολύ 
μακράν έν τή πηγή Κάρθα, ένώ ί  Παυσανίας 
λέγει, δτι ό Βούφαγος ποταμός έχει τάς πη
γάς του ένταΰθα, είς τό Βουφάγιον δηλονότι- 
δεύτερον δέ άπό τών ορίων τών 'Πραιε'ων καί 
Μεγαλοπολιτών, άτινα θέτει ο Παυσανίας 
ούτος είς τάς πηγάς τοΰ Βουφάγου, τόν 
όποιον, εαν υπολαβωμεν ως τόν διαληφθίντα 
ποταμίσκον τής Κάρπας, τότε θέτομεν τά 
όρια τών Μεγαλοπολιτών έν αύτή τή'Ηραία- 
διότι τά χωρίον Παπαδα η Σαρλέϊκα δέν απέ
χε ι ταύτης, είμή μίαν ώραν. Πρός τούτοις 
έάν παραδεχθώμεν πρός στιγμήν ώς τήν πό- 
λιν Βουφάγιον τά  μάρμαρα, τά  άπέναντι τοϋ 
Παπαδα, καί άποφασίσωμεν, ά/.ολουθουντες 
τάν Παυσανίαν, νά έπισκεφθώμεν αύτά έ* 
Μελαινεών, τότε θά στραφώμεν ολίγον πρός 
τήν 'Ηραίαν, δθεν άνεχωρήσαμεν, καί θ’άνα-
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βώμεν άνάντη καί τραχεΐαν ατραπόν πρός 
τά ΒΑ μέρος, ένώ έκεΐνος δ μακαρίτης, ά·α- 
χωρήσας έξ Ήραίας,ηλθεν είς Μελαινεας, και 
ρ,ετά 40  σταδίους άνωτέρω τών Μελαινεών 
πρός τό ΝΑ μέρος άπήντησε τήν πάλιν Βου- 
ψάγιον- άνωτέρω, λέγει, τών Μελαινεών κα .α 
τήν δποίαν ά/.ολ.ουθεΐ διευθυνσιν πορευομενος 
είς Γόρτυνα, καί ούχί έν άριστερδ τών Με- 
λαινεών ένθα κεϊται τό χωρίον Παπαδα η 
Σαρλέϊκα. Παραδεξάμενοι τους Κακουραίους 
ώς τάς Μελαινεάς, είδομεν, δτι θά στραφώ
μεν λ.επτά τινα τής ώρας προς'ΙΙραιαν ο,.ι- 
σθοδρομικώς, ϊνα έπισκεφθώμεν τά υποτιθέ
μενον ύπό τοΰ Ληκίου καί Ραγκαβή Βουφά
γιον- άλλ’ έάν παραδεχθώμεν ώς τάς Μελαι- 
νεάς τά  τείχη  τοϋ Παληοκάστρου,^ κατά τον 
κ. "Ραγκαβήν, καί έξ αύτών θελτ'σωμεν νά 
μεταβώμεν είς τά υποτιθέμενον Βουφάγιον, 
τότε εΐναι ανάγκη νά νυρίσωμεν δπίσω έκ 
Παληοκάστρου, καί νά οιανύσωμεν δύο καί 
επέκεινα ώρας μεταβαίνοντες πρός 'Ηραίαν, 
ϊνα καταλήξωμεν είς Παπαόά.

Λοιπόν έξ όσων μέν είπομεν φρονούμεν, 
ότι πείθεται έκαστος περι τής αληθοϋς το
ποθεσίας τόσον τών Μελαινεών, δσον καί τοϋ 
Βουφαγίου· τά  δέ αρχαία τείχη  τοϋ Παλαιο
κάστρου, έφ’ ών, καθώς λεγει ο κ. Ραγκα
βής, προσετέθη φρούριον τής έποχής τοϋ με- 
σ«ιώ ο; υπό τοϋ Λεο^ώρου ή Λιοδωρου, αρ- 
χοντος τής πέριξ χώρας, ητις ώνομάσθη ύπ’ 
έιείνου Λιοδώρα, καί τηρεί μέχρι· σήμερον 
τήν ονομασίαν ταύτην, άνήκουσιν εις το Βου
φάγιον (Ταβέρνα)- διότι δεν άπέχουσα του- 
του πλέον τών δεκαπέντε λεπτών τής ώρας, 
καί ησαν βεβαίως ή Άκρόπολις τοϋ Βουφα
γίου, καθώς καί τα  απέναντι τ ιϋ  Πα<ιαόα 
νί Σαρλέϊκα ήσαν ή Άκρόπολις τών Μελαινεών 
κ α ι’ εμέ. Ό  δέ Λιόδωρος, ώς έπληροφορήθην 
άπό πολλών γερόντων έν 'Ηραία, κατώκει 
είς Παναγιάν τής ΊΙραίας έν τώ μέσοι τών 
χωρίων Μ πέτσι καί Καλυβιών- διά καί ονο
μάζονται κυρίως Λιοδώρα μέχρι σήμερον τά 
περί τήν Παναγιάν χωρία Βλαχα, Τσούκα, 
Μπέτσι, Καλύβια, Πυρι, Ά γιαννης, Ανεμο- 
δοϋρι, Άναζήρι, Λαγαϋτι, Κακουραΐοι  ̂καί 
Κοκορα. Α ρχύτερα δέ έξετείνετο ή Λιοδώρα 
καί μέχρι Παλαιοκάστρου, είς δ ίσως κατέ- 
ψευγεν *δ Λιόδωρος είς δυσχερείς έποχάς πρός 
ασφάλειαν αύτοΰ.

Μ  άραβα.

Ά π ό  τών πηγών τοϋ Βουφάγου (Ταβέρνας) 
θά άνέλθν) δ πορευομενος ε’ς Γόρτυνα πρώτον 
είς τήν θέσιν Σ τίπλια  άνωθεν τών άμπε- 
λώνων Σαρακινίου, δεύτερον είς τά λεγόμενον 
διάσελον τοΰ χωρίου τούτου, δπερ διελθών, 
καί βαδίσας ύπέρ τήν ήμίσειαν ώραν, θέλει 
απαντήσει τά χωρίον, ή θεσιν Μαραθα,άτινα 
διασώζουν μέχρι σήμερον τήν αρχαιαν αυτών 
ονομασίαν, καλούμενα Μαραθια. Μετα 
τήν θέσιν ταύτην περιπατήσας άλλο τόσον 
χρονικόν διάστημα, άφιχθήσεται είς Γόρ
τυνα. (κφ. 38 ).

Έπανακάμψαντες είς Γόρτυνα, άφείλομεν 
νά δμολογήσωμεν, δτι ή περιήγησις κατά 
κ.ατά τήν επαρχίαν ταύτην δεν εγενετο πλη- 

διότι έκτάς τοϋ δήμου Έλευσΐνος, 8ν 
έπεσκέφθημεν, υπολείπονται καί τινες 

άλλαι θέσεις, τάς δποίας έάν δ Θεός δω, θέ- 
λομεν έπισκεφθή κατόπιν, καί γράψει ο ,τι 
έπιτοπίως άντιληφθώμεν. Νΰν δε, έλθοντι 
είς Γόρτυνα, δίκαιόν μοι φαίνεται να μη 
παραλείψω τήν παρακειμενην αυτίί ιερα^ 
μονήν τοϋ Προδρόμου διά τινα έπιγραφήν 
άοχαιοτέραν τοϋ Παυσανίου, καθώς και τ ry 
άπέναντι τών άποτόμων βράχων έν δεξιά 
τοϋ Γορτυνίου δμοίαν τοΰ φιλοσόφου διά τε 
τήν άρχαιότητά της καί τήν υπηρεσίαν, b  
είς τό' έ'θνος προσήνεγκε διά τής διαδόσεως 
τών γρα[/.αάτων εν χαλεττοϊζ /.ctipoic.

^Ανωθεν λοιπόν του ναου ττ,ς σεβάσμιας 
ταύτης τοϋ Προδρόμου μονής έπί τοϋ ήλιβά- 
του βράχου υπάρχει σπήλαιον, έσχηματι- 
σμένον είς έκκλησίδιον ήγιογραφημένον, παρά 
τή προσκομιδή τού δποίου φαίνεται έπιγραφή 
έκ τεσσάρων στίχων, τών οποίων τά  γράμ
ματα  έγένοντο έξίτηλα υπό τής υγρασίας 
καί τοϋ χρόνου, μή παθόντων τινά βλάβην 
εν τε τή  άρχή καί τώ  τέλει ένθα άναγινώ- 
σκεται σαφώς

Ο Υ ΤΟ Σ ......................................

ΕΤΟ Σ· Α· Χ· ΡΑΒ'·

Ν· Γ·

Έ /. τής χρονολογικής ταύτης επιγραφής 
διατρανοϋται, δτι δ χριστιανισμός είσεχώρησε 
μέχρι καί αύτών τών ενδοτάτων τής Πελο-
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ποννήσου περί τάς άρχάς της δευτέρας εκα
τονταετηρίδας’ διότι κατά τήν έκκλησιαστι
κήν καί κοσμικήν ιστορίαν ούτος έξηπλώθη 
κατά τά  τέλη της πρώτης Ικατονταετηρίδος 
ου μόνον προς άνατολάς μέχρι τοΰ Γάγκου, 
άλλά καί μέχρις αυτής της 'Εσπερίας Ευρώ
πης. Άφοϋ λοιπόν μέχρι τών περάτων της 
οικουμένης επεξετάθη 6 χριστιανισμός, πώς 
δύναταί τις ν’ άμφιβάλλν), ό'τι ουτος δέν ήτο 
εισηγμένος καί εις τά  ενδότερα της Πελο- 
ποννησου; Τοΰτο μ.αρτυρεΐται καί έκ τών 
ιστοριών, καθώς είπον, καί έκ τών παλαιο- 
τάτω ν ασκητηρίων, ευρισκομένων έντός όλων 
σχεδόν τών οπών τών βράχων, τών όντων 
εκατερωθεν τοΰ Γορτυνίου η Λυσίου ποταν.οΰ, 
έν αίς υπάρχουν καί χριστιανικά τελεστήρια, 
φέροντα τά σχήμα καί την κατασκευήν τών 
ναΐσκων εκείνων, οϊτινες κατεσκευάζοντο έν 
καιρώ της χριστιανικής καταδρομής.

Ή  προσφυγή δ’ αΰτη ευαρίθμων χριστια
νών είς τά  σπήλαια ταΰτα έγένετο η διά 
τοΰς τότε έκμαινομένους κατά τοΰ χριστια- 
νισμοΰ διωγμ,οΰς, η καί πρός επιτυχίαν καί 
ευτελή εκπλήρωσιν τών ευαγγελικών φωνών, 
ας δέν έδύναντο βέβαια νά πραγματοποιή- 
σωσιν έντός τών άνακυκωμένων καί συντα- 
ρασσομένων πόλεων καί χωρίων. Καί βεβαίως 
οί μαθηταί τοΰ Παύλου καί Άνδρέου μετά 
τήν έκχριστιάνισιν τής Ά χα ΐα ς, θελήσαντες 
λα εκτείνωσι τόν χριστιανισμόν καί εις τά  
έ'.δίτερα τής Πελοποννήσου, καί εύοόντες 
κα τ’ άρχάς άντίστασιν είς τάς πόλεις καί 
κώμας, κατέφυγον είς τοιαΰτα ορμητήρια, 
ώς καί οί Οιασώται αυτών, έξών έξερχόμενοι 
έδίδασκον, προϊόντος τοϋ χρόνου.

Έ κ τούτων πάντων συνάγεται, ό'τι καί 
ή ίερα μ,ονη τοΰ Προδρόμου άνάγεται είς τήν 
άρχαιοτάτην τοΰ χριστιανισμοΰ έποχήν, καί 
η τοΰ φιλοσόφου, ής ή άνέγερσις χρονολογεί
τα ι μ.εν άπά Φωκά, δέν ητο δμως πρωτογε
νής, άλλά κατά πάσαν πιθανότητα έγένετο 
επί τή βάσει προϋπάρχοντος ασκητηρίου, έξ 
ων γεμ,ουσιν, ώς είπον, αί είς τοΰς τραχείς 
βράχους οπαί, τοΰς δντας εκατέρωθεν τοΰ 
ποταμού.

Movr) Φι2οσό(ρου.
Όρμωμενος έκ τοΰ επιφανούς ιστορικού τής 

ίεράς ταύτης μονής, ή'τις ίδρύθη έπί προϋ
πάρχοντος ασκητηρίου, ώς εϊπομεν, τό έβδο

μον πρό τοϋ δεκάτου αίωνος έτος, καί παρή- 
γαγεν εν τώ σιόηρώ τής άμ.αθείας αίώνι 
πολλοΰς σπουδαίους ά'νδρας, τά  μέγιστα τήν 
Πατρίδα εύεργετήσαντας, θέλω περιγράφει 
λεπτομερώς τήν τοπογραφικήν αύτής θέσιν 
μ.ετά τών κτημ.άτων αυτής. Κ ατόπιν δέ θέλω 
σημειώσει καί τινα νέα ονόμ.ατα άρχιειέων 
έξελθόντων εκ τε τής μονής ταύτης καί τοϋ 
σχολείου Διμοιτσάνης, ά'τινα οΰτε είς τά κτι- 
τορικον τοϋ σχολείου τούτου, οΰτε είς τό 
παραρτημα αυτοΰ αναφερονται. ’Ωκοδόμ.ηται 
η μονη αΰτη εντός άποτόμ.ου βράχου, έ'χον- 
τος μ.ήκος μ.εν επτά  χιλιάδας περίπου μέ
τρων άπό τής ά'κρας τής αρκτικής (Λάκκας) 
{ΛεΧΡι τ '^  μεσημβρινής, ληγούσης είς τήν θε- 
σιν Παληοχώρι παρά τή Γόρτυνι- ΰψος δέ 
περι τα  1 ,2 0 0  μ.ετρα άπά τοϋ Γορτυνίου, 
παραρρεοντος προς τάς υπώρειας τοϋ βράχου, 
ΡΧΡΙ 'ή ς  υψηλοτέρας κορυφής (Κ,ριαρότρου- 
παις). Καί κάτιοθεν μ.έν έχει τά  2/ 3 τοϋ 
ΰψους, άνωθεν δέ, τό υπόλοιπον αύτοϋ, κε- 
κολλημένη έν τώ  μ.έσω τοΰ μήκους δίκην 
φωλεάς πετροκοσσύφου. Τό δέ σπήλαιον,έν ώ 
κεΐται αΰτη, έχει μήκος 5 0  περίπου μέτρων, 
καί πλάτος διάφορον, έν ά'λλοις μέν οκτώ, 
εν άλλοις δε πεντε, έν τισι δέ τρία μ.όνον 
μ.ετρα και είναι τοιοΰτον, ώστε ή δροφή σκε
πάζει το έδαφος, ελάχιστα βρεχόμενον ύπό 
τής καθετως καί ά τρέμα καταπιπτούσης 
βροχής· Τό δέ στόμιον αύτοϋ είναι κεκλει- 
σμένον ύπό άσβεστοτοίχου. Έντός τοϋ σπη
λαίου ύπήρχον ύπέρ τά  είκοσι διάφορα κελ- 
λια, σωζομενων μέχρι σήμερόν τινων τούτων, 
έχόντων πολλάς θυρίδας πράς βορράν καΟ’δλον 
το μήκος πρός φωτισμ,όν τοϋ έσωτερικοϋ αύ
τοϋ, καί μίαν μ.όνην είσοδον, καθ’ ήν ύπάρχει 
ο ναός, έ'χων άκανόνιστον πολυγωνικόν σχήμα 
2 5  2 8  μ.ετρων τά έμ,βαδόν, έζωγραφισμέ-
νον ωραίαις εις τό μ.έσον τοΰ θόλου γραφαΐς, 
και ιόιως ταΐς τών εύαγγελιστών άφομ,οιώ* 
σεσιν εξίτηλων γενομένων κατά τάς πλευ
ράς τώ  χρόνω καί τή ύγρασία.

Παρα τω  ναω εκειντο δύο δεξαμ.εναί, είς 
άς κατεπ ιπτε το ΰδωρ, μετοχετευόμενον έκ 
τίνος πηγής, άπεχούσης 4 0  μέτρα άνωθεν 
τοΰ βράχου. 'Ωσαύτως ά'νωθεν κατήρχετο 
και το γλεϋκος είς τά  οίνοδοχεΐα, παραγό- 
μενον έκ τών ύπερκειμένων τοΰ βράχου εκ
τεταμένων άμ,πελώνων, καί έξ άλλων άπω-
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τερω κειμένων, ώς δυσχερούς καί επικινδύ
νου τής άπό τά  άνω δι’ άτραποϋ ένεργου- 
μένης μ.εταφοράς τών τροφίμ.ων. Τά δέ καυ- 
ίόξυλα ύπήρχον καί ύπάρχουν είσετι πολλά, 
Μταφύτου ό'ντος τοϋ βράχου έξ ύψικόμων 
άγριων δρυών, πρίνων, σφεντάμ.ων, καί 
;δν τοιούτων, άπά τάς δχθας τοϋ Λυ- 
ίίου μέχρι τής μ.ονής, είς τήν είσοδον τής 
οποίας έστι καί άρκετάς ομαλός τόπος, δν 
ΐϊχον κήπον, ώς φαίνεται έκ τών υπαρ
χόντων είσέτι έλαιοδένδρων, έν φ κατεγί- 
νοντο οί άξιοσέβαστοι εκείνοι άνδρες κατά 
"άς ώρας τής σχολής των, έξερχόμενοι τής 
κρύπτης των. Καί όμως έν τώ  σπηλαίω 
τούτω διητώντο έξ αύτών τών πρώτων χρι- 
:τιανκ'ύν διωγμών μέχρι τής Άντιβασϊλείας 
*οϋ μακαρίτου "Οθωνος μοναχοί, κύριον μέ- 
hu.cc έχοντες τήν είς τήν άρετήν τελχιοποίη- 
5ΐν αύτών μετά τής είς τήν γλώσσαν ημών 
Κκήσεως. Λέγεται δ’ δτι μεταξω τώ ν μ.ονα- 
5των ύπήρξέ τις ίερομ-όναχος, οστις συλλει- 
"ουργήσας τώ  Πάπα μετά τήν όγδόην έν 
Φλωρεντία Σύνοδον, ύπέπεσεν είς τά έπ ιτ ί- 
Ρ·ιον τής άποδοκιμασάσης τήν Σύνοδον εκεί— 
νϊΐν Ανατολικής Εκκλησίας, ούτινος ό σκε- 
^τός έσώζετο μέχρι χθες καί πρώην συνειρ- 
Ρ-ολογημ.ένος, καί τόν δποΐον κατεκρήυ.νισεν 
e'·? τών καθ’ ήμας λίαν ζηλωτών τών πα- 
"piotov, τηρουμ.ένου μ.έχρι σήμερον μέρους μ,ό · 
νον αύτοϋ παρά τώ  ναω.

Καίτοι δέ αί τών βαρβαρικών φύλων έπι- 
°?ομαί έξέλιπον, καί έφαίνετο άσφαλής ή 

καί περιουσία, χάριν τών όποιων έζων 
''Ρ-εκλεισμένοι είς τό σπήλαιον, όμως έγ/.α.- 
^ροϋντες καί ήδυνόμενοι πρός τόν μοναστι
κόν βίον, μ.ετώκισαν έκ τοϋ σπηλαίου είς τά 
‘■ρος βορράν τραπεζικόν ρβμαντικόν όροπε- 
10ν, ό'περ άπέχ_ει τής πρώτης μονής 5 0 0  

^εριπου μέτρα, καί περιορίζεται πρός βορράν 
*ν«τολάς καί νότον ύπά άποτόμ.ου βράχου δν 
Ρ**ον μ.όνον έκ δυσμ.ών, δπου συνάπτεται 
' ^~α τής έκτεταμένης κλιτύος του, συνιστα- 
^ νγίς είς 1 ,0 0 0  στρέμματα καί καλυπτομέ- 
γ. νϋν ύπά νεοφύτων αμπελώνων. Ένταΰθα 
^ ετα ι καί περικαλλής ναός θολωτός μετά 
, ονικοΰ τρούλου, ών τά μήκος ύπέρ τά 12  

Ιγτρα κα ίτό  πλάτος 8, ήγιογραφημένος δλος 
t εσωτερικόν, καί ίδρυμ,ένΟς τώ  1691 έ'τος 
5 ?«ίνεται έκ τής άνωθεν τής θύρας επι

γραφής. Αί ζιογραφίαι δμως αύται, καίτοι 
άνήκουσαι είς τό έτος 1 6 9 3 , ώς δηλοϋται 
έ'κ τίνος έπιγραφής έν τώ  ναώ, είναι δμως 
πολΰ άτελέστεραι τών τοϋ πρώτου ναοϋ. ’Έ μ 
προσθεν δέ τής Εκκλησίας υπάρχει αυλή πε
ριεκτική έμβαδοϋ 70μ.έτρων, ήτις περιεκλεί- 
ετο πρός βορράν ύπά συνεχομ-ένων τώ  ναώ 
πολλών κελλίων, καί πρός δυσμ.άς ύπά πολ
λών άλλων τοιούτων, ένθα σώζεται καί η 
αυλαία θύρα, έμπροσθεν τής δποίας ύπήρχε 
βρύσις πολύκρουνος, πηγάζουσα 50  μ.έτρα 
πρός βορράν τής μονής, ής τό ΰδωρ διαυγέ- 
στατον καί ψυχρότατον, καί σκιαζομένη ύπά 
διαφόρων δένδρων, βασταζόντων ένίων ώς 
ώραίους πλοκάμους διάφορα κλήμ.ατα. Πράς 
νότον δέ καί άνατολάς έπί τής όφρύος τοϋ 
βράχου, άνωθεν τής Εκκλησίας, σώζεται κα- 
τερηριμμένος τριώροφος μεγαλοπρεπής πύργος 
πρός ύποδοχήν τών ξένων, οϊτινες συνεχώς 
έπεσκέπτοντο τήν μονήν. Κάτωθεν τοϋ πύρ
γου ύπήρχεν εύρύχωρον δωμ,άτιον, χρησιμεϋον 
ώς έστιατήριον τών κοινοβιακώς διαιτωμ,έ- 
νων σεβασμ.ίων μοναχών, τηροϋν μέχρι σήμε
ρον av άθλία καί λυπηρά καταστάσει τήν 
άφομ.οίωσιν πολλ.ών άγίων, έν οίς ύπάρχει έν 
μεγάλω μεγέθει είς τόν τοίχον καί ή τής 
'Γπεραγίας Θεοτόκου, ένθα άντί δεήσεων δέ
χονται μ.υκησμοΰς καί βληχήματα κτηνών, 
μεταβληθέντος τοϋ δωμ,ατίου τούτου είςςα ϋ - 
λον ζώων. Λύπην τωόντι καί άγανάκτησιν 
αισθάνεται τις, είσερχόμ,ενος είς τόν ίερόν τοΰ
τον τόπον" λύπην, διότι βλέπει βεβηλωμένα 
τά  άγια , καί άγανάκτησιν κατά τής τότε 
Κυβερνήσεως, ήτις έστάθη ανάλγητος είς τάς 
παρακλήσεις τών κατοίκων Διμοιτσάνης, δη- 
λωσάντων τά  δποΐα κέκτηται δικαιώμ,ατα 
άπέναντι τού "Εθνους ή 'Ιερά αΰτη Μονή καί 
τό σχολεΐον Διμοιτσάνης είς τόν τότε δ ιο -  
κητήν τοΰ τόπου κ. Π. Ν. Νεγκαν. 'Π  μ.ονή 
αΰτη καθώς καί ή πρώτη ύπήρξαν τά  δύο 
Εκκλησιαστικά έργαστήρια, έν οίς έόημιουρ-

Ϊήθησαν πλήθος άρχιερέ<ον καί ίεροφαντών, 
ιαπρεψάντων έπί άρετή καί Εκκλησιαστική 

παιδεία μέχρι τοΰ 1 7  αίώνος, δτεμετηνέχθη 
τό μουσοτροφεΐον τοΰτο είς Διμ.οιτσάναν, άπέ- 
χουσαν αύτοΰ μ-ίαν καί ήμίσειαν ώραν μ,έν, 
δταν άπέρχηταί τ ις  άπό Διμ.οιτσάναν είς τήν 
Μονήν, δύο δέ, δταν άπ’ αύτής άναχωρνίδιά 
Διμ.οιτσάναν, ένεκα τοϋ άνωφεοοϋς τής θεσειος.
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Γινομένου δέ τελεΐτέρου τοΰ cy ολοιου 
Διμοιτσάνης, καί δύσαντος εκείνου τ ίς  Μο
νής, έθεωρεΐτο Ικτοτε ώς κτήμα τοϋ σχολείου 
ή Μονή, ής τήν περιουσίαν ώς μητρός, είχε 
δίκαιον νά κληρονομήσνι τό τέκνον’ διά καϊ 
καθιερώθη τ·7, σ/ολνί ή κληρονομιά αΰτη διά 
διαφόρων σιγγιλιωδών Πατριαρχικών γραμ
μάτων, καί άραί βαρεΐαι κα'ι επ ιτίμ ια  έςε- 
δόθησαν κατά τών επιτιθεμένων έπί τών 
κτημάτων χεΐρα βέβηλον καί άπαλλοτριω- 
τικνί'·. Καί όμως μήτε ταΰτα, μήτε αί παρα
κλήσεις τής τότε εφορείας τοϋ σχολείου ισχυ- 
σαν απέναντι τής παραλόγου καί τολμηρας 
θελήσεως τής Κυβερνήσεως εκείνης ύπαγα- 
γούσης είς τήν τάςιν τών διαλυφθέντων μο- 
ναστηρίων καί τήν διαληφθεϊσαν Μονήν, ής 
ή μεν κινητή περιουσία κατεστράφη, πωλη- 
θεΐσα έν εύτελεστάτη τιμή; ή δέ ακίνητος, 
οση δέν κατεπατήθη υπό τών πλησιαστών 
είς τάς διαφόρους αμπέλους καί αγρούς, κα- 
τέχετα ι υπό τοΰ δημοσίου, καί συνίσταται είς 
τά  έξης κτήματα.

ά. Είς 1 ,5 0 0  περίπου στρέμματα αμπέ
λων άνωθεν τής Μονής, κατεχομένων υπό 
διαφόρων.

β '. Είς μίαν άμπελον ex. στρεμ. 1 3 παρά 
τώ  χωρίω Ά τσ ιχώ λω  είς θέσιν «Λωβαπι- 
δίαν.»

δ/. Είς δμοίαν είς θέσιν κ Γ α λακτίων Βαρ- 
βουδά» έκ στρεμμάτ. δέκα καί μέτρων έςα- 
κοσίων.

έ. Είς αγρούς ξηρικούς έν τώ  χωρίω Βλα- 
χόρραυτι τοϋ δήμου Ι'όρτυνος έχ. στρεμ. 150  
εις θέσιν Παπαρσυνίτσαν.

ς '.  Τό χωρίον Μπαρδάκι, ήτοι επαυλιν, 
περιέχουσαν οικίας 1 5 καί 1 ,5 0 0  στρέμματ. 
αγρών ποτιστικών καί μέ ελαιόδεντρα μο- 
ρεόδενδρα κλπ. έν τώ  δήμω Ήραίας.

ζ '. ’Εντός τών ορίων Ζατούνης, Διμοιτσά- 
νης καί Μάρκου αγρούς ξηρικούς έκ στρεμμ. 
εκατόν.

ή. Έ ν τώ χωρίω Ά στιχώ λω  1 50  στρέμ. 
αγρών ξηρικών.

θ'. 'Ένα υδρόμυλον κατεκρημνισμένον είς 
θέσιν «Κόκορη».

ί. *Ev μορεοτεμάχιον έντός τής περιφε- 
ρείας Μάρκου (Μ ετόχι) έ/. στρεμ. 12  καί 
7 0 0  μέτρων.

ιά. 'Έ ν  έλ α ιο τεμ ά χ ιο ν  η μ ιπ ο τ ισ τ ικ ό ν  έν

τή  αύτή τοποθεσία έχ. στρεμμάτων 3 ί  πα- 
ράγον διάφορα προϊόντα.

Καί ταΰτα μέν περί τών κτημάτων τής 
Μονής, άτινα ώς έρρέθη, είναι βεβαίως καί 
κτήματα τοϋ σχολείου, εις δ αί Κυβερν/ϊσεις 
τοϋ 1 8 2 2 , 2 4  καί 2 5  άπεφάσισαν νά διό- 
σωσι καί άλλο χωρίον, οπερ δέν έπραγμα- 
τοποιήθη διά την επιδρομήν τοΰ Άραοος. 
Μετά δέ τήν άποκατάστασιν τών Ελληνι
κών πραγμάτων, ότε έπρεπε καί ή περιουσία 
τοϋ σχολείου νά τύχη θερμοτερας προστασία; 
καί ίκανοποιήσεως άναλόγως τών θυσιών τον 
καί νά δοθη είς αύτά τά παραχωρηθέν χω- 
ρίον, άπώλεσε καί τά κεκτημένα δικαιώματα 
του μετά τής άναποσπάστου περιουσίας του.̂

Οί δέ πρό ολίγου άνευρεθέντες αρχιερείς έν 
τή Δωδεκαβίβλω τοϋ Δοσιθεου, εν τω /.ω- 
δηκι τής ίϊρας μονής Αίμυαλών, έν τω  ωμο- 
φορίω τοΰ σχολείου, καί εν τν) προμετωπι^ι 
βιβλίου τι?ός τής βιβλιοθήκης, έπιγραφομέ- 
νου «τόμος αγάπης κατά  Λατίνων, 1698», 
καθώς καί εξ άλλοι γενόμενοι γνωστοί τώ 
1 8 6 8  έν τώ  ημερολογίω τοϋ κ. ΕΪρ. Άσω- 
πίου είσίν οί εξής. |

1. ’Αρχιεπίσκοπος Διμοιτσάνης Παγχ.ρ*' 
τιος Λαζαοόπουλος Διμοιτσανίτης,

2. Μητροπολίτης Ξάνθης Κύριλλος Αν- 
δρονικόπουλος, Λιμοιτσανίτης.

3. Μητροπολίτης Βηθλεέμ Αθανάσιος, Λ'-' 
μοιτσανίτης.

4. Μεθώνης Νεόφυτος έκ τής Μονής Αί' 
μυαλών, Ζυγοβυστινός.

5. Αιμοιτσάνης ’Αμβρόσιος έκ Βαλτεί1·' 
νίκου.

6. Κορώνης Μακάριος έκ τής μονής Α’.' 
μυαλών, Βαλτεσινικιώτης.

7 . Λαρίσσης "Ανθιμος Καρδαράς, Ζυγοβ’̂  
στινός.

8 . Μεθώ ,ης Μελέτιος Άγγελόπουλος, Z'J' 
γοβυστινός.

9. Χαριουπόλεως Βησσαρίων Φ ω τ ε ιν ό ν  
λος, Ζυγοβυστινός.

10 . Σωφρόνιος έξ Ά τσιχώλου.
1 1. Καισαρίας τής Παλαιστίνης Άνανιώ 

έχ. 'Ραϋτι.
12. ’Αρχιεπίσκοπος Αιμοιτσάνης "Ανθι;^ 

Λιμοιτσανίτης. ^
"Οθεν έκ τών άνακαληφθέντων μέχρι τον» 

δώδεκα τούτων αρχιερέων καί έκ των 5 >

π:οί ών ποιείται λόγον ό αξιότιμος κ. Εύθ. 
Καστόρχης, έν συμπληρωτικω τινι παοαρτη- 
αατι τοϋ κτιτορικοΰ τοΰ σχολείου, εχ.δοθεντι 
τό έτος 1 8 6 5 , βλέπει έκαστος, ότι έκ τοϋ 
τριπλοϋ τούτου μουσοτροφείου, τής αληθούς 
ίωστικής κιβωτοϋ τής τε  γλώσσης, τής θρη
σκείας καί τών παραδόσεων τού αναςιοπα- 
θοΰντος έθνους έξήλθον τόσοι μεγάθυμοι άν
τρες μετά τοσούτων άλλων ιεροφαντών διδα- 
βχάλων, οϊτινες κατά τόν χαλκόϋντής αμα- 
θείας αιώνα ϊσταντο ώς άκτινοβολοΰντες ήλιοι 
εν τώ  σκότει, όδηγοϋντες τούς ανθρώπους είς 
τά πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον καθήκοντα, 
διδάσκοντες αυτούς τήν τήρησιν τοϋ εθνισμού 
καί τής γλώσσης, συσταίνοντες εν Βωτιν/ι, 
Άργει, Καλάμαις, Άνδριτσαίνη, κλπ. σχο
λεία, προικίζοντες αύτά διά βιβλίων, έμψυ- 
/οϋντες διδάσκοντας καί διδασκόμενους, δί- 
δον—ες αύτοΐς έκ τοϋ υστερήματος των τά 
πρός τροφήν κλπ. οίκοδομοΰντες οικήματα 
διά τούς ξένους απόρους μαθητάς, καί έν γέ- 
νει πασαν εύκολίαν παρέχοντες αυτοις, και 
έμφυτεύοντες είς τάς ψυχάς των τήν πρός τά 
Χαλά ορμήν, τόν τής παιδείας έρωτα, καί τήν 
Κ τής πατρίδος τοΰ τυράννου εςελασιν.

Έ γραψα έν λιμοιτσάνη κατά μήνα Νοέμ
βριον τοϋ 1 8 7 2 .

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ.

ΛΟΓΟ* ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ*.
(Συνέχεια" ιδε φυλλάο. β'.)

’Αλλά θέλετε καί άλλην τρανήν άπόδει- 
ζίν, καί άλλην έξαίρετον μαρτυρίαν τοΰ Έ λ - 
λήνικωτάτου αισθήματος καί φρονήματος 

λόρδου; ’Ακούσατε τώρα καί τ ι  έμμετρον 
*ώτοΰ, αφού ήδη ήκούσατε πεζόν,— τό προ- 
αναγνωσθέν έπιστολιμαϊον απόσπασμα.—  
Ακούσατε στίχους γραφέντας υπό τοΰ Βύ
ρωνος τήν 2 2  Ίανουαρίου 1 8 2 4 , δτε συνέ
δ ρ ο υ  τά τριακοστόν έκτον έτος τής ήλι- 
*ί«ς του έν Μεσολογγίω, στίχους λίαν έπι- 
*'^ώς μεταφρασθέντας είς τό δημώδες τής 

ημάς Ελληνικής γλώσσης ιδίωμα υπό 
~Γ·Λ αοιδίμου Σπυρίδωνος Τρικούπη.

«Φ όβοι, έλπ ίδες. πόνοι, ζά λα ις  τή ν  καρδ’ά μου
[ύεν κινούν

Δέν ισχύ ει μ ή τ ’ ή  ά γ ά π η , στον ζυγόν π λή ν  με
[κρατούν.

Μ ακρυα τώ ρ’ ά π ’ τή  ψ υχή  μου, μακρυα τέτοιοι
[στοχα σμοί,

Ε ίς  τον τάφον τώ ρα ή Δ όςα τόν άνδρεΐον ξε- 
?  * [προβοδεΐ,

Κ α ί τοϋ κλεΐ τά  μ ά τ ί’ αν πέση Οΰμα τή ς  Ε λευ-
[βερ#ς·

'Γήρα γύρω  μ α ς τουφέκι, φλάμπουρο, οοςα,^ Ε λ -

Ό  Σ π α ρ τ ιά τη ?  βασταμένος στήν άσπίδα ενα καιρόν 
Ι Ιλε'ό ελεύθερος δέν ήτον ά π ’ τόν τωρινόν Γραικόν. 
Ψ υ χ ή ,  ςΰπνισε, ψ υχή  μ ο υ ! τή ν  Έ λ λ ά ο α  οέν ςυ-

[π ν ώ -
"Ε ξυ π ν’ ε ίνα ι νά ή  Ε λ λ ά ς  μου ! ψ υχή  ξύπν’ ά π ’

[τό β υ θό !
Τ ήν αθάνατον στοχάσου, τήν Ουράνιον π η γ η , 
’Ποΰ π ο τίζε ι τό κορμί σου* όθεν ήλθες τρεχα  κει* 
’Π άθη, ποΰ ξβνανεόνουν, κ α τα π ά τα τα , ψ υχη .  ̂
’Ά χ ρ η σ το  γ ιά  με τό γέλιο  ειν τοϋ κάλλους κα ι

[ή
’Ά ν  τή  νΐότ-π σου λνυπασαι, γ ια τ ί  θέλεις πλε>ό νά

Τ ή ς τ ιμ ή ς  εδώ, εΤν’ 6 τά φ ος ' τρίξε  αύτοΰ νά σκο-
[τω θής!

Δεν σοΰ μένει παρά  ναύρης, ο ,τ ι Αγόρευες παντοΰ 
Κ α ί νά εΰρ^ς δέν ’μπορούσες, μ νή μ  ανδρος πολε-

[μ ικοϋ .
Β ρήσκω ντάς το , κ ύ ττα  γύρω , π ’άσ τήν θέσι ποΰ

[ποθείς» ' )

Ούχί δέ μόνον ή έκτακτος καί λαμπρά υπο
δοχή καί αί διάφοροι τιμητικαί περιποιήσεις 
καί έξαιρέτου υπολήψεως ένδείξεις, ών οι ή- 
μέτεροι τότε ήξίωσαν τάν έξοχον άνδρα, έλ-

5) Κ αί οι σ τ ίχο ι οΰτοι είναι ά πόσπα μα  εκ μ α - 
κροτέρου ποιηματίου* οι δε άντίστο ιχο ι των εχου- 
σιν ούτω ς έν τώ  π ρ ω το τΰ πω :
„The hope, the fears, the jealous care,
«Tli’ exalted portion of the pain,
« And power of, love, icannot shape,
«But wear the chain.
i. But t ’ is not her— it is not here—
«Such thoughts scliould shake my soul; nor now. 
>.Where glory sealst he heros bier or hinds his

(brow
«The Sword, the banner,-and the field 
«Glory and Greece around us see ;
«The Spartan borne upon his Shield 

«Was not more free.
«Awake! not Greece— She is awake!—
«Awake, my spirit,— think through whom 
«My live blood tastes its parent lake—

«And then strike home!
«I tre a d  rev iv in g  passions d ow n ,
«Unworthy Manhood— unto thee,
«Indifferent should the amile or frown 

«Of beauty be



184 Β Υ Ρ Ω Ν Β Υ Ρ Ω Ν 185

θόντα και διατρίβοντα εί; την χώραν ημών, 
άλλά καί ύπέρ πάντα  λα[Λπρότατον τεκμνί- 
ριον, έπισημοτάτην τής έκτιμήσεως ταύτης 
άπόδειξιν εχομεν εξ έκείνης τνίς έποχής τό 
έξης— πολίτην 'Έλληνα τόν εύγενή ’Ά γ 
γλον άνακηρύττον καί αληθώς συγκινητικώ- 
τατον :

κΨήφισμα της πόλεως Μεσολογγίου.»
«Ε πειδή  δ Λόρδος Νόελ Βύρων, βουλόμε- 

Κνος συμπράκτωρ της έλευθερίας τ-?ι Έ λλάδι 
«γενέσθαι, καί τήν Δυτικήν μάλιστα τής 
«λοιπής κινδυνεύουσαν όρων, έγνω είς ταύ- 
« την άφικέσθαι τήν πόλιν, καί ταύτην εύερ- 
«γετων, άπάσης τής Δυτικής Ελλάδος τήν 
«σωτηρίαν κατεργάσασΟαι" § δή καί τοΐς έρ- 
«γοις έδήλωσεν ού μόνον μεγάλαις δωρεαΐς 
«μεγίσταις έπαρκέσας άνάγκαις, άλλά καί 
« καί τοΐς λόγοις καί τω  άξιώματι αύτοΰ ώ- 
«φελιμώτατος τοΐς πράγμασι γενόμενος’ ή 
«πόλις Μεσολογγίου εύεργέτην αύτόν άνα- 
«κηούτει, καί πολίτην Μεσολογγίτην ψηφί- 
«"ζεται, των αύτών αύτοΐς άπολαύοντα δι- 
«καίοιν, καί αναγράφει τοΰτο έν τοΐς άρχεί- 
«οις τοΐς πόλεως, ί'να δήλον γένηται πασιν, 
«ως οί Μεσολογγΐται τοΰς άγαθοΰς άν- 
«δρας οί'δασι τιμάν καί τοΐς εύεργέταις γε- 
«νομένοις αύτών, εις ευγνωμοσύνην πολι
τείαν διδόναι.»

« Έ ν  Μ εσολογγίφ , τήν 17  Μ αρτίου 1 8 2 4 .»

«"Ε πο ντα ι αί ΰπογραφαί τώ ν έ π ις α -  
τώ ν καί προκρίτω ν τή ς  πόλεω ς.»

Ά λ λ ’ ήδη, είς τοΰτο τό σημεΐον τοϋ λό
γου μου έλθών, συναισθάνομαι τήν σκληράν 
άνάγκην, άν καί κατά τόσον χαρμόσυνον η
μέραν, άν καί κατά τήν εορτώδη Ά λ  πανη
γυρικήν ταύτην στιγμήν, νά μνημονεύσω— έ 
πειδή, ώς φαίνεται δυστυχώς ούδέν έν τω  
κόσμω τούτω προώρισται νά μένη άμιγές 
καί λύπης τινός καί πικρίας ολίγης η πολ
λής καί πικροΰ, πικροτάτου ποτηριού, δπερ 
η πατρίς ημών έν έκείναις ταΐς ήμέραις τών 
γενναιοτάτων άθλων αύτής, τοΰ ήρωϊσμοΰ

nit thou regret thy  youth-w hy live—
»fhe land of honourable death 
«Is here-up to the field, and give 

«Avzay thy  breath!
«Seek out-Less oft tensduo ht than fhesund
«Λ Soldier’s grave, for the best,
iiThen look a ro u n d , an d  choose th y  ground ,

«And tak e  th y  rest.»

καί τής δόξης, έπέπρωτο νά συμπίη μεθ’ ο- 
λου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, άπροσδοκ·/(- 
τως καί προώρως άπορφανισθεΐσα τοΰ νεαρού 
καί ένθουσιώδους φίλου της, τοΰ μόλις προ 
μικροΰ ώς πολίτου της 'Έλληνος μετ’ έκτα
κτου χαράς καί έγκαυχήσεως ψηφισθέντος. 
Φεΰ! Οί τόσον σθεναροί στίχοι, ους πρό μιας 
στιγμής σάς απήγγειλα, ήσαν άρα οίονεί 
προμήνυμα, προαίσθημα τής προσεγγιζοΰ- 
σης τελευτής του, ύπ’ αύτών τών χειλέων 
του έκφρασθέν, προφητεία τής μεγάλης ψυ
χής του, δτι εμελλεν ό'σον ούπω νά ττέστι 
καί άναπαυθνί είς τήν χώραν τών εύγενε- 
στάτων πόθων καί δνείρων του, είς τήν Γήν, 
τήν οποίαν Αγάπησε τόσον περιπαθώς, καί 
ύπέρ ής τόσον ώραΐα καί έγραψε καί είπε 
καί έ'πραξε καί έσκόπει;

Ό  Βύρων ήλθεν είς Μεσολόγγιον τήν 24 
Δεκεμβρίου τοΰ 1 8 2 3 , τοΰς προμνημονευθέν- 
τας άξιοσημειώτους στίχους έγραψε τήν 22 
Ίανουαρίου τοΰ 1 8 2 4 , καί άπεδήμησεν είς 
τοΰς ούρανοΰς τήν 7  η 19  Α πριλίου τού 
αύτοΰ έτους ! Φεΰ! Έντός πόσον βραχέος, 
βραχυτάτου διαστήματος άφηρπάγη έκ των 
κόλπων τής προσφιλοΰ του Ε λλάδος ! Πόσον 
ολίγον έ'μελλεν αύτή ν’ άπολαύσ7) τής λαρ·- 
πρας παρουσίας του, τής έγγύθεν συντόνου 
καί πολυτίμου του προστασίας !

Ποίαν δέ άλγεινοτάτην έντύπων ένεποίϊι' 
σεν είς τό τότε τής Ελλάδος κοινόν τό άκου
σμα τής οξείας νόσου καί τής ταχείας τελευ
τής αύτοΰ, καί πόσον τάς γενναίας προσδο
κίας του έμάρανε καί τών ώραίων πατριωτι
κών δνείρων καί εύχών καί έλπίδων του, ε· 
ψαλίδισε τάς πτέρυγας, πόσον βαθΰ πενθεί 
προύξένησεν είς τήν καρδίαν καί πάντων [Λθν 
έν γένει τών Ελλήνων, ιδίως δέ τών Μέσο* 
λογγιτώ ν, πώς θέλω δυνηθή έγώ νά εΐπω > 
Ακούσατε μάλλον πόσον άξιοπρεπώς έκφρ«' 
ζε ι, πόσον περιγράφει ταΰτα πάντα ζωηρδί 
δ Γερμανός Γουλιέλμος Μύλλερος, δοκιμώτ«' 
τος φιλέλλην ποιητής σύγχρονος τοΰ Βύρωνος, 
έν έπικηδείω είς αύτόν ωδή, ην διά τοϋ α· 
σθενοΰς μου καλάμου άπεπειράθην νά έςελ' 
ληνίσω:

« Βύρω ν . »
«Ή λθεν, είς έ'να λόγον, κατά τήν μαρτυ

ρίαν τών οικιακών του, μέ άπόφασιν νά »'
ποθάν·/; εί; τήν Ε λλάδα  διά τήν'Ελλάδα··5

« . . .  Καί τά  στόματα τών τουφεκιών, 
όπου έκατάφαγαν τόσους καί τόσους τυράν
νους ήσαν δλα γυρμένα κατά τήν γήν, ωσαν 
νά ήθελαν νά πολεμήσουν, τήν γήν, δπου τοΰς 
άρπαξε τόν ειλικρινή φίλον τους.»

(Περ ικοπα ί εκ τοΰ είς τον Βύρωνα έπ ι-
κηδείου λόγου τοϋ Σ . Τ ρικούπη.) 1)

«Αιλινα Β ρεττανίδες συν Ά χ α ιΐσ ι  κλα ίετε , Μούσα·., 
Πενθ’jjua 6’ έσσάμεναι κα ί πένθιμον όσσαν ίεϊσαι. 
Κάτθανε γάρ Βύρων όαριστών φέρτατος ΰ μ μ ι’ 
Κλεινός Βύρων ω χ ε τ ’ άοιδοπόλων ο χ ’ άριστος, 
Βρεττανίας εύχος, όμοτίμω ν εύγενες α ίμ α ,
Πιστός τληπαθέος φίλος Ε λ λ ά δ ο ς  ήδ έπαρω γος.»

( Έ κ  τοϋ έπικηδείου ε ίς Ν . Βύρωνα π ο ι

ή μ α το ς Φ ιλ ίππ ο υ  Ίω άννου.)

«Τηλεβόλων έπ τά  κρότοι κα ί τριάκοντα προς τ ί ,  
Δια τόσας νίκας είναι κ α τ  άπ ιστω ν τελετή  ;
Ή  π λ η γ α ί, όπόσας φέρει ήρως ε ίςτάς-έρν αύτοϋ; 
Ε ίπ α τε  μοι ποιος είναι ό νεκρός, όστις παντοϋ,
Κ’ εις τοΰς οί'κους, κ ’ είς τοΰς δρόμους, τόσον

[πένθος προξενεί;

’) "Ο σ τις  προς το ΐς ά’λλοις λέγει κα ί τα  έξης 
αξιοσημείω τα, εύθΰς μέν Ιν άρχή"

«Τ ί άνέλπιστον συμβεβηκός ! τ ί  άξιοθρήνητον 
«δυστύχη μα! ’Ο λίγος καιρός είναι άφ’ οΰ ό λαός 
«τής πολύπαθης ’Ε λλάδος όλος χ α ρ ά  καί ά γα λ- 
«λιασις έδέχθηκεν είς τούς κόλπους του τόν επ ί- 
«σημον τοΰτον ά'νδρα καί σήμερον ό’λος Ολίψις 
«καί κατήφ εια  κ α τα βρέχει τό νεκρικόν του κρεβ- 
«βάτι μέ πρ ικρότατα  δάκρυα, καί όδύρεται ά π α - 
«ρηγόρητα. Ο  γλυκύτα τος χα ιρετισμ ός « Χ ρ ι-  
«στός ά ν έσ τη ! » εγινεν ά χα ρ ις  τήν ημέραν τοϋ 
«ΙΙάσχα είς τα  χ ε ίλ η  τοΰ κάθε "Ε λλη νος Χ ρ ι-  
«στιανοϋ, καί άπα ντα ίνω ντα ς ό ένας τόν άλλον, 
«πριν τοϋ εύχηθή  τα ΐς  καλα ΐς έορταΐς, έρωτοΰσε: 
«Πώς είναι ό Μ υλόρδος; χ ιλ ιά δες άνθρωποι συ- 
«ναγμένοι να δώσουν μεταξύ τους τό θειον φ ίλημα 
«τής α γ ά π η ς  ε’.ς τήν εύρύχωρον πεδιάδα έξω άπό 
«τό τε ίχ ο ς  τή ς  πόλεω ς μ α ς , έφαίνοντο ότι έσυ- 
«νάχθησαν μόνον καί μόνον να παρακαλέσουν τόν 
«ελευθερωτήν τοϋ π α ντός δια τήν υγείαν τοϋ συ- 
«ναγωνιστοϋ τ ή ς  έλευθερίας τοϋ γένους μας.»  
Χαί περί τό  τέλος μ ά λ ισ τ α : « . . .  Ε ίς  έκείνην 
τήν φοβέραν ώραν ό πολυένδοξος τούτος νεκρός, 
«άφίνοντας τόν κόσμον δλον. έβάσταξεν εις τό 
«στόμα του μ ονα χά  δύο ονόματα, τή ς  μονακρι- 
«βής καί π ο λυα γα πη μ ένη ς του κόρης, καί τή ς  
«Ε λλά δο ς- α ύ τά  τά  δύο ονόματα βαθείά ριζω μένα 
«είς τά  σ π λ ά γχν α  του, μ ή τ ε  ή σ τ ιγμ ή  τοϋ θανά- 
«του δέν ήμποροϋσε νά τά  έξαλείψη. «θυγατέρα 
«μου! Ε ίπ εν  « Ε λ λ ά δ α !»  είπε κα ί ή  φωνή του 
«ελειψεϋ IΙοία Ε λ λ η ν ικ ή  καρδία νά μή  συντρίβε- 
«ται οσαις ιροραΐς Ινθυμ εΐτα ι αυτήν τήν περίστα- 
ϊιν ; υ

Ε ίπ α τ ε  μ ο ι : ή  π α τρ ίς  μου ποιον κλαίει ευγενη, 
Ν ίκα ς η  π λ η γά ς οιολου οεν σημαίνει η βροντή, 
"Η τ ις  είς τό  Μ εσολόγγι κα ι τα  περιξ του κροτεί, 
Κ αί ώ ς εγερτήριόν τ ι τόσα πλη θη  συγκινεΐ,
Τ ά  όποια κατα πλήσσει α γγελ ία  ή δ ε ιν ή :
’Έ τ η  ειν’ έπ τ ά  οί κρότοι κα ί τριάκοντα ζω ής,^  
Βύρων, Βύρων, όσα κλα ίει ή Ε λλ ά ς, ζω ή ς τή ς  σής 
Ά λ λ ’ ειν’ ’έτη  απερ ε ζ η ς ; ό χ ι ' τα ϋ τα  δέ θρηνώ : 
Ε π ε ιδ ή  έν κλέει ζώσιν αιω νίω ς φαεινώ , ^
Ζώσιν έν το ΐς  ασμασί σου καί πετώ σ ι οι αυτώ ν, 
Π ά ντοτε  ψ υ χά ς μ εγ ά λ α C έξεγείροντα βροτων. 
’Ό χ ι '  άλλα ετη  κλα ίω , ά οεν έζη σα ς: αυ .α ,^  
"Α π ερ  διά τήν Ε λ λ ά δ α  νά ζή ς  ηύχου άρκετά. 
Ίδοΰ  π α ΐα  έτη , μήνας κα ί ημέρας έννοώ,
Π οιας σου ψ δάς κα ί μ ά χ α ς , π λ η γ ά ς , π τώ σ ιν  έν

[τ αυτοί.
Π τώ σιν σου έν Β υ ζαντίω , θρίαμβόν σου κ α τ

[έχθρώ ν,
Κ ’ έν έλευθερίας σ τέμ μ α  είς τήν κόμην σου λαμ -

[προν!»

