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ΒΙΟΣ, ΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΕΥΤΙΙ ΑΥΤΟΥ.

{Συνέχεια ί’δε φυλλάδ. γ '.)

Πολλά περιστατικά του βίου του ποιητοϋ 
ήμών, καί ιδίως του έ ν ’Ιταλία ,1 παρελεί- 
ψαμεν, σπεύδοντες ν’ άφτίγηθώμεν τά  της τε
λευταίας, τής εύγενεςέρας πράξεως τής ζωής

1 Μεταξύ άλλων δέον να μνημονεύσωμεν τοΰ 
^πισυμβάντος, ό'τε ό Βύρων διέτριβεν έν Λιβόρνω, 
θανάτου χοΰ προσφιλούς αΰτω καί άτυ·/οΰς, ενεκα 
ίου αϋθάδους των ιδεών του, ποιητοΰ Shelleg, 
Ίνιγέντος εν τινι αυτόθι θαλασσίω κόλπω. «Το 
®ωμα αΰτοΰ παρεδώκαμεν, εγραφεν ό Βύρων, τω 
1tuP'·, οπως κηδεύσωμεν ττ,ν κόνιν αΰτοΰ πρεπόν-

του, έφ’ ■}, κυρίως η μνήμη αύτοΰ δι’ άμαράν- 
του δόξης έστέφθη, τής δέ Ελλάδος δ θαυ
μασμός καί ή ευγνωμοσύνη εσεται ά'ί'διος.

Ά~ό των μέσων ετι τοΰ έτους 1 822, vrrot 
τοΰ δευτέρου τής ’Εθνεγερσίας μας, άμα άπο- 
τυχόντος τοΰ ’Ιταλικού κινήματος, διενοεϊτο 
ό Ευρών νά δράμη εις την 'Ελλάδα καΐσυμ- 
μετάσχ·/) τοΰ άγώνος των 'Ελλήνων. Ά λ λ ’ ε- 
ταλαντεύετο εισέτι, ώς εγραφεν εκτοτε τω  
θαυμαστή καί <ρίλω του Th. Moore μεταςΰ

το>ς. ’Έκτακτον δε όντως και καταπληκτικόν 
θέαμα παρίστα ή νεκρώσιμος  Ικείνη πυρά, ή γ ι
νόμενη επί έρημου αύτής, εχουσα όπισθεν μεν τα 
δρη, ενώπιον δέ την θάλασσαν, ώς καί αί άνα- 
Οοώσκουσαι έκ τοΰ λιβάνου και τών κάιομένων 
άλάτων φλόγες.J) ·
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'Ελλάδος καί τής Νοτίου ’Αμερικής, οπού 
έσχεδίαζε καί ην έτοιμος ν' άπέλθτϊ. *0 Ε λ
ληνικός άγων δεν είχεν εισέτι συγκινήσει τους 
χριστιανούς λαούς, είχε δε καθ’ εαυτού δυσ
μενείς τάς πλείστας κυβερνήσεις, παρ’ ών 
έθεωρεϊτο ώς συνέχεια τις τοϋ προ μικρού 
δαμασθέντος χαρδοναρισμοΰ. Τριετία σχε
δόν παρήλθε, λέγει δ Τρικούπιης έν τή ιστο
ρία αυτού της 'Ελληνικής έπαναστάσεως, καί 
ούδείς σχεδόν έξωθεν έτεινε χεϊρα αρωγόν 
τη άγωνιζομένϊ] υπέρ τής άπελευθερώσεώς της 
Έλλάδι. Καί ή μέν ομόθρησκος 'Ρωσσία πε- 
ριέθαλψε φιλανθρώπως μυριάδας φυγάδων, 
σωθέντων έπί τοϋ εδάφους της, άλλ’ εις ενερ
γόν άντίληψιν ημών ηλθον πρώτοι οί σοφοί 
τής Γερμανίας, άσχοληθέντες εις σύστασιν 
καί αποστολήν εις 'Ελλάδα γερμανικού λε- 
γεώνος- προϊόντος δέ του χρόνου ή άγνόττς 
τοΰ άγώνος, επιφέρει δ Τρικούπης, ή άνισό- 
της τής πάλης, ή ώμότης των Τούρκων, ή 
έν τοϊς δεινοΐς παθήμασι καρτερία τών 'Ελ
λήνων καί αι προγονικά! αυτών αναμνήσεις 
έπήνεγκον την σύστασιν τών φιλελληνικών 
εταιριών, α'ίτινες τηλικοΰτον συνετελεσαν επί 
την ευτυχή έκβασιν τοϋ άγώνος ημών.1 
*Ην δέ δυνατόν νά μή συγκινηθή, έκ τών 
πρώτων μάλιστα, ή μεγάθυμος καί εύγενής 
καρδία τοϋ Βύρωνος ; τοϋ Βύρωνος, οστις 
έψαλε τό άρχαΐον κλέος τής 'Ελλάδος, δστις 
έπεσκέψατο, έθρήνησε καί ωκτειρεν αυτήν 
δούλην καί τεταπεινωμένην, καί παρώτρυνε 
προς έξέγερσιν;
«Κανεν φύσημα άέρος Sky κυλίει κάνεν κϋμα, 
έκεΐ όπου κείτ ’ ό ήρως ’Αθηναίος ε;ς τό μνήμα, 
μνήμ’ άστράπτον εις την α/ραν ενός βράχου, τό

{όποιον
πρώτον χαιρέτα την πρώραν τών Ιπιστρεφόντων 
, [πλοίων,

ε'·ί την χωράν την οποίαν ήλευΟερωσε μ ατα ίω ς.— 
«Ποτε.όμο’.ος μ ’ εκείνον θα οανή τ ις  ηρως νέος ·2»

Κατώκει ήδη έν Γενού·/), από τοϋ τέλους 
τοϋ 1 8 2 2 ,  όπου μ&τέβη καί ή κόμησσα Giu- 
c:olli μετά τοϋ πατρός καί τοϋ άδελφοϋτης, 
κομητών Gamba, έξορισθέντων τής 'Ρωμα-

’  Ελπίζομεν να πραγματευΟώμεν εν αρΟρω «οί 
φ ι λ ε λ λ η ν ε ς »  το στουδαΐον τούτο γεγονός τής 
c στορ'.Λ τ έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς

2 Λόρδου Βύρωνος Γ κ ι α ο ί ρ ,  κατα τήν μ ετά - 
tppasiv τής Α ίκ . Κ. Δοσίου.

νίας (Romagna) κατόπιν τοΰ επαναστατι
κού έν αυτή κινήματος, οΰ συμμετέσχον εκεί
νοι. 'II ερατεινή κόμησσα άναποσπάςως προ- 
σεδέθη τώ εύγενή καί ένδόξω εραστή της, 
καί ώς έγραφεν δ Βύρων προς τόν φίλον του 
Moore, αΰτη ήν τό μόνον εισέτι έμπόδιον, 
ό'πως προβή εις μίαν άπόφασιν. «Ό έρως, 
έλεγε, τήν σήμερον είναι ασυμβίβαστος προς 
την δόξαν. » Βραδύτερον δε προσέθετενότι «ή 
Giuciolli παρακωλύει εισέτι τήν άπόφασιν 
τής οριστικής έν 'Ελλάδι μεταβάσεώς μου, 
ώς θέλουσα νά παρακολούθησή αύτώ καί νά 
συμμερισθή πάντας τούς άγώνας καί τάς κα- 
κοπαθείας, άλλ’ ό'τι θέλει ύπερισχύσει καί τοϋ 
κωλύματος τούτου καί άποσπασθή αυτής.» 
’Ησθάνετο έν εαυτω δρμάς φιλοπολέμους, 
έφίετο δόξης τών μαχών- «Θά σοί φανή παρά
δοξον, έπέστελε τφ  Moore, άλλ’ αισθάνο
μαι ό'τι ή ποίησις δεν είναι ό προορισμός 
μου.. . .  Φρονώ δτι δύναμαι νά πράξω τιγεν- 
ναιότερον εάν έπιτρέψϊ] δ χρόνος καί ή τύχη. λ

Βεβαίως, ώς παρατηρεί δ Βούλουερ, άνε- 
μιμνήυκετο τών προφητικών έκείνων στί
χων του,
Ο υπερ ΙλευΟερίας άγω ν αμα ώ ς αρχίσει, 

κ ό πατήρ κληρονομιάν εις τό τεκνον τόν ά'ρήτει, 
αν κατασταλή πρός ωραν, άλλα πάντα δ ιαρκεΐ....»

Ούτω λοιπόν, μεταξύ ταλαντευόμενον έπε- 
σκέφθη αύτόν κατά μάρτιον τοΰ 1 8 2 3 , δ 
κ. Έδουάρδος Βλακιέρσς, άπεσταλμένος τής 
προ μικροϋ συσταθείσης έν Λονδίνω φιλελλη- 
νικής 'Εταιρίας μετ’ έντολής νά διέλθη τής 
Γενούης καί διακοινώσν) τά τής 'Εταιρίας τώ 
Βύρωνι, είτα δέ μεταβαίνων εις 'Ελλάδα, νά 
έξετάση έκ τοϋ σύνεγγυς τήν θέσιν τών πραγ
μάτων.

-πουδαιότατον γεγονός ήν ή τώ τότε χρόνω 
σύστασις τής εταιρίας ταύτης (κομητάτου.) 
Ένεγράφησαν έν αυτή, ώς αναφέρει δ αοίδι
μος Τρικούπης, οί έπισημότεροι ά'νδρες τής 
κραταιας ’Αγγλίας. Πρώτος συνηγόρησε·/ υπέρ 
τοϋ 'Ελληνικού άγώνος, επί δμηγύρεως, δ 
διάσημος Μάκκριος καί πρώτος δ Έδιμποϋρ- 
γος προσέφερε τόν οβολόν του. ’Ωφέλησε δε 
ή έταιρία αΰτη μεγάλως διά τής επιρροής της 
επί τής κοινής γνώμης, μεταβαλλούσα έπί τέ
λους καί τάς δυσμενείς διαθέσεις τοΰ αγγλικού 
υπουργείου καί συνεργήσασα ε:ς ττ„ν ευρεσιν 
τών πρώτων έπί έπαναστάσεως δανείων.
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ΤΙΙν επόμενον ή 'Εταιρία νά στρέψη τήν 
προσοχήν αυτής πρόςτόνεύγενηλόρδον, εκού
σιον μεν άλλ’ ένδοξον άπόκληρον τής αγγλι
κής κοινωνίας, γνωστόν δέ έπί τοϊς γέννα ίοις 
αυτού αίσθήμασιν υπέρ τών καταδυναστευο- 
μένων λαών, υπέρ τών 'Ελλήνων,.

"Αμα δ Βλακιέρος έγραψε τώ Βύρωνι περί 
τής άρίξεώς του καί τοϋ σκοπού τής έπισκέ- 
ψεώς του, τώ άπήντησεν ούτος διά τής εξής 
επιστολής'

«Φί.Ιτητε Κύριε,
’Ασμένως θέλω δεχθή υμας καί τόν 'Έλ

ληνα φίλον σας, καί δσον οίόν τε ταχύτερον. 
Σας περιέμενον από τίνος, έλθετε. ’Αδυνατώ 
’νά σάς έκφράσω μετά πόσης ζέσε ως άιπά- 
ζομαι τόν αγώνα τών 'Ελλήνων. Αί ελπίδες, 
ας έτρεφον νά ιδώ τήν άπελευθέρωσιν τής ’Ιτα
λίας μέ άνεχαίτιζον προ πολλοϋ νά μεταβώ 
καί άροσιωθώ τή χώρα εΛείντ, ζαΐ rci 
ΐπισχεφθΐ) τις μόνον είναι ενΰοζον».

Ό  συνοδεύων τόν Βλακιέρον 'Έλλην ην δ 
Άνδρέας Λουριώτης, περιερχόμενος τότε, εν
τολή τής 'Ελληνικής κυβερνήσεως, τήν Ευρώ
πην πρός ευρεσιν δανείου.

Μετ’ ού πολύ δ· Βύρων ελαβεν επιστολήν 
καί παρ’ αυτής τής 'Εταιρίας, εις ήν άπήντα 
τήν 30 ’Απριλίου (I Μαίου) διά τών εξής 
περίπου.

«Τώ ν.νρίω Bo\vringr 
«Χαίρων άγγέλλω υμΐν τήν παραλαβήν 

τής έπιστολής σας καί άνομολογώ τήν τιμήν 
ήν περιποιεΐ μοι η έπιτροπή. Θέλω προσπα
θήσει δι’ όλων τών έπ’ έμοί μέσων νά δι-
καιώσω τήν έμπιςοσύνην αυτής 'Ππρό-
θεσίς μου είναι νά μεταβώ έγύ αυτός εις τήν 
Ελλάδα. ΕΓς τ ί  σχέδιόν μου δε τοϋτο ά ντι- 
τάττονται μόνον λόγοι τινες ο'κιακοί, ους 
θέλω προσπαθήσει νά υπερνικήσω. ’Εάν άπο- 
Ίύχω, θέλω πράξει παν ό'τι δύναμαι καί έν- 
τεϋθεν, ά.Ι.ν ύ στ^γασμης, δτι θα ήδυνά- 

ί σ ω ς  r a  πράζω η.Ιπότεςιον έπ ί τόπου
*σται (h’ ejis πηγη Λύπης α ιώνιας »

Έν Έλλάδι ειχον ήδη, έ/.τός τών απαν
ταχού σφαγών καί αιχμαλωσίας τών άό- 
~λων, τών γυναικών, τών παίδων, υπό τών 
^ίηγριωμένων Τούρκων, ώς τών Κυδωνιών, 
τής Κασσάνδρας, χής Χίου, διαδραματισθή 
~ολλ« τινα ένδοξά τε καί άτυχή. Έκ τού

των £ν τών άτυχεστέρων ύπήρξεν ή τελεία 
σχεδόν καταστροφή εις τό Πέτα τοΰ πρώτου 
συγκροτηθέντος τακτικού- στρατού καί τής 
φάλαγγος τών κατά πρώτον έλθόντων φιλελ
λήνων, έν οίς οι αείμνηστοι Νορμάννος, Τα- 
ρέλλας', Γουβερνάτης, Ααννίας, δ Ελβετός 
Βράνδλης καί πολλοί άλλοι, ών οι πλεϊστοι 
ηλθον έκ διαφόρων μερών τής Γερμανίας. Τά 
λείψανα τής λεγεώνος ταύτης διεσπάρησαν 
εις Πελοπόννησον, καί άλλοι μεν παρέμειναν 
έν Έλλάδι, άλλοι δέ μή δυνάμενοι νά φέρωσι 
τάς κακουχίας, τάς στερήσεις,τήν γυμνότητα, 
ε?ς ά περιέστησαν, έπανήρχοντο εις τάς πα
τρίδας των. λύο) δέ τών φιλελλήνων τούτων 
έμφανισθέντε< αύτωέν τήέλεεινωτέρα. κατα- 
στάσει, γυμνοί, άνευ οβολού, άνευ άρτου καί 
έπαιτούντες βοήθειαν, δπως έπιστρέψωσιν εις 
τάς πατρίδας των, περιέθαλψε καί συνέδρα- 
μεν δ Βύρων. Τοϋτο δε άντί ν’ άποθαρρύνη 
αί>τόν τόν έπεισεν έτι μάλλον νά πραγμα
τοποιήσω τήν άπόφασίν του, άφιερών τά υπάρ
χοντά του καί εαυτόν τώ Έλληνικώ άγώνι. 
Ί1 έν Λονδίνω φιλελληνική Έταιρία ώνόμα- 
σεν ήδη αύτόν μέλος της καί ά ντιπρόσωπόν της 
έν Έλλάδι, δι’ S τή εξέφραζε τήν ενθουσιώδη 
εϋγνωμοσύνην του’ «παρακαλώ αυτήν ναμη 
φεισθή αυτοϋ, εάν δέ άξιώση αύτόν έφοδιά- 
ζο'Λα διά τών οδηγιών της, θέλει προσπα
θήσει νά έκπληρώση αύτάς κατά γράμμα, 
είτε συμφωνοΰσιν, είτε ού πρός τήν γνώμην 
του». 'Η στιγμή τής άναχωρήσεώς τουπροσ- 
ήγγιζεν, έπετάχυνε τάς προετοιμασίας του, 
καί ούδέν πλέον ήδύνατο νά τόν έμποδίση, 
ούδέτά κυοιεύοντα αύτόν από τίνος άπαίσια 
προαισθήματα, τά προλέγο ντα αύτώ οτι δεν ε- 
μελλε νά έπιστρέψη πλέον ζών έ; Ελλάδος. 
Έγραψεν εις'Ρώμην τώ Τρελωνή,γενναίω πει
ρατή άλλοτε, δπως έλθη καί συνακολουθήσω 
αύτώ" «Έλθε, τό ταχύτερον, άνευ σοϋ ούδέν 
δύνα>χαι νά επιχειρήσω. Άπεφάσισα, τέλος 
πάντων, νά μεταβώ εις τήν Ελλάδα, είναι 
ό μόνος τόπος οΛου ποτέ ήμψ ' ευτυχής. 
'Ομιλώ σπβυδαίως. Ιίάντες λέγουσιν, δτι δύ
ναμαι νά φανώ αύτή ωφέλιμος. ’Αγνοώ το 
πώς, άλλ’ όμως άγωμεν.» Έξωκονόμησεν, έν 
τώ μεταξύ ποσόν δεκακισχιλίων άγγλικών 
λιρών, δι’ ϊ ηας του δαπάνας καί έπί σκοπώ 
νά χρησιμεύσνι τό πλεϊστον μέρος αυτών 
εις τάς προχείρους άνάγκας τού πολέμου.
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Προσέλαβεν έν τη συνοδεία του τον ’Ιταλόν 
ιατρόν Βροϋνον, άπολαύοντα πολλής φήμης, 
οκτώ άλλους ώς υπηρέτας του, έναύλωσε τό 
αγγλικόν βρίκιον ‘Hoax.ltjr (Hercule) έφ’ου 
έπεβίβασε πολεμοφόδια, δύο τηλεβόλα μι- 
κράς ολκής, ολόκληρον φαρμακεΐον /.αί πέντε 
ίππους, φθάσαντος δε καί τοΰ Τρελωνή, έπέβη 
τοΰ πλοίου την 1 ) 13  ’Ιουλίου 1 823 , συνο- 
δευόμενος καί υπό τοΰ Ίταλοΰ κόμητος Πέ
τρου Γάμπα. Κατά παράδοξον σύμπτωσιν 
ήν ημέρα της έβδομάδος παρασκευή, ήν αεί
ποτε ό Βύρων έθεώρησεν αποφράδα, ών εις 
άκρον προληπτικός, όπως πολλοί τών μεγά
λων νόων, ούδ’ έπεχείρει ποτέ τ ι κατ’ αύτη'ν. 
Ή νύξ ήν σεληνοφεγγής, άλλ’ ο άνεμος σφο- 
δρυνόμενος κατά μικρόν, μετεβληθη εις τρι
κυμίαν, καθ’ ήν έκινδύνευσε τό πλοΐον, ενώ 
δέ οί πάντες κατελήφθησαν υπό τρόμου 
καί απελπισίας, εκείνος ατρόμητος παρέμε- 
μενεν επί τοΰ καταςρώματος, φροντίζων περί 
τών ανθρώπων καί τών ϊππων του. Μετ’ 
ανωφελή τρίωρον vj τετράωρον πάλην κατά 
τής τρικυμίας, δ πλοίαρχος ήναγκάσθη τέλος 
νά έπαναφέρ·/] τό πλοΐον εις τον λιμένα. ΤΗν 
φαίνεται πεπρωμένον νά παρεμβληθώσι προσ
κόμματα καί εναντιότητες, ευθύς έξ άρχής, 
δπωςέν πάσαις ταΐς μεγάλαις άποφάσεσιτοΰ 
ποιητοϋ, καί έν τή έπιχειρήσει του ταύτν].

Καθ’ ην ημέραν άπεβιβάσθη έκ νέου εις 
Γένουαν, έπεσκέφθη μετά τοΰ Γάμπα τό έρη
μον ήδη καί έγκαταλελειμμένον μέγαρόν του, 
ό'περάφήκεν ή σύνοικός του κόμησσα Giuciolli 
μετά τήν άναχώρησίν του, όλος άθυμος καί 
μελαγχολών. «Ποΰ θά εί'μεθα τοΰ χρόνου,» 
έλεγε περίλυπος τώ συνοδώ του. ’Ακολού
θως διημέρευσε μετά τοΰ φίλου του Barry 
έν τισι κήποις, έςωθεν τής πόλεως, κυριευμέ
νος υπό τής αυτής μελαγχολίας καί ταρατ- 
τόμενος υπό άπαισίων προαισθημάτων. Τό
σον δυσαρέστως προσέβλεπε, παρατηρεί ό Th. 
Moore, εις τήν μέλλουσαν έπιχείρησίν του, 
ώστε, βεβαίως, μόνον τό αίσθημα τής τιμής 
καί τοΰ καθήκοντος προέτρεπεν αύτόν νά έα- 
μένν] εις τήν άπόφασίν του. 'Ότε δε άπέπλευ- 
σεν £κ νέου, άφοσιούμενος δλοσχερώς ή'δη, 
τώ μεγαθύμω σκοπώ του, άπηλλάγη ευθύς 
πάσης καταπιεζούσης αυτόν άθυμίας, καί άπο- 
σπώμενος τοΰ προτέρου τρόπου τοΰ βίου του, 
ήρχισεν άναπτύσσων πάσαν τοΰ πνεύματός

του τήν ένέργειαν. Ένώ έπί τής ξηράς ην 
τοσοΰτον καταβεβλημένος, μόλις ευρέθη επί 
τοΰ πλοίου καί από τά κύματα τής θαλάσσης 
σαλευόμενος, καί πάραυτα άνεφάνη, άνεζωο- 
γονήθη πάσα τής ψυχής του, τής τοσοΰτον 
ζώσης, ή ισχύς. Ή περιπνέουσα αυτόν πόν
τιας αύρα, αί εύωδίαι, at αναμνήσεις τής 'Ελ
λάδος, at φωναί τής νεότητός του, τά πάντα 
ομοΰ ελάλουν έν τή ψυχή αΰτοΰ. Καί αύταί 
αι οάφναι, ας ώς μέγας ποιητής έ'δρεψε πρό- 
τερον ωχρίων ένωπιον τής δόζης καί τών 
δαφνών, άς έπεζήτει ήδη, ήρωος, καί έλευθε- 
ρωτοΰ έθνους δεδουλωμένου, άλλ’ ένδοξου. Ό 
πρός τήν ελευθερίαν έ'ρως του, τόγενναιόφρον 
αύτοϋ, ή εύγενής φιλοδοξία του, τά  πάντα 
έντός αύτοΰ έξηγέρθησαν έκ τοΰ λήθαργου. 
Καί αυτά δέ τά απαίσια καί θλιβερά προαι
σθήματα, τά θαλπόμενα έ’τ ι έν τώ βάθει τής 
ψυχής του συνέτεινον ό'πως καταςήσωσιν αΰτώ 
πολυτιμοτέραν τήν νέαν ταύτην φάσιν τής 
ζωής του, ήν προέβλεπε βραχείαν, καί ην 
προύτίθετο ν’ άποθανατίσν·,.
Gir fra i nem ici iv i  o ciprcsso o palm a a c q u is ta r . 
Ατρομήτως έν τώ  μέσω τώ ν χολέαων να ρΐϊρθηΚ’ ' ' ' ' y ‘ ·*υπο κυπαρισσου ειτε υπο οαφνης να στεφθτ,.

"Ε πεται συνεγεια .
κ. mm.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑΙ Μ ΕΛΕΤΑΙ

τ'. 

Γ Ο Ρ Γ Ι Α  S
/V '  . *» r  \\Ζυνεχεια ιο. φυλ. γ  ./

ΤΜΗΜΑ Ε'.
(505  Δ—527 Δ .)

’Επιμόνως άποποιουμένου τοΰ Καλλικλέ- 
ους ν’ άποκρίνηται εις τό Εςής πρός τάς τοΰ 
Σωκράτους έρωτήσεις ούτος άναδέχεται νά 
διεξέλθτι αυτός καθ’ έαυτόν τόν έναπολειπό- 
μενον λόγον. Άνακεφαλαιώσας ούν κατά πρώ
τον τά από σελ. 495  συζητηθέντα καταντά 
εις τοΰτο τό τελικόν εξαγόμενον, ό’τ ι ή ψυ- 
χή ή έ'χόυσα τόν οΐκεΐον αυτής κόσμον καλεϊ-
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ται σώφρων καί είναι αγαθή· η δέ πρός ταύ
την έναντίως διατιθεμένη καλείται άφρων 
καί ακόλαστος καί είναι κακή. Ά λ λ ’ δ σώ- 
Ορων έκπληροΐ τά πρός τε τόν Θεόν καί τόν 
πλησίον καθήκοντα. Έκπληρών δέ τά πρός 
τόν πλησίον καθήκοντα πράττει δίκαια, τά 
δέ πρός τόν Θεόν ό'σια. 'Όστις άρα πράττει 
δίκαια καί οσιχ είναι άναγκαίως δίκαιος καί, 
οαιος. Προσέτι δέ ανάγκη όπως δ σοίφρων γ 
καί ανδρείος έχων ϊσχυράν θέλησιν ΐνα άπο- 
φεύγη τάς βλαβεράς ήδονάς καί έπιδιώκνι τάς 
ώφελίμους λύπας καί υπομέντ] τά πάντα 
ρ.ετά καρτερίας. "Οθεν άναγκαίως επεται δτι 
ό σώφρων συνάπτοιν |ν έαυτώ πολλάς άρε- 
τάς είναι τελέως αγαθός" άγαθός δέ ών κα
λώς πράττει, δ,τι καί αν πράττν), καλώς δέ 
πράττων εύπραγεΐ καί ευδαιμονεί. Ό δέ μο
χθηρός καί κακώς πράττων δυσπραγεϊ καί εί
ναι άθλιος' μοχθηρός δέ είναι δ άντικείμενος 
πρός τόν σώφρονα ό ακόλαστος.