«'ΓΩ γεννα ίε, ήγω νίσ θης, δόξης  ̂ άξιος λα μ π ρ α ς, 
Δ ιά  τή ς  διστόμου σπάθης τοϋνοος, τή ς κ ο π τε ρ α . 
Δ ιά  τ ή ς  φ δ ή ς σου, 7Ϊτις είς τά  περα τα  τή ς  ί  ή-. 
Μ έχρι δύσειος ά ντή χε ι τοΰ Ηλιου α π  αυγής.^ 
Έ π ο λ έμ η σ α ς τόν τ ίγρ ιν , σΰ, τόν τύραννον αύτόν, 
Ε ίς  τό έλος τό λ 3ρναΐον σμήνος όοεων φρικτον, 
Έ ν  σαπρόα φωλευόντω ν,τοΰ Φ ω τό ς οεινών εχθρών, 
Καί ιόν, χολήν έμούντων κ α τ ’ αύτοϋ— τών φθο

νερ ώ ν !

Δ ιά  τήν ελευθερίαν ήγω νίσθης πά ντω ν, ναί,
Κ αι διά τήν τή ς  ΕλλαΟος, εκθυμε^, ^κλείνε, ̂  ^
Έ ν  λα μ π ρ α ΐς  προοπτα σ ία ις είς τα  ορ 10ώ ν αυτήν, 
'Ό τ ε  έ’φερον δουλείαν οί υιοί τη ς  μ ιση τή ν.  ̂
ΠροΥ)σθάνθης τήν τή ς  νίκης δάφνην φυομενην συ, 
Κ αί ήγάλλετο  ή ενθους, ή μ εγά λ η  σου ψ υ χη !»

* **
« Κ αί ό χρόνος ό'τ’ επέσ τη , ον πρΟεϊδες εμπνευσθέις, 
Δέν έτρόμαξες, άλλ — οπω ς προς την νύμφην ε~

[ραστής—
« Ε ις άγκάλας τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ω ρμησας τά ς  άνοι-

Ι^ .τά ς :
— «Μ η άνέστη ό Τ υρταίος κ ’ένθουςάδει αναστας; 
«Π ώ ς! παρήλθον τά  ο ειν α μου ; κ  αν τή ς  I ή ς

[οί βασιλείς»
«Μέ προσβλέπουσιν οργίλοι άπό έδρας υψ ηλής, 
«Κ ’ αν πολλοί περιφρονοϋσιν ισχυροί τήν άσθενή, 
«Ά ο ιδο ϋ  σημαίαν βλέπω  είς τό κ ϋμ α  νά φανή  ̂
« Ά ρ η ίφ ιλ ο - / .. δελφΐνες κύκλω  νή χοντα ι φαιδροί, 
«Κ αί λευκοί περί τήν τρόπιν άναθρώσκουσιν άφρ^οι. 
«Κ αί είς τόν ιστόν τ ο ύ  πλοίου ηρεισμενος λυρωοεΐ: 
« _ ; Ω Ε λευ θ ερ ία !—  λέγει πρός με ή γλυκεΐ’ αύδή. 
« Ή  ’Η χ ώ  δ’ «Ε λευθερ ία!»  πάλιν τώ  άντιλαλεΤ, 
«Κ ’ είς τήν όψιν του, τό β λ έμ μ α ,ή  θεά φωτοβολεί. 
«Κ αλώ ς ωρισας τ ή ς  λύρας ήρως α ίχ μ η τ ή ς  λ α μ -

[πρός!
«ΤΩ Τ υρτα ίε , τοΰς υίοΰς μου είς τήν μ ά χ η ν  ά γ

[εμπρός !»—

4
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Κ , εςεπηΟησε του πλοίου ε ίς τ ή ν γ ή ν  τή ν π ο θ η τή ν , 
Κ  η γγ ισ ε  σιγώ ν τα  χ ε ίλ η  εις τήν απαλήν άκτήν. 
Κ ’ έβη , ώ ς &ν ήτο μόνος, σ ΐγα  δια τοϋ λαοΰ, 
Ο α τ’.ς χα ίρ ω ν τον Ιδέχθη  ώ ς απόστολον Θεοΰ. 
Ά χ !  μ ή  ά γγελος θανάτου δ τ ’ έφίλει την άκτήν, 

Περιέπνευσε τοϋ ψάλτου κεφαλήν τήν λατρευτήν; 
Π λην ό ηρω ς δεν τρομάζει κα ί εκείνον θεωρών, 
Λτενεστερον τον β λ ε π ε ι: με ζη τείς ; Ιδού! παρώ ν!» 

«Μονόν αφες μ  , ά π α ί  μόνον να νικήσω πολέμω ν, 
“ \ ~ ε? τ τ ζ  Ελευθερίας τώ ν Ελλήνω ν μου ορμών, 
«Κ είς το νεΰμά σου το πρώ τον, φ ίλ ’ ώ χρέ, σ’ ά- 

; [κολουθώ :
α Εφθκσα γελώ ν κα ί κλα ίω ν τήν ζω ήν να βα -

[ρυνθώ.» ’)
♦ ***

«Θ ανατε, Οειλε κακοϋργε! δε τόν ήκουσας λοιπόν; 
ϊ π ο  σοϋ δολίω ς π ίπ τ ε ι ,  φεϋ! τό ξίφος άνασπών! 

Δ ι αναπνοής λοιμώ δους τόν προσέπνευσας,κ’ ευθύς, 
Ε σβεσας ζω ή ς λ α μ π ά δ α  νεαράν μή  λυπηθείς.

Κ  έπεσεν, ίδοΰ ! μ ή  π τώ σ ιν  μ ή τε  τραϋμά  τ ι δε-

Ά λ λ ’ ώ ς δρϋς ύπό βαρείαν κ α τα ιγ ίδ α  μαρανθείς! 
Δ ρϋς, η ς  ένδον μαύρη ώρα σκώ ληκας καρποφορεί, 
Κ®'· τοϋ δάσους ήρωΐδα είς -φθοράν άφιερεΓ.
Ε ις  το άνθος τή ς  ζω ή ς του έπεσε τή ς  θαυμαςής, 
Προσδοκών ν’ άθλήση ετι ό γενναίος πα λα ισ τή ς. 
Κ αί μέτρω ν τό στάδιόν του κα ί τό τέρμα του όυ.οΰ 
’ Ενθα ̂ ενευεν ή δάφνη ,— έν ρ ιπή  τοΰ Οφθαλμού.’ 
Π λήν οέν έλαβε τήν δά φ νη ν  θέσ α τέτη ν  είς τ ’ ώ -

w  t , , [χρόν
Λ Ιετω πον τον στέφανον του, θάνατ’, έ-/ει ανθηρόν: 
Δεν τον ήρπασ ας, καί μάλλον τώ  τόν δίδεις ενωρίς· 
Η  δε δάφνη, θάλλει, λ ά μ π ε ι μάλλον Ιν νεκροϊς

ώ νροΐς.»* # # Λ*'
* *

ί Τηλεβόλων επ τά  κρότοι κα ί τρ ιάκοντα , έμπρός! 
Κ α ί σεΐς, κ ύμ α τα  μ εγά λα  καί βοώντα ή χη ρώ ς, 
Φ ερετ εω ς είς τήν γή ν  του μήνυμα τό θλιβερόν, 
Η  οιώξασ αυτόν ζώ ντα  νά τόν κλαόστ] καν νεκρόν! 

Ά γ γ λ ε ,  ύπέρ τόν νεκρόν του τείνετα'ί σοι φίλων

Ελεύθερων λαε, εσο ημών φίλος καί σωτήρ Γ 2)ο 
’Α λλ’ άπό της έξ άνάγκης λυπηρας ταύ- 

τ/ις αναμνησεως ας μεταβώ, άποπερατών τον 
λόγον, εις ίλαρωτερου τινός συναισθήματος, 
νΰν εν τή καρδία μου έπικρατοΰντος, τήν έρ-

! )̂  Α υτός ό Βύρων έν τώ  «Γ κ 'αούρ»  κ α τά  τήν 
μετάφρασιν τ ή ς  ευμούσου Ε λληνίδος κ. Α ικα τε
ρίνης Κ . Δοσίου, λ έγ ε ι:
{(Κ α ι ο Οανατος τ ι  ε ίν α ι;  τόν άνδρεΐον δέν τόν

Λ ^ » / [μέλει.
« U  οειλος τον υποφερει και ό δ υ σ τυ χή ς  τόν θέλει. 
"Λ οιπον φύγε πρός έκεινον, ώ ψ υ χ ή , ό’στ ις  σέ

, .  _ [σ τέλ λ ε ι!
, Μ ο  πΟ ιημα τούτο  μ ετεφ ρά σ θη  έξ δλης ώ - 

ραιας συλλογής τοϋ Γερμανού πο ιη  τοϋ , τ ή ς  έπ ι-

μηνείαν, τήν εκφρασιν φαιδ|>οτέρου καί ποε- 
πωδεστέρου είς τήν φαίδραν ημών εορτήν στο
χασμού:

"Ω ! πόσον ήθελε χαρή, πόσην εγκάρδιον 
άγαλλίασιν ήθελεν αίσθανθή ό Βύρων, βλέπων 
σήμερον τό ώραΐον δνειρον, ού τήν ποαναατο- 
ιτοίησιν άπαραμίλλως έπεδίωξε ζών,—  έστω 
καί κατά μέρος μόνον—  πράγμα πλέον γενό- 
μενον: βλέπων τήν προσφιλή του Έλλάδβ», 
ής τήν τύχην τοσούτω περιπαθώς διά τής ύ- 
ψηλής του γλώσσης κα’ι υμνησεν άμα καί έ- 
θρηνησε καί τοσούτω γεναίως διά πάσης θυ
σίας νά βελτιώστ; ήγωνίσθη, εκτοτε ήδη α
νεξάρτητον, θεία συνάρσει, καταστάσαν καί 
βασιλευομένην καί εύνομουμένην έπ’ αίσίοις 
οίωνοΐς καί παντοίως, ώς έθνος Εύρωπαϊκόν 
τοΰ νΰν αιώνας, προοδεύσασαν καί προοδεύ- 
ουσαν καί άπό καλοΰ εν γένει παρόντος καί 
μέλλον λαμπρότερον νά έλπίζν) δυναμένην 
και οικαιουμένην ! Βεβαίως ή χαρά καί ά- 
γαλλίασις αύτη δέν ήθελεν είναι δυνατόν 
νά συγκινή ό'λως αμιγής καί λύπης τινός τήν 
τόσον μεγάλην καί εύαίσθητον καρδίαν του, 
παρατηροϋντος δτι δέν άνέστη έλευθέρα ούτ’ 
εύημερεΐ άκόμη ολόκληρος ή 'Ελλάς- άλλά 
συνάμα πόσον ένθαρρυντικάς ήθελεν άουσθή 
άφορμάς καί έξ αύτοΰ τοΰ έλευθερωθέντος 
καί εύημεροΰντος μέρους της ϊνα συνελπίσνι 
και συμπροσδοκήση μεθ’ ημών καί τής λοι· 
πής, καί τής ό'λης ημών Πατρίδος τήν άπε- 
λευθέρωσιν καί εύημερίαν!

’Ώ ! πόσον ήθελε διαπύρως τήν εύχηθί 
εις πάντας τούς "Ελληνας, καί πόσον ετι 
μάλιστα νά τούς ένθαρρύνϊ] καί παρορμήα'/Ι 
πρός αύτήν ήδύνατο, καί ίσως ίσως νά τήν 
έπισπεύσνι πάλιν διά της ενθουσιώδους φω
νής του καί τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα κ*1 
τήν Ευρώπην δλην ήλεκτρίζων ύπέρ τής ώί 
οίόν τε τάχιστης τοΰ τόσον γενναίου καί κα
λού— όσον καί δικαίου— έργου συντελέσεωζ!

Ά λ λ ’ άς χαρώμεν καν ημείς σήμερον έπί

γραφόμενης «G riechen lieder,»  jfroi « Ε λ λ ή ν ω ν  ά
σ μ α τα .»  Σ η μειω τέον οε ότι εις τήν κομ-ψήν κα
τασκευήν κα ι ακρίβειαν ιδ ίω ς τής όμοιοκαταλη- 
ς ια ς  τώ ν προκειμενω ν σ τ ίχ ω ν  κατεβλήθη δλιγ^" 
τερα προσοχή  ή εις τήν οσον Κνεστιν ευκρινή X*1 
πληρη  εκφρασιν τώ ν  α ισθημάτω ν καί νοημά
τω ν τού γερμανικού πρω τοτύ που  έν έλευθέρα με
ταφράσει.—
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τη ζωηρά καί πρεπώδει άναμνήσει τοΰ ενδό
ξου φιλέλληνος, άναλογιζόμενοι ό'τι, ώς 
κάντες οί έξοχοι άνδρες ουδέποτε άποθνή- 
ικουσιν, ούτω καί ο Βύρων δέν άπέθανεν 
ούτε ποτέ θ’ άποθάννι: Τό πνεϋμά του ζή 
αθάνατον καί άλλως καί έντός τών κληρο- 
δοτηθέντων εις τόν κόσμον δλΛν ποιητικών 
Εργων του ζή είς τάς ύπέρ 'Ελλάδος πολ.υ- 
τίμους ένεργείας καί συνδρομάς καί θυσίας 
του, είς τήν έν ήμΐν άγήρω μνήμην αύτών 
καί τήν εγκάρδιον ευγνωμοσύνην πάντων 
των 'Ελλήνων είς γενεάς γενεών !

Είς τοιούτους μεγαλοψύχους άνδρας, τοι- 
οίτους κλεινούς τών Μουσών υίούς. τοιούτους 
εΰγενεστάτους καί σπανίους φιλέλληνας, οίος 
5 Βύρων, αρμόζει, φρονώ, ένθους νά έπιφωνή 
ί/.αστος ημών μετά τοΰ μουσοτραφούς κ. 
’Αλεξάνδρου Ρ. 'Ραγκαβή :
•Τού ανθρωπίνου πνεύματος περ ίβλεπτο ι κομ ή τα ι, 
Οσοι τό φώς έχύ σ α τε  είς τούς άνθρώπους, ζή τε ,

Δ ιότι μ ά ς εμπνέετε"
Διότι σώμα και ψυχήν οί τάφοι σας αν θάπτουν, 
ΙΙώς ετι αί ίδέαι σας πυρκα ϊάς άνάπτουν ;

Κ αί π ώ ς , σβεσθέντες, κα ίετε ; . . . »
Οΰτω καί τόν καλ.όν ημών τοΰτον— οίονεί 
Πνευματικόν σπινθήρα,— φιλολογικόν Σύλλο
γον, τόν διά τοΰ ένδοξου κοσμούμενον ονό- 
Ρ·«τός σου, τό γενναΐον πνεΰμά σου άνήψε, 
Βΰρων, τό ένταΰθά που έτι ευμενές περινο- 
®τοΰν καί περιπνέον ήμας . . .  Καί ελπίδας 5 
ο~ινθήρ παρ 'χει είς φλόγα βαθμηδόν με- 
ϊ*λην καί λαμπράν ν’ άναρριπισθή καί όση- 
μέραι φεραυγέστερος καί θαλπνότερος διά 
*‘0v πατρίδα νά γείντ,. Τω δντι’ πρό πενταε
τίας μόλις αυστηθεν, τό σωματεϊον τοΰτο 
“ροέκοψε καί προκόπτει άδιακόπως καί πο- 
λυειδως καί διά τό παρόν άξιέπαινον καί διά 
*ό μέλλον εύέλπιδα προκοπήν. Διότι καί ί  
Αριθμός τών τακτικών καί εκτάκτων, τών 
κντεπιστελλόντων καί επιτίμων αύτοΰ με- 
λων σπουδαίως ηύξησε καί άκαταπαύστως 
*ϊ»ζει, ώς καί 5 τών φιλογενεστάτων ευερ
γετών, καί ή βιβλίο θήκη καί τό άναγνωστή- 
piov τοΰ Συλλόγου πλουτίζονται καί αί μετά 
διαφόρων άλλων Συλλόγων σχέσεις αύτοΰ εύ- 
ρυνονται καί διατριβαί δσημέραι περισσότε- 
?*’· καί σπουδαιότερα1, έν αύτώ ά/αγινώσκον- 
~*ι, ώς καί παραδόσεις έπιστημονικαί γ ί-  
^ντα ι, καί ή σύστασις «Βιβλιοθήκης τοΰ 
λοιοΰ,» ώς καί ή συλλογή άξιολόγων δημω

δών παραδόσεων, είς τούς διαπρεπέστατους 
των μυθικών καί ιστορικών τής Ελληνικής 
άρχαιότητος ήροίων άναφερομένων, προσέτι 
δέ καί ή σύστασις περιοδικού άξιολόγου—
Κ Βύρωνος» καί τούτου καλουμένου *)— καί 
τά  τρία έργα, ών δ Σύλλογος ούτος εσχε 
τήν πρωτοβουλίαν, συντόνως προχωρούσιν' 
άλλά πρό πάντων σπουδαίον καί εύάρεστον 
είναι δτι αί σύνδρομα ί προς άνέγ'ερσιν ευπρε
πούς έν Μεσολογγίω μνημείου τού λόρδου 
Βύρωνος ημέρα τή ημέρα ούτω πολαπλασιά- 
ζονται, ώστε δ Σύλλογος Κ Βύρων» δικαιού
τα ι πληρέστατα νά έλπίζ/] οτι δσον ούπω 
θέλει δυνηθή άξίως νά πραγματοποίησή τήν 
τόσον εύγενή καί ώραίαν ταύτην ιδέαν του, 
ιδέαν έργου έξαίρετον αληθώς τιμήν καί είς 
αύτόν καί δ ι’ αύτοΰ είς τήν πατρίδα περι- 
ποιοΰντος. 2)

Χάριν τής σημερινής τοΰ Συλλόγου ημών 
εοοτής καί οίονεί πρός έπισφράγησιν αύτοΐς 
σοί άναγινώσκω προσέτι, φιλόμουσος ομή- 
γυρις, τά  εξής δύο ίδιά μου ποιημάτια :

Α '.
ΓχΙαονρ χ ’ Έ .Ιεκη , π ο ιη μά τιο τ δια.Ιογιχόν.

( ’Ένθα τά  δύο πρόσωπα υποτίθενται συν- 
διαλεγόμενα, έγγίζοντος τοΰ τέρματος τού· 
πρώτου έν Έ λλάδι.}

1.

« Ε ίμ α ι τό εαρ τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς ,
Τό θ ά λ ο ςτη ς , ή  άνθηρότης,
Η  αίω νία τη ς  νεό τη ς ,»

« ΕΤμ’ δνειρον, ιδανικόν τη ς ,
Κ άτοπτρον είμ αι μαγικόν τ η ς Γ 

ΕΤμ.’ ή τοϋ βίου τ η ς  ε ίκ ώ ν .»
2.

— «ΤΑ ! τήν καρδίαν σου παράδος 
Ε ίς  τήν καρδίαν μου έρώσαν 
Σοϋ, ύπέρ σοϋ ένθουσιώσαν 
Κ αί ύπό σοϋ ένΟαλπομένην 
Κ αί ύπό σοϋ φ ω τιζομενην ,

"Α στρον μου λάμ πον πολικόν !"»—

4) Δ ι’ δ ευγνω μοσύνη ιδ ίω ς όφείλετα ι είς τόν 
μ ίγ α ν  ήδη  ά να δε ιχθ ίντα  τοΰ Συλλογου ευεργετην, 
τόν ©ιλογενέστατον κ . κ . Κ ω νσταντίνον Ζ ά π π α ν , 
δστις προσήνεγκε πεντακοσ ίας δ ρ α χμ α ς π ρος εκ- 
δοσιν αύτοϋ.

9) Περί πάντω ν τώ ν έ’ργω ν τοΰ Συλλόγου καί 
τώ ν προόδων αύτοϋ ικανας λεπ το μ ερ ε ία ς  περ ιε- 
νουσιν, ώ ς είκός, κ α ί τή ν  δέουσαν καθόλου ακρί
βειαν αί εν καιρώ  τώ  δέοντι γ ινόαενβ ι λογοδοσία’, 
αύτώ ν τφ ν  προέδρω ν του.
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3-
«Σοί συμπονώ , κα λή  μου νέα,

Σοί συμπαθώ , π λ ή ν  δεν Οα γείντ^ς 
Ή  σύζυγός μ ο υ . . .  μή  προτείνί,ς 
’Α δύνα τα ' μ.ή κοπιάζτ,ς 
Μ η, μ η  νά σ’ ε’ίπ ω  με β ιάζης 

Λόγον άρνήσεως πίκραν.»

4.
—  «Φ εΰ! πο ια  επη  α πευ κ τα ία .!,. 

Ο ποίον π όμ α  κ α τ α π ίν ω !
’Ησθάνθην δτ1. δεν θά γείνω  
Η  τλ ή μ ω ν , σύντροφος σου πλέον, 

Ά φ θ α σ τ ο ν  αστρον μου ώραιον,
Σκληρόν α χ  ! δσον κ α ί λαμπρόν !» =  

Ο.
« 'Ω ρα ία  είσαι, κάλλους θαύμα- 

Ά  πόσον, κόρη, σε θαυμάζω  !
Τ ά  θέλγητρά σου εκθειάζω :
Α γ γ έ λ ο υ  έχε ις  χά ρ ιν , σ χ ή μ α ,
Β λέμ μ α , μ ειδίαμ α  καί β ή μ α - 

Ά λ λ ’ είδον μάλλον άρεστάς.»
6.

Α χ  ! είς τά  στήθη ποιον τραΰμα, 
’Α νεύ σπλα γχνε, μοί καταφέρεις 
Δ ιά  τών λόγω ν, ους προσφέρεις !
Ο ποια  βέλη μοι τοξεύεις!

Δέν μέ λ υ π ε ίσ α ι; μέ φονεύεις.
Αν /ρειττον άλλην παριστας.»—*

7.
«Δέν σοί τό  κ ρ ύ π τ ω : κόρας εΐδον 

Ό μ μ ά τ ω ν  θάμβος και καρδίας 
Χ αρά ν —  άφατους ο π τ α σ ία ς . . .
Μ ’ έδέσμευσαν, άλλά προσκαίρω ς,
Μ έφάνη δτι ήτον ερως,

Δέν ήτον ερως άλ*,θής.»
8.

— «Π οία διάψευσις Ιλπίδω ν !.
Λ οιπόν ουδέποτε ήράσθης;
Λ οιπόν είς μ ά τη ν  έθαυμάσθης 
Ω ς π ο ιη τή ς  έκ τώ ν μεγ ίσ τω ν .
Ω ς εραστής έκ τώ ν άριστω ν, 

Ενθουσιώδης κα ί βαθύς;»
9.

«Λ οιπόν έσβέσθης δνειρόν μ ου;... 
Αλλοίμονον! π ώ ς ήπατήθτ,ν !...

Ε ίς  ποίους κόσμους έπλανήθην 
Τρυφών υπό τή ς  φαντασίας,
1 πό μορφής σου τή ς  γλυκείας! . . .

Φ εΰ! είρων μέ τό παν γελ ά ς!»  —

10.
« Ω ! μάθε τό μυστήριόν μου :

Αφού τοΰ βίου μου ώ ραία 
Σ ύ , Ε λλη ν ίςμ ο υ , τελευτα ία ,
Σ έ α γα π ώ  υπέρ τά ς  ά'λλας 
Μ ικράς μ ο υ φ ί λ α ς  καί μ εγά λα ς,

Ά λ λ ’ εκλεκτή μου ή  . , . Ε Λ Λ Α Σ ! , , .»

11.
«Κ αί μοΰσά μου καί ερωμένη!

Ν α ί μόνον μ ια ν , τα ύτη ν  μόνον 
Η γάπτ,σ  , ά γα π ώ  πρό χ ρ ό νω ν ...

Κ αί τό κηρύττω  έλευθέρως"
Ε ίν ’ ό βαθύτατος μου ερως·

Δέν βλέπεις; π ίπ τ ω  δ ι’ α υ τή ν ....»
12 .

— « Θ ιέ !  όποια ειμαρμένη!
'Ο π ο ία  ηρωος καρδία ...!
Ποία ψ υχή  άνδρός σπανία 
Ε ίς  τοΰς αιθέρας άναβαίνει,
Ε ίς  τά  ουράνια τεμένη !

Ά χ ί  ποιον χά ν ω  πο ιη τή ν!....»

Ε νχη  τής 2ο Δεκεμβρίου 1873 .τ̂ όζ· τον 
Σύ.ΙΛογοτ «Βύρωνα». Μ

Σύλλογε «Βύρων!» έ π ’ α ίσίοις 
Ε ίθα ι προβαίνων οίωνοΐς,
Ν όας δεινούς άναδεικνύτ,ς 
Κ αί ά'ςιος σαύτοϋ φ α ν ή ς !
Τό εργον, ου αύτός Βύρων 
Κ ατήρξατο Ινθουσιών 
Μ ετα  ηρώων και μαρτύρω ν,
Εί'θε προαγγ)ς προϊών!
Ε ίθε  τοϋ Βύρωνος ό τάφος 
Λ αμπρός έν τά χ ε ι ίδρυθή :
« Ο μ έγ α ς  τώ ν παθώ ν ζω γράφος» 2) 
Ά ς ίω ς  ουτω  τιμν,θή! 
ο  ενθους φίλος τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς ,
Ο  π νεύ μ α τ ι υίός αυ τή ς ,

' Ον στέφει Έ λ ικώ νο ς κλάδος,
Ό  ψ άλτης χ α ί μ α χ η τή ς!
Ά λ λ ’ είδε, εΐ0· έν τή  καρδία 
Σοΰ &μα κ ’ "Ε λληνος π α ντό ς,
Έ ν  μ νή μ η  χα ρ α χθ ε ίς  βαθεία ,
Ο Βύρων, «Βύρων,» ζή αυτός!

Κ αί μυριάκις τήν πεντάδα 
Ε ’.’θ’ έορτάζτ,ς τώ ν έτώ ν,
Σ ύ λλογ’, εΰφραίνων τήν 'Ε λλά δα ,
Τ ιμ ώ ν τόν τίτλον σου α ύ τό ν !

Φ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΗΣ.

*) Π εντηκονταεττ,ρίδα μέν άπό τ ή ς  είς Με70' 
λόγγιον έλεύσεως τοΰ περιφήμου φιλέλληνος, πεν" 
ταετηρίδα  δέ άπό τή ς  ίδ ία ς αΰτοΰ συστάσεως αυ
θημερόν, ώ ς καί τά  Χ ριστούγενα έορτάζοντα.

2) Ω ς άποκαλεϊ αυτόν προσφυώς ό Κ α ρ « ' 
σούσας.
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Μ Ε Ρ Ο Σ Α '· — Μ Α Ν ΤΕΙΑ  ΚΑΙ Χ ΡΗ ΣΜ Ο Ι-

(Σ υ ν ίχ ε ια - ί'δ. φυλ. S'.)

IV
Μαντεία τοϋ Ά π ό λ λ ω νο ς.-Τ ό  Μ αντεΐον τών Δ ελ

φών.— Ο ί αετοί τοΰ Δ ιό ς.— Α ίπόλος.—  Ο  έκ 
δάφvnc ναός.—  'Η  περί τώ ν μελισσών παρά- 
δοσις.—  Π τερδς.— Ό  χαλκούς ναός.— Ό  λ ί
θινος.— Τροφώνιος, Ά γ α μ ή ο η ς .— Ό  Π ερίβο
λος.— Τό Τ έμενος.— Ό  χα λκοϋς ταΰρος τών 
Κ ορκυραίων.— Α ν α θ ή μ α τ α  τών πόλεω ν.—  Ο 
χαλκοϋς ΐπ π ο ςτο ΰ  Ά ντιφ ά νο υς. —  Ο ι Ε π τ ά  
έπί Θ ή β α ς.— Ο ί επίγονοι.— Α ν α θ ή μ α τ α  τών 
Τ α ρ α ντ ίν ω ν .—  Ή  ιστορία  το ΰ  Φ αλάνθου.—  
Ό  χα λκ ο ΰς λύκος τών Δελφών καί ή  περί 
τοϋ ίεροσύλου παράδοσις.— Α ν α θ ή μ α τ α  τών 
Λ υδώ ν.— Ή  άρτοποιός τοΰ Κροίσου.— Α ν α 
θήμα τα  τών πόλεω ν.—  Ο ί άετο ί.—  Ο  πρό
ναος.— Τ ά  ά ποφ θέγμ α τα  τώ ν Ε π τ ά  σοφών.—  
Περί τοΰ Ε Ι  τοΰ έν Δ ελφοΐς.— Π λούταρχος.

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΩΛΤ ΔΕΛΦΩΝ.— Οί Δελ
φοί, κείμενοι είς τάς υπώρειας τοΰ Παονασ- 
σοΰ, έθεωοοϋντο υπό τών άρχαίων ως δ ΐμ -  
φαλάς της γης. Τήν ιδέαν των ταύτην υπε- 
ατήριζε, καί δ μΰθος, δτι 5 Ζευς άφήκέ ποτε 
έ/. τοϋ ούρανοΰ δύο αετούς, τόν μέν άπό 
της δύσεως τόν δέ ά π ’ ανατολών, καί οί 
άϊτοί ούτοι συνηντήθησαν εις τοΰς Δελφούς.

Τήν κ τ ί« ν  τοΰ ίεροΰ, άλλοι, μέν άποδί- 
δουσιν είς αύτόν τόν ’Απόλλωνα, άλλοι δέ 
έναφέρουσιν είς τήν Θεμιδα, άναπλάσαντες 
τόν μΰθον, καθ’ δν 6 ’Απόλλων έγένετο κύ
ριος τοΰ ναοΰ τούτου φονεύσας τόν δράκοντα 
Πύθωνα, έκ της στήψεως τοΰ οποίου ώνο- 
Ρ·άσθη και δ χώρος Πυθών.

Τά μαντεΐον τοΰτο, ούτινος διά μύθων 
~ολλών καί ποικίλων έκοσμήθη ή ϊδρυσις 
εμελλεν άπό της άρχής καί μέχρις αυτών 
”ών νεωτάτων χρόνο>ν νά καταστή τό μαν- 
τεΐον της οικουμένης. Βασιλείς καί ηγεμόνες 
ε - τών περάτων της γης, ήρχοντο εις τούς 
Δελφούς νά έρωτη'σωσι τό μαντεΐον, φεροντες 
Ρ-εθ’ Εαυτών τά  πολυτιμότερα δώρα. Έπρό- 
'Ίειτο περί ειρήνης; πάλιν οί Δελφοί έπρεπε 
ν« ερωτηθώσιν. "Εμελλαν νά πέμψωσιν ά- 
‘• ' j ίαν ; Καί πάλιν ήρωτατο ή Πυθία πρώτη.

Οί Δελφοί ήσαν, ούτως είπεΐν, δ μοχλός 
ο κινών σύμπαντα τόν τότε γνωστόν κόσμον, 
καί ή εμπνεομένη Πυθία συνεκίνει κ α ίέτά - 
ραττεν, ώς άλλος Περικλής, όχι μόνην τήν 
'Ελλάδα ουδέ τούς ‘Έλληνας μόνους. "Αγνω
στον εΐναι πότε έκτίσθνι δ ναός ούτος.

Λέγουσιν δτι αίπόλος τις βόσκων τό πο ί- 
μνιόν του υπό τάς υπώρειας τοΰ Παρνασσού 
καί προχωρήσας μέχρι τοΰ μέρους έκείνου, 
παρετήρησεν δτι μία τών αιγών ει’σελθοΰσα 
είς τό σπήλαιον καί προχωρήσασα μέχρι τοϋ 
χάσματος έςηλΟεν έςω σκιρτώσα καί υπό 
αίφνηδίων καί σπασμωδικών κινήσεων τα -  
ραττομένη. 'Έκπληκτος δ ποιμήν είς τό 
θέαμα τοΰτο είσήλθε καί αύτός είς τό σπή- 
λαιον καί δτε έφθασεν είς τό χάσμα, όθεν 
έξήρχοντο πυκναί αναθυμιάσεις, ήρχισε νά 
καταλαμβάνηται καί αύτός υπό σπασμωδι
κών κινήσεων καί νά προφέργ) λόγους άσυ- 
ναρτήτους.

Τό γεγονός τοϋτο έδωκεν άφορμήν είς 
τούς ιερείς τών θεών νά ύποθέσωσιν δτι κα- 
τωκει εν αύτώ θεότης τις. καί καθ’ δσον α ί 
παθήσεις αύται τών εισερχομένων είς τό 
σπήλαιον συνεβιβάζοντο μέ τά ς  ύποτι- 
θεμένας τών μάντεων έκστάσεις, κατά το
σοΰτον εκλινον νά πιστεύσωσιν δτι αύτός α 
’Απόλλων κατώκει έν αύτώ.

Ένόησαν δέ δτι έπρεπε νά ίδρύσωσιν έκεΐ 
ιερόν εί; τήν θεότητα ταύτην, άγνοοΰντες 
καί αύτοί οποία ήθελεν εϊσθαι ή μετά τα ΰτα  
τύχη τοϋ μαντείου τούτου. Καί τώ  δντ& 
μ ε τ ’ ολίγον άνηγέρθη έπ ί τοϋ σπηλαίου τού
του περικάλλεστος ναός, έκ τοΰ οποίου δμως 
ούδέ λίθος διεσώθη μέχρις ημών.

Καί πρώτον μέν λέγουσιν δτι δ ναός κ α - 
τεσκευάσθη έκ κλάδων δάφνης, ους έκόμι- 
σαν άπό τά  Τέμπη, καί είχε σχήμα καλύ- 
βης. Κατόπιν λέγουσιν οί Δελφοί δτι μέλισ- 
σαι διά; τοϋ κηροϋ καί τών πτερών των κατε- 
σκεύασαν τόν ναόν. Τρίτος λόγος φέρεται δ τ ι 
άνήγειρεν αύτόν άνήρ Δελφός, Πτερας καλού
μενος, άφ’ ού και πόλις Κρητική Ά πτεραΐοι 
έπωνομάσθη. "Αλλοι δέ εξηγοΰντες τά ό'
νομα τοϋ Πτερά λέγουσιν ό'τι κατεσκευάσθη 
έκ χλωράς πτέριδος, Τήν εικασίαν ταύτην 
ώς δλως άπίθανον 6 Παυσανίας άποκρούει. 
Έτέοα παράδοσις αναφέρει δτι κατεσκευά
σθη έπειτα έκ χαλκοΰ, δστις μ ετ’ ΐλ ίγον
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κατέπεσεν έντός τοΰ χάσματος καί έτάκη 
υπό τοϋ πυοός. "Άλλη παράδοσις φέρεται 
ότι ώκοδομήθη υπό τοΰ Τροφωνίου καί τοΰ 
Άγαμήδους έκ λίθου κα'ι καείς άνηγέρθη υπό 
τών Άμφικτυόνων καί ώς άρχιτέκτων άνα- 
φέρεται ό Κορίνθιος Σπίνθαοος.

"Εκειτο δέ ό ναός είς τό ύψηλότερον τ?,ς 
πόλεως τών Δελφών, ί τ ι ς  πάσα κατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου ήτο άναντης.

Τό μαντεΐον περιέζωνεν απέραντος περί
βολος τεμνόμενος έκ διαλειμμάτων, καί τά  
κενά ταΰτα διαστήματα έχρησίμευον ώς 
έξοδοι. Έκόσμουν δέ αύτόν οί ανδριάντες 
τών ηρώων, τους οποίους άπεθέου μέν ο 
λαός αποθανάτιζε δέ η σμίλη τοΰ Φειδίου. 
Έ κεΐ ύπήρχον οί ανδριάντες τών άγωνισα- 
μένων είς άθλητιζ,ούς καί μουσικούς αγώ 
νας, διεκρίνετο δέ πρό πάντων ό άνδριάς 
τ ;ϋ  Κροτωνιάτου Φαΰλου ό'στις τρεις ένίκησε 
νίκας είς τά  Πύθια.

Έντός του περιβόλου ητο τό τέμενος, είς 
τοΰ οποίου τήν είσοδον ι στα το χαλκούς ταύ
ρο; εργον τοΰ Αίγινίτου Θεοπρόπου καί ανά
θημα τών Κορκυραίων.

Λέ-, ,Όυσιν ό'τι ταΰρος έν Κορκύρα καταλεί- 
πων τάς άλλας βοΰς καί κατερχόμενος εις 
τήν παραλίαν έμυκάτο καθ’ έκάστην κα
ταλαμβανόμενος ύπό αγνώστου τινός αισθή
ματος. 'Ο βουκόλος άκούσας έπί πολλάς συ
νεχώς ημέρας τόν ίαΰρον μυκώμενον έπί τής 
παραλίας, ήκολούθησεν αύτόν ημέραν τινά 
καί παρετήρησεν άπειρον πλήθος ιχθύων έν
τός τοΰ υδατος. Οί Κορκυμαΐοι μαθόντες 
παρά τοΰ βουκόλου ταΰτα, έστειλαν θεωρούς 
είς τους Δελφούς καί θύσαντες είς τόν Πο- 
σειδώνα τόν ταΰρον έρριψαν τά  δίκτυα καί 
ήλίευσαν πλήθος ιχθύων. "Εκτατέ άτέτιον 
πρός τούς Δελφούς τήν δεκάτην τής άγρας.

Είς άνάμνησιν τοΰ γεγονότος τοΰτου έ
στησαν είς Δελφούς τόν χαλκοΰν έκεινον 
ταΰρον.

Εφεξής έπονται τά  άναθήαατα τών Τε- 
γεατών, δ ’Απόλλων καί ή Νίκη, καί οί έ- 
πιχώριοι ή'ρωες, ό ’Αρκάς καί οί παΐδες αύ
τοΰ, "Ελατός, ’Αφείδας καί Ά ζάν , έ'πεται 
ο Τριφυλος καί πάλιν δ παΐς αύτοΰ "Εοασος. 
Καί ταΰτα μέν ήσαν τών Τεγεατών τά  α
ναθήματα. Τών δέ Λακεδαιμονίων ήσαν, οί 
Διόσκουροι, κοί δ Ζεύς μετά τοΰ ’Απόλλωνος,

καί τής Άρτέμιδος καί σύμπλεγμα παρι- 
στών τόν Λύσανδρον στεφανούμενον ύπό τοϋ 
Ποσειδώνος. Παρ’ αύτόν δέ ησαν δ μάντις 
Ά β α ς  καί δ τήν στρατηγίδα ναΰν κυβερ- 
νών 'Έρμων. ’Εφεξής δέ οί μετά τοΰ Λυσάν
δρου έν Αίγός ποταμοΐς ναυμαχήσαντες Σπαρ- 
τ ιάτα ι καί σύμμαχοι.

Έ π ε τα ι δε μ ετ’ αύτούς δ χαλκούς ίππος 
τοΰ Αργείου Άντιφάνους ύπαινιττόμενος τόν 
Δούρειον ίππον, καί οί τρεις τών Αθηνών 
βασιλεύσαντες, δ Κόδρος, δ ©ησεύς καί ό 
Φυλεύς, έργα τοΰ Φειδίου. Πλησίον δέ τοϋ 
χαλκοΰ ίππου ήσαν άλλα πάλιν αναθήματα 
τών Άργείων. ΤίΙσαν οί επτά  έπί Θήβας έκ- 
στρατεύσαντες ηγεμόνες παρά δέ τόν Ά μ - 
φιάραον ίστατο πολεμικόντι άρμα καί έπ’ αύ
τοΰ δ Βάτων δ ηνίοχος τοΰ Άμφιαράου.

ΤΗσαν δέ μ ετ’ αύτούς οί ’Επίγονοι καί S 
βασιλεύς τοΰ "Αργους Δαναός καί ή 'Γπερ- 
μνήστρα.

Έκαστη πόλις είχε τά  ίδια αύτης αναθή
ματα , έκαστον τών όποιων ητο μία σελίς τής 
πατρίου ιστορίας.

Ούτως τά  αναθήματα τών Ταραντίνων 
ύπενθυμίζουσι τάς νίκας αύτών κατά τών 
περίοικων βαρβάρων καί αναπολεί τις πρό 
αύτών τήν ιστορίαν τοΰ Σπαρτιάτου Φαλάν- 
θου, ό'στις πρώτος έγένετο οικιστής τής πό
λεως έκείνης.

Λέγουσι δηλαδή περί αύτοΰ ό'τι πεμφθεί; 
είς αποικίαν έλαβε χρησμόν έκ τών Δελφών 
ό'τι ό'ταν ποτέ αίσθανθή βροχήν αιθρίας ούσης, 
τότε καί πόλιν θέλει αποκτήσει- καί χώραν 
έκτεταμένην.

Ό  Φάλανθος ούδόλως πιστεύσας εί; τό· 
μάντευμα τοΰτο τοΰ Θεοΰ καί αδύνατον τήν 
πλήρωσιν τοΰ χρησμοΰ ύπολαμβάνων, έμβάί 
είς τό πλοΐον έπλευσεν είς τήν ’Ιταλίαν. Καί 
πολλάκις νικηθείς εύρίσκετο είς άθυμίαν. Ένώ 
δέ ημέραν τινά έκλινε τήν κεφαλήν του έτι 
τών γονάτων τής πεφιλημένης συζύγου του, 
βαρυαλγής καί άπελπις, αύτη άναλογι- 
ζομένη τάς συμφοράς, έθρήνει τήν άτυχί«ν 
τοΰ συζύγου της καί τά  δάκρυά της κατε- 
βρεχον τήν κεφαλήν του. Τότε άνεμνήσθη 
τοΰ χρησμοΰ δ Φάλανθος καί ήννόησεν, ό'τι 
έκρουε τάς πύλας τής εύδαιμονίας. Το'ί5 
ανεμνήσθη δτι ή γυνή του ώνομάζετο Α’-' 
θρα καί ότι τοΰτο ήννόει δ Θεός λέγων ί'·1·
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κυτόν, ό'τι θά ίδϊ) βροχήν έν καιρώ αίθρης. 
Καί τώ ό'ντι τήν έπιοΰσαν νύκτα έγένετο 
κύριος τής εύδαιμονεστάτης πόλεως τών Τα
ραντίνων.

Εφεξής ησαν τά  άναθήματα τών Σικυω- 
νίων καί Σιφνίων, καί ή στοά τών Αθηναίων 
καί τά  κοσμήματα τών Α ττικώ ν πλοίων.

Μεταξύ τών αγαλμάτων τών Θεών καί 
τών ανδριάντων τών ήρώων, έφαίνετο έξερ- 
/ομένη άπό τής γής υψηλή τις πέτρα, έπί 
'ής δποίας λέγουσιν οί Δελφοί ότι έψαλλεν ή 
Σίβυλλα Ήροφίλη τούς χρησμούς της.

"Ολη η ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ έθνους άνε- 
νιγνώσκετο έκεΐ έπί τών άνδριάντων τών 
ίρώων έπί τών αναθημάτων τών πόλεων, έπί 
ιών εικόνων τοΰ Πραξιτέλους. Οί Περσικοί 
πόλεμοι καί δ Πελοποννησιακός άγων, αί έπι- 
?ρομαί τών βαρβάρων καί αί έριδες τών πό
λεων, ήσαν γεγραμμένα έπί τών άναθημάτων 
εκείνων, καί έκαστος άνδριάς έπανελάμβανεν 
εί; έ'καστον τών προσερχομένων τήν ιστο
ρίαν του.

Παρά δέ τόν μέγαν βωμόν ίστατο λύκος 
χαλκούς άνάθημα τών Δελφών. Διηγούνται 
οτι άνθρωπός τις συλήσας τά  χρήματα τοΰ 
®εοΰ, καί φεύγων έν καιρώ νυκτός είς τά  πυ- 
κότερα τοΰ Παρνασσού δάση, έκούβη έντός 
~*χείας φυλλάδος καί άπεκοιμήθη, κρύψας 

ίερά χρήματα ύπό τό προσκεφάλαιόν του, 
ατι δέ λύκος έπιτεθείς κατ’ αύτοΰ έφόνευ- 

αύτόν κοιμώμενον καί περιφερόμενος έντός 
' ί ;  πόλεως ώρύετο έπί πολλάς ημέρας. Οί 
^θρωποι έννοήσαντες ότι τοΰτο ήτο σημεΐον 
‘ι τοΰ Θεοΰ, ήκολούθησαν αύτόν καί άνευρόν- 

τόν ίερόσυλον, άνεΰρον συγχρόνως καί τά 
^ληθέντα.

Ένταΰθα ήσαν έοεξής τά  άναθήματα τών 
Ευβοέων, τών Έπι&αυρίων καί Πλαταιέων, 
>lStl τό άνάθημα τής Φρύνης, ή ιδία αύτής 
ει*ών, έργον τοΰ έραστοΰ αύτής Πραξιτέλους.

Μεταξύ δέ τών πολλών άναθημάτων διε- 
*?ινοντο πρό πάντων τά  τοΰΛυδοΰ βασιλέως 
^ροίσου. Οίον δ χρυσούς λέων, δστις έκειτο 
‘~· ήμιπλινθίων λευκού χρυσού, καί ό'τε δ 
*0; τών Δελφών έπυρπολήθη κατέπεσε καί 

Οί δύο μεγάλοι κρατήρες, ών δ μέν 
{ί'Ίσοΰς έκειτο δεξιά τής θύρας τοΰ ναού, δ 
ε αργυρούς άριστερά, καί ο! τέσσαρες άργυ- 

πίθοι. "Ιστατο δέ μεταξύ αύτών τρίπηχυ

χρυσοΰν είδωλον τής αρτοποιού τοΰ βασι- 
λέως. Τοιαύτη δέ φέρεται ή περί αύτής φήμη.

Ά λυάττης, δ πατήρ τοΰ Κροίσου λαβών 
καί δευτέραν σύζυγον, έγέννησε καί έξ αύτής 
τέκνα. Ή  μητρυιά τοΰ Κροίσου θέλουσα νά 
βασιλεύσωσιν οί υίοί της έδωκε δηλητήριον είς 
τήν άρτοποιόν παραγγείλασκ νά ρίψη τοΰτο 
είς δλίγην ζύμην, νά πλάσνι άρτον καί έξ 
αύτοΰ νά προσφέρη, είς τόν Κροΐσον. Ή  άρτο- 
ποιός μηνύει τοΰτο κρυφίως είς αύτόν καί 
παρατίθησι τόν άρτον είς τούς παΐδαςέκεί* 
νης. Διά ταΰτα, βασιλεύσας δ Κοοΐσος καί 
εύγνωμονών, άνέθηκε χρυσοΰν άγαλμα τής 
άρτοποιοΰ είς τούς Δελφούς.

Ά λ λ ’ έκ τών πολυτίμων τούτων δωρεών 
τοΰ βασιλέως τής Λυδίας, έπί τών χρόνων 
τοΰ Παυσανίου, ούδέν έσώζετο, άπαριθμεΐδέ 
καί περιγράφει ταΰτα, άλλος τις Παυσανίας 
αρχαιότερος, δ 'Ηρόδοτος.

Έ κ δέ τών άλλων βαρβαρικών πόλεων ή 
Σαρδώ έπεμψεν έπώνυμον αύ :ής εικόνα έκ 
χαλκοΰ πεποιημένην. Επίσης δέ έδεικνύοντο 
καί άλλων τής Εσπερίας έθνών άναθήματα. 
Παρά δέ τήν εικόνα ταύτην τοΰ Σάρδου, ίππος 
άνάθημα τοΰ Αθηναίου Καλλίου, ή Ά θηνα 
τών Α χα ιώ ν, δ Α πόλλω ν τών 'Ροδίων, καί 
δ χαλκούς ά'νος τών Άμβρακιωτών.

Εις δέ τούς άετούς τοΰ ναού, κατά τήν 
φράσιν τοΰ Παυσανίου, ήσαν ή "Αρτεμις καί 
ή Λητώ, δ Α πόλλων καί αί ΛΙούσαι, ή δύσις 
τοΰ Ή λιου καί αί Θυιάδες γυναίκες ά'.ολου- 
θοΰσαι τόν Διόνυσον.

Τά κοσμήματα ταΰτα τών άετών είργά- 
ζετο δ Αθηναίος Πραξίας μαθητής τοΰ Κα- 
λάμιδος’ άλλ’ άποθανόντος αύτοΰ έν τώ  με- 
ταςύ, τά  ύπολειπόμενα συνεπλήρωσεν άλ
λος Αθηναίος τεχνίτης, δ Άνδροσθένης. 
Έ π ί δέ τών έπιστυλίων ήσαν άναθήματα 
πάλιν όπλα χρυσά, τών μέν Αθηναίων άπό 
τών έν Μαραθώνι λαφύρων, τών δέ Αίτωλών 
άπό τών Γαλατικών πολέμων.

Έ κ τούτων απάντων ούδέν έκληροδότη- 
σεν, ήμΐν δ χρόνος. Ή  πινακοθήκη αύτη τών 
μεγάλων άνδρών τής άρχαιοτάτης κατε- 
στράφη καί διεσώθησαν μόνον αί περιγραφαί 
τών συγγραφέων, αΐτινες φαίνονται μέν λε
πτομερείς, αληθώς ό'μως δέν είναι τοιαϋται.

Είς δέ τόν πρόναον τοΰ έν Δελφοΐς ναοΰ 
ήσαν γεγραμμένα αποφθέγματα τών επτά
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τής 'Ελλάδος σοφών. Λέγουσι δέ δτι έλθόν- 
τες αυτοί εις τοΰς Δελφούς ανέθεσαν τά  
γράμματα ταϋτα. Τό γνώθι σαυτόν καί το 
Μηδέν άγαν. Τά δύο ταΰτα ρητά είς τά  
όποια περιστρέφεται πασα ή φιλοσοφία- ή 
αρχή καί τδ τέλος, η πρώτη καί ή τελευ
τα ία  τοϋ σοφοϋ φράσις.

Ούτως ή φιλοσοφία κατείχε τήν πρώτην 
θέσιν καί είς τοΰς Δελφούς.

Μεταξύ δμως τών σοφών τούτων απο
φθέγματος ύπήρχον τά  γράμματα ΕΙ. ΤΗσαν 
δέ ταϋτα το μηλον της έ'ριδος πολλών έπί 
τής έποψής τοϋ Πλουτάρχου φιλοσοφούν.

Λέγουσι δηλαδή, δτι τά  γράμματα έκεϊνα 
άνέθεσαν αύτοΐ οΰτοι ο! πέντε τών έπτά 
σοφών, ό Χίλων, ό Θαλής, δ Σόλων, δ Βίας, 
καί ό Πιττακός, μή θέλοντες νά παραδε- 
χθώσι τοΰς άλλους δύο, τον Κλεόβουλον καί 
τόν Περίανδρον,οϊτινες ούδόλως ό'ντες σοφοί, 
έ'λαβον τήν δόξαν ταύτην παρά τών φίλων 
των, οϊτινες η φοβούμενοι τήν δύναμιν αύ
τών η άγαπώντες τόν χρυσόν το>ν, έκολά- 
κευον αύτοΰς πάντοτε διά τοΰ ένόματος τού
του. Μή θέλοντες λοιπόν φανερώς νά άγω- 
νισθώσι κατ’ άνδρών μέγα δυναμένων, ήλ- 
θον είς τοΰς Δελφοΰς καί έθεντο τό Ε τό ό
ποιον καί πέμπτον τοΰ άλφαβήτου γράμμα 
είναι καί τόν αριθμόν πέντε δηλοΐ.

Τήν γνώμην ταύτην είς τόν διάλογον τοΰ 
Πλουτάρχου έξέφερεν ό Λαμπρίας. Κ ατά δέ 
τήν γνώμην τών Δελφών, τά  γράμματα 
εκείνα έδήλουν τόν τρόπον καθ’ δν ήροίτων 
οί χρηστηριαζόμενοι, τύπον, τρόπον τινά, με- 
τα)τειριζόμενοι κοινόν καί έρωτώντες πάν
τοτε διά τοϋ μορίου ΕΙ, οίον έάν θά νική- 
σωσι, έάν πρέπν] νά πλεύσωσιν, έάν πρέπη, 
νά νυμφευθώσι καί οΰτω καθ’ έξης. Ό  Πλού
ταρχος άναφέρει τοΰτο είς τοΰς πέντε κόσμους 
τοΰς έν τώ  ένί κόσμω συμπεριλαμβανομένους. 
Είναι δέ ούτοι γή, ΰδωρ, πϋρ, άήρ, ούρανός, 
(φώς, αίθη'ρ).—  "Αλλοι δέ πάλιν λέγουσιν 
δτι ύπαινίττεται τάς πέντε αισθήσεις, ταύ
τας δέ πάλιν συνοικειοΰσι πρός τά  πέντε 
στοιχεία, τήν μέν άφήν πρός τήν γήν, τήν 
δέ γεϋσιν πρός τά  ρευστά (ΰδωρ), τήν δέ 
άκοήν πρός τάν άέρα, καθ’ δσον δι’ αύτοϋ

’) Platarchi Varia Scripta. Tom. Ill De El a pul 
Pelphos III.