’Εντεΰθεν ούν δ Σωκράτης εξάγει ώς πο
ρίσματα τάς έν τή μετά τοΰ Πώλου συνδια- 
λέξει υποδειχθείσας άληθείας τάς μετά ταΰτα 
όπό τοΰ Καλλικλέους άποκρουσθείσας, άλη- 
βείας, αί'τινες νϋν έτι μάλλον έμπεδούμεναι, 
άναδείκνυνται διήκ.ουσαι διά τε τ ιϋ  φυσικοΰ 
καί τοΰ ήθικοΰ κόσμου καίδιέπουσαι τάς πο
λιτείας ούχ ήττον ή τόν fiiov ενός έκάστου. 
’Εάν τά προταθέντα, λέγει, ώσιν άληθή, δ 
βουλόμενος νά ή ναι ευδαίμων τήν μέν σωφρο
σύνην δέον νά έπιδιώκγ] καί ν’ άσκή, τήν όέ 
ακολασίαν παντί σθένει ν’ άποφεύγνι, καί νά 
"ροπαρασκευασθή μάλιστα μεν ώστε νά μή 
εχη ανάγκην κολάσεως, έάν δέ λάβη άνάγκην 
η αυτός ή άλλος τις τών συγγενών, ή ιδιώ
της ή πόλις, δέον νά ύποστή ποινήν καί νά 
"κολασθή, άν μέλλη νά ήναι ευδαίμων' διότι 
° ά/.όλαστος δέν δύναται νά ήναι προσφιλής 
°ΰτε εις τούς άνθρώπους οΰτε εις τόν Θεόν' 
διότι είναι άδύνατον νά συγκοινωνή πρός αυ
τούς· δπου δέ δέν είναι συγκοινωνία, τών 
αδυνάτων νά υπάρξ·/] φιλία. Οί σοφοί1 λε- 
γουσιν δτι τόν οϋιανόν καί τήν γήν, καί τούς 
®εούς καί τούς άνθρώπους συνέχει καί συγ-

1 'Υ πα ιν ίττετα ι τούς ΠυΟαγορικούς ’ιδία δε τον
άσχημ α  τούτων άσπασάμενον Έ μπεδοκλέα, 

0Ιΐ'·? έκχος χών χεσσάρων πρώχων σχοιχειων, 
αχινα έν χη αρχική αυτών μίξει έσχημάτιζον τον 
‘ ■φαΐρον παρεδέχεχο καί δύο ποιηχικας δυνάμεις,

κρατεί ή κοινωνία, ή φιλία, ή κοσμιότης, η 
σωφροσύνη καί ή δικαιοσύνη' καί διά τόν λό
γον τούτον άποκαλοΰσι τό παν κόσμον, ούχί 
ά/.οσίΑίαν, ουδέ άκολασίαν. Σύ δέ, ώ Καλλί- 
κλεις καίπερ σοφός ών, δέν έφιστάς, μοί φαί
νεται εις ταΰτα τήν προσοχήν σου, άλλ’ 
άγνοεϊς δτι ή γεωμετρική Ισότης2 καί παρά 
θεοϊς καί παρ’ άνθρώποις ενασκεί μεγάλην 
δύναμιν. ■'Οθεν ένόσω ή άρχή αΰτη ύφίστα- 
ται Ιδραία, ό'τι οί εύδαίμονές εισι τοιοΰτοί. 
διότι κέκτηνται δικαιοσύνην καί σωφροσύνην, 
επονται τά άνωτέρ(ι) ρηθέντα, δτι δέον νά κα- 
τηγορή τις έαυτόν η τόν υίόν του, ή τόν φίλον 
του άδικοΰντα, καί πρός τόν σκοπόν τούτον 
νά μεταχειρίζηται τήν ρητορικήν" καί ήν άρα 
άληθές εκείνο δπερ ένόμιζες, ώ Καλίκλεις, 
δτι δ Πώλος ύπ’ αισχύνης ώμολόγνσεν ένδούς 
δτι τό άδικεΐν είναι αίσχρότερον, επομένως 
δέ κάκιον τοΰ άδικεϊσθαι- καί ούχ’ ήττον 
άληθές είναι, δτι όπως γένηταί τις άγαθός 
ρήτωρ, δέον ΐνα η δίκαιος καί κάτοχος τής 
τοΰ δικαίου επιστήμης, ό'περ πάλιν είπεν δ 
Πώλος δτι δ Γοργίας δι’ αισχύνην ώμολό- 
γησεν.

’Εκ τούτων δέ δ Σωκράτης επιχειρεί ν’ 
άττο/.ρούση τήν υτυό του Καλλιχ,λέους αυτο> 
άνωτέρω (486  A— Β) προστριβεϊσαν μομφήν 
δτι δέν είναι ικανός νά υπερασπισθή καί νά 
βοηθήσ  ̂ τόν έαυτόν του άλλ’ δτι είναι ερ- 
μαιον τοΰ τυχόντος, έάν θελνι ειτε να τον 
κτυπήσν] έπί κεφαλής, είτε νά τοΰ άφαιρέστι 
τήν περιουσίαν, είτε νά τόν έξορίση εκ τής

τήν φιλότητα (στοργήν, Άφροδίτην, άμονίην) κα ί 
το Νεΐκος ών ή μέν παράγει ενωσιν καί έπ κο ι-  
νωνίαν, το δέ διαίρεσιν καί άποσύνθεσιν.

2 01 Πυθαγορικοί κ α ί κα τ ’ αυτούς δέ ό Πλά
τω ν καί ό ’Αριστοτέλης διέστελλον δύο ειδη ίσο- 
τητο ί τήν αριθμητικήν καί τήν γεωμετρικήν, α"- 
τ ινες καθ’ ήμας άντιστοιχοϋσι πρός τήν τών κοι- 
νοκτημόνων και τήν τών κοινωνιστών. Κατα μεν 
τήν πρώτην ή διανομή γ ίτετα ι ιση εις απαντας 
κατά δέ τήν δευτέραν ανάλογο? πρόί την αξίαν 
έκάστου. Ώ ? έν παραδείγματι πολλών έμπορων 
συνεχαιριζομένων προς κοινήν τινα  κεροοσκοπιαν 
ό μέν πρώτος τούτων καταβάλλει κεφάλαια και 
έργασίαν διπλασίαν του δευτερου, ο οε οευτερος 
διπλάσιάν τοΰ τρίτου, και οΰτω καθεξής· κατά μέν 
τήν άοιθμήτικήν λοιπον ισότητα το κερΟος διανέ
μ ετα ι'ε ις  ΐσας μερίδας· κατά οέ τήν γεωμετρικήν 
γίνετα ι υπολογισμός τή ς σχετικής έκάστου κα
ταβολής.
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πόλεως, είτε, τό έσχατον νά τον Οανατώση. 
Ιδού δε πώς εννοεί δ Σωκράτης τήν πραγμα
τικήν άμυναν. 'JI άμυνα συνίσταται εί; τήν 
απο "ροπήν μεγάλου τίνος κακοϋ. ’Επειδή δέ 
δύο κακά υπάρχουσιν εί; τόν άνθρωπον, μεϊ- 
ζον μεν τό άδικεϊν, έλαττον δε τά άίικεϊ- 
σθαι τό καλύτερον είναι ν’ άποτρέπη τις άρ’ 
εαυτού άμφότερα ταϋτα τά κακά. Ά λ λ ’ έ·.- 
ταϋθα αναφύεται τό ζήτημα άν ήναι δυνα
τόν πάντοτε ν’ άποτρέπη ταύτοχρόνως άμ- 
φοτερα. Πλήν ίνα μή αίική δεν άρκεΐ μόνη 
ή βούλησις, δεν άρκεΐ νά μή βούλεται ν’ άδικη 
διότι έν τοϊς έμπροσθεν ώμολογήθη ότι ου- 
δεις εκων άδικεΐ άλλ’ ά'/.ων. Ανάγκη λοιπόν 
ν’ άποκτήση δύναμιν τίνα καί τέχνην δπως 
μη ά^ικη. 'Ωσαύτως δέ καί ϊνα μή άδικήται, 
δέν άρκεΐ βεβαίως νά θελη τοϋτο άλλ’ άνάγκη 
νά προσαποκτήση καί δύναμιν τοϋ μή άδι- 
κεΐσθαι. Τίς δέ αΰτη ή δύναμις τοϋ νά προ- 
φυλάττηται άπό πάσης άδικου έπιθέσεως ; 
δέον η ν’ άρχη αυτός έν τή πόλει και νά τυ- 
ραννη, ή νά ήναι θιασώτης καί φίλος τών 
κυβερνώντων. ΓΌ0εν δπου δεσπόζει τύραννος 
άγριος καί άπαίδευτος δέν έχει άλλον φίλον 
μ.άλλον επιστήθιον ή τόν δμοιόν του (διότι 
κατα την παροιμίαν δ δμοιος τόν δμοιονάγαπα 
δστις τα αυτά πρός εκείνον ψέγων καί έπαι- 
νών συναινεϊ νά τόν υπάκουη καί νά έκτελη 
τά θελήματα του). "Οθεν δστις πρωΐμως έθίση 
εαυτόν νά ομοφρονή πρός τόν δεσπότην ό 
τοιοϋτος θελει διαμένειν ά/επηρέαστος άπό 
πάσης άδικου προσβολής καί παρά τοϊς συμ- 
πολίταις αυτού θέλει ένασκεΐν μεγάλην δύ- 
ναμιν. Ά λλά  θέλει άρά γε άπέχειν καί άπό 
πάσης άδικου πράξεως; πολλοϋ γε καί δει, 
εάν υποθεσωμεν δτι ομοφρονεί πρός τόν άρ
χοντα άδικον δντα καίδτι παρά τούτω ισχύει 
πολύ. ’Απ’ εναντίας δέ πάντα τά διαβή
ματα αυτού θελουσι κατευθΰνεσθχι δπως η 
ί'.ανόςνά διαπράττη πλεϊστα άδικήματα καί 
νά μή τιμωρήται δι’ αυτά. Επομένως δέ τό 
μέγιστον κακόν υπάρξει αύτώ ουτινοςήψυχή 
έσται μοχθηρά καί διεφθαρμένη διά τήν τοϋ 
δεσπότου μίμησιν.

Πρός ταϋτα δέ άντιτείναντος τού Καλλι- 
κλεους δτι δ άνθρωπος ούτος δ μκ/,ούαενος 
τόν τύραννον θέλει άποκτείνειν κατά τό δο- 
κοϋν αύτώ τόν μή μιμούμενον καί θέλει άφαι- 
έσ ειντήν περιουσίαν του, τό δέ πάντων δει-

νότατον δτι μοχθηρός ών θέλει άποκτείνειν 
άνθρωπον άγαθόν καί Ινάρετον, δ Σωκράτης 
λαμβάνει έντεϋθεν τό ένδόσιμον δπως ποινν- 
σηται λόγον περί τής ύπερεκτιμήσεως τής 
ζωής καί περί τών τήν διατήρησιν αύτής 
άποσκοπουσών τεχνών, έν αίς συγκαταριθ- 
μεΐται καί ή δικανική ρητορική. ’Εάν κατά 
τήν γνώμην τοϋ Καλλικλέους τό ζην ήναι 
τό άιρότατον άγαθόν καί έ/.θειάζηται υπΓ 
αϋτοϋ ή ρητορική άτε σώζουσα τήν ζωήν ίν. 
τών έν τοϊς δικαστηρίοις κινδύνων, δ Σωκρά
της άντιπαρατηρεΐ δτι καί πολλαί άλλαι τέ- 
χναι τό αυτό τοϋτο άπεργαζόμεναι, έκάσττι 
έν τή ιδία αυτής δικαιοδοσία, δέον δπως έν 
ίση μοίρα θέτωνται' οίον ή τέχνη τοϋ κολυ[Λ- 
βαν σώζει έκ θανάτου τούς ανθρώπους, όταν 
έμπέσωσιν εις θαλάσσιον κίνδυνον' άλλ’ όμως 
έπί τούτω δέν σεμνύνεται. Είναι δέ καί άλλνι 
τις τέχνη πολλώ άξιολογωτέρα, η κυβερνη
τική, ητις μετά τής ζωής σώζει καί τήν πε
ριουσίαν έκ τών μεγίστων κινδύνων καθάπερ 
ή ρητορική' καί αΰτη δέ είναι συνεσταλμένη 
καί μετριόφρων καί δέν έχει μεγάλας άπαι- 
τύσειςώς διαπραττομένη τ ι τεράστιον' διότι 
δ κυβερνήτης άναλογίζεται δτι είναι άδηλον 
τίνας τών επιβατών ωφέλησε, σώσας αυτούς 
έκ τού καταποντισμού, καί τίνας έβλαψε, 
γινώσκων δτι δέν τούς άπεβίβασε τοϋ πλοίου 
του καλητέρους ή οίοι ήσαν, δτε έπεβιβάσθη* 
σαν, ούτε κατά τά σώματα ούτε κατά τά; 
ψυχάς. Ά λλά  καί δ μηχανοποιός δστις υπε· 
ρακοντίζει ού μόνον τόν κυβερνήτην, άλλά 
καί τόν στρατηγόν καί οίονδήποτε άλλον, σώ* 
ζο>ν ενίοτε διά τών αμυντικών μη·/ ανών 
ολοκλήρους πόλεις, μήπως δύναται νά παρα* 
βληθή πρός τόν δικηγόρον; δστις άν ήθελε νά 
έπαινέση τήν τέχνην του θά έπεστόμιζε τοΰ; 
άλλους τεχνίτας προτρέπων αυτούς νά γέ- 
νωσι μηχανοποιοί, έπειδή αί άλλαι τέχναι 
είναι ούδέν πρός τήν εαυτού άντιπαραβαλλό- 
μεναι. "Οθεν έάν, ώ Καλλίκλεις, ή αρετή τοΰ 
άνθρώπου συνίσταται εις τό νά σώζη τήν 
ζωήν καί τά υπάρχοντά του, γίνεσαι κατα
γέλαστος περιφρονών τόν μηχανοποιόν καί 
τόν ιατρόν καί τάς άλλας τέχνας δσαι αφο
ρώ -ι τήν τής ζωής συντήρησιν' άλλά πρόσεχε 
μήπως ή άρετή καί τό ευγενές τοϋ χαρα/.τή- 
ρος ήναι άλλο τ ι ή τό σώζειν εαυτόν καί 
τούς άλλους' πρόσεχε μήπως δ δντως ά/'Λ?

I
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δέν πρέπει νά φροντίζη πόσον χρόνον θά ζήση 
καί νά ήναι φιλόζωος, άλλ’ έπιτρέψας εις 
τόν Θεόν τήν περί τούτων πρόνοιαν καί π ι- 
στεύσας εις τό παρά τών γυναικών λεγόμενον 
δτι ούδείς δύναται νά έκφύγη τήν ειμαρμέ
νην, οφείλει νά σκέπτηται τίνι τρόπω τό 
διάστημα τοϋτο τής ζωής δσον μέλλει νά 
ζήση δύναται νά τό διέλθη όσον ενεστιν άρι
στα, άρα άφομοιούμενος πρός τά ήθη τής πο
λιτείας ταύτης έν ή διάγει τόν βίον. 'Όθεν 
καί σύ, ώ Καλλίκλεις, άν θέλης νά ήσαι προσ
φιλής εις τόν δήμον τών Αθηναίων καί νά 
Ιχης έν τή πόλει μεγάλην έπιρροήν καί δύ- 
ναμιν, οφείλεις νά ήσαι ούχί μιμητής κατά 
προσποίησιν, άλλά φύσει κατά πάντα πρός 
αύτόν’ διότι οί άνθρωποι άρέσκονται εις λό
γους συνάδόντας πρός τόν χαρακτήρά τω ν  
τό δέ άλλότριον τούς δυσαρεστεΐ. Ό πολιτι
κός λοιπόν άνήρ δ καταχαριζόμενος τώ δήμω 
«αί κατά πάντα συμμορφούμενος πρός τά  
τούτου θελήματα κινδυνεύει νά περιπέση εις 
αδικίας καί νά ζημιωθή τήν ψυχήν αυτ«ϋ. 
Ή δντως άρα πολιτική τέχνη δέον ν’ άπο- 
βλέπη εις τήν ηθικήν τών πολιτών μόρφωσιν, 
διότι άνευ ταύτης, ώς ανωτέρω έρρέθη, πασα 
«λλη ευεργεσία εις αυτούς προσφερομένη άπο- 
βαίνει αλυσιτελής, άν μή καταστή ένάρετος 
η ψυχή τών μελλόντων νά λάβωσιν η με
γάλα πλούτη ή επέκτασή έπικρατείας ή άλ
λην τινά δύναμιν. "Οθεν δ έπιχειρών νά διευ- 
Ούνη τά τής πόλεως δέον πρώτον νά υπο- 
βληθή εις βάσανον, άν έπίσταται τήν πολι
τικήν τέχνην, καί δεύτερον νά παράσχη δο
κίμια της εμπειρίας του,άν,δτε ιδιώτευε, π.χ., 
ήθικοποίησέ τινα τών πολιτών, ή τών ξένων, 
ή τών δούλων, ητών έλευθέρο ν̂ πρότερον μο
χθηρόν δντα, άδικον, άκόλαστον καί άφρονα.

Εύρόντες ούν ήδη τόν γνώμονα, έξακολου- 
6εϊ λέγ ων δ Σωκράτης, καθ’ 8ν δέον νά κρί- 
νωμεν περί τών πολιτικών άνδρών, φέρε δή 
ϊδωμεν άν δ Περικλής, δ Κίμων, δ Μιλτιά- 
δ/ζ, καί δ Θεμιστοκλής, περί ών μνείαν έ- 
“ο η̂σάμεθα έν τοϊς έμπροσθεν, έχρημάτισαν 
βγαθοί πολιτικοί. "Οτι οί παλαιοί έκεϊνοι 
«νδρες έξυπηρέτουν τό κοινόν έπιτηδειότε- 
fov ή οί νεώτεροι, καί δτι ήσαν Εκανώτεροι 
ν* έκπληρώσι τάς έπιθυμίας του, περί τού- 

ούδεμία υπάρχει άντίρρησις. Ά λλά  \ά 
οίόωσιν άλλοίαν διεύθυνσιν εις τάς έπιθυ

μίας του καί νά τρέπωσι τούς πολίτας, είτε 
διά τής πειθοϋς είτε καί διά τής βίας, εις 
δ,τι ήδύνατο νά τούς καταστήση ήθικωτέ- 
ρους, κατά τοϋτο εκείνοι σχεδόν ούδέν διέ- 
φερον τών σημερινών πολιτικών’ καί δμως 
τοϋτο μόνον είναι έργον άγαθοϋ πολίτου* νά 
έκπορίζωσι δέ τη πόλει ναϋς καί τείχη καί 
νεώρια καί άλλα πολλά τοιαϋτα έκεϊνοι δμο- 
λογουμένως ήσαν τούτων έπιτηδειότεροι. 
"Οθεν ή έκπλήρωσις αΰτη τών τοϋ κοινού 
έπιθυμιών γινομένη άνευ ηθικών βάσεων, 
άνευ σωφροσύνης καί δικαιοσύνης, δύναται 
μέν έπί τινα χρόνον ν’ άναβιβάση τήν πολι
τείαν εις ύπερτάτην βαθμίδα έξωτερικής ι
σχύος καί δυνάμεως καί νά περιποιήση τοϊς 
πολιτευομένοις μέγα κλέος, ή πτώσις δμως 
τής πολιτείας εκείνης είναι άναπόδραστος, 
μάλιστα δέ εις τό φαινόμενον εκείνο έξωτε- 
ρικόν μεγαλεϊον έγκειται ή αιτία τοϋ νοσή
ματος. ’Εκτός δέ τούτου εΐναι άξιοπαρατή- 
ρητον δτι, δταν οί πολΐται μεταχειρίζωνταί 
τινα τών πολιτικών άνδρών ώς κα ' “λ η 
στήν τών κοινών πραγμάτων, ούτος αγανα
κτεί καί κατακραυγάζει δτι άναξιοπαθεϊ' 
δτι άντί τών πολλών αυτού εκδουλεύσεων 
εις τήν πολιτείαν δρέπεται άγνωμοσύνην ά- 
δίκως υπ’ αύτής άπολλύμενος. Ά λλά  τοϋτο 
είναι ψεύδος' ούδέποτε άρχων τής πόλεως 
άδίκως υπ’ αύτής τής πόλεως άπόλλυται* 
άλλ’ ώς φαίνεται οί πολιτευόμενοι περιπί- 
πτουσιν εις τό αύτό άτοπον, εις δ καί οί σο- 
φισταί- οίτινες ένώ έπαγγέλλονται δτι δι- 
όάσκουσι τήν άρετήν πολλάκις κατηγοροΰσι 
τούς μαθητάς των δτι τούς άδικοϋσιν απο- 
στεροϋντες αύτούς τόν οφειλόμενον μισθόν,και 
μηδεμίαν γνωρίζοντες εύγνωμοσύνην δι’ά έλα- 
βον παρ’αύτών εύεργετήματα. Ά λλά  τ ί άσυν- 
επέστερον τοϋ λόγου τούτου ; άνθρωποι ά- 
γαθοί καί δίκαιοι γενόμενοι, άφ’ ών δ διδά
σκαλός των άφαιρέσας τήν αδικίαν παρέδωκε 
τήν δικαιοσύνην, ν’ άδικώσι δι’ έκείνου τοϋ 
μέσου δπερ άφηρέθησαν; 'Ωσαύτως δ’άτοπον 
είναι άνθρωποι οίτινες έγκαυχώνται δτι διέ- 
πουσι τά τής πόλεως καί δτι έπιμελοϋνται, 
δπως άποβή δσ?ν ενεστιν άρίστη,επειτα πά
λιν κατά πρώτην δοθεΐσαν ευκαιρίαν τήν 
κατηγοροϋσιν ώς μοχθηράν καί άγνώμονα.

Πλήν μόνοι οί πολιτικοί καί οί σοφισταί 
ούδαμώς δικαιούνται νά μέμφωνται τούς υπ’
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αυτών έκπαιδευομένους δτι είσί μοχθηροί 
πρός αυτούς' άλλως δφείλουσι κατηγοροΰν- 
τες τούτους νά κατηγορώσι καί Ιαυτούς δτι 
ούδέν αγαθόν περιεποίησαν εις εκείνους, ους 
διϊσχυρίζονται δ τ', ωφέλησαν.

Τέλος δέ ταύτας τάς περί πολίτικης καθό
λου σκέψεις του δ Σωκράτης είς έαυτόν έφαρ- 
μόζων διαδηλοϊ, δτι αυτός μετ’ολίγων Α θη 
ναίων, ΐνα μή εϊττ/] μόνος, άσχολεΐται περί 
την αληθινήν πολιτικήν τέχνην, ούδαμώς κο- 
λακεύων έκείνους πρός ους Απευθύνει Ικά- 
στοτε τους λόγους του, αλλά μετά παρρη
σίας συμβουλεύων αύτοΐς τά βέλτιστα’ άμα 
δέ δέν αποκρύπτει καί τούς κινδύνους εις ους 
εκτίθεται' διότι καλώς γινώσκει δτι έάν ένα- 
χθείς εις τό δικαστήριον κατηγορηθή η ότι 
διαφθείρει τήν νεότητα, διδάσκων αυτήν νά 
διστάζ·/·,, η δτι κακολογεί τούς πρεσβυτέραυς 
αύστηρώς ελέγχων τήν διαγωγήν των, θά 
ύποστή παν είδος καταδρομής καί κακώσεως, 
ίσως δέ καί αύτόν τόν θάνατον άλλ’ δ χρη
στός πολίτης δέν πρέπει ν’ αγωνία καί νά 
οικτείρτ) έαυτόν δτι περιήλθεν εις τοιαύτην 
θέσιν, αρκεί μόνον νά εχη τό συνειδός αύτοΰ 
γαληνιον καί άπηλλαγμένον πάσης εσωτερι
κής τύψεως, αρκεί νά ζωογο νήται υπό τής 
ένδομύχου πεποιθήσεως δτι ούτε έν λόγω 
ούτε έν εργω προσέπταισέ τι είτε πρός τόν 
θεόν είτε πρός τούς άνθρώπους, διότι αύτόν 
μέν τόν θάνατον ούδείς φοβείται έκτος άν 
ήναι παντάπασιν ανόητος καί άνανδρος, άλλά 
τήν άδικίαν, έφ’ δσον τό μέγιστον πάντων 
τών κακών είναι νά καταβή τις εις τόν "Α- 
δην εχων τήν ψυχήν αυτού πολλών αδικη
μάτων έμπλεων.

Πρός κύρωσιν δέ τών λεγομένων δ Σωκρά
της έπισυνάπτει καί διήγημα, δπερ υπό τήν 
μυθικήν παράστασιν περικαλύπτον αλήθειαν 
άποκαλεϊ διά τούτο ούχι μΰθον, άλλά λό
γον περί μελλούσης ζωής καί άνταποδόσεως. 
Ιδού δέ τά περιεχόμενον τοΰ διηγήματος.

Ό Ζευς,δ Ποσειδών καί δ Πλούτων, καθά- 
περ λέγει δ 'Όμηρος *, διενεμήθησαν τό 
κράτος, δπερ παρά τοΰ πατρός των παρέλα- 
βον. Άπό τής εποχής λοιπόν τοΰ Κρόνου ήν 
νόμος περί τών ανθρώπων, δστις άεί καί νΰν 
ετι ισχύει εν τοϊς θεοϊς, έκ τών ανθρώπων

1 Ρχψ. ο 187 καί εφ.

ο μέν διελθών τόν βίον δικαίως καί όσίως νά 
ο:κή μετά θάνατον έν ταΐς μακάρων νήσοις 
άπολαύων πλήρη ευδαιμονίαν εκτός κακών, 
δ δέ αδίκως καί άθέως διαβιώσας νά πορεύη- 
ται είς τό τής τιμωρίας καί τής κολάσεως 
δεσμωτήριον, δπερ καλοϋσι Τάρταρον. Έπί 
δέ τής βασιλείας τοΰ Κρόνου καί κατά τά 
πρώτα έτη τής τοΰ Διός ο: άνθρωποι έδικά- 
ζοντο ζώντες υπό δικαστών ζώντων καθ’ ην 
ημέραν έμελλον ν’ άποθάνωσι" κακώς ούν αϊ 
δίκαι έκρίνοντο. Διό δ Πλούτων δ βασιλεύς 
τοΰ Ταρτάρου καί οί διοικηταί τών μακάρων 
νήσων έλθόντες πρός τόν Δία έ'λεγον, δτι άπε- 
στελλοντο αύτοις είς έκάτερον τόν τόπον άν
θρωποι άνάξιοι τής δρισθείσης αύτοϊς αμοι
βής ή κολάσεως. Ά λ λ ’ εγώ, εΐπεν δ Ζεύς, 
θέλω παύσειν τήν ανωμαλίαν ταύτην τό 
αίτων τών σημερινών αδίκων αποφάσεων 
είναι δτι οί άνθρωποι κρίνονται ήμφιεσμένοι' 
διότι ζώντες κρίνονται. Πολλοί, είπε ψυχάς 
διεφθαρμένας έ'χοντες είσίν ήμφιεσμένοι ω
ραία σώματα, ευγένειαν καί πλούτη, καί 
ο'ταν κρίνωνται προσέρχονται y άριν αυτών 
πολλοί μάρτυρες ί'να μαρτυρήσωσιν δτι δι
καίως έζησαν. Οί ούν δικασταί ούχί μόνον 
υπό τούτων τών άμφιεσμάτων έξαπατώνται 
άλλά καί αύτοί ούτοι δικάζουσιν ήμφιεσμέ- 
νοι, έχοντες προ τής ψυχής των δίκηνπροκα- 
λύμματος, οφθαλμούς, ώτα, καί δλον τόν σω
ματικόν δγκον. Ταΰτα λοιπόν τά περίβλημα* 
τα, άτινα προκαλύπτουσι καί τούς κρίνονταί 
καί τούς κρινομένουςγίνονται έκείνοις έμπόδιον 
τής τοΰ άληθοΰςδιακρίσεως. Πρώτον λοιπόν, 
είπε, δέον δπως άφαιρέσωμεν άπό τών ανθρώ
πων τήν πρόγνωσιν τής τελευτής τω ν  διότι 
νΰν τήν προγινώσκουσι' καί ήδη μάλιστα έδό- 
θησανείς τόν Προμηθέα αί περί τούτου άναγ- 
καΐαι διαταγαί. "Επειτα δέον νά κρίνωνται 
γυμνοί απάντων τούτων, επομένως δέ νά 
κρίνωνται μετά θάνατον, καί αυτός δ κριτή; 
νά ήναι γυμνός, ήτοι νεκρός, επισκοπών ά"’ 
ευθείας διά μόνης τής ψυχής μόνην τήν ψυ
χήν έκάστου έξαίφνης άποθανόντος, έρημον 
πάντων τών συγγενών καί καταλιποΰσαν έιΑ 
τής γής πάντα έκεϊνα τά εξωτερικά κοσμή" 
ματχ, ί'να ή κρίσις γίνηται δικαία. ’Εγώ 
λοιπό') γνούς τήν αταξίαν ταύτην πρότερον 
ή υμάς κατέστησα δικαστάς τρεις υίούς μου» 
δύο μέν έκ τής ’Ασίας, τόν Μίνω καί τόν
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'Ραδάμανθυν καί ένα έ:'. τής Ευρώπης, τόν 
Λιακόν. Ούτοι λοιπόν μετά θάνατον δικά- 
οουσιν έν τώ άσφοδελώδει λειμώνι, |ν τή 
τριόδω, δθεν δύο aWi φέρουσιν, ή μέν είς μα- 
κάρων νήσους, ή δέ είς Τάρταρον καί τούς 
μέν ’Ασιανούς θέλει κρίνειν δ ‘Ραδάμανθυς, 
τούς δέ Ευρωπαίους δ Λιακός, είς δέ τόν Μίνω 
θέλω δώσει τήν προεδρεία·/, ΐνα έ'χτ) τήν νι- 
κώσαν καθ’ ήν περίπτωσιν οί δύο έτεροι ά- 
ποροΰσιν, ί'να γίνηται δσον ένεστι δικαιότατη 
η άπόφασις περί τής μετά θάνατον είς έκα
στον άνθρουπον προσηκούσης έγκαταστάσεως.

’Εκ δέ τοΰ προεκτεθέντος διηγήματος δ 
Σωκράτης εξάγει τά επόμενα συμπεράσματα 
περί τε τής φύσεως τοΰ θανάτου καί τοΰ 
μετά θάνατον σχήματος τής ψυχής. Ό θά
νατος, λέγει, κατ’ έμήν γνώμην, δέν είναι 
άλλο τ ι ή απ’ άλλήλων χωρισμός καί διά
λυσής τής ψυχής καί τοΰ σώματος. Ά λλά  
καί μετά τόν χωρισμόν τά σώμα έπί τινα 
χρόνον διατηρεί τούς αρτούς χαρακτήρας 
ους περ εΐ/ε καί δ'τε έζη δ άνθρωπος, οίον 
έάν τό σώμα τίνος, ένώ έζη, ήτο παχύ, τού
του καί άφοΰ άποθάν·/) δ νεκρός διατηρείται 
παχύς, καί έάν τις συνείθιζε ν’ άφίντ] τήν 
κόμην του, τούτου κομήτης διατηρείται καί 
δ νεκρός. Ωσαύτως δ’ έχει τά πράγμα καί 
ώς πρός τήν ψυχήν. "0:αν λοιπόν προσελ- 
θωσιν ένώπιοντοΰ δικαστοΰ, π. χ. οί Α σια
νοί ένώπιον τοΰ 'Ραδαμάνθυος, ούτος επι
σκοπεί τήν ψυχήν έκάστου, $γνοών τίνος 
είναι- καί πολλάκις έν χερσίν εχων τόν μέ- 
γαν βασιλέα ή άλλον οίονδήποτε βασιλέα 
η δυνάστην καθορα δτι ούδέν υγιές έν τή 
ψυχή αύτοΰ ενυπάρχει, άλλ.’ δτι είναι κατα- 
πεπληγωμένη υπό επιορκιών καί αδικιών, 
άςτινας έκαστη πράξις αύτοΰ ένεχάραξεν 
εις τήν ψυχήν του. Ταύτην δέ ίδών γέμου- 
σαν άσυμμετρίας καί αίσχρότητος αποπέμ
πει κατ’ εύθεΐαν είς τά δεσμωτήριον, δπου 
έλθοΰσα μέλλει νά ύποστή τάς προσηκούσας 
-οινάς.

Οί δ' ένταΰθα κολαζόμενοι διαιρούνται είς 
ύ̂ο τάξεις είς τούς άμαοτόντας ιάσιμα αμαρ

τήματα, οϊτινες δι’ άλγηδόνων καί οδυνών 
■έζιλεοΰντες τά άμαρτήματά των καρποΰν- 
ται ωφέλειαν, καί είς τούς διαπράζαντας τά 
βαρύ τατα εγκλήματα, ών τά βασανιστήρια 
«ϋτούς μέν ούδέν ώοελοΰσι καθά ανιάτους,

άλλά χρησιμεύουσιν ως παράδειγμα είς τούς 
έκάστοτε προσερχρμένους εγκληματίας. Μά
λιστα δέ οί πλεΐστοι τών παραδειγματιζο- 
μένων είσί τύραννοι, βασιλείς, δυνάσται καί 
πολιτικοί’ διότι ούτοι δι’ ήν περιβάλλονται 
εξουσίαν διαπράττουσι μέγιστα καί άνοσιώ- 
τατα αμαρτήματα. Καί τωόντι έκ τής τα- 
ξεως των δυνατών αναφαίνονται καί οί επι
σημότεροι κακούργοι, ούδέν δμως τά κωλΰον 
καί μεταξύ τούτων ν’ άπαντώσιν αγαθοί 
άνδρες, οϊτινές είσι λίαν αξιοθαύμαστοι- 
διότι σπάνιοί είσινοί έν δικαιοσύνη, διαβιοϋν- 
τες, ένώ έχουσι πλήρη εξουσίαν ν’ άδικωσι. 
Τοιοΰτος δε μάλιστα έγένετο Αριστείδης ο 
Λυσιμάχου, δστις ένεκεν τής δικαιοσύνης του 
προσεκτήσατο μεγίστην ύπόληψιν κατά πά
σαν τήν 'Ελλάδα,

"Οταν λοιπόν δ 'Ραδάμανθυς έκεΐνος λάβνι 
τινά μοχθηρόν καί διεφθαρμένον, τόν απο
πέμπει είς τόν Τάρταρον, άροΰ περιάψί]αύτώ 
διασταλτικόν τ ι σημεϊον, καθ’ δσον τόν κρί
νει ίάσιμον ή άνίατον. Ό δέ έκεΐσε ά’ριχ,ο- 
μενος τιμωρείται κατά τήν άιίαν του. ’Ενίοτε 
δέ άποβλέψας είς άλλην ψυχήν έν άληθεία 
καί δσιότητι βιώσασαν, είτε ιδιώτου, είτε 
άλλου τινός, πρά πάντων δέ φιλοσόφου, 
οστις έν τώ βίω έπησχολήθη άποκλειστικώς 
περί τά ίδια, καί δέν περιειργάσθη τά άλ- 
λότρια, τόν θαυμάζει καί τόν αποπέμπει 
είς μακάρων νήσους. Τά αύτάδέ ταΰτα πράτ
τει καί δ Αιακός έν τή δικαιοδοσία αυτοΰ* 
έκάτερος δέ τούτων δικάζει κρατών έν χερσί 
ράβδον" δ δέ ΊΜ ίν<ος κάθηται έπιτηρών αυ
τούς, μόνος κρατών χρυσήν ράβδον.

Ά λλά  διά τ ί (έν αρχή τοΰ πέμπτου τού
του τμήματος) αποποιούμενου τοΰ Καλλί- 
κλέους ν’ άποκρίνηται, δ Σωκράτης αύτός 
καθ’ έαυτόν διαπεραίνει τήν συζήτησιν ; Ό 
λόγος τής μεταβολής ταύτης είναι πρόδη
λος- είναι ανάγκη καλλιτεχνική. Τά έν τώ 
προηγουμένω τμήματι προεκτεθέντα δέον 
ν’ άνακεοαλαιωθώσι πρός ύπόμνησιν τών κυ- 
ριωδεστέρων άποόείξεων' άλλα όια τής δια- 
λογικής μορφής ή άνακεφαλ.αίωσις δισκόλως 
θά ήτιολογεΐτο φορτική καί υπόψυχρος άπο- 
βαίνουσα. ’Εκτός δέ τούτου τά ν’ άναδέχη- 
ται δ Σωκράτης αύτός καθ’ έαυτόν νά φέρη 
είς πέρας τόν λόγον, τούτο σημαίνει δτι ή

2
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θεωρία του είναι άρκούντως βάσιμος, ώστε 
άλλο τ ι δεν υπολείπεται εί μή μόνον νά έςα- 
χθώσιν αί έκ ταύτης συνέπειαι, Ιπομένως δέ 
πρός τόν σκοπόν τούτον έίαρκεΐ μόνον τό 
τοΰ Σωκράτους πρόσωπον καί rj έπέμβασις 
ετέρου τίνος προσώπου καθίσταται δλως πε
ριττή καί ανάρμοστος.

Τό ούσιώδες λοιπόν εξαγόμενον εις 6 κα- 
ταντώμεν διεξερχόμενοι τό προηγούμενον 
Τμήμα τοΰ Διαλόγου τούτου είναι OTt ό Πλά
των διαστολήν ποιούμενος τ ίς  άληθοΰς καί 
της ψευδούς τέχνης, της μέν κύριον γνώρισμα 
ανευρίσκει την τάξιν καί τό μέτρον, τή,ν δι
πλήν ταύτνιν τοΰ άγαθοΰ έξωτερίκευσιν, τ'τις 
έν μέν τώ σώματι καλείται υγεία, έν δέ τη 
ψυχή δικαιοσύνη καί σωφροσύνη, της δέ τήν 
αταξίαν καί την ακοσμίαν, ητις έν μέν τω 
σώματι παράγει την νόσον, έν δέ τη ψυχή 
τήν αδικίαν καί τήν ά/.ολασίαν. "Οθεν καί ή 
αληθής ρητορική τέλος προτίθεται ούχί τό 
ηόύ καί τό αρεστόν τοϊς άκροαταϊς άλλά τό 
άγαθόν καί τό ωφέλιμον.

Ό ό'ντως ρη'τωρ στρέφει άείποτε τόν νοΰν 
προς τήν τάξιν, καί πρός τοΰτο διηνεκώς ένα- 
τενίζει πώς νά έμποιηση εις τάς ψυχάς τών 
συμπολιτών του δικαιοσύνην καί σωφροσύνην, 
καί πως νά τάς άπαλλάξη τής αδικίας καί 
τής άκολασίας δία σοφών νόμων" διότι θεοι- 
ρεΐ τή,ν ηθικήν ώς βάσιν τή ; πολιτικής, έφ’ 
όσον ένθα τό γενικόν συμφέρον θυσιάζεται 
εις το προσωπικόν, ένθα επικρατεί δ έγωϊ- 
σμός καί ή ιδιοτέλεια, ητις έστίν ή πηγή πά
σης κακίας καί άνηθικότητος, έκεΐ είναι βέ
βαια η παρακμή καί η διαφθορά τής πολι
τείας, έκεΐ βαίνει ή κοινωνία γοργω βήματι 
πρός τόν δλεθρον καί τήν άποσύνθεσιν. "Οθεν 
ο αληθής ρη'τωρ, δ αληθής πολιτικός εργα
ζόμενός υπέρ τής ηθικής τάξεως, υπέρ τής 
όιαδόσεως τής άρετής συντελεί τά μάλιστα 
έις τή,ν πολιτικήν καί κοινωνικήν τή; πατρί
δας του άνάπτυξιν καί πρόοδον.

Ά λλά  τίς έστιν δ άπαραίτητος ορος τής 
ηθικής τάξεως; τ ί τό παρέχον τη ψυχή τήν 
οίκείαν αύτής αρμονίαν καί τάξ ιν ; εις τό 
ερώτημα τοΰτο άπαντών ό Πλάτων έν άρχή 
τοΰ παρόντος Τμήματος έξαίρει μεταξύ τών 
άλλων αρετών τή,ν σωφροσύνην ώς τήν κατ’ 
εξοχην εκφαινουσαν τό μέτρον καί τήν τάξιν’ 
διότι δι’ αυτής πάσα τάσις, πάσα δύναμις

τής άνθρωπίνης φύσεως περιστέλλεται εντός 
τών προσηκόντων αΰτη δρίων. Μόνος δ σώ- 
φρων, δ έπιστάμενος νά χαλιναγωγή τά πάθνι 
καί τάς δρμάς του, είναι ίκανός νά έκπληροΐ 
τά πρός τούς άλλους άνθρώπους καί τά πρός 
τόν θεόν καθήκοντα. Ό τοιοΰτος δέ περί μ,έν 
τού; άνθρώπους έκπληρών τά εαυτού καθή
κοντα πράττει δίκαια, περί δέ τούς θεούς 
όσια’ δ δέ τά δίκαια καί όσια πράττων κατ’ 
άναγκαίαν συνέπειαν είναι δίκαιος καί όσιος. 
Είναι δέ καί άνδρεΐος’ διότι τό ό'ργ ανον τν,ς 
σωφροσύνη; $ τή; έγκρατείας είναι η άνδρεία. 
Ό άκρατής, δ χαριζόμενο; εις τά πάθη καί 
τάς έρέξεις του, γίνεται έρμαιον πάσης ρ-0- 
χθηρίας καί φαυλότητητος’ τουναντίον δέ ό 
σώφρων κέκττ,ται την άνδρικήν έξιν νά έγ- 
καρτερή εις τήν τοΰ καθήκοντος έκπλήρωσιν, 
παρ’ ούδέν λογιζόμενος οίανδήποτε θυσίαν, 
οίονδηποτε κίνδυνον. 'Όθεν η σωφροσύνη συν- 
ενοΐ έν εαυτή καί τάς άλλας άρετάς, τή,ν 
δικαιοσύνην, την δσιότητα, καί τή,ν άνδρείαν, 
επομένως δε καί τήν ευδαιμονίαν’ διότι η 
ευδαιμονία έγκειται έν τή ηθική τάξει, 
έν τη αρμονία τοΰ ηθικού βίου. Ά λ λ ’ δ Πλά
των έπί τά πρόσω προβαίνων, πρός ετι 
μείζονα έμπέδωσιν τών ηθικών αύτοΰ θεω
ριών, ποιείται χρήσιν Πυθαγορικών φιλοσο
φημάτων, ινα παραστήση τό ηθικόν μέτρον 
καί τή,ν τής ψυχής αρμονίαν ώς άπεικόνισμϊ 
καί έκτύπωμα τής παγκοσμίου αρμονίας καί 
τάξεως. Οί νόμοι τής ηθικής εισί καί νόμοι 
τοΰ παντός, ούτινος η κατά τό φαινόμενον 
άίδιος μεταβολή καί κίνησις ύπόκειται εϊ? 
σταθερούς καί άναλλοιώτους νόμους, διό καί 
έκληθη κόσμος, τάξις. Νόμος τής παγκοσμίου 
ύπάρξεως εφαρμοζόμενος εις τάς άνθρωπίνα; 
κοινωνίας οϋχ ήττον ή εις τήν φύσιν είναι ί  
γεωμετρική imτης ή κατ’ αναλογίαν τά πρέ
ποντα έκαστοι; άπονέμουσα, έφ’ ης στηρί" 
ζεται καί η έν τη πολιτεία δικαιοσύνη. Κ«ί 
έν τοιαύτη δέ σώφρονι διαγωγή παρατηρεί 
δ Πλάτων δτι είναι δυνατόν νά ύπάρξη ιν.ϊ" 
ταξύ τών πολιτών άμοιβαία συγκοινωνία» 
επομένως δέ φιλία, έκλαμβάνων την λέξιν 
ταύτην κατά τήν εύρυτάτην έκείνην στ,;;.»' 
σίαν, καθ’ ήν τήν μεταχειρίζεται δ Εμπε
δοκλής, δστις έν τη Κοσμολογία αύτοΰ πα- 
ραδέχ εται δτι η κοινωνία καί η φιλία συνέ
χει καί συγκρατεϊ τόν ουρανόν καί τή,ν γήν>
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καί τούς θεούς καί τούς άνθρώπους. Καθά- 
χερ δέ yj άληθής καί άδολος φιλία είναι δ 
σύνδεσμος καί ή ψυχή πάσης έναρέτου καί 
άγαθης πολιτείας, ούτως άπ’ εναντίας η. ψευ
δής καί ύπουλος φιλία άδιασπάστως συζευ
γνύεται μετά τή; φαύλη; καί διεφθαρμένη;. 
"Οθεν ϊνα.συνάψη τ ις  φιλίαν προ; δεσποτικήν 
χυβέρνησιν δέον δπως κολακεύη τάς ιδιοτρο
πίας τοΰ άρχοντος, είτε ούτος είναι εις τύ
ραννος, είτε δήμο; όλο;, καί γίνηται δούλο; 
τών δεσποτικών εκείνου αυθαιρεσιών καί 
Ορέξεων.

Κατόπιν δε δ Σωκράτη; υπομιμνήσκει την 
έν τώ πρώ τω τμήματι (46 ίΒ . καί έφ.) έκτε- 
θεΐσαν διαίρεσιν τών πρακτικών τεχνών, τών 
{/.έν θηρευουσών τήν ηδονήν, τών δέ τό βέλτι- 
cov. 'Υπό ταύτην λοιπόν τή,ν έποψιν έξετάζων 
καί τή,ν ρητορικήν διακρίνει τή,ν ψευδή τή,ν άπο- 
βλέπουσαν εις τή,ν πρόσκαιρον ωφέλειαν, τήν 
επιτυχίαν καί τή,ν ηδονήν άπό τη; άληθοΰς, 
τι,; άποσκοπούση; τήν τών πολιτών ήθική,ν 
βελτίωσιν. Ά λ λ ’ίνα βελτιώση τ ι; τού; άλλους 
δέον αυτός πρώτος νά ήναι άγαθός. 'Όθεν δ 
επιχειρών νά διευθύνη τά δημόσια, οφείλει 
πρώτον νά ύποβάλη ε?ς βάσανον τόν ιδιωτι
κόν αύτοΰ βίον, οφείλει πρώτον νά καταδείξη 
τίνα άνθρωπον πρότερον κακοήθη δντα άδι ■ 
κον καί ακόλαστον τόν μετέτρεψεν εί; άγα
θόν καί δίκαιον’ άλλως δέ, πριν η καταστή 
ικανός ν’ άρχη αυτός εαυτοΰ, είναι θρασύτης 
άσύγγνωστος νά διευθύνη καν νά συμβουλεύη 
τούς άλλους έπαγγελλόμενος τόν πολιτικόν 
καί τόν ρήτορα. Παραδείγματα δέ τοιούτων 
πολιτικών άνδρώ.ν, οίτινες αντί τοΰ νά βελ- 
τιοίσωσι τούς συμπολίτας των, τούς διέφθει- 
fav, άλλο τι- μή, διανοούμενοι είμή πώς νά 
προάξωσι τά υλικά τής κοινωνίας συμφέροντα, 
Ωρυόμενος δ Σωκράτη; έκ τής ιστορίας τής 
ιδίας αύτοΰ πατρίδος, δνομαστί καθάπτεται 
ποΟ Περικλεούς, τοΰ Κίμωνος,. τοΰ Μιλτιά- 
®θυ καί τοΰ Θεμιστοκλέους, έξαιρών μόνον 
"όν Άριστείδην διά τό άκηλίδωτον τοΰ χα
ρακτήρας του. Είδικώτερον δ’ Επικρίνει τήν 
πολιτείαν τοΰ Περικλέους, δστις ει. καί διά 
τή; μεγαλοφυία; αύτοΰ άνύψωσε τή,ν δημο
κρατίαν είς τό κατακόρυφον σημεϊον τής δό- 

καί τοΰ μεγαλείου, ούχ ήττον δμως 
°υνετέλεσεν είς τήν τών ηθών χαλάρωσιν διά 
"ή; περιστολής τή; εξουσία; τοΰΆρείουΠά

γου, μάλιστα δέ κατά τή,ν παρατήρησιν τοΰ 
Πλάτωνος διά τή; είσαχθείσης μισθαφορία; 
πολλών λειτουργιών τή; Πολιτεία;. 1

Ά λλά  διά τ ί δ Πλάτων μετά τοσαύτης 
πικρίας έπιμέμφεται άνδρας τοιούτους, οίοι 
ήσαν δ Μιλτιάδης, δ Θεμιστοκλής, δ Κίμων, 
δ Περικλής; διά τί φέρει μέλαιναν ψήφον 
κατά τών διασημοτέρων πολιτικών τή ; πα- 
τρίδο; του; Τόν λόγον τή ; καταδίκης ταύ
της παρέχει ήμΐν η περί πολιτική; θεωρία 
τοΰ Πλάτωνος, έκλαμβάνοντος ταύτην ώς 
αποκλειστικήν έφαρμογή,ν της ηθικης έπί τών 
ποικίλων σχέσεων τοΰ δημοσίου βίου. Και 
τωόντι ενώ παρά τοϊς νεωτέροις η ηθική είναι 
δλως έξ υποκειμένου, άναφερομένη είς τόν έσω 
άνθρωπον, είς τήν προαίρεσιν, καί τό ηθικώς 
πράττε» είναί τ ι άρνητικόν, έφ’ δσον τό ενερ
γούν πρόσωπον τηρεί τάς έντολάς, ού φονευ- 
σει;, ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις, κτλ. 
τουναντίον παρά τοϊς άρχαίοις η ηθική είναι 
μάλλον έξ αντικειμένου, έχουσα εύρύτερον 
στάδιον ένεργείας, καί δ ηθικώς πράττων δέν 
άρκεΐ μόνον νά έκκλίνη άπό τοΰ κακού, άλλ'ο
φείλει καί νά ποιή τό άγαθόν, συνεργών καί 
αυτός καθό κοινωνικόν μέλος μετά τών άλ
λων συμπολιτών του πρός εν καί τό αυτό τέ
λος, πρός πραγματίωσιν θετικού τίνος σκοπού.

Ά λ λ ’ έπεται άρά γε έντεΰθεν δτι ή πολι
τική δέν είναι άλλο τ ι είμή έφαρμογή τή;Ίθθι- 
κής; Ό πολιτικός άνήρ οφείλει βεβαίως νά 
ενεργή πρός εφαρμογήν τών ηθικών αύτοΰ αρ
χών καί πεποιθήσεων’ άλλ’ η πολιτεία είναι 
καί τ ι πλέον η έφηρμοσμένη ηθική, έν αυτή 
ένυπάρχουσιν ανισότητες τάςεων, άντιθεσεις 
υλικών συμφερόντων, κομματικοί διαπληκτι- 
σμοι, καί επιτέλους δέ συγκρούσεις πρός τάς 
ττΧεονεχτιχ,άς τάσεις αΧλων *0
τ:ολιτΐ'Λ0ς λοιπον άνηρ δστις προνοει περί του 
συνόλου τών κοινωνικών άναγκών, δστις βαθ
μηδόν καί ήρεμα προσβιβάζει τ ή,ν πολιτείαν 
άναλόγως τών παραδόσεων αύτης, τών εθί
μων καί τών έξεων, συμρρφούμενος πρός τάς 
περιστάσεις ύφ’ ών εκείνη περιστοιχίζεται,
είναι άρά γ ε  επιλήψιμος άν μή δύναται ν’άπο-
πλύνη τούς ρύπους αύτής έν τώ λουτρώ τής 
παλιγγενεσίας, άν μή κατορθοΐ νά τή,ν έποι -

1 Ό  Περικλής ε’.σήγαγε μ ’.ϋθον στρατιωτικόν, 
δ ικαστικόν, έκκλησιαστικον και θεωρικόν.
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κοδομήση έπί καινής τίνος βάσεως ήθικότη- 
τος; Ό Πλάτων είς τήν έρώτησιν ταύτην 
άπαντα καταφατικώς’ άποκηρύττει τέσσαρας 
διακεκριμένους πολιτικούς Αθηναίους, άλλά 
τό καθ’ ημάς αδίκως.