παράγεται ό ήχος, τήν ορασιν πρός τόν αι
θέρα καί τό φώς, τήν δέ δσφρησιν τέλος προ; 
τάς έκ τών καιομένων ούσιών άναθυμι άσεις 
(οσμή), καί κατά συνέπειαν πρός τό πϋρ.

Τό γράμμα τοϋτο έδωκεν άφορμήν είς 
πολλάς εικασίας καί έκαστος ένόμισεν ότι 
έλυσε τό αίνιγμα- αί λύσεις δμως αΰται εί
ναι έξ έκείνων, αϊτινες έχουσιν άνάγκϊ,ι 
ά'λλης λύσεως.

V
Ό  Ναός.—Το αγαλμα τοϋ’Απόλλωνος.— Ό  ιε
ροί τρίπους.— Ο5, άλιεΐς τής Μιλήτου. Ό  αρι
θμός 3.— 'Ιεροτελεστίαι.— Η Πυθία.— Προε
τοιμασία1. αύτής προτού άνέλΟ-̂ είς τόν τρίπο
δα.— Επίτροποι τοϋ Ναοΰ.'Όσιοι.— Προφή
της.— Τό άέριον τοϋ χάσματος.— Ο ζωικοί 
μαγνητισμός καί αΐ υποθέσεις τών νεωτε- 
ρων.-— Ιστορία τοϋ μαντείου τών Δελφών —■ 
Ό  Φωκικός πόλεμος.— Οί Γαλάται έν Έλ
λάδι.— Ό  θάνατος τοΰ Βρέννου.— Ό  ιατρό; 
τοΰ Ίουλιανοϋ.

Μετά τόν πρόναον είσερχόμεθα είς τόν κυ
ρίως ναόν.

Τά προπύλαια, οί τοίχοι, τό θυσιαστήριον, 
ό ιερός τρίπους, τά  πάντα  ήσαν έστεφανω- 
μένα διά κλάδων δάφνης, τοΰς οποίους ο! 
υπηρέται τοϋναοϋ εκοπτον καθ’ έκάστην ανα
τολήν τοϋ ήλιου, καί έρράντιζον τόν ναόν άν- 
τλοΰντες ΰδωρ άπό τάς άργυροειδεΐς δΐναί 
τής Κασταλίας.

Έντός τοϋ ναοΰ ήτο ό βωμός τοϋ Ποσει* 
δώνος, ι ) καί παρ’ αύτόν άγάλματα τώνδΰο 
Μοιρών- άντί δέ τής τρίτης ϊστατο ό ΖΛ 
Μοιραγέτης καί παρ’ αύτόν ό Α πόλλων. Πί' 
ραιτέρω ϊστατο ό σιδηροϋς θρόνος τοΰ Π’-ν· 
δάρου, έπι τοϋ όποίου καθήμενος λέγουσι^ 
δτι έ’ψαλε τοΰς είς τόν ’Απόλλωνα ΰμνουί 
του. Είς δέ τό έσώτερον τοΰ ναοΰ ύψοΰτο 
χρυσοΰν άγαλμα τοΰ ’Απόλλωνος.

Ί ’ψοΰτο δέ πρό αύτοΰ βωμός, έφ’ού έχ.αίί'0 
τό άφθιτον πϋρ τρεφόμενον μόνον διά ξύλ<̂  
τής έλάτης. Περαιτέρω ήτο έ'τερος βω[λθ?> 
έφ’ ού έκαίετο δάφνη.

Ό  ιερός τρίπους έπί τοϋ όποίου άναβ'/j*' 
ζομένη ή Πυθία έχρησμολόγει, ϊστατο ύπε?*' 
νωθεν -/άσματος σκοτεινού καί υπογείου, ^

~ Τ ι > / .. ‘ - '0οποίον ητο εις το μέσον του ολου ναου. υ 
πρώτος τρίπους, δώρον τοϋ Πέλοπος, ήτο χ**'

*) Pausaniae. Liber X. XXIV. 658.

ιούς, χρυσούς δέ ό υπό τών Μιλησίων δω- 
ρίθείς.

Κατά τινα άρχαίαν παράδοσιν έμίσθωσάν 
ϊοτε οί Μιλησιοι άλιεΐς τινας, δπως ρίψωσι 
:α δίκτυα καί άλιεύσοισι δι’ αύτοΰς- οι άλιεΐς 
ίίψαντες τά  δίκτυα άνεβίβασαν εκ τής θα- 
Ιάσσης y ρυσοϋν τρίποδα. Περιήλθον δέ εις 
ίριδας ο ϊτε  μισθωταί καί οί άλιεΐς εκατεροι 
Ιντιποιούμενοι τό εύρημα. Αυξανόμενης δε 
τής έριδος, άπεφασίσθη νά ερωτηθ·^ το μαν- 
τεΐον τώνΔελφών'ή δέ άπάντησις ήτο τοιαύτη. 
Έκγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοίβον έρωτας ; 
Ος σοΐΰίη πάντων πρώτος, τουτω τριποοα οος!

Μετά τοϋτο εύθΰς ίμοφωνήσαντες οϊ τε 
ίλιεΐς καί οί αισθωταί παρέδιδον τόν χρυ- 
5θΰν τρίποδα είς τόν συμπολίτην αύτών Θα- 
λην. ’Αλλ’ ό Μιλήσιος Θαλής άνάξιον εαυτόν 
τοΰ δώρου τούτου θεωρών απεστειλε τον 
τρίποδα εί; έτερον έκ τών σοφών, ούτος δέ 
ΐάλιν είς άλλον, καί έκάστου παραιτουμέ- 
νου, άπεφασίσθη νά δοθή είς τάν ’Απόλλωνα.

Ό  τρίπους ούτος κατά τοΰς μέν ήτο δλμος, 
κατ’ άλλους δ'μως λέβης έπί τριών ποδών 
βασιζόμενος.

Ό  ΐριθμός τρία άπά τών άρχαιοτάτων 
χρόνων φαίνεται ά /αμιγνυόμενος, ά νδχιά μ έ- 
«ως είς τήν θεολογίαν, εμμέσως δμως διά 
τών έ'ωτερικών τύπων. 'Ωσαύτως δέ καί είς 
τήν ’Αλχημείαν τοΰ Μεσαιώνος ό άριθμάς ούτος 
ίτο έπίσης ίεράς καί μυστηριώδης συγχρόνως. 
Sunt tre matrices ελεγον ci ά λχτμ ιςα ί.Μ ο Γ -  
curius, Sulphur, Sal. x)

Κ ατ’ άρ-/άς έδίδοντο οί χρησμοί άπαξ τοϋ 
έτους κατά τήν έβδόμην τοΰ μηνάς Βυσίου. 
Μετά ταϋτα τό χρονικόν τοϋτο διάστημα 
ίλαττώθη καί έδίδοντο χρησμοί καθ’ έκαςον 
(*ήνα, καθ’ ώοισμένας πάλιν ημέρας.

Ή Πυθία ητο πάντοτε ιθαγενής, 2) έκ 
~τ<οχοΰ καί αγροτικού γένους καί κατ’ άρ- 
χάς παρθένος- άλλ’ άφοϋ ό Θεσσαλός Έ χε- 
*?άτης προσέβαλέ ποτε τήν Πυθίαν έπαυσαν 
~λέον οί Δελφοί νά έκλέγωσι νέαν κόρην, 
*εντηκοντούτιδα άντ’ αύτής έκλέγοντες γυ- 
ν*ΐκα, ήτις δμως πάντοτε ένεόύετο ο̂ ς παρ
θένος. Βραδύτερον ήναγκάσθησαν νά προσθέ-

’) Le Faust de Goethe. Traduction par M. Hen- 
Hlage p. 342. note.
2) Euripides. Ίων. στιχ. 92.

σωσι καί δευτέραν Πυθίαν, διότι ή συρροή ήτο 
μεγάλη.

'Η  Πυθία έπί τρεις ημέρας προητοιμάζετο, 
δπως άνέλθτ] είς τόν τρίποδα. Ένήστευεν, 
έλούετο είς τά  νάματα τής Κ αςαλίας, έκαιε 
δάφνης φύ'λλα είς τάν ναόν, καί άλφιτα έπί 
τοϋ βωμοΰ τοϋ ’Απόλλωνος. "Εθυαν δε οί 
προσεργόμενοι βοϋν ή αίγα είς τάν Θεόν.

Τήν έπιτροπείαν τοϋ Ναοΰ ειχον κατάδια- 
δογήν οίκογένειαί τινες, έκ τών όποιων ανα- 
φέρονται μόνον οί Ααφρυάδαι, οί Θρακίδαι 
καί οί Κλεομαντίδαι. Έ κ  τών οίκων αύτών 
έξελέγοντο οί πέντε ίερεΐς, οί καλούμενοι 
"Οσιοι. Έ κ  τούτων ό εις έκαλεΐτο καί Προ
φήτης.

Ούτος ό Προφήτης άνεβίβαζεν είς τόν ιε
ρόν τρίποδα τήν Πυθίαν. Μετ’ ολίγον αΰτη 
ήσθάνετο έλαφροΰς τινας σπασμούς καί κατε- 
λαμβάνετο ώς ύπό μέθης. Τοΰτο δέ άπέδι- 
όον είς τά έκ τοΰ y άσματος άνερχόμενον αέ
ριον. Τινές ύπέλαβον κρίνοντες έκ τών άπο- 
τελεσμάτων δτι τό άέριον έκεΐνο ήτο ανθρα
κικόν οξύ. Τοΰτο έπάγει κεφαλαλγίαν, βοήν 
τών ώτων και έρυθοαίνει τούς οφθαλμούς, 
έπιφέρει δύσπνοιαν, σπασμούς καί πολλάκις 
τόν θάνατον. Άφωμοίωσαν λοιπόν τά σπή- 
λαιον τών Δελφών πρός τά  Χαρώνια χωρία 
(m acalubes.) Παρωμοίωσαν δέ αύτό καί πρός 
τήν δηλητηριασμένη'/ κοιλάδα τής Java. Ί Ι  
κοΛάς αΰτη 1) έκτείνεται πέραν τοϋ Παρθέ
νου δάσους. Ούδέν ουτό^ έν αύτή θάλλει. Μό
νος ό θάνατος φαίνεται ό'τι κατοικεί έν αύττί. 
Βλέπει δέ μόνον ό διαβάτης σκελετούς 
ζώων, τά  όποια διερχόμενα κατελήφθησαν 
ύπά άσφυξίας, ένεκα τοΰ έξερχομένου, έν με
γάλη ποσότητι, δηλητηριώδους άνθρακικοΰ 
όξέος, τό όποιον ενεκα τής βαρύτητός του, 
ένοϋται βραδέως μέ τά  άνο'ίτερα στρώματα 
τής άτμοσφαίρας, μένει δέ πυκνόν είς τά 
κατώτερα. Οί άνθρωποι έ'νεκα τοϋ ύψηλοτέ- 
ρου σχετικώς πρός τά  άλλα ζώα αναστήμα
τος των διέρχονται άβλαβεΐς.

"Αλλοι τινές ύπέθετον δτι ό Προφήτης 
έμαγνήτιζε τήν Πυθίαν μεταδίδων είς αύτήν 
τόν μαγνητισμόν διά τών όφθαλμών.

Ή  Πυθία έν τή  έκστάσει της έπρόφερεν

*) Le merveille, de la vegetation, par. F. Ma
rion·
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άσυναρτήτους τ ι ν α ς  φ θόγγους, τους οποίους 
έγραφον οί ίερεΐς είς σ τίχους . Κ α τ εβ ιβ ά ζ ε το  
δε ασθενής κ α ί κα τ α β εβ λ η μ έν η .

Α ι  αναθυμιάσεις έκεΐνα ι έπέφερον τοσοΰ
το ν  σφοδρά α π ο τελ έσ μ α τα , ώ στε, καθώς ανα
φέρει 5 Π λο ύτα ρχο ς , Π υθ ία  τ ις  έν τ ί )  έκστά- 
σει της , έπήδησεν άπό τοΰ  Τρίποδος, κα τε-  
λήφ θη  υπό σφοδρών σπασμώ ν κα ί μ εθ ’ η μ έ 
ρας όλίγας άπέθανε. * )

Π ρ ώ τη  τώ ν Π υθιώ ν, υπήρξεν ή Φημανόη, 
ητις  κα ί τό  εξάμετρον έπενόησε.

Ι Ιο λ λ α ι  ήσαν αί περιπέτειαι τοϋ  μ α ντε ίου  
τώ ν  Δελφώ ν. Ε ΐνα ι γνω σ τή  τοΐς πασιν ή διαρ- 
π α γη  τώ ν  θησαυρών του  έπ ί τοΰ  Φ ω κικοΰ  
π ολέμου  κ α ί ή ίστορία μ ετ ά  φρίκης αναφέρει 
τό  ό'νομα τοΰ  Φ ιλομη 'λου .

Βραδύτερον π ολΰ έν έτε ι 2 7 9  π . X .  ς ίφ η  
Γ α λ α τ ώ ν  υπό τόν Βρέννον, είσήλασαν κα ί 
έληίζοντο  τά  βόρεια τής 'Ε λ λ ά δ ο ς , τ ή ν  Μ α 
κεδονίαν κα ί τ ή ν  Θράκην συμποσούμενα είς 
2 0 0 , 0 0 0 ,  κ α ί διά  τής  Θεσσαλίας κατήρ- 
χο ντ ο  έναντίον τώ ν Δελφ ώ ν, οί όποιοι έν 
τώ  μ ετ α ξ ύ  εΐχον  ά να κτήσει τους διαρπαγέν- 
τας θησαυρούς. Συνασπ ισθέντες οί 'Έ λ λ η ν ε ς , 
ένίκησαν τ ά  ά τ α κ τ α  τα ΰ τα  π λήθη  κα ί δ ιέ 
σωσαν τους Δελφούς φονευθέντος έν τ ή  μάχν) 
κα ι τοΰ  άρχηγοΰ  τώ ν  Γ α λ α τ ώ ν  Βρέννου.

Έ π ι  τής βασιλείας τοΰ  Π α ρα βά του  Ίο υ -  
λιανοΰ, ο ιατρός αυτοΰ Ό ριβάσιος έσ τά λη  
κ α τ α  π ροσταγήν τοΰ  αύτοκράτορος νά άνορ- 
θώσγ το π επ τω κός μ α ντε ΐον  τώ ν  Δελφώ ν. 
Ά λ λ ’ η π τώ σις τοΰ  ίεροϋ ή το  το ια ύ τη  ώ στε 
παραπονουμενη κα ί οεωνεί τό  κύκνιόν της 
άσμα ψαλλουσα, άπ ήντησε θρηνωδούσα ή Π υ «  
θία ει\ τόν ίατρόν τοΰ  βασιλέω ς.

Ε ίπ α τ ε  τώ  βασιλεΐ, χ α μ α ί πέσε δαίδαλος αύλά. 
Ο υκετι Φ οίβος εχε ι καλύβαν, ού μάντιδα  δάφνην. 
Ο ύ π α γά ν  λαλέουσαν. Ά π ίσ β ες ο  καί λάλον ΰδωρ.

("Ε π ε τα ι συνέχεια).

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.

ί)  De defectu Oraculorura. II. ("Varia Scripta 
Tom. III.) v 1

ΟΙ Α Ρ Χ Α ΙΟ Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

« Ε ίθε νά λάβν) ο κόσμος τήν 
«ζω οπάροχον τώ ν Συλλό- 
«γω ν θερμότητα , καί S; 
«μ ή  γινώ σκη όπόθεν αΰτη 
« απορρέει.»

Κ ύ ρ ιο ι!

Τ ο ια ύτη ν  άνέπ εμπ εν εύχήν  γράφων ό πε
ριφανής τής Γερμανίας αύτοκράτω ρ, ό γη
ραιός Γο υ λ ιέλ μ ο ς , είς τόν  π ατριω τισμόν καί 
τ ή ν  σύνεσιν τοΰ όποιου οφείλει ή ΙΙρωσσία 
τ ή ν  σημερινήν υπεροχήν της.

Κ α ί  ήσθάνετο κα ί έγίνω σκεν έκεΐνος όποια 
έγκλείουσ ι σπ έρματα  προόδου οί σύλλογοι, 
κα ί όποίας ώ φελείας εΐναι πρόξενος ό συνα
σπισμός π ολλώ ν όμοΰ άνθρώπων, έχόντων 
όρμητήρω ν τό  κα θήκον , κα ί σκοπόν τήν  ά- 
κριβή  α ύτοΰ έκπ λ ή ρ κσ ιν .

Τ ή ν  ευ χή ν  τα ύ τη ν  τοΰ  μ εγ ά λ ο υ  αύτοκρά
τορος άναπ έμπω ν κά ν ω  σήμερον, εύχαριστώ 
υμάς ά.τό καρδίας. Σάς παρακαλώ  δέ  κύριοι, 
Ν α ι, υμάς π άντας, κύριοι, νά μ έ  άκροασθήτε 
σήμερον μ ε τ ’ εύμενείας.

Κ ύριο ι!

Τ έκ να  τοΰ  π ολ ιτισ μ ο ΰ  υπήρξαν οί Διοικ. 
κανονισμοί τοΰ  εμπορίου, κα ί πάν είδος, καί 
πάσα κατάστασις π ολ ιτισ μ ο ύ  έγέννησεν ό
μοιας μ ε  α ύτόν, κα ί άναλόγους πρός αύτόν 
τάς άρχάς, έφ’ ών έστηρίχθησαν οί τοιοϋτοι 
κανονισμοί. Πρά τοΰ Σόλω νος έπώλουν οί 
Α θ η ν α ίο ι  τά  τέκν α  τω ν δ ιά  νά πληρίόσωυι 
τους δανειστάς χ ρ η μ ά τω ν , ύπεθήκευον τά 
σοίματα τώ ν π ολ ιτώ ν πρός έζασφάλισιν τών 
δανείω ν, κα ί επώ λουν τους καθυστερήσαντΛί 
οφειλ.έτας, ώς δούλους.1

Ά λ λ ’  ή μ έν  πρόοδος τοΰ π ολ ιτισμοΰ  κα* 
τήργησε τό  άχρεΐον τοΰτο  έμπόριον διά  τών 
νομώ ν τοΰ  Σόλω νος, ή δέ πρόοδος τής νεΛ5

*) Χ ρέα λαμβάνοντες έπ ί το ΐς  σώ μασιν άγώ" 
γ ιμ ο ι το ίς  δανείζουσιν ήσαν, οί μέν αύτοΰ 5ου- 
λεΰοντες, οί δέ έπ ί τήν ξένην πιπρασκόμενοι· 
Πολλοί δε καί π α ϊδα ς ίδιους ήναγκάζοντο πωλεϊνι 
ούδείς γάρ νόμος Ικώλυε.

(Π λούταρχος. Σόλων.)
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τοϋ Εύ α γ γελ ίο υ  διδασκαλίας κα τήργησ ε πάν 
έρ,πόριον άνθρωπίνων σ ω μάτω ν.

Α ί  Ά θ ή ν α ι ,  δ ιό τ ι προηγήθησαν δλω ν τώ ν 
'Ελλη ν ικώ ν  πόλεω ν εις τ ή ν  τακτοποίησήν 
τής κοινω νίας, είς τ ή ν  σύνταξιν εύτά κτου  
Κυβερνήσεως, κα ί είς τ ή ν  Ε ισ α γ ω γ ή ν  γρα
πτών Ν ό μ ω ν , π ισ τεύομεν ό'τι αί Ά θ ή ν α ι  
τοώται ένομοθέτησαν κα ί δ ιο ικ . κανονισμούς 
τοΰ ’Εμπ ορίου . Διεσώ θησαν π ολλα ί τώ ν δ ια 
τάξεων τού τω ν, έξ ών κα τα φ α ίνετα ι δ τ ι ή 
έλευθερία κα ί ή  ενέργεια τοΰ  ’Εμπ ορίου  έκα- 
νονίζοντο, κα θ ’ ά έπρέσβευον ά /αγκαΐα  μέτρα , 
πρός διατήοησιν τής κοινής εύ/.οσμίας κα ί 
ΐΟικής, κα ί τής κοινής άσφαλείας τής πό
λεως κα ί τής π ολιτείας.

Τό έμπόριον έπρεπε νά υπηρέτη, χωρίς 
νά βλάπτη τήν κοινωνίαν. Τοιαύτη ή άρχή.

‘Ό λ α ι αί πόλεις τής  'Ε λ λ ά δ ο ς  έφρόντιζον 
*τερί τής Διευθύνσεως τοϋ εμπορίου, κα ί έκ 
τών πρω τίστω ν α ντικειμένω ν τής μ ελέτη ς  
καί ένεργείας πάσης εσωτερικής διοικήσεως 
ύπήρχεν ή σκέψις, κα ί ό κανονισμός περί τώ ν 
είσαγομένων κα ί εξα γο μ ένω ν.1

Ά λ λ ’ έκ  τώ ν σωζωμένων τώ ν  άρχαίω ν 
Συγγραμμάτω ν δέν έχ ο μ εν  τάς περί το ιού 
των κανονισμώ ν διαφόρων 'Ε λ .  ’Επ ικρ α τε ιώ ν  
πληροφορίας,άρκού^εθα επομένως σήμερον είς 
τάς διασωθείσας δια τά ξεις  τώ ν Α θ η ν α ίω ν , 
~ερί εμπορίου κα ί τ εχνώ ν .

’Εν γένει οί Διοικ. κανονισμοί τοϋ έμπο- 
ρίου, σκοπόν εΐχον νά καταστήσωσι τό έμπό
ριον ώφέλιμον, προφυλάττοντες τήν πόλιν, 
^οϋς πολίτας, καί αύτό τό έμπόριον, άπό 
Τάς άπάτας, τους κινδύνους, άπό τήν βλά- 
®»ΐν καί τά  αισχρά επινοήματα καί έργα τής 
*θνηρίας καί φαυλότητος.

Κ α ί εΐναι μ έν  άληθές δ τ ι δεν έπ ετυχον  
Ίϊαντοΰ κα ί π ά ντο τε , δ ι’  α ύτόν, η  δ ι’ εκείνον

')  Π ρώ τη μέν ούν Ιπ ιμ ελ εια  τώ ν αναγκα ίω ν ή 
Ίερι τήν άγοράν, έφ’ η δει τινα αρχήν είναι τήν 
“φορώσαν περί τε  τα  συμβόλαια καί τήν εύκο- 
^μίαν.

Σχεδόν γάρ περί ών βουλεύονται π ά ντες τά  μ έ
γιστα τυ γχά νε ι πέντε  τον αριθμόν. Τ α ΰ τα  δ ’έστ' 
*£ρί πόρων, περί πολέμου καί ειρήνης, περί φυ
λακής τ ή ς  χώ ρ α ς καί τώ ν εξαγομένων καί είσα- 
Υομενων, κα ί περί νομοθεσίας, κα ί τίνω ν είσαγω - 
TO  δέονται, καί τίνω ν Ιξα γ ω γ ή ς , "να πρός τού- 
*®’·ς καί συνθήκαι κα ί συμβολαί γ ίγνο ντα ι.

τόν λόγον . Ά λ λ ’  δμως ούδέν τώ ν εύνομου- 
μένω ν εθνών π αραλείπει αύτούς.

Ε ίς  τάς Α θ ή ν α ς  άπό τοΰ  Σόλω νος, είς τάς 
Συρακούσας, κα ί είς άλλας πόλεις ετέθησαν 
νόμοι κα τ ά  τής  π ολυτελεία ς κ α ί τοϋ στολι-  
σμοΰ τώ ν γυνα ικώ ν κ α ί άνδρών, κα ί ό Διό
δωρος π αρατηρεί δ τ ι ε κ  τώ ν  το ιούτω ν νό
μ ω ν , οί τοϋ  νομοθέτου τώ ν έν ’ Ιτ α λ ία  Λο- 
κρών Ζα.Ιενχον έπ ετυχον  π λέον τώ ν ά λλ ω ν ' 
δ ιό τ ι ά ν τ ί τής  χ ρ η μ α τική ς  π οινής, ή'τις έπε- 
β ά λ λ ετ ο  είς τάς παραβάσεις τώ ν  το ιούτω ν 
νόμω ν, ό Ζάίευχος  προσήψε διά  τοΰ  νόμου 
ο /ειδιστικήν έπω νυμίαν κ α τ ά  τοΰ  π αραβά 
του. Ε ίπ ε  δ η λ . ν,Γνναιχϊ έ.Ιευθέρα in) η.Ιείογ 
άχο.Ιονθεΐν μ ιας βεραήαινίδος έάν μ η  μ ε-  
θντι,ΐ) ώ στε έκαστος ή ίύ ν α το  ά ν εγ κλ ή τω ς ν ά  
βνομάση μέθυσον τ ή ν  συνοδευομένην υπό π λει-  
όνων θεραπαινίδω ν. Ά λ λ ά  τελευτα ΐον  έ μ ε ι
ναν άδρανεΐς άπαντες ούτοι οί νόμοι, κα ί 
α ύ τή , ή διά  τής κοινής παροιμίας απ άλα ι 
π οτ ’ ήσαν ά λ κ ιμ ο ι Μ ιλ ή σ ιο ι»  περιφρονητική 
πρόσρησις τής  κοινής γ νώ μ η ς , κα τ ά  τώ ν  έκ- 
π εσόντω ν, ώς οί Μ ιλ ήσ ιο ι, άπό τ ή ν  οποίαν 
ε ΐχον  άνδρείαν κα ί ά ρετήν, ένεκα  τής  τρυφής 

κα ί π ολυτελείας.
Τά αίτια εΐναι πολλά' άλλ’ εις άλλην 

παρά τήν σημερινήν συνεδρίασιν τά  πλείω.
Διά τών νόμων τοϋ Σόλωνος έτιμωρήθη ή 

άργία. Εις τάς Αθήνας καί τήν Κόρινθον δ 
άκτήμων καί ό άνευ έπαγγέλματος αργός 
ύπέκυπτεν είς βαρυτάτας ποινάς. *)

Ά λ λ ’  οί τοΰ Σόλω νος νόμοι έπ έβα λλον εις 
τούς γονείς τό  κα θήκον νά έπ ιμ ελώ ντα ι είς 
τό  νά μάθω σιν οί υίοί τω ν  τ έ χ ν η ν  τενά , νΐ 
νά δοθώσιν είς τό  έμπόριον, άφοΰ έμάνθανον 
πρώτον τ ά  είς έκαστον ά να γκα ΐα  γ ρ ά μ μ α τ ά  
κ α ί έγυμνάζοντο  νά κο λ υ μ β ώ σ ι, δέν ήσαν δέ 
έξ έ/,είνων οίτινες εύποροΰντες έδύναντο νά 
ά 'χ ο λ ώ ν τ α ι είς τ ή ν  φιλοσοφίαν κα ί είς τάς

*) Τούς τ ή ς  ά ργία ς άλόντας ά ποκτεΐνα ι.
Π λούτρχ .

Κ αί ό αργός υπεύθυνος εστω  π ιν τ ί  τώ  βουλο- 
μ ένφ  γράψ ασθαι. (Δ ιογεν. Λαέρ. Σόλω ν.)

Τ ή ςδ έ  ά ργία ς Ι π ίμ έ ν  Δ ράκοντος ά τ ιμ ία  ήν τό 
τ ία η μ α , Ιπ ί  δέ Σόλω νος εί τρ ις  τ ίς  αλών), ή τ ι -  
μοΰτο. (Π ολυδεύκης.)

Ν όμιμόν το ϋ τ’ έστι β έλ τ ισ τ’ ενθάδε, Κ ορινθία- 
σιν. Έ ά ν  δέ μ η δ ’ ό τ’.οΰν ’έχω ν  ζή  π ολοτελώ ς, τώ  
δ η α ίω  παρέδω καν αύτόν.

(Λ ίφ ιλος Ιν Έ μ π δ ρ ω  κ λ.)
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θεωρητικας έπιςήμας καί είς τά  γυμνάσια. *)
Ο; παραμελήσαντες τοιαΰτα καθήκοντα γο

νείς δεν είχον δικαίωμα νά άπαιτήσωσι τρο- 
©ήν άπό τό παραμεληθέν τέκνον.

Πρός τελειοποίησιν δε τών τεχνών, και 
πρός διανομήν τής εργασίας απαγόρευαν οί 
νίμοι τών Αθηνών νά μετέρχεται τις δύο τ έ 
χνας· δέν υπεχρέωσαν δ'μως, ώς οί Α ιγύπτιοι, 
τοΰς υίοΰς νά μανθάνιοσι τήν τέχντ·,ν τοΰ πα- 
τρός, άλλά μόνον την σύγχρονον έξάσκησιν 
δύο η πλειόνων τεχνών.

Οί ’Αθηναίοι καί πολλοί τών άλλων Ε λ 
λήνων περιεφρόνουν τοΰς χειροτέχνας" οί Κο- 
ρίνθιοι δμως έτίμων αύτοΰς καί τοΰς ώνόμα- 
ζον διοικητάς, δημιουργούς καί έπιδημιουρ- 
γούς. Δέν ήσαν όμως διά τοΰτο έ'λασσον πρό
θυμοι εις πάσαν θυσίαν η είς τάς πολεμικάς 
επιχειρήσεις. Ή  εκστρατεία τοΰ Τιμολέοντος 
καί τών Κορινθίων είς τήν Σικελίαν κατά 
τοΰ Ί κ ίτο υ  καί αί αξιοθαύμαστοι μάχαι καί 
νίκα ι αύτών, κατά τών μεγίστων δυνάμεων 
τών Καρχηδονίων, καί ή έλευθέρωσις τών Συ- 
ρακουσίων καί τών άλλων έν Σικελία Έ λλ . 
πόλεων άπό τήν τυραννίαν, άνήκουσιν είς τήν 
τάξιν τών ένδοξοτέριον μεγαλουργημάτων 
τής ’Αρχαίας Ελλάδος, 'ϊπήρξεν δμως καί 
τις πρόσαψις περί τά  πολεμικά, καί οί Κο- 
ρίνθιοι έθεώρησαν ώς πικράν ειρωνείαν το τοΰ 
Σιμωνίδου «Κορινθίοις δ’ ού μέμφεται τό 
’Ίλ ιον .» Κ ατά τόν Ηρόδοτον,οί Αθηναίοι καί 
άλλοι τών Ελλήνω ν έμαθον παρά τών βαρ
βάρων νά περιφρονώσι τοΰς χειροτέχνας. 2)

*) Μ ήτε νεΐν, μ ή τε  γρ ά μ μ α τα , έ — τών α μ α 
θών, τα ΰ τα  γαρ εκ παιδιόθεν έν τα ΐς  Ά θ ή ν α ις  
έμάνθανον. (Σουΐδας.)

Τοΰς μέν γαρ υποδεέστερον π ρ ά ττο ντα ς έπ ί τά ς 
γ εω ργία ? , και τό έμπόριον ετρεπον, τοΰς δέ βίον 
ικανόν κεκτημένους περί τήν ιπ π ικ ή ν  καί τα  γ υ 
μνά σ ια , καί τήν κυνηγεσίαν κα ι τήν φιλοσοφίαν 
ήνάγκασαν δ ια τρ ίβ ϊΐν . ( Ισοκράτης.)

2) Ε ί μ έν ,δ ή  κα ί τοΰτο παρ’ Α ίγυ π τ ίω ν  μ εμ α - 
θήκασιν οί "Ε λλη νες, ούκ έ χ ω  άτρδκέω ς κρΐνα ι, 
οοέων καί Θ ρήϊκας, κα ί Σκύθω ν καί Π έρσας, καί 
Λυδοΰς καί σχεδόν π ά ντα ς  τοΰς βαρβάρους άπο- 
τιμοτέρους τώ ν άλλων ηγουμένους πολιητέω ν, τούς 
τα ς  τέ χ ν α ς  μανθάνοντας, καί τοΰς έκγονους τού
τω ν, το ΰ ςδ ’ά πηλλαγμ ένου ; τών Χειρωναξέων γ εν 
ναίους νομίζοντας είναι, κα ί μ ά λ ισ τα  τοΰς ε’.ς π ό 
λεμον άνειμένους. Μ εμαθηκέναι δε τοΰτο π ά ντες 
οί "Ε λλη νες καί μ άλ ιστα  Λ ακεδαιμόνιοι, ήκ ισ τα  δέ 
Κορίνθιοι ονονται τοΰς χε ιροτέχνας. ( Ηρόδοτος.)

Ό  Σόλων ήθέλησε νά διόρθωση τό πνεϋμχ 
τών Αθηναίων, καί άπηγόρευσεν, επί ποιν·?,. 
παν ονειδος κατά τής έν τ·7, ά/ορα εργασίας 
πολίτου τινός ή πολίτιδος. Υπήρξε δ’έν 
Άθήναις έν είδος συναγωνισμού καί άμιλλα 
πρός τελειοποίησήν τών τεχνών, χορηγηθεί- 
σης πρός τόν άριστεύοντα μεταζΰ τών ομο
τέχνων, συντάξεως τινός υπό τοΰ δημοσίου, 
καί τίνος τιμής. *)

Καί ταΰτα πάντα διετάχθησαν πρός διόρ- 
θωσιν τής έπιπολαζούσης άργίας. Ό  Σόλων 
δέ άπτγόρευσεν είς τοΰς άνδρας νά πωλώοι 
τό μύρον, άλλά δέν έπέτυχε, διότι καί ρ -  
ρεψοί καί μυροπώλαι έγειναν άνδρες. 2)

Τά κοινά ήθη, καί ή κοινή γνώμη α ι 
τούν καί άρχοντας καί στρατηγούς, καί ρη- 
τορας τοΰς προπαρασκευαζομένους διάτά[χε- 
γάλα εργα τής πολιτικής καί στρατιωτική? 
διευθύνσεως, καί πλήρη έχοντας άφοσίωσινει; 
τήν έπιμέλειαν τών συμφερόντων τήςπατρι- 
δος. Τοΰτο ήθελον καί οί τεχν ΐτα ι καί ο! εύ
ποροι, καθ’ όλας τάς έποχάς τής υγειοΰς κατα- 
στάσεως τών ηθών χ.αί φρονημάτων. Ό  Κ.Ιιιαυ 
καί δ Ύ  η  έξΐΰοίος έξήλθον τών εμπορικών 
εθίμων δημαγωγοί γενόμενοι, κατά τοΰς χρό
νους τοΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, δτε εν 
πολλοΐς άπεπλανήθη, πρός βλάβην τών Αθη
ναίων ή παρ’αύτοΐς Δέσποινα τών απάντων 
κοινή θελησις καί ψήφος. Ά λ λ ’ ο ΚΜω>' κ» 
δ Ύ πέρβοΛος  μετά τοΰ Δήμου τών Αθη
ναίων εγένοντο οί κωμικοί ήρωες τής δρι- 
μυτάτης κωμωδίας τών 'Ιππέω ν τοΰ Άρι- 
στοφάνους. Καί πολιτικοί δμως άνδρες ίπε- 
χείρησαν έμπορικάς επιχειρήσεις πρός χρ·/ί{Λ«* 
τισμόν,ώς δ Θαλής, δ Σόλων, δ Πλάτων,ο Ζη- 
vcov Κιτιεΰς, καί δ 'Ρήτωρ Δημοσθένης, οστι< 
εΐχεν, έκ πατρικής κληρονομιάς, είς μίσθωιιν 
δύο έργαςήρια μαχαιροποιών καί κλινοποιων·

’ ) Ν όμος τ ις  ενθάδε έστι κείμενος, άπό -ω 
τεχνώ ν δσαι μ εγά λα ι κα ί δεςια ί, τόν άρ’.στον ον'

των

τώ ν έαυτοϋ συντεχνιώ ν, σ ίτησιν αυτόν Iv IIpuW  
νείω λαμβάνειν, θρόνον τε  τοϋ ΠλούτωνΟς έ£ήί· 

(Ά ρ ισ τ . Β άτραχ.) 
Τ α ΰ τα  γαρ τ ιμ ώ μ ενο ι, ού μόνον τοΰ κέρίουί, 

άλλα καί τή ς  τ ιμ ή ς  ενεκεν ώ ς πρός φίλους έ*1' 
σπεύδοιεν άν.» (Ξενοφ·)

2) Σόλων τε ό σοφός δια τώ ν  νόμων κ ε κ ώ λ υ Χ 1 

τοΰς άνδρας μυροπωλείν.
Κ αί δμω ς λέγετα ι καί ό Α ισ χ ίνη ς Μυρεψο;·

νΆ θή ν α ιο ί·)

Έ κ τών πρωτίστων μεριμνών T0W Έ λλ . 
διοικήσεων ύπήρξεν ή περί τής τροφής των 
κατοίκων. Διάφορα μέσα είς προφύλαξιν κατα 
τής συτοδίας έπενόησαν δσαι πόλεις δεν ει- 
νον τήν έκ τής χώρας αύτών άφθονίαν τοΰ 
jitou. Είς τήν Κ ύζικ ο τ  ύπήρχον όημοσιαι 
ίχοθήκαι, είς τήν sta jirfaxor  α«.η (Όρευ., .ο 
ί εξαγωγή, καί είς τάς Αθήνας δ l i M t r  
άπηγόρευσεν δλων τών τροφίμων τήν εςαγω- 
γήν, έκτος τοΰ ελαίου, πρός δε διετα,εν ί'να 
οί έμποροι καί πλοίαρχοι φέρωσι τόν σίτον 
είς τάς Αθήνας μόνον *) έπί ποινή, θανάτου. 
Παρατηρητέον ένταΰθα δτι ή σιτωνία υπηρςε 
δημόσιος υπηρεσία. Ό  Δημοσθένης όέ έςελε- 
/θη Σιτώνης.

Πλήν μυριοτρόπως εσοφισθησαν κα^α ·?ς 
Χιατάξεως ταύτης οί τολμηρότεροι των κερ-
(W -όπων ε ί ς  τοΰς μετά τόν Μέγαν Ά Μ ί,α γ -  
dpor χοόνους, δταν δ Σατραπευων τής Αλ»- 
ξανδρείας Κ Μ οαένης  ύπερηύξησε τήν τιμήν 
τοΰ Αιγυπτιακού διά τοΰ μονοπωλειου και 
τών φόρων έπί τής εξαγωγής. Συνεπώς όε 
άπηγορεύθη ν’άγοράζη τις περισσότερον ποσόν
τών πεντήκοντα φορμών. )

Κατά τής διατάξεως ταύτης πολύτροπα 
τεχνάσματα εγένοντο ύπό τών σιτοπωλών, 
ως μαρτυρεί δ Λυσίας, άντί δέ τών νόμων 
χ,αί τών αυστηρών ποινών, μόνη η αναπτυ- 
ξις τοΰ εμπορίου διώρθωσε το κακόν τοΰτο.

Ί Ι  ναυπηγήσιμος ξηλεία, ή προμήθεια τής 
πίσσης, τοΰ κηροΰ, καί πασών τών ε̂ ίς ναυ
πηγίαν χρησίμων υλών είπεκομιζετο από την 
Μακεδονίαν, καί τόν πόντον, ώς έπί τό πλεϊ- 
οτον, διά τοΰτο, έν Άθήναις, και ΓΚιραΐ-ΐ, 
δπου τά  ναυπηγεία ήσαν ένεργητικώτατα, 
όπήρχον δημόσιαι άποθήκαι ναυτικών σκευών, 
εξ ων έ^ίδοντο είς τοΰς πολιτας τά  ζητου-

*) Κ αί περί τούτω ν οί ήμετεροι νόμοι τ α ς  εσ χά  
τας τ ιμ ω ρ ία ς  όρίζουσιν,έάν τ ις  ’Α θηναίω ν άλλοσε 
σ'.χηγήτγ^ ώ ς υ μ α ;. Τ ώ ν δε νόμων τα  έ σ χ α τ α  
^τ:*.τίμ'.α προττετεΟ ηκότων ει τ ις  ο'.κών ΑΟηνησιν 
ΑλοΟιπου σιτηγήτε'-εν r4 ε'.ς το αττικόν εμποριον.

Ά ργύρ ιον  δέ μ η  έςήναι έκδοΰναι ’Α θηναίω ν κ α ι 
τών μετοίκω ν τώ ν Ά θη ν η σ ι μετοικουντω ν μηό*νΙ 
μ,ηδέ ών τοιουτοι κύριοι ειςιν εις ναυν η τ ις  αν μη 
μέλλ·β αςειν σΐτον άΟήναζε. (Δ ημοσθένης.) ^

2) Ε ίν α ι άγνω στον τό μέτρον τοΰτο. Ό  Βοι- 
κιος υποθέτει οτι είναι ίσον μέ τήν Μέδιμνον, 
° δε Σαμουήλ ΠετΓτος ο^ι είναι ισον με τον 
Βοιωτικον κόφΦίνον.

μενα, δσάκις προσέφερον ούτοι τά^πλοια και 
τήν προσωπικήν υπηρεσίαν των, εις^τας πο- 
λεμικάς χρείας, κατά τούς νόμους. )

’Εν Άθήναις άπηγορεύετο παν ναυτοόα- 
νειον πρός ξένον έμπόριον 2) ’Επίσης άπηγο
ρεύετο, έπί ποινή θανάτου ή εξαγωγή και 
μεταφορά δπλων είς τήν Μακεδονίαν, επι 
τής έποχής τοΰ Φιλίππου, ένώ είχον πόλε
μον κατ’ αύτοΰ συνεπεία τοΰ ψηφίσματος του 
Ύ ,αάρχου. 'Ωσαύτως άπηγορεύετο είς πάντα  
πλοίαρχον νά δεχθη, εί; τόπλοΐον^του κατα- 
δεδικασμένον καί δραπετευοντα. )  ̂ ^

'Η  άστυνομία τοΰ έμπορίου καί ή^αγορα- 
νομία είδικώς λεγομενη, άνεπτύχθη είς Α θή
νας, πλειότερον παρά είς πασαν άλλην πο- 
λιν τής 'Ελλάδος διά τήν πολυανθρωπίαν και 
διά τήν μεγάλην ένέργειαν απάντων ^τών 
ειδών τοϋ έμπορίου. Ύπήρχον έπομενω;. 
ά.) Οί Έ π ψ ε .Ιη τα Ι  τοΰ έμπορίου, οϊτινες 
έπιμελοΰντο ιδίως τήν εφαρμογήν τών περί
τοΰ εξωτερικού κ α ί  μεγάλου έμπορίου νόμων,
δεχόμενοι καί τάς μηνύσεις τών παραβά
σεων αύτών. β '.) Οί Σιτοφύλακες, _ οϊτινες 
έλάμβανον έπισήμως γνώσιν περί του ποσού 
τοΰ' είσαγομένου σίτου, κα· έσημείουν τούτο 
είς ειδικά βιβλία, έφορεύοντες κατά τόν νο- 
μον τοΰς σιτοπώλας 4). γ '·)  Οί άγορανόμοι, 
οϊτινες έφόρευον τό λεπτομερές κατ’ έςοχην 
έμπόριον, καί τήν έν τή άγορά εύταςίαν και 
είσέπραττον τά  έπί τής άγορας καί πωλησεως 
έπιβεβλημένα τέλη ,δ ι’ 8 έλέγοντο καί λογι- 
ςα ί 5). Είς τήν Σπάρτην,οί Έμπέλωρες είχον

Ού γαρ δή έ’στι γ ε  είπεΐν ώ ς άθήνησι μεν 
άφθονων δντω ν τώ ν να υπηγησ ίμ ω ν ξύλων, των 
πόέρωθεν καί μόλις είσκομιζομένων.

,Γ (Δημοσθένης.)
2) ”Ιστε γαρ δήπου, ώ  άνδρες’Α θηναΐοι τόν νό

μον, ώ ς χα λ επ ό ς  έστίν, έάν τ ις  ’Α θηναίων χ ρ ή 
μ α τα  δανείση είς άλλο τ ι έμπόριον, ή το Α θη-

(Δημοσθένης.)ναιω ν. ·» _ · * ,
η  Σΰ ουν, έάν σωφρονής, ουοενα τω ν φευγον- 

τω ν έάσεις έπ ί τήν ναΰν άναβαίνειν, οΰ γαρ εωσιν 
οί Ν όμοι. , (Δ ημοσθένης.)

4) Κ αί τοϋτο έκ τή ς  παρα σιτοφυλαξιν απο- 
γραφ ής, έάν τ ις  ί'δοι. (Δ ημοσθένης.^

Έ π ί  μέν το ΐς άλλοις ώνίοις δπασ ι τους αγο- 
ρανόμους φύλακας κ α τ ε σ τ ή σ α τ ε , έ π ί  όέ μονη τα υ τη  
τ ή  τέχ ν η  (τών σιτοπω λώ ν) σιτοφυλακας.

' (Λ υσιας.)
5)  ’Α γοράς τέλος, τα ύτη ν γέπο ι δώσεις έμοί. 

Έ θ ο ς  ήν τό  παλαιόν τοΰς έν τ ή  άγορα π ιπ ρ α -
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καί άγορανομικήν υπηρεσίαν, σύμφωνόν προς 
τους νομούς της πόλεως. Οί μετρονόμοι, 
επιτετραμμένοι ιδίως την εφορείαν της ακρί
βειας τών μέτρων κα'ι έ.) οί οψονόμοι, είδικώς 
επιτετραμμένοι την έπιτήρησιν τών κακί- 
στης, εν Άθήναις, καί εν Κορίνθω ύπολή- 
ψεως ιχθυοπωλών.

Είδικώς όμως η αγορανομία τών Αθηνών 
/,τον  ε ν ε ρ γ '/;τ ιχ ω τα τ ν ]5 κ ,α ιω ς  ο ’Α ρ ισ το φ ά νη ς 

εις τάς Ιίκκλησιαζούσας περιγράφει, συνεχώς 
έξεδίδοντο άγορανομικαί διατάξεις, καί συ- 
νεχώς μετεβάλλοντο κα ΐά  την άποδεδειγ- 
μένην i  ,άγκην,καί τήν ωφέλειαν τοΰ κοινοΰ *)

Αι *£λ. πόλεις εΐχον προσδιωρισμένους τό 
πους τών δημοσίων αγορών. Ό  Παυσανίας 
έδίσταζεν, άν έπρεπε νά όνομάσν] πόλιν τήν 
τών Φωκεων, εν τνί Φωκίδι, διότι έστερεϊτο 
τών Ιν έκάστη πόλει άπαιτουμένων δηαοσίων 
οικοδομών, καί τής αγοράς. Είς τάς Αθήνας 
ήσαν συςημέναι πολλαί άγοραί.Έν τνί πρώτνι 
δέ και μεγαλ/) αγορά, ήσαν σκηνωμένοι οι 
-κύθαι τοξόται, οίτινες έφρούρων καί υπηρέ- 
των, έν Άθήναις, ώς άςυνομική δύναμις. Έν 
τ 'ί αγορά διεκρίνοντο θέσεις τινες ονομασθεΐ- 
σαι fc cx.Ica, όπου επωλοΰντο ύιάφορα σκεύη, 
καί τ ’ ανδράποδα. Έκάστή δέ τών άλλων 
αγορών εϊχεν ειδικόν δνομα,έκ τών πωλουμέ
νων έν αότη πραγμάτων, ώς Ίματιόπω λις, 
και Σπειρόπωλις, Γυναικεία, ό'που επωλοΰντο 
ϊόίως τά  τών γυναικών, νθψον, Μύρα, Βι- 
βλίον, όπου επωλοΰντο ή έδηυ.οπρατοΰντο 
τοιαΰτα. Είς δε τόν Πειραιά καί τήν 'Ρόδον 
ύπήρχεν ή άγορά ή καλουμένη Δ ε ίγμ α , ένθα 
οί έμποροι έ^έθετον τά  δείγματά τών διά 
θαλασσής κομισθέντων πρός έμπόριον 2).

Είς τάς αγοράς ταύτας άπηγορεύετο πάσα 
διαταοαξις και έρις 3). Οί άγορανόμοι εΐχον 
την έςουσίαν νά σωφρονίζωσιν αμέσως καί

σκοντας τέλος £ι<5όνα». το ΐς  λογ ισ τα ίς . *Έστι δε 
αγορανομος,ό επό π τη ς  τώ ν ώνίων τ ή ς  άγορας.

1> Τ ' ί  < « , (Α ρ ισ τοφ ά νη ς.)
; 1 ι όεινον, ώσπερ ουχ  ορών α ’.ει το ιαυτα

γ ιν ό μ εν α  ψ η φ ίσ μ α τα ; ούκ οΐσθ’ Ικεΐνο ούδοξε τό 
πε^ί τών άλών : (Α ρ ισ τοφ άνη ς.)
 ̂) Κ αι το Δ ε ίγ μ α  τούνομα άπό τό δε ίγμ α  τών

α γω γίμ ω ν^το ΐς  ώ νητιώ σι δεδόσθαι. Έ λ έ γ ετ ο  καί 
-έ;αιρς.σις οπου έςεφορτίζοντο τά  φορτία.

3, <■« μ , ,  , , (Πολυδεύκης)
/) Jlv ο α πολ ιγα ινη , τους αγοράνομους καλώ .

(Ά ρ ισ το φ .)

παραχρήμα τούς άτακτοΰντας,καί διά τινων 
σκληρών μέτρων.Κατά τινα δέ νόμον τοΰ 
.Ιωνος ‘) πάν ψεΰδος καί πάσα απάτη άπη 
γορεύετο είς τάς άγοράς.

Είς τάς πολληπαθεΐς πάνηγύρεις τών 'Εορ
τών καί άγώνων ή αστυνομία άνετίθετο είς 
τούς χορηγούς. Είς τούς κριτάς, αγωνοθέτης 
καί βραβευτάς καί είς τούς επίτηδες διορισ
μένους μαστιγονόμους καί 'Ραβδούχους διά 
προχείρων καί ετοίμων σωφρονισμών 2).

Γην επιοΰσαν τής λήξεως τών Παναθη* 
ναιων οί Πρύτανεις τής Πανδιονίδος φυλής 
συνήδρευον καί άπεφάσιζον περί τών συμβα- 
σών κατά τήν διάρκειαν τών Παναθηναίων 
άσεβε.ών καί αδικιών. Μετά δέ τήν λήξίν 
τής πολλάς διαοκούσης ήμέρας πανηγύρεως 
τών Διοικούντων, ή Βουλή έδίκαζε περί τών 
παρανομιών και αδικιών αΐτινες συνέβησαν 
κατά τήν διάρκειαν τής Ιορτής.

'Ο δήμος Αθηναίων κατεδίκασεν είς θά* 
νατον, Εύανδρόν τινα καλούμενον, διότι έπε- 
χειρησε να εκτελεσν) τήν κατά τίνος τών 
φοιτώντων είς τήν εορτήν ταύτην, έμπορικήν 
άπόφασιν, διά τής συλλήψεως αύτοΰ.

Ά λ λ ’ας έπανέλθωμεν είς τάς οίκον, δια* 
τάξεις τοΰ εμπορίου.

Τινες τών ελ. πόλεων έν άνάγκνι χρηαά- 
των προσέδραμον είςτόμέτρον τών μονοπω- 
λειων τών τροφίμων. Τοΰτο δμως υπήρξε σπά* 
νιον και προσκαιρον και μάτην ό ΠνθοχΛης 
συνεβουλευε το μονοπώλιον τοΰ μολύβδου.

 ̂ Εις τα  ελεύθερα κράτη τής Ε λλάδος, καί 
ιδίως εν Άθήναις, η φορολογία διεκρίνετο. 
Εις επιθετικούς η άμυντικούς πολέυ.ους οί 
εκούσιοι έρανοι καί αί συνεισφοραί ήρχοντο 
εις βοήθειαν τοΰ δημοσίου Ταμείου καί τής 
πατρίδος.

Και αυτοί οι ξένοι μέτοικοι δέν άπηλλάσ- 
σοντο απο τας ένεκα τοΰ πολέμου όριζομέ* 
νας είσφοράς 3)

( *) Ό  μεν τοίνον νόμος κελεύει άψευδεΐν κατά 
την αγοράν. ’Έοικεν ό νόμος περί τών ώνίο;» 
κεΐσθαι. Δυοΐν τούτων δεΐν τούς άγορανόμους έπι- 
μελεισΟαι, της τε Ιν τη άγορα εύκοσμίας καί 
τοϋ άψεοδεΐν μή μονον τούς πιπράσκοντας άλλά 
καί τούς ώνοομένους. {Σουΐδας

, ) Παισί δε καί παιδαγωγοΐς καί τώ πλείστΜ 
°7.λω Ράβδου κοσμούσης ή νουθέτησις έγίνετο. 