Και πρώτον δτι οί μεγάλοι εκείνοι ά'νδρες 
κατεδιώχθησαν καί κατεδικάσθησαν {.π’ αύ~ 
τοΰ εκεί',ου τοϋλαοϋ, δνεύηργέτησαν, τούτο" 
κατά τόν Πλάτωνα, άποδεικνύει ότι εκείνοι 
διέστρίψαν τά ήθη της πολιτείας καί την 
έξηχρείωσαν, διότι άλλως αΰτη δέν θά προ- 
σεφέρετο άγνιομόνως και αδίκως πρός τούς 
εέεργέτας της. Ά λλά  τό επιχείρημα τούτο, 
δέν είναι άποχρώντως ισχυρόν, διότι τό αυτό 
δύναταί τις νά εϊπγ; και περί τών άνδρών 
εκείνων, οΐτινες πρώτοι εύαγγελισάμενοι νέας 
μεγάλας αλήθειας, ήμείφθησαν υπό τών συγ
χρόνων των διά της αγνωμοσύνης καί της 
άπολακτίσεως. Εκτός δέ τούτου μήπως μό
νος δ πολιτευόμενος δφείλει νά θεωρήται 
υπεύθυνος διά πάσαν επί τά χείρω μεταβο
λήν τών διαθέσεων καί τών αισθημάτων τού 
λαού, έο’ ού εκτός της ιδίας εκείνου πολίτι
κης ένεργείας συνεπιδρώσι καί πολλά έτερα 
αίτια, οίον άλλων εισηγήσεις, εΰπραγίαι η 
δυσπράγίαι, φορά ευνοϊκών η δυσμενών περι
στάσεων ; Τέλος δέ δ πολιτικός άνήρ δέν έχει 
αποκλειστικήν αποστολήν τήν τοΰ λαού ήθι- 
κοποίησιν, άλλ’ οφείλει, συνάμα νά λαμβάντ] 
πρόνοιαν καί περί τών υλικών, οικονομικών, 
κοινωνικών καί πολιτικών αναγκών τού κρά
τους,περί τής εξωτερικής καίέσωτερικής αυτού 
ασφαλείας έπομένως δέ περί παντός μέσου συν- 
τείνοντος εις τήν ευημερίαν αυτού καί παγίω- 
σιν. Καί είναι μέν απαράδεκτος ή γνώμη τών 
διΕσχυοιζομένων ό'τι διχοςατούσης τής κοινής 
ηθικής πρόςτήν πολιτικήν, οί κανόνες εκείνης 
είσί πάντη Ανεφάρμοστοι έπί ταύτης, άλλά 
καθάπερ δ ιατρός οφείλει ΐνα ά.αλαμβάνη 
τήν θεραπείαν οίουδήποτε ασθενούς προσδεο- 
μένου τής επικουρίας του, ούτω καί δ πολι
τικός έχει καθήκον ί'να διατηρνί καί εξασφα
λίζω τήν υλικήν καί πολιτικήν ΰπαρξιν τού 
κράτους, ούτινος προΐσταται, καί περ γινώ- 
σκων ό'τι δέν δύναται καί νά αυντελέση είς 
τήν ήθικοποίησίν του.

Μετά δέ τήν παρέκβασιν ταύτην άνα- 
λαμβάνοντες τό νήμα τής αναλυτικής τού 
Διαλόγου έκθέσεως οθεν διεκόπη παρατηροΰ-

μεν ότι ό Σωκράτης διά τούς προμνημονεύω 
θέντας λόγους άποδοκιμάσας τήν ψευδή ρη
τορικήν, διαδηλοϊ ό'τι αυτός προείλετο τήν 
αληθή, όπως διά ταύτης άγωνίζηται προ? 
βελτίώσιν τών συμπολιτών του, έστω καί 
μέ κίνδυνον αυτής τής ζωής του' διότι ο! 
άνθρωποί άγνοούντές τά Πραγματικά αυτών 
συμφέροντα έγκολπούνται μάλλον τούς κό·* 
λακας καί τούς πρός ηδονήν λέγοντας ή τούς 
ειλικρινείς φίλους καί τούς πρός τό βέλτιςον 
αποβλέποντας, καθάπερ τά πάιδία προτι- 
μώσι τόν έπιδέξιον μάγειρον αντί τοΰ σοφοΰ 
ιατρού. Καί είναι μέν βέβαιος ό'τι είσαχθείς 
είς τό δικαστήριον θέλει περιπέσει είς έσχά- 
την αμηχανίαν απορών τ ί ν’ άπολογηθή καί 
6'τι καταδικασθήσεται εις θάνατον" διότι ου
δέποτε έκολάκευσε τούς συμπολίτας του, 
άλλ’ άϊίποτε πικρώς τούς ένουθέτησε χάριν 
τής ψυχικής αύτών έπανορθώσεως’ άλλά συ·* 
νειδώς έαυτώ ό'τΐ ούτε περί τούς θεούς ήσέ- 
βησεν, ουτε τούς δμοίους του ήδίκησεν, ειναί 
έτοιμος νά υποστή ά-αράχως τόν θάνατον’ 
διότι αυτό μέν τό άποθνήσκειν ούδείς φοβεί
ται, έκτος άν ψσλ  τις άλόγιστος καί άναν
δρος, άλλά τό άδικεΐν δπερ έστί τών κακών 
μέγιστον ού μόνον έν τώ νύν αιώνι άλλά καί 
έν τω μέλλοντι.

Τά μέχρι τούδε περί τής ηθικής τάξεως 
είρημένα στηρίζονται έπί λογικών επιχέιρη* 
μάτων’ διότι ή τε υποχρέωσίς τού νάμήάδι- 
κώμεν καί η είς τόν άδικούντα έπιβαλλο- 
μένη ποινή είσι δύο νόμοι απολύτως υπό τοΰ 
λόγου υπαγορευόμενοι’ καθάπερ δέ ή δικαιο
σύνη αντανακλά τήν έν τώ αίσθητω κόσμω 
έπικρατούσαν τάξιν καί αρμονίαν, οΰτω καί 
ή δικάία τής ποινής επιβολή είναι άπόρροιί 
τής υπερκοσμίου εκείνης Προνοίας, ήτις άνυ- 
πεοθέτως απαιτεί όπως πάσα παραβίασις τής 
τάξεώς, πάσα άίικία τιμώρήται πρός έπα- 
νόρθωσιν. "Οθεν ή ποινή τού εγκλήματος εί
ναι αναπόδραστος, καί έάν δ έγκληματί*? 
υπεκφεύγω αυτήν έν τούτω τώ κόσμω, δφεί' 
λει νά τήν υποστή άλλα/Οϋ μετά θάνατον’ 
διότι τό κακόν, ή αταξία, δέον ν’ άρθή κ«ί 
ν’ άντικαταστή διά τής τάξεως καί τού άγ<*' 
θού, ό'περ μόνον κέκτηται θετικήν ύπ/ρξ’·7 
καί ύπόστασιν.

Εντεύθεν ούν δ Πλάτων αποπειρώμενος 
ό'πως περιβάλνι τήν υψηλήν ταύτην περί ήθι-
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κής θεωρίαν καί διά θρησκευτικού κύρους καί 
βυναρμολογήσ?! τά φιλοσοφικά αυτού δόγματα 
πρός τάς θρησκευτικάς τής έποχής του δοςα- 
οίας, επισφραγίζει τήν λογικήν συζήτησιν διά 
ρθου, δν περ δμως αύτός άποκαλεϊ λόγον, 
διότι η ουσία αυτού είναι άλήθεια, διότι υπό 
τό είδος τής είς τόν Τάρταρον και τα ηλί
θια πεδία δημώδους πίστεως περιεχει την 
ενδόμυχον τού φιλοσόφου πεποίθησιν περί 
τής μελλούσηςάνταποδόσεως. 'Γίνα δετά κε- 
φαλαιωδέστερα πορίσματα τά έκ τής μετ’ 
επιστασίας ά/αγνώσίως τού μύθου τούτου 
συναγόμενα ; Πρώτον μέν δ ενταύθα μνημο
νευόμενος Προμηθεύς, δστις είναι τό σύμβο- 
λον τής ανθρώπινης διάνοιας ήτις είς αυτο
γνωσίαν καί συνείδησιν εαυτής άνίιπτυΐσο- 
ρ.ενη, τείνει πρός ιδίαν αδτής μόρφωσιν καί 
καλλιέργειαν είσάγεται υπό τού Πλάτωνος 
ou/ί ώς είς τό θειον Αντιτασσόμενος, οΐ'ον 
τόν παριστάνει ή δημώδης πίστις, άλλ’ ως 
εκτελεστής τών βουλών τής πρόνοιας, ά'μα 
δέ ώς περιστέλλων τήν πρός γνώσιν απλη
στίαν τής ά/θρωπότητος καί ώς άφαιρών άπ’ 
αυτής τήν τού θανάτου πρόγνωσιν. Δεύτερον 
δέ λέγων δ Πλάτων δτι ή ψυχή δικάζεται 
γεγυμνωμένη τού σώματος καί παντός έςω- 
τερικού κοσμήματος τού γηίνου βίου, υπαι- 
νίττεταί διά τής συμβολικής ταύτης παρα- 
στάσεως o'ti είς τήν έκτίμησιν τής ηθικής 
άξίας τού πράττοντος δέον ΐνα λαμβάνηται 
ώς γνώμων ούχί τό τυχαΐον τών έπί μέρους 
πράξεων καί τών συνεπειών των, άλλά 
έμμονον τής προαιρέσεως καί τού φρονήμα
τος, έξ ού έκεΐναι άπορρέουσι. Τρίτον δέ τής 
τελείας μακαριότητος άπολαύουσι μάλιστα 
αί ψυχαί τών φιλοσόφων τών παρά πάντα 
τόν βίον ένασιησάντων σωφροσύνην καί έγ- 
Ηράτειαν, οί δέ βασιλείς καί οί δυνάσται καί 
°ί τά κοινά διέποντες δυσκόλως είσίλεύσον- 
ται εις τήν βασιλείαν τών ουρανών. "Οθεν 
καί ενταύθα πάλιν παρίσταται ή άληθής 
ήθική τέχνη, έν ■}, θεωρία καί πράξις άναπο- 
οπάστως συνδέονται, ώς ή αιτία καί ή πηγή 
τής άκροτάτης μακαριότητας, ένώ ή ψευδής, 
ήτις καθ’ έξιν καί έμπειρίαν μεταδιώκει σκο
πούς πεπερασμένους καί δευτερεύοντας άπο- 
τρεπει τόν άνθρωπον άπό τής ψυχικής αυτού 
εωτηρίας καί άπολυτρώσεως. Τέταρτον όέ 
καί τελευταϊον προσδιορίζεται καί μετά θά

νατον διπλούς δ σκοπός τών έπιβληθησομέ- 
νων ποινών" οί μέν ιάσιμα αμαρτοντες άφα- 
γνίζονται διά κ,αθαρτηρίου κολασεως, ο δ ε  
άνιάτως έχοντες ένεκα τών μεγάλων κακουρ
γημάτων των, ούτοι αιωνίως έν τώ Ταρτάρω 
κολάζόμενοι γίνονται παράδειγμα εις τούς 
άλλους. Ά λλά  καί δ προσδιορισμός ούτος 
παραλαμβάνεται έκ τών εν ταις πολιτειαις 
έφαρμοζομένων ποινών, αΐτινες χρησιμευουσι 
πρός βελτίώσιν άμα δέ καί πρός έκφόβησιν. 
Πλήν τά δύο ταΰτα στοιχεία, άτινα έν τνί 
ιδέα τής ποινής είσιν απ’ άλλήλων αδιαί
ρετα, υπό τήν μυθικήν παράστασιν διαστελ·· 
λονται καί άποχωρίζονται.1

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Μίτά τόν μύθον τούτον δ Σωκράτης διά 

βραχέων άνακεφαλαιών τάς θεμελιώδεις 
έννοιας τοΰ δλΟυ Διαλόγου, υπομιμνήσκει 
οτι έκ τών μέχρι τούδε είρημένων τούτο 
μόνον ίιφίσταται εδραΐον καί ακαταγώνιστο'/, 
δτι δέον νά προσέχη τις μα/,λον πώς νά μή 
άδική ή πώς νά μή άδικήται καί κατά τε 
τόν ιδιωτικόν αυτού καί τόν δημόσιον βίον 
προ πάντων είς τούτο νά έγκύπτν], ουχί 
πώς νά φαίνηται, άλλά πώς νά ηναι ένάρε- 
τος. Έάν δέ τις γίνηται κατά τ ι κακός δέον 
νά κολάζηται’ καί ό'τι ή ρητορική, ήτις αγω
νίζεται δπως σώση άπό τής ποινής τόν εγ
κληματίαν έπισπεύδει Οϋχί τήν σωτηρίαν 
αύτοΰ, άλλά τήν άπώλειαν’ δτι δέ καθόλου 
ή ρητορική, ήτις άλλοτε δέν θηρεύει ή τό 
χαρίζεσθαι, είναι ψευδής καί άπατηλή, ένφ 
ή άληθής τέλος προτίθεται νά λέγτ) τά βέλ
τιστα, ήθικοποιούσα τούς άνθρώπους καί ά- 
διαλείπτως συνιστώσα αύτοΐς τήν ηθικήν τα- 
ξιν ώς τόν μοναδικόν κανόνα τοΰ άνθρωπί- 
νου βίου, ώς τόν μοναδικόν προορισμόν τής 
έλλογου καί πραγματικής υπάρξεως.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΓ ΔίΛΛΟΓΟΓ.

Παρά τοΐς αρχαίο ις ούχ ήττον ή τοΐς νε- 
ωτέροις σχολιασταΐς και κριτικοις τών Πλα
τωνικών συγγραμμάτων έπι/.ρατεΐ μεγάλη 
διαφιονία περί τοΰ κυρίου σκοπού, 8ν δ Πλά-

1 Steioliarts Einleitungen Το;-».. Β.'· itX. 386.
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των προέθετο πρός συγγραγήν τοϋ διαλό
γου τούτου, περί τής πρώτης ιδέας ητις &- 
παντα τά μέρη αύτοΰ δεσπόζουσα παρέχει 
τούτοις έναρμόνιον ένότητα.

Οί μέν ώς κέντρον αϋτοϋ ύπολαμβάνουσι 
τήν άντίθεσιν τής άλν,Οοϋς καί τής ψευδοϋς 
ρητορικής, οί δε, ώς Όλυμπιόδωρος ό Νεο
πλατωνικός, άποοίδουσιν εις τήν συγγραφήν 
σκοπόν εύρύτερον, ή'τοι πραγματείαν τών 
■ηθικών αργώ ν  τών ψερονσών ή μας ϊπ ι την 
πο.Ιιτιχην ευδαιμονίαν' οί δε ώς πυρήνα 
τοΰ ό'λου πονήματος παραδέχονται τήν δια
στολήν τοΰ άγαθοΰ και τοΰ ήδέος, διαστολήν 
άπαρτίζουσαν εν εκ τών ούσιωδεστέρων αντι
κειμένων τής Πλατωνικής φιλοσοφίας. ’Ά λ 
λοι δέ άλλως γνωματεύουσι περί τής θεμε- 
λιοίδους τοΰ διαλόγου έννοιας. Ά λλά  τό καθ’ 
ημάς φρονοϋμεν ό'τι κύριον τούτου θέμα είναι 
ή ρητορική έξεταζομένη ούχί ώς άθροισμα κα
νόνων, ώς τέχνη τής τοϋ λόγου συνθέσεως, 
άλλ’ ώς οργανον τοΰ πολιτεύεσθαι, ώς τέχνη 
τοΰ πώς βιωτέον διότι κατά τήν εποχήν 
εκείνην ή ρητορική ένήσκει μεγίστην έπίρροιαν 
ένταΐς πλείσταις τών Ελληνικών πολιτειών. 
'Όθεν καί ο Γοργίας δ τήν διδασκαλίαν ταύ
της έπαγγελλόμενος έξύμνει τήν τέχνην 
αύτοΰ ώς τήν ά'.ροτάτην, ώς τήν έν εαυτή 
συλλήβδην περιέχουσαν τάς δυνάμεις πασών 
τών άλλων τεχνών καί παρ’ ούοέν τιθέμε
νος τήν τοϋ λόγου ύλην άπένειμε μεγίστην 
βαρύτητα είς τόν εξωτερικόν τούτου είδους, 
είς τήν έντεχνον τοϋ λεκτικοΰ επεξεργασίαν. 
Εντεύθεν ούν έπεχείρει νά συζητή περί παν- 
τός πράγματος αδιαφορών άν ήτο τούτου εί- 
δήμων ή αδαής έφ’ όσον δέν άπέβλεπε πώς 
νά διαφώτιση τους άκροατάς του περί τής 
αλήθειας καί τής πραγματικότητας, άλλά 
πώς νά τους συμπαρασύρη είς τό σκοπούμε - 
νον πώς νά φανή αύτοΐς πειστικός, έφ’ όσον 
έθεώρει τήν ρητορικήν ώς τέχνην τοϋ πείθειν 
δι’ οίαυδήποτε μέσου, είτε διά τής αλήθειας 
είτε καί διά τοΰ ψεύδους. 'Όθεν οί παρά τώ 
Γοργία έκπαιδευόμενοι νέοι προσεδόκων δπως 
διά τής έκμαθήσεως τή; ρητορικής τέχνης 
καταστώσιν ίκανοί νά διαχειρίζωνται τά 
δημόσια πρός τό ίδιον αυτών συμφέρον, 
όπως δι’ αυτής ένασκοΰντες έν τή πολι
τεία μεγίστην δύναμιν, διοικώσι κατά τό 
δοκοϋν τά πράγματα, χρώμενοι τους συμ

πολίτας των υποχειρίους είς τάς ορέξεις των·.
Τής ρητορικής λοιπόν ταύτης μορφώσεως 

τάς σαθράς άρχάς καί τάς δλεθρίους συνε- 
πείας καταπολεμών δ Πλάτων έν τώ δια- 
λόγω τούτω άντιπαραβάλλει τήν αληθή ρη
τορικήν, ητις βαθμηδόν λαμβάνουσα εύρυτέ- 
ρας διαστάσεις προσβιβάζεται είς τήν περιω- 
πήν τής ήθικοπολιτικής τέχνης, ητις κανονί- 
ζουσα τάς ποικίλας σχέσεις τοϋ δημοσίου βίου. 
συνεργεί πρός πραγματιωσιν τής ηθικής καί 
έλλόγου τάξεως, καί έπιβάλλουσα τήν προ- 
σήκουσαν ποινήν είς πάσαν παράβασιν αύτής,. 
συνδιαλλάττει τον παραβάτην πρός τε εαυ
τόν, καί πρός τήν κοινωνίαν καί πρός τόν 
παγκόσμιον λόγον. Τήν βαθμιαίαν λοιπόν καί 
προοδευτικήν έκτύλιξιν τής ήθικοπολιτικής 
ταύτης τέχνης τής συνταυτιζομένης μετά τής, 
άληθοΰς ρητορικής ό Πλάτων άπένειμε τώ 
διδασκάλω αυτοΰ άπέναντι τών τριών δια
δοχικών άντιπάλων του, ών έκαστος υπό διά
φορον εποψιν έκπροσωπεϊ τήν ψευδή ρητορι
κήν. 'Όθεν ό μέν Γοργίας, καίπερ διαβεβαιών 
ό'τι ό ρη'τωρ είναι ικανός νά συζητή περί παν
τός πράγματος, καί νά συμπαρασύρη τά πλήθη 
είς τά θέλημα τά του, διαδηλοι δμως δτι τήν 
ρητορικήν έπ’ ούδενί λόγω έχει τις τα ελεύ
θερον νά καταχραται είς ανήθικους σκοπούς, 
καί ό'τι ή διδασκαλία τής ρητορικής άναγ* 
καίως προϋποθέτει τήν ηθικήν έκπαίδευσιν" 
έπομένως δέ μετ’ αύτοΰ συνδιαλεγόμενος ό 
Σωκράτης ευκόλως διεξάγει τήν συζήτησιν’ 
άλλ’ δ Πώλος προβαίνων έπί τά πρόσω δια
τείνεται δτι ή ρητορική άποκλειστικώς άσχο* 
λεΐται περί τήν τοΰ λεκτικοΰ εξωτερικήν 
καλλονήν, περί τήν έντεχνον τοϋ λόγου κατα
σκευήν παντάπασιν άδιαφοροΰσα περί τής 
ύλης αύτοΰ, περί τοϋ έμπεριεχομένου του' μά
λιστα δέ άδυστόλως άποφαίνεται δτι χρησι
μεύει καί ώς μέσον πρός έπίτευξιν εύτελε- 
στάτων σκοπών, πρός κατόρθωσιν έγωϊστι- 
κών σχεδίων. Πλήν διατηρών εισέτι ζώπυ- 
ρόν τ ι τοϋ αισθήματος τοΰ καλοϋ, ομολογεί 
δτι τό άοικεϊσθάι είναι κάλλιαν τοΰ άδικεϊν. 
"Οθεν ο Σωκράτης επωφελούμενος έκ τής ομο
λογίας του ταύτης τόν πειθαναγκάζει όπως 
ά/αγνωρίση τήν δικαιοσύνην καί τά πλεονε
κτήματα τοΰ άγαθοΰ καί έναρέτου βίου' διότι 
καί τ ί έτερον είναι ή δικαιοσύνη ή ή ήθική 
έκείνη καλλονή, ητις διά τών νόμων καί τοΰ

πολιτεύματος διαχέει έπί τής κοινωνικής δλο- 
μελείας τήν τάξιν καί τήν αρμονίαν; ή τί 
έτερον είναι ή ποινή ή αυτή αύτη ή δικαιο
σύνη ή άποκαθαίρουσα τόν εγκληματίαν άπό 
τής μοχθηρίας καί έπανάγουσα αύτόν διά τοΰ 
μέσου τούτου εις τήν ηθικήν αρμονίαν, ές ής 
άμαρτών έξέστραπται. Ά λ λ ’ εάν αμφοτεροι 
οι άντίπαλοι τοϋ Σωκράτουί δ Γοργίας καί 
6 Πώλος ευλαβούμενοι ν’ άπαρνηθώσι τάς 
θεμελιώδεις άρχάς τής ήθικής, όιά τής Σω
κρατικής διαλεκτικής ήρέμα καί κατά μι
κρόν έκάτεροι έν τώ μέρει αυτών εξελεγχον- 
ται πρός εαυτούς άντιφάσκοντες, ό τρίτος 
•δμως, δ Καλλικλής, ίταμώτερος ών τών 
προκατόχων αύτοΰ καί συνεπεστερος απροκα- 
λύπτως έκτίθησιν είς φώς τήν φιλοσοφικήν 
εκείνην θεωρίαν, ήν καί περ άσπαζόμενοι οί 
συνέταιροι αύτοΰ δέν άπετόλμησαν δμως ά- 
ναφανδόν νά ΰποστηρίξωσι.

Ό Καλλικλής άνήρ πρακτικός καί περί 
τά τής πολιτείας άσχολούμενος υπολαμβά
νει τήν ρητορικήν ώς μέσον πρός άπόκτησιν 
πλούτου καί δυνάμεως, πρός διάσωσιν τών 
φίλων καί έξαφάνισιν τών έχθρών του, πρός 
έκπλήρωσιν τών παθών του καί πρός επιτευ- 
ξιν βίου ηδυπαθούς καί εύδαίμονος. Πρός ά- 
νασκευήν ούν τών τοΰ Καλλικλεους άντιρρη 
σεων δ Σωκράτης άντιπαρατίθησι τόν άκο
σμον πρός τόν κόσμιον τόν άκόλ.αστον προς 
τόν σώφρονα βίον, ών δ μέν είναι προϊόν τής 
ψευδοϋς τέχνης τής θηρευούσης τήν τής ήδο- 
νής άπόλαυσιν, δ δέ τής άληθοΰς, ητις τέλος 
προτίθεται τήν τοϋ άγαθοΰ καί τής άρετής 
έ/.νίκησιν. Καί τωόντι άφ’ ένός μέν καθορώ- 
μεν τήν τοΰ άτόμου ιδιοτροπίαν καί άστά- 
Οειαν έπιζητοΰντος ϊνα μετασχηματίση τόν 
κόσμον κατά τάς φαντασιοπληξίας του καί 
δουλαγωγοΰντος εαυτόν υπό τό κράτος τών 
παθών καί τών ηδονών, πάσαν δέ νόμιμον 
τάξιν, πάντα ήθικόν κανόνα έκλαμβάνοντος 
ως παρά φύσιν κώλυμα καί φραγμόν τής 
ατομικής ελευθερίας του' ο φ’ ετέρου δε τόν 
πρός τό άγαθόν καί τό άληθές κατευθυνόμε- 
ναν βίον τοΰ έναρέτου, ού μόνον τήν ίόίαν 
αύτοΰ διαγωγήν ρυθμίζοντος κατά τούς κα
νόνας της ήθικής καί τής νομιμότητος, άλλά 
>'·α; μετ’ αύταπαρνήσεως άφοσιουμένου υπέρ 
“οϋ κοινοΰ καλοϋ, καί δραστηρίως ένεργοΰν- 
'ro? πρός έμπέδωσιν τοϋ ηθικού λόγου και

τής τάξεως. Τούτου δέ τοΰ βίου ή προαίρε- 
σις είναι άποτέλεσμα τής δντως πολιτικής ή 
ρητορικής τέχνης, ητις ύποδείκνυσιν ώς σκο
πόν αύτοΰ ούχί τό ήδύ καί το ευαρεστον, 
ούχί τό ροώδες καί τό μεταβλητόν, άλλά 
τό άΐδιον άγαθόν, τό πνευματικόν καί τό 
θειον, έπί τοσοϋτον μόνον παραδεχομένη τό 
ήδύ έφ’ όσον ενδέχεται νά χρησιμεύση ώς 
μέσον πρός τόν τελικόν και κύριον σκοπον. 
Έντεΰθεν δέ προδήλως έπεται δτι ή έπί τής 
πολιτικής ταύτης τέχνης έρειδομενη πολι
τεία είναι έκτύπωμα καί άντα/ακλασις τής 
παγκοσμίου αρμονίας καί δτι ο φιλοσοφών 
πολιτικός, δστις διά τής πειθοϋς καί τής 
ποινής χειραγωγεί τούς πολίτας είς τό άγα
θόν καί διά τοϋ συστήματος τούτου διατη
ρεί τήν κοινωνικήν αρμονίαν ένεργει κατά τό 
πρότυπον τής θεότητος ητις ού μόνον τόν 
φυσικόν κόσμον συγκρατεί δι’ αναλλοίωτων 
καί σταθερών νόμων, άλλά και τον ηθικόν 
κανονίζει καί διέπει ώς πρόνοια, άπονέμουσα 
είς τήν αθάνατον τοΰ άνθριοπου ψυχήν εν τε 
τώ παρόντι καί έν τώ μέλλοντι βιω την α
μοιβήν τής άρετής του ή τά έπιχειρα τής κα
κίας.

Ιδού λοιπόν δση ή εύρύτης καί ή έκτασις 
τής Πλατωνικής μεγαλοφυίας, ητις βασαν ί̂- 
ζουσα τά άντικείμενον τής συζητησεως ύφ’ά- 
πάσας τάς ένδεχομένας έπόψεις, τό άναβι- 
βάζει μέχρι αύτοΰ τοΰ άκροτάτου ύψους τών 
ιδεών. 'Όθεν καί έκ τής έν τώδιαλόγω τούτω 
διεξαχθείσης συζητήσεως ποριζόμεθα τό σο
φόν τοϋτο μάθημα, δτι ή ρητορική η μή άλλο 
τι άποσκοποΰσα είμή πώς ν’ άπαλλαττη εκ 
τής ποινής τόν έγκληματίαν η πώς ν’ αγο- 
ρεύη πρός ήδονήν καί χάριν είναι ψευδής και 
κίβδηλος, τουναντίον δέ ή γνησία καί ή όντως 
έπαξία τής προσηγορίας ταύτης ένατενιζει 
πρός τό άγαθον και το αληθές βε7*τιοϋσα τους 
πολίτας καί διηνεκώς άναπτεροΰσα τάς ψυ- 
χάς των πρός τήν ήθικήν τάξιν, ητις καθό 
μέν νομοθετική άντιστοιχεϊ προς τους νομούς, 
δι’ ών τό παν κυβερναται, καθό δέ δικαιο
σύνη τιμωρός άπορρέει έκ τής θείας έκείνης 
δίκης, ητις καί μετά θάνατον αναγκάζει τήν 
ψυχήν, δπως υποστή τάς συνεπειας τών έπί 
τής γής πράξεών της.

'Όθεν καί δ διάλογος ούτος ούχ ήττον ή 
έκαστον τών άλλων φιλοπονημάτων τής Πλα-
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τωνικής μεγαλονοίας συναπαρτίζει δλον τ ι 
ούτως έπιτυχώς συνυφασμένον, ώστε διά τής 
εντέχνου πλοκής άπάντων τών αέρων αύτοΰ 
διήκει ή Ινότης τής αύτής θεμελιώδους ιδέας 
σαφής καί άσύγχυτος.

Θ. ΚΑΡΟΤΣΟΣ.

Οϊ QUfavoi ο ιτγουντα ι δς»ξαν 
ποίτ.σιν οε χειρών αύτοΰ 

αναγγέλλει το σ τε ρ ίω α * .

(Ψ αψ. ΙΘ'.)

'Όπου άν στρέψνι δ άνθρωπος τούς οφθαλ
μούς αύτοΰ δέν δύναται ή νά θαυμάσνι τά 
έργα τοΰ Δημιουργοΰ, άλλ’ άτενίζων προ 
•πάντων καί τό στερέωμα καί άναλογιζόμε- 
νος τήν πληθύν καί τό μέγεθος τών ουρανίων 
σωμάτων, την άπερίγραπτον ταχύτητα τής 
κινήσεως αύτών καί τό άπειρον τής διαστά- 
σεως, εκπλήττεται τή φαντασία αύτοΰ, καί 
ταπεινούμενος ανακράζει μετά τοΰ Σωφρο
νίου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. α Μέγας ει 
Κύριε, καί θαυμαστά τά έργα σου, καί ού
δείς λόγος έξαρκέσει πρός ύμνον τών θαυμά
σιων σου.» Καί έν έργω'

Π ιρϊ υδρογείου.

Ή υδρόγειος έχει περίμετρον 9 ,000  λευ
γών, επομένως ΐνα περιέλθη, τις αύτήν, καθ’ 
ό'λας τάς διαβάσεις ώφειλε ζην καί άκαταπαύ- 
στως περιοδεύειν έπί 18 ,2  72 έτη ! καί η γή 
άπέναντι άλλων ουρανίων σωμάτων ούκ έ'ςΊν 
ή μικρόν καί πάντη, άσήμαντον σώμα, διότι π. 
χ. δ πλανήτης καλούμενος Ούρανός υπερτερεί 
τής γής κατά 82" ό έτερος πλανήτης Κρόνος 
καλούμενος κατά 734' δ Ζευς κατά 1 4 14 , Ό 
ελάχιστος τών απλανών αστέρων κατά 900 , 
0 0 0 ’ καί δ ήλιος κατά 1 ,4 0 0 ,0 0 0 ! "Ωστε 
απέναντι τοΰ σύμπαντος η γή Gy/, έστίν ή 
κόκκος άμμου ή μάλλον είπεΐν μηδενικόν!» 
Punctum est, λέγει περί υδρογείου δ Σενέ- 
κας, in quo navigavitis, in quo bellatis, in 
quo eegna disponitis, punctum est.»

\Ev τή σημερινή καταστάσει τής έπιφα 
νείας τής υδρογείου, τό ξηρόν η χέρσον αύ-

τής μέρος, παραβαλλόμενον πρός τό υγρόν, 
αναλογεί ώς 1 πρός 2, 4/5, καί κατά τήν 
δόξαν τοΰ 'Ριγαύδου ώς ί 00 πρός 270* 
“Άπασαι τής ύφηλίου αί νήσοι συγχωνευόμε- 
ναι ήθελον μόλις άποτελέσει τό είκοστοτρι- 
τημόριον τής .κεντρικής μάζης.

Αί έν λόγω νήσοί είσι διεσπαρμέναι δυ
σαναλόγους, διότι έν τώ άρκτικω ήμισφαι- 
ρίω κατέχονσιν επιφάνειαν τρις μεγαλειτέραν 
τής έν τώ νοτίω ημισφαιρίω. 'Επομένως άπό 
τής 4 0 7·' μοίρας νοτίου πλάτους μέχρι τοΰ 
άνταρτικοΰ πόλου άπασα ή τής γης έπιφά- 
νεια καλύπτεται υπό ύδάτιυν. Τό βόρειον καί 
δυτικόν ήμισφαίριόν είσι τά μάλλον άποροΰντα 
υδάτων.

Κατά τούς υπολογισμούς τοΰ ’Εγκίου η 
μάζα τής γής έστίν 1/ 4 ,865 ,751. Τής δέ 
γής τε καί σελήνης δμοΰ 1/4,355,499 εκ
λαμβανόμενης τής τοΰ ήλιου ώς μονάδος.

ΊΙ δε πυκνότης τής γής παραβαλλομένη 
πρός τήν τοΰ ύδατός έστι 4 ,44 . 'II δέ τοϋ 
ήλίου, εκλαμβανόμενης τής πυκνότητος τής 
γής ώς μονάδος, έστί 0 ,252' επομένως παρα- 
βαλλομένη αύτη πρός τήν τοΰ ύδατος ανα
λογεί ώς 1 ,3 7  πρός 1.

Ό μέσος όρος τής άποστάσεως τής γής 
άπό τοΰήλίου είναι 1 2 ,0 3 0 7-‘s υπέρτερος τής 
διαμέτρου γής' δηλαδή 2 0 ,6 8 2 ,0 0 0  γεω
γραφικών μιλίων, ήτοι 15 ,3 4 6 ,0 0 0  μυριο- 
μέτρων.

ΊΙ περί τόν ήλιον ετήσιος περιστροφή τής 
γής τελείται έν διαστήματι 365  ημερών, 6 
ώρών, 9r, 1 0", 7, 4 9 6 .1 Ό δέ έκκεντρισμός 
τής τροχιάς αύτής έστί 0 ,0 1  679226 .

Κατά δέ τούς έπί δέκα τής μοίρας μέτρων 
υπολογισμούς τοΰ Βεσέλου ή συμπίεσις ή έπι- 
πέδωσις τής γής έστίν έπί 1/299,153. ΊΙ 
δέ ίσημερινή όιάμετρος έστί 1 7 1 8 , 9 γεω
γραφικών μιλίων, ήτοι 1 2 7 6  μυριομέτρων’

1Κ τ ο υ ς  υπολογισμούς τοΰ γεωγράφου Βάλ&ι 
ή ολτ, τής γής έπ'.φάνεια ΙστΙν ί  48 ,52 2 ,0 0 0  τε- 
τραγ. μίλ'.α άνα 00 τήν μοίραν- έξ ής το ΰπό 
Οαλάσστιίκαλυπτόμενον μέρος έστίν 110,849,000· 
Η οέ £ηρα 3 7 ,073 ,000 .

1 ' Ωστε οιανυει 20 τΓερίτου μί).·.α κατα  δεύτε
ρον λεπτόν τής ωρας, οηλαδή κ ινε ίτα ι ιτεντηκον- 
τά/.'.ς ταχύτερον τ, σφαίρα τηλεβόλου’ κα ί συγ
χρόνως περιστρέφεται -ερ ι τον αςονα αυτής μεθ Ο
μοιας σ/είον κατά τον ισημερινόν τα/ότητος!
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καί ή πολική διάμετρος 1 7 1 3 , 9 γεωγρ. μι
λίων, ήτοι 1 2 7 1 , 7  μυριομέτρων.

Ό ’Αρ/ιμήδης, καθ’ ά άναφέρουσι, συνεί- 
8ιζε λέγων’ «Λός μοι πά στώ, τάν γάν κι
νήσω. » ’Αλλά φαίνεται δτι δ μέγας ούτος μα
θηματικός έλεγε ταΰτα ούχί έπι τή πεποι- 
θήσει δτι άνθρώπινος δύναμις ήόύνατό ποτε 
κινήσαι τήν γήν, άλλά μόνον ίνα άποδείξη 
πόσα τεράστια έργα δυνάμεθα διά μηχανών 
κατορθώσαι.

Κατά δέ τούς υπολογισμούς τοΰ "Αγγλου 
Φεογυσώνος, καί άν ύπετίθετο δτι ο μελλων 
κινήσαι τήν γήν άνθρωπος είχε ταχύτητα 
ίΙην σοαίοα διά τηλεβόλου έκσφενδονιζομένη,, 
ήτοι διατρεχούσ/] 48 μιλιά καθ’ ώραν, απη- 
τεϊτο διάστημα χρόνου 4 4 ,9 6 3 ,5 4 0 ,0 0 0 , 
000, ετών! δπως άνυψώση τήν υδρόγειον 
τή; θέσεως αυτής έπί ένα καί μόνον δάκτυλον!

ΊΙ υδρόγειος έχει περίμετρον 40 ,000  χι
λιομέτρων' ά'γκον δέ 10 8 0  δισεκατομμυρίων 
κυβικών μέτρων' καί κατά τοός υπολογι
σμούς τοΰ Μασκελώνος ένει βάρος τουλάχι
στον 4 1 [2 πλέον τοΰ ύόατος' ώστε τό ολι
κόν αύτής βάρος άναβαίνει είς 4 ,860  εκα
τομμύρια δισεκατομμυρίων τόνων, ανα1 000  
χιλιόγραμμα έκαστος τόνος. Έπί τή υπο
θέσει λοιπόν δτι ένεογοΰμεν διά τίνος μο- 
'/λοΰ ού μόνον άβαροΰς άλλά καί δεκτικού 
απείρου άντιδράσεως' έ/.τάσεως δε κατά μεν 
τόν μικρόν βραχίονα, ενός μόνον πήχεως, 
κατά δέ τόν μεγάλον 3,200''·1·' δσον τό ςε- 
ρέωμα τοΰ ούρανοΰ άπό τής γής' έάν κινήσω- 
μεντόν έν λόγω μεγάλον βραχίονα μετά όυνά- 
μεως 50 χιλιογράμμων, απαιτείται χρονικόν 
διάστημα 3 ,000  έτών δπως ή υδρόγειος με- 
τακινηθή έπίέν εκατοστημόριον χιλιομέτρου! 
Ίίρκει δε μόνον έν δέκατον τοΰ εκατοστη
μορίου τοϋ είρημένου χρονικού διαστήματος, 
καί τοΰ μήκους τοΰ μοχλοΰ έάνύπετίθετο νά 
νικήσωμεν μόνον τήν τοΰ ήλιου καί τής υδρο
γείου άμοιβαίαν δλ'.κήν, μή ύπολογιζομένης 
ποσώς τής περιστροφικής κινήσεως τής γής.

Ο; άοχαΐοι Αιγύπτιοι ύπελόγιζον τήν πε
ρίμετρον τής γής είς 360 .0 0 0  σταδίων. Εύ- 
δοξος δ Γνίδιος είς 4 0 0 ,0 00  σταδίων. Ό 
Αρχιμήδης καίΚλεομήδης είς 300 ,0 0 0  ςχ -  
δίων. Ό ΙΊοσειδώνιος είς 2 4 0 ,0 0 0  ςαδίων, 
Ο Ερατοσθένης, "Ιππαρχος καί Στράβων είς
250—2 5 2 ,0 0 0 . ’Ά λλοι δέ είς ! 30 ,000 .

2 16 ,0 0 0 . 2 2 5 ,0 0 0  η καί 2 7 0 ,0 0 0  στα
δίων.

ΊΙ διαφορά δέ αύτη πηγάζει ού μόνον έκ 
τής διαφοράς τοΰ μεγέθους τών διαφόρων ςα- 
δίων, άλλά καί έξ αύτών τών υπολογισμών 
ώς έκ τής άτελείας τών εργαλείων αύτών.

ΠιρΙ ΣεΛήκης.
ΊΙ σελήνη έστίν δ μόνος τής γής δορυφό

ρος, περιστρεφόμενος όέ περί αύτήν έν δια- 
στήματι 2 7 ημερών, 7  ώρών, 3 4 ^ 11"  καί 5. 
ΊΙ έκκέντρωσις τής τροχιάς αύτής ύπελογί- 
σθη είς 0 ,0 5 4 8 4 4 2 . Απέχει δέ τής γής 
κατά 5 1 ,0 0 0  γεωγραφικών μιλίων, ήτοι 
3 8 ,400  μυριομέτρων. ΊΙ διάμετρος αύτής 
έστί 336 , ήτοι */4 περίπου τής γής. "Εχει 
όγκον μικρότεοον κατά 1/5i τοΰ τής γής. 
Μάζαν δέ, κατά μεν τούς υπολογισμούς τοΰ 
Λιδεμάνου 1/87,73' κατά δέ τους τοΰ Πε- 
τέρσου καί -χινδοφσκίου 1/81 τής τής γής. 
ΊΙ δέ πυκνότης ύπελογίσθη 0 ,6 19 , ήτοι 
σχεδόν 3/5 τής τής γής.

ΊΙ άπό τής γής άπόστασις τής σελήνης 
είναι 400'-'·’ έλάσσων τής άπό τοΰ ήλίου 
μόλις δηλαδή 60 χιί μεγαλειτέρα τής τής γής 
άκτΐνος, ήτοι 8 6 ,0 0 0  λευγών* τουτέστιν 
δσον 3 0 0 “ ! έκ Παρισίων μέχρι 'Ρώμης.

Τό φως τό άπό τής γής πρός τήν σελή
νην έξακοντιζόμενον είναι 1 δ*15 λαμπρότε- 
ρον ή τό άπό τής σελήνης πρός τήν γήν άντα- 
κλώμενον.

Τό σεληνιακόν άργυρόχρουν φώς μετά δι
πλήν άντανάκλασιν έστί κατά τοσοΰτον έπαι- 
σθητόν ώστε διά τών τηλεσκοπίων επιτυγ- 
yάνομεν νά διακρίνωμεν τάς σημαντικωτερας 
αύτής κοιλάδας καί τάς κορυφάς τών δρεων 
τάς καί διαλααπούσας ως φαεινα σημεία εν 
μέσω τών πεδίων αύτής.

Μ ή ύπαρχούσης δέ έν τή σελήνη ατμο
σφαίρας δέν δια/έεται τό φώς, τουτου ένεκα 
οί έξ αύτής δρώμενοι άστέρες φαίνονται ωσα- 
νεί ύπήρ/ον έν μέλανι σχεδόν ούρανώ καί έν 
πλήιει άκόμη μεσημβρία. 'Ως εκ τής αυτής 
ελλείψεως ατμόσφαιρας ούδ’ ήχος διαδίδεται, 
επομένως επικρατεί αείποτε μεγίστη εκει 
σιγή.

Τά σ/εδόν τοΰ δίσκου τής σελήνης κα
λύπτονται υπό κηλιύων.

^υνεπεία επανειλημμένων παρατηρήσεων
3
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γενομένων δι’ ισχυρών τηλεσκοπίων κατώρ- 
θωσαν οί αστρονόμοι νά ίχνογραφήσωσι τήν 
τοπογραφίαν τής σελήνής μετά τοσαύτης άκρι- 
βείας, ώστε δυνάμεθα είπεΐν δτι εχομεν άκρι- 
βεστερον χάρτην τοϋ προς ημάς ημισφαιρίου 
τής σελήνής, η τής ’Αφρικής καί αυτής ίσιος 
τής Ά σίας.1

Τα σκοτεινότερα αύτής f/,έρη είσίν έν γένει 
τά μάλλον επίπεδα καί χθαμαλά, τά δέ 
φαεινά είσί τά υψηλότερα καί δρεινά.

Ή είς πεδιάδας καί θαλάσσας παλαιάδιαί- 
ρεσις τοϋ Κεπλέρου άπεδείχθη εσφαλμένη δι’ά- 
κριβεστέρων νέοιν παρατηρήσεων, άποδει- 
κνυουσών συνάμα δτι τό κυκλωτερές σχήμα 
επικρατεί καθ’ όλα τά ορεινά αυτής μέρη. 
μάλιστα έν μέσω σχεδόν τοϋ αρκτικού αύτής 
ημισφαιρίου υπάρχουσι καί σειραί όρέων γνω- 
σταί υπό τάς έπωνυμίας Άπενίνων, Ά λ 
πεων καί Καυκάσου.

Παραβαλλόμενα δε τα  υψη τών τής σε
λήνης και γης δρεων πρός τάς διαμέτρους 
Ικάστου τών ούρανίων τούτων σωμάτων, 
δήλον γίνεται δτι τά  τής σελήνής, ής τό 
ύψηλότερον μόλις είναι 6 0 0  πη'χεις χθαμα- 
λώτερον τών τής γής, άναλογοϋσι πρός ί  /454 
τής διαμέτρου αυτής, ένώ τά  τής γής, τής 
και τετράκις μεγαλειτερας τής σελήνής, άνα- 
λογοϋσι πρός 1/ 1481 τής διαμέτρου αύτής.

Έκ τών 1 0 9 5  καταμετρηθέντων μέχρι 
τοϋδε υβωμάτων τής σελήνής 39 εχουσιν 
υψος ά'νω τών 2 ,4 6 2  πήχεων έκαστον, καί 
6 ά'νω τών 3 ,0 0 0  πήχεων. Οΰτω τό υπό 
τοϋ Μηδλέρου καταμετρηθέν δρος, Δοερφέ- 
λου καί Λεϊβνιτίου καλούμενον, έχει ΰψος 
3 ,8 0 0  πηχ. Τά στρογγύλον δρος τό καί τοϋ 
Νεύτωνος φερώνυμον, ού ή κοιλάς ούδέποτε 
φωτίζεται, εχει ΰψος 3 ,7 2 7  πηχ. Τό δρος 
λεγόμενον Κασάτου, τό πρός μεσημβρίαν τοϋ 
προρρηθέντος, έχει ΰψος 3 ,5 6 9  πηχ.ΤόΚαλ- 
λιπιον όρος, τό έν τή Καυκασία σειρά κείμε
νον, έχει ΰψος 3 ,1 9 9  πηχ. Τά δέ Άπένινα  
δρη 2 ,8 0 0  καί 3 ,0 0 0  πηχ.

‘ Ό  φίλος μου Κ. Σμίθ, διευθυντής τοΰ Ιν ’Αθή
να ις ’Αστεροσκοπείου καταγίνετα ι προ πολλών 
ε^ών, μετα πολλοΰ ζήλου, εις κατασκευήν νωρο- 
νραφικου της σελήνης χάρτου. Καί διάφοροι φωτο
γράφοι εποιησαν άίιολόγους τής σελήνης φωτο
γραφίας, έξ ών τίνας προσήνεγκον τή σοφή τών 
επιστήμων εν ΙΙαρισίοις Α καδημ ία .

Τό έν τώ σεληνιακώ δίσκω έπικρατοϋν, ώς 
εϊρηται, στρογγύλον σχήμα, είςτε τά δρη καί 
κοιλάδας, καί έ'τι μάλλον είς τους κρατήρας, 
έξ ών άριθμοϋνται 22  είς τό τοϋ Βαϋέρου κα- 
λουμένου δρους, καί 33 είς τό τοϋ Άλβατε- 
γνιου, παρωτρυνε 'Ροβέρτον τόν Χούκιον υπο- 
θετειν δτι τό κεντρικόν τής σελήνής μέρος 
αντιδρά κατά τοΰ ίδίου φλοιού- τήν δέ άντί- 
δρασιν ταύτην άποδίδει τώ κεντρικω αύτής 
πυρί, καί τή, έξορμήσει έλαστικών άερίων, $ 
άναβρασμώ άναδίδοντι φυσαλίδας διαρρη- 
γνυούσας τήν τοΰ δίσκου έπιφάνειαν. Καθ’ό- 
σον δέ άφορά τά πυραυγή υφαίστια τά δήθεν 
υπό τοϋ Βιαγκίνου παρατηρηθέντα τή 16 
Αύγούστου τοϋ 17 2 3  έτους, καί τή 2 2  ’Απρι
λίου τοϋ 1 >51 έτους υπό τοϋΣχόρτου, ουδό* 
λως ύπάρχουσιν οί δέ μνησθέντες αστρονό
μοι ήπατήθησαν, φαίνεται, έκ τοϋ τής γής 
φωτός, 8 αντανακλώμενον ίσχυρότερον έπί 
τών σκοτειεών τής σελήνής μερών προξενεί 
τοιαύτην έπτικήν άπάτην.

Το ό'ρος Κιγχίγγα τό καί ύψηλότερον τών 
ΧιμαλαΙίων, 8 κατά τάς καταμετρήσεις τοϋ 
Βαυγι'ου έχει ΰψος 8 ,5 8 7  γαλλικών πήχεων, 
παραβαλλόμενον πρός τά υψηλότερα τής σ:- 
ληνης ό'ρη τά έχοντα ΰψος 3 ,800  περίπου 
πήχεων, κατά τάς τοϋ Μαιδλέρου καταμε
τρήσεις, εστί σχετικώς μικρός τ ι λόφος, διότι 
ή διάμετρος τής σελήνης έστί 337  μυριομέ- 
τρων, έ\ώ η τής γής έστί 1 2 7 4 ’ ώστε τό 
ΰψος τών ορεων τής σελήνης παραβαλλόμενον 
προς την όιαμετρον αύτής αναλογεί καθώς 
προεΐπον ώς 1, πρός 4 54 , ένώ τών τής γ κ  
αναλογεί πρός τήν διάμετρον αύτής ώς 1, 
πρός 14 8 1 .

Τό έν τη σελήνη δρος υπό τήν ονομασίαν 
Άρζακελου γνωστόν, έχει έπί τής κορυφή? 
κρατήρα. Το δέ 'Ηρακλέους λεγόμενον έχει 
ωσαύτως κρατήρα άλλά κατά τήν κλιτύν.

Σημειωτέον δέ δτι τό πλεϊστον μέρος τών 
κατα κύκλου κειμένων ορέων τής σελήνής ου 
συνοδεύονται υπό κεντρικού τίνος δρους' κ*1 
όπου άν τοιαϋτα υπάρχωσιν, όποια χ. π. τά 
Έβελιου και Μακροβίου δοη, ού παριστώσινΤΛ / , 1 „ 1 ,ειοος κώνου μετα κρατήρος, ο πως τα τ/,? 
γής ήφαίστια δρη.

Οί ήφαίστιοι κρατήρες Μονφίνης, II άλμα,', 
Τενερίφης καί Θήρας, οί καί μέγιστοι τών τήί 
υφηλίου, παραβαλλόμενοι πρός τούς τοϋ
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Πτολεμαίου, 'Ιππάρχου καί άλλων τής σελή» 
νης κρατη’ρων είσίν άναλόγως λίαν μικροί. 
Οΰτως ό τής Θήρας εχει διάμετρον έκτάσεως 
5,200 πήχεων’ δ δέ Τενερίφης 7 ,6 0 0  πή
χεων καί δμως παραβαλλόμενοι πρός τούς 
τοϋ Πτολεμαίου καί 'Ιππάρχου τής σελήνής 
άναλογούσιν ώς 1 , πρός 8 η 6 πρός 6. Οί δέ 
μικροί κρατήρες τοϋτε ΟύεσουβίουκαίΤενερί- 
r,{, οί έχοντες δηλ.ονότι 3 0 0 — 4 0 0  ποδών 
ιάμετρον, μόλις ήθελον εΐσθαι ορατοί δρώ

μενοι διά τηλεσκοπίου έκ σελήνής.
Είς ήμάς τηλεσκοποϋντας, λέγει ό Άραγώ, 

τήν σελήνην διά τηλεσκοπίου μεγεθύνοντος τ ’ 
αντικείμενα έξακισχιλιάκις, τά όρη αύτής ή- 
θελον προξενήσει τήν αυτήν έντύπωσιν οϊαν 
τό λευκόν λεγόμενον ό'ρος όρώμενον άπό τής 
λίμνης τής Γενεύης.

Κατά τά ; παρατηρήσεις τού Μαιδλέρου ή 
μεγάλη τού Κλέοπος πυραμίς έάν ύπήρχεν 
έν τή σελήνη ούδόλως ηθελεν εϊσθαι είς η
μάς ορατή, διότι η σκιά αύτής καί κατά 
τήν βάσιν άκόμη μόλις άπεχει δύο λεπτών 
πλάτος.

Κατά την δόξαν Ίωάννου τοϋ Έρσχέλου 
έν τή σελήνη υπάρχει μεγιστον ποσόν θερ
μαντικού, καί άνώτερον μάλιστα τής πρός 
βράσιν τοϋ ΰδατος, καθό διατελούσης τής 
έπιφανείας αύτής έπί 1 4 ημέρας κατά συ
νέχειαν είς τήν έπίρροιαν τών ηλιακών άκτί- 
νων’ επομένως η σελήνη καθίσταται μία τών 
πηγών τής τής γής θερμότητας’ καί όμως 

τό θερμαντικόν τοϋτο έκτοξευόμενον έκ σώ
ματος μή διάπυρου, δέν φθάνει μέχρι τής 
γης άπορροφώμενον υπό τής ά τμοσφαίρας.