ι {Πλάτων)
) Τών μεν γαρ εις τόν πόλεμον πασών ε’υφο

'Η ατέλεια κατά τό πολιτικόν σύστημα 
ιών Αθηναίων ήτο αμοιβή, ή βραβεΐον δι- 
ίόμενον είς τούς διαπρέποντας διά μεγάλων 
ύπέρ τής πατρίδος έργων πολίτας, ως εις τον 
Ίψ ιχρ ά τψ  καί Korcora, καί εις μεγαλως 
η εύστόχως εύεργετήσαντας τήν πόλιν τών 
Αθηνών ξένους, ώς είς τάν Λενχΐύνα, καί εις 
τόν Κυρηναΐον Έ π ιχ έρ δ η τ.

Είς τόπους ένθα υπήρχε τοιοΰτον σύστημα, 
8έν ήτον άνάγκη μεγάλων τελών. «Μή ζη
τήσετε, έλεγεν ό Δημοσθένης, ύπαρχούσης 
ύπονοίας πολέμου,νά συνεισφερωσιν από τοΰδε 
οί πολΐται μέρος τής περιουσίας των διά τάς 
άνάγκας τοϋ πολέμου. "Ας εχωσιν οι πολ,ΐ- 
ται τά  χρήματα, καλώς φυλάττοντες αυτα 
δπερ τής πατρίδος. "Αμα δέ φθάσ/, ή άνάγκη 
τοϋ πολέμου εκουσίως συνεισφερουσιν » Οι 
Μενδαϊοι δέν είσέπραττον τούς έπί τών γαιών 
φόρους, άνευ άνάγκης. ι)

Αί περί τών εμπορικών τελών τής αρ
γ ία ς  Ελλάδος σωζόμεναι πληροφορίαι είναι 
ως προείπομεν ελλείπεις, πρό πάντων, διότι 
εΐναι άγνωστον άν τά  διά τοϋ ίσθμοΰ είσκο- 
ρ.ιζόμενα ύπεβάλλοντο είς φοροδοσίαν, καί άν 
οί Κορίνθιοι έλάμβανον φόρον τίνα, καί κατά 
ποιον τρόπον. 2) Είς τάς Αθήνας έλάμβανον 
οί τελώναι πεντηκοστήν, έπί τών είσαγομέ- 
νων 3) ήτοι 2  ° /0 καί διά τοΰτο πεντηκοστο- 
λόγοι ώνομάζοντο. 'Ο Ξενοφά>r έν τή  πολι
τεία τών Αθηναίων άπαριθμών τάς προσγι-

καί τριηραρχιών Ικ τών παλαιών νομών ούκ είσίν 
άτελεΐς. Τών δ'ε λειτουργιών εΐπερ είσίν Ιερών ούδ’ 
εχουσιν. Ά λλά μεν γέγραπται, ατελείς αυτούς 
είναι· τίνος', τοΰ μετοικίου- τοϋτο γάρ λοιπόν 
ουδοί του. ’Έ τι τοίνυν ισως έπισυροντες έροϋσιν, 
ώς Μεγαρεΐς χαι Μεσσήνιοι τινές είναι φάσκοντες 
επειτ’ άτελεΐς είσιν άΟρόοι. . . . Τπέρ οή τοιίτων 
ώδί ποιήσατε. 'Όταν αύτά λέγωσι, κελεύετεείπερ 
άληΟή λέγουσι πρός υμάς τά ψηφίσματα, ένοΐς 
άτελεΐς είσιν, ουτοι δεΐξαι. Ού γάρ Ιστίν ούδείς 
άτελής παρ’ ήμΐν, οτω μή ψήφισμα η νόμος εδωκε 
τήν άτέλειαν. ((ΔημοσΟ.

*) Κατά τόν Ηρόδοτον ή Μένδη ήτο πόλις Ε λ 
ληνική, κείμενη έπί τής Μακεδονικής παραλίας.

2) Μόνος ό Στράβων έπεφύλαξεν ήμΐν τά έξης. 
"Και πεζή τών είσκομιζομένων έκ τής Πελοπον
νήσου καί τών είσαγομένων επιπτε τά τέλη τοΐς 
τά κλείθρα ε'/ουσι. Διέμεινε δε τοΰτο καί είς Ζςε- 
ρον μ.έ^ρι παντός.»

3) Τών είσαγομένων είς τόν Πειραια φορτίων 
τής αλλοδαπής πεντηκοστήν Ιτέλουν οί έμ

ποροι. (Στράβων.)

νομένας είς τήν πόλιν ωφελείας εκ τής ελευ- 
σεως τών συμμάχων, δια τας δικας αυτών 
συγκατατάττει καί τήν κατοςήν είς τόν Πει
ραιά- άλλ’ είναι άγνωστονδιάτί έόίδετο ο φό
ρος ούτος.

Τό έπί τών έξαγομένων τέλος έλεγετο 
χα ρα γώ γιον , τό έπί τής εξαγωγής τοϋ σίτου 
τριαχοστή  ήτοι εν τοΐς τριάκοντα. Κ ατά τόν 
Πελοποννησιακόν δμως πόλεμον έπεβλήθη ή 
είχοστη ήτοι 5 ° /0 τελωνιακός δασμός. 2) 
καί ή όεχάτη, έπί τών έκ τοΰ Πόντου φορ
τίων, κατά τάν Ά λκιβιάδην.

('Έπεται συνέχεια) 
ΚΠΝΣΤ. ΞΛΝΘΙΙΣ.

Δημοσιογράφος

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΦΟΡΕΓΤΙΚΙΙ ΑΡΧΗ 

ΕΚ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
Τ ί3  SCHOEMANN,

Διά τής νομοθεσίας τοϋ Σόλωνος ή τών 
νόμων φυλακή καί ή έπί τής τών κοινών διοι- 
κήσεως έοορεία άνετέθησαν είς τό άνώτατον 
συνέδριον τοϋ Άρείου Πάγου, βραδύτερον δέ 
μετά τήν πτώσιν τών τριάκοντα, δτε τήν 
άποκατασταθεΐσαν δημοκρατίαν προσεπάθουν 
νά συγκεράσωσι διά σωτηρίων τινών μέτρων, 
αύθις άνετέθη τνί άρειοπαγιτικ·^ βουλ·^, νά 
έπιβλέπη, έάν οί άρχοντες συμφώνως τοΐς 
νόμοις έπραττον. 3) 'Ο ’Ισοκράτης εν τίΜ 
ιδεολογική έκθέσει τών Αθηναϊκών πραγμά
των, ώς ήσαν έφ’ δσον τό τοϋ Σόλωνος πο
λίτευμα άδιάφθαρτον έτι έτηρεΐτο, νομίζει, 
δτι τήν αιτίαν τής κατά πανταπολ^λώ κρεισ- 
σονος τής παρούσης καταστάσεως έκείνης, 
είς κενά ευρίσκει ίάίως, πρώτον μεν εις τό

4) Καξω τούτου τά τέλη χωρίς, καί τάς πολ
λάς έκατοστάς.

Πρυτανεία, μέταλλα, αγοράς, μισθούς καί Δη- 
μιόπραττα. (Αριστοφάνης )

2) Καί τήν εικοστήν ύπό τοΰτον τόν χρόνον 
τών κατά θάλασσαν άντί τοΰ φόρου, τούς δπη- 
κόους έποίησαν, πλείω νομίζοντες &ν σφίσι χρή
ματα οΰτω προσιέναι. (θουκιδιοης.)

3) Σ-/ .  έλλ. άρχ, σ. 344 ΙΙρβλ. Πλουτάρ. βίον 
Σόλ. κεο. 19=ίδε άνετ. σ. 358.
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δτι οί άρχοντες τότε ούχί διά τοϋ κλήρου, 
άλλά S’ έκλογής καθίσταντο, καί τούτο ενε- 
κεν εκείνοι μόνον μετείχαν της άρχής, οι'τι- 
νες, κάλλιστοι καί ίκανώτατοι έφαίνοντο 
τοΐς συμπολίταις αύτών, δεύτερον όέ είς τήν 
τοΰ Άρείου Πάγου επιρροήν, όστις ούχί μό
νον ε~ί τνίς διοικήσεως τών άρχόντων άλλ’ έτι 
καί έπί τής τών ιδιωτών αγωγής αύστηαώς 
ήγρύπνει καί διά νουθεσιών, άπειλών καί 
ποινών τοΰς άκοσμοΰντας έκόλαζεν ') .  Ούχ 
ήττον δε είναι ή ευδαιμονία, ήν ή πόλις ο
φείλει τώ Άρείω 11 άγω, ή ευδαιμονία έ/.είνη, 
ή ύπό τοΰ σοφωτάτου τών ποιητών, τοΰ Α ι
σχύλου ύμνησθεΐσα, έκεΐ, ένθα αύτή ή θεά, 
ήν 5 ποιητός παρίστησεν ώς ιδρυτήν «ύτοϋ, 
πρεσφωνεΐ τώ λαώ αυτής 2).

Κ λΰοιτ’ άνοη θεσμόν, ’Α ττ ικ ό ς λέω ς 
π ρ ώ τα ς δίκας κρίνοντες α ίμ α το ς χ υ το ϋ - 
κερδών άθικτον τοΰτο βουλευτήριον, ' 
αίδοΐον, όςύθυμον, εΰδόντων δπερ 
εγρηγορός φρούρτ,μα γ ή ς  καθίσταμαι"
[εστε δε καί τό λοιπόν Α ίγέω ς στρατοί 
άεί δικαστώ ν τοΰτο βουλευτήριον. 
π ά γο ις  δ’ ’Ά ρειον τόνδ’, ’Α μαζόνω ν έδραν 
σκηνάς θ , ότ ήλθον Θτ,βέως κ α τά  <&θόνον 
στρατηλατοΰσαι, καί πόλιν νεόπτολιν 
τή νδ’ ΰψίουρ fov άντεπ  όργωσαν τό τε - 
’Α ρ ε ι δ’ εθυον, ενθεν εστ’ επώ νυμος 
π έτρ α , π ά γο ς  τ ’ Ά ρ ε ιο ς - Ιν δέ τώ  σέβας 
αστώ ν φόβος τε  συγγενής τό μάδικεϊν 
σχήσει τό τ ’ ήμαρ καί κ α τ ’ εύφρόντ,ν όμω ς, 
αυτώ ν πολιτώ ν μ ή  πικραινόντω ν νόμοις 
κακαΤς έπιρροαϊσι ξίορβόρω δ’ υδωρ 
λαμπρόν μιαίνω ν ουποτ’ εΰρήσεις ποτόν- 
τό  μ ή τ  άναρνον μ ή τε  δεσποτούμενον 
αύτο ΐς περιστέλλουσι βουλεΰω σέβειν, 
κα ί μ ή  τό δεινόν παν πόλεω ς εςω  βαλεΐν. 
τ ίς  γαρ δεδοικώς μηδέν ένδικος βροτών; ] 
τοιόνδε τοι ταρβοϋντες ένδίκω ς σέβας
f t  r \  t  ·\ rερυμα τε χω ρ ά ς και πόλεω ς σωτηοιον 
εχο ιτ  άν οΐον ούτις άνθρώπω ν έχε ι,
Ο υ τ  έν Σκύθαισιν οΰτε Π έλοπος έν ΐό π ο ις . 
το ύ τη ν  μέν έξέτειν* έμοΐς παραίνεσιν 
άστοΐσιν ές τό λοιπόν" όρθοΐσθοα δέ χρή  
κα ί ψήφον αιρειν καί διαγνώ ναι δίκην 
αιΟουμένους τόν όρκον- είρηται λόγος.

Ά λ λ ’ δμως ή έξοχος αυτη θέσις καί ή ά- 
περιόριστος τοΰ Άρείου ΠάγΟυ ισχύς ττί- 
πτουσι κατ’ έκείνην τήν περίοδον τής Α θη
ναϊκής ιστορίας, περί ής σπάνιαι μόνον καί 
ενδεείς ειδήσεις έ'φθασαν είς ημάς τουτέστι

’ ) Ίσοκρ. ’Α ρειο π α γ ιτ . §. 1 4 — |δ .
~) Ε ϋμινίδες σ τ ίχ . G6q καί έπ.

κατά τοΰς προ τοΰ Πεοικλέους χρόνους, καί 
έντελώς έλλείπουσιν ήμΐν σαφείς ένδείξει; 
περί τής σβέσεως τοΰ Άρείου Πάγου πρό; 
τήν βουλήν τών πεντακοσίων καί τήν εκκλη
σίαν τοΰ λαοΰ, περί τών μέσων καί τοΰ τρό
που, καθ’ 8ν έπετήρει τοΰς άρχοντας καί έ- 
κάλει αύτοΰς είς άπολογίαν, καί περί τών 
ορίων τών Ή λιαστών. Είνε δέ δλως γενικόν, 
δ ,τ ι παρά τοΰ Άνδροτίωνος καί τοΰ Φιλο- 
χόρου μανθάνομεν 1), δτι δηλ- οί Άρειοπα- 
γ ϊτα ι περί παντός σχεδόν άδικήματος καί 
πάσης παρανομίας έδίκαζον, καί καταλείπει 
ημάς εις άπορίαν τ ί  άρα ούχί ένοίπιον αύτών, 
άλλ’ ένώπιον τών 'Η λ ια ιώ ν έδικάζετο. Διότι 
ούδεμίαν έπιδέχεται άμφιβολίαν, δτι ούτοι 
καί κατά τοΰς προτέρους ήδη χρόνους τοϋ 
έτι άδιαφθάρτου πολιτεύματος τοΰ Σόλωνος 
είχον εύρυτάτην δικαιοδοσίαν, καί δτι ιδίως 
καί τά  τών αρχόντων πλημμελήματα αύτοί 
έκρινον 2). Έ άν δέ υποθέσωμεν, δτι ή δια
φορά ύπήρχεν ένταΰθα κυρίως, δτι οί Ήλια- 
σταί μόνον έπί τνί τυπική έγκλήσει έδίκαζον, 
άφ’ ού ή υπόθεσις έφέρετο ύπό τοΰ έγκαλοΰν- 
τος ένόπιον τής άρχής καί ύπό ταύτης ένηρ- 
γεϊτο ή προανάκρισις, ό δέ ’Άρειος Πάγο; 
ές έναντίας ούδεμίαν ήν υπόχρεος νά περι- 
μένη έγκλησιν, άλλ’ αύτεπαγγέλτω ς, ές 
ίόίας γνώσεως, ή έπί τή απλή μηνύσει ήόύ- 
νατο νά προβαίνν] νά έπιλαμβάνηται τής ά- 
να'κρίσεως, και νά έκφέρη άπόφασιν, έν άλ- 
λαις λέςεσιν, δτι ένώπιον μέν τών δικαστη
ρίων τών Ή λιαστών μόνον ή κατ’ έγκλησιν 
δίκη έλάμβανε ,χώραν, ή δέ τοΰ Άρείου Πά
γου διαδικασία ήν άνακριτική τις, δέν δυνά- 
μεθα τήν ύπόθεσιν ταύτην διά ρητών ενδεί
ξεων καί άσφαλών μαρτυριών νά στηρίξωμεν, 
πιστεύομεν δμως, δτι δέν είναι τούτου ένε- 
κεν ήττον πιθανή. Ω σαύτως έλάμβανεν ίσω; 
μέρος καί ό Ά ρειος Πάγος κατά τήν δοκι
μασίαν καί τήν εύθύνην τών άρχόντων, και- 
τοι ούτοι δέν έςηλέγχοντο ύπ’ αύτοΰ τού
του, άλλ’ ούτος ήν ώρισμένος μόνον, ϊνα τούί

*) Μ αξίμ . προοίμ . πρός Διονΰσ. Ά ρειοπαγ· 
τόμ . 1 I σ. 3 4  προσέτι Ν . Μύλλερ. άποσπάσ,11· 
Ε λλ. ιστορ \ σ. 3 8 7 .

2) Πρβλ. Ά ρ ισ το τ . π ο λ ιτ . 1 1 , 9 , ίδ ίω ς §· 4· 
ενθα τό τα ς  ά ρχά ς αίρεΐσθαι κα ί ε ϋ θ ύ ν ε ι ν, "/*' 
ρακτηρ ίζετα ι ώ ς έκεΐνο, ό'περ ό Σόλω ν δεν 
νήθη νά άρνηθή είς τόν λαόν.

έν τή βουλή τών πεντακοσίων, ή ένώπιον 
τών Ή λιαστών δοκιμαζόμενους, ή είς απολο
γίαν καλουμένους ά'ρχοντας χαρακτηρίζη ώς 
αναξίους, ή άξιοποίνους. Ά λ λ ’ ως πρός τήν 
σχέσιν αύτοΰ πρός τήν βουλήν τών πεντακο
σίων καί τήν έκκληαίαν τοΰ λαοΰ αρχαία τις 
καί ασφαλής μαρτυρία ι ) ούδεμίαν ν-αταλεί- 
πει ήμΐν άμφιβολίαν, δτι ούτος, ώσπερ βρα- 
δύτερον οί Νομοφύλακες,είχε τό δικαίωμα νά 
έπιβάλλν] τό Veto αύτοΰ, οσάκις βούλευμά 
τι έφαίνετο αύτώ έπιβλαβές ή παράνομον, 
καί διά τούτου ή νά παρακωλύν) τό νά φερθή 
είς έπιψήφισιν, “ή άν τοΰτο έγένετο ήδη, να 
έμποδί'ζη τήν έκτέλεσιν αύτοΰ, καί τοΰτο διά 
μόνης τής γ ρ α φ ή ς  π α ρ α ν ό μ ω ν ,  ήν δια 
τίνος τών [/.ελών αυτού εζνιγειρε κατα του 
βουλεύματος. Ά λ λ ω ς  δέν είναι βέβαιον δτι 
ή τοΰ Άρείου Πάγου εξουσία είχε τ ι αοριξον 
πάντοτε, καί οτι ούδέν μέσον βίας έξήν αυτώ, 
όπως αντίπραξη ή άντισταθή είς τήν θελη 
βιν τής βουλής, τής έκκλησίας τοΰ λαοΰ ή 
τών Ή λιαστών, έπίσης δμως εΐναι βέβαιον 
καί δτι τό σέβας, δπερ ό λαός ετρεφε γενι
κώς πρός αύτόν ήν άρκούντως μέγα, δπως 
άναπληροΐ τήν έλλειψιν άλλων μέσων βιας. 
λιότι έτι καί κατά τοΰς μεταγενεστέρους 
χρόνους, δτε τά  ήθη καί τά  αισθήματα τοΰ 
λαοΰ πολΰ τών άρχαίων έκείνων έςεκλιναν, 
εύρίσκομεν πολλά καί άναμφίβολα τεκμήρια 
τοΰ πρός τόν 'Άρειον Πάγον σεβασμού- πόσω 
[Αεγαλείτερον λοιπόν πρέπει νά υποθέσωμεν 
τόν σεβασμόν αύτόν κατά τοΰς προτέρους 
«κείνους χρόνους, πριν ή ό Άκρατος τή ς  δη
μοκρατίας οι roc μεθύσει τόν λαον; Και 
έν αύτώ τώ  Άρείω Πάγω είχε παραμεινει 
άδιαλείπτως έκ τών προτέρων εκείνων χρό
νων πνεΰμα τ ι τής αύστηρότητος τών ηθών, 
«εμνή τις εξις τοΰ ζήν, καί εύσεβής τοΰ δι
καίου καί τών πρός τοΰς Θεούς καί άνθρώ- 
πους χρεών τήρησις, ώστε, ώς ο ’Ισοκράτης 
βέβαιοί ήμας 2), είχε τήν δύναμιν καί αύ
τοΰς τοΰς ήττον αγαθούς νά μεταβάλλω, καί 
βελτιοΐ άν τοιοΰτοι μετεΐχον τοΰ συνέδριου 
τούτου. Ό  "Αρειος Πάγος ήν συνέδριον άρι- 
οτοκρατικόν, τοΰτο δέ διά τοΰ οργανισμού,

*) Φ ιλόχορος έν τ ε μ . νόμ. ^ητ. μ ετά  τόν Φ ώ 
τιον Πόρσαν σ. 6 7 4  καί παρά  Κ . Μύλλερ έν αλλ. 
Χ· σ. 4 0 7 .

2) Ίσοκρ. Ά ρ ε ιο π α γ . κεφ . 1 ο  §. 38 .

8ν δ Σόλων εδω/.εν αυτω υπό έννοιαν μάλ^- 
λον πραγματικήν ή πρότερον. Διότι ή πρό 
τοϋ Σόλωνος άνω βουλή, ήτις έφερε τό όνο
μα τοΰ Άρείου Πάγου ') ,  ήν σύστημα ευ
πατριδών καί ώς έκ τουτου μάλλον επιτ/ι
δία νά φροντίζν) περι τών συμφερόντων τής 
ίδίας τάξεως ή τών τής πολιτείας. Ο Σολοιν 
δέν κατήργησε βεβαίως τό προΰπαρχαν συνέ- 
δριον, άλλά διέταξε νά σύγκηται τού λοι
πού έξ έκείνων μόνον, οϊτινες έδεικνυοντο 
άνεπίληπτοι έν τινι τών εννέα αειωματων 
τών άρχόντων Εις τό άξίωμα τοϋ άρχοντος 
δέν ήδύναντο ν’ άνέλθωσι τοτε είμνί ανδρες 
έκ τών άνωτέρων τάξεων, εκείνοι άρα, 
νες έκέκτηντο ικανήν παιδείαν και ήσαν 
λίαν άφρόντιδες περί χρημάτων, ί'να δυνιονται 
ν’ άφιερώνται έντελώς εις το δημοσία πραγ- 
ματα , έπειδή δέ αι άρχαι καθίσταντο δι 
εκλογής, ήν επόμενον, δτι δ λαος ουδενα η- 
θελεν έκλέξει περί τής χρηστότητας καί Ικα- 
νότητος τοΰ οποίου δέν ήν βέβαιος. Ή  δε 
μετά τήν διοίκησιν τοΰ αρχοντος διδομεν/ι 
άπολογία ήδύνατο νά δείΕ'/ϊ άν ο εκλεχθείς 
ήν ή μή άξιος τής πίστεως τών έκλογέων 
αύτοϋ καί είναι άδηλον είσετι, άν προς εί
σοδον ε?ς τόν "Άρειον Πάγον ήρκει νά δια- 
γνωσθή τις έν τή  άπολογία ως άμεμπτος, 
καί άν δ Άρειος Πάγος δέν είχε εξουσίαν 
καί τοιοΰτον δντα τινά ν’ άποκλεινι ότε δ ί
καιοι ένδοιασμοί ύπήρχον περι τής ικανο- 
τητος αύτοϋ, τοΰθ’ δπερ έάν μή ρ'ίτώς μαρ- 
τυρήται, είναι δμως τούλαχιστον πιθανω- 
τατον 2). ’Εν τούτοις, δπως ποτ’ άν ή, δ 
Ά ρειος Πάγος ύπήρξεν άείποτε συνέδριον δια
κεκριμένων καί δεδοκιμασμένων άνδρών, ε
πειδή δέ ή είς αύτόν είσοδος ήν έφικτή είς μό
νην τήν προβεβηκυΐαν ήλικιαν, τα  δε μελ/j 
αύτοΰ διετήρουν διά βίου τάς θέσεις αύ ών, 
τούτου ένεκεν έπρεπε νά ύπάρχτ, πάντοτε με
ταξύ αύτών ικανός άριθμός γερόντων και οη 
καί πρεσβυτάτων, τούτο δέ συνεβαλλετο μα- 
λιστα είς τό νά διαφυλάσση καί μεγαλυ-,τ) 
τήν τε  έσωτερικήν καί τήν έξωτερικήν αξιο
πρέπειαν τοΰ συνεδρίου. Προσέτι δέν είναι τέ
λος άναξία προσοχής καί ή έγγΰς τοΰ Άρείου

’Ίδε άνωτ. <γ· 332 και B3S.  ̂ ^
2) Πρβλ. Lnwqmau ττρος Ίσοκράτ. άρειοπαγ. 

σ. 128.
6
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Πάγου σχέσις πρός τήν θρησκείαν καί μά
λιστα πρός τοιοϋτο κεφάλαιον τής θρησκεί
ας, δπερ πρό πάντων ην επιτήδειον καί ηθι
κώς αγαθοποιόν επιρροήν νά έξασκή, δπερ 
βεβαίως δέν δύναται νά λεχθή περί πάντων 
τών κεφαλαίων αυτής, Οί Ά ρειοπαγΐται 
ησαν τρόπον τινά ύπηρέται τών θεών εκεί
νων, αΐτινες κατ’ έξοχήν καλούνται οεμνα ϊ, 
διότι μόνον καί μόνον ειχον έργον νά διατη- 
ρώσι μεταξύ τών ανθρώπων τό πρός τό αιώ
νιον όικαιον σέβας καί τήν τήρησιν τών ίερών 
καθηκόντων, κα'ι τον μέν κακόν ώς όργίλαι 
Έριννύες νά τιμωρώσι, τάν δέ αγαθόν ώς 
αγαθοποιοί Ευμενίδες νά προστατεύωσιν, 
ώσπερ η ενέργεια αύτών αυτη τόσον έξόχως 
παρισταται υπο τοΰ Αισχύλου εν τ·  ̂τραγω- 

έν γούτος εξυμνεί τήν ϊδρυσιν τοϋ Άρεί
ου Πάγου. Τό τέμενος τών Ευμενιδών έκει- 
το αμέσως παρά τόν Άρειον Πάγον, οί δέ 
Αρειοπαγΐται ωφειλ.ον νά φοοντίζωσι περί 

τής θεραπείας αυτών καί τούτου ενεκεν έξέ- 
λεγον τους ιεροποιοϋς διά τάς είς αύτάς προσ- 
φερομένας Ουσίας *)· τό δέ δικαστικόν αυτών 
αξίωμα, καθ’ δ ιδίως ένήργουν ώς θεράπον
τες τών σεμνών τούτων, ώφειλε νά διατηρή 
έν τη ψυχή αυτών τόν ευλαβή εκείνον φόβον, 
δστις, ως λεγει ο Αισχύλος, πρός σωτηρίαν 
έστι τών ανθρώπων, καί ν’ άναμιμνήσί] αύ- 
τοΐς, ότι μόνη ή καθαοότης τής καρδίας δύνα- 
τα ι νά είναι βεβαία περί τής εύμενείας τών 
θεών. Πλην τούτου ύπήρχον έμπεπιστευμένοι 
τοΐς Ά ρειοπαγίταις αρχαίοι θεσμοί καί ιερά, 
έφ’ ών μυστηριωδέστατον έβασίλευε σκότος 
καί μεθ’ ών έπίστευον δτι ή σωτηρία τής 
πόλεως υπήρχε συνοδεμένη 2), τέλος δέ ου- 
τοι ησαν κατ’ έξοχήν τεταγμένοι, ϊνα φρον- 
τιζω σι περί τής άγιστείας τής θρησκείας, 
τής πολιτείας καί τιμωρώσι τους παραβά- 
τας αυτής’ έν συντόμω τό πάν συνενοϋτο, 
ί'να πρό παντός διατηρή ζωηρώς έν αύτοΐς τήν 
εΰλάβειαν έκείνην, ην καί αύτή ή είδωλολα- 
τρεια εγίνωσκε παρά πάσας τάς πλάνας αυτής.

"Ο ,τι δέ μερικώς δύναται νά λεχθή περί 
τής ένεργείας τοΰ Άρείου Πάγου, άναφέρεται, 
ως επι τά πολΰ, μόνον είς τους μετά  τόν Εύ-

*) Πρβλ. Μύλλερ. Α ίσ χύ λ . Ε ύμενίδ . σ. 47 9 .
, )  Δ'.νάρχ. κατά  Δί,μοσθ § 9 , ' (ένθα άναγνω - 

στεον τα ς  απορρήτους διαθήκας, οΰνί άπο& ίκας )
μ ετα  σχολ. τοϋ Μ ΐτ ϊν ερ  σ. 9 3 , 91."

κλείδην χρόνους, δτε ούτος άποκατέστη, εί 
μη έντελώς, κατά μέγα δμως μέρος είς τήν 
προτέραν αύτοϋ Θέσιν, ώς άνωτάτη έφορευ- 
τικη αρχη, εφ’ όσον τοϋτο ήδύνατο νά κατοο- 
ΘωΘή διά τοΰ γράμματος τοΰ νόμου, έν όλως 
όε οιαφόρω πνευματι τοΰ είς άκρατον δημο
κρατίαν είθισμένου λαοΰ. Τάς αιτίας δι’ άς ί  
Περικλής και οι οπαδοί αύτοΰ ένόμισαν σκό- 
πιμον, να στερησωσι τάν "Αρειον Πάγον τής 
προτέρας αύτοϋ πολιτικής άρμοδιότητος καί 
ν’ αφήσωσιν αύτώ μόνην τήν ποινικήν δικαιο
δοσίαν ύπεδείξαμεν άνωτέρω ‘). Οί τότε κα- 
τασταθέντες νομοφύλακες, οίτινες εν τε τή 
βουλή και εν τή  εκκλησία τοΰ λαοΰ (οφειλον 
ν’ αγρυπνώσιν, ΐνα μή παράνομόν τ ι  ή τη πό- 
λει επιζημιον διαπραχθή, ουδέ τό έλάχιστον 
ί'χνος κατελιπον τής ένεργείας αύτών έν τ /j 
ίστορια, έπισης όμως ολίγον άκούομεν κατά 
τους μετα τάν Ευκλείδη χρόνους περί άναλό- 
γου τινός ένεργείας τοϋ ’Αρείου Πάγου. Περί 
δε τής εφορίας αυτοΰ έπί τής διοικήσεως των 
αρχόντων έν μόνον υπάρχει παράδειγμα 2), 
δι’ού ταύτοχρόνως μανθάνομεν, δτι ή ποινική 
αυτοΰ δικαιοδοσία ήν περιωρισμένη καί τούτου 
ενεκεν^ένσπουδαίαις περιστάσεσι μόνην εξου
σίαν είχε νά μηνύνι τήν ύπόθεσιν είς τόν λαόν,
*'■ εις τα  τοΰ λαοΰ δικαστήρια καί ίσως νά 
εισαγ·/) έγκλησιν. Καί κατά τών μή αρχόν
των δε ο "Αρειος Πάγος ένη'ργει πολλάκις 
ανακρίσεις, οτε μεν αύθορμη'τως, δτε έλά(λ- 
βανε γνώσιν αδικήματος τίνος 3), ότέ δέ τ·?ί 
εντολή τοΰ λαοΰ 4), καί ειτα άνέφερετό άπο
τέλεσμα, καί κατά μέν τήν πρώτην περί- 
/.τωσιν εξελεγεν εκ τών ιάίων αύτοΰ μελών 
κατήγορον, ίνα, δτε αυτός δέν ήδύνατο νά 
τιμωρησν] επαξιως τον άποδει^θέντα ένοχον, 
καταδιώξη αύτόν ένώπιον τοϋ δικαςηρίου*5), 
έν ώ κατά τήν δευτέραν περίπτωσιν, ό λαός 
διώριζε τους κατηγόρους 6). "Αλλως δέ φαίνε
τα ι,ότι ο Άρειος Πάγος ήδύνατο καί νά παραι
τηθώ τής επιβληθεισης αύτώ άνακρίσεως ').

Περί τής έπί τών ηθών έπιτηρήσεως

‘) "Ιοί σελ. 354.
2) Προβλ. Κ ικερ. de divin, Ί, 25, 54.
' )  Δημοσθ. περί Στεφάνου σ. 2 7 7 .
*) Δ ό γο ί κατά  Ν εάρα σ. 1 3 7 2 .
*) Δ ινάρχου κ α τα  Δημοσθένους § 5 0 .
) Δ ινάρχου έν άλλοις χω ρ ίο ις  § 5 7  και 5 8 .

') Ω σ α ύ τω ς-§ 10. 1 7 . ’
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χαί τοΰ δικαιο')ματος τοΰ νά καλή εις απο
λογίαν καί τιμωρώ τινα, ενεκα έκδεδιητη- 
ρ,ένου βίου, εύρίσκομεν παραδείγματά τινα 
χαί έκ μεταγενεστέρων χρόνων *)’ άλλ,’ εν
ταύθα κυρίως άνηκει ή άρμοδιότης τοϋ ’Αρείου 
Πάγου ώς πρός τήν γραφήν άργίας, τούτέ- 
στι τήν έγκλησιν, δι’ ής κατηγγέλλετο, δστις, 
νωρίς νά κέκτηται περιουσίαν τινά, ές ής νά 
ϊύνηται νά ζή, περιεφέρετο άεργος, άντί 
νά ζητή έντιμον ά/τιμισθίαν διά τής έργα- 
δίας 2). ’Επίσης ένταΰθα άνήκουσιν ή άρμο
διότης αύτοϋ περί τάς εγκλήσεις έναντίον 
έκείνων, οίτινες κατησώτευσαν τήν κληρονο
μικήν αύτών περιουσίαν ( γραφή τον κατε- 
δηδοχε'ναι τά πατρώα)  3), καί η εφορεία 
αυτοΰ έπί τής τηρήσεως τών τής πολυτελείας 
■ρόμων, κοινώς μετά τών γυναικονόμων, οι'τι- 
νες δ'μως μόλις περί τους χρόνους Δημητρίου 
τοΰ Φαληρέως έγκατεςάθησαν 4). Ό  ’Ισοκρά
της έξυμνεΐ προσέτι τήν πρόνοιαν τοΰ ’Αρειου 
Πάγου περί τής καλής ανατροφής τών νέων, 
μόνον δμως ώς παρελθοϋσαν παριστησι την 
ενέργειαν αύτοΰ ταύτην, ής ή άποκαταστασις 
έστίν εύκτέα, καί τω  ovTt κατά  τά χρονικον 
διάστημα μεταξΰ Περικλέους καί τοϋ θανά
του τοΰ Ίσοκράτους ουδέν ίχνος φαίνεται 
ταύτης 5). Έ ξ  έναντίας δε ό "Αρειος Πάγος 
αά\ κατά τό χρονικόν εκείνο διάστημα προε- 
νόει υπέρ τής καθαρότητος καί τής μή παρα- 
βιάσεως τής θρησκείας,τής πολιτείας, καίτοι 
ούχί μόνος. "Οτι δέ ή άπόφασις περί παρα
δοχής η άτορρίψεως νέου θρησκεύματος ύπή- 
γετο ύπά τήν δικαιοδοσίαν αύτοϋ, εΐναι άνα- 
πόδεικτον 6). 'Ό τ ι δέ αδικήματα τοιούτου 
είδους ήδύναντο, κατά τινας τοολάχιστον

*) ’Ίοε Πρόκ. Ά τ τ ικ .  <τ. 2 9 8  καί ές.
2) Α θηναίος IV , 6 4 . α. 1 6 7 .Ε .
3) 'Ο μ ο ίω ς, σ. 2 9 9 .
*) ’'Γδε κάτω θεν τοΰ κ ϊφ α λ . μμ·
5) Δ ιότι ο ,τ ι ό συγγραφεύς τοΰ διαλόγου Α ςί- 

ο /ο ς Ιν κεφ. 8  λέγει περι τή ς  επ ί τώ ν έφηβων 
έπιτηρήσεως τοϋ ’Αρείου Π άγου, δεν δύναται να 
έχληφθί), είμή ώ ς ασφαλής άπόδειςις δια τούς 
χρόνους τούτους.

6) Έ κ  τοΰ 'Α ρπακρατίόνος ύπό τα ς  I π  ι θ ε 
τ ο ύ ς  έ ο ρ τ ά ς  συνεπέρινον πολλοί, και εγώ  οε 
“ύτό ; πρότερον, δ τι ό άσπαζόμενος, νέον μή  ύπό 
τών νόμων καθιερωμένο'/, θρήσκευμα, ήδύνατο νά 
« τ α γ γ ε λ θ ή  ένώπιον τοΰ Ά ρείου  Π άγου. Ο τι 
ό’̂ ω ς τό χωρίον τοΰ Ά ρ π ο κ ρ . δεν έδείκνυε τοϋτο, 
Απέδειξα έν τή  Oposcula III σ. 4 3 9 , μ . 2 2 .

περιπτώσεις, νά ληφθώσιν υπο τήν έννοια'/ 
τής άιεβείας, τοοτέστι τήςπαραβιάσεως τών 
πρός τους Θεούς,τής θρησκείας,τής πολιτείας 
καθηκόντων, καί οτι έγκλησεις έπι ασεβεια 
είσήγοντο παρά τω  Άρειω Παγω, αποδει- 
κνύουσιν έναργως πολλά παραδείγματα, και 
τ ο ιο ύ /ι  ολίγα ετερα δεικνόουσιν, δτι κα ίτά  
τών Ή λιαστών δικαστήρια έδίκαζον έπί άσε- 
βεία, καί ελλείπει ήμΐν ή βεβαία γνώσις 
ττερί τοϋ πώς ή άρμοδιότης άμφοτερων π ε -  
ριωρίζετο *). Ώ ς άσέβεια έθεωρεϊτο καί ή 
έκρίζωσις τών ιερών νομιζομενων, ως τ^ 
Ά θηνά άνηκουσών, έλαιών, καί ετιμωρεΐτα 
υπό τών νόμων δι’ εξορίας καί δημεύσεως 
τής περιουσίας. "OTt δέ ή επί τω  αίιχ.ηματι 
τούτφ  έγκλησις υπήγετο υπό τήν δικαιοδο
σίαν τοΰ Άρείου Πάγου, είναι βέβαιον ), 
ώσαύτως δέ καί δτι υπ’ αυτού διωριζοντο καί 
οί έπιτηρηταί, οϊτινες ώφειλον να φροντι · 
ζωσι περί τών δένδρων τούτων.

"Οσω δέ καί μεθ’ ολα ταϋτα μικρού λό
γου αξία φαίνεται ή έπιρροή, ήν ο "Αρειος 
Πάγος έξήσκει έπί τών πραγμάτων τής πο
λιτείας, κατά τούς χρόνους εκείνους, οίτινες 
είσίν ακριβώς γνωστοί ήμΐν, τοσοΰτον ομως 
έν τνί κοινή γνώμη ένομίζετο πάντοτε ως σε- 
βαστότατον συνέδριον. Ό  λαος δεν ήθελε βε
βαίως έν τνί δημοκρατική) αυτοΰ ελευθερία να 
περιορίζηταιύπά τούτου, έτιμα όμως και ενε- 
πιστεύετο αύτώ. Δίκαι, ας ήθελον να άιε- 
ξάγωσι κατά βάθος καί εύσυνειδότως, ανετι- 
θεντο αύτώ 3), καίτοι βεβαίως ή τελευταία 
άπόφασις έπεφυλάσσετο τοΐς τοΰ λαού δικα- 
στηρίοις, καί συνέβαινε πολλάκις ο υπό τοΰ 
Άρείου Πάγου εΰρεθείς ένοχος, ν ' άθωωθή με- 
τέπειτα  ύπ’ εκείνων 4). Καί διάφοροι δε άλ- 
λαι υποθέσεις ένεπιστεύοντο αύτώ, καί γνώ 
μη έζητεΐτο παρ’ αύτοϋ, ένίοτε καί περι πραγ
μάτων, άτινα ούδεμίαν προφανή σχέσιν  ̂εΐ- 
χον μετά τοϋ κυρίου αύτοϋ προορισμοΰ °) ένίο
τε δε περιεβάλλετο καί δ ι’ έκτακτου π λ /jpi-

‘) ΓΙ3βλ. Π»όκ. Ά τ τ ικ .  σ. 3 0 5 .
2) [Τοβλ. τον λόγον Αυσίου περι έλαιώ ν. _
*) ’Ιδ ίω ς το ια ϋ τα ι, καθ’ ας τ,θελον ν άποκλει- 

σθή ή  δημοσιόττ,ς, (!)ς Α . Σ μ ιθ  οο-'-,ε·., έν Ν. 
R fiiiu  M U i43.1830 σ. 22?·.

4) Δ ’.νάρ*/ου κ α τά  Δ ηαοσθένου^ξ 54 .
- J A . X . περί οικοδομών τινω ν εν τ ^ π ο λ ε ι ,  Αι* 

σ χίν . κατά  Τ ιμ ά ρχου  σ. 1 0 4 , καί περί τώ ν φό- 
; ρων τώ ν σ υ μ μ ά χω ν. C. in sc r. I σ. 1 1 4 .
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ξουσιότητος, νά πράττη κατά την β ίαν εαυ
τού γνώμην, ' )  καίτοι εκείνο, δπερ ρήτωρ τις 
τών δημοκρατικών χρόνων ισχυρίζεται, 2) δτι 
δηλ. ο λαός συχνάκις παρέδωκεν είς /εΐρας 
αυτών την πολιτείαν καί τήν δημοκρατίαν, 
δέν εΐναι είμή ρητορική φράσις. 3)— "Αλλως 
δέ δ "Αρειος Πάγος, καθ’δσον έπρόκειτο περί 
διαχειρίσεως χρημάτων, ην υπόχρεος, ώς πα - 
σα άλλη άρχή,νά δίδτ) λόγον τοΐς λογισταΐς. 4) 
"Οτι έκαστος Ά ρειοπαγίτης ένεκα αδικη
μάτων ήδύνατο νά κληΟή εις απολογίαν, 
εννοείται οΐκοΟεν, ώσπερ δέ ή βουλή τών 
πεντακοσίων είχε τδ δικαίωμα ανάξια αύ
τής μέλη ν’ άποβάλλϊ], οΰτω κατά φυσικόν 
λόγον καί δ "Αρειος Πάγος είχε παρόμοιον 
δικαίωμα κατά τών μελών αύτοϋ. Φαίνεται 
δμως, δτι οί άποβληθέντες ήδύναντο ν’ άπο- 
κατασταθώσιν αύθις διά τής άποφάσεως δ ι
καστηρίου τίνος τών Ή λιαστών. ®)

AAE3IOS ΤΣΙΜΒΟΓΡΑΚ.Η2.

Ι Ο Υ Λ Ι Α
Διήγημα (1872).

Α'.

Κάρολε Γ Φραγκίσκε ! Λουδοβίκε! έ'κραζον 
δεκαπέντε, είκοσι φωναι σπουδαστών πρός 
άλλους συμμαθητάς των, συναθροισμένους έν 
τη πλατεία  τοϋ Πανθέου, μετά  τήν έκ τής 
νομικής σχολής έξοδόν τ ω ν .. . .  Ιδού έρχε
τ α ι ! . .  Ερρίκε, δράμε, έρχετα ι! έπανελάμ- 
βανον αί αϋξουσαι φωναί τών προσερχομέ- 
νων, οϊτινες παρετάσσοντο έν τώ πεζοδρο- 
μιω περιμένοντες τό άντικείμενον ού έ'νεκεν 
έγίνετο τοσαύτη ταραχή',

’ ) ΔημοσΟ. περί Στεφάνου σ. 2 7 2  § 134.
’ ) Δ ινά ρ χ . εν άλλαις χω ρ ίο ις  § 7.

^ 3)  Μ ετά την μ ά χ η ν  τή,- Χ α ιρω νείας πολλοί, 
ο ιτινςς εγκατελειψ αν τή ν  πα τρ ίδα  αυτώ ν έν το ΐς 
κ ιν ίυνοις. έτιμω ρήθησαν δπο 'τοΟ  Ά ρείου  Π άγου 
δ ια  θανάτου. Λυκοΰργ. κατά  Λ εοκράτους § 5 2 . Α ϊ- 
σχίνου κ α τά  Κ τη σιφ . σ. C43. Ε ίνα ι ομ ω ς ά'3ηλον 

° Αρειος Π ά γος κ α τά  τήν πεοίστασιν τα ΰ - 
την ενήργησεν | ί  ί ί ία ς  έξουσίας, ·!> αυνεπεία έκ- 
τα κτού  τίληρεςουσιότητος.

4) Α ΐσ χίν . έν αλλ’ χ .  σ. 108 .
!) Λ ινάρχ, έν άλλ. χ .  § ;>(>. 3 7 .

—  Φίλοι μου, παραχωρήσατε τήν καλ- 
λιτεραν θεσιν είς τόν Ερρίκον- θά σκάσ-/] άπό 
τήν άπελπισίαν το υ ! Νά μή δυνηθή νά κα- 
τορθώσν) τίποτε μεθ’ ό'λην τήν επιμονήν του!

Οί σπουδασταί άπαντες ύπεχώρησαν Ολί
γον, δπως έκτελέσωσι τήν παραγγελίαν τοΰ 
λαλοϋντος, χάριν τοϋ Ερρίκου, δστις προχω- 
ρήσας έστη είς τήν ά'κραν τοϋ πεζοδρομίου.

Τά διεγεΐραν τοσαύτην θύελλαν κραυγών 
καί προσκλήσεων ήτο νεάνίς τις έρχομένη τήν 
στιγμήν έκείνην έκ τής δδοϋ τοϋ κυρίου Πρίγ- 
κηπος (Rue Monsieur le Prince.)

Ίόού ή ωραία μας ! Ποϋ ήσο τόσον χρό
νον, φίλη ; Πώς δέν έφαίνεσο; έπανελάμβα- 
νον ά^ιακόπως οί ζωηροί σπουδασταί τής νο
μικής, ά ναγκάζοντες τό δυστυχές αυτών θϋμα 
να ερυθρια καί νά έπισπεύδ·/] τό βήμα.

Και πόσον ωραία τή αρμόζει αύτό τό 
φόρεμα ! έ'γεινεν άγγελος τέλειος ! . . .

Ουφ! υπελαβεν έ'τερος έχων πάντοτε 
τό σκώμμα είς τά  χείλη, δέν εΐναι γυνή; Μά 
τήν αλήθειαν, έάν έξακολουθήτε νά έξαγγε-  
Μ ζετε  δλας τάς γυναίκας, δ αγαθός ©εός δέν 
θά εχν) πλέον τόπον είς τόν παράδεισον, καί 
επομένως θά έπιστή άνάγκη νά στείλη πολ- 
λάς καί είς τήν κόλασιν . . .  "Οσον άρορα το 
φόρεμα, τήν καθιςα θαυμασίαν- δέν εχει λόγον.

—  Σεβάσθητε τούλάχ ιστόν τό πένθος, 
αδελφοί! ήκούσθη λέγουσα σοβαρά φωνή.

"Απαντες έστρεψαν τήν κεφαλήν πρός τόν 
ομιλησαντα. Ιΐτο νέος κομψόν μέν οπωςδή- 
ποτε και καθαρόν, άλλά τετριμμένον τούς 
αγκώνας καί τάς ραφάς έχων τό φόρεμα Αί 
περί τούς οφθαλμούς του βαθέως έγκεχαραγ- 
μέναι ερυθραί γραμμαί ήσαν μάρτυρες τών 
αγρυπνιών ας υφίστατο καί τών κόπων ους 
κατέβαλλεν δπως κερδίζ·/] τά πρός τό ζήν καί 
κατορθοΐ νά έξακολουθή τάς σττουδάς του. 
Ίο  περίλυπον ήθός του καί αί είς τά  άκρα 
τών χειλέων του σχηματιζόμεναι ρυτίδες 
έμαρτυρουν ένθεν μέν περί τής συμπαθείας ήν 
ησθάνετο πρός τήν άτυχή νεάνιόα, ένθεν δέ 
περι τής διεγειρομένης έν αύτώ πίκρας ειρω
νείας κατά τής διαγωγής τών κούφων συ-* 
σπουδαστών του. Είχε σύντροφον ά γοίριστον, 
παρακολουθοϋντα αατόν, ώς ή σκιά του, τήν 
πενίαν, είχε όοκιμάστ) δλας τάς στερήσεις καί 
στενοχώριας, καί έγνώριζεν οποία ή θεσιςδντος 
ίμοίου αύτώ καθ’ όλα, πλήν ενός- ήτο άνήρ>
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^ύνατο νά έργάζηται, νά μέντ, εκτός τής οι
κίας του δσον χρόνον ήθελε καί ήτο άνάγκη, 
™ρίς νά έχη τόν έλάχιστον φόβον περί τής 
τιμής του- ένώ έκείνη ήτο νεανις ωραία, άν- 
θηρά, χαρίεσσα, ροδόχρους, καί έν τή άβυσσω 
έκείννι τών Παρισίων έγνώριζεν οτι αί ώραΐαι 
ωραι, δταν μάλιστα μαστίζοντα ι ύπό τής 
πενίας, ευκόλως παρασύρονται.

Τήν νεάνιδα ταύτην έβλεπε καθ’ εκάστην 
ίιαβαίνουσαν καί έκτιθεμένην είς τά  σκώμ
ματα καί τάς ευφυολογίας τών συμμαθητών 
του’ ησθάνετο βαθύ άλγος έπ ί τή κακοηθεία 
ιίιτών, ήγανάκτει, άλλ’ έσιώπα- διότι ητο 
βέβαιος δτι, έάν έλεγε τ ι, θά ένεπαίζετο υπό 
των φίλων του ώς σεμνότυφος.

Έ π ί τινας ημέρας ή ωραία κόρη εΐχεν εξα- 
ρανισθή, τοϋτο δέ διήγειρε τήν περιεργίαν 
τών σπουδαστών- ολίγαι άκόμη ήμέραι πα- 
οήλθον καί δ 'Ερρίκος, έκεΐνος είς δν οί φίλοι 
του παρεχώρησαν τήν καλλιτέραν θέσιν,άνήγ- 
γειλεν αύτοΐς δτι ή μήτηρ τής νεάνιδος άσθε- 
νεϊ καί δτι τοϋτο έμποδίζει αύτήν νά έξέρ- 
χηται. ’Ολίγαι έτι ήμέραι διέρρευσαν καί πας 
Κρί τής κόρης λόγος έπαυσεν- άπαντες έλη- 
ομίνησαν αύτήν. Μόνος δ πτω χός ούτος νέος 
ένεμιμνήσκετο αύτής μετά λύπης- πρότερον ε- 
ίλίβετο, διότι ή άτυχης κόρη έξετίθετο είς τάς 
ϊροσβολάς τών συμμαθητών του, τώρα διότι 
h i  ή^ύνατο νά τήν βλέπνι- Είχε μείνν) ή 
ιίκών αύτης έν τή καρδία του- ησθάνετο δ'τι 
έλειπε τ ι  έξ αύτοϋ. "Ερως, άμυδρός, ούτως 
είπεΐν, έρως δειλός, ώς δλοι οί πρώτοι έρω
τες, είχε καταλάβτ; αύτόν-----

Τήν ημέραν έκείνην είδεν αύτήν πενθοϋ- 
οαν ένώ δέ οί άλλοι έπανέλαβον τήν διακό
μισαν, άν δυνάμεθα νά ειπωμεν, διασκέδα
ζαν, ούτος έσκέπτετο δτι ή μήτηρ τής δυστυ
χούς νεάνιδος ϊσως άπέθανεν ! Τοϋτο ήνάγ- 
Χασεν αύτόν νά εϊπνι.

—■ Σεβάσθητε τούλάν ιστόν τό πένθος, 
«δελφοί!
' Τωόντι ολόκληρος ή ένδυμασία τής νεάνι- 

ήτομέλαινα. ’Επί ςιγμήν ή έπιβάλλουσα 
(ρωνή τοϋ νεανίου κατώρθωσε νά κατασιγάσν) 
τάς κραυγάς καί βωμολοχίας τών συσπουδα- 
οτών, ή δέ νεανις εύροϋσα ούτω καιρόν ύψωσε 
“ο ένδακου καί περίλυπον βλέμμα, δπως εύ- 
χαοιστήστ. τόν μόνον δυνηθέντα νά κατανοήσν) 
"ήν θλίψιν καί τό μέγεθος τής συμφοράς της.

Προύχώρησεν ολίγα έτι βήματα,οτε εφθα- 
σεν είς μέρος τ ι τής δδοϋ, ένθα ύπήρχον ύδατα 
ένεκα σμικρδς άνωμαλ.ίας αύτής. Ή  νεανις 
ήναγκάσθη νά άνασύρτ) δλίγον την εσθήτα. 
Τοϋτο δέ ήρκεσε νάδιεγείρνί νέαν θύελλαν κραυ
γών καί ασέμνων φρασεο^ν. "Ολη η εκ τής 
παρατηρήσεως τοϋ φοιτητοϋ έπελθοϋσα σιωπή 
καί μεταμέλεια έξέλιπεν!

Νεότης ! νεότης! ηλικία πλήρης χαράς καί 
άμεριμνησίας, καθ’ ήν ουδεν αλ/.ο σκ.επτεται 
τις ή πώς νά διασκεδάσ-/], πώς νά παίξ-{ΐ. Οί 
γονείς άντί σοϋ έργάζονται, κοπιώσι, σύ δέ 
καταγίνεσαι είς τδ νά δαπανάς τό προϊον 
τής εργασίας καί τών πόνων των. Η λικ ία  
πλήρης έγωϊσμοϋ καθ’ ήν ούδ’ έκ τής φαν
τασίας σου αύτής διέρχεται οτλ άλλ.οι δ- 
μοιοί σου, έχοντες τά  αύτά προνόμια έπί 
τής χαράς καί τών διασκεδάσεων σου, κάμ
πτοντα ι ύπό τό βάρος τής δυστυχίας και 
τής θλίψεως 1

—  Κνήμη! πόσον ωραία κνήμη !
—  Εϊδετε πόδα κομψόν; ειδετε πόδα; εΐ- 

vat δμοιος μέ πόδα συζύγου Μανδαρίνου!
—  Κνήμη θαυμασία έντός λευκής καί στε

νής περικνημΐδος- κνήμη τορευτή έκ μαρ
μάρου τής Καράρας- άξία τής γλυφίδας τοϋ 
Δαυίδ ή τού Κανόβα! έκραζον οι σπουδα
σταί.

—  Λιατί δχι τοϋ Τορβάλδσεν, φίλοι μου ;
—  "Α ! σκώπτα!
Ό  πτω χός φοιτητής ά/.ούων πάντα ταϋτα 

έφρύαττεν.
1— Είσθε σκληροί! είσθε γρανίται! είσθε 

άτεγκτοι! άνέκραξε πληρης άγνανακτησεως 
προσπαθών νά κρατήση αύτούς, ών τινες, ot 
μάλλον έπιθετικοί, παρνικολούθουν τήν νεα- 
νιδα ρίπτοντές τινας βωμολοχίας.

Ή  πτω χή  κόρη δέν ήόυνήθη νά μή στρέψνι 
καί πάλιν τήν κεφαλήν καί ρίψϊ] περίλυπον και 
εΰγνωμον βλέμμα είς τόν τοσαύτην υπέρ αύτής 
δεικνύοντα συμπάθειαν. "Ηόηήδυνήθηνα πα- 
ρατηρήσ-/) αύτόν καλώς, ώστε θά έστοιχημά- 
τιζεν ό'τι θά ή^ύνατο νά διακρίν/ι αύτόν με · 
ταξύ y ιλιάδων. 'Η  (οχρακαι συμπαθές μ^ρ- 
φή του ένεχαράχθη άνειιτηλ.ος εν τνί αίμα- 
σούσγ καρδία της. Αί έρθαί καί δικαιαι π α 
ρατηρήσεις καί αί έν δνόματι τής εύσπλαγ- 
χνίας παρακλήσεις τοϋ νεανίου υπερίσχυ- 
σαν· διότι οί νέοι δλίγον κατ’ δλίγον άπεμα-
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κρύνθησαν. Δύο μόνον παρηκολούθησαν αύτήν, 
Απέχοντες Αλλήλων εικοσάδα βημάτων. Ό  
μέν υπερφίαλος, αύθάδης, Αλαζών, τέκνον 
τοϋ πλούτου καί της κακοηθείας- δ δέ δει
λός, κεκυφώς,σύνοφρυς,τέκνον της πενίας καί 
τών στερήσεων, παρατηρών υπόδρα καί φο
βούμενος μή οΕ άνθρωποι μαντεύσωσι τάς μυ- 
χ ίαςτου  σκέψεις,άς αυτός εις έαυτόν έτρόμαζε 
νά δμολογήσ-/].

Έκάτερος αύτών τήν στιγμήν εκείνην κοε- 
τείχετο  υπό μιας ιδέας. . . .

Β'.

©ά σοί διηγηθώ, προσφιλής καί καλήάνα- 
γνώστρια, μικράν ιστορίαν σχοΰσαν χώρα* 
πρό δλ ίγω νμόλ ις έτών, αληθέστατη-/ καί 
λίαν συγκινητικήν.

Ή  ιστορία μου αΰτη δέν έχει μεγάλας 
απαιτήσεις, άπαγε! ώς καί αύτή δέν είναι με 
γάλη- σκοπός αύτής είναι νά σέ τέρψη ώραν 
τινά καί συγχρόνως σέ ώφελήσϊΐ πως ή ήθική 
καί ή διαγωγή τής ’Ιουλίας μου.

Άκολούθει μοι λοιπόν!
Τό μέρος προς 8 θά σέ δδηγήσω δέν είναι Α- 

νάκτορον ή μέγαρον εύγενοΰς ή πλουσίου1 δέν 
θα ιδνις πολυτέλειαν καί πλούτον η κυρίας 
έντός τρ ιχάπτω ν, μαργαριτών καί Αδαμάν- 
τω ν ' δέν θά παρουσιασθώσιν ένώπιόν σου υ- 
πηρεται εν στολή, ουδέ θά παρατηρήσης 
δίφρους καί άμαξας" άλλά πενίαν, οϊκτράν 
πενίαν, δυστυχίαν, αθλιότητα. ®ά μέ Ακο
λουθήσεις εις τήν s ia z in x /)r  συνοιχίανβα. έλ- 
θωμεν πρό υψηλής οί«ας,θά Α/αβώμεν σειράν 
άδιάκοπον κλιμάκων φερουσών άπό οροφής είς 
έροφήν, θά φθάσωμεν έ π ί τέλους είς τό Υπε
ρώον, ένθα θά σοί άνοίξω μικράν θύραν μή 
φοβοΰ θά μάς υποδεχθώσι καλώς.— Έ χουσι 
τό προνόμων τοΰτο οΕ γράφοντες διηγήματα.

Δωμάτιον πενιχρόν, άλλ’ έν πλήρει τάξει 
καί καθαριότητι' τράπεζα τις εκ ξύλου κοινοΰ 
κεκαλυμμένη διά μέλανος έοιούχου καί έπ’ 
αυτής μικρόν κάτοπτρον, τρία καθίσματα έκ 
ξύλου καρυας, δύο κλίναι, ών ή μέν μεγα- 
λειτέρα, η δέ μικροτέρα, κεκαλυμμέναι διά 
λευκών, ως η χιων, σινδονων καί κοσμούμε- 
ναι κατά τά  άκρα διά πλεκτών ταινιών, ίδοΰ 
τα  μόνα έπιπλα  τοΰ δωματίου, τοΰ έκπλη- 
ροΰντος χρέη θαλάμου, αιθούσης υποδοχής καί 
κατοικίας.

Έ π ί τής μεγαλειτέρας τών κλινών κεϊται 
γυνή τεσσαράκοντα πέντε περίπου έτών,Ασθε- 
νής, ωχρά καί ισχνή- παρ’ αυτη δέ κάθηται 
νεάνιςέργαζομένη. Φέρει ίπ ’ αΰτής δλην τήν 
άνθηρότητα εκκαίδεκα Μαίων, καίτοι έπίτοΟ 
προσώπου της φαίνεται διακεχυμένη λεπττί 
τις καί υπολανθάνουσα ώχρότης, καθιστώσα 
αυτήν μάλλον συμπαθή. Τάκαλύπτοντα του; 
τή στιγμή έκείνη έστηριγμένους έπίτοΰέργο- 
χείρου σφθαλμοΰς αυτής βλέφαρα καί αί κο- 
σμοΰσαι αύτά μακραί καί κυρταί βλεφαρίδεςδέν 
σέ άφίνουσι νά τούς ίδνις,φαντάζεσαι δμως δτι, 
έάν υψώση τήν κεφαλήν, θά άντικατβπτρισθ-j 
ή είκών σου έντός δύο οφθαλμών μεγάλων καί 
μεστών άστραπών καί ζωηρότητας. Λευκόν 
περιστήθιον περισφίγγει στήθος γλαφυρόν καί 
σσφύν λεπτήν ώς δακτύλιον έσθής έξ άπλοΟ 
υφάσματος, χρώματος φαιοΰ, κατέρχεται μέ
χρι τοΰ έόάφους, άφίνουσα μόνον νά υποφαί- 
νηται μικρός ποΰς, παίζων έντός μικροΰσαν- 
δαλίου κεντητοΰ, βεβαίως υπό τής χειράς τής 
φερούσης αύτό.

Έ ν συνόλω είναι νεάνις ώρα ία, κομψή, Αφε- 
λής έν -τνί πενία καί τή δυστυχία, ών Ακριβή 
δέν έχει έννοιαν.

—  Σοί εΐπον λοιπόν, κόρη μου, έλεγεν ί  
Ασθενής αφηγούμενη εκατοστήν ίσως φοράν 
τήν αύτήν ιστορίαν, οτι δ πατήρ σου είχε·/ 
Αναχωρήση μετά τής στρατιάς έκείνης, ή'τις 
έμελλε νά δοξάσνι τά  δπλα τής Γαλλίας καί 
διδάξνι είς τήν ^Ρωσίαν δτι δέν δύναται Ατι
μωρητί νά Αντιτάσσεται είς τήν μεγάλην πα
τρίδα μας. ΤΗσο τότε ολίγων μηνών . . .  καί 
δ πατήρ σου άναχωρών σέ άφινε κλαίων, άν 
καί ήτο άνδρεΐος στρατιώ της.. . .  Α ί! τέκνον 
μου, δσον ανδρείος καί άν ήναι τις, δταν πά- 
σχη ή κ α ρ δ ία ...  είναιάδύνατον νά κατασι· 
γάσνι τούς κλαυθμούς. . . .  Ά λ λ ά  φέρε μου όλί- 
γον ΰδωρ, διότι τά στόμα μου εΐναι ξηρόν.

—  Λοιπόν, ’Ιουλία μου, έξηκολούθησεν ί  
κυρία Έπερνώ πιοΰσα, μέχρι τινός έλάμβα- 
νον έπιστολάς παρά τοΰ πατρός σου- μοί άνήγ* 
γειλε πόσον χρόνον ήναγκάσθησαν νά μεί' 
νωσιν έν Καλλιπόλει ένεκα τής χολέρας, μοί 
περιέγραψε τήν αύταπάρνησιν καί τόν θάνα
τον τοΰ αρχιστρατήγου Σαίντ-Άρνώ, τήν 
λαμπράν κηδείαν ή'τις τώ  έγένετο έν Κων- 
σταντινουπόλει, τούς λόγους τοΰ Σουλτάνου)· 
τους οποίους είπεν είς τήν χήραν αύτοΰ, ο '!

ίρκει νά διατάξ·/] εκείνη καί 5 αύτοκρατωρ 
τής Τουρκίας υπισχνεΐτο δτι ούάείς τών υπη
κόων του θά εύρίσκετο μή γονυκλινής κατα 
τήν διάβασιν τοΰ λειψάνου τοΰ γενναίου αρχι
στρατήγου τής Γαλλίας" μοί έλεγε^περί τής 
άρίξεως αύτών εί; Σοϋμλαν’ μοί έζωγραφει 
τάς νικηφόρους μάχας τής Οΰλμης καί τοΰ 
Ίγκερμαν, μοί Ανήγγειλε τούς προβιβασμούς 
αύτοΰ ώς λοβίου καί έπιλοχίου εν τοΐς πε- 
οίοις τών μαχών καί έπί τέλους ότι έλαβε 
τόν σταυρόν τοΰ λεγεώνος τής τιμής συνε- 
τεία κατοπτεύσεως ήν ενήργησε νύκτωρ μετα  
τινων Ανδρείων, τους επαίνους ους ηκουσε 
Εαρ’ αύτοΰ τοΰ Αρχιστρατήγου Κανροβερ, 
τήν συγκινητικήν Αναχώρησιν τοΰ στρατηγοΰ 
τούτου, τόν διορισμόν τοΰ Ανδρείου καί μέ
χρι καταστροφής τολμηροΰ Πελισσιε, τήν 
κολιορκίαν τής Σ εβαστουπόλεω ς.... Ά χ ! 
Ιουλία μου! αΰτη ήτο ή τελευταία επιστο
λή. . .  προσέθηκεν ή μήτηρ στενάζασα καί 
άνελύθη είς δάκρυα.

—  Μήτέρ μου, έψιθύριζεν ή ’Ιουλία δλο- 
λύζουσα, μήτέρ μου! . .

—  Ό  στρατός, Αγαπητή μου κόρη, έπα- 
νέλαβεν ή Ασθενής Απομάττουσα τουςοφθαλ- 
ρ.οΰς καί έξακολουθοΰσα τήν θλιβεράν, Αλλά 
καί προσφιλή, ιστορίαν, δ στρατός έπανήρχε- 
το, ή συνθήκη εϊχεν υπογραφή’ τύμπανα, μου- 
®Wai, οξείς ήχοι σα7.πίγγων, φωτοχυσιαι,θέ
ατρα, διασκεδάσεις έπί ημέρας ολοκλήρους συ- 
'•-τάρασσον τους Παρισίους.. .  "Εως τοτε εΐχον 
μικράς ελπίδας, ένόμιζον ό'τι δ πατήρ σου 
$έν μοί έ'γραφεν ένεκα διαφόρων κωλυμάτων, 
τά δποΐα συχνάκις παρουσιάζονται έν καιρώ 
Ρ·αχών καί πολέμων. Τίςοίδεν άν είχε πλη- 
γωθή καί δέν ήδύνατο νά μοί γραψη ; Τοι- 
®'JTa έσκεπτόμην καί παρηγορούν έμαυτην... 
"Οταν δμως δ στρατός επανήλθε καί δεν τον 
εΐδον!... Έ ν τούτοις ήλπιζον καί περιέμενον 
®λλ’ήμέραν τινά ένεφανίσθη Αξιωματικός τ ις - 
*σο τότε μικρά κόρη σύ, ’Ιουλία μου, καί σέ 
Κρατούν είς τά  γόνατά μου κλαιουσα ....

—  Κυρία, μοί είπεν είσελθών, ο συζυ- 
Υ°{ σας, Λουδοβίκος Έπερνώ, εφονευθη είς 
~’Ίν τελευταίαν έφοδον κατά τοΰ Μαλακωφ, 
^5 Ανδρείος στρατιώτης, ώς Γάλλος.... ’ΐδου 
-α σημεΐΚ τής Ανδρείας του’ καί μοι προσ- 
Τνεγκε τήν ταινίαν τοΰ λεγεώνος τής τιμής 
**' τινα έγγραφα.

—  Ά π ή λθεν  έγώ εμβρόντητος διά τά φο
βερόν άκουσμα ήρχισα τούς κλαυθμούς, σύ δέ, 
δυστυχές μου τέκνον, μέ παρατηρείς εκπλη- 
κτον, καί ώς νά σέ ώδήγει αύτή ή φύσις 
έσπόγγιζες τά  δάκρυά μου μέ τάς μικράς 
σου χεΐρας μειδιώσα....

Γ '.

Τ0  Λουδοβίκος Έπερνώ έπεσεν έν τή κατά 
τοΰ Μαλακώφ έφόδω! "Εκτοτε πενία, θλί
ψεις καί στενοχώρια’, έμάστιζον τήν Ατυχή 
χήραν καί τά ίρφανάν αύτοΰ. Ά λ λ ’ ή χηρα 
Έπερνώ δεν Απεθαρρύνθη. Έ κτος τής μικράς 
συντάξεως ήν έλάμβανεν έπορίζετο καί άλλα 
χρήματα έκ τής εργασίας της, οΰτω δέ κα- 
τώρθου νά έξοικονομή τάς άνάγκας αυτής 
καί τής ’Ιουλίας. Μετά τινα έτη, Αφοΰ πρού- 
χώρησεν ή ηλικία τής θυγατρος, εστειλεν 
αύτήν είς τά σχολεΐον" αύτή δέ η ίδια έδι- 
δασκεν εις τήν ’Ιουλίαν τό κέντημα και δλας 
τάς άλλας ot/.ιακάς εργασίας- θέλουσα όμως 
νά μορφώσν) αυτήν εντελώς, κατωρθωσε να 
προμηθευθνι καί κλειδοκύμβαλον- ώστε μετα 
τινα χρόνον είχε θυγατέρα δυναμένην νά 
παραβληθή πρός νεάνιδα έξιδιασμενης ανα- 
τροφής.

"Αμα περατώσασαν τάς σπουδάς της καί 
δυναμένην νά έξέρχηται τής οικίας έβαλε 
τήν θυγατέρα αύτής είς τ ι κατάστημα γυ
ναικείων ενδυμάτων καί κόσμων τοΰ συρμοΰ, 
δπερ διηύθυνε κυρία τις, παρά τή δποία έρ- 
γαζομένη ή ’Ιουλία έλάμβανε μισθόν ικανόν, 
δστις προστιθέμενος είς τήν σύνταξιν καί 
τό έκ τής έργασίας τής μητρός προερχόμενον 
αογύριον, έπήρκει είς τάς άνάγκας τών δυο 
γυναικών. Έ πέπρωτο δμως, φαίνεται, καί 
είς τήν οικογένειαν τοΰ φονευθέντος στρα
τιώτου νά έφαρμοσθή τά λόγιον, ού Ικάστοτε 
λαμβάνομεν πείραν: τά  δυστυχήματα επέρ
χονται αλλεπάλληλα.

Έπήλθεν ή Ασθένεια τής κυρίας Έπερνώ. 
Τά δλίγα χρήματα, τά  διάτοσούτων ιδρώ
των έξοικονομηθέντα, έδαπανήθησαν, άλλ’ ή 
ασθένεια έπέμενε, καί είχον άνάγκην φαρ
μάκων, ώστε μόνον καταφυγών εμενε τό νο- 
σοκομεΐον,άλλά περί τούτου ούδένά σκεφθήκάν 
ήθέλησεν ή κυρία Έπερνω.—  Α γνοώ  το α ί
τιον, τό άληθές δμως είναι δτι, ένώ τά  τοι- 
αϋτα καταστήματα ιδρύονται χάριν τοϋ άν-
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θρώπου, αυτός ούτος δ άνθρωπος εν ευτυχία 
τιν ί, εστω καί έλαχίστη, βιώσας τ ’ άπο- 
στρέφεται' έάν δέ μεγίστη βία άναγκάστι αυ
τόν νά τά  έπισκεφθή, πράττει τοϋτο απο- 
δυσπετώνκαί μετ’άποστροφής ακατανίκητου.

Δέν προέρχεται άρά γε τοϋτο «ζ αισθή
ματος υπέρτατης φιλαυτίας καί εγωισμού; —  
Κατέφυγε λοιπόν έξ ανάγκης είς £ν τών ά
τεγκτω ν εκείνων θηρίων, τών έκμυζόντων 
τών πτω χώ ν καί τών πεινώντων τά αίμα 
καί τών ευρισκομένων έν πάστ] σχεδόν έπο- 
χτί καί κοινωνία άνεπτυγμένη καί μη" μετά 
πολλάς δέ δυσκολίας καί άντιρρήσειςκατώρ- 
θωσε νά προπώληση την σύνταξιν έξ μηνών 
και άντ’ αΰτης νά λάβνι τά  ήμίση’ άλλ’ η 
άκαμπτος νόσος έχώρει έπί τά  χείρω, αί δέ 
άνάγκαι ηΰξανον δλονέν. Ή  Ιουλία  ήναγ- 
κάσθη νά παύσνι έργαζομένη, όπως μέν/j 
πλησίον της πασχούσης μητράς, οΰτω δέ καί 
ή μικρά αυτη πηγή έστείρευσεν- έπομένως 
άπεφασίσθη καί η πώλησις τοϋ προσφιλούς 
κλειδοκυμβάλου.

Ποσάκις άλλοτε, έν έποχαϊς εύτυχεστέ- 
ραις, τήν νύκτα μετά τήν εργασίαν ή μικρά 
Ιουλία  τό άνοιγε μετά τοσαύτης στοργής 
καί επαιζε τόσον ώραΐα τεμάχια  !

Καί έν τούτοις δ δωρεάν έπισκεπτόμενος 
τήν χήραν ιατρός άπό ημέρας είς ημέραν ά- 
πηλπίζετο περί τής σωτηρίας τής πασχού
σης ! . . .

Εις τήν θέσιν ταύτην εύρίσκομεν τήν χή 
ραν καί τήν ορφανήν καθ’ δν χρόνον παρουσι- 
άζομεν αύτάς λαλούσας περί τοϋ φονευθέν- 
τος συζύγου καί πατρός.

—  Παϋσον τά  ‘ δάκρυά σου, μήτέρ μου, 
ύπέλαβεν ή ’Ιουλία ίδοϋσα τήν μητέρα αύτής 
κλαίουσαν καί θέλουσα νά τήν παραμυθήσ·^. 
'Ο πατήρ μου άπέθανεν ώς γενναίος στρα
τιώτης· πρέπει νά καυχώμεθα διά τοϋτο.

—  ’Έ χεις δίκαιον, κόρη μου’ αΰτη ή παρη- 
γορία τουλάχιστον μένει είς ήμας.

—  "Ο ,τι μέ θλίβει, μήτέρ μου, είναι ή 
κατάστασίς σου καί αί οικονομικά! δυσχέ- 
ρειαι, είς τάς δποίας περιήλθε τό ισχνόν βα- 
λάντιόν μας . . .  "Α ! μητέρα ! δέν ήξεύρεις 
πόσον άγανακτώ ! . .  . Δέν ητο δυνατόν ή 
άσθένειά σου αΰτη νά έπεσκέπτετο άλλον

τινα εχοντα χρήματα, καί νά ά'φινεν ημάς 
ήσύχους ; , .

—  Τί λέγεις, κόρη μου; κατά τίνος αγα
νακτείς ; κατά τοϋ Θεοϋ! . . .  Μή βλάσφη
μης, ’Ιουλία μου, μή βλάσφημης . · · "Ο,τι 
κάμνει δ Θεός δέν πρέπει νά καταδικάζουν 
ο: άνθρωποι. .  . Γεννηθήτω τό θέλημα Αύτοΰ.

”—  Δέν άρνοϋμαι τοϋτο, μήτέρ μου, αλλα...
—  Σιωπή ! σ ιω πή! δέν θέλω δικαιολο

γίας . . .  ’ΐδέ άν τό φαγητόν μου εί'/at ε* 
τοιμον.

Ή  ’Ιουλία ήγέρθη καί έτοιμάσασα τόν 
ζωμόν τής μητράς εφερεν αύτόν τοποθετή' 
σασα τήν τράπεζαν παρά τήν κλίνην τής 
άσθενοϋς.

ΙΙαρήλθον ολίγαι έ'τι ήμέραι. Ό  ιατρός, 
άγαθώτατος άνήρ, έπεσκέπτετο καθ’ έ/.ά- 
στην σχεδόν τήν κυρίαν Έπερνώ, ή ύγείά 
τής δποίας ούδεμίαν παρειχεν ελπίδα βελ* 
τιώσεως.

Εσπέραν τινά ή ’Ιουλία παρηκολούθησεν 
αύτόν μέχρι τής θύρας τής οικίας, όπως 
μάθν·, άν έπρεπε νά έλπίζη.

—  Ναί, κόρη μου' σήμερον μάλιστα ί  
μήτηρ σου είναι πολύ καλλίτερα’ είπεν δ ια
τρός άμηχανών καί μή θέλων νά καταστήση 
φανεράν είς τήν νεάνιδα δλην τήν φοβέραν 
αλήθειαν μ ετ’ δλίγας δέ ημέρας έλπίζω 
νάναλάβν] έντελώς.

Ή  ’Ιουλία άκούσασα ταϋτα έπανήλθεν 
είς τά δωμάτιον κροτούσα τάς χεΐρας καί 
πλήρης χαράς.

—  Μητέρα! μητέρα! εκραζεν. Ό  ιατρός 
μέ είπεν ότι είσαι καλλίτερα καί ό'τι μετ’ 
ολίγας ημέρας θάφήσης πλέον τήν κατη* 
ραμένην αύτήν κλίνην.

—  Είθε, κόρη μου .. . ώστε τήν νύκτα 
ταύτην δέν εγο) τόσην άνάγκην των περι
ποιήσεων σου, καί έπομένως δύνασαι νά κοι
μηθείς καί σύ ολίγον, πτωχόν μου κοράσων.

—  "Ο χι, οχι, μητέρα! θάγρυπνήσω, 
ώς πάντοτε, παρά τό προσκεφάλαιον τής 
κλίνης σου- μόνη ή ιδέα ότι μ ετ’ ολίγας ημέ
ρας θά γείννις έντελώς καλά μέ ζωογονεί 
καί μοί δίδει δυνάμεις νά άντιστώ κατά τοΰ 
ΰπνου νύκτας δλοκλήρους ά/.όμη.

—  Μή, τέκνον μου, μή· πρέπει νά κοι- 
μηθής απόψε’ βλέπεις, καί δ ιατρός σέ εί
πεν ότι εΐμαι καλλίτερα κ α ί . . .  έγώ τό αί-
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σθάνομαι. Κατήντησες ώς σκελετός άπό τούς 
κόπους καί τάς αγρυπνίας, καί είναι άνάγκη 
νά κοιμηθής διά νά άναλάοης.

—  Καλά, μητεροϋλά μου, καλά- θά σέ 
υπακούσω.

Συνομιλήσασα δ’ έπί τινα έτι ώραν μετά 
τής μητρός της ή ’Ιουλία κατεκλίθη" χ ιλ ιά - 
κις, εως καταλάβνι αύτήν δ ΰπνος, ήρώτησε.—  
Καλά είσαι, μητέρα, καλά ; Ή  φιλόστορ
γος θυγάτηρ λαβοϋσα πολλάκις τήν καταφα
τικήν άπάντησιν,—  Κ αλά— παρεδόθη άφό- 
βως εις τόν ΰπνον, δστις διήρκεσε πολλάς 
ουνεχεϊς ώρας, διότι ή ’Ιουλία είχε μεγίςην 
τοιούτου ά /άγκην ώς μείνασα νύκτας δλας 
άϋπνος.

Περί τήν πέμπτην τής πρωίας ώραν ήνοιξε 
τούς οφθαλμούς. Ό  λύχνος, διαχύνων τά 
ασθενές αύτοϋ φώς, ήτο περί τά  τέλη, παρέ- 
ycov είς τό δωμάτιον δψιν άπαισίαν, δψιν 
τάφου ! Αί πρώται λέξεις ας άπήγγειλεν ή 
’Ιουλία ήσαν,

—  Καλήν ημέραν, μήτερ.
Πλήν ούδεμία άπάντησις.
—  " Π ! θά κοιμάται άκόμη, τό ήξεύρω- 

τόσας νύκτας ήτο κακά, ώστε εΐχεν άνάγ
κην άναπαύσεως" δ ΰπνος, λέγουν, είναι τό 
καλλίτερον φάρμακον. Καλλίτερον άς κοιμά
ται- είδες, καί έγώ ολίγον έλειψε νά τήν 
έξυπνήσω- ή άτρόσεκρος ! προσέθηκεν έπι- 
πλήττουσα έαυτήν.

Ταϋτα δέ λέγουσα ένεδύετο χαίρουσα, 
διότι ένεθυμεΐτο τήν ύπόσχεσιν τού ίατροϋ. 
Περατώσασα δε τήν μικράν ταύτην ά ιχο - 
λίαν διηυθέτησε τήν κόμην ρίψασα πρός τά 
δπισθεν τούς μακρούς αύτής πλοκάμους.

—  "Ας τήν άσπασθώ ή 'ύχω ς ει; τό μέ- 
,τωπον, είπε" θά κοιμάται βεβαίως.

Ή  κυρία Έπερνώ έ/.οιμάτο τωόντι ή έ
φαίνετο κοιμωμένη. 'Ά μ α  ή ’Ιουλία προσήγ- 
γΐσε τά  / είλη έπί τοϋ μετώπου της, αΰτη 
ήνέωξε τοΰς οφθαλμούς, οϊτινες έκλείσθησαν 
~άλιν, χωρίς νά προφέρη λ^έξιν.

—  Σέ έ τάραξα, μητέρα, είπεν ή ’Ιουλία. 
Ή  άσθενής χήρα ήνέωξεν έκ νέου τοΰς

Οφθαλμούς, άλλά τήν φοράν ταύτην ήσαν 
βλοσυροί καί υελώδεις, ή δέ πάσχουσα έφαί- 
νε~ο καταοάλλουσα άπάσας αύτής τάς προσ
πάθειας, όπως κράτησή αύτούς άνοικτούς.

■—  Μήτέρ μου ! μήτέρ μου ! τ ί  έχεις ;

ά/έκραξεν ή άτυχής κόρη θορυβηθεΐσα καί μή 
γινώσκουσα τ ί νά ύποθέσ·/).

'Η /ήρα Έπερνώ άντί πάσης-άπαντήσεως 
έ'συρε τήν κεφαλήν τής κόρης πρός έαυτήν 
καί καταβαλοϋσα τάς τελευταίας αυτής δυ
νάμεις τήν ήσπάσθη έπί τοϋ μετώπου. Πά
ραυτα δέ ή κεφαλή τής άσθενοϋς κατέπεσε 
καί συγχρόνως βαθύς ρόγχος εξέφυγε τοϋ 
στέρνων της.

—  Μητέρα ! μητερίτζα μου! τ ί  έπαθες ! 
" Ω ! δέν μέ ά'.ούει ! ώλόλυζεν ή άτυχής 
κόρη προσπαθούσα νά κίνηση αύτήν.

Πρώτον ήδη τέ  δύστηνον πλάσμα πα- 
ρίστατο άντιμέτωπον τού θανάτου ! "Ε
νεκα τών κραυγών τής ’Ιουλίας πολλοί προ- 
σέδραμον καί ταχέως δ θάλαμος έπληρώθη 
έκ τών κατοικούντων ε.ς τά  άλλα δωμάτια 
τής οί ,ίας.

—  "Α ! Ί1 καϋμένη ή Έπερνώ άπέθανεν ! 
έύιΟύριζον.

Ή  άτυχης χήρα έ τελείωσε τόν βίον ήσύ- 
χως καί άθορύβως, ώς τελευτά πάς όί'.αιος 
καί άγαθάς έν τώ  κόσμω τούτω !. . . .

Τήν έπιοϋσαν έγένετο καί ή κηόεία τής 
δυστυχούς γυναικός" κηδεία πενιχρά, άφανής 
καί άσημος, ώς δλαι αί κηδεΐαι τών π~ω- 
χών, καθ’ ας καί αύτοί οί ιερείς τοϋ Ί ’ψί- 
στου, άναλογίζόμενοι τά εύτελές τής άπο- 
λαυής, έ/.πληρούσι μετά δυσθυμίας τά τε- 
λευταΐον αύτών πράς τάν άνθρωπον καθήκον. 
Τόσω εΐναι άληθες δτι ή ματαιότης τών θνη
τών έξηφάνισε καί έν αύτώ τώ  θανά-φ ,καθ’ 
δν έκαστος, οίος δήποτε καί άν ■},, άπέοχεται 
εις τάς άγκάλας τής μητρός γής, δπως με- 
ταβληθή είς κόνιν, τήν ισότητα ήν κηρύσσει 
καί παραγγέλλει τό Εύαγγέλιον τοϋ Θεαν
θρώπου !

Ε '.

'Π  κατακυριεύσασα τήν καρδίαν τής άτυ
χούς κόρης θλίψις έπί τώ  θανάτω τής μη
τρός ήνάγκασεν αύτήν νά ίλένη κατάκλει- 
στος έν τώ  δωματίω της έπί εβδομάδα δλην.

'Ολόκληρον σχεδόν τήν ημέραν μόνη καί 
ούδένα βλέπουσα έ/.άθητο παρά τήν κλίνην 
τής θανούσης, έν τή αύτή θέσει, έν ή καί 
κατά τήν διάρκειαν τής νόσου, έχουσα τούς 
οφθαλμούς πλήρεις δακρύων καί νομίζουσα 
δτι εχει παρ’ αύτή τήν ασθενή. Τήν νύκτα

7
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κατεκλίνετο (/.όνον ϊνα κατ’ δναρ τουλάχιστον 
ιόν) την μητέρα, ήν τοσοΰτον Αγάπησε καί 
τόσω προώρως άπώλεσεν. Έ π ί  τέλους έσκέ- 
φθη οτι ώφειλε νά έργασθή, διότι άλλως 
θάπέθνησκε τής κείνης· ήγέρθη καί ένδυ- 
θεΐσα τήν πένθιμον ενδυμασίαν, ην κατά τό 
διάστημα τής εντελούς άπομονώσεώς της εί
χε ν Ιτοιμάσνι, έπορεύθη είς τά κατάστημα 
τής κυρίας τών συρμών, παρ’ ής έζή-ησε 
συγγνώμην διά τήν άπουσίαν τοσούτων ήυ.ε- 
ρών, διηγηθεϊσα μέ οφθαλμούς πλήρεις δα
κρύων τό έπισυμβάν αύτή άνεπανόρθωτον 
δυστύχημα. Ή  έμπορος έδέχθη αύτήν καί 
πάλιν μετά προθυμίας, άλλά μέ ημερομί
σθιον κατώτερον τοΰ προηγουμένου, είποΰσα 
ό'τι, καίπερ λυπουμένη, αναγκάζεται νά 
πράςνι τοΰτο ώς έκ τών οικονομικών άναγ- 
κών εις τάς οποίας περιέστη τό κατάστημα.

Φαίνεται δτι ήτο πεπρωμένον ή νεαρά καί 
ατυχής κόρη νά κενώση μέχρι τρυγάς τών 
ατυχημάτων καί τών θλίψεων τό ποτη'οιον!

Μετά τινας ημέρας α[ άνάγκαι τοΰ κατα
στήματος ύπερηυξήνθησαν, αί χρηματικαί 
δυσχέρειαι κατήντησαν ανυπέρβλητοι, ώστε 
ί  έμπορος έπτώχευσε, καί οΰτως ή ’Ιουλία 
άπώλεσε καί τήν ύστάτην ελπίδα καί τόν 
έσχατον πόρον.

Εϊδομεν αύτήν έν τώ  πρώτω κεφαλαίω 
της παρούσης ιστορίας έπανερχομένην έκ τοΰ 
καταστήματος.

Οί άμεριμνοι καί μέ τά  πάντα παίζοντες 
νεανίαι φοιτηταί ήθέλησαν νά διασκεδάσωσι 
καί με τό ατυχές τοϋτο πλάσμα, καθ’ δν 
χρονον περιέκλειε τόν "Αδην iv τή καρδία!...

ΣΤ'.

Έπανελθοϋσα είς τήν οικίαν έκλεισε την 
θύραν τοΰ δωματίου καί έπεκαλέσθη τήν 
βοήθειαν καί επικουρίαν τοϋ Έποπτεύοντος -ά  
παντα καί Προστατεύοντος τούς δυστυχείς 
καί τά  νόθα τής ειμαρμένης τέκνα έν τώ  
κόσμω τούτω....

Ιΐεσοΰσα είς τά  γόνατα προσηυχήθη \ . .  . 
Ουδέποτε προσευχή καθαρωτέρα,ούδέποτε 

καρδία άγνοτέρα έγονυπέτησε πρό τοΰ *1'ψί- 
στου. Ούδέποτε θυμίαμα μάλλον εΰοσαον ά- 
νήλθεν εις τούς πόδας τοϋ Δημιουγοϋ. Προ
σευχή σιωπηλή, άλλά πλήρης πάθους, πλή 
ρη; υπομονής,πλήρης έλπίδος καί άφοσιώσϊως.

J Αι μόναι λέξεις αΐτινες ήκούοντο έξερχό- 
μεναι τών χειλέων τής εύσεβοΰς νεάνιδος 
ήσαν.— Θεέ μου ! Θεέ μου !

Ήγέρθη έχουσα τήν καρδίαν έλαφροτέραν 
καί άπηλλαγμένην τής πιεζούσης αύτήν πρό- 
τερον θλίψεως καί στενοχώριας.

Δεν ειχεν υποσχεθή είς αύτήν ή έμπορος 
τών συρμών δτι έκτιμώσα τήν τιμ ιότητα  καί 
το φιλόπονον αυτής, θέλει καταβάλ·/] πάσαν 
φροντίδα δπως τή  εΰρϊ] άλλην τινά θέσιν, έξ 
ής νά πορίζηται τά πρός τό ζήν, εως εκείνη 
άναλάβ·/] καί πάλιν τάς εργασίας; Δέν ειχεν 
ακουσν] τοσάκις παρά τής μητρός της δτι οί 
δυστυχείς εΐναι τά προσφιλέστερα τέκνα τοΰ 
®εοϋ, άτινα Ουτος ούδέποτε εγκαταλείπει; 
Διατί νάπελπίζηται, δ ιατί νάδημονή; Θά 
παρελθν] έκ τής κεφαλής της καί ή θύελλα 
αυτη, ως τοσαι αλλαι παρήλθον, ώς παρέρ
χετα ι πάν πράγμα έν τώ  κόσμω τούτω ! . . .

Την παραμυθίαν ταύτην έχουσα έν τή καρ- 
δια ήγέρθη καί ήτοίμασε τό λιτόν της δεϊ- 
πνον. Τονοι τινες μάλιστα άσματος χαρωποΰ 
διεξέφυγον τών χειλέων της.

Τρώγουσα ετι ήκουσε τήν θύραν τού δω
ματίου κρουομένην.

Εΐναι άραγε συνδρομή τις ; έψιθύρισε, 
και η καρδια της εσκιρτησε. Δέν τά εΐπον 
έγώ!

■ Ώ ! χωρίς ά λλ ο ! άνέκραξεν άνοίξαδα 
την θυραν και ιόοϋσα τόν θυρωρόν κρατούντα 
κομψήν καί εύώδη επιστολήν.

•—  Είναι άράγε καλή τις είδησις; ήρώτη- 
σεν αύτόν.

Ιίαλή καί καλή δεσποινίς έγώ τού- 
λαχιστον αυτά φρονώ, καί έάν ήμην είς τήν 
θέσιν σου, θά έπήδων έκ τής χαράς. Δύνασαι 
να τήν έννοήσης εκ τής Αριστοκρατικής αύ
τής επιστολής.

’Αλλ’ ήμεϊςοι πτω χοί δέν έχομεν σχέ- 
σιν μέ τούς μεγάλους.

Αι, πονηρά ! υπέλαβεν ο θυρωρός ήμι- 
κλείων τόν έτερον τών οφθαλμών.

"Ισως ή έμπορος μέ έσύστησεν είς 
πλουσίαν τινά κυρίαν, έψιθύρισεν ή ’Ιουλία 
πλήρης χαράς.

Ενώ δέ ο θυρωρός εξήρχετο, ή νεαρά κόρν) 
ήνοιγε την επιστολήν κροτούσα τάς χεΐρας 
και μειδιώσα όλη. Μόλις δμως διαδραμοϋσα 
γραμμάς τινας συνεπτυξε τόν χάρτην μετ’

Β Υ Ρ Ω Ν 211

άποστροφής καί οργής καί έρριψεν αύτόν μετά 
περιφρονήσεως. Στασα δ’ επ’ έλίγονκαί ρίψασα 
περί έαυτήν βλέμμα απλανές καί ακίνητον 
χατέπεσεν έπί τίνος καθέδρας" καί κρύπτουσα 
τά πρόσωπον έντός τών χειρών,

—· Θεέ μου! Θεέ μου! έψέλλιζε μετά 
λυγμών.

('Έπεται συνέχεια)
ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΪλΟΣ.

Μ ΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ Τί) ΡΩΜΑΙΚί* ΣΤΡΑΤΩ 

ΠΟΙΝΩΝ.

(Συνέχεια.)

Κ ατά τοϋ σώματος ποιναί, ευρίσκονται έν 
τ?, άρχαιοτέρα ρωμαϊκή εποχή πολλαι καί 
έν τώ "στρατώ, άς ό χρόνος κατά μικρόν ή 
ήλάττωσεν ή έξήλειψε. Πολλά ις μία καί ή 
αύτή ποινή είναι καί κατά τοΰ σώματος 
καί κατά τής θέσεως, ή τής υποληψεως ή 
τής τΐίλής τοΰ στρατιώτου, και δύναται να 
θεωρηθή ώς υλική άμα καί ηθική ποινή, 
χωρίς νά ήναι ή έτέρα παρακολουθηματική 
τής άλλης- καθόσον άμφότεραι συνεπήγοντο 
καί συνυπήρχον^Οσας λοιπόν τοιαύταις άριθ- 
μήσωμεν ένταΰθα δέν θέλομεν έπαναλαβει 
είς τήν άρίθμησιν τών κατα τής τιμής τοΰ 
στρατιώτου κατωτέρω άναπτυχθησομενων.

'Ο άχρωτηριασηος άναφέρεται ?|ώζέχχοπη 
τών χειρώ ν  (manum amputatio)·/) ώς ί/.χοπή 
τών χνηαών (crurum  exsectio).

Πολλαχοΰ τών ρωμαϊκών Νόμων άπαντώ
μεν ά ιρωτηριασμάν διαφόρων άκρων τοϋ σώ
ματος. Οΰτως άπαντώμεν τήν χειροχοττ.ίαν 
ώς τήν έλεγον οί Βυζαντινοί, τών καθ’ υπο
τροπήν κλεπτώ ν,1) τών άνδραποδιζόντων έ- 
λευθέρους, τών άγοραζόντων ως δουλους ε
λευθέρους καί τών κιβδηλοποιώ ν

4) Άρα. Β. VI τίτλ. 5 Νομι. 1 I,
2) Αΰτόβ. τίτλ. 8 Ν. 7. Βασιλ. 60, 48, ή. 

Κωδ. 9, 20, 15 § 5 καί 22.
3) Αύτόο. τίτλ. 13 Ν. 4 Βασιλ. αύτόΟ. καί 

Κωδ. αύτόΟ.
<) ΑύτόΟ. τίτλ. 14 Ν. 3 καί 16 Βασιλ. 60, 

41 ή. Πανδ. 48, 10, 7.

Ή  'Ρινος άψαίρεσις, (ρινοκοπία καί ρινο- 
κοπεϊσθαι)άπαντάται ιδίως απειλουμένηκα . α 
τών σαρκικών έγκλημάτων, οίον τών έπ’ αύ- 
τοφόρω μοιχών καί μοιχαλίδων *) τών παρ- 
θενοφθόρων καί τών μετά μοναζουσών, η δια- 
κονισσών ή άικητριών ενασελγαινόντων. ')

Ή  δε γλω σσοχοπία  έπήγετο κατά τών επι
όρκων. 3) Ώ ς πρός τά  δύω πρώτα εϊδη των 
άκοωτηριασμών παρατηροϋμεν δτι πρό τής ρι- 
νοκοπίαςκαίχ ειροκοπίας οίκατάδικοιέτύπτον- 
το καί έκουρεύοντο, 4) η έτύπτοντο μόνον. 

Άπηγορεύετο δέ ή εκκοπη χειρών και πο-
δών συνάμα5 ).

Πρός ταΰτα υπήρχον καί άλλων μελώ ν
άχοτοααί 6). f

Ώ ς πρός τούς στρατιωτικούς ευρίσκομεν 
διάταξιν σχετικήν καί έφαρμόζουσαν τήν 
χειροκοπίαν κατά τών εν ψυσσατφ  κλεπτον- 
των υποζύγια καί τάν δαρμόν κατα τών 
κλεπτόντων οπλα διότι τα  «υποζύγια
αναγκαιότερα τών δπλων είσί.»

'Η  διάταξις αΰτη σχετίζεται πολύ μέ το  
δπό τινων 'Ρωμαίων συγγραφέων άναφερό- 
μενον περί τών ποινών, άς πρός έδραίωσιν 
τής πειθαρχίας ο ΚορνήλιοςΣκηπιων, ο μ*τέ- 
π ειτα ’Λφρικανάς έπικληθείς,έφηρμοσε8) κατα 
τών στρατιωτών καί εν αίς η έκ,κοπΛ τών 
χειρών άριθμεΐται κατά τών κλεπτών, τών 
κιβδηλοποιών καί τών παρά τοΐς έχθροϊς 
συλληφθέντων αύτομόλων απειλούμενη 

Εϊδομεν άνωτέρω τόν ρητόν Νόμον, οστις 
ήπείλει τήν ποινήν τούτην κατά τών έν ςρα- 
τοπέδω (φυσσάτω) κλεπτόντων υποζύγια 
μόνον ούχί δέ καί οπλα '*)■

1) Άρμ. Β . 6 , τ ιλ . 2 . Ν. U ,  2 4  Β ασιλ . 6 0 , .

Ά ρ μ . ’αύτόθ. τ ίτ λ . 3 , Ν. 3 , 6 , 9 , 10 Β . 
αύτόΟ· Ν. οή. οβ '., π ,  καί Σύνοψ. Σ τ ο ιχ . Φ .η  Κ . 
νβ '. κα ί ν γ '.  κα ί Μ. ξ α ', κα ί Κ ω δ. 9 , 11 .

3) Ε ϊτ ε  δι αδίκων ε ϊτε  μαρτύρω ν άρμ. Β· 1·
τ ίτλ . 7 . Ν . 19

4) 'Apw.· V I, 2 ,2 4 ,
5) Ά ρ[χ . Β. 6 , τ ίτ λ . 1 0 . Ν. 9 . , .
6) Ο ίον ή «καυλοκοπία» επα γομ ενη  κ α τα  τω ν 

«άλογευομένων ηγουν κτηνοβατούντω ν» Α ρμ .

Β V A p 'l .  Β. 6 , τ ί τ λ .5  Ν . 9 . Σύνοψις Φ . δ'.
8) Τ ίτο ς Λ ίβ ιο ί β'.βλ. 2 ο , c. 2 9 ,3 0 .κ α ι Βαλ^ρ..

Μαξ· 8 '3 λ- 2  κε?· 7 . . . .
») Ώ ;  Ισφ αλμ ένω ; δέχετα ι ό C hem er. m tro -

duct σιλ. 1 2i).
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’Κ—ίσης είπομεν οτι δ παρ’ έχθροϊς συλ- 
>.η<ρΟ=ίς αύτόμολος δέν 'έτ ιμωρεΐτ ο πλέον δ ι! 
ελαφρών ποινών, ώς διέταξεν δ Λέων, άλλ’ 
έλογίζετο ώ ; εχθρός ‘) μάλισταδέ «εί α ϊματι 
έμφυλίω τήν δεξιάν ημαξε» κατεδικάζετο 
Οανάτω 2)

Τής ποινή; ταύτης τήν εφαρμογήν βε- 
βαιοϋσι /.αί άλλοι συγγραφείς- 3) άν δέ οεν 
μνημονειωσι /.αί τήν γλωσσοκοπίαν ώς έφαρ- 
μοσθεΐσαν, δέν πρέπει διά τοΰτο νά δεχθώ- 
μεν δ τ ι δέν εφηρμίίσθη. 4) τό μέν διότι*δέν 
«■ αφέρουσιν δλας τάς έφαρμοσθείσας, τό δέ 
δ ι ίτ ι  άφοϋ δ Σκηπίων έφήρμοσε καί βασάνων 
ποινάς, ώ ; τόν σταυρόν,καί άλλα; μόνον κατά
δουλών ύπό τοϋ Κομού δριζομένας,λίαν φυσι
κόν ̂ ε!\αι νά έγ.Ιΐύσσοχοπήθη παρ’αύτοϋ καί δ 
ψεύδορκος ή δ ψευδομάρτυς.

Ί1 δέέκκοπή τών ποδών καί τοι μή άπαν- 
τωμένη έν τοΐς Νόμοις ύπήοχε βεβαίως άφοϋ 
κατά τήν μνημονευθεΐσαν διάταξιν άπηγο
ρεύετο 5) «άμφοτέρας τάς χείρας καί τούς 
πόδα; τέμνεσθαι».

Πλήν ό'μως τής μαρτυρίας ταύτη; τήν 
εφαρμογήν αύτής βεβαιοΰσι καί άλλοι συγ
γράφ ει;,6) ιδιω; κατά τών αύ τομόλων (ένοί; 
και cs λειποτακκαι περιελαμβάνοντο.^) 

Έ κτο; τών ακρωτηριασμών τούτων,σων.α- 
τικαί ποιναί εύρίσκονται πλείονες, ών τινξ; 
μέν δείκνυσι τήν βαρβαρότητα τών χρόνων, 
τινές δέ τήν ά/ριβή γνώσιν τής έν τώ στρατώ 
ύπολήψεως τών 'Ρωμαίων, καθ’ ής εφερον 
πειθαρχικά; ποινάς περιεχούσας μέν καί τοϋ 
σώματος πάθησιν, άλλά συνάμα και τής τ ι
μής προσβολήν.

Μία τών μάλλον περιέργων και πλέον 
βαρβάρων ϊσως ποινών είναι ή άραιμάξις  
(raitti sanguinem ), αν τήν δεχθώμεν άνευ 
άντιρρήσεως.

‘) Βασ. GO, 39 ε έδαφ. τελευτ.
= ) Βασ·.λ. 60, 51, λδ'.

 ̂ J) Frontin 1J. I x . J κα) S lew eohius Comment 
εις Β '. \ e g e t  -/.χ) S k h te rm a n n d e  poen .m ilit.R om ·
disst’i la t io n . C .l I.

' 4) Επομένως καλώ; όΣτεβεκ.τήν <*ριθμεΙ(άνω- 
-£>ω) καί κακώς ό Chenier (αύτόθ ) τήν άπο- 
X psutl.

’ s) Άρμ. ft. ο τίτλ. 10 Ν. 9.
) Ρωμ. ίστορ. Β. 213. § I Sichtermaiia

a'j-.LQ. Σ ί-κχ. Jo  ira  Β 3 κεφ 3->
')  Βα~. 35, !, ιέ. 7. -'>>

'Ό τ ι η ποινή αυτη έφηρμόζετο έπ! στρα
τιωτών δμολογεΐται ύπό πλειόνων και νεω- 
τέρων καί αρχαιότερων ‘) έξ ών δ Γέλλιος 
μάς βέβαιοί ότι ήτο έ.: τών άρχαιοτάτων. 
Φαίνεται δμως ή δτι κατά τήν νομοθετικήν 
εποχήν εΐχεν*έκλείψει καί διά τοϋτο δέν εΰ- 
ρηται εν τοΐς Ν ίμοις ποσώς καθιερωμένη η 
δέν ητο ποινή άνεγνωρισμένη ύπό τών Νό
μων, άλλά έξ εκείνων άς είσήγαγεν ή συνή
θεια αδικαιολόγητο; ή ή αυθαιρεσία τών 
στρατηγών,δυνάμει τοϋ άορίστου Νόμου,ό'στΓς 
έπέτρεπε τήν coercitionem corporis ήτοι τόν. 
τοϋασώματος σωφρονισμόν »2)ήτάς πληγάς3).

Ό  Γέλλιος δίδων μίαν έξήγησιν τής αρ
χαιότατης ταύτης στρατιωτικής κολάσεως, 
ής τον λόγον ούόέ έν τοΐς άρχαιοτάτοις συγ- 
γράμμασι λέγει δτι άνεϋρεν, φρονεί άτι 4) 
τό πρώτον ένίνετο άφαιμάξης τών «τήν 
ψυχήν παθόντων ή τής φυσικής καταστά- 
σεως έκκλινάντων στρατιωτών και έλογίζετο 
ούχί τόσον ώςποινή δσον ώ; θεραπεία», κα
τόπιν δέ έφηρμόζετο καί κατά τών εγκλη
ματιών ώ; πασχόντων επίσης τήν ψυχήν 5).

Έ /.τοϋ  ϊδίου μανθάνομεν δτι ή άψα!μάξις 
έπεβάλετο κατά τών κλεπτών καί έξετε- 
λεΐτο εις τά μέρος τοϋ στρατοπέδου τά κα
λούμενων Α ρχεία  6) δπως ^  μάλλον πανηγυ
ρική καί χρησιμεύει επομένως πράς παρα
δειγματισμόν.

Ό  ραβδισμός ,'/.αί όροπα.Ιισμός  είναι επί
σης ποιναι σωματικαί ή υπό τό γενικόν ο\ον.α 
τών «σωφρονιστικών τοΰ σώματος 7) cofir- 
citio corporis) ή «τών πληγών» 8) τοΐς 
έξαιρετικώς δικάζουσι συγχωρούμε-,αι, 9) ή 
εις τινα εγκλήματα καί ρητώς έπιβαλλόμε\αι.

Τόν Δ αρμόν  (virgis coedi) ή ραβδισμόν,

■) Sithterm. αύτόθ. c.11,  Aulus Gellius 3·.σλ.
1 0 C .  8 Φροντίνος Στρατηγ. 15 4 c. I .

*) Πανδ. 48, 19, G § 2 Βασιλ. 60, oi <τ-, § 3
3) Πανδ. αύτόθ. Νομ.7 και Βασιλ. αύτόθ.Ν.ζ'.
4) Aulus Gellius αύτόθ.
s) Περί τής γνώμτ,ς ταύτης μεγάλως αμφι

βάλλει ό Σίχτερμαν. ΙΙαραβ. Cherier αύτόθι σελ. 
120 ϋττοσημ.