Κατά γενικήν άρχαίαν δόξαν ή σελήνη 
^ροώρισται ί'να μάς φωτίζη διαρκούσης τής 
νυκτός, άλλ’ ό διάσημος άστρονόμος Λαπλά- 
οιος διατείνεται ό'τι έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή φύσις δέν ηθελεν έπιτύχει τοϋ προτιθεμέ- 
νου σκοπού, διότι πολλάκις ένώ στερούμεθα 
^γχρόνως καί τοϋ τής σελήνης. "Αν ό προο- 
Ρ̂ μός τής σελη'νης ήτο τοιοϋτος, λέγει ό 
Μ  είς Λαπλάσιος, αΰτη ήθελε κατέχει θέσιν 
απέναντι τοϋ ήλιου, κατά τό αύτό έπίπεδον 

εκλειπτικής, είς άπόστασιν εκατοστάκις 
μικρό τέραν τής άποστάσεως τής γής άπό τοΰ 
Μιλίου, καί συγχρόνως αΰτη τε καί ή γή ήθε- 
λον έχει ταχύτητα παράλληλον καί άνάλο- 
ϊ°ν πρός τήν τής άπό τοϋ ήλιου άποστάσεως

αύτών. Οΰτως ή σελήνη ηθελεν ευρίσκεσθαι 
άείποτε απέναντι τοϋ ήλίου·, καί ήθελε δια
γράφει περί αύτόν έλλειπτικήν όμοίαν τή 
τής γής. Έν τοιαύτη περιπτώσει δτε ήλιος 
καί ή σελήνη ήθελον πάντοτε διαδέχεσθαι 
άλλήλους έν τώ όρίζοντι,καί έπειδή ούδέποτε 
ηθελεν υπάρχει έκλειψις σελήνης, τό φώς 
αύτής ηθελεν άντικαθιστά διαρκώς τό φώς 
τοϋ ήλίου. 'Ο δέ άστρονόμος Λιουβίλλος φρο
νεί άπεναντίας δτι άν ή σελήνη υτήρχεν έν ή 
λέγει δ Λαπλάσιος θέσει, ούκ ήδύνατο δια- 
τηρηθήναι ή έπί μικρόν διάστημα χρόνου.

Περί Ή.Ιίον.
Κατά τήν γνώμην πλείστων τών νεωτέ- 

ρων άστρονόμων δ ήλιος σύγκειται ά) έκ κεν
τρικής τίνος σφαίρας μάλλον σκοτεινής, β .) 
έξ υπερμεγίστης τίνος στιβάδος πυκνών νε
φών περικυκλούντων τήν έν λόγω σφαίραν’ 
γ7.) έκ τίνος φαεινής σφαίρας περικυκλούσης 
τήν έκ νεφών στιβάδα’ δ'.) έκ τίνος άλλης 
νεφελώδους καί μάλλον σκοτεινής σφαίρας πε
ρικυκλούσης τήν ρηθεϊσαν φαεινήν σφαίραν. 
Μάλιστα ή τελευταία αΰτη σφαίρα έπ ετέίε ι 
έν τή περιμέτρω κατά τήν δλοσχερή έ'κλειψιν 
τής 8 Ιουλίου τοϋ 1 8 4 2  έτους, έρυθράς τινας 
προεξοχάς. Ό έκ Βερολίνου όμως άστρονόμος 
Σπίλλερος θεωρή τόν ήλιον ώς ρευστήν σφαί
ραν καί άπολύτως κοίλην, έμπεριέχουσαν δέ 
άέρια καί μόλις 14 1  λαγών πυκνότητα 
έχουσαν.

Πολλάκις παρατηρούνται έπί τοϋ ήλιου 
κηλίδες έχουσας 2 5 0  εκατομμυρίων τετρα
γωνικών λευγών έκτασιν, ήτοι 1 700'-t; μη- 
γαλητέραι ά πάσης τής Εύρώπης’ καί έπειδή 
αί κηλίδες αύται έξαφανίζονται συνήθως έντος 
£ξ εβδομάδων,έπεται δτι περκτρεφόμεναι δια- 
γράφουσικατά 3 6 0  λεύγας τήν ήμεραν, ήτοι 
1 50  έπί τοϊς 1 00  πλειότερον άφ’ δσον δια
τρέχει ή τών σιδηροδρόμων άτμάμαξα.

At ήλιακαί αύται κηλίδες αί θεωρουμεναι 
υπό τών πλείστων ώς στροβιλωδεις οπαι τοϋ 
φωτεινού περικαλύμματος, σχηματίζονται, 
κατά τόν Φάϋον, έκ τοϋ συνδυασμού τών δια
φόρων κινήσεων τής περιστροφής μετα τών 
διαφόρων άπό τοϋ ηλιακού μεσημβρινού π λα 
τών, και τών αν/,οδιων κινήσεων τής εσω
τερικής ΰλης τής υπαρχούσης καί έν τή εσω
τερική τής φωτόσφαιρας έπιφανεία’ άπαραλ-
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λάκτως, προστίθησιν, ώς έπισυμβαίνουσιν αί 
κατά τά ήμέτερα θαλάσσια ρεύματα καί τήν 
ατμόσφαιραν ήμών δίναι.

*11 θερμοκρασία τής ορατής τοϋ ήλιου έπι- 
φανείας ύπελογίσθη κατά 3 0 0 ,0 0 0  βαθμούς 
ισχυρότερα της πηγαζούσης εκ τών πρός τήν 
γήν εξακοντιζόμενων ηλιακών αχτίνων, διά 
■τής διά φανού συγκεντρώσεως τών οποίων 
δυνάμεθα μετατρέψαι είς άτμόν τόν τε χρυ
σόν καί λευκόχρυσον ή πλατίναν.

Αί ισχυρότερα ι τών πυρών ήμ.ών φλόγες, 
και τά μάλλον διάπυρα τών επιγείων σωμά
των τιθέμενα μεταξύ ήλίου τε καί οφθαλμού 
φαίνονται ώς άμαυραί κηλίδες έπί τοϋ ήλια 
κοϋ δίσκου.

*[Ι icy ΰς τών ηλιακών άκτίνων έστίν 7*1ί 
έπαισθητοτέρα έν τώ νΑρ·/] ή έν τή γή- και 
2 ,3 0 0 /·'·ί άσθενεςέρα έν τώ πλανήτη Ούεανώ.

Κατά τους νεωτέρους τοϋ Στρύβου υπο
λογισμός, τό ηλιακόν φώς διατρέχει 30 ,808  
μυριόμετρα κατά δευτερόλεπτον, δηλαδή 
έστίν έπί εν έκατομμύριον ταχύτερον τοϋ 
ήχου- ώστε έν διαστήματι μιας ώρας διατρέ
χει 1 1 0  εκατομμύρια μυριομέτρων!

Τινές όμως δοξάζουσι τόν ήλιον είναι φύ
σεις σκοτεινόν σώμα, άλλά διά της τακτικής 
αύτοϋ κινήσεως ώθεΐ λεπτότατόν τι καί άζυ- 
γοστάθμιτον ρευστόν αιθέρα καλούμενον, 8 
διά τής κυμάνσε«ος αύτοϋ προξενεί τό φαινό· 
μενον τοϋ φωτός. Καί ούτως εξηγούνται κάλ- 
λιστα καί τά υπό τής Γραφής βεβαιούμενα, 
ότι δηλαδή τό φώς προεπλάσθη τοϋ ήλίου.

Κατά τήν μαρτυρίαν τού Πλινίου πρώτος 
ο Θαλής προειδε τήν κατά τήν 48 τν ’Ο λυμ 
πιάδα, ήτοι 17 0  ετη άπό κτίσεως 'Ρώμης, 
έπισυμβάσαν ηλιακήν, εκλειψιν. Κατά δέ τόν 
Πτολεμ.αΐον ή έκλειψις αύτη συνέβη πεοί τό 
4 ,ν έτος τής 4 4 r> Όλυμπιάδος, ήτοι τήν 
4 Τ·ν τοϋ Αιγυπτιακού μηνός Πάκωνος- καί 
κατά τούς υπολογισμ.ούς τού Νεύθωνος τήν 
28  Μαίου τοϋ 585 έτους π. X. Κατ’ άλλους 
δέ ήμερα Κυριακή 20  7βρίου, ώρα 3 καί λε
πτά 30 πρό μεσημβρίας.

Έάν ό ήλιος κατείχε τήν τής γής θέσιν, ή 
περίμετρος αύτοϋ ήθελεν υπερβαίνει τήν θέ
σιν τής σελήνης έπί τοσοΰτον έφ’ όσον αύτη 
ατεχει απο της γης.

Εξετάζομε νου τοϋ ήλίου διά τού φασματο- 
σκ-.πίου έξάγεται ότι ή ατμόσφαιρα αύτοϋ

σύγκειται μέν έξ υδρογόνου καί μετάλλων, 
διαφέρει όμως ούσιωδώς άπό τής γήινου.

Ό ήλιος έκτος τής περί τόν άξονα κινή- 
σεως αύτοϋ έχει καί μεταβατικήν τινα κίνη- 
σιν, δι’ ήςκατά τόν Άργελάνδερον προχωρεί 
πρός τ ι σημεϊον τοϋ τού Ήρακλέους άστερι- 
σμοϋ. Ό δέ Βέσελος υπολογίζει τήν ταχύ
τητα τής έν λόγω κινήσεως καθ’ εν έκατομ
μύριον μυριαμέτρων τήν ημέραν.

JTepi ή. Ιιακοΰ Συστήματος.

Κατά τούς άκριβεστέρους τών αστρονόμων 
υπολογισμούς τά διάφορα Βωματα τοϋ ηλια
κού ήμ.ών συστήματος άπέχουσι τοϋ κέντρου 
αύτών, δηλονότι τοϋ ήλίου κατά εκατομμύ
ρια γεωγραφικών μ.ιλίων, άνά 1 5 κατά μοί
ραν, ώς έφεξής.

Ό νέος πλανήτης ό ΰπό Έσκαρβόλδου έν 
ετει 1860  άνακαλυφθείς . . . 2,1
Ό Έ ρμης...............................  8,0
*Η ’Α φ ρ ο δ ίτη ......................... 15 ,0
Ή Γ ή .................  20 ,7
Ό " Α ρ η ς ...............................  3 1 ,5
Οί 53 μέχρι τοϋδε γνωσταί μ ι
κροί πλανήται οι καί άστεροει-
δεϊς καλούμενοι.....................  55,2
'Ο Ζ ε ύ ς ......................................107 ,5
Ό Κρόνος............................... 197 ,3
Ό Ο ύρανός............................  390 ,7
Ό Ποσειδών............................... 6 2 1 ,2
’Απερίγραπτος δέ έστίν ή ταχύ της τών 

ουρανίων τούτων σωμάτων. Ούτω y . π. ο 
Ούρανός καίτοι δαπανών 83 όλα έτη είς τήν 
περί τόν ήλιον περίοδον αύτοϋ, διατρέχει 
όμως καθεκάστην ώραν 5 ,700  λεύγας, δη
λαδή κινείται μετά ταχύτητος 285'-1’ μεγά
λε ιτέρας τών ταχυτέρων ήμ,ών ατμομηχανών. 
ΊΙ ’Αφροδίτη διατρέχει 2 8 .9 5 3  λεύγας καθ’ 
εκάστην ώραν, δηλαδή 1 4 6 κΐί, ταyύτεpov 
τής τοϋ μεγαλειτέρου τηλεβόλου σφαίρας· 
καί όμως ό Ερμής κινείται μετά ταχύτητα? 
διπλάσιάς τής ’Αφροδίτης.

"Οπως συλλάβωμεν ιδέαν τινά τοϋ μεγέ * 
θους καί τής άπό τοϋ ήλίου άποστάσεως τών 
διαφόρων τοϋ πλανητικού ήν.ών συστήματοί 
σωμάτων, ύποθετέον σφαίραν κινουμένην επ» 
έπιπέδου καί εχουσαν μέγεθος δύο μόνον πο- 
δών κατά διάμετρον, παριςώσαν δέ τόν ήλιον. 
Κατ’ αναλογίαν 5 νέος πλανήτης θέλει παρι"
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οτασθαι έκ κόκκου μ.ήκωνος κειμ.ένου εν α<.ο- I 
στάσει 6, ‘/2 περίπου πήχεων άπό τής έν 
λόγω σφαίρας. *0 Έραής έκ κόκκου σινάπεως 
έν άποστάσει 26  */2 πήχεων. Ή ’Αφροδίτη 
έκ κόκκου έρεβίνθου έν ά~οστασει 47, /2 
πήχ. Ή γή έκ κόκκου ώσαύτως έρεβίνθου 
κειμένου έν άποσταιει 1 1 πηχεων. Ο 
"Αρης έκ κόκκου μικρού πίσου έν αποστασει 
1 1 9 , πήχ. οί μιχροί πλανήται εκ κόκκου 
λεπτής άμμ.ου εν αποστασει 1 i5  200  
πήχ. Ό Ζεύς έκ πορτοκαλιού μέτριου μεγέ
θους έν άποστάσει 365  πήχ. Ό Κρόνος εκ 
μικρού πορτοκαλιού κειμένου έν αποστασει 
666, ‘/2 ~·0Χ„· '°  Ούρανός υπό εύμεγέθους 
πορτοκαλιού κειμένου έν άποστάσει 1465  

1 πήχ. καί δ Ποσειδών έκ πορτοκαλιού ωσαυ- 1 
τως κειμ.ένου έν άποστάσει 2 4 8 4  πηχεων
περίπου1. ^

Αξιοθαύμαστος δέ έστιν ή άρμονία δι’ ής 
οί διάφοροι τού πλανητικού συστήματοςημ.ών | 
πλανήται συνδέονται μ.ετ’ αλλ.ηλων και με .α 
τών οικείων δορυφόρων. Ούτω μ.εταξυ δυο 
άλλεπαλλήλων ένσυνδέσμω πλανητών υπάρ
χει, κατά τάς παρατηρήσεις τού ’Αμερικανού 
άστρονόμ,ου Δ. Κιρκβούδου, κέντρον τι έν ω 
αί έλκτικαί αύτών δυνάμεις είσίν ισοδύναμοι. 
Έκ τούτου έξάγεται κατά τους υπολογισμ-ους 
τοϋ μνησθέντος άστρονόμ.ου, ότι τό τετρά
γωνον τοϋ άρΐΒμοϋ τών περιστροφών τών 
τελ,θυμένων κατά τήν ολόκληρον περι τόν 
ήλιον περίοδον υπάρχει έν σταθερά σχεσει 
πρός τόν κύβον τής γραμ.μ.ής τής εκτεινομ.ε 
νης άφ’ ενός πρός έτερον κέντρον ισοδυνάμου 
έλξεως. Ή δέ σχέσις αύτη δηλοϋται διά τοϋ 
αριθμού 9 7 2 ,9 2 9 . Έπί τή βάσει ταύτν; ει
κάζει ό μνησθείς Κιρηβοϋδος τήν μάζαν καί 
τόν μέσον όρον τής διαστασεως τοϋ πρω .ου 
πλανήτου τοϋ κειμ.ένου μ.εταςυ * Αρε ως και 
Λιός, τοϋ καί παραγαγόντος, κατά πιθανόν 
λόγον, τούς καθεκάστην άνακαλυπ.τομένους
αστεροειδείς πλανήτας. Έκ τής αυτής αρχής

1 Ύ τάρχουσι διάφοροι μηχαναι παριστώσαι 
τα ; σγετικας τών διαφόρων πλανητών και οορυ- 
φόρων θέσεις τε καί περίστροφά;. Α ξία λ ίγου 
προ πάντω ν φαίνετα ι μοι ή τοϋ ’Ιταλού Β ιαγγί- 
νου, διά τε τήν ακρίβειαν καί τάςιν δι’ η ; τελούν
ται αί κινήσει? τών διαφόρων πλανητώ ν τε και 
δορυφόρων και αεί μάλιστα κατ’ αναλογίαν καί 
ομοιότητα τ α ϊ;  ουρανία’. ;  σφαίραι;.

Γ'.

όρμώμενος συμπεραίνει πρός δε τήν υπαρξιν 
κατωτέρου τινός πλανήτου κείμενου μ.εταξυ 
Έρμοϋ καί *1 Ιλίου. Καί δοξάζει ότι οί πλα- 
νήται συνδέονται ανά δυο δια τίνος σχ̂ εσεως 
καί όμ.οιότητος" δηλαδή 
Ζεύγος: Πλανήται μ.έσ.διάμ. πυκνό της.

, (Ποσειδών 4 ,793 . 0 ,18 7
Λ ·|Ού:ανός 4 ,4 2 8 . 0 ,15 3

, (Κρόνος 9 ,2 0 5 .0 , 1 3 3
Β · ‘ Ζεύς 1 1 ,2 5 5 . 0 ,2 4 3

υποτιθέμενος τ ις  π λανήτη ; 0 ,584 . 1 ,4 7 2
"Αρης 0 ,5 19 . 1 ,0 3 2

1 , 0 00 . 1,000 
Αφροδίτη 0 ,9 9 1 . 0 ,97 3
Ερμής 0 ,3 9 1 . 0 ,930
πλανήτης άγνω στος............................

Σημειωτέον πρός δέ οτι υπάρχει αριθμη
τική τις άναλογία έν τή χρονική περιοδω τών 
διαφόρων δορυφόρων τοϋ Διός πρός τούς τοϋ 
Ούρανοϋ, ώς έξάγεται έκ τών παρατηρήσεων 
καί ύπολογισμ.ών πλείστων νεωτερων άιτρο- 
νόμ,ων καί ιδίως τοϋ Έρβχίλου καί Behr.

ΙΤερι Κ ομψώ ν.

ΊΙ κατ’ ιδίαν μ.άζα τών κομητών μ,ολις
έξισούται πρός ι/&000 τΪΛ Τ?·<> κα1 κατ’ 
όγκον είσι τά μεγαλύτερα τοϋ πλανητικού 
ήαών συστήματος σώματα, διότι ή ούρα τού 
κατά τό έτος 1 680  εμφανισθεντός κομήτου 
είχεν έκτασιν πλέον τών 1 65 ε/.ατομ.μ.υριων 
χιλιομέτρων, δηλαδή πολυ πλειοτερον ή όσον 
απέχει ή γή τοϋ ήλίου.

Καί τοι υπαρχόντων, κατά πιθανόν λογον, 
χιλιάδων κομητών, ήμεΐς μόλις γινώσκομεν 
700 , διότι πλεϊστοι διερχόμενοι έν πληρει 
μεσημβρία καθίστανται ήμΐν άόρατοι. Ούτως 
έν τή κατά τό 60 πρό X. έτος ολική τοϋ 
ήλίου έκλείψει, έθεάθη, κατά τά υπό Σενεκα 
μαρτυρούμ.ενα, κομήτης τις πλησίον τοϋ ήλιου 
μηδόλως πρότερον δρώμενος. Καί όμως βε- 
βαιοϋσιν ότι οι κατά τά ετη 1 402  καί 1 532 , 
καθώς καί οί μικρόν πρό τοϋ θανάτου του 
Καίσαρος έμ,φανισθέντες κομ.ήται, •'.σαν ,ο- 
σοϋτον φαεινοί ώστε και έν πληρει μ.εσ/,μ.- 
βρία καθίσταντο ορατοί.

Πρώτοι οί Σΐναι παρετήρησαν τούς τέσ- 
σαρας τών άρχαιοτέρων κομητών ύπολογί- 
σαντες τάς τροχιάς αύτών. Ούτοι δε είσίν δ
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ίν έτει 2 4 0  π. χ. έπί Γορδιανοϋ Γ'. έμφα- 
νισθεις- ο εν έτει 539  δπί Ίουστιανοΰ έμφα- 
νισθείς- 5 έν έτει 565 , καί δ έν έτει 837. 
Κατά 5ε τους υπολογισμούς τοΰ Δυσεϊούρου 
ο τελευταίος ούτος οιέμυγνων έπί 2 4  ώρας 
είς α,,,οστασιν μόλις 400 ,0 00  μυριομέτρων 
άπο τ^ς γής. Ή έμφάνισις αύτοΰ έφόβησε 
επί τοσοΰτον τον βασιλέα Άλουΐσιον τόν καί 
ευσεβή άποκληθέντα, ώστε ινα σώσ'/ι αύτδν 
0 Θεος άπο τοΰ κατά φαντασίαν κινδύνου, 
άνηγειρε πλεΐστα μοναστήρια καί ναούς! Καί 
ομως ενώ ταΰτα εν Εύρώπω συνέβαινον, ο: 
Σΐναι κατεγινοντο παρα τ'/ιροΰντες τήν πορείαν 
αυτοΰ, υπολογίζοντες μεθ’ δλν,ς της επιστη
μονικές ακρίβειας τήν φαινομένων παραβο
λήν αύτοΰ, καταμετροΰντες τήν 60° μήκους 
ουράν αυτοΰ, καί περιγράφοντες ακριβώς τάς 
διαφόρους φάσεις αυτής της καί διαφορομόρ- 
φως παρουσιασθείσης.

Ο πρώτος δέ κομήτης ού ή τραχία ύπε- 
λογισθη έπι παρατηρήσεων Ευρωπαίων ά- 
στρονόμων έστίν ό έμφανισθείς ένέτε ι1456 .

Έκ νεωτέρων παρατηρήσεων έπεται δτι 
ή τοΰ κομήτου, Εύλέρου, καλουμένου τροχιά 
έφ’ ής κατά πρώτον έγένοντο αί παρατηρή
σεις μέχρι τοΰδε, ύπέστη έπαισθητήν έλάτ- 
τωσιν και συστολήν, δπερ άποδοτέον, πι- 
Οανω τω λόγω τή άντιδράσει τοΰ έν τή οΰ- 
pavta διαστάσει ένυπάρχοντος αίθέρος καί 
αοαρών ρευστών.

Οί δέ κομήται οί έπικληθέντες Έγκου καί 
Βιολα εισιν άςιοσημειωτοι διά τήν βραχύτητα 
τής περιόδου αυτών, καθότι ό μέν πρώτος 
επανέρχεται κατά 3 , 2 ως έγγιστα έτη ό 
δ’ έτερος άνά 6,1/4 περίπου έτη, ένώ οί λοι
ποί, ως γνωστόν διανύουσιν αιώνας ολοκλή
ρους1.

Περί ό ιαττόττων άστίρων.

Κατά τόν ιταλόν Σκιαπαρέλλην τό φαι- 
νομενον τών κομητών σχετίζεται πρός τό 
τών διαττόντων αστέρων. Κατά τήν έν χώ- 
fio κίνησιν, λέγει ούτος, τό ήμέτερον πλα
νητικόν σύστημα συναντά σμήνη σωματιδίων 
επίσης κινούμενων. Τά συστατικά τοΰ σμή
νους σώματα εύρίσκονται κατ’ άνάγκην πλη-

και την εν τή  Πανδώρα Π ερ ί Κ ο |J.η- 
τ  ώ  ν διατριβήν ήμών.

σίον άλλήλων, άλλ’ έλκόμενα υπό τοΰ ήλίου 
και πλησιάζοντα αύτόν συμπλησιάζουσιν άλ- 
ληλα καί ούτως εισέρχονται έν τώ ήμετέρω 
πλανητικώ συστήματι, έν ώ έρχονται κι
νούμενα πάντα δμοΰ περί τόν ήλιον. "Οταν δέ 
τό έν λόγω σμήνος έλθη είς τό περιήλιον τής 
τροχιάς αυτοΰ φαίνεται ώς κομήτης. "Οταν 
δε παλιν η τροχιά τοΰ περί ού δ λόγος σμή
νους συναντά τήν τής γής, τότε κατά περι- 
οδους ισας πρός τόν χρόνον τής πρός τόν ή
λιον άποκαταστάσεως αύτών, ή γή συναν- 
τώσα τό σμήνος έλκει πρός έαυτήν τά πλη- 
σ.εστερα πρός αυτήν σωματίδια τοΰ σμήνους- 
κχί ούτω γίνεται συνεχής κατάπτωσις διατ- 
τόντων. Ή υπόθεσις δμως «5 τη καίτοι ευ
φυής ούκ εξηγεί δμως δλα τά τών κομητών- 
φαινόμενα, πλήν ούκ άπάδει είς αυτά.

Περί άκ.Ιαν&ν αστέρων.

Κατά τάς παρατηρήσεις καί τούς υπολογι
σμούς τοΰ Άργελάνδου ό αριθμός τών διά τών 
οφθαλμών ορατών αστέρων συμποσοΰται κατά 
μέσων δρον είς 5 ,0 0 0  έως 5 ,800  διαιρου- 
μένων, άναλόγως τοΰ μεγέθους είς 9 — 10  
κατηγορίας, ών έ/.άστη εμπεριέχει, ώς έγγι
στα τόν έφεξής αριθμόν.

Α'.μ εγέθους. Άριθ. άςέρων 20
Β . » » 65
Γ'. » D 190
Δ'. » » 425
Ε'. » » 1 ,10 0
ΣΤ'. » » 3,200
Ζ'. » Λ 13 ,0 0 0
Π'. » » 4 0 ,0 0 0
©'. » » 142 ,0 00

200 ,0 00
Ό δέ Βεσελος άριθμεΐ 3 ,000  άστέρων 

9 0u— 1 0 ου μεγέθους, ένώ δ Λιτρόββιος τούς 
άναβιβάζει είς 70 ,000 .

Έν τω ορατώ δρίζοντιτώνΠαρισίων δια- 
κρινονται διά τώνδφθαλμών 4 ,14 0 . άς·έρες. 
Έν δέ τώ δρίζοντι τήςΑίγύπτου’Αλεξανδρείας 
4 ,6 3 8 , τω δρίζοντι τής Ιταλίας δ Πλίνιος 
ήριθμησε μόνον 1 ,6 0 0  ά'τέρας μέχρι 5 ου με
γέθους, ορατούς διά τών οφθαλμών. Καί έν 
τώ καταλόγω τοϋ Πτολεμαίου άριθμοΰνται 
μόνον 1 ,0 2 5  μέχρι GVJ μεγέθους.'

Ουλλιάμος ό ’Έρσχελος χρώμενος τηλε-
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σκοπίω εχοντι 20  ποδών μήκος ήρίθμησεν εν 
τώ οϋρανω 2 0 ,3 7 4 ,0 0 0  άστέρων. Λιά δε 
τηλεσκοπίου 40 ποδών μήκους υπελογισεν 
είς 18 ,0 0 0 ,0 0 0 , μόνον τούς έν τώ γαλαξία
’ ' 11 αστέρας I

'Τπολογιζομένης τής μέσης άκτΐνος τοΰ 
σεληνιακού δίσκου είς 1 5 ',33”, 5 άπαιτοΰν- 
ται 19 5 ,2 9 1  σεληνιακαί έπιφάνειαι δπως 
καλυφθή δ ουρανός. "Οθεν έπί τή υποθέσει 
δτι αί 2 0 0 ,0 0 0  τών άπλανών άστέρων τών 
μεταξύ Α'. καί θ', μεγέθους άπέχουσιν άπ’ 
άλλήλων κατ’ ισας τώ σεληνιακώ δισκίο 
διαστάσεις, ηθελεν υπάρχει είς άστήρ έν έκά- 
στνι σεληνιακή έπιφανεία- καί επειδή ή σε
λήνη δαπανά 4 4 ,.καί 33" δπως διατρέξη, ά 
πόστασιν ισην τώ έαυτής δισκίο, δέν θέλει 
συναντήσει έν τή διαστάσει ταύτνι ή ένα μό
νον άστέρα. Έντεΰθεν συμπεραίνομεν τίνι 
τρόπω ή σελήνη έν τή περιόδω αυτής δέν 
καλύπτει ή ολιγίστους άστέρας.

Έάν ληφθή ώς δρος συγκρίσεως ή άπό τοϋ 
ήλίου άπόστασις τοϋ Ποσειδώνος, ήτις υπο
λογίζεται είς 30 ,04  άκτΐνας τής τροχιάς τής 
γής' ή άπόστασις τοϋ έν Κενταύρω άστέ- 
ρος α. άπό τοϋ ήλίου υπερτερεί 7,523'/·ι; 
τής τοΰ Ποσειδώνος, υπολογιζομένης δηλο
νότι τής παραλλάξεως είς 0^ ,91. καί δμως ή 
άπόστασις τοΰ έν Κύκνω 61 άστέρος είναι 
σχεδόν ίση πρός 2 , ι/2 τής εν λόγω άποστά
σεως τόν έν Κενταύρω α. Ή δέ άπόστασις 
τοΰ Συρίου διά παραλλάξεως 0'\23 εΐναι 
τετράκις μεγαλειτέρα. Ύπολογιζομένη είς 
μυριάμετρα ή τοΰ Ποσειδώνος άπόστασις 
άναβαίνει είς 4 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 . Ή τοϋ Κρόνου, 
κατά τούς υπολογισμούς τοΰ ’Άνσενος είς
2 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0 , μυριομέτρων. 'Π δέ τοΰ Συ- 
ρίου ή ίση πρό 8 9 6 ,80 0  άκτίνας τής τρο
χιάς τήςγής, υπολογίζεται είς 13 ,7 6 2 ,0 0 0  
εκατομμυρίων μυριομέτρων. Άπόστασις ην τά 
φώς διατρέχει μόλις ένδιαστήματι 1 4 ετών!

Άπό τοΰ ήλίου μέχρι τοϋ 6 1 ου τοΰ Κύ
θνου, υπάρχει άπόστασις 657 ,0 0 0  άκτίνων 
τής γήινου τροχιάς- δθεν τό ηλιακόν φώς

1 Καί ομωί ό 'Έ γελο ϊ άπετόλμησεν Ιν τή  ι
δεολογική αύτοΰ -τταραφροσύνν) ν ’ άιτοκαλέσν) τήν 
“πειρον ταύτην τών ουρανίων σωμάτο>ν πληΟΰν 
ε?«νθηματικάς τοΰ δέρματος έκφύσεις η σωρείαν 
μυιων!! (Encyrlepcd. § 270 addit. nun §§268 et 
270.)

τό όποιον φθάνει ε ί ς  λεπτά τής ώρας 8  , 1 7  ,  

καί 78" είς τήν γήν, έντώ μνησθέντι αστέρι 
φθάνει μόλις μετά δέχ.α καί επεκεινα έτη.

"Εκ τινων ευστόχων φωτομετρικών υπο
λογισμών τοΰ I. Έοσχέλου έςαγεται ότι τ ι-  
νές τών τοϋ ναλαξίου άστέρων, τών δια τη
λεσκοπίου εξ γαλλικών πηχεων δρατών, εί
σίν έν τοιαύτη άφ’ ημών αποστασει, ωστε 
έπί τή υποθέσει δτι άρτι επλασθησαν ηθε- 
λον διέλθει 2 ,0 00  περίπου έτη δπως τδφώς 
αύτών φθάση μέχρι τής γής! Καθίσταται 
άδύνατον ν’ άντιληφθώμεν τών έν λόγω α
ποστάσεων- οθεν δρθώς είπεν ο Βεσελος, οτι 
ή διάστασις ή διατρεχομένη υπό τοϋ φωτός 
έν χρονικώ διαστηματι ενος έτους είναι ες 
’ίσου άκαταλόγιστος δπως η διατρεχομένη 
έν διαστηματι 1 0 ΐ| επέκεινα έτών- τούτου 
ένεκα μάτην ήθέλαμεν κοπιασειν ινα κατα- 
δείξωμεν έπαισθητώς τάς άνωτέρας τών συ
νήθων τής γής διαστάσεων ως π.χ. των τοϋ 
γαλαξίου άστέρων κ.λ.

Μετά πολλών κόπων καί μόχθων επέτυχε 
κατά τό έτος 1 8425 διευθυντής τοϋ έν Κοι- 
νισβέργή άστεροσκοπείου Βέσελος να κατα
μέτρηση τήν άφ’ ενός τών άστέρων άπόστα- 
σιν τής γής, καθότι μετά τριών έτών επα- 
νηλειμένας παρατηρήσεις έπί τριών μικρών 
άστέρων τοϋ Κύκνου, μικρόν απ’ αλληλων 
άπεχόντων εύρεν δτι ή παραλλαγή τών α- 
στέριον τούτων ήτο μόλις ενός τριτημοριου 
δευτερολέπτου. 'II παραλλακτική αύτη γω
νία έ/ουο'α βάσιν τήν ακτίνα τής τής γής 
τροχιάς, ήτοι 38 εκατομμυρίων λευγών, 
δεικνύει κατά συνέπειαν δτι ή απηστασις 
τής γής άπό τών έν λογω αστέρων τοϋ 
Κύκνου εΐναι 6 0 0 ,000*!! μεγαλ/,τερα αφ 
δ,τι ή τής γής άπό τοϋ ήλίου- επομένως 
τό φώς τό άπό τόν ήλιον είς τήν γήν φθά- 
νον έν χρονικώ διαστηματι 8 ως έγ
γιστα δευτερολέπτων, διατρεχον άνα 6 17 , 
000  λεύγας κατα δευτερολεπτον, κατανα- 
λίσκει δέκα έτη δπως άπό τών μνησθέντων 
άστέρων φθάστί μέχρις ημών ! Και έπί τή 
υποθέσει δτι μία σφαίρα μεγάλου τηλεβο- 
λου έκσφενδονουμένη άπό ενός τών ρηθεντων 
άστέρων καί προχωρούσα προς ημάς μετά 
τής συνήθους τών τηλεβολικών σφαιρών τα
χύτητας δέν ήθελε φθάσει είς τήν γήν η μετά 
παρέλευσιν 2 3 ,3 0 3 ,0 3 0 , ετών!
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Έκ τών άστέρων ο'ίτινες θέλουν ακολού
θως καθέξει τόν αρκτικόν πόλον μέχρι τοϋ 
Βέγα τής Λύρας, δ κάλλιστος πάντων θέλει 
αναπληρώσει τόν νυν πολικόν αστέρα μετά 
παρέλευσιν 1 2 ,0 0 0  ετών.

Διάφοροι τών αστέρων έφάνησαν κατά 
πρώτον είς έποχάς χρονικώς ώρισμένας. Ού
τως έν ετει 1 4 π. X. έφάννι εις άστήρ έν τώ 
άστερισμώ τοϋ Σκορπιοϋ. Έν ετει 1 2 3  μ.Χ. 
έν τώ άστερισμώ τοΰ Όφιούχου. Έν ετει 
17 4  μ. X. έν τώ τοϋ Κενταύρου. Έν ετει 
3 6 9 2 η 386  έν τώ τοΰ Τοξότου. Έν ετει 
8 2 7 2 έν τώ τοΰ Σκοαπιοΰ ώσαύτως. Έν ετει 
94 5  μεταξύ τοΰ τοϋ Κυφέως κα'ι Κασσιο- 
πείας. Έν έ'τει 1 0 1 2  έν τώ τοΰ Κρινοϋ. Έν 
ετει 12 0 3  έντώ τοϋΣκορπιοΰ. Έν έ'τει 12 3 0  
έν τώ τοΰ Όφιούχου. Έν ίτε ι 12 6 4  μετα
ξύ Κηφέως πάλιν καί Κασσιοπείας. Έν έ'τει 
1 572  έν τώ Κασσιοπείας. Έν έίτει 1578.... 
1 5 8 4 , έν τώ τοϋ Σκορπιοΰ. Έν ετει 16 0 0  
έν τώ τοΰ Κύκνου. Έν έ'τει 1 60-4 έν τώ
τοΰ Όφιούχου. Έν έ'τει 1 6 0 9 .....16 7 0 , έν
τω τής Άλώπεκος. Καί έν ετει 18 4 8  έν τώ  
τοΰ Όφιούχου.

Περί σύμπαντος.

Τά γνωστά ήμϊν αθροίσματα αστέρων πε- 
ριφερομένων έλλειψόειδώς περί κοινόν τ ι κέν 
τρον βαρύτατος, κατά τούς γνωστούς τής 
παγκοσμίου βαρύτατος νόμους, είσίν 28 ,000' 
καί όμως πλεϊστα τών ουρανίων σωμάτων 
είσίν ημΐν πάντν-, άγνωστα, καθότι απειρά
ριθμα μέν ευρίσκονται είς αποστάσεις έν αίς 
ού φθάνει ανθρώπινος ό'ρασις καίτοι υπό έν- 
τελεστάτων τνιλεσκοπίων βοηθουμένη. Πλεϊ- 
στα άλλα έξηφανίοθησαν πριν η η λάμψις 
τοΰ φωτός αύτών φθάση μέχρι τής γής· καί 
οΰκ ολίγα έκ τών γνωστών τοΐς προπάτοριν 
ημών έκτοπισθέντα άπεχώρησαν όπου ή Αν
θρώπινος ό'ρασις ουδόλως εισχωρεί ούδε διά τής 
συνδρομής τών ίσχυροτέρων τηλεσκοποίων.1

Δότε μοι, ελεγεν ό Καρτέσιος, ύλην καί 
κίνησιν καί πλάσσω κόσμον, μηδόλως λογι- 
σάμενος ότι τό πλάσμα αύτοϋ ηθελεν είσθαι 
τεράστιος μηχανή καί ούχί κ ό σ μ ο ν  καθό

 ̂ · 1 παρχουσι διάφοροι ουρανογραφικοί πίνακες 
ε ;  ών άξιος λόγου ό τοΰ ίταλοϋ αστρονόμου Έρ- 
νέστρου Κατον.ίου

άμοιρος ηθικής καί νοερας δυνάμεως. Ούτω 
καί ό ’Αρχιμήδης έπειράθη ύπολογήσαι πό
σοι κόκκοι ψαμμίτου άπαιτοϋνται πρός συμ- 
πληρωσιν τοΰ σύμπαντος, μηδόλως καί ού* 
τος λογισάμενος ό'τι τό άπειρον ουδέποτε 
δύναται συμπληρωθήναι!

»'Η μάλλον τολμηρά φαντασία οπισθο
δρομεί, λέγει δ σοφός συγγραφεύς τών Θρη
σ κ ε υ τ ικ ώ ν  Μ ε λ ε τ ώ ν  Zschokke, ά- 
ποδειλιώσα ένώπιον ταύτης τών θείων δη
μιουργημάτων τής απειρίας. Καί άν ήδύνασο 
πτερυγοφόρος νά πετάξης άπό άστέρος είς 
αστέρα ταχύτερον τής αστραπής, ταχύτερον 
τοΰ φωτός, ταχύτερον τής διανοίας, άν τοι
ουτοτρόπως άφινες μακράν ό'πισθέν σου την 
γήν καί τόν ήλιον αύτής, άν τήν ουράνιον 
ταύτην πορείαν σου έξηκολούθεις άκαταπαύ- 
στως είς αιώνας αιώνων, ήθελες καί τότε 
μάτην επιζητεί τό τέρμα τοΰ σύμπαντος τής 
κτίσεως. Κατά διαδοχήν νέοι αστέρες, νέα 
δημιουργήματα ήθελον σοί έπιλάμπει έξ ά- 
περάντων αποστάσεων. "Αν δε καί μέχρις 
αύτών έφθανες, ήθελον σοί άποκαλυφθή καί 
άλλοι νέοι λαμπροί κόσμοι, έν νέων ακατα
λόγιστων αποστάσεων. Ούδέν οριον, ούδε- 
μίαν όχθην ήθελες απαντήσει. Ό νοϋς σου 
ήθελε χαθή έν τνί άπειρία τών ό'ντων σύ δέ 
ουδέποτε ήθελες φθάσεΐ τό κράσπεδον τοΰ 
Παντοδυνάμου, η τό κέντρον τών ένεργειών 
αύτοϋ!»

Ιδού όποια τά έργα τοΰ 'ϊψίστου, καί ό
μως εΐπεν άφρων έν καρδία 'αύτοϋ, ο ύ κ έ- 
σ τ  ι Θεός!ΐ! Ό Pater orbis! Unde nefas 
tautum1.

I. ΔΕΚΙΓΑΛΑΪ.

Κ ύ ρ ι ο ι  σ ν ν τ ά κ τ α ι  τ ο ϋ  Β ύ ρ ω ν ο ς ,

Έπιστέλλων ημΐν έγγραφον έκ Ν άξου ,φέ- 
ρον χρονολογίαν τής 1 1 Μαίου 16 7 0 , ΐνα 
δημοσιεύσητε, άν έγκρίνητε, αύτό, πρ ο στ ί- 
θηρ ι καί τάς έξης όλίγας διασαφήσεις- τό δια
κόσια έτών καί επέκεινα ηλικίαν έχ ον τούτο 
έγγραφον επιγράφεται α  Β ο υ ν ά ,  π ά σ χ ο υ . Ι α  

κ α ί  έ ν τ ρ ι τ ί ε ς ϋ  Καί διά μέν τής λ έ ξ ε ω ς  β ο υ ν ά ,  

εννοεί ό',τι καί ημείς σήμερον .-τάσχον.Ια δε, 
ίταλιστί, τάς βοσκάς, καί ί ν τ ρ ι τ ί ε ς ,  τήν 
απονομήν τοϋ ενός τρίτου τοϋ εισοδήματος.
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Τό έν τρίτον τοϋτο, νομοθετηθεν έπί Φραγ
κοκρατίας, έδίδετο τακτικώς καί μετ’ αύτήν 
ώ; φόρος πρός τούς απογόνους τών Φράγκων 
παρά τών καλλιεργούντο^ τάς θέσεις τάς 
σημειουμένας έν τώ εγγράφω. Διηρκεσε δε ή 
φορολογία μέχρι τοϋ 18 2 0  έ'τονς, ό'τε ό Μι
χαήλ Μαρκοπουλίτης, εκ τών προκρίτων τής 
νήσου, άπήλθεν είς Κωνσταντινούπολην καί 
παραστήσας είς την όθωμανικήν Κυβέρνη- 
σιν τό άδικον αύτής, έπέτυ^ε τήν κατάρ- 
γησιν.

Παρακαλώ υμάς νά φροντίσητε νά 
φυλαχθνί άσφαλώς τό έγγραφον, καθό πρω
τότυπον. Μοί έδόθη δέ πρό y ρόνων υπό τοϋ 
μακαρίτου φίλου μου Χρυσάνθου Σομαρίπα, 
άνήκοντος είς τήν οικογένειαν τών δουκών 
<le Sommarive καί χρηματίσαντος βουλευ- 
τοΰ τής Νάξου έπί βασιλείας ’Όθωνος.

Έ ν ΆΟήναις Trj 19 Α πριλίου 1Β7 S-.

Ν. ΛΡΑΓΟΊΓΜΗΣ.

Ρουνα πασχουλα και εντριτιες 1670  
μα γιου— 11  κατατονέο

Πρώτος Στελιδα Θεοφιλακτος. χΟ.ία τετρα
κόσια ασπρα......................άσπ. 1 400

2 Πολίχνη Αντονις σουμαρίπας
καί μπαργιαμίς μετίς εν- 
τριτίες . . . . . . . . .

3 Αβολιανή τζορτζέτος μετις
ίντριτιες πού εγον μεσα στο 
τόπο. διοχλιάδες τετρα
κόσια π εν ιν τα ..................

4 Οσκελος Γέρονιμος κοντές
πετακοσια πενιντα ασπρα 
μετις ε ντρ ιτ ιε ς ..............

5 σιδεροπετρα χρουσις κορονε-
λος y Γλια πεντακόσια άσ
πρα ..............................  .

6 Αγιασο σταγι μπαρότζις yi-
λια ασπ ρα ........................

7 Γιαλη φραντζεσκος μπαρο-
τζις Αντονίς μαβρομάτις 
καί μαρκος άναπλιοτις ασ- 

χ ίλ ια .........................

8 μεΓαλι βίγλα αντονίς μαυ-
ρομάτις φραντζεσκος μπα-
ροτζις καί διμιτρι κκ. . . άσπ. 850

9 σανκρο τζορτζις σουμαρίπα
καί ©ίλιπος σουμαρίπας έν- 
τ ο ιτ ιε ς .................... . ■ ·  ̂ 590

10  τρίποδες φατακις διακόσια
πενιντα . . . . . . . . . .  ·  ̂ 250

1 I Κιεχρες αντονίς μπαρότζις
εφτακόσια ασπρα . . . .  » 700

12  Έβρίακίες ασπρα χίλια εξα
κόσια ........................   * 1600

13  αρχατος χρουσις κορονελας
α-τπρα χίλια πενήντα . . .  » 1050

1 4 μαραθος Γιακουμος καστρις
χίλια πεντακόσια . . . .  » 150

15  μικραργία φίλαπος σουμαρ- 
ριπας ασπρα τριακόσια ικο- 
σι π ε ν τ ε ......................... » 320

16  αργία τζορτζις σουμαρίπας
πεντακοσιά ικοσι πεντε . » 525

1 7  αργία τζορτξις κορπ. εκατό » 10 0
18  δαμαργιονας φιλιπος Λουρ-

δας διακόσια πενιντα . . . » 250
1 9 απλικι τζαμπατις κορονελο

χίλια εκατό πενιντα . . .  » 115 0
20  απλικι μαρκαντονις χίλια

εκατό π ε ν ιν τ α ..............  * 1 15 0
21 πανέρμος τζανε τελαροκας

χίλια οκτακορια..............  » 18 0 0
22 Χιμαρος μαρκος άναπλιοτις

καί φιλιπα - παρπαρίγο χι ·
λια π εντακόσ ια ..............  » 1500

23  ανακια τζανε τελαροκας εξα
κόσια α σ π ρ α .................. » 600

24  Χαλατρι φιλιπος λουρδας'ασ-
ποα οκτακοσ ια ............... » 800

25 καλιστιχια χρουσις καστρις . » 1000
26  οοτοδοτις διο χιλιάδες ο

κτακόσια ......................... » 2 8 00
2 7  μερσίνη μαρκαντονι τζιλύ

πεντακόσια - . ..........  » 500
28  Αακους αντονίς γριμαλτις

γιΙΐΛ  εφτακόσια . . . .  « 1 7 0 0
29  δριτις χρουσις κορονελος 6-

κτακοσια . . . . . . . .  » 800
30 αγια κιριακι χρουσις κορονε

λος εφτακόσια .................. » 780
31 αμομαξι Γίικολ,είος σουμαρί-

4

ν 1450

» 24 5 0

» 550

» 15 0 0  

» 1000

ν 1000
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πας χίλια . . . . . . .  άσπ. 1 000
32 βαθρη χρουσις σουμαριπα

μάρκου χ ίλ ια .................. » 10 0 0
33 μεσι τζορτζετος μπαροτζις

5to χιλιάδες τετρακόσια . » 2400
34 κοράκι φραντζεσκος μπα-

ροτζις διο χιλιάδες τετρα
κόσια ................................ » 2400

35 άγια μάναςτιρι ασπρα τετρα
κόσια ................................ » 400

3 6 κανας γιακουμος καςτρις χί
λια α σ π ρ α .....................  » 100 0

37  σκιεπονη μαρκος Κορονελος
χίλια ασπρα.....................  « 1 0 0 0

38 χαλαντρα φιλιππος Γριμαλ-
τις χίλια διακόσια . . .  » 120 0

39  αγιο πνεύμα τζορτζι σουμα-
ριπας χίλια ασπρα . . .  » 10 0 0

4 0  Γραπουτι Νικολας συνουδος
χ ίλ ια ...............................  » 10 0 0

41 Κυνιδαρος χρυσις κορονέλος
χίλια . .  .....................  » 10 0 0

4 2  Κυραμοτι γιακουμος γρι-
μαλτις τζαμπάτι μπαροτ-
ζις εν ια κο σ ια ..................  » 900

4 3 σιφονες τζανες Γιουστιανανος
καί σουλτανα χίλια τρα-
κοσ ια ................................ » 1300

4 4  φαναρι Ματεος σουμαριπας
πεντακόσια ασπρα . . . .  » 500

4 5  φινελια αντονις μπαροτζις
ε ξ ε κ α σ ια ......................... » 600

46  φιλοτι χρουσις μπαροζις ε
φτακόσια ........................  » 700

4 7  αμελαθιου και τζικαλαργα
εφτακόσια πενιντα . . . .  » 750

48 ραχι γιακουμος καστρις ασ
πρα π ε ν ιν τ α .................. * 50

49  φλεργιο Γερμανός σουμαρι-
πας χίλια ασπρα . . . .  » 10 0 0

50 απανο κάστρο εφτακόσια Νι-
κολας Γριςπος..................  » 800

51 μελάνες αγουστις τενορες
οΚτακοσια . . ι . . . . » 800

52  μεγάλες πετρες Γεζουϊτες
τρακοσια πενιντα . . . .  » 350

53  άγιος διμιτρις φιλιπος Λούρ-
δας τρακοσια πενιντα . . » 350

5 ί  άγιος μαμας εφτακόσια . . » 700

55 κορακια Γιακουμος κορονέ
λος πενιντα ασπρα . . . άσπ. 50

56 ξεροκαμπος χίλια ασπρα . . » 1000
Φραντζεσκος μπαροτζις.
Χρουσις καστρις. 
χρουσις Κορονέλλος. 
τζουανες ντελαροκας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΕΝΥΠΝΙΟΝ.

Φι.ΙύαονσοΓ. όμήγυρις.1

Πριν ή έπιληφθώ της άναγνώσεως τοΰ 
προαγγελθέντος υμΐν ποιήματος, η μάλλον 
είπεϊν στιχουργήματος, άναγκαϊον θεωρώ 
προειπεΐν υμΐν δύο τινά : πρώτον, δτι καθά- 
περ καί υμείς αυτοί μετ’ ολίγον πεισθήσεσθε, 
το άναγνωσθησόμενον στιχούργημα υπό ποι
ητικήν εποψιν θεωρούμενον μετριωτάτης τυγ
χάνει δν, ί'ναμή εϊπω μηδεμιας αξίας' εί δέ 
τινα εγκλείει έν έαυτώ τήν άξίαν, αΰτη συν- 
ίσταται είς τόν σκοπόν μόνον δι’ ον τοΰτο 
έγράφη, σκοπόν καθαρώς ήθικόν, ώς παρακα- 
τιόντες άναπτύξομεν.

Και εικόνας μέν έν αύτώ ρομαντικός ου
δόλως, ουδέ άνθη ποιητικά άπαντήσετε, ε! 
δέποτε κάνέν τοιοϋτον τυχαίως παρεισέπεσε, 
τοΰτο βεβαίως, η Μοϋσάτις λεληθότως καί 
έν άγνοια τοϋ ποιητοϋ παρενέβαλεν, η δει
νός τις άνεμοστρόβυλος άφαρπάσας έκ ταπει- 
νοϋ τίνος καί άποξηρανθέντος κηπίσκου, με- 
τέφερεν έν αύτω" διόπερ οΰτε τήν οσμήν 
άλλ’ ουδέ τήν χροιάν ομοιάζει τό παράπ*ν 
πρός τά αθάνατα τοϋ Έλικώνος άνθη. Δεν· 
τερον δέ ό'τι σκοπός τοΰ ποιήματος έστιν ΐ  
στηλίτευσις τής κατ’ έπιφάνειαν περί τά θεΐ* 
εύλαβείας τινών, ούκ ευαρίθμων δυστυχώ?) 
τών έν τή κοινωνία, ών πασα ή εύλάβει* 
καί αί Χριστιανικαί άρεταί περιστρέφονται *ν 
τώ στενώ ξηρώ καί άγόνω κύκλω τής Έξ«' 
τερικής μόνης λατρείας.— Καί τούτων μέν, 
τών δή καί καλών χριστιανών καί ευλαβών 
καί πιστών, ώς μή ώφελε, κοινώς άποκ*' 
λουμένων, δύο τινές υπάρχουσι κατηγορί*1· 

ή τών έν πεποιθήσει πιστευόντων είς 
τής θρησκείας δόγματα, περιοριζομένων ό'μ̂ ί

1 ΆνεγνώσΟτ, έν τω  Συλ. Άδριανουπόλεωί·
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ίί'τε άμαθείας είτε XX '.ής αγωγής έ'νεκεν, είς 
τήν απαρέγκλιταν έκπλήρωσιν μόνων τών 
τυπικών καί άναφαρικώς πρός τό άτομον ί -  
πιβαλλομένων υπό τής Εκκλησίας θρησκευ
τικών καθηκόντων. Οϋτοι ού διαλείπουσι φοι- 
τώντες έν τοϊς ναοϊς, έ'ν τε ορθρίαις εσπερίαις 
τε καί νυκτερίοις άκολουθίαις, μηδεμίαντών 
νηστειών καταλύοντες καί τετράκις τοΰένιαυ- 
τοϋ έξομολογούμενοι καί μεταλαμβάνοντες, 
καθώς έξ άγνοίας νομίζουσιν ό’τ ι έν τούτοις 
καί μόνοις έγκειται πασα ή θεία καί υψηλή 
τοϋ θεανθρώπου διδασκαλία’ ολιγωροϋσι δέ 
άφ’ ετέρου, η μηδόλως μεριμνώσι περί τών 
πρωτίστων καί υψηλών καθηκόντων, άτινα 
υπό πάντων έν γένει τών θρησκευμάτων, καί 
αύτών τών μάλλον άλλήλοις άφισταμένων 
έπιβέβληνται τοϊς άνθρώποις, προ πάντων δέ 
καί έξόχως υπό τής θείας τοϋ διά τό ά/0ρο>- 
πινον γένος σταυρωθέντος Ίησοΰ διδασκα
λίας τοϊς οπαδοϊς αύτοΰ.— Β . ή τών άνευ 
πραγματικής πεποιθήσεως άκολουθούντων τά 
τής Εξωτερικής λατρείας, άλλά πρός άνθρω- 
ποπαρεσκειαν, κατά τό δή λεγόμενον, χάριν 
έπιδείξεως ευλαβείας είτε βνωτικών έστιν 
δτε συμφερόντων.