C) Principia ορα τήν έξήγησιν άνωτέρω.
') ΙΙανδ. 18, 19, 6 §2 Βασιλ. 60, 51, στ'.
‘) Βασ. αύτόθ. Ν. ζ'.
9) Έν Πανδ. αύτόθ. Ν. 7. «fustium admooi- 

tio flagellorum custigatio, vinculoruai verbe-
ratio.u
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αί πηγαί όνομάζουσι καί ατύπτεσθαι.» ' )  I 
Ή ν  δέ ποινή παρακολουθηματική τής εξορίας 
ή τής χειροκοπίας ή άλλης· άλλ’ άπανταται 
ενίοτε καί μόνη καί κατά πολιτών καί δού
λων, καί κατά στρατιωτών. ,

Οί στρατιώται, πολλάκις τό έπανελάβα- 
μεν, δέν έβασανίζοντο2)άλλ’ εις τάς (ζ  τρα- 
ορδιναρίονς δίκας έφηρμόζοντο καί κατ’ αύ
τών τοιαϋται ποιναι, άροϋ κατά κανόνα ή 
ίδιότης τοϋ Στρατιωτικοϋ έλογίζετο καί τότε 
ώς καί τώρα (κατά τήν Στρατιωτικήν ημών 
ποινικήν Νομοθεσίαν) ώς ιδιαιτέρα έπιβα- 
ρυντική αιτία , δι’ δπερ καί έτιμωροϋντο αύ- 
στηρότερον, 3) ώς έπί καθοσιώσεως καί επι 
αύτομολίας έν πολέμω, δπότε δ στρατιω
τικός «τύπτετα ι ή τήν στρατείαν αύτοϋ έναλ- 
λάττει» καί δ τήν στρατείαν αύτοϋ έγκα- 
ταλιμπάνων, «μαστιγοϋται ή τής στρα- 
τείας άποκινεΐται.» 4) ’Ενίοτε δέ παρη^.ο- 
λουθεΐτο καί άπό έ'κπτωσιν έκ τοϋ βαθμοΰ η 
τοιαύτη ποινή.

Τήν ποινήν ταύτην εύρίσκομεν έφαρμο- 
οθεΐσαν μετά. τής έκτώσεως ύπά τοϋ Κ όττα, 
ίστις τάν Π. Αύοήλιον Πεκουνιόλαν, καιτοι 
συγγενή του, διέταξε νά ραβδίσωσι καί ύπε- 
βίβασεν είς άπλοϋν στρατιώτην" διότι άφήκε 
νά καώσι τά  οχυρώματα καί νά πέση σχε
δόν είς χεΐρας τοϋ έχθροϋ τό στρατόπεδον. J) 
'Ο αύτάς έτιμώρησεν έν Σικελία διά τής αυ
τής ποινής τόν έκ τής εύγενοϋς οΐ/.ογενείας 
τών Βαλ,ερίων καταγόμενον Βαλέριον 6).

“Έτερον είδος ραβδισμού ήν δ «διά ρά
βδων έ/. κλημάτων άμπέλου» δαρμός (vite 
castigari vel verberari’) ήτο μάλ»λον πειθαρ
χική ποινή καί έπεβάλετο ύπά τών κεντη- 
ριόνων (έκατονταρχών), οϊτινες είχον ώ; ση- 
μεΐον υπηρεσίας ράβδον έκ κλήματος ά 
μπέλου 7).

Ή  ποινή αυτη ήν νό^-ος" διότι εύρίσκομεν

') ·Λρμ. 6, 14, 13.
2) Β. 57, 1, ά. ΙΙανδ. i9 , 16, 3 Μ ·
5) Βασ. 60, 39, ιγ'. σχολ. και κή. καί Κωδ.
18, 7 καί ΙΙανδ. 48, 19, 14.
4) ΙΙανδ. 39, 16 Ν 3 § 1 καί 4 καί Φα6ρ.

^*δοτ. τομ. 6 σϊλ. 749 καί έπομ. Ν. 3 in
*e&ibus railitaribus § 3 ‘i  καί 34.

'■) Βαλερ. Μαξίμ. Β 2 Κεφ. 7.
) Φροντΐνο; Β 4 κεφ. 1.

') 1ί; οΙλο·/ία·.τοϋ Λύστριακοϋ Στρατοϋ tlyov 
ρίδίον I/. λεπτόρκαρυϊ;. V  ώνόμαζον schlagae.

διάταξιν δρίζουσαν ό'τι δ στρατιιότης, δστις 
άντιστή κατά τοϋ άρχοντος τοϋ βουλομενου 
αύτόν τυπ τήσαι «τής στρατείας εξωθείται 
έάν μόνον κράτηση τήν ράβδον αύτοϋ» δταν 
δέ θραύση α ύτήν 'ή  χεΐρας έπιβάλνι κεφα- 
λικώς τιμωρείται 2)

Ό  Τάκιτος μνημονεύων τοϋ έκατοντάρχου 
Λουκιλίου, 3) δν οί έπαναστάντε; στρατιώται 
τοϋ Γερμανικού έφόνευσαν, σημειοϊ οτι οί 
στοατιώται είχον δώσει αύτώ τό προσώνυ- 
μον «δος ιιct α.Ι.Ιην'ΐ) (cede alteram ) διότι 
θραύων τήν ράβδον του έπί τής ράχεως τών 
στρατιωτικών έφώναζε «δός μοι άλλην» και 
θραύων ταύτην έζήτει καί άλλην καί άλλην.

Καί παρ’ άλλων δέ συγγραφέων βεβαιου- 
μένη ή ποινή αΰτη 4) καθίσταται άναμφι- 
σβήτητος.

Ό  ραβδισμός είναι ποινή διαρκεσασα μέχρι; 
εσχάτων καί είσέτι παρά πολλοί; στρατοΐς 
διαρκοϋσα. Έ ν Γαλλία κατηργήθη τό 1 7 9 0  
άλλά διετηρήθη καί μετέπειτα  είς τό ναυ
τικόν. Έ ν ’Α γγλία  ισχύει γενικώς. Είς δέ 

I τήν 'Ρωσσίαν τά γνωστόν κνοϋτ είναι ποινή 
κατά πάντων έπαγομένη ώς καί έν Τουρκία 
δπου ιδίως ήσκεΐτο κατά τών κνημών. Οΰτε 
παρά 'Ρωμαίοις, ή τοιαύτη ποινή μόνη οΰτε 
κατόπιν ήν άτιμωτική.

Πρέπει δέ νά διακρίνωμεν αύτής καί τοϋ 
ροπαλισρ.οϋ τόν γρ α γγε .ίισ μ ό ν , δν ευρίσκο- 
μεν κατά δούλων μόνον έπαγόμενον 5). Τό 
φράγγελον (flagrum , flagellum) δπερ κατά 
πολλούς 6) δέν έπήγετο κατά στρατιωτών, 
ήν ράβδο; είς τήν άκραν τής δποίας ήσαν τρεις 
ιμάντες.Τόν φραγγελισμάν είχον οι’Ισραηλΐται 
οϊτινες τόν τιμωρούμενον εδερον εί; την συνα
γωγήν ένώπιον τριών δικαστών δίδοντεςαύτω 
1 3κτυπήματα.Έ ν Έ λλάδι καί 'Ρώμη ήν ά τι
μωτική ποινή καί βαρυτέρα τοϋ ραβδισμού. 
'II  εκκλησία τήν υίοθέτησεν ώς πειθαρχικήν 
εκκλησιαστικήν ποινήν άλλ.ά κατηργησεν π ά 
λιν αύτήν εγκαίρως.

>) ΙΙανδ. 48, 16, 13 5 4.
2) Χρονικά β'.βλ. 1 κεφ. 23.
3) Πλινίου ιστορ. Β 1 4 κεφ. 1 Σίχτερμ. αύτοθ.

1 κεφ. 12 καί Στέβεκκιν εις σχόλια τοΰ Ν. 3
Βεγετ. κεφ. 14.

4) Βασιλ. 60, 51, α σχολ.
s) Στεβεκ. άνωτίρ. κεφ. 4 Σίχτερμ. αύτοΟ. 2, 

3 καί 13 ί'·*ί Far.), αύτ'9. ή. σχολ.
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'Ο ροπαΛισμος (fustuarium  ή fuste ver- 
berari) ην ποιν/ι βαρεία καί μετά τοΰ θανά
του συνεχώς συμπίπτουσα, καί διότι πολ
λάκις έπέφερε τόν θάνατον κα'ι διότι ην καί 
είδος θανάτου διά ροπάλου ώς έννοΰμεν έκ τοΰ 
σχολιαστοΰ τών Βασιλικών *)οστις έρμηνεύων 
τόν Νόμον καθ’ δν κ μόνον ξ ίφ ε ι■ καί ούχί 
ετέρω όργάνω ή φαρμάκω δει φονεύειν» λέ
γει ούχί δηλαδή, άκοντίω, πελέκει ροπά.Ιω. 
^ βΡ^Χ^ι άτινα ήσαν δλα όργανα θανατικής 
ποινής κατά διαφόρους περιόδους καί περι
στάσεις είσαχθέντα.

ΤΠν ποινή κατά τών δούλων έπαγομένη 
αλλά καί βαρβαροτάτη- διότι κατά  μνημο
νευόμενα παραδείγματα δ άτυχης κατά
δικος άπέθνησκε πολλάκις ύπό τό ρόπαλον 
τών άσπλαχνων εκτελεστών, 2) καί έάν δ’ 
έξέφευγε "(ών η έλαχίστην έλπίδα ζωής θά 
ειχεν εις τό μέλλον $ θά έσυρε έν τή ζωή σώμα 
ήκρωτηριασμένον, καχεκτικόν καί δυστυχές, 
μηδέ τήν έαυτοΰ οικίαν νά πλησιάσηπλέον δυ- 
νάμενος, ώς άπαγορευομένης τής μ ετ’ άλλων 
συγκοινωνίας αύτοΰ. Ώ ς  πρός τους στρατιώτας 
ή ποινή αΰτη έξετελεΐτο ούτω πως. Προσαγο- 
μένου τοΰ καταδίκου είς τόν τόπον τής έκτελέ- 
σεως δ αρχηγός έθιγεν αύτόν διά τής ράβδου 
του,ό'περ ήτο τό σημεΐον πρός τόΐίς έκτελεστάς 
συστρατιώτας τοΰ καταδίκου ν’ άρχίσωσιν. 
Οΰτοι δέ άρπάζοντες αύτόν έκτυπων καί κα- 
τεκερμάτιζαν πολλάκις διά τών ξιφών αύτών.

Οΰτως ότε μετά τήν αποστασίαν των αι 
λεγεώνες τοΰ Γερμανικοΰ έπανήλθον είς τήν 
τάξιν, έζήτησαν μόναι τήν τιμωρίαν τών ενό
χων,οδς παρέδωκαν τώ Κετρωνίω,όςις τοιαύ- 
την δίκην καί ποινήν έδωκεν αύτοΐς. ’Ίσταντο 
έν συνελεύσει αί λεγεώνες γυμνοΐς ξίφεσιν’ ό 
κατηγορούμενος έν ίκρκοματι έπεδεικνόετοκαί 
εάν ένοχος έκηρύσσετο υπό τών λεγεώνων, 
δρμητικώς παραδιδόμενος αύτοΐς κατεκερμα- 
τίζετο. 3)

Κ ατά τινα διήγησιν τοΰ Πολυβίου 4) φαί
νεται ό'τι ένίοτε έρριπτον κατά τοΰ καταδί
κου καί λίθους,καί ούτως ή απάνθρωπος αΰτη 
ποινή καθίστατο άπανθρωποτέρα, ό'πως σή
μερον είναι παρά τοΐς Σίναις.

*) Β ασιλ. αΰτόθ. ή. σνολ.
2) Πολυβ. βιβλ. C κεφ. 3 3 .
’ ) Τ ακίτου  χρονικά , βιβλ. 1. Κ ε3 . 44 .
4) Β ιβλ. 6 , κεφ. 7.

Ό  ροπαλισμός δέν ητο κεφαλική ποινή, *) 
επεβάλετο δέ κατά τών δούλων καί τών ευ
τελών ελευθέρων, έπί δέ καθοσιώσεως κατά 
πάντω ν.2) Καθοσίωσις ην καί η «έπί χρήμασι 
κατά τοΰ βασιλέως έπιόρκησις» 3)/.αι έγκλημα 
καθοσιώσεως έλογίζοντο πράττοντες οίνεω- 
τερισταί. /|) ’Εννοείται έν τούτοις ότι τόσον 
η ποινή αΰτη όσον καί 5 δαρμός ή f  πληγή ησαν 
βαρύτεραι τής χρηματικής καταδίκης. 5)

Ό  Πολύβιος 6) άναφέρει τάς εξής περιστά
σεις,καθ’άς ή ποινή αυτη έπεβάλετο κατά ςρα- 
τιω τώ ν, 1) άμέλεια περί τήν φυλακήν καί τήν 
περιπολίαν, 2 )  κλοπή έν ςρατοπέδω, 3 ) ψευ
δομαρτυρία, 4 ) δνειδιστική άιολασία, 5) 
καί υποτροπή τρίτη· ο δέ Σίχτερμαν προσ
θέτει 7) ότι έπεβάλετο αύτη καί κατά τάς 
εξής τρεις, ήτοι 1) κατά τοΰ στρατιώτου 
τοΰ ψευδώς καί πρός άπόλαυσιν άμοιβής: 
παριστώντος είς τόν αρχηγόν ό'τι έκαμε 
λαμπράν Ttva πράξιν, 2 )  κατά τοΰ έκ τής 
σκοπιάς ενεκα φόβου λειποτακτοΰντος ςρατι- 
ώτου,καί 3 ) κατά τοΰ έν ώρα κινδύνου έαυτοΰ 
άποβαλόντος όλον η μέρος τοΰ δπλισμοΰ του, 
άπερ ο: 'Έλληνες εΐχον ύπό τό'νομα -τνίςόειΛίας 
η τό τής άποβοΛής οπΛων. 8) Περί βασάνων 
καί τοΰ είδους αύτών δέν εΐναι έδώ δ λό
γος '') διότι οί στρατιωτικοί ώς είπομεν δέ^ 
έβασανίζοντο.

Ή  ά γγα ρεία  δύναται μεν νά λογισθή καί 
ως περιοριστική τής έλευθερίας ποινή άλλ’εΐ- 
ναι μάλλον σωματική. Μνημονεύεται ρητώς 
έν τοΐς νόμοις (m unerum  indictio) ή κατάτοϋς 
Βυζαντινούς Λειτουργήματος έπί'λ,Λασις1®) ώς 
κατά στρατιωτών έπαγομένη, άν καί συγ- 
γραφεύς τις έκ τών ρωμαίων η £λλήνων

’) Βασ 6 0 , 5 1 , κ<τ'. Π ανδ. 4 8 , 1 9 , 2 8  § 1.
2) Βασ. κς·'. § 3 και σνολ. Π ανδ. αΰτοθ. § 2.
3) Ά ρ μ . 1, 7 , 18.
4) Ά ρ ,  6 , 7 , 1 0  | |κ σ .  αΰτοθ. § 4 σχόλ.

Πανδ. αΰτοθ. § 3.
6) Συνοψ. II . οΟ'.
£) Α ΰτοθ.
' ) Αΰτοβ. κεφ. 4 κα ι C henier αΰτοθ. σελ. 116.
*) Λυσίου κ α τ ’ Ά λ κ ιβ ιά δο υ  § 4  Ξενοφ. Kupo'J 

Π αιδείας σ τ '. 4 , I 4. Δ η μ . περι Σ τεφ . 2 4 2  Λ υσίαί 
κ α τά  Αεωκρ. 1 5 7 , εΰρυπ. Φ οινισ. 10 0 3 κ α ι Πλά
τω ν περι Ν ομ . Β 1 2 , § 2 , καίΠ ολυδευκ. κεφ . 3ο, 
βιβλ , Ζ. καί Λυσ. κα τα  θ ε ο μ ν . ά.

9] Περί βασάνου ονΰχω ν κ λπ . Βασ. 6 0 ,3 6  ι ί  
» /ο λ . κα ί ιζ  κα ι Συνοψ. Γ . λ ζ '.

' Ι0) Πανδ. 4 0 . 16. 3 § I Βασ. 5 7 . 1, ά.
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τής άρχαιοτέρας έποχής δέν ά/αφέρουσιν 
αύτήν.

Δέν δύναταί τις νά θεωρνίσϊί την ποινήν 
τοΰ δημοσίου έργου ώς ούσαν αυτήν τήν α γ 
γαρείαν, έπί μόνω τώ  λόγω ότι ουδαμοΰ οί 
νόμοι άναφέρουσι έγκλημα τιμωρουμενον διά 
τής λειτουργήματος έπικλάσεως,καί ότι μονον 
τό δημόσιον έργον άναφέρουσι. ' )  καθό_ι περί 
τών στρατιωτών εύρίσκομεν ότι «εχουσι και 
τοΰτο τό προνόμιον οί οι* γήρκξ αποστρα- 
τευθέντες’ ινα ο', παΐδες εκ πρώτου βαθμοΰ, 
τω έ’ργω τώ δημοσίω μή περιβαλωνται.» ) 
Έν τούτοις πρέπει νά δμολογήσωμεν οτι ένια- 
χοΰ δέν γίνεται σαφής διακρισις τής λειτουρ
γίας άπό τής άγ'γαρείας. 3) Δημόσιον^έργον 
ην «τό τοιχοποιεΐν έν μακρώ τοπω η γοΰν 
όδοστρατίαν ποιεΐν εύθέτως» και τοιαύτη 
ποινή δέν περιώριζε τήν έλευθερίαν ένώ τό 
έργον μετάλλου περιώριζεν αύτήν (Β. 6 0 ,5 1 . 
ις ', § 2  καί κς·*. καί Παν. 4 8 , 1 9 ,1 7 , Ν. 
28 pr. καί § 1 Βασιλ. 6 0 , 12 , ν δ σχολ.)

Ή  διά χριθής τροψη (hordeo pasei) ήτοι 
ή παροχή κρίθινου άρτου άντί άρτου έκ σίτου, 
ήτο πειθαρχική ποινή παρ’ όλων αναφερομενη 
καί τήν οποίαν μάλιστα ο 'Ύπατος Μαρκέλ- 
λος έπέβαλεν εις όλα τά  σώματα τοΰ στρατού 
του όσα εΐχον άπολέσει τάς σημαίας των.

'Π  τάφρον δρνξις (fossam fodere) εΐναι 
είδος άγγαρείας άλλά συνάμα και ποινή δνει- 
διστική, διότι κατ’ άρχαιότατον φαίνεται 
έθιμον έν τώ  'Ρωμαϊκώ στρατώ 4) η τ ιμ ω 
ρία ην ν’ άνοίξνι δ στρατιώτης ενώπιον όλου 
τοΰ στρατοΰ τήν τάφρον.

Τοιαϋται είσίν αί σωζόμεναι σωματικαι 
ποιναί,

Είπομεν ό'τι υπήρχον καί κατά τής περιου
σίας τοΰ στρατιώτου ποιναί. Διά τουτου εν- 
νοοΰμεν τήν στέρησιν τον μισθόν (stipen- 
dio privari) καί τά  χρηματικά πρόστιμα 
(peeuniaria m ulcta.)

Ή  δευτέρα αΰτη άναφέρεται ρητώς εν τοις

’) Πανδ. 48, 19, 17 § 1 ,Ν . 28 § 1 καί 6. 
Βασ. 60, 51, 13 § 2 κς § 7 § 13. λά. καί Κωδ. 
9, 47, 1.

2) Βασ. αΰτ. μ γ '·  κα ’* Κ ω ο. αυτ. Ν . 5.
]) Α Ρ 2, 5, 4.
) "όπερ Ικ τών άρχαίων άναφερει μονος ο 

Πλούταρχος λαλών περί τοΰ Λουκούλουδρα Σ τ ε -  
^εχ.αΰτ. Β . 3 κεο. 4.

νόμοις L) καί κατά τόν Σίχτερμαν 2) πολ- 
λνάκις ητο τοιαύτη ώστε άπεγυμνου τον ς·ρα- 
τιώτην πάσης περιουσίας.

Έ ν τοΐς νόμοις φέρεται ώς επιβαλλόμενη 
κατά τών Οελόντων νά έχωσι στραι ειαν και 
άξίωμα τ, δύω στρατείας η δυω αξιώματα 
καί ητο τότε δέκα καί είκοσι λιτρών,3) πλην 
τοΰ ότι ο! ένοχοι έξεπιπτον αμφοτερων τών 
αξιωμάτων καί τής στρατείας. Συγγραφείς 
δέ τινες ιστορικοί *) άναφέρουσιν ότι επηγετο 
κατά τών φυγοστράτων, ητοι τών και το’ 
κατά νόμον καλουμένων είς τας τάξεις τοΰ 
στρατοΰ, μή σπευδόντων όμως νά έγγραφώ- 
σιν εγκαίρως.

Ή  ήαετέρα νομοθεσία τούναντίον και οταν 
ά'.όμη κατηγορούμενός τ ις  κηρυχθή υπό τοΰ 
στρατοδικείου ένοχος πταίσματος τιμωρου- 
μένΟυ διά χρηματικής ποινής ή προστίμου, 
ώρισεν άντί τοιαύτης ποινής νά έπιβάληται 
ανάλογος κράτησις.

Τινές φρονοΰσιν οτι ή ποινή αυτη καθιε- 
ρώθη τό πρώτον έπί αύτοκρατόρων.

Ή  πρώτη έκ τών άνω δύω ποινών έπε
βάλετο ύπό τών αρχηγών καί οί τιμωρού
μενοι έλέγοντο καί aere diruti.

Πώς δμως κ α ίέπ ίτ ίσ ιν  άμαρτημασιν επη
γετο δέν δυνάμεθα νά δρίσωμεν. '*)

Ί Ι  όήμενσις  δέν εΰρηται ως ιδιαίτερα ποιναί 
ό'πως ένίοτε παρ’ 'Έλλησι' διότι παρηκολου- 
θει τήν έσχάτην τιμωρίαν, τήν έξοριαν, τήν 
δουλείαν κλπ.

Κ ατά τής εΛενθερΙας ποινάς πρέπει νά 
θεωρήσωμεν ού μόνον τάς στερούσας τόν κατά- 
δικον τής προσωπικής αύτοΰ έλευθερίας, άλλ.κ 
καί τάς τήν πολιτικήν αύτοΰ κατάστασιν αλ- 
λοιούσας, ώς καί τήν μηκύνουσαν τόν χρόνον 
τής στρατιωτικής αύτοΰ υπηρεσίας, διότι καί 
τοΰτο εΐναι ε ί ς  περιορισμός τής έλευθερίας του,

Ή  παράτασ ίς τή ς  θητείας  (stipendia pro- 
rogari) άναφέρεται καί ύπό τοΰ Τίτου Λι- 
βίου 6) ούχ ί δμως ώς ποινή έγκλημα. ικ λ

')  Βασιλ. 57, 2, ά. μβ'. μέ. Πανδ. 49, 16, 3 
§ 1 Κωδ. 12, 33, 5 καί 8.

2) Αΰτόθι κεφ. 15. λ
3) Β Αΰτοθ μβ'. με'· Κ. αΰτοθ. Ν. Ο, και 8
4) Δ ι ο ν .  Άλικαρν. βιβλ. 8 καί Διων. Κασσιος

βιβλ. 5 και 6.
Στεβεκ. αΰτοθ. βιβλ. 3 κεφ- 4.

6) Βιβλ. 25 κεφ. δ καί 6 και βιβλ. 33 και 35.
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άλλά μάλλον ώς μετρ ον γενικόν καί έξοτρυν- 
τικόν τής πολεμικές ορμής ήττηθέντων στρα
τών. Ουτω τό υπόλοιπον τούέν Κάνναις ήτ- 
τηθέντος 'Ρωμαϊκού στρατοϋ συλλεχθένέν 2t- 
κελία,διετάχθη νά μή έλθ·/] είς Ιτα λ ία ν  ττρίν 
τοϋ τέλους τοϋ πολέμου καί ή υπηρεσία τών 
άνδρών αύτοϋ δέν θά έλογίζετο πληρωθεΐσα 
μέχρι τής έκδιώξεως τοϋ πολερ.ίου ςφατοϋ έκ 
τ ί ς  ’Ιταλίας- ϊ ο  αύτά δέ ώρισεν *) ή Γερουσία 
και περί τοϋ στρατεύματος τοϋ Φουλβίου, 
οπερετραπη είς φυγήν κατά τήν μάχην τής 
Άπουλ.ίας.

Ί ]  όον,Ιίία (in servitndem  adactio) ητο 
εν εΐδος τής έσ χα τη ς  ποινής. 2 Έ πήγετο δέ 
ου μονον εφ’ ορου ζωής άλλά καί έπίώρισμέ* 
νον χρόνον οΰτως επί αυτομόλων εύρίσκομεν 
διαταξιν s) δτι ο: μετά δευτέραν αυτομο
λίαν έπιστρέφοντες εις «τριετή δουλείαν δια- 
πωλεϊσθαι,»εκ τρίτου όέ τό αύτό ποιήσαν- 
τες «είς διηνεκή καί άίδιον δουλείαν έκδί- 
δεσθαι.»

Ή  διάταξις αυτη εΐναι μεταγενεστέρα,Κα
θότι είς άρχαιοτέραν εποχήν όπως είδομεν 
η αυτομολία έτιμωρειτο πάντοτε/ύςΎ,ρότατα.

Παραδειγμα τοιαύτης ποινής εύρίσκομεν 
παρά Λαμπριόίω, δστις αναφέρει έν τω  βίω 
τοϋ Αλεξάνδρου Σεβήρου, δτι δ αύτόκράτωρ 
ούτος στρατιώτην τινά κατηγορηθέντα υπό 
γραίας προς αυτόν,δτι παρεβίασε τήν αγνείαν 
της, ε τιμώρησε καθαιρέσας αύτόν καί παεα- 
δοΰς αύτόν τή γραία δοϋλον! Ή  τιμωρία ήν 
ομολογουμένως σοφή διά τόν άφιλόκαλον ςρα- 
τιώτην.

Ό  Σουετώνιος αναφέρει 4) δτι ό Αΰγου- 
στος ίππέα 'Ρωμαΐον,δστις έκοψε τοΰς δακτύ 
λους δύω νέων τους οποίους ήθελε ν’άπαλλάξη 
τής στρατιωτικής υπηρεσίας έτιμώρησε πω- 
λήσας ώς δοϋλον.

Δεν μοί φαίνεται δμως λίαν έρθόν έ/. τοϋ 
παραδείγματος τούτου νά παραδεχθώμεν 5) 
κανόνα, δτι ούτως έτιμωροϋντο πάντοτε ο; 
άλλους άκρωτηριάζοντες πρός άποφυγήν τής 
στρατείας- όιότι εύρίσκομεν δτ ι έτιμωρειτο

! ) Σ ίχ τ ερ μ . αΰτοθ. κεο . ί ο .
2) Βασ. 60. 51 β'. Πανδ. 48, 19, 2 pr.
3) Νεαρ Λεον. 67 Πανδ. αύτοθ. Ν. 38 S) χα\ 

Β ασ. αύτοθ Ν . λδ '.
4) Έ ν  picjj Α ύγουστου.
! ) Ώ ς  πράττε·. 6 Σ ίχ τ ερ μ . αύ ΐοθ .

κεφαλικώς ο. στρατιώτης ό έπάγων έαυτω 
χειρα,και εάν ες άλγηδόνων η πένθους ή άλλης 
εύλογου αιτίας έπραξε τοϋτο ά .ίμω ς άπε- 
στρατευετο, ’) δ δέ τόν ίδιον υιόν έν καιρφ 
πολέμου «τής στρατείας άφελόμενος εξορί
ζεται καί μέρος τής περιουσίας του άπόλ- 
λυσι» καί δ τόν υιόν αύτοϋ «έν καιρώ πο
λέμου αχρείων ϊνα ά^επιτήδειος εύρεθή πρός 
τήν στρατείαν έξορίζεται.» *)

Ώ ς πρός τούς άποφεύγοντας δέ τήν στρα
τείαν εχομεν τούναντίον ρητήν διάταξιν δτι 
ουτοι έπωλοϋντο ώς δοϋλοι. 2)

‘H ίζυρ ία  (in exilium m itti) εΰρηται ώς 
είδομεν άνωτέρω έπαγομένη κατά στρατιω
τών είτε ώς πρόσκαιρος ποινή είτε ώς άί'διος. 
Έ πηγετο  κατά τών ανεχόμενων νά κρύπτε
τα ι έχθρός καί νά μή προδίδωσιν αύτόν ώς 
καί είς πολλάς άλλας περιστάσεις.

Είδομεν δτι τά  λείψανα τής έν Κάνναις 
ήττης ύπεβλήθησαν είς είδος έξορίας έν τνί 
Σικελία.

Κ ατά τόν Σουετώνιον 3) ό ’Ιούλιος Καίσαρ 
ηπείλησε τοΐς στρατιώταις του, δτι έάν δέν 
εςεπληρουν τα  χρέη των προσηκόντως ήθελε 
τους έπιβιβάσει είς παλαιάν λέμβον καί τοΰς 
άφησϊ) είς τήν διάκρισιν τών ά-έμων, νά τοΰς 
ρίψνΐ είς μίαν οίανδήποτε γήν.

Κ ατα τινας δέ, 4) τοΰς άνδρας τοϋ ναυ
τικού απεβίβαζεν είς μίαν έρημον ή είς άγνω
στον τινά νήσον καί τοΰς άφινεν έκεΐ.

*0 νόμος 5) έν τούτοις ώρισε πώς έγίνετο 
καί ποια μέρη ησαν κυρίως ώρισμένα διά τοΰς 
έξοριζομένους καί δτι οί εξοριζόμενοι δεν 
έφυλακίζοντο, δταν ή εξορία ητο μικροτέρα 
τοϋ έτους, μάλιστα τότε άφίνετο είς τήν διά- 
κρισιν τών εςοριζομένων ολόκληρος έπαρχία.

Περιεργείας χάριν σημειοϋμεν δτι είς τοΰς 
άρχοντας ’Αλεξάνδρειάς καί Θηβαίδος ειχον 
έριοθή μερη είς ά ή^ύναντο νά έξορίζωσιν μέ- 
χρις ενιαυτού ή Γύψος καί ή ’Όασις, καί δτι 
η "Όασις αυτη κατά τόν Σχολιαστήν είναι 
«τόπος έν Α ίγύπτω , δς ΰπό τοϋ Νείλου περι-

’) Β. αύτ. Ν. λδ. τίλευτ. Π. κανδ. αύτ. Ν.39.
‘) Πανδ. 49, 16, 4 § 11 καί 12.
■) Π αν. αύτοθ ^ 1 0 .
4) Βίος Ίουλ. Καίσαρος.
■) ι henier αυτ. 12/ όστις λέγει ότι τοΰτο βε' 

βαιοΐ καί ό Στράβων, άλλα ποΰ :
*) Βατ. C0, 51 Γγ'. xel Κωδ. 0, ί7,2δ·
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κλειόμενος ώς νησίδιον έν μέσω κεΐται" ενθα 
δή κώνωπες μέν μείζονες μελισσών, μυΐαι δέ 
ού'/ ήττον η ΙΙαλαιστιναΐοι, αί δή ίκαναί τι- 
μωρίαι θανατηφορεΐν τοΐς έκεισε έξορισθεΐσι 
πεφύκασιν.» ’Ενταύθα έξωρίσθη καί ο Μεγας 
Αθανάσιος.

Έπιφυλασσόμεθα είς τό προσεχές νά εί- 
πωμεν ολίγα τινά περί αύτών καί περί τών 
εναντίων τής στρατιωτικής τιμής ποινών να 
διαλάβωμεν συντόμως.

( Έ π ε τ α ι  συνέχεια).

ΗΛΙΑΣ ΠΟΤΑΜ1ΑΝΟΞ·

Φ Υ Σ Ι Κ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ ΙΑ .

( B U F F O S ) ·

(Σ υ ν έχε ια ' ίδ . φυλλάδ. β7.)

Ό  Έ Μ 'φας.

Ό  έλέφας αιχμάλωτος ών καί καλήν λαμ- 
βάνων περιποίησιν, ζή έπί πολΰν χρόνον, 
έπομένως συμπεραίνομεν δτι ελεύθερος ών,ζή 
πλειότερον’ τινές άναφέρουσιν, δτι ζή τετρα
κόσια εως πεντακόσια έ'τη, άλλοι διακόσια 
έως τριακόσια, καί άλλοι εκατόν είκοσιν έως 
εκατόν πεντηκοντα" νομίζω δτι δ μέσος δρος 
είναι δ αληθής, καί οτι έάν βεβαιώσιν δτι οί 
αιχμάλωτοι έλέφαντες ζώσιν 1 2 0  έως 1 30 
έτη, οί έλεύθεροι, πάντα τά  δώρα τής φύ
σεως άπολαμβάνοντες, βεβαίως ζώσι τούλά- 
χιστόν διακόσια έτη. Εις τάς εύκρατους ζώ- 
νας ό έλέφας δέν δύναται %ά ζησνι, άκόμη δέ 
δλιγώτερον είς τά  ψυχρά κλίματα ' οι κατά 
τό 1 6 6 8  υπό τοϋ βασιλέως τής Πορτογαλ
ί α ς  δωρηθέντες τω Λουδοβίκω δεκάτω τε- 
ταρτω, οϊτινες είχον ηλικίαν τεσσάρων ετών, 
απέθανον κατά τό 1 δον ετος, μηνί Ίανουα- 
ριω τοϋ 1 6 8 1 ' έν τούτοις ούτοι έλάμβανον 
*αλλίστην περιποίησιν καί άφθονως ετρέ- 
φοντο, διότι καθ’ έκάστην τοΐς έδιδον ογδοή- 
κοντα λίτρας άρτου, δώδεκα κοτύλας οίνου ')  
^υο κάδους ζωμού’ κατά πασαν δέ δευτέραν

Λ ')  Μία κοτύλη γα λ λ ική  περ ιέχει 4 8  κυβικούς 
^^κτύλους.

ημέραν άντί ζωμοϋ έδίδετο ορύζιον έφθόν 
μεμιγμένον ύδατι, χωρίς δέ νά λογαριάσωμεν 
καί τά  διδόμενα υπό τών έπισκεπτομένων, 
παρη'χετο είς αύτοΰς πρός τοΐς άλλοις καί 
δράγμα σταχΰων, ό'περ, άφοϋ καταφάγωσι 
τοΰς κόκκους τοϋ σίτου, μεταχειρίζονται κα
τόπιν πρός έκδίωξιν τώνμυιών. Ούδέ έν αύτή 
τή Νεαπόλει, οπου τό κλίμα εΐναι θερμότε- 
ρον τών Παρισίων, ήδηνηθησαν νά ζήσωσιν. 
Είς τήν Πετρούπολιν έσχάτιος εΐχον μεταφέ
ρει τοιούτους, άλλ’ άπέθανον δ είς κατόπιν 
τοϋ άλλου, άν καί πολλαχώς περιεποιηθη- 
σαν αύτούς. 'Επομένως έν τή Εύρώπη δέν δύ- 
ναται τό ζώον τοΰτο νά ζηστΓ είναι δμως 
άπορον διατί οί Πορτογάλλοι, οϊτινες πρώτοι 
έν ταΐς Ά νατόλικαΐς Ίνδίαις έγνώρισαν τήν 
έξ αύτών ωφέλειαν, δέν μετέφερον τοιούτους 
είς τά  θερμά τής Βρασιλίας κλίματα, δπου, 
άφεθέντες έλεύθεροι, ητο δυνατόν νά πολλα- 
πλασιασθώσι.

Τό χρώμα τών έλεφάντων είναι συνήθως 
ςακτόχρουν η μελανόφαιον, ύπάρχουσιν δμως 
καί τινες λευκοί καί ερυθροί, οϊτινες τιμών- 
τα ι πλειότερον τών στακτοχρόων' δ P . V in
cent M arie λέγει, δτι «ύπάρχουσιν έν ταΐς 
«Ίνδίαις τρία είδη έλεφάντων’ οί λευκοί, οί- 
»τινες είσίν οί μεγαλείτεροι καί ήπιώτεροι, 
βτιμώνται δε καί λατρεύονται ύπό πολλών
3)έθνών ώς Θεοί- οί ερυθροί, ώς οί τής Κεϋ- 
»λά<ης, οϊτινες, άν καί ηναι μικρότεροι κατά 
»τό μέγεθος, είσίν οί γενναιότεροι, οί ίσχυ- 
«ρώτεροι καί οί καλλίτεροι διά πόλεμον, καί 
»τοΰς οποίους οί λοιποί, είτε έκ φυσικής κλι- 
»σεο>ς, είτε διότι άναγνωρίζουσιν είς τούτους 
»έξοχόν τ ι, σέβονται μεγάλως’ τό τρίτον 
» είδος εΐναι τό τών μελανοφαίων, οϊτινες είσίν 
))οί κοινότεροι.»

Άφοϋ έδείξαμεν τάκυριώτερα γνωρίσματα 
τοϋ είδους, έξετάσωμεν νϋν έν λεπτομερεία 
τάς ιδιότητας τοϋ ατόμου, τάς κινήσεις, τό 
μέγεθος, τήν ίσχΰν, τήν ευφυΐαν κτλ. Ό  έλέ
φας σχετικώς πρός τόν δγκον τοϋ σώματός 
του εχει οφθαλμούς μικροτάτους, άλλ’ είσί 
λαμπροί καί ευφυείς" τό διακρίνον τούτους 
έκ τών άλλων ζώων, είναι ή παθητική εκ- 
φρασις τοϋ αισθήματος καί at σχεδόν πάν
τοτε έσκεμμέναι κινήσεις των,στρέφει τούτους 
βοαδέως καί μετά γλυκύτητος πρός τόν κύ
ριόν του καί τό βλέμμα δεικνύει οι λίαν καί
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προσοχήν δταν δμιλή, σπινθηροβολήν δταν 
καλώς άντελήφθη, καί δταν θέλη νά προ- 
λαβγ, διαταγήν τινα, τό βλέμμα του (ραίνε
τα ι είσόύον τρόπον τινά εις την διάνοιαν τοΰ 
κυρίου. Σκέπτεται καί πράττει, άφοΰ καλώς 
έςετάσει καί πολλάκις παρατηρήσει ά'νευ 
σπουδής τά  διδόμενα σημεία. Οί κΰνες, ο ίτι
νες εχουσιν οφθαλμούς έκφραστικωτέρους, είσί 
ζώα πολΰ ζωηρά, ώστε εύκόλως δέν δυνά
μεθα ν’ άντιληφθώμεν τάς έν τω  δφθαλμώ 
διαφόρους ταύτας σκέψεις, άλλ’ έπειδή ό έλέ
φας είναι φυσικώς βαρΰς καί μέτριος, άναγι- 
νώσκομεν, ούτως είπεΐν, είς τους βραδέως κι
νούμενους οφθαλμούς του, τάς διαφόρους αύτοΰ 
έσωτερικάς σκέψεις. Έ χ ε ι  τήν άκοήν καλλί- 
στην καί τά δργανον ταύτης, ώς καί τό τής 
οσφρήσεως, εΐναι περισσότερον άνεπτυγμένον 
εν τω  έλέφαντι’ τά  ώτα έχει μέγιστα καί 
άναλόγως τω  σώματι είσί μικρότερα τών τοΰ 
όνου καί κεΐνται πεπλατυσμένα έπί τής κε
φαλής, ως τά  τοϋ άνθρώπου. Συνήθως κρέ
μονται, άλλά καί τά  άνυψοΐ καί κινεί μετά 
μεγάλης εύκολίας· χρησιμεύουσι δε ώς σπόγ- 
γιστρον τών οφθαλμών καί πρυφυλακή κατά 
τής κόνεως καί τών μυιών.Φαίνεται δτι άγαπα 
τήν μουσικήν, παρατηρεϊται δέ δτι κινείται 
έν ρυθμώ, μουσικής παιανιζούσης, καί ένίοτε 
συνοδεύει τόν ήχον τών τυμπάνων καί σαλπίγ
γων διά τινων κραυγών.’Έ χε ι δσφρησιν έξαίρε- 
τον καί άγαπα μετά πάθους πάν εΐδος άρωμά- 
των,πρό πάντων τά  εύοσμα άνθη,εκλέγει ταΰ- 
τα  εν πρός έν καί ποιεί άνθοδέσμας, άφοΰ δέ 
δσφρανθή,φέρει ταΰτα είς τό στόμαπρόςγεΰσιν. 
Τά άνθος τής πορτοκαλέας εΐναι τά ήόύτερον έ
δεσμα δι’ αύτόν, αύτοΰς δε τους καρπούς τής 
πορτοκαλέας,άφοΰ απογυμνώσει έκ τοΰ φλοιοΰ 
αυτών, τρώγει μετά  μεγίστης τέρψεως. Έ ν
τός τών λειμώνων βόσκων, εκλέγει τά  άρω- 
ματικά φυτά, είς δε τά  δάση προτιμά τους 
φοίνικας.

Τήν αΐσθησιν τής αφής εχει έν τ -zj προβο- 
σκίόι τόσω λεπτήν καί διακεκριμμένν,ν δσω 
καί ή έν τή  χειρί τοΰ ανθρώπου. Ί Ι  προβο- 
σκίς σύγκειται έκ μεμβρανών, νεύρων καί 
μυιών, ώστε εΐναι συγχρόνως καί κινητικόν 
και αισθητικόν δργανον, δύναται δ / ι  μόνον 
νά κινήστ) καί κάμψη ταύτην, άλλα” καί νά 
έπιβρα/ύνν), νά έπιμηκύν/] καί έν γένει πρός 
πάσαν διεύθυνσιν νά στρέψη. Καταλήγει ή

προβοσκίς είς εΐδος τ ι  δακτύλου, δι’ού πράτ
τει πάν ό ,τι καί ημείς διά τών δακτύλων' 
συλλεγει καί τά  παραμικρότερα κερμάτια, 
άτινα ήθελον πέσει έν τ·/) γή, συνάγει τήν 
χλόην καί τά  άνθη, έκλέγων μ άλ ιςα  έν πρός 
έν, λύει τους κόμβους, άνοιγοκλείει τάς θύ- 
ρας, στρφων τάς κλείδας καί ώθών τά  ζύ- 
γρωθα, μανθάνει νά διαγράφη χαρακτήρας 
κανονικούς δι’δργάνου λεπτοτάτου ή διά γρα- 
φίδος. Τό είδος τοΰτο τοΰ δακτύλου κεϊται 
εις τό άνώτερον μέρος τοΰ άκρου τής προβο- 
σψίδος, τό δέ λοιπόν άπαρτίζει περιφέρειάν 
τινα, ής τά  χείλη προεξέχουσιν, είς δέ τό 
μέσον υπάρχει κοιλότης είς ήν έκστομοΰνται 
δύο οπαί χρησιμεύουσαι διά τήν ό'σφρησιν και 
τήν άναπνοήν τοΰ ζώου. Ώ ς έκ τής διατά- 
ξεως ταυτης ή σύλληψις παντός άντικειμένου 
δέν γίνεται μόνον διά τοΰ δακτύλου, άλλά 
καί δια τοΰ κενοΰ, δπερ τό ζώον σχηματί
ζει έντός τής κοιλότητος, είς ήν έκστομοΰν- 
τα ι αί δύο ρηθεΐσχι οπαί.

Ή  λεπτότης λοιπόν τής άφής καί οσφρή- 
σεως ευρίσκονται είς τό άκρον τής προβοσκί
δος, έκτός δέ τούτων εΐναι καί οργανον κι- 
νήσεως, ώστε δικαίως θαυμάζεται, διότι αΰτη 
παράγει τά  αποτελέσματα τής εύφυΐας τοΰ 
έλέφαντος, διά μέν τής άφής λαμβάνων ίδέαν 
τής υφής τοΰ σώματος, διά τής εύκινησίας 
λαμβάνων ίδέαν τοΰ σχήματος, διά τής δυ
νάμεως τοΰ ποιεΐν κενόν πληροφορούμενος 
περί τοΰ βάρους τοΰ σώματος, διά τής δσφρή- 
σεω; έξακριβών τάς ίόιότητας, καί διά τοΰ 
μήκους τής προβοσκίδος προσδιορίζων τήν 
αποστασιν’ ωστε διά μιας καί μόνης κινή- 
σεως δ έλέφας αισθάνεται, παρατηρεί, καί 
κρίνει πολλά πράγματα συγχρόνως. Έκτός 
δέ τούτων, επειδή διά πολλών αισθήσεων 
αντιλαμβάνεται Ινός άντικειμένου, τό άντι* 
κείμενον τοΰτο μένει έν τή  μνήμ-/) του πλειό- 
τερον χρόνον έγκεχαραγμένον ή έάν άντελαμ- 
βάνετο τούτου διά μιας μόνης αίσθήσεως’ 
τοΰτ’ αύτό παρατηρεϊται καί είς τόν άνθρω
πον, δηλ. ένθυμούμεθα άντικείμενον τ ι πλειό- 
τερον χρόνον δσω διά πλειοτέρων αισθήσεων 
έξητάσαμεν τοΰτο. Έ ν τούτοις, άν καί ό 
έλέφας έ'χει πλειοτέραν μνήμην καί εύφυΐαν 

όσην ουδεν τών άλλων ζώων, έχει δμως έγ· 
κέφαλον μικρότερον σχετικώς πρός τόν όγκον 
τοΰ σώματός του. Πώς δε συμβαίνει νά ν β
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ό έλέφας τοσαύτην μνήμην καί ευφυΐαν αφοΰ 
τό δργανον τής αισθητικότητας είναι μικρόν; 
τοΰτο ευκόλως εξηγείται άν ειπωμεν, δτι έν 
τνί προβοσκίδι διασπείρονται τοσαΰτα νεΰρα 
δ'σα καί είς ό'λον τό λοιπόν σώμα, ών ή ενέρ
γεια ενουμένη μετά τών λοιπών ίόιοτήτων 
τής προβοσκίδος καθίστατο ζώον τοϋτο υπερ- 
τερον τών λοιπωνζώων, μολονότι έχει ογκον 
δπερμεγέθη καί δυσαναλογίαν μορφής, διότι 
τό σώμα είναι παχύτατον καί σκληρόν, ο 
τράχηλος βραχύς καί σχεδόν άκαμπτος, η 
κεφαλή μικρά καί δύσμορφος, τά  ώτα μεγάλα 
καί ή ρίς ετι μεγαλειτέρα, οί δφθαλμοί μ ι
κρότατοι, ώς καί τά στόμα, τό γεννητικάν 
μόριον καί ή κέρκος, αί κνήμαι εύπαγεΐς, ευ- 
θεΐαι καί σχεδόν άκαμπτοι.

Έ κ  τής μορφής ταύτης συμβαίνουσιν είς 
τό ζώον πολλά άτοπα’ δηλ. μόλις δύναται 
νά στρέψη τήν κεφαλήν, ώστε διά νά στρέψη 
απαιτείται νά περιγράψνι περιφέρειαν, διό 
οί κυνηγοί, προσβάλλοντες τοΰτον ε/. των 
όπισθεν, άποφεύγουσι τάς προσβολάςτου διά 
κινήσεων κυκλικών, καί λαμβάνουσι τόν και
ρόν, έως δτου πάλιν ό έλέφας στρέψη, νεας 
κατ’ αύτοΰ προσβολάς νά ένεργήσωσιν. Έ π ί- 

ς αί κνήμαι βραδύτατα καί δυσκόλως κάμ
πτονται, ίσ/υρώς μετά τών μηρών διηρθρω- 
μέναι ουσαι, καί μάλιστα είς έλ.έφαντας προ- 
βεβηκότας τήν ηλικίαν, οϊτινες μή δυναμενοι 
νά κάμψιοσι τό γόνυ, κοιμώνται δρθιοι. Ε π ί 
σης οί δύο ο^όντες, αμφοτέρωθεν κείμενοι, 
προϊούσης τής ηλικίας, αύξάνουσι κατά βάρος, 
ένεκα τοΰ δποίου καταπονείται ή κεφαλή συ- 
ρομένη πρός τά κάτω, ώστε αναγκάζεται διά 
νά στηρίξγ] τήν κεφαλήν του καί ν’ ανακου
φίζεται έκ τοΰ βάρους, νά θέτη τους οίόντας 
έντός οπών, τάς οποίας ποιεί έπί τών τοί
χων. Οΰτε ή γλώσσα, οΰτε τό στόμα, οΰτε 
τά χείλη χρησιμεύουσιν είς τάν έλέφαντα, 
διότι τάς τροφάς καί τά  ποτά λαμβάνει διά 

προβοσκίδος, καί διά ταύτης φέρει έντάς 
τοΰ στόματος, είς τήν πόσιν μάλιστα φράτ- 
~Ζ'· τήν έπ ιγλω ττίδα  διά τής προσβοσκίδος, 
‘να μή είσέλθη ΰδωρ έν τώ  λάρυγγι.

Έκ τούτου προκύπτει συνέπειά τις άςιο- 
°ημείωτος, δτι δ μικρός έλέφας θηλάζει διά 

προβοσκίδος, καί διά ταύτης φέρει τό 
Υ*λα έν τώ  φάρυγγι’ έν τούτοις οί αρχαίοι 
*??όνουν, δτι διά τοϋ στόματος θηλάζει,οδη

γούμενοι έξ άναλογίας πρός τά  άλλα ζώα 
καί ούχί έξ αυτοψίας. Ά λ λ ’ όμως διατί κα
τόπιν άπορροφ» ΰδωρ διά τής προβοσκίδος 
καί ούχί δ ιά  τοΰ στόματος, δπερ ήθελεν εί- 
σθαι εύκολοίτερον, διότι ή  διά τής προβο
σκίδος έργασία εΐναι διπλή καί ή διά τοΰ 
στόυ.ατος ά π λ ή ; φαίνεται λοιπόν, διότι 
ούδέποτε παρετηρήθη θήλασις έλέφαντος, 
δτι γίνεται ή θήλασις διά τής προβοσκίδος. 
Πώς δμως διά τής προβοσκίδος ευρίσκει 
τάν μαστόν ή έν γένει ειδοποιείται περί 
τής παρουσίας τής τροφής, άμέσως θελομεν 
εϊπει· γνωρίζομεν ό'τι τά  ζώα προειδοποιούν
τα ι περί τής παρουσίας τής τροφής διά μόνης 
τής δσφρήσεως, διότι ή ά/.οή βεβαίως είναι 
ανωφελής πρός τοϋτο, ή ορασις επίσης, διότι 
τά  πλεΐστα τών ζώων γεννωνται τυφλά καί 
διατελώσι τοιαΰτα έν δσω σχεδόν διαρκεϊ ή 

θήλασις, ή αφή μόνον συγκεχυμένως πως 
δεικνύει τά  διάφορα μέρη τοΰ σώματος τής 
μητρός, ή μάλλον ούδέν σχετικόν πρός τήν 
δρεξιν δεικνύει αύτοΐς’ μόνη δέ ή οσφρη- 
σις προειδοποιεί περί τής τροφής καί εΐναι 
τρόπον τινα προγευστικόν τ ι  δργανον. Καί 
δ έλέφας λοιπόν προειδοποιείται περί τής τρο
φής διά τής οσφρήσεως, έπειδή δέ τό δργα
νον ταύτης κεϊται είς τό άκρον τής προβο - 
σκίδος καί είναι ήνωμένον μετά τών έργά- 
νων τής θηλάσεως, διά τοΰτο ευκόλως ευρί
σκει τόν μαστόν καί εφαρμόζει επ’ αύτοϋ τό 
περιφερικόν χείλος τοϋ άκρου τής προβοσκι- 
δος. Ε πίσης νομίζω οτι οί αρχαίοι ήπατή- 
θησαν καί ώς πρός τόν τρόπον τής συνουσίας 
τών έλεφάντων, άναφέροντες, οτι δ τρόπος 
ούτος είναι όμοιος τώ  τών άλλων ζωων' έν 
τούτοις η θέσις τών γεννητικών μορίων κα- 
θιστα άδύνατον τοιουτοτρόπως τήν συνου
σίαν, διότι τοΰ μέν άρρενος τό μόριον δέν 
εΐναι μέγα άναλόγως τώ  σώματι τοΰ δέ θή- 
λεως κεϊται σχεδόν έν τω  μέσω τής κοιλίας, 
όσον δύο καί ήμισυ εως τριών ποδών μακράν 
τοϋ δακτυλίου" επομενως πρεπει, οπως το 
τοϋ άρρενος μόριον φθάστι εις τον σκοπόν του, 
ή θηλεία νά κατακλιθή υπτία ’ έννοεΐται δέ 
πόσον δύσκολος καθίσταται οΰτω ή συνουσία 
καί δποΐαι προπαρασκευαί χρειάζονται.

Καθ’ δσον άφορα τήν φωνήν τοΰ έλέφαν
τος, λέγομεν, δτι αΰτη πραγματικώς εΐναι 
ίσ/υοά καί ακούεται είς άπόστασιν ενός <τα-
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διου και πλέον* εν τούτοις δ·έν είναι τόσον 
φοβερά, ως ό βρυχηθμός τοϋ λέοντος.

'Έ π ε τ α ι  συνέχεια .

Α. ΡΩΜΑΝΙΛΗΣ.

Μ  Ε  Α  Ε  Τ  Η

ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΩΝ ΤΟΤ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ.

(Σ υ ν έχεια - ί'δε φυλλάδ. β7.)

Πρώτοι παρέρχονται έπί τνίς σκηνής δ 
Διόνυσος δ υίος σταμνιού (υίος τής κανάτας) 
γάστρων (κοιλαράς) παριστάμενος, φέρων 
λεοντήν καί κοθόρνους καί είς τάς χεΐοας 
κρατών ρόπαλον’ ακολουθεί δ’ αύτώ δ Ξαν- 
θίας δούλος καθήμενος επ ’ δνου καί τήν άπο- 
σκευήν έαυτοΰ τε καί τοΰ κυρίου του φερων 
επ ’ ώμου.

'Ο Διόνυσος έπιθυμών νά έμπνεύσ·/] φόβον 
είς τούς έν Ά δο υ  έσκέφθη νά κατέλθτ, έκεΐσε 
υπό τό σχήμα τοΰ Ίΐρακλέους, έφ’ δ περιε- 
βλήθη τήν λεοντήν, εις τοΰς πόδας έβαλε 
κοθόρνους, ϊνα υψηλότερος φαίνηται, έπα- 
λεν εις τάς χεΐρας ρόπαλον καί, καθ’ δσον 
ήδύνατο, ύπεκρίνατο τοΰ Διογενοΰς τό πολε
μικόν ύφος- τοΰτο διά τήν οικονομίαν τοΰ 
δράματος, διά τάς πρό τής θύρας τοΰ Πλού- 
τωνος περιπετείας είναι άριστα εύρημένον. 
Ά λ λ ’ δ Ξανθίας διατί άναβαίνει έπί τής 
σκηνής καθήμενος έπί δνου, δ ιατί, ένώ έ'χουσι 
μεθ’ έαυτών όνον, φέρει αύτός έπί τοΰ ώμου 
του τά  φορτία; δ δνος ήτο πάντη περιττός’ 
η πρώτιστη αιτία  δ ι’ ήν έςήγαγε τόν Ξαν- 
θίαν φορτωμένο ν τούς οδοιπορικούς σάκους 
ήτο ί'να έμπαίξη άλλους τινας κωμωδοποιούς 
συχνώτατα ποιοΰντας τοΰτο Εις τοΰτο λοι
πόν τ ί  έχρησίμευεν δ ό'νος; άν διά νά ποοξε- 
νήστ) γέλω τα πλειότερον είς τόν πα ιιστά- 
μενον έντώ θεάτρφ  ναυτικόν όχλο», καί τούς 
άγρότας, άν διά νά κάατ, τά  κατωτέρω λο
γοπαίγνια περί Ξανθίου καί δνου, τοΰτο εΐναι 
ανάξιον διά τό πνεΰμα τοΰ Άριστοφάνους.

Έ ξήγαγε δέ τόν Ξανθίαν φορτωμένον διά 
τήν εξής αιτίαν. Οί τότε μηδαμινοί κωμω
δοποιοί συνείθιζον νά έξαγάγωσιν έπί της 
σκηνής δούλους η κλαίοντας,διότι τάχα  έδά-

ρησαν υπό τών δεσποτών των, τό δποΐον εις 
τήν παράβασιν της Ειρήνης μαστίζει δ Α 
ριστοφάνης ή φέροντας σκεύη καί διά τοϋτο 
άποπέρδοντας καί λέγοντας δτι πιέζονται, 
σφίγγονται, χεζητιώσι- τοΰτο έξαγαγών 
τόν Ξανθίαν έπίτηδες δ Αριστοφάνης μετά 
της φυσικής αύτοΰ χαριέσσης πικρίας άνηλεώς 
προσβάλει.

Φθάνουσιν είτα πρό τοΰ οίκου τοΰ Ήρα- 
κλέους, τοϋ δποίου κρούουσι τήν θύραν. Ό 
Ηρακλής εξέρχεται’ δ δέ Διόνυσος ίδών τόν 
τρομερόν ήρωα ώχρια καί παρ’ ολίγον λειπο- 
θυμεΐ’ βλέπων λοιπόν δ ημίθεος τήν στο
λήν του περιβάλουσαν τό ώχριών τοΰ μεθύ
σου σώμα διαρρήγνυται είς γέλω τα, καίτοι 
πολύ προσεπάθει νά άποφύγνι τούτο ϊνα μή 
προσβάλη τόν είς τόν οίκον του καταφυ- 
γόντα, τόν ξένον του’ ποΰ έσμυξαν, λέγει,δ 
κοθορνος καί τό ρόπαλον, πώς έσυντρόφιασαν 
η λεοντή καί τό κροκώδες αύτό σώμα! 
Ένταΰθα δ ποιητής διακωμωδεί τούς δει
λούς έκείνους,οϊτινες μέ έξογκωμένον στήθος, 
μέ έστρυμμένους μύστακας, τό ξίφος κτυποΰν- 
τες είς τά καλδερίμία τρέμουσιν ώς ξηρόν φύλ- 
λον δένδρου πρό τοϋ έλαφροτέρου κινδύνου, 
διηγούνται όμως πανταχοΰ τά  κατά φαν
τασίαν άνδραγαθήματά των καί τούς μέλ
λοντας αυτών ά'θλους’ δπως ενταύθα δ Διό
νυσος διηγείται ό'τι ναυμαχήσας κατέδυσε 
ναύς τών πολεμίων ή δώδεκα ή τρισκαίδεκα, 
διότι ένεκα τής ζάλης τής έκ τής μάχης δέν 
ένθυμεϊται ακριβώς τόν αριθμόν. Διηγείται 
ακολούθως ο Διόνυσος τόν πόθον 8ν έχει ϊνα 
καταβή είς τόν Ά δη ν . Είς ταύτην δέ τήν 
μεταξύ αυτοΰ καί τοΰ Ήρακλέους συνομι
λίαν δ ποιητής διαγράφων τόν χαρακτήρα 
τοΰ Ήρακλέους περιέπεσεν είς σφάλμα, 
διό ' κατηγόρησεν άλλους κωμωδοποιούς. 
Έκεΐ όηλαδή λέγει δτι αύτός άπεδίωξε τής 
σκηνής τούς Ίΐρακλέας τούς μασσώντας πάν
τοτε καί τούς πεινώντας, ένταΰθα δμως πα- 
ριστα τόν 'Ηρακλή έμοιον τών πεινώντων, 
τών βουλιμιώντων εκείνων. 'Ο Διόνυσος θέ
λει νά παραστήση είς τόν ή'ρωα τό μέγεθος 
τοϋ πόθου 8ν έχει ϊνα ύπάγη είς τούς έν Ά δου, 
ξπειοή όμως ήςευρε τόν ημίθεον δτι είναι 
χονδροκέφαλος καί δέν ήδύνατο νά έννοήσ'Λ 
άλλως, ευρίσκει τόν εξής τρόπον ϊνα τόν πό
θον του έξηγήση.
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Διόνυσος. Γίά σοΰ ’πώ ’ έτσι σούρθε καμ- 
μιά φορά δρεξι γιά  φάβα;

'Ηρακλής. Γιά φάβα ! πω πωπω πώ  1 χ ί- 
λιαις φοραΐς στή ζωή μου .

Διόνυσος. Κατάλαβες ή νά σοΰ τό ’πώ 
άλλέως.

'Ηρακλής. Μωρ’ άφοϋ μούπες γ ιά  φάβα, 
κατάλαβα 1).

Μετά τήν γραφικήν ταύτην τήξ έπιθυμίας 
του έκφρασιν δ Διόνυσος λέγει τοιοΰτος με- 
γας πόθος μέ κατέχει τοϋ νά υπάγω εις τόν 
'Άδην ϊνα έξαγάγω τόν Εύριπίδην, διότι 
έχω άνάγκην αγαθού ποιητοϋ.

Άναμφιβόλως έν τώ  κατά τών εν γενει 
μηδαμινών ποιητών πολέμιο συμπεριελαοεν 
ό Αριστοφάνης καί τόν μέγαν έκεΐνον ηθο
γράφον, τόν μεταβαλόντα τήν σκηνήν εις 
τήν Ακαδημίαν τού Πλάτωνος και εις τής 
Πνυκός τό βήμα, διά τών άγιων αύτοϋ δι
δαγμάτων τής ηθικής, διά τών υπέρ τής 
πολιτείας άγώνων του, ους έποίει στηλιτευων 
τάς κακουργίας τών τυράννων, συζευγνυων 
τήν κόρην τών Πελοπιδών μετ’ αγρότου και 
παριστάνων τούς Διογενεΐς βασιλείς δυ- 
στυχοΰντας, ρακενδύτας και οικτρους και 
δεικνύων οΰτω δτι καί οί βασιλείς εισιν άν
θρωποι κοινοί.'Ο Αριστοφάνης μεγάλην έτρε- 
φεν άπέχθειαν κατά τής ποιήσεωςτοΰ Ευριπι- 
δου. Τό δεύτερον μάλιστα μέρος τοΰ δραμα- 
τος είναι άποκλειςικώς πεποιημένον πρόςκα- 
τασατύρισιν αύτής. Ά λλ ά  καί εν τω  πρωτω 
μέρει φαίνονται έδώ που καί έκεΐ προσβολαι 
τινεςκατά τοΰ άδικου θύματος τοΰ ΆριςΌφα- 
νους· διατί τά χα  παριστα τόν Διόνυσόν υπο 
τό ένδυμα τοΰ Ήρακλέους καταβαίνοντα εις 
τόν 'Άδην ινα έξαγάγη τόν Εύριπιδην και 
δέν άφινεν αύτόν ύπό τό φυσικόν ένδυμα 
τοϋ θεού τοΰ οϊνου; ϊνα έμπνεύστ; τρομον πα- 
ρουσιαζόμενος ώς ’Ηρακλής ή ϊνα δειςη οτι 
πρέπει νά καταβή τις ύπό τήν μορφνν τοΰ 
'Ηρακλέους τοΰ έςαγαγόντος τόν Κερβερον, 
δπως δυνηθή νά έςαγάγη θηρίον άγριον, δεύ
τερόν τινα Κέρβερον, τόν Εύριπιδην ; Εν
ταύθα δέ παραβάλλει τόν πρός τον ποιητην

*) Λιόν. "Η θη π ί τ ’ έπεθΰμησας έξαίφνης ε-τνους; 
Ηρακλ. ’Έ τν ο υ ς; βαβα'.ά?, μυρ ιάκ ις γ  τω  β ιψ , 
Διόν. Ά ρ ’ έκδιδάσκω το σαφές η τερα φρασω: 
Ηρακλ. Mr, δή τα  ιτερί ε τν ο υ ςγ ε ’ πάνυ γαρ μ α ν

θ ά ν ω .

πόθον πρός δρεξιν δι’ έτνος, κατωτέρω δέ 
λέγει αύτόν πανοΰργον, ό'στις θελει προσ
παθήσει νά δραπετεύσω μ ετ’ αυτοΰ εκ τοΰ 
'Άδου. Νά ύπολάβωμεν τάς ύπονοίας ταυ- 
τας πραγματικάς, νά υποθέσωμεν τοσοΰτον 
τοΰ κωμωδοποιού τήν ψυχήν βρωμεράν, 
ώστε νά έπεμπατή είς τήν μνήμην τών νε
κρών ; καί διά τό δεύτερον μεν μέρος δικαιο
λογείται,διότι ήθελε νά δείξνι τήν προτιμο- 
τέραν διά τό θέατρον ποίησιν, άλλά νά έςο- 
μοιώση ένα ποιητήν, δστις είχε α'.αματους 
άκροατάς ώς τόν Σωκράτη, πρός τον Κερβε
ρον ή πρός τό έτνος, τοΰτο είναι αδύνατον 
διά τόν ποιητήν τόν γράψαντα την Ειρηνην 
καί τούς Σφήκας.

Κατόπιν άρχεται τής πρώτης κατα τών 
ποιητίσκων προσβολής 1 Έρωτα ο 'Ηρακλής 
διατί δέν άνάγεις έκ τοΰ "Αδου τόν Σοφο- 
κλέα ; είς τοΰτο δ Διόνυσος άπαντα.

Ο ύ, πριν γ ’ δν Ίο φ ώ ν τ’άπολαβώ ν αύτον μόνον 
ανευ Σοφοκλέους, δ,τ ι πο ιεί κωδωνίσω.

Λέγουσιν δτι έν δσω έζη ό Σοφοκλέης έ- 
πέβλεπε καί έδιώρθου τά  πολλά τας τρα
γωδίας τοΰ υίοΰ του Ίοφώντος και ότι μετα 
τόν θάνατον αύτοΰ τό ποιητικόν άστρον τοΰ 
Ίοφώντος έσβέσθη ως πομφολυξ τοΰτο λέ
γει καί δ Αριστοφάνης ένταΰθα. Κατηγορεί 
δμως τόν Ίοφώντα άγνοών δτι μετα τιναχρο- 
νον θανόντος αύτοϋ δ υίός του Άραρώς ε- 
κωδωνίζετο υπό τών άλλιυν κωμωδοποιών 
ώς μηδέν ευφυές μετά τόν θάνατον τοΰ πα - 
τρόςτου δυνάμενος νά γράψη καί ως ψυχρό
τατος, φρεάτιον υδωρ.

Μετά τόν Ίοφώντα έμπαίζει τόν θηλ,υ
δρίαν, τόν άγαθόν Ά γάθω να και τινας άλ
λους, οϊτινες ήσαν οί μεγάλοι ποιηταί τής 
έποχής καί τών όποιων τα  δνοματα ρ.όνον 
παρά τώ  Άριστοφάνει κωμωδούμενα διεσώ- 
θησαν. Ό  'Ηρακλής τότε έρωτα.

Οϋκουν ετερ’ εστ’ ένταΰθα μ ιιρα κύλλ ια  
τρ α γω δ ία ς ποιοΰντα πλεΐν  τ, αυρια ,
Ε ύριπίδου πλεΐν it σταδίω λαλιστερα  ;

Ό  Διόνυσος άπαντα.
’Ε πιφ υλλίδες τα ΰ τ ’ έστι καί σ τω μ ό λμ α τα , 
χελιδόνων μουσεία, λω β ϊΐτα ι τέχν η ς , 
α' φρούδα Οάττον, f,v μόνονχορον λάβϊ; 
άπαξ προσουρήσαντα τ -fl τραγω δία .

Έοωτα τόν 'Ηρακλή κατόπιν, γνωρίζον'-/. 
ά έν "Αδου, επειδή περιηγήθη αυ ;οσε, ο τ ϊ
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ίλθεν έπί Κέρβερον, νά είπ^ πρός αύτόν τά 
διάφορα μέρη δπου ήδύνατο νά μείν»). Παρι- 
στα δε ο ποιητήςτόν "Α,δην έχοντα πάντα 
τά  της γής

; λ ιμ έν α ;, άρταπώλεια
πορνει , άναπαύλα ς. έκτροπας,κρήνας, οδούς, 
πόλεις.

ΙΙαρακαλεΐδέ αύ τόν νά τώ υπόδειξή καί σύντο
μόν τινα οδόν,ί'να ώς τάχ ιςα  άφιχθώσιν εις "Α- 
δουκάτω.'Οδέ'Ηρακλήςλέγει πρός αυτόν διά
φορους οδούς,δι’ών δύναται τις νά φθάση- πρώ
τον νά κρεμασθή ατό σχοινίου- επειδή δμως δ 
Διόνυσός εύρε τήν οδόν ταύτην πνιγηράν,συμ
βουλεύει εις αύτόν δ Ηρακλής νάπορευθή τήν 
διά τοΰ κώνειου’ επειδή δέ καί ταύτην ό 
Διόνυσος έθεώρησε παγεράν καί δυσχείμερον, 
ο Ηρακλ.ής προτρεπει αυτόν νά βαδίσηκατάν- 
τη καί σύντομον κρημνιζόμενος άφ’ υψηλού 
πυργου, όστις ήτο εις τόν Κεραμεικόν- μή 
π·»ραδεξαμένου δέ καί ταύτην τοΰ Διονύσου, 
ο 'Ηρακλής οδηγεί αύτόν δι’ έ-είνης, δι’ ής 
κατήλθε ν αύτός εις τόν ''Αδην, δ τ ι δήλα δή 
θά φθάσν] εις λίμνην, δπου είς γέρων θέλει 
όια,.ορθμευσει αυτούς λαβών δύο οβολούς, 
εφ’ ώ ό Διόνυσος αναφωνεί,

ώς μεγα δύναστον πανταχοΰ τώ δύ’ όβολώ. 
Άπελθόντος τοΰ Ήρακλέους, δ Διόνυσος 

ακολουθούμενος προχωρεί πρός τήν λίμνην 
ύπείκων δέ εις τά  παράπονα τοΰ δούλου, 
δστις επιεζετο υπο τών φορτίκν θέλει νά 
μισθώσν) ενα νεκρόν, δν έξήγον τότε πρός 
ταφήν, ϊνα άρ·/) τάς άποσκευάς- επειδή δμως 
δ νεκρός έζήτει δύο δραχμών αμοιβήν) δ 
Ξανθίας αϊρη πάλιν τά  φορτία δργισθείς διά 
τόν πολύν μισθόν καί ούτω φθάνουσι παρά 
τήν λίμνην.

Τήν στιγμήν ταύτην καταπλέει καί δ Χά
ρων κράζων

τ ις  εις άναπαύλα ς Ικ  κακώ ν και π ρ α γμ ά τω ν*
£i7  τ '% πεδίον ή ’ς ’Ό κνου  πλοκας

ή ς Κ ερδερίους f, ’ς κόρακας ·ι\ V .  Τ α ίνα ρον

"Οπως έγίνετο άλλοτε παρ’ ήμΐν κραζόντων 
τών κυβερνητών τών πλοίων «άλλος γιά τήν 
Α ίγινα, άλλος γιά  τήνΣύρα». Έ γώ  λέγει δ 
Διόνυσος, δστις επιβαίνει μόνος, διότι δ Ξαν- 
θίας ώς δοΰλος δέν ήτο δεκτός έν τώ  πλοίω 
τοΰ υποχθονίου πορθμέως, διατάσσεται δέ νά 
«εριβαδισνιτήν λίμνην καί νά περιμέν·/; παρά 
τ /jv θεσιν ένθα, εμελλον νά καταπλεύσωσιν.

’Εντεύθεν πλέον ήρξατο δ Αριστοφάνης 
τής διακωμωδήσεως καί τοΰ θεοΰ· δ υιός τής 
Σεμέλης καί τοΰ Διός διετάχθη υπό τοΰ λεμ
βούχου νά κωπηλτήσ?]. Πώς λέγει δ Διόν- 
νους, θά δυνηθώ

άπειρος, ά θα λά ττω το ς, άσαλαμίνιος 
ών ε ίτ ’ ελαύνει ν *

Χ άρω ν
'Ρ α σ τ ’· ακούσει γαρ μέλη;

κ άλλ ισ τ’. έπειθαν εμβάλχι? απας.
Διόνυσος

Τ  ίν ω ν :
Χ άρω ν

Β α τρά χω ν κύκνων, θαυμαστά .
Διόνυσος

Κ ατακέλευε δή

Και μόλις ήρςαντο άποπλέοντες, καί πα 
ρευθύς οί βάτραχοι κύκνοι άρχονται ψάλλον- 
τες τήν εΰγηρυν αυτών άοιδάν.

βρεκεκεκες κοας κοας 
βρεκεκεκεξ κοάξ κοας 
λ ιμ να ία  κρηνών τέκνα 
ξύναυλον υανω ν βοαν

ςώ μεθ , εύγηρυν έμαν άοιδαν,

ήν άμφ ι Νυσήϊον
Δ ιός Διόνυσον έν
Λ ίμ να ις ία χή σ α μ εν ,
ήν ίχ  ό κρα ιπαλόκω μος
το ΐς  ίεροϊσι χύτροισ ι
χω ρώ ν κ α τ ’έμόν τέμενος λαών οχλος
βρεκεκεκεξ κοας κοάς.

Είς τάς κατ’ αύτών δέ αιτιάσεις τοΰ Διο
νύσου, άδόντων ένώ αυτός δεινά πάσχει έκ 
τής κωπηλασίας, ci βάτραχοι κύκνοι απολο
γούνται ό'τι είσίν οί αγαπητοί τών Μουσών, 
τοΰ Πανός καί τοΰ φόρμιγγα πλήττοντος χρυ
σήν Άπόλ*λωνος, καί τοΰτο διότι περιπλέου- 
σιν αύτοί, οί βάτραχοι κύκνοι, έν τα ΐς λίμναις 
τάς καλάμους, άφ’ ών δ ’Απόλλων καί δ κε- 
ροβάτας Πάν κατασκευάζουσι τήν σύριγγα- 
δ ι’ δλον λοιπόν αύτόν τόν σωρίτην συλλογι 
σμόν οί βάτραχοι κύκνοι εχουσι τό δικαίωαα 
νά άδωσι τήν εΰγηρυν αύτών άοιδάν βοεκε- 
κεκέξ κοάξ κοάξ.

’Αποβαίνει τέλος δ Διόνυσος εις τήν απέ
ναντι δχθην, δπου εύρίτκει τόν Ξανθίαν ήδη 
περιελθίντα τήν λίμνην.

Ο 'Ηρακλής ειχεν είττεΐ εις αύτόν δτι θά 
φθάσωσιν εϊς τόπον, δπ ιυ  ευρίσκονται πα 
τραλοία’. καί λοιποί κακούργοι καί άλλα 
παντοδαπά θηρία- έρωτα λοιπόν δ Διόνυσος
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Κατίΐδες ούν που τούς πατραλοίας αυτόθι 
και τους έπιόρκους, ους ελεγεν ήμΐν ;

Ξανθίας

Σ' <>* * .υ ο ου;
Διόνυσος (άποβλέπων προς τούς θεατας) 

νή τον ΙΙοσειδώ ’γωγε, καί νυνί γ ’ όρώ.
Ή  τόλμη αύτη τού Άριστοφάνους είναι 

ά/.ατανόητος παρ’ ήμΐν, οϊτινες δέν δυνάμεθα 
ν’ άναφέρωμεν ούχί μόνον τό δνομα τών Διο
γενών βασιλέων άλλ’ ουδέ τού τελευταίου, 
τοΰ οίκτροτέρου μέλους τής διοικήσεως χωρίς 
νά πλίνωμεν τό στόμα ημών μέ ροδόσταγμα. 
Καί ό'μως τότε ένώπιον τών βαράθρων, ένώ
πιον τοΰ άκρατον πίνοντος οίνον έλευθερίας 
οχλου, έγείρεται είς άνθρωπος μόνος, άνί- 
σχυρος πρά τοϋ πανσθενοΰς Δήμου καί άπο
βλέπων πρός αύτόν λέγει- κ Βλέπω πολλούς 
πατραλοίας, πολλούς επιόρκους καί λοιπά 
ποικίλα θηρία μεταξύ τών θεατών» .Καί ό'μως 
τότε, έν τή εποχή, καθ’ ήν έκτίζετο δ Παρ
θένων καί ό Φειδίας ένεπνέετοδιά τής Α θή
νας τήν πλάσιν, καθ’ ήν δ Περικλής ήγόρευεν 
άπά τής Πνυκός καί δ Αισχύλος έφερε έπί 
τής σκηνής τάν δεσμώτην Προμηθέα, άπό τοϋ 
θεάτρου ήκούοντο καυςικώτεροι κατά τών 
κακούργων λόγοι. Νϋν δ’ έάν τις τολμήσ») 
νά σατυρίσ"/) τόν γελοιωδέστερον έρωτύλον, 
αί κυρίαι, δσαι κατεδέχθησαν νά τιμήσωσι 
τά 'Ελληνικόν θέατρον, θά φύγωσιν έξωργι- 
συ.έναι έν τώ  μέσω τής παραστάσεως,οί κομ- 
ψίαι πρός θρίαμβον τών βαρβάρων τής Δύ- 
σεοις έθίμων θά κατακλύσωσι άπό προσκλή
σεις εϊς μονομαχίαν τάν τλήμονα ποιητήν, 
δστις δέν θά τύχν) τής έξοχου τιμής τοΰ νά 
προσκληθή έπί τής σκηνής, δπως κατά τάς 
ίμέρας μας πολλοί έν ποιηταΐς δαιμόνιοι 
άλλοι.

'Ο Διόνυσος μή ϊδών κακούργους έν τώ 
“Δδ·/), δπως ελεγεν αύτώ δ 'Ηρακλής, ένεθαρ- 
ρύνθη καί κομπορρημονών προσκαλεΐ πάντα 
"ά τέρατα τοϋ "Αδου νά έμφανισθώσιν, ϊνα 
άγωνισθή άξιόν τινα τής δδοιπορίας του άγώνα 
'Ο Ξανθίας δμως,δστις έγνώριζεκατά βάθος τήν 
γενναιότητα τοΰ κυρίου του, παρέστησεν εις 
«ύτόν δτι έρχεται πρός αύτούς θηρίον τοσού- 
'Γ<!ί μεταβαλλόμενον, ώστε δ Διόνυσος άπε- 
καριόθη υπό τοΰ φόβου- έν τή άπελπισία του 

ζητεί παρά τοΰ πρωτοκαθεδρίαν μεταξύ 
Jwv θεατών κατέχοντος ίερέως του βοήθειαν 
^“ οσχόμενος αύτώ, ώς ρ.εθύσω βεβαίως, δτ*.

μετά τήν έπάνοδόν του θά πίωσιν δμοΰ πολύν 
οίνον. Ή  "Εμπουσα,τό θηρίον,άπηλθεν. ’Αντ' 
αύτής δ’ άκούεται αύλών ήχος καί χορός ψάλ- 
λων τόν ’Ίακχον-ένταύθα τόν χορόν τών βα
τράχων κύκνων άντικαθιστα δ χορός τών με- 
μυημένων εις τό μυστήρια τήν Μούσης- κατά 
τό μέσον δέ τής ωδής των γίνετα ι ή τού 
χορού παράβασις. Μετά ταϋτα ψάλλ^ουσιν 
ώδάς πρός τήν Σώτηραν Περσεφόνην, τήν Δή
μητρα καί πάλιν πρός τόν "Ιακχον- αδουσι 
δέ καί τό άσμα τούτο, έν ώ πολλούς τής 
πόλεως φαυλοβίους υβρίζουσι- 

Βούλεσθε δήτα κοινϊ) 
σκώψωμεν Άρχέδημον; 

δς έπτέτης ών ούκ εφυσε φράτερας 
νυνί δέ δημαγωγεί 
έν τοΐς άνω νεκροΐσι 

κάστι τα πρώτα τής εκεΐ μοχθηρίας. 
τον Κλεισθένους δ’ ακούω 
Ιν ταΐς ταφαΐσι πρωκτόν 

τίλλειν έαυτοΰ και σπαράττειν τας γνάθους 
κάκόπτετ’ Ιγκεκυφώς 
κάκλαε κάκεκράγει.

Σεβΐνον, δστις έστιν άναφλύστιος' 
και Καλλίαν γέ ψασι 
τοΰτον τόν Ίπποβίνου 

κύτθω λεοντήν ναυμαχεΐν ένημμένον.
ΛΙετά τό ασμα τοΰτο δ Διόνυσος προχωρεί 

καί έρωτα αύτούς ποΰ είναι ό οικία τού Πλ.ού- 
τωνος. Ό  χορός δεικνύει αύτώ τόν οίκον τοϋ 
ήγεμόνος τών νεκρών καί άπέρχεται ψάλλων 
τήν εορτήν τών μυστηρίων.

Κ. ZH2IOT.

Η  Δ ΙΚ Η  Τ Ω Ν  Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Ω Ν

ΕΓΕΙΣΟΔίΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ Β'.
(Συνέχεια* ι'δ. φυλ. S’.)

IX
ΤΗτο ή νύξ τής 9 ’Ιουνίου.
Τά άνάκτορα τοΰ Saint-Iam es ήσαν πλήρη 

ανθρώ πω ν, πάσης ηλικίας, πασης τάςεως, 
άμφοτέρων τών φύλων. ’Ενόμιζέ τις εισερχό
μενος δτι εισέρχεται εις ίερόν τ ι έξεταστή- 
ριον. 'Γπουργοί καί ίερεΐς, λαός καί σύμβου
λοι τοϋ βασιλέως, Ούΐγοι καί Τόρυες, ά^δρες 
καί γυναίκες, ησαν πάντες άναμίξ. Πάντες
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ίπ ϊΐ ο~ι δμιλοϋσι ιερογλυφικήν τινα 
γλώσσαν, άν ήόύνατο νά λαλήται ή γλώσσα 
αυτη, συνεννοούμενοι διά τινων μορφασμών, 
owe σχημάτων καί αποσυντεθειμένων τινών 
λέξεων.

Τοιαύτην τινά γλώσσαν λαλοϋσι πάντοτε 
ε’ς τά  ανάκτορα τών βασιλέων.

Ά π ό  της εποχής μάλιστα τοΰ Καρόλου Β' 
τά  ανάκτορα της Whitehall ήσαν τό κοινόν 
συνεντευκτνίριον πάντων τών εύγενών, εις τό 
δποΐον συνεζητοΰντο άπαντα τά ζητήματα, 
καί τρόπον τινά ησαν η έμψυχος έφημερίς τοϋ 
Κράτους, ήτις δμως ούδέπονε ώμίλει περί 
τών εσωτερικών πραγμάτων.

Έ κεΐ αδύνατό τις νά μάθτ; άν δ Σουλτά
νος τοϋ Μαρόκου ήταιμάζετο νά εκστρατεύσει 
κατά τής Άβυσσηνίας, εάν δ ’Ιωάννης Σο- 
βιέσκης ένίκησε τοΰς Τούρκους, έάν ή Γαλλία 
ευρίσκετο έν ειρήνη, ουδέποτε όμως έάν Οά 
συνέλθνι τό Κοινοβούλιον, ούδέποτε έάν δ 
Monmouth ετοιμάζεται νά άποστατήση. Έ ν 
ένί λόγω έφαίνετο δτι γίνετα ι λόγος περί 
πάντων τών Εθνών εκτός τής Α γγλ ία ς .

Πάντες όμως άντήλλασσαν υποκώφως λέ
ξεις τινάς τάς δποίας έφοβοϋντο να συναρ- 
θρώσωσι πολλάκις μήπως διά τίνος τυποκλο 
π ίας παραδώσν] αύτάς η ήχώ εις τήν δημο
σιότητα.

Ό  ήγεμών έκεΐνος είχε πάντοτε ανοικτάς 
τάς θύρας του, πρό πάντων δέ εις τοΰς εύ- 
νοουμένους έκ τών εύγενών. Ούτω πολλοί έξ 
αυτών, more latino επεσκέπτοντο τόν βα
σιλέα λίαν πρωί καθ’ ήν ώραν έστίλβου τήν 
φενάκην του η ένίπτετο.

Ό  βασιλεύς ήγάπα νά διηγήται πολλά
κις ανέκδοτα τής ζωής αύτοϋ, καί τοϋτο ήτο 
η μεγαλειτέρα αύτοϋ διασκέδασις.

Παρετήρουν πάντες μετά  προσοχής έάν δ 
βασιλεύς ήθελε μειδιάσει είς τόν προεδρεύ- 
οντα λόρδον τοΰ Κοινοβουλίου κατά τήν έπί- 
σκεψίν του έάν ύπεδέχετο τοΰς υπουργούς του 
φιλοφρόνως. Μετεβάλλοντο δέ τοιουτοτρόπως 
οί αύλικοί είς οίωνοσκόπους.

Τοιαύτη ήτο ή αύλή τοϋ βασιλέως.
Ά λ λ ' οί εύγενεΐς τής Α γγλ ία ς  εΰρισκον 

πλειοτέραν έλευθεοίαν είς τά  καφφενεΐα, τά  
8ποΐα κατά τήν εποχήν έκείνην άνεπλήρουν 
τοΰς πολιτικούς Συλλόγους.

Τό πρώτον καφφενεΐον τοϋ Λονδίνου χρο

νολογείται άπό τής έποχής τής δημοκρα- 
τείας. Εφεξής δέ έκτίσθησαν πολλά τοιαΰτα 
είς τά  δποΐα έσύχναζον πασαι αι τάξεις τής 
πολιτείας καταδαπανοΰσαι δλο/ίλήρους νύ
κτας είς συζητήσεις.

Διηγούνται δέ περί τών ’Ά γγλω ν  δτι δ 
ζητών τινα ούδέποτε ή; ώτα περί τής κατοι- 
κίας του" άλλά περί τοϋ καφφενείου είς τό 
δποΐον συχνάζει.

Τήν έποχήν ταύτην δύο τούτων ήσαν τά 
επισημότερα' τό Ελληνικόν καφφενεΐον καί 
τό τής ’Ίριδος. Ε νίοτε τινα τών καταστημά
των τούτων έχρησίμευον άντί Ακαδημίας.

Έ κεΐ συν έζήτουν άν δ Ά πωλολώς Παρά
δεισος τοϋ Μίλτωνος θά ήτο ωραιότερος εάν 
ήτο γεγραμμένος είς στίχους ομοιοκατάλη
κτους, ή έάν ή ποο;τική τέχνη τοϋ Boileau 
είναι άπταιστος.

Ά λ λ ’ ήδη κατά τήν ημέραν ταύτην πάσα 
ή πόλις ητο σχεδόν ανάστατος, τά  δέ καφ
φενεΐα ήσαν κενά. Περί τά  ανάκτορα τοϋ 
Saint-Jaim e έφαίνοντο συνωθούμενοι οί κά
τοικοι τοΰ Λονδίνου, ανήσυχοι καί τεταραγ- 
μένοι ψυθιρίζοντες δ είς είς τό ους τοϋ έτέρου 
άποσπάσματά τινα λέξεων καί έάν έπεχείρ^ 
τις νά σύνθεση τάς συλλαβάς ταύτας, α ϊτ- 
νες έξήρχοντο σποράδην άπό τών χείλεων των 
μετά  κόπου καί αγωνίας ήδύνατο ν’ άποτε- 
λέσν] τήν εξής έρώτησιν.— *0 γεννηθείς βα- 
σιλόπαις είναι άρά γε υίος τοΰ βασιλέως;

Περιέμενον πολΰ βραδύτερον τόν τοκετόν 
τής βασιλίσσης καί πάντες ήρχισαν νά πι- 
στεύωσιν ό'τι άνεμίχθη καί ένταΰθα δ δάκτυ
λος τών Ίησουϊητών.

"Οτε έγεννατο δ άτυχής ούτος πρίγκηψ 
πλήθος άπειρον κατέκλυζε τά  δωμάτια τής 
βασιλίσσης, άλλά πάντες ούτοι ήσαν ύπο
πτοι ύπό τού λαοΰ. At γυναίκες αί περικυ- 
κλοΰσαι τήν σύζυγον τοΰ ’Ιακώβου Ii'. ήσαν 
Γαλλίδες, ήσαν έκ τής ’Ιταλίας, ήσαν Καθο- 
λικαί ή τουλάχιστον είχον συζύγους πρεσ- 
βεύοντας τά  δόγματα τοΰ Π άππα. Τό πλεϊ·’ 
στον μέρος τοΰ λαοΰ έπίστευεν δτι τό βρέφο; 
εκείνο ήτο ύποβολιμαΐον.

"Οτε δε δ πρίγκηψ τής Όράνζης έστειλεν 
τόν Zulestein νά συγχαρή τόν βασιλέα δ πρε* 
σβευτής έλθών είς τό Λονδΐνον καί άκούων νά 
δμιλώσι πάντες περί τοϋ δόλου καί τής μ'Λ' 
χανορραφίας τών ’Ιησουιτών, έ'γραψεν άμέ'·
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οως είς τόν πρίγκηπα τής Όρανζης ότι δέν 
υπάρχει μεταΓΰ δέκα ανθρώπων είς, ό'στις νά 
πιστεύη ό'τι τό νεογεννητον βρέφος ητο τ?,ς 
βασιλίσσης. *11 ιστορία όιεσκεόασε τας υ«.ο- 
ψίας ταύτας τής εποχής εκείνης και εόικαιωσε
τόν βασιλέα.

Τό άτυχες δμως βρέφος, τό δποΐον δέν 
έμελλε ποτέ νά άναβή τόν θρόνον τής Α γ 
γλίας, νεανίας μετ’ ολίγον διηρχετο τόν 1α- 
μεσιν έπί ενός μονοξυλου σεσαθρωμενου μετα 
τοϋ φυγάδος πατρός του, και κατελαμβανε 
τον θρόνον δ Γουλιέλμος τής Ούράνζης καί ή 
Μαρία, ή αγαθή έκείνη ηγεμονίς!

Ά λ λ ά  ταϋτα έμελλον νά συμβώσι βρα
δύτερον. Ή αας δέ κατηγοροϋσιν ήδη ό'τι έλη- 
σμονήσαμεν τοΰς Επισκόπους.

Τί λοιπόν συνέβη μετά ταϋτα ;

X

Ά φοϋ παρήλθον ολίγαι ήμέραι άπό τής 
γεννήσεως τοϋ διαδόχου και η εγερθεΐσα θύελ
λα έφαίνετο καταπεσοϋσα, δ βασιλεύς ένεθυ- 
μήθει τοΰς Επισκόπους. ν ^

Εΐχεν ήδη παρέλθει ολόκληρος εβδομάς. 
Τήν 15 Ιουνίου προσεκάλεσεν αύτούς πάλιν 
ένώπιον τοϋ Συμβουλίου του δ Ιάκωβος, ό'ςις 
όμως έν τώ μεταξύ δέν ήδυνήθη νά κερδήση 
τάς συνειδήσεις τών δικαστών.

Τό Συαβούλιον συνεκλήθησ«V καί είπον 
ότι οί Επίσκοποι έφυλακίσθησαν παρανόμως 
Συγχρόνως δέ δέν έκήρυξον αύτοΰς ένοχους· 
άλλά ή οριστική περί αύτών άπόφασις άνε- 
βλήθη διά δύο εβδομάδας καί οί Επίσκοποι, 
δόντες εγγυήσεις, έςήλθον ελεύθεροι τοϋ δ ι
καστηρίου.

Ό  λαός ένόμισεν ό'τι τό έργον έτελείωσεν, 
δτι ή ψήφος τών δικαστών ήΟωωσε τους δε- 
σμώτας τοϋ Πύργου καί παρευθΰς τήν θλίψιν 
των διεδέχθη ή χαρά καί ι ί  κώδωνες τών 
Εκκλησιών ήχησαν πάλιν χαρμοσυνως.

Τό πλήθος περιεκύκλου τοΰς μάρτυρας, οΐ- 
τινες μετά κόπου πολλοΰ ήδυνήθησαν τέλος 
νά άποχωρήσωσι. Πολλοί άπατηθέντες ήκο- 
λούθουν Λυτικόν τινα επίσκοπον κατασπα- 
ζόμενοι τά  κράσπεδα τοϋ ιματίου του και 
ζηταϋντες τήν ευλογίαν του. Τοϋτο παρατη- 
ρήσας τυχαίως εις έκ τοΰ πλήθους έπλησίασε 
τόν όμιλον εκείνον καί έρωτά τόν πρό u ικροΰ 

, λαβόντα τήν εύχήν.—  Ιϊξεύρεις ποΐός σε ηύ-

λόγησε; —  Βεβαίως ε!ς τών έπτά. —  ’Ό χ ι- 
εΐναι δ επίσκοπος τού C hester.— Σκϋλε Πα- 
πιστά, άνεφώνησε μαινόμενος δ ’Ά γγλος λάβε 
δπίσω τήν εύλογίαν σου!

Οί Επίσκοποι άφεθησαν έλεύθεροι- άλλ’ δ 
Ιάκωβος καί οί υπουργοί του έξεμάνησαν καί 
ώρκίσθησαν νά άναμοχλεύσωσι τό παν, ό'πως 
κατορθώσωσι τήν είς θάνατον καταδίκην 
αύτών.

X I

Αί ήμέραι τής δίκης έπλησίαζον. Οί Πρε
σβυτεριανοί τής Σκωτίας ένεθάρρυνον δ ι’ επι
στολών τοΰς επισκόπους, οί Λιαμαρτυρόμενοι 
(P ro testan ts) τής· Κορνουάλλης ήγρύπνουν 
έπί τής τύχης τοϋ Trelawney, τόν δποΐον 
έθεώρο υν ώς αρχηγόν τής Εκκλησίας των, 
τόν δποΐον έσέβοντο, τόν οποίον ελατρευον, 
καί οί χωρικοί συνέθετον δι’ αύτόν άσμάτιόν 
τ ι  τού ίποίου τάς στροφάς Ικλειεν ή επωδός 
αυτη.

—  ©ά άποθάνγι δ T relaw ney; Οά άπο· 
θάνγ;; "Ω ! έάν άποθάννι τριάκοντα χιλιάδες 
λαός τής Κορνουάλλης θά είξεύρν) τό διατί!

Καί οί είς τά  μεταλλεία εργαζόμενοι έπκ- 
νελάμβανον ώς ή ήχω έκ τών υπογείων.

—  Καί είκοσι χιλιάδες άνδρες υπο την 
γήν θά είξεύρουν τό δ ιατί !

Τώ οντι τό ζήτημα ήτο πλέον Εθνικόν! 
Έ μάχοντο δ λαός πρός τόν βασιλέα, δ είς 
κλήρος πρός τόν ετερον, ή Α γ γ λ ία  πρός τήν 
'Ρώμην.

Τίς έμελλε νά νικήστ,; Τοΰτο ητο άκόμη 
αίνιγμα.

Έ ν τώ  μεταξύ ή ήμέρα τής τελευταίας 
δίκης έπλησίαζεν, ότε άλλο τ ι συμβάν έμελλε 
νά διχταράξνι τήν βασιλείαν.

XII
Τό συμβάν τοϋτο ητο η αποστασία τοϋ 

υπουργού τοϋ βασιλέως Sunderland.
Ό  παράδοξος ούτος άνθρωπος ήτο δ Πρω- 

τεΰς τής εποχής του. Έπρόκειτο περί θρη
σκείας; Τ11το διαμαρτυρόμενος καί συγχρό- 
νως Καθολικό»,. Έπρόκειτο περί πολιτικής ; 
Ί ΐ τ ο  βασιλικός καί συγχρόνως έπαναστάτης’ 
’Έλεγον μάλιστα οτι άπό τών πρώτων ήμε 
ρών τής βασιλείας τοϋ ’Ιακώβου έχάλκευε 
συνωμοσίαν ύπεο τοΰ πρίγκηπος τής Όοάν-

ί)
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ζ/;ς. Γ/ιν κατηγορίαν όμως ταύτην διέψευσεν 
εν μέρει ή ιστορία. ’Ολίγον ηγάπα τόν οίνον 
δ πολυμήχανος ούτος υπουργούς· άλλ’ % ά π α  
πλειότερον νά διακυβεύ·/] τήν περιουσίαν του 
ε 'ς ; τ « χαρτοπαίγνια τοΰ Λονδίνου. 'Ως έκ 
τούτου ειχεν άνάγκην χρημάτων καί επειδή 
παρά τοϋ ’Ιακώβου δέν ήδύνατο νά προσπο- 
ρισΟ·/ί τοιαϋτα προσέδραμεν είς τόν Λουδο
βίκον, παρά τού δποίου έλάμβανεν ετήσιον 
μισθόν είκοσιπέντε χιλιάδας σκούδων.

Παρα όε τω  Ίακώβω έφαίνετο εύνοών εν 
μέρει τήν 'Ρώμην καί τούς Ίησουίτας, ώστε 
ό βασιλεύς έθεώρει αυτόν ώς επίδοξον Κα
θολικόν.

Μέχρι τούδε ήτο ο σύμβουλός του· άλλ’ 
0 kE κατα την γεννησιν τοϋ διαδόχου συνε- 
βούλευεν αύτόν ό Sunderland νά “άπονείμη 
χάριτας λέγων δτι θά ητο αίσιος οιωνός διά 
τόν πρίγκήπα άπό τής κοιτίδος του άκόμη νά 
χρησιμεύσω 5 διαλλάκτης μεταξύ τοϋ πατίός 
του καί τής Εκκλησίας, ό ’Ιάκωβος άπε- 
κρίΟη μεθ’ δργής.— Θά εξακολουθήσω τό ip- 
γον μου μέχρι τής έξοντώσεως αυτώ ν δπήοξα 
αρκούντως επιεικής- άλλ’ αυτή η επιείκεια 
ν,το αιτία  τής καταστροφής τοϋ πατρός μου!

Ιοτε λεγει ο M acaulay ό υπουργός ήν- 
νόησεν δτι μέχρι τοϋδε ήτο καλός Σύμβουλος 
μονον διότι έλεγε τά  άρέσκοντα.

Όργισθείς διά τήν άπάντησιν ταύτην τοϋ 
βασιλέως άπεφάσισε νά έκδικηθη αύτόν κο
λακεύω^, τ όν λαόν. Ά λ λ ’ δτε είδεν δτι ού- 
οείς έπιστευεν εις αυτόν, ήναγκάσθη νά έπα- 
νελθ/! είς τά  έψηφισμένα καί νά έπαιτήση 
τήν συγγνώμην τοϋ βασιλέως.

Μίαν εβδομάδα πρό τής δίκης, διεδόΟη 
δτ ι έγένετο Καθολικός, καί δ βασιλεύς μετά  
χαρας ωμιλει περι τοϋ θριάμβου τούτου τής 
θείας /άριτος.

'Ο δέ λαός ηρέσκεΐο νά διηγήται δτι έν 
καιρώ νυκτός δ υπουργός τοϋ βασιλέως γυ- 
μνόπους, καί κρατών φανόν εϊς τάςχεΐράςτου 
εκρουσε τήν θύραν του βασιλικού ναοΰ και 
δτι ήκούσθη η φωνή τοΰ ίερέως έρωτώντος 
τ ίς  είναι, δ δέ Sunderland άπεκρίθη g-rt 
είναι αμαρτωλός τις δστις άφοΰ έπλανήθη 
επι πολύ επανέρχεται ήδη είς τούς κόλπους 
της Εκκλησίας καί πώς δ ίερεύς άνοίξάς τάς 
θύρας υπεδέχθη μετά χαράς τόν νεοψώτι- 
στον. . . .

Ά λ λ ’ η δίκη τών Έποσκόπων . . . ;  "Επε· 
τα ι συνέχεια.

("Επεται συνέχεια).
Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.
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ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΉ2 

ΆναγνωσθεΤσα εν τω Φιλολ. Συλλόγω 
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(Συνέχεια' ίο. φυλ. 6.)

' Ο Βέρθιος διακρίνει δύω τής ποινής έν
νοιας, τήν γενικήν καί τήν ειδικήν. Καί είς 
μέν την γενικήν τής ποινής έννοιαν ευρίσκει 
δύω σκοπούς- 1) τήν έξ άντικειμένου άρσιν 
τοϋ έγκλήματος (O bjeitiv  am Uertiv ini 
broeher) καί 2 )  τήν έξ υποκειμένου (subjee- 
U erbreeher) ήτοι τήν άρσιν τής κακής τοΰ 
δράστου βουλήσεως καί διανοίας. Καί κατ’ 
άντικείμενον μέν αίρεται τό έγκλημα διά τής 
άνταποδόσεως, καθ’ υποκείμενον δέ, διά τής 
βελτιώσεως τοΰ κακούργου, καί διά τής έκ- 
φοβήσεως άλλων ρεπόντων πρός τό κακουρ- 
γεϊν. 'Ως δέ πρός τήν ειδικήν τής ποινής έν
νοιαν, άνάγκη λέγει έ/.άστη τούτων νά πε- 
ριέχη άπαντα τά συστατικά τής γενικής εύ
νοιας τής ποινής, άλλως δέν δύναται νά θεω- 
ρήται ώς είδος.

Άρίστη πασών τών περί ποινής θεωριών, 
είναι καθ’ ημάς η τοΰ Ortolen. Άναμφιλέ- 
κτως λεγει, ο γλαφυρός Ποινικολόγος, οφεί
λεται καλόν άντί καλοΰ, καί κακόν άντί 
κακοΰ, καί δσάκις μέν γίνεται τοΰτο, αίσθα- 
νόρ.εθα εσωτερικήν εϋχαρίστησιν, δσάκις δ’ ου 
πάσχορ-εν ηθικώς. Τοΰτο άποδείκνησι κατά 
πάσης άντιρρήσεως δτι δ ένοχος κακής τίνος 
πράξεως ίπάρχει άξιος άναλόγου ποινής. Ί Ι  
ποινή πρό πάντων πρέπει νά ρ α ι  δικαία, η 
^ επιβολή τής δικαιας ποινής, είναι άναμ- 
Οΐλεκτως εργον τής πολιτείας έπί τοσοϋτο 
μόνον, έφ’ δσον άπαιτοϋσι τοΰτο οί νόμοι τής 
κοινωνίας. Φέρει μάλιστα τό έξης διάλογον 
μεταξύ πολιτείας καί ένοχου. Ό  ένοχος έρωτά.

—  Διατί μέ τυ π τ ίις  Σύ ,;
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—  Διότι είσαι άξιος τούτου απαντά η 
Πολιτεία.

—  Τί δέ μέλλει σοι τοϋτο ; έρωτα καί 
πάλιν δ ένοχος, τίς σε κατέστησε δικαστήν η 
έ/.τελεστήν τής ποινής.

Έ άν, λέγει δ φιλάνθρωπος O rtolen, η πε- 
ρίπτωσις καθ’ ην τιμωρεί ή πολιτεία , υπάρ
χει τοιαύτη, ώστε νά δύναται να ειπη « Πρό
κειται περί τής έμής συντηρησεως» η ποι
νική ενέργεια τής πολιτείας έχει βάσιν. Δύω 
δέ όρια λέγει, πρέπει νά τηρηθώ civ είς τήν 
έπιμέτρησιν τής ποινής, τό J u a io v  καί τό 
'ί ΐφ ίΐιμ ο τ .  Ουδέποτε πρέπει νά τιμωρήταί 
τις πλέον τοϋ δικαίου, ουύεποτε πλέον τοΰ 
ωφελίμου. Ούδέ η ελάχιστη επομένως πρέ
πει νά γείνηται παραχώρησις εις το Δίκαιον, 
άν τήν παραχώρησιν ταύτην δέν απαιτνί τό 
ωφέλιμον1.

Ό Fostin-Heli, θεωρεί καί αύτός τήν ποι
νήν ώς πρανματοποίησιν τής Δικαιοσύνης, 
περιορίζων δμως τήν εντολήν^ αυτής εις τους 
κοινωνικούς σκοπούς.

'Ο δέ Βέρνερ οπαδός τής συμμίκτου θεωρίας
φέρει ώς σκοπόν τής ποινής τήν ικανοποίησιν, 
τήν έκφόβησιν, καί τήν βελτίωσιν.

Αύται συνελόντι είπεΐν, αί περί τής δι- 
χαιολογικτς βάσεως τής ποινής φιλοσοφικαί 
θεωρίαι. Πάσα λοιπόν ποινή, μή έχουσα μίαν 
τών δικαιολογικών τούτων βάσεων δεν είναι 
” οινή, είναι αυθαιρεσία.

Είπομεν άνωτέρω δτι σήμερον έχομεν 
τέσσαρα είδη ποινής. Ποινήν άφορώσαν τήν 
τιμήν, ποινήν άφορώσαν τήν έλευθερίαν, ποι- 
νήν άφορώσαν τήν περιουσίαν. Και άν διά τας 
ποινάς ταύτας εύρίσκη, της δικαιολογικήν βά- 
®ιν, διά τήν ποινήν δμως τήν άφορώσαν τήν 
ζωήν δέν ευρίσκει τοιαύτην. Είναι ποινή άνευ 
βάσεως καί επομένως δέν εΐναι ποινή.

Ί Ι  υπαρξις καί ή άνάγκη τών ποινών ηρ- 
τηται έξ'ολοκλήρου έκ τοΰ άποτελέσματος 
τήί εφαρμογής αύτών.

Δύω άποτελέσματα έχει ή ποινή κατά 
τίΐν Γκιζώ, ΊΙΘ ιχύν 'T J ix o r  η συνάμα άμ- 
?ότερα, ηθικόν τε καί υλικόν! Καί ηθικόν 
ί^ν άποτέλεσμα τής ποινής, εΐναι δτι διά 
~ήί εφαρμογής αύτής περιστέλλεται η δια* 
^ ’•ς τοΰ έγκλήματος έξεσφαλιζομένης ούτο>

*) Ortolen. ο llemetit* de ilroit penal. Vol. \ .

τής πολιτείας. Τόδέ οτι δι’ αύτής παραδειγ > 
ματίζονται οί λοιποί, αποτρεπομενοι τοΰ 
εγκλήματος. Καί πρώτον περί τοΰ ύλικοΰ 
αύτής άποτελέσματος. Ούδαμώς υπό τήν έπο- 
ψιν ταύτην δικαιολογείται η υπαρζΐς τής 
ποινής τοϋ θανάτου. Διά τής υψίστης ταύ
της ποινής δέν εξεσφαλιζεται η Πολιτεία, 
διά τής ποινής ταύτης δέν περιστέλλεται η 
διάδοσις τοϋ έγκλήματος. Δέν εξασφαλίζεται 
η Πολιτεία, διότι τό μέσον εΐναι ά/.ατάλλη- 
λον. Εΐναι τόσω μεγάλη, τόσω φοβερά ή ποινή 
αύτη, καί δμως τόσω ανεπαρκής. Αί Κυβερ
νήσεις άπατώσιν έαυτάς. Δέν έννοοΰσιν δτι 
έξ αύτής ούδεμία προσγίγνεται ώφέλεια; Δέν 
βλέπουσιν δτι, άντί τής έπιδιωκομένης έξα- 
λείψεως τοϋ έγκλήματος έπιτυγχάνουσι τοΰ 
πολλαπλασιασμού αύτοϋ ; Δέν βλέπουσιν πό
σον καταπληκτικώς αυξάνει κα τ’ έτος δ άριθ- 
μός τών είς θάνατον καταδικαζομένων; - ό 
θεν προέρ'/εται τοΰτο; Διατί ή πολλαπλασία
σα αύτη τοϋ έγκλήματος; Ποΰ ή έξάλειψις ην 
έπιδιώκουσιν αί Κυβερνήσεις; Διατί άν ητο α
ποτελεσματική καί κατάλληλος η ποιν η αύτο, 
νά μή τεθή πλέον είς αχρηστίαν ή μηχανή τοΰ 
Γιλοτίνου ή άθλία αύτη άνεργός τοΰ έγκλή
ματος, οπερ διαπράττει ή Πολιτεία ; Ί Ι  θα 
νατική λοιπόν ποινή δεν έχει τοιοΰτον απο
τέλεσμα. Δέν εμπνέει φόβον. Πολλαπλασιά
ζει τό έγκλημα, δέν τό καταστρέφει: Γενν£ 
ΐλΐσος, ταραχάς, έκδικήσεις. Παροργίζει τά  
πνεύματα, δέν τά  εκφοβίζει. Ούδέν λοιπόν 
Ιχει άποτέλεσμα υλικόν, ούδέν άπολύτως.

"Ελθωμεν νΰν είς τό ηθικόν άποτέλεσμα. 
Τό έγκλημα προηγείται τής τιμωρίας καί η 
τιμωρία έπεται τοΰ έγκλήματος. "Εγκλημα 
καί τιμωρία εΐναι δύω λέξεις, δύω ίδέαι, υ| 
μάλλον μία καί μόνη, βαθέως έν τω  πνεύ- 
ματι τών πολιτών έντετυπωαένη. Ο’.τ .ο -  
λ ϊτα ι τοσοΰτον έσυνείθισαν είς τήν ιδέαν 
ταύτην ώστε ούδεμίαν πλέον εμποιεί αύτοΐς 
αίσθησιν. Πολλάκις σκέπτονται νά διαπρά- 
ξωσι τό έγκλημα έχοντες υπ’ οψιν ^τήν τ ι 
μωρίαν. Καί δμως -, · · · Καί δμως τό έγκλημα 
έκτελεΐται. Όποιον δέ τό ηθικόν άποτέλε- 
σμα τής ποινής; 1 ) Αποστροφή τοΰ έγκλή- 
αατος, 2 )  φόβος τής τιμωρίας. "Εν καί μόνον 
παράδειγμά άρκεΐ όπως πεισθήτε, δτι ή θα
νατική ποινή ούδέ αποστροφήν πρός τό εγ- 
κ λ η «  έ1/.πνέει, ούδέ φόβον τής τιμωρίας. Έ π ί



Ερρίκου τοΰ ]] , dtx  λόγους έπαναστατικούς 
έθανατώθησαν 7 0  χ ιλ . έπ ί δέ τνίς ’Ελισάβετ 
<>έκα και. έννεα, και δμως αί δύω αύται έπα- 
ναστασεις, όεν ησαν ουδέ αί πρώται, ούδέ αί 
τελευταία1.. "Ισως ό'μως εί'—εt τις, ότι δια
φέρει έγκλημα άπό εγκλήματος. Ά π α ντώ - 
μεν. Τό 1851 έν Εύρώπν] ό άριθμάς τών εις 
(ία να τον καταδίκασθέντων ήν πολύ μείζων 
τών κατακτά παρελθόντα έτη· κατηγοροΰντο 
δέ, ουχί δ ι»; λόγους επαναστατικούς, άλλά 
διά ληστείας, άπατας, εμπρησμούς καί δο
λοφονίας. Ή  θανατική λοιπόν ποινή ούδέν ηθι
κόν επιφέρει άποτέλεσμα, διότι ουτε απο
στροφήν πρός τό έγκλημα εμπνέει, οΰτε φό 
βον πρός τήν τιμωρίαν.

Τί είναι λοιπόν ή θανατική πο ινή ;
II πείρα, ο ορθός λόγος, έμβριθεΐς συζη

τήσεις τό απεδειξαν, ήδη είναι ειδεχθής αύ- 
θαι ρεσία, είδεχθεστέρας αδικίας ήνδιαπράτ- 
τε ι ή Πολιτεία.

Ειπομεν ανωτέρω τ ί απολύτως θεωρεί γ; 
φιλοσοφία ώς βάσιν τής ποινής. Φέρε νΰν 
ίδωμεν, άν κατά τάς έ/.τεθείσας θεωρίας δό
να ται που νά στηριχθή ή ποινή τού θανάτου

Ώ ς βάσιν τής ποινής φέρουσι, τήν έκφό- 
βησιν, την βελτίωσιν, τάν άμυναν, τήν ψυ
χολογικήν βίαν, τήν νουθέτησιν καί τήν έπα- 
νόρθωσιν. Καί περί μέν τής έκφοβήσεως πολλά 
έλέχθησαν μέχρι τούδε. ’Έλθωμεν δέ είς 
τήν βελτίωσιν. Τίς θέλει ποτέ τολμίσει νά εί- 
πη ό'τι ή 0 .  ποινή βελτιώνει καί νουθετεί 
τόν κακούργον; 'Ίίθελεν είσθαι γελοΐον 
αυτόχρημα, νά πιστεύσωσιν ότι ό ψυχρός σ ί
δηρος τής λαιμοτόμου ή τό μελανούν ένδυμα 
τοΰ Δήμιου έχει τοιαύτην θαυματουργόν δύ- 
ναμιν. Ί Ι  βελτίωσις καί ή νουθέτησις δύνα- 
τα ι άληθώς \ά  έπενεργήση είς τάς άλλας 
ποινάς ούχί όμως καί εις τήν τοϋ θανάτου. 
’Εάν έπί παραδείγματι κλεψη τις, ή φυλάκι
σή καί τόν νουθετεί καί τάν βελτιώνει, διότι 
είς τήν κοινωνίαν έξερχόμενος δ κακούργος 
θέλει άποτραπεΐ νέου εγκλήματος ένθυμού- 
μενοςτίέν τη, ειρκτή ύπίστη. Καταστρέφουσα 
όμως τήν ΰπαρξιν τοϋ ά τόμου, πώς τήν βελ
τιώνει ; Έάν έπρόκειτο νά τιμωρηθη μέ άλ
λην ποινήν ή'τις μή άποστεροϋσα αύτοϋ τήν 
ζωήν,ήθελε τόν ρίψει U  νέου είς τήν κοινωνίαν, 
είς τό δοκιμαςήριον,ένώ θά έραίνετοκατά πό
σον έβελτιώθη,ήδύνα το νά λάβηχάριν ή βελτί-

ωσις καί νουθεσία. Ά λ λ ά  φονεύουσα τά σώμα 
ριπτουσα τήν ψυχήν είς τήν αιωνιότητα, δτε 
είναι άόηλον πλέον τ ί ά/αμένει τάν κακοΰρ- 
γον, όεν θά ητο γελοΐον νά πιστεύση ότι 
ο κακούργος έβελτιώθη καί ένουθετήθη; εκτός 
άν υπεθέσωμεν ότι διά λόγους φιλοτιμίας 
βελτιώνει δια τήν άλλην ζωήν τούς κακούρ
γους η πολιτεία ί'να μή μεταβάντες ούτοι είς 
άλλους κόσμους μέ τήν αύτήν πρός τά έγκλη
μα τιζειν ροπήν φέρουσιν είς τήν άνάγκην έ/.εϊ 
τούς άνθρώπους, νά λέγωσι ιδού πολίτας πού 
μάς στέλλει ή Γή.

'Ά λλω ς εΐναι αδύνατον νά παραδεχθή τις 
ότι ές άδικου ποινής (ο'ία ή θανατική), ποι
νής άνευ βάσεως δικαιολογιτικής, ποινής άνευ 
σκοπού, ποινής άνευ ώφελείας, δύναται νά 
πρόκυψη καλόν τ ι άποτέλεσμα. Δύναται δμως 
ή πολιτεία νά ειπη' έστω- ή ποινή αΰτη δέν 
βελτιώνει τόν κακοϋργον, δέν μεταβάλλει τήν 
κακήν του βούλησιν, δύναται ό'μως νά σωφρο
νίσει τούς άλλους, δύναται νά τούς έκφοβίσντ 
καί νά τούς ά-τοτρέψη τοϋ εγκλήματος. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει ήθέλομεν άπαντήσει είς 
τήν πολιτείαν, ότι τό έπιχείρημά της εΐναι 
κακόζηλον, ήθέλομεν απαντήσει δ ,τ ι λέγει 
ό σοφός Κάντιος- δέν δυνάμεθα νά προσφέ- 
ρωμεν τόν άνθρωπον, τό πλάσμα τοϋ Θεού, 
θΰμα σκοποΰ τίνος ώφελείας. Ό  Θεός δέν 
έπλασε τόν άνθρωπον διά νά γίνηται, διά 
τής ί)ιας αύτοϋ ζωής, παράδειγμα νουθετή- 
σεως ή βελτιώσεως τών άλλων. Τοΰτο άντί- 
κειται εις τήν φύσιν τοΰ ά/θρώπου'δέν είναι 
πράγμα διά νά τόν μεταχειρισθώμεν, ώςορ- 
γανον σκοποΰ τίνος ώφελείας, εΐναι πρόσωπον, 
καί τά πρόσωπον δέν δύναται νά γίνν; όργανον 
ούδενός. Ί Ι  βελτίωσις λοιπόν καί ή νουθέ- 
τησις δέν δύναται νά χρησιμεύσω,, ώς βάσις 
τής θανατικής ποινής, "ίδωμεν νϋν άν αΰτη, 
δύναται νά έχη ώς βάσιν τνν έπανόρθωσιν 
τού διαπραχθεντος εγκλήματος. Τίς θά τολ- 
μήσνι ποτέ νά είπν) ότι διά τοϋ θανάτου τού 
κακούργου έπανορθοΰται τά διαπραχθέν έγ
κλημα ; Ά ς  υποθέσωμεν δτι κακούργου χειρ 
ά?αιρεΐ τήν ζωήν οικογενειάρχου, τοΰ μόνου 
στηρίγματος πολυμελούς καί άπορου οίκογε- 
νείας, ήτις διά τοΰ θανάτου έκείνου συναπόκ- 
λυται επίσης. Ί Ι  πολ.ιτεία έν τνί άπείρω αύ
τής δικαιοσύνη, συλλαμβάνει τόν ένοχον, τόν 

υλακίζει, εΐτα τάν δικάζει καί τόν καταδι-
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κάζει είς θάνατον, έπειτα μετά μερίμνης γε
λωτοποιού προσπαθοϋντος νά ευχαρίστηση, το 
ιριλόμουσον αύτοΰ κοινόν καταγίνεται εις τάς 
προετοιμασίας τής έκτελέσεως καί δή έκτε- 
λεΐ τήν ποινήν- ποΰ ή έκ ταύτης ώ φέλεια; 
πώς ίκανοποιήθη ή πολιτεία ; πώς Ε/.ανο- 
ποιήθη ή οικογένεια ή άπολέσασα τάν συν
τηρητήν αύτής ·, ποΰ είναι ή έπανόρθωσις του 
διαπραχθέντος έγκληματος ; ούδαμοϋ’ κατα- 
ίτρέφουσα μίαν έτι ΰπαρξιν ή πολιτεία ικα
νοποιείται, ή τούλάχ ιστόν ίαανοποιεϊ τήν τό 
παν άπολέσασαν οικογένειαν τοΰ φονευθεν- 
τος; έπιβάλλουσα τόν θάνατον είς τόν κα- 
κοΰργον τόν διαπράξαντα τό έγκλημα, επα
ναφέρει είς τήν ζωήν τόν φονευθέντα; Ούχί- 
ποΰ έγκειται λοιπόν ή έπανόρθωσις τοϋ έγκλή- 
ρ,ατος; έπανόρθωσις λέγεται η άρσις τοΰ αδι
κήματος καί ή τελείο άποκατάστασις τοΰ 
διαταραχθέντος δικαίου. Τοιοΰτον τ ι  έν τή 
ποινή ταύτνι δέν λαμβάνει χώραν, ούδε άρσις 
τοΰ άδικήματος γίνεται, ούδέ έπανόρθωσις 
τοΰ δικαίου’ τό δίκαιον ήν ή ζωή τοΰ άτο
κου, ήν δ ζών άνθρωπος* έπαναζή ούτος διά 
τού θανάτου τοΰ φονέως τ ο υ β ε β α ί ω ς  όχι' 
ή έπανόρθωσις άρα δέν κατορθοΰται διά τής 
Θ. Π. ολαι αί άλλαι ποιναι καί τό άδίκημα 
άληθώς αίρουν καί τό δίκαιον άποκαθιστώσι 
πληρέστατα' έως τής ποινής λ. χ . τής έπι- 
βαλλομένης είς τήν κλοπήν βλέπομεν τελείαν 
τήν έπανόρθωσιν' κλέπτει τις συλλαμβάνει 
καί άποδίδει ή τά κλαπέν αύτούσιον ή τά 
άντίτιαον αύτοϋ.

("Ε π ε τα ι συνέχεια)

Δ .  Ι Ι Ο Τ Λ Μ Ι Α Ν Ο Ϊ .

Ο  Ψ Α Λ Τ Η Σ  Τ Η Σ  Δ Η Λ ΙΑ Σ .

I

Έάν ύπήρξεν έποχή διά τήν 'Ρώμην, ήτις 
δύναται νά έπικληθή ο χρυσούς αιών τής 
ποιήσεως καί τών γρα μ μ ά τω ν, η έποχή αυτη 
ήτο ή βασιλεία τοϋ Σεβαστού.

Αί φυγάδες τοϋ Έλικώνος ΙΜοϋσαι έσκή- 
νωσαν έπί τοϋ Καπιτωλίου καί ό ’Ιταλικός 
'■ύρανάς ήκουσεν αύτάς πολλάκις νά ψάλωσι 
τά καλλίφωνα άσματα τοϋ ποιμένας τής

Αρκαδίας καί τοΰ Άνακρέοντος τούς έρω
ταν. Ό  άφρόεις Φαλέρνος καί ή γελώσα νε- 
άνις ήσαν ή έμπνευσις τοΰ 'Ορατίου, το ασμα 
τού Κατούλλου καί τοΰ Τιβουλλου ή Μούσα.

Ό  τελευταίος ούτος έγεννήθη τό 4 3  π . 
χ . έπί τής ύπατείας τού 'Ιρτίου και Πανσα, 
έξ ίπποτικής γεννεάς.

,ΓΠ φύσις έπροικοδότησεν αυτόν με το κάλ
λος καί ή τύχη μέ τά  πλούτη. Έφαίνετο 
δέ ότι έγεννήθη μόνον δια τόν έρωτα καί ό 
έρως ήτο ή μόνη έμπνευσίς του.

Πρώτη ή Δηλία ένέπνευσεν είς αύτόν τόν 
έριοτα πράς τήν ποίησιν. ’Εντεύθεν άρχεται 
δ βίος αύτοΰ δ πλήρης περιπετειών καί συμ
φορών.

Ενωρίς πολύ έστείρευσεν δ Πακτωλός τοϋ 
Τιβούλλου, έν μέσω τών πολυδαπάνων δ ια 
σκεδάσεων τής 'Ρώμης, είς τάς δποίας είσήρ- 
χετο ή νεότης πλουσία καί σφριγώσα και 
έξήρχετο γραία νωδός, πολλάκις τόν έπιου 
σιον έπαιτοΰσαάρτον, και ο Επικούρειος τ?,ς 
Δηλίας ψάλτης πολλάκις έκλαυσε τήν πε
νίαν του.

II

Ά νδρες τοιοΰτοι έγκαταλελειμμένοι πολ
λάκις ύπά τής τύχης άνευρίσκουσι προστά
την καί ή μεγαλοφυία ταχέω ς ά ευρίσκει τόν 
Μαικήναν. Καί τοιούτος διά τόν Τιβούλλον 
ήτο δ Μεσσάλας Κορβΐνος.

'Ο άνήρ ούτος κατήγετο έξ επισήμου Ρω
μαϊκού οίκου, διεκρίθη δέ παλλάκις είς τάς 
μάχας καί πολλάς είχε δρέψει δάφνας. Μετά 
τήν μάχην τήν έν Φιλίπποις πεσόντος τού 
Βρούτου, ούτινος τήν σημαίαν ή.'.ολουθει,προσ- 
ήλθε τώ  Ά ντω νίω  καί κατόπιν τώ  Ό κ τα - 
βίω, όστις διά πολλών περιέβαλεν άξι- 
cr μάτων τόν γενναΐον εκείνον μαχητήν, 
τόν δποΐον δμως ή Ιστορία εύρε παλινωδοΰν- 
τα  καί άστατον.

"Οτε δέ δ Αύγουστος ά/έθετο είς αύτόν 
νά έκστρατεύσνι κατά τής Συρίας, δ Τιβοΰλλος 
ήκολούθησε τόν εύεργέτην του, ένδυθείς την 
πανοπλίαν καί τό ξίφος. Ά λ λ ’ η τύχη δεν έ- 
πέτρεψεν είς αύτόν τάς δάφνας τοϋ πολέμου· 
καί άσθενήσας καθ’ όδόν ένοσηλεύετο είς τήν 
νήσον τών Φαιάκων, οπού μακράν τής μητρός 
του, μακράν τής Δηλίας καί τής 'Ρώμης, έ*ό- 
μισενοτι έπηλθεν ήδη η ώρα τοϋ θανάτου του
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« ’Ά νευ  έμοΰ διατρέχεις τό Α ίγαΐον Μεσ- 
σαλα' α λ λ ’ είθε σύ καί οί σ τρα τ ιώ τα ι σου νά 
μ ε αναπωλώσιν είς τήν μνήμην τω ν , ένώ 
εγω ασθενής νοσηλεύομαι είς τώ ν Φ αιά- 
κων τήν άγνω ςον νήσον. Κ ρατεί μακράν μου, 
θάνατε, τά ς άπληστους σου χεΐρας' φθείσθητι 
*ίς ζωής μου, Οανατε, δεν είναι εδώ μήτνιρ νά 

περισυναςτ) εις τήν εσ θή τά τη ς τήν τέφραν 
τω ν λειψάνων μου, ούτε αδελφή νά ραντίση 
τήν κόνινμου με τά  αρώματα τώ ν Α σσυ
ριών καί νά κλαύση έπ ί τοΰ τάφου μου μέ. 
λελυμενην κόμην. Δέν είναι εδώ ή Δηλία, ητις 
προτού αναχωρήσω άπό τής 'Ρώ μης ήρώτα 
τους θεούς π α ντα ς περί τής τύχης μου.

Ίρ ις εσυρεν άπό τής κάλπης τάς ίεράς 
ψήφους καί τρις δ οιωνός ήτο αίσιος. Τά πά ντα  
έλεγον ό τι θά επανέλθω. Κ αί όμως τά  δά- 
κρυα τ/;ς ερρεον, και όμως ουδείς ήδύνατο νά 
καταστειλη  τους φοβους της ότε ά νεχώ - 
ρουν.. . »

Ένόμισεν ό τι ί  θάνατος ήτο εγγύς καί 
οιωνεί αποχαιρετώ ν τήν φύσιν καί τόν έρωτα 
συνεθετο τά επιτάφιον αύτοΰ.

Hie jacet immiti coasumptis Tibullus 
Messala terra dum sequiturque mari.

ft Ενταΰθα υπο σκληρού άναρπαγείς θανά
του άνεποτίθη δ Τιβοΰλλος, 'ένώ διετρεχε 
μ ετά  τοΰ Μεσσάλα τήν γην καί τά ς  θαλάσ- 
σας.»

I II
Ά λ λ ’ δ θάνατος έφείσθη τό τε  αύτοΰ. Ί 1 -  

κολούθησε δέ καί αυθις τόν Μεσσάλαν είς τήν 
Γαλα ε ιαν άλλα  βαρυνΟεις τους αγώνας έπα- 
νέκαμψεν είς τήν 'Ρώ μην καί παρεδόθη π ά λιν  
εις τόν έρωτα καί τήν ποίησιν, είς τάς ά γκ ά - 
λας τής Δηλιας. Ά λ λ ’ η Δηλία ήτο άρά γε  ή 
π ισ τή  τοΰ Τιβούλλου;

( «Π άντοτε π ά ντοτε , ώ "Ερως, διά  νά μέ 
σΰρν;ς είς τά ς πα γίδα ς σου μοί δεικνύεις φαι
δρόν το πρόσωπον' μ ε τ ’ ολίγον όμως δοκιμάζω 
την σκληρότητα σου καί τάς πικρίας. Τ ί κοι 
νόν μεταξΰ  η μώ ν, ώ σκληρόν π α ιδ ίο ν ; Είναι 
μεγάλη  δόζα δ ι’ ένα θεόν νά περιυβρίζω 
οΰτω τήν αδυναμίαν τοΰ θνητού ; ’Ή δη  έ -η - 
σαν κ α τ ’ έμοΰ π α γ ίδ α ς’ ήδη ή άπιστος Δη
λ ία  αγνοώ πρός ποιον τείνει τήν αγκάλην
/ίατα Τ7(ν £&ω77&<7α νύκτ# »

Ή  Δηλία δεν ήτο π ισ τή  καί δ Τιβοΰλλος

εζητησεν άλλην καρδίαν, τής δποίας τάς 
κλείδας νά έχης μόνος αύτός. Κ αί εύρε τήν 
Σουλπικίαν, καί τω  ένεφανίσθη ηΝ έαιρα, καί 
ελάτρευσε τήν Νέμεσιν.

IV

Ό  Τιβοΰλλος λέγε ι δ L ah a rp e  έχε ι δλι- 
γώτερον πΰρ ή ο Προπέρτιος, ά λ λ ’ είναι γλ υ 
κύτερος και λεπτοτερον τό αίσθημα αύτοΰ. 
Ως συγγραφευς είναι ανώτερος τώ ν συγχρό

νων του. Κ ατα θελγει δ ια τ ώ ν  έκφράσεών του 
y-cci f] ocpj^ovta των cxiyXos t o ’j  c?uyictvsi tyjv 
καρδίαν καί διεγείρει είς τή ν  ψυχήν τ ά  γλυ
κύτερα αισθήματα. Αί ποιήσεις τοΰ Τιβούλ- 
λου είναι τό βιβλίον τώ ν έρώντων.

Ο <)ζ M irab eau  μεταφράζω ν τά ς έλεγεί- 
ας του είπεν ότι τοΰ Τιβούλλου τ ά  έργα 
πρεπει τ ις  νά τά  άναγνώσν], νά τά  έπανα- 
λάβ·/], νά τά  άποστηθίσν], καί π ά λ ιν  νά τά  
άναγνώση.

Ό  Τιβοΰλλος είναι μάλλον τώ ν άλλων 
πρω τότυπός,θεωρείται δέ ώς δ πρώτος μεταξύ 
τώ ν έλεγειακών ποιητώ ν.

;Ο ταν δε ά π ελπ ις  έκ τοΰ έρωτος, ή διό
τ ι  η -ου λπ ικ ία  τόν έλησμόνει, ή δ ιότ ι ή Νε- 
αιρα δεν ήτο πλέον ή π ισ τή  του ερωμένη, έζή- 
τε ι παοαμυθεΐαν εν τή  απομονώσει του, τότε
f  /  Τ  ρ
ο Βάκχος ήτο ο λατρευόμ.ενος ύ π ’ αύτοΰ θεάς, 
και εις τήν μέθην του έζήτει νά θάψ-zj τάς π ι
κρίας τοΰ βίου του.

ΕΛΕΓΕΙΑ VI

κ Έσο βοηθος μου καν σύ δ γελόεις Βάκ
χος ' ούτω άς σοί ήναι πά ντοτε ή άμπελος είς 
τα  μυστήρια σου αφιερωμένη καί ή δάφνη 
π ά ντοτε  άς κοσμή τούς κροτάφους σου. Δός 
μοι καν σύ αυτός είς τήν θλίψη» μου π α - 
ρηγορον φάρμακον, πά ντοτε τό γλυκύσου 
νέκταρ έθαψε τάν -ήττηθέντα έρωτα. ’Ά ς 
πλήρωση, ώ π α ΐ, τά  κύπελλα  δ παλαιός 
οίνος και ή χείρσου άς χύση αφειδώς τόν Φα- 
λερνον. Μακράν μου μοχΟοι καί έργασίαι καί 
φροντίδες’ άς διαλάμψη λαμπρότερος δ Δή- 
λιος Φοίβος. Τ μ ε ΐς  δέ, ώ φίλοι, ακολουθήσατε 
τον τρόπον τής ζωής, τάν δ το Vo ν υποδεικνύω 
εί; υμάς καί καθείς έξ υμών άς μή άρνηθή νά 
μ έ ακολουθήσω Κα>- έάν τ ις  δέν θέληση νά 
εξακολούθηση τόν αγώ να μ έ  τό κύπελλον 
ε:ς τάς χεΐρας, είθε διά  κρυπτοΰ τίνος δόλου 
νά τάν έξαπατήσν; ή καλή του φίλη ! Ούτος
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ο θεός, δ ’Έρως, π λο υ τίζε ι τά ς  καρδίας· ού
τος κατευνάζει τοΰ οργίλου τόν θυμόν και 
υποτάσσει αυτόν είς τά  νεύματα τής έρωμέ- 
νης, ούτος νικά τά ς τίγρεις τής Α ρμενίας καί 
τήν έρυθροχαίτιδα λέαιναν κα ί χ α λ ά  τάς 
σκληράς καρδίας. Τοιοΰτος είναι δ ’Έρως καί 
ισχυρότερος άκόμη. Ά λ λ ά  ζητήσατε τά  όώ ;α  
τοΰ Βάκχου- τ ίς  έξ υμών θέλει κενόν τον κύ
λικα του ; Είμεθα πάντες ίσοι. Ούδέ είναι 
σκληρός δ Βάκχος είς εκείνους, οίτινες εύθυ
μοι συνευω χοΰνται.. . .  ΤΑ! μόλον ό τ ι ολίγον 
σέ ένθυμοΰμαι, ΙΝέαιρα, εύχομαι νά ήσαι ευτυ
χής καί νά σοί μ ε ιδ ιά  ή τύ χη . 'Η μείς άς δ ι-  
έλθωμεν τόν χρόνον εύθυμοΰντες. ’Έ ρ χετα ι 
μετά πολλάς ήμέρας μ ία  ημέρα γαλήνης.»

Υ
Λέγουσιν ό τι δέν έζησε πολύ δ Τιβοΰλλος. 

'11 ζωή του ήτο ώς όνειρον βραχεία. Μ ετ’ ολί
γον έξέπνεεν είς τά ς  άγκάλας τής μητρος και 
τής αδελφής του νέος έ τ ι , ώς δύναται τ ις  να 
συμπεράνν), μή κορεσθείς άκόμη τώ ν ηδονών 
τοΰ βίου. Κ αθ’ ήν δέ στιγμήν εξέπνεεν η 
Δηλία καί ή Νέμεσις γονυκλινείς παρά τήν 
κλίνην τοΰ άσθενοϋς, ήμιλλώ ντο τ ίς  πρώτη 
νά λάβη τό τελευταΐον φ ίλημα τοΰ ποιητοΰ.

Ό  δέ Τιβοΰλλος μή δυνάμενος νά προφέρη 
πλέον λέξιν έθλιβεν τήν χεΐρά τω ν, καί τό 
θολωμένον βλέμμα έκλείσθη διά παντος με 
τόν τελευταΐον του στεναγμόν.

Υ Ι
'i l ποίησις τοΰ Τιβούλλου είναι διηνεκές 

παράπονον τής έρώσης ψυχής, ελεγεΐον τής 
καρδίας, άγω νία  καί έλπ ίς. Δέν ψάλ.λει ούτε 
τούς θριάμβους τοΰ Καίσαρος, ούτε τόν θά
νατον τοΰ Βρούτου, οΰτε τούς Θεούς τοΰ 
Ό λύμπου, ά λλά  τούς παλμούς τής καρδίας 
του, άλλά  τόν έρωτά του καί τήν αγωνίαν.

Ό  ’Έρως ήτο δ μόνος διδάσκαλος αύτοΰ 
καί τήν ποίησιν ήγάπησε μόνον όπως εύδο- 
*ιμήσ/, είς τόν έρωτα.

—  Χ αίρετε, ΙΜοΰσαι, έάν ούδεμίαν ίσχύν 
έχετε διά τόν έρώμενον! Δέν σάς επικαλού
μαι διά νά ψάλω μ ά χας καί πολέμους, δέν 
θέλοι νά δρίσω τήν τροχιάν τοΰ ήλίου, ούδέ 
ν’άφηγγ,θώ πώ ς ή σελήνη συμπληρούσα τόν 
δίσκον της, δδηγεΐ πρός τά  δπίσω τούς ϊπ -  
~ους της. ’ΊΐΟελον διά  τής ποιήσεως νά έπ ι- 
^ χ ω  τήν άγάπην τής φίλης μου. Χ αίρετε και

πάλιν Μοϋσαι, άφοΰ ή ποίησις είναι ανίσχυ
ρος !— (Β ιβλ. I I .  Ε λ ε γ ε ία  ΙΥ .)

’Ά λ λ ο τε  ένθους ψάλλει τό κάλλος τής 
Σουλπικίας, καί ά π αθα να τίζει τήν Ιρωμένην 
του ταύτην , παραδίδιον εις τους μ ετα γενε
στέρους τήν εικόνα της.

—  Είς τάς Κ αλένδας τα ύ τα ς , μεγάθυμε 
’Ά ρη, λατρεύετα ι ά ντί σοΰ ή Σουλπικία. Κ α- 
τά β α  άπό τώ ν ουρανών νά ίδτ,ς τήν Σουλπι- 
κίαν. Θά σε συγχωρήσν) διά  τοΰτο ή Α φρο
δ ίτη ' άλλά  πρόσεχε μή εν τή  έκστασει ένω- 
πιον τοΰ κάλλους αύτής, ρίψης α'.σχρώς - ά  
όπλα  κάτω . Ά π ό  τούς οφθαλμούς έκείνης, 
όταν δ ’Έρως θέλη νά άναφλέξη τήν καρδίαν 
τώ ν Θεών, ά νά πτει τ ή ν  θρυαλλίδα του. Ή  
χάρις άκολ.ουθεΐ πά ντοτε τ ά  βήματα  της και 
ε ίτε  άφίνει τούς πλοκάμους της νά κ υμ α τ ί- 
ζωσιν, είτε άνυψοΐ αύτούς μ ετά  τέχνης, ουδέ
π ο τε  ή χάρις έγκ α τα λ είπ ε ι αύτήν.— (Β ιβλ. 
IV . έλεγ. I I . )

Ά λ λ ο τ ε  π ά λ ιν  θρηνεί διά τήν απ ιστίαν 
τής Νεμέσεως, καί ά λλοτε τής Αηλίας έπ α - 
ναλαμβάνει τήν απιστίαν.

Ούτως έρρευσεν ή ζωή το ΰ  Τιβουλλου, άφοΰ 
ή μ ία  μ ετά  τήν άλλην εγκατελιπον αυτόν 
αί έρωμέναι του. Περί αύτοΰ δύναται τ ις  να 
είπη ότι εϊχεν ά ντ ί ψυχής τον ’Έ ρω τα . Α πήλ- 
Οεν δ ’Έ ρ ω ς; δ Τιβοΰλλος δέν υπήρχε πλέον.

Δι’ όλης αύτοΰ τής ζωής έν μόνον ηΰχετο 
νά άποθάν/) είς τά ς άγκάλας τής Δηλίας, νά 
έκπνεύσν] είς τούς κόλπους τής Τίεαιρας.

’Όνειρον άληθοΰς π ο ιη το ΰ !
Κ αι οί θεοί είσήκουσαν τής προσευχής του 

καί δ Τιβοΰλλος άπέθανεν εις τους κολπους 
τω ν κληροδοτών είς τούς έπιγενεστέρους τούς 
πόθους τή ς καρδίας του καί τάς αδυναμίας 
τής ψυχής του.

Οί π ο ιη τα ί έγκαταλείπουσιν ά ντ ί είκόνος 
τάς ποιήσεις τω ν. Ά νά γνος τ ά  έλεγεΐα  καί 
έχεις τόν Τιβοΰλλον. Π λάσε αύτόν έξ ισ τώ ν 
καί σαρκάς, θές είς τά  χείλη  του τό παρα- 
πονον κατά  τής άπ ιστία ς καί έχεις τόν πο ι
ητήν τώ ν έλεγείων, τόν Ψ άλτην τής Δηλ.ιας.

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.
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Π Α ΡΑ Π Ο Ν Ο .

— Κρυφή της νειότηςμου χαρά αστέρι ζηλεμένο 
ΙΙοΟ πας έρημοπλάνητο καί παραπονεμένο;
Ποΰ πας, φεγγάρι, μοναχό στήν ερημιά, στά ξένα,
Σάν τό χλω μό φθινόπωρο μέ τάνΟη μαοαμμένα;
Πές μου θυμασ’, αστέρι μου, μιά νύχτα μυρωμένη 
Νεράιδα ποΰ σ’ άιΐάντησε στ’ όλόασπρα ντυμένη 
Μ ’ άνθους καί μοσχολούλουδα στ’ ολόχρυσα μαλλιά της 
Κ ’ έσκυψε μές τά κύματά νά ίδη τήν ώμορφιά τ η ς ; 
Θυμασαι ποΰ γελούμενο τό κΰμα ηχολογούσε 
Και πότε στέναζε κι’ αύτό και πότε τραγουδοϋσε 
Κ ’ έρωτεμένο έγερνε στό βράχο τό κεφάλι 
Κα ί μέ τόν άσπρο του άφρό φιλούσε τό ακρογιάλι; 
νΑ χ !  ήταν άνοιξι* χαραΐς, μοσχοβολοΰσ’ ή φτέρι 
Κ ι ’ έζευγαρόναν τά πουλιά κ’ επαίζαν ταΐρι ταίρι 
Κα ι τό κοιμούμενο νερό στο μυρωμένο αύλάκι 
Νανούριζε στήν ερημιά δροσάτο τό άγεράκι.
^Ηταν καιρός ποΰ αγάπησα μιά ώμορφη παιδούλα 
Δροσάτη σάν το κρΰο νερό, πανώρηα βοσκοποΰλα,
Μ ’ όλα τά κάλλη τοΰρανοΰ· στήν ώμορφιά, στή νειότη, 
Ή τ α ν  ή μόνη μου χαρά ή αγάπη μου ή πρώτη.
”Α χ ! ναί κ’ ή μαύρη μου καρδιά δέν εΐξερε κ’ εκείνη 
Ώώς ή αγάπη ειν’ ονειρο περνάει περνάει καί σβύνει 
Σάν τον άφρό τής θάλασσας, σάν τοΰ γιαλο'ϋ "ό  κΰμα, 
Κα ί μέσα πάλιν στήν καρδιά βρίσκει στερηά καί μνήμα. 
Έ δώ  μ ’ ώρκίστηκε ή αύτό τό έρμο περιγιάλι 
Ποΰ ανεμοδέρνει οί θάλασσα μέ ΐή ν  άνεμδζάλη 
Κ ι ’ έπήρε πέτρα τοΰ γιαλοΰ στήν άμμο της νά γράψη 
Κ ’ ή ψεΰτρα τήν αγάπη μας στήν άβυσσο νά Οάψη.

’Άπ λω σ ’ ή θάλασσα κρυφά τή νύχτα τά νερά τ η ς . . .  
Τή ν  άμμο πήραν κύματα· κ’ ή άμμος τά κρυφά της!
Σ ’ αύτή τήν ώρα ποΰ ουρανός τή γή  κρυφό αγκαλιάζει 
ΙΙο ΰ  έρωτεμέν’ ή καλαμιά στήν όχθη αναστενάζει

10
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Καί ποΰ χαρούμενο πουλί γλυκολαλεΐ τό αηδόνι 
Μένα τή μαύρη μου καρδιά ό πόνος χαρακόνει.
Φεγγάρι μου, δέν ακόυσες ποτέ στήν προσευχή της 
Νά σοΰ ξεμυστηρεύεται ή άπονη ψυχή της;
Ποτέ δέν ακόυσες, ποτέ δέν είδες δακρυσμένα 
Φ εγγά ρι μου, τά μάττια της τά γαλανοβαμμένα;—

Έ λ ε γ ε  ό νιός κ ’ έκύτταζε μέ μάττια δακρυσμένα 
Τά  κύματα ποΰ αράζανε στήν άμμο ενα ενα 
’Ά χ  ! καί δέν ε?ξερε κι’ αύτός ποΰ κύτταζε τό κΰμα 
Πώς Οά ήναι ό άφρός του σάβανο καί τό νερό του μνήμα.
Κ  έσκυψε κ Ισκυψε νά ιδή τήν άβυσσο ή 4ψυχή του . . .
Τό κΰμα σβύστηκε κι’ ό νιός έχάθηκε μαζή του.

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.

Δ Η Μ Ω Δ Η Σ  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ .Λ»

Α Μ Α Ρ Τ ΙΑ  Α Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Η Τ Η  *).

Μιά χήρα γυιόν έστόλιζεν ένα Σαββάτο βράδυ 
νά ’ξημερώσ’ ή Κυριακή νά πα’ τό μεταλάβη 
κι’ ωσάν τόν είδαν ή ’κκλησιαις άρχισαν κ ’ έχαλοΰσαν 
καί μέσα τ’ άγια τράπεζα άρχισαν καί ’μιλοΰσαν 
Γ uts μου ήντα V  τό κρίμα σου κ’ ή έκκλησιαις χαλοΰσι 
μέσα τ ’ άγια τράπεζα άρχισαν καί ’μιλοΰσι;
— Μάννα, νά ’υρής πνευματικό νά ’υρής καί ξαγοριάρη 
νά ’πώ τά κριματάκια μου νά μοΰ τά συγωρέση.—  
Πανηγυράκι γίνονταν τ’ άϊ Γιωργιου ’ςτή  Σκΰρο 
τό ψυχομέτρι1 ήτον πολύ κ’ ό τόπος ήτο ’λίγος 
όλοι ’δεναν τούς μαύρους των σέ δάφναις σέ μυρσίναις 
έγώ ’δεσα τό μαΰρο μου σέ μνημουργιοΰ κρικέλι

*) Έ σ τ ά λ η  μοι παρα τοϋ έν Σΰρω  κυρίου Ν . Χ οόμ η .
Ψ υ χ ο μ έ τ ρ ι= ιτ λ η θ ο ς .
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κ’ ήτον ό μαΰρος δυνατός κ’ ήτον καί σκανταλιάρης 
εσυρε κ ’ άνεσκέπασε τοΰ μνημουργιοΰ τήν πλάκα 
καί μέσα κόρ’ έκείθουνταν καλά σαβανωμένη 
τριώ’ μερών καί τριών νυκτιών ήτον άποθαμμενη 
έλάμπαν τά δακτύλιατης άπό τά δακτυλίδια 
έλαμπε τό κορμάκι της παρά ποΰ λάμπ’ ό ήλιος 
κ ’ άπάνω ’ς τό κορμάκι της όλο ’μορφα καλυκια2 
τότες έγώ τήν ’φίλησα ’ς τό στόμα και ’ς το στήθος. 
— Γυιέ μου έσέν’ τό χρίμα σου συχωρεμό δεν εχει 
ή μή τ ’ άν πας ’ς τήν έρημο όπου ’ν’ οί έρημιταις 
νά τρώς τό Μάϊ κάστανα τό θέρος κουκουναρια3.

Η  Λ Ι Γ Ε Ρ Η .

Κα λό ’ςτηνε τή λιγερή πούρχετ άπό τ’ άμπέλι 
βαστάει σταφύλλια ’ς τήν ποδιά τά μήλα ’ςτό μανδήλι, 
τά μήλα , τά δαμάσκηνα ’ς ένα χρυσό μανδήλι· 
κι’ ένα μήλο τής ’γύρεψα καί τέσσερα μοΰ δίνει- 
δέν Θέλω ’γώ τά μήλα σου τ’ άτσαλοδαγκωμένα 
μόν’ Θέλω τ’ άχειλάκι σου νά τό χαροΰμ’ άντάμα 
καί πώς τό δινω τό φιλι να το χαροΰμ ανταμα, 
π’ ό κύρης μου είναι άμπελουργός καί ή μάνα μου δραγάτης 
τ’ άδέρφια μου τά κλίματα κι εγω είμαι το σταφύλι 
κι’ όποιος μέ κόψει κόβεται, κι’ όποιος μέ φάει ’πεθαίνει 
έγώ άς σέ κόψω καί κοπώ ας σε φαω και πεθανω 

άλλη αγάπη πια δέν πιάνω.

Μ ΙΑ  Φ Ο Ρ Α  Ε ΙΜ Ο Υ Ν Α  Π Ο Υ Λ Ι-

Μία φορά ειμουνα πουλί 
καί μ ’ άγαπούσανε πολύ 
ά χ ! πουλί καί κελαίδοΰσα 
τήν άγάπη μου ζητοΰσα.

5) Κ αλόκ 'α  τα  επ', τω ν νεκρών ραινόμενα άνθη.
3) θ ', δόο τελευτα ίο ι σ τ ί/ο ι  είσίν έν Χ ίω  παρο ιμ ιώ δεις έπί άνθρώπων ύποβαλλομένω ν εί> « τερ ή ϊ* ι;.
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'J ώρα μοΰ 'κόψαν τά φτερά, 
οεν έχω πηά έλευΟευριά 
ά χ ! φτερά γιά νά πετάξω 
τήν αγάπη ν’ απολαύσω.

Κ ι  επιασα το στρατί στρατί, 
παν τά ’μματάκια μου βροχή, 
ά χ ! στρατί τό μονοπάτι, 
βάσανα πουχ’ ή αγάπη.

Κ ι ’ ό μονοπάτης μ ’έβγαλε, 
γ η ’ αγάπη σου μ ’ έτρέλανε 
άχ ! ’ςτής αγαπώ τήν πόρτα 
ποΰ τήν ήξευρ’ άπό πρώτα.

Βρίσκω τήν πόρτα σφαλιστή, 
παν τά ’μματάκια μου βροχή, 
ά χ ! καί τά κλειδιά παρμένα, 
κλαυτέ ’μμάτια μου γιά ’μένα.

_ λ. ν  kj i  w c  j  ,  .  Λ  X  .V  w* Γ .  * ’

Κα ί τά παραθυράκια της, 
ξανθά είναι τά μαλάκια της, 
ά χ ! σφιχτά μανταλωμένα, 
παλι αλλοίμονο σέ ’μένα.

Κα ί τούς γείτονας ερωτώ, 
πουν το πουλάκι π’ αγαπώ, 
μεσα είναι καί κοιμάται 
και για σένα συλλογαται.

Ά ν  ήσαι μέ τή μάνα σου
παρε κι έμεν’ αντάμα σου 
ή καί με την άδερφή σου 
παρε με κι’ έμέ μαζύ σου 
ή καί μέ τόν αδερφό σου 
πάρε μ ’ άγαπητικό σου.
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Ο  ΓΑ Μ Β Ρ Ο Σ
' Ο  ώρα -νάΐλόυ)

Τεννηότανε ενα παιδί κι’ ή μοίραις τό μοίραιναν 
κι’ ή μιά τοΰ δίνω έλεγε κι’ ή μια τοΰ δίνω λέγει, 
τοΰ φεγγαριοΰ τό πρόσωπο και τά μαλια τοΰ ήλιου, 
καί ανθισμένη μυγδαλιά νά ηναι τό κορμί του· 
γ ’ ή άλλη τοΰ δινω ελεγε τη δυναμι τοΰ δράκου 
τή γλιγωράδα τοϋ άϊτοϋ, τοΰ λιονταριοΰ τα στηθια· 
κι’ ή τριτ’ ή μεγα7νείτερη, ή πηό μεγάλη μοίρα, 
έγώ τοΰ δίνω ελεγε μία μεγάλη χάρι 
τοΰ κόσμου τήν πεντάμορφη γυναίκα του νά πάρη. 
Μεγάλωσε κι’ ό,τ’ είπανε ή μοίραις του έγίνη. 
τοΰ κόσμου ή πεντάμορφη στήν άγκαλιά του είναι.

Ο  Σ Τ Α Υ Ρ Α ΙΤ Ο Σ .

Τρεις κοπέλαις λιγεραΐς 
παν τό δρόμο μοναχαΐς· 
λέγ ’ ή μιά της άλληνης 
’δώ ποΰ παμ’ έμεΐς ή τρεις 
νά ’υβρισκότανε κανε\ς 
νά μας φίλειε και ταΐς τρεις, 
σταυραϊτός καθότανε 
καί παρακαληότανε, 
θέ μου δός μ ’ έλευθερίά 
νά χυθώ ν’ αρπάξω μιά 
κι’ άν δέν τήν έδιάλεγα 
νά μοΰ κόβαν τά φτερά 
νά τά παν’ τοΰ βασιλια. 
νά ’ρωτα ό βασιλιάς, 
τίνος είναι τά φτερά 
τοΰ άιτοΰ, τοΰ σταυραϊτοΰ 
τοΰ Ιψηλοΰ καί τοΰ λιγνοΰ.
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Ο  Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Ο * .

Μάνα καί δέ

τσάτσα κοντομαρουδιώ, 
μάνα καί δεχατέρα δυώ 
μαζεύαν τόν αμάραντο 

καί τό ’σερνικοβότανο 
καί ’κεΐ ποΰ τόν

τσάτσα κοντομαρουδιώ 
κι έκεΐ που τόν μαζεύανε 
'υρίκανε κι’ έναν άρρωστο 
ποΰ ’ταν άπό τόν Αύγουστο.
Μανα μου, κι’ άς τόν πάρουμε 
τον ξένο ποΰ τόν ηΰραμε.
Κόρη μου τί τόν θέλουμε, 
που 'μεΐς ψωμί δέν έχουμε.
Μανα μ ’ τό μεριδάκι μου 
μέ σώνει εμέ καί ’κείνονε.
Κόρη μου τί τόν θέλουμε 
ποΰ Γμεις ροΰχα δέν έχουμε.
Μάνα μ ’ τό κρεβατάκι μου 
μέ σώνει εμέ καί κείνονε.

ίΝΑ ΡΑΡΑΔΕ* ACXMOY KPEAC-

Νά παράδες, χασάπη, δός μου κρέας,
να παραδες δος μου κρέας ναν’ κι’ άπό καλή μεριά.
καί μοΰ δίνει, κυρά μου, μια κοκκάλα
και μοΰ δίνει μια κοκκάλα ποΰ ’ταν έκατό χρονώ,
πέντε 'μέραις τήνε βράζω
στης όχτώ τήν καταιβάζω.
Νά καί έρχετ’ ένας φίλος 
της γειτόνισσας ό σκύλος 
καί μ ’ άρπάζει τήν κοκκάλα 
άπό μέσ’ άπ’ τήν τσουκάλα·
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’δω τόν εχω, ’κεΐ τόν έχω 
μέσ’ ’ς τό ρέμα τόν παντέχω, 
τοΰ βαρώ μέ τήν τσουκάλα 
γιά ν’ άφήση τήν κοκκάλα 
καί τοϋ κάνω τήν καυκάλα 
ανοιχτή σαν τήν τσουκάλα 
καί τοΰ κάνω τά πλευρά του 
μαλακά σάν τήν κοιλιά του.

Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ.

Κουκουβάγια ροδινή 
πώς κοιμάσαι μονα χή ; 
δέν κοιμάμαι μοναχή 
έχω άνδρα καί παιδί, 
έχω άνώγια, έχω κατώγια, 
δεκοχτώ παραθυράκια, 
πάω ’ς τονα πάω ’ς τάλλο 
καί τηρώ τά κοριτσάκια 
ποιά να πάρω ποια ν’ άφήσω 
τό παπά τό κοριτσάκι 
ποΰ ’χει κόκκινο βρακάκι 
κι’ άσπρο άσπρο φουστανάκι.

Σ υ λ λ έκ τη ί 

Κ. ΖΗΣΙΟΤ.
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ΒΥΡΩΝ
Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  Α Π Α Ν Τ Α Χ Ο Υ  Α Ο Γ ΙΟ Υ Σ  Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΣ .

Κ ατόπιν  ευγενοϋς προσκλήσεως του έν Παρισίοις πρός εν
θάρρυνσήν τών Ε λ λ η ν ικ ώ ν  Γ ραμ μ άτω ν  Σ υλλόγου , ό Φ ιλ ο λ ο 
γικός Σ ύλλογος  « Β Υ Ρ Ω Ν » παρακαλεϊ πάντας τους εν τή 
ελεύθερα και έξω Έ λ λ ά δ ι  λογίους Έ λ λ η ν α ς ,  συγγραφείς ή 
έκδότας διαφόρων συγγραμμάτω ν, νάπέμπωσιν,εάν εύαρεστών- 
ται,δύο τουλάχιστον  αντίτυπα τών έργων των εις τό Γραφεΐον 
αυτοΰ, όθεν θέλουσι διαβιβάζεσθαι εις τόν πρός όν όρον μετά 
τής έπισυνημμένης έκάστοτε ειδικής έκθέσεως.

Τ ά  έντιμα μέλη τοϋ σοφού έκείνου Σ υλλόγου  τών Παρισίων 
έγκύψαντα  εις τήν μελέτην τής Ν εοελληνικής φ ιλολογίας  και 
μετ’ ένθουσιασμοϋ παρα κολουθοΰντα τάς προόδους αυτής, έ δή
λωσαν διά του Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Φ ιλολογικού  Σ υλλόγου  τής Κ ων
σταντινουπόλεως τήν επιθυμίαν του νά λαμβάνωσιν όσον τό 
δυνατόνείδικωτέρας πληροφορίας τής διανοητικής άναπτύξεως 
του ήμετέρου Έθνους.

Τ ής ευγενοϋς ταύτης προθέσεων διερμηνείς γινόμενοι παρα- 
καλοΰμεν πάντας τους καθ’ημάς λογίους συγγράφεις ή έκδό- 
τας όπως,έκτιμώντες τήν πρόσκλησιν τών σοφών εκείνων Έ λ -  
ληνιςώ ν,άποςέλλω σιν  έκάςοτε τά  φ ιλολογικά  αυτών προϊόντα.

Οί βουλόμενοι δυνανται και α π ’ευθείας νά πέμψωσι ταΰτα  
είς τους Γραμματείς  τοϋ έν Παρισίοις Συλλόγου.

’Ε ν  Άθήναις τί] 26 Μαρτίου 1874.

ο  ΠΡΟΕΛΡΟΣ

Κ Γ· Ε Ε Ν Ο Σ

(Τ . - · )  Ό  r e r .  Γ ρ α ιψ α ζ ιν ς

Κ ΖΙΙΪΙΟΓ