Οί άνήκΟντες έν ταϊς δυσί προρηθείσαιςκα- 
τηγορίαις, ών ίκανά δυστυχώς παραδείγμα
τα έν τώ βραχεί τοϋ βίου μου διαστηματι 
έτυχον ίδεϊν, πάντες παρεγνώρισαν, ή μάλ
λον είπεϊν ούδόλως έγνώρισαν τήν θεόπνευ- 
στον καί ίεράν τοϋ Εύαγγελίου διδασκαλίαν, 
ής βάσις καί θεμέλιος άδαμάντινος λίθος έ- 
στίν ή πρός τόν Θεόν καί τόν π7.ησίον αγάπη. 
«’Αγάπα Κύριον τον Θεόν σου έν δλη τ·?ί 
καρδιά σου καί άγάπα τόν πλησίον σου ώς 
εαυτόν.» Έν τούτω έγκειται πάσα αρετή, 
πασα θρησκεία, πας νόμος έντώ κόσμω τούτω 
καί έν τώ μέλλοντι καί έκ τούτου ώς άπό 
χρυσορρόου πηγής άπορρεει παν άγαθόν καί 
υψηλόν αίσθημα" έν αύτώ συγκαιφαλαιοϋ- 
τοα ολόκληρος ή τοΰ θεανθρώπου θεία δι
δασκαλία, καί έν αύτώ τέλος έγκρύπτεται 
"ο μυστήριον τής ένσαρκώσεώς του, ή πρός 
τόν Θεόν καί τόν πλησίον αγάπη. «Έν ταύ- 
τ«ις, λέγει, ταϊς δυσίν έντολαϊς δλος ό νό- 
Κ·°ς καί οί προφήται κρέμανται,» ’Αγαπατε 
αλλήλους!

Έκ τής θείας ταύτης εντολής έκπορεύον- 
~αι, ώςχρυσαϊ καί άιτινοβόλοι θυγατέρες

ύπερφυοϋς μητρός ή πρωτότοκος άγία Ελεη
μοσύνη, Ιπονται δέ ταύτ·/) ή φιλοξενεία, ή 
τών νοσούντων νοσηλεία, ή τών καμνόντων 
περίθαλψις ή τών θλιβομένων παρηγορία.

Τί ώφελεϊ μοι, πανευλαβέστατε Κύριε, 
εί σΰ μέν νηστείαις καί προσευχαϊς καί άλ-, 
λεπαλλήλοις γονυκλισίαις έπικαλη δι’ ε
αυτόν τήν έξ ύψους άντίληψιν καί τήν έκ 
τών δεινών σου ρΰσιν παρά τοΰ κοινού ήμών 
ρύστου καί Σωτήρος άπεκδεχόμε'/ος ουτω τήν 
βασιλείαν τών Ούρανών, ένώ έγώ ό όμοιος 
σου, δ ομοπάτριος άδελφός σου, ο έκ τών 
χειρών τοΰ αύτοΰ παντοδυνάμου άπειραγά- 
θ'ου καί πολυελέου Πατρός έξελθών, κρούω 
ματαίως τάς τανυσκίους θύρας τοϋ μεγάρου 
σου επαιτών σοι τεμάχιον άρτου, άσιτος 
καί τρέμων υπό τής πείνης καί τοΰ ψύχους; 
σΰ δέ ο κατ’ εικόνα Θεοϋ, ώς μή ώφελε, 
πλασθεΐς, ούδ’ ένί καν τών υπό τήν Λου- 
κούλιον τράπεζάν σου πιπτόντων ψυχίων 
άξιοϊς νά μ’ έλεήσης; εί δέ που συναντήσεις 
μοι καθ’ οδόν, άποστρέφει άπ’ έμοϋ τά πρό- 
σωπον, άποτροπιαζόμενος τήν θέαν τών ρα
κιών μου καί τοΰ κατεσκληκότος προσώπου 
μου, καί γοργώ μακράν μου φεύγεις βηματι 
ώσεί υπό πανώλους κατεχομένου ;

Είς τ ί ώφελοϋσι με αί σήμερον δεήσεις 
προσευχαί καί έξομολογήσεις σου, ενώ την 
έπιοϋσαν συκοφαντείς με άόίκως, διαβαλλεις 
καί άτιμάζεις με, ή λαβόντα προσκαίρως ά- 
νάγκην τοϋ βαλαντίου σου προσφέρεις μοι 
τοΰτο έπί τώ άνηκούστω καί φρικαλέω τόκω 
τών 5 τοϊς %  κατά μήνα καί συν ένεχύρω 
μά'λιστα διπλάσιάν τήν άξίαν τοΰ δανειζόμε
νου μου ποσοϋ, μέ καταστρέφεις δ’ οΰτω 
άντί νά μ’ εύεργετήστ,ς;

Τοΰτο δέν είνε κύριοι έπινόησις τής φαν
τασίας μου, άλλά γεγονός, διότι ετυχέ ποτε 
νά γνωρίσω έν τινι πόλει τοΰ Ευξεινου «ν- 
θρωπόμορφον τοιοϋτον κεφαλαιούχον τοκο
γλύφον, δστις ήν, ώς εί/.ός, γνωστός πασι 
τοϊς κατοίκοις τής πόλεως εκείνης, καί δστις 
έν τούτοις ούδεμίαν κατέλυε τών νηστειών, 
ούδ’ έτυχέ ποτε άπών έκ τής λειτουργίας.

Καί έν τούτοις ο άγαθος έκεΐνος άνθρω
πος έ(3οόνει καί έν πεποιθήσει ετι φρονεί ότι 
είνε δ κάλλιστος τών χριστιανών καί δτι ά ■ 
παρεγκλίτως καί άκριβώς ά'.ολουθεϊ τά υ
ψηλά δόγματα τής θείας τοϋ Ευαγγελίου
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διδασκαλίας, τά δόγματα εκείνου δστις είπεν 
« Εύκοπώτερόν ές·ι κάμηλον διά τρυπήματος 
ραφίδος διελθεΐν ·ί) πλούσιον είς τήν βασιλείαν 
τοϋ Θεοϋ είσελθεΐν' και, «έφ’ δσον έποιήσα- 
τε ενί τούτων τών αδελφών μου τών έλα- 
χίστων, έμοί έποιήσατε, μυριοπλάσιον δ’ άν- 
τιμετριθήσεται Cu.iv έν τή βασιλεία τών Ου
ρανών.»— ΟύδέΛοτε δμως, έξ δσον οίδα,ειπε 
νηστεύετε, ή προσεύχεσθε άπό πρωίας fι.ί-  
χρις εσπέρας, άλλά τά « παρατιθέμενα έν τι, 
τραπέζη έσθίετε’ 33 «ού τό είσερχόμενον εις τό 
3)στόμα κοινοί τόν άνθρωπον, άλλά τά έκ- 
J) πορευόμενον έκ τοϋ στόματος, τσϋτο κοι- 
» /οϊ τόν άνθρωπον’ έκ γάρ τής καρδίας έξερ- 
»/ονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοι- 
JJ/ειαι, πορνείαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δό- 
»λος, ύπερηφανία, βλασφημίαΐ, κλοπαί, όευ- 
3) δομ αρτυρίαΓ ταϋτά έστιν τά  κοινοϋντα τόν 
3> άνθρωπον. Προσευχόμενοι δέ μή βαττολ.ο- 
«γε ΐτε  ώς περ οί έθνικοί- δοκοϋσι γάρ δτι 
»έν τ·?ι πολυλογία αυτών είσακόυσθήσονται,
3)άλλ’ έν πνεύματι και άληθεία προσκυνεΐτε 
33 τόν Κύριον. Ού γάρ πας b λέγων μοι Ινύ* 
3>ριε, Κύριε, είσελεύσεται είς τήν Βασιλείαν 
»τών Ουρανών, άλλ’ 5 ποιών τό θ'ελημα τοϋ 
33ΐΙατρός μου τοϋ έν Ούρανοΐς. 33

Τοιαϋτα οί/.τρά παραδείγματα, τοιαϋται 
έν τη κοινωνία άσχημίαι, ευτυχώς ούχί το- 
σοϋτον κοιναί, ούχί δμως καί πάνυ σπάνιαι, 
παρώτρυνάν με πρό δεκατεσσάρων έ;ώ ν έν 
Ίεροσολύμοις ευρισκόμενον νά συνθέσω τό 
ποιημάτιον, ούτινος θέλετε έχει τήν επιεική 
υπομονήν ν’ άιροασθήτε τήν άνάγνωσιν.

Μή τις δμως υμών, πρός Θεοϋ, ύπολάβη 
δτι λέγων ταϋτα εννοώ ότι ή έςωτερική λα
τρεία καί ή έκπλήρωσις πάντων, έστω τού 
έπουσιωδε^έρου τών υπό τής άγίας ίμώ ν ’Ορ
θοδόξου εκκλησίας έπιβαλλομένου ημΐν κα
θηκόντων είσί παοαληπτέα καί παραγκωνι- 
στέα' πολλοϋ γε καί δ ε ι! μηδείς τοιαύτην 
κακόδοξον άποόότω μοι δόξαν. Ά π ’ έναν- 
τίας φρονώ, παραινώ καί πιστεύω δτι δει 
καί «τούτο ποιεΐν κά ιεΐνο μή άριέναι. 3) 

’ϋβούλήΟην μόνον, έπ ί τών αρχών αυτών 
τοϋ Ίεροϋ Ευαγγελίου έρειδόμενος ν’ άποδεί- 
ξω δτι ΓΙίστις άνευ άγαθών έργων μηδέν έ- 
στι, ή μάλλον είπεΐν, σώμά έστι νεκρόν, ά
γονον, δυσειδές καί κάκοδ JJLOV.

ΊΙ ιδέα δε αΰτη άπ’ αυτής έτι τής πρώ

της παιδικής ηλικία^ μου ένεπνεύσθη μοί 
καί ενέφυτεύθη έν τε τώ  ναώ καί τη καρδίΛ 
μου, διότι έν τή αλληλοδιδακτική Σχολίί 
τής ίΐατοίόος μου ένθα τό ϊίρώτον έδιδάχθην 
νά συλλαβίζω, έ'.εΐνο ό'τίερ έν πρώτοις έμα
θαν ν’ ά/αγίνώσκω ην τό εξής Οαυμάσιον τε
τράστιχον, γεγραμμένον μέγάλοις γράμμα- 
σιν έπί πίνα/.ος άνηρτημένου ύπερΟεν τής δι· 
δασκαλικής καθεδρας.
’Έ ργα καλα Οελ’ ό θεός καί καΟαράν καρδιαν. 
Ού/1 πομπός δωρήματα, καπνίσματα. Ουσίαν. 
Τοιαΰτα δεν χρειάζεται ό Κύριο; τώ ν δλων" 
καροίαν θέλει καΟαραν, δικαίαν, χωρίς δόλον.

"Ωστε άν έξακολουθώ έτι καί νϋν τοιαύ- 
τα τρέφων φρονήματα, τό σφάλμα ούκ έμόν 
άλλά τοϋ παιδαγωγήσαντόξ με διδασκάλου,

Δεύτερος έτι λ.όγος τής συνθέσεως το3 
προκείμένου ποιηματίου υπήρξεν η {φορητός, 
είς εμέ τουλάχιστον, καί βλάσφημος ρήτρβί 
του «πίστευε καί μή ερεύνα>3 έκ διαμέτρου 
άντ'./.ειμενη καί άντιστρατευομένη πρός τα 
τοϋ Ευαγγελίου «Ερευνάτε τάς Γραφάς.))

'Οσάκις τυχόν υπέβαλλ.ον κατά τήν επο
χήν τοϋ μαθητικού μου σταδίου, ε ίτ ’ εγώ 
είτε τις έτερος τών ομηλίκων συμμαθητών 
μου απορίαν τινά πρός τόν διδάσκαλον τής 
Ίεράς Ιστορίας ούτος άντί πάσης άπαντή' 
σεως, έπανελάμβανεν ημΐν άείποτε τό στε- 
ρεότυπόν του «π ίπτευε καί μή έρεύνα')3 ο* 
περ έστίν ίσον τοϋ άποκτηνώθητι, τύφλωτ- 
τε, μή σκέπτου, μή κρίνε τά τοιαϋτα, διότι 
τό δικαίωμα τοϋ λόγου άπηγόρευταί σοί. 
Όρθώς νομίζω, κύριοι, ανωτέρω τήν ρήτραν 
ταύτην βλάσφημον άπεκάλεσα, διότι ούδέν 
ήττον σκοπεί αύτη ή τήν έξαφάνισιν τοϋ λό
γου, καί τήν άποκτήνωσιν τοϋ λογικού αν
θρώπου. Ταύτης έφαρμοζομένης, έ λόγος 8ν 
έδωρήσατο ό Θεός τώ  υπερτάτω της δημι* 
ουργίας αύτοϋ δντι, δι’ ού καί μόνον ύπερ- 
τερεΐ ό άνθρωπος πάντων τών λοιπών κτι
αμάτων, δ ι’ ού μετέχει τοϋ θεοϋ καί κοί- 
νωνεϊ μετ’ αύτοϋ, ό λόγος λέγω  ούτος τω 
άφαιρεΐται παντάπασιν- έκπωτος δε τότε 
τοϋ θρόνου αυτού ό άνθρωπος γενόμενος, **" 
τέρχεται έν τώ άμα είς τάς κατωτάτας β*®' 
μίδας τών ζωικών δντων, καθότι άπαντα τά 
θηρία Οέλουσιν υπερτερεί αύτοϋ κατά τε ττ,ν 
σωματικήν ρώμην, τήν ώκυποδίαν, τήν ό' 
ξύτητατής τε ά-.οης. όράσεως καί οσφρήσεις
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καί κατά τήν υγείαν έν γένει- διότι τό θειον 
Ικεΐνο δώρον δι’ ού καί μόνον άναδείκνυται 
ούτος βασιλεύς τής ζωικής πλάσεως, 5 λό
γο:, άφηρέθη άπ’ αύτοϋ.

Άνατρ ξωμεν ήδη πρός στιγμήν διά τών 
ηλεκτρικών πτερύγων τής διανοίας άναμέσον 
τοϋ άχανοίς τών Αιώνων κοιμητηρίου καί 
διελθόντες πολλ.ούς πρό τής έν τώ Κόσμω 
έμφανίσεως τοϋ Ίησοϋ Χριστού αίώ·.ας, στώ- 
[Λεν πρό τών Ίίρωϊκών καλουμένων χρόνων 
τής 'Ελλάδος, οδς ύπερφυώς έψαλεν ή Μούσα 
τοϋ 'Ομήρου, τής αθανάτου εκείνης άηδόνος 
τής άρχαιότητος. Τί δέ βλέπομεν έν αύ 
τοΐς; |δτι οί αείμνηστοι προπάτορες ημών 
έξήσκουν ακριβώς καί άπαρεγκλίτως ‘καί 
ίΛετά θρησκευτικής εύλαβείας πάσας τάς χρι- 
στιανικάς άρετάς εί καί μή έχοντες ώς είκός, 
ούδεμία / γνώσιν τοϋ Ευαγγελίου.

Αί άρεταί δ’ αύται τών προγόνων ημών 
άριδήλως καταφαίνονται έν πάσι τοΐς σωζο- 
μένοις συγγράμμασιν αύτών, ώστε περιττόν 
πάντη θεωρώ μακρηγορήσαι περί τούτου έν- 
ταϋθα. Άρκεΐ εν μόνον βλέμμα νά ρίψη τις 
έπί μιας καί μόνης σελίδος οίουδήποτε συγ
γράμματος αύτών, όπως πεισθ-/ί περί τούτου. 
'JI πρός τήν θεότητα εύλάβειά των ην άμε
τρος έν τε ταΐς άνωτάταις καί κατωτάταις 
τής κοινωνίας αύτών τάξεσιν, διότι ούδενός 
κατήρχοντο έργου πρίν ή έπικαλεσθώσι τήν 
θείαν ά/τίληψιν καί αρωγήν τελευτώντες δ’ 
αύτό, έτέλουν σπονδάς καί θυσίας, κατά τό 
έτος τής έποχής εκείνης, δπως έκφράσωσιν 
οΰτω τάς ευχαριστίας αύτών πρός τόν Θεόν. 
Μηδέποτε δυσανεσχέτουν κατά της θεότητος 
διά τά συμβαίνοντα αύτοΐς δεινοπαθήματα, 
εί καί έν πεποιθήσει έπρέσβευον δτι πάν α
γαθόν ήδέ δεινόν έκ θεοϋ έπ ιγίγνεται τοΐς 
άνθρώποις.

Καί μολ.αταϋτα εύδέποτε έβλαοφήμουν, 
διότι άγνωστος ήν παντάπασιν έν τή άμύ- 
μονι καί άγγελοτεύκτω γλώσσϊ) αύτών ή 
βλασφημία, η τοσοΰτον την σήμερον κοινήν 
~αρά πάσι τοΐς Χριστιανικοΐς ιδίως λαοΐς, 
π«ρά πολλοΐς δέ τών τής πεφωτισμένης καί 
Χριστιανικής εσπερία; Ευρώπης λαών κατήν- 
“ν,σεν αΰτη τρόπος τού λέγειν καί οίονεί συρ
μός. Ό θείος δμως καί πολυτλήμων Όδυσ- 
σϊύς έπί δεκαετίαν δλην περιπλανώμενος καί 
δείνώς ταλαιπωρούμενος ένεκεν ττ^ κατ’ αύ

τοϋ οργής τοϋ Ποσειδώνος ουδέποτε βλα- 
σφημεΐ τούτον, εί καί καλώς γινώσκων ότι 
αύτός ην τών δεινών του δ αίτιος.

Τοϋ δέ πρός τήν πατρίδα έρωτος, τής' 
πρός τόν πλησίον άγάπης, τής ίεράς φιλο- 
ξενείας, τής άγίας ελεημοσύνης, τής δικαιο
σύνης τοϋ πρός τούς γεννήτορας σεβασμού, 
τής συζυγικής πίστεως καί άγάπης, τής φι- 
λίας κτλ. είς ποιον άλλον λαόν τής υφηλιου 
άνεφάνησαν δείγματα μεγάλητερα καί περι ■ 
φανέστερα έάν μή είς τόν 'Ελληνικόν ; Τί
νος ετέρου έθνους ή 'Ιστορία παρουσιαζει ό- 
μοιον αύταπαρνήσεως παράδειγμα χάριν τής 
πατρίδος, τοϋ πολυθρυλλήτου έιείνου τοϋ 
μεγάλου τής Σαλαμίνας "Ηρωος Θεμιστοκλέ
ους, δτε πρός τόν Εύρυβιάδην μή πειθόμενον 
είς τήν γνώμην αύτοϋ δπως πολεμήσωσι τους 
Πέρσας κατά θάλασσαν, καί ύψώσαντα έν 
άγανακτήσει τήν βακτηρίαν δπως τον πα- 
τάξη, εΐπε τό πολυθρύλλητον έ/.εΐνο «πά - 
ταξον μέν άκουσον δέ;3) Ποιον έτερον έθνος 
έχει νά υπόδειξη ημΐν δμοιον παράδειγμα 
συζυγικής άγάπης καί πίστεως καί αρετής 
οίον τό τής συνετής καί περίφρονος Πινελο- 
πης; Ούδέποτε λησμονεί αύτήν ό θείος "Ομη
ρος καθ’ δλον τό διάστημα τής μακράς του 
υπέρ τοϋ Όδυσσεως έποποιίας, ούτε τώ  άνα- 
γνώστνι κατά συνέπειαν έπιτρέπει ίνα προς 
στιγμήν τήν λησμονήση, έξαίρεται δε τοσού- 
τον έπιτυχώς καί ένθουσιωδώς ή αρετή τοϋ 
υπογραμμού τούτου τής συζυγικής πίστεως, 
τοϋ κλέους τοϋ γυναικείου φύλου, υπο τοϋ 
πατρός τής ποιήσεως, ώστε ί, φαεινή τής 
Πηνελόπης είκών διαλάμπει ώς άστήρ καθ’δ- 
λην τήν έκτασιν τής Όδυσσείας σιωπηλή, 
άνευ περιπετειών, υφαίνουσα καί διαλυουσα 
τόν περιώνυμον ιστόν της καί έν τούτοις δευ- 
τέρα Ήρωΐς τοϋ ποιήματος κατ’ ούδέν έλατ- 
τομένη τοϋ Όδυσσέως. Ουδόλως κατ’ έυ-ήν 
γνώμην ήθελέ τις άμαρτήσει εί τήν ’Οδύσ
σειαν Πηνελόπειαν άπεκάλει.

'Ο ξένος παρά τοΐς προγόνοις ημών εθεω- 
ρεΐτο ίερός, ό δέ επαίτης σεβάσμιος, καθώς 
έθεώρουν αύτούς ώς φίλους τοϋ Διός' υπο)- 
πτευον δέ άείποτε μή τις Θεός έγκρύπτεται 
τοΐς τελευταίοι; τούτοις, μεταμεμορφωμέ- 
\ος είς σχήμα έπαίτου. "Ω! τής θείας καί 
υψηλής διδασκαλίας τής άποθεούσης τό πά
θος καί τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα.
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«Έφ’ όσον έποιηββτε ένί τών αδελφών 
»μου τούτων τών ελάχιστων, έμοί έποιή- 
»σατε», αναφωνεί 6 θεάνθρωπος Ίησοΰς. 
Αδελφού; αύτοΰ άποκαλεϊ τους πένητας 
καί έπαίτας, άδελφοθέου; δηλονότι Θεόν έν 
αύτοΐς έγκρυπτόμενον βλέπουσιν οί 'Έλλη
νες. 'Οποία αναλογία μεταξύ της μιας καί 
της έτέρας διδασκαλίας !

Έξαιτοΰμαι, κύριοι, την συγγνώμην ύμών, 
άν πέραν τοΰ δέοντος εκταθείς τηλικοΰτον 
προέταςα πρόλογον έπί ποιήματος βραχυτά- 
του οΰτε καν διακοσιοστίχου- προλαμβάνω 
δέ εγώ αύτός νά καταγγείλω ύμϊν την καθ’ 
όλα σμικρότητά του, μηποτε έκ τοΰ μακροΰ 
προλόγου αύτοΰ άπατηθέντες, υπολάβητε 
ό'τι Ίλιάδα ολόκληρον πρόκειται ν’ άκούσητε, 
πάθητε δέ καί υμείς το τοΰ Διογένους τοΰ 
Σινωπέως, τοΰ περιπύστου εκείνου κυνικοΰ 
φιλοσόφου, οστις πορευθείς ποτε είς τήν πά
λιν τών Μίνδων καί ίδών τάς μέν πύλας 
της πόλεως ύπερμεγέθεις καί κολοσσιαίας, 
τήν δέ πόλιν μικροτάτην, συνεβούλευε τοϊς 
κατοίκοις ινα κλείσωσιν έν τάχει τάς πύ
λας μή ποτε δι’ αύτών ύπεζέλθτ, ή πόλις.

'Όμοιόν τ ι καί ένταΰθα συμβαίνει. Αί πύ- 
λαι παντός συγγράμματος αί είσάγουσαι έν 
αύτώ τόν αναγνώστην είνε ό πρόλογος αύ
τοΰ, θύρα εισόδου, καθάπερ ό έπίλογος θύια 
έξόδου. Επειδή όμως ή θύρα τής εισόδου τοΰ 
παρόντος ποιηματίου πολλώ μείζων έστί 
τοΰ σώματος αύτοΰ, διατρέχομεν κίνδυνον 
μή τοΰτο, λαθόν τήν οξυδέρκειαν πάντων 
ημών ένταΰθα, διεκφύγη ταύτης καί ά'φαν- 
τον γένηται.
Μόλιςτής ήβης ή ώρα ς’τοΰ βίου μου ηχεί τάς θύρας, 
ό’τε γυναίκες κατ ’ όναρ έμοί ένεφάνησαν δυο. 
Ητον ή μεν ευτραφής, καί φαίδρα καί ροδόχρους

[τήν όψιν.
ήτο φ ιλόγελως λ ίαν, τοΰ Μώμου άξια θυγάτηο 
έσκωπτε πάντα  καί πάντας καί πασαν ένέπαιζε

[ΙΙίστιν.
Ητον έν τούτοις σοφή καί πολλάς έπ ιστήμας κα

ί τ ε ϊχ ε ν
είχε το πνεύμα όςΰ, και δεινότητα λόγου μεγάλην. 
Ά καατμ άχη το ς -ητον Ιν "Ερισι λόγων, καί πάντας 
έπειθεν ώστε π'.στεόειν ορθά ό’τ ι πάντοτ’ έλάλει. 
"Α πιστος οΰσα, ήρνεΐτο Θεόν και Χριστόν καί

Παρθένον.
Θεΐον παν ’ Ον Ι9εώρει ώ ς πλάσμα νοών έξημμένων. 
« Ά ν θ ρ ω π ε ! ε λ εγ έν  ο ,τι μ ισείς μή Ιτέρω ποίησης, 
«νόμος, καθήκον, θρησκεία, έν τούτω  τα π ά ντ ’

[απολήγουν.

«Τήν έντολήν ταύτην τηρεί- πλήν τ ίς  σοι ή χρεία
[πιστευειν

«θαύματ αγγέλους, αγίους, Θεόν καί Χριστόν
[καί Παρθένον,

«πλάσματαόλα μυθώδη νοσούντων νοώνιραντασίας; 
«Μηποτε άρα έλπ ιζες  σωΟήναι ε’ις ταΰτα  π ιςεύω ν ; 
«Τ ί ωφελήσει ή ΙΙίστις γυμνή άρετής καί καρδίας; 
Ταΰτα και ετερα πλεΐστα  εΐποΰσα, έσίγησε τέλος. 
’Έκθαμβος ήκουον λόγους βλάσφημους" ασυνήθες

[δέος
τήν νεαράν μου κατείχε καρδίαν- πλήν τέλος έν

[φόβψ
ταύτην προσβλέψας, ώ ρ ν ε ! τή  λέγω , τ ίς  είσαι;

[ε’ιπέ μοι.
Κέκλημαι μεν άπεκρίθη, γελώσα φαιδρώς Ά π ι-

[σ τία .—
Π ώς! Α π ισ τ ία ! Βαρύςέπ ’έμοΰ έπεκάθητ’ό υπνος- 
δίς να τεινάξω αυτόν άπ ’ έμοϋ έπειράθην, ματαίωςΐ 
δίς ν άποφύγω τό φάσμα ποθών, άνηγέρθήν τής

[κλίνης.
Νεναρκωμένος πλήν πάλιν κατέπεσα.— Τέκνον μου

[θάρρει !
κέκλημαι μεν ’Α π ιστία , ύπέλαβεν αΰτη  καί όμως 
πέποιθα ό’τι Ιμοΰ μ ετ ’ ολίγον προσήλυτος εσει. 
Στρέψαι τό βλέμμα καί Ιδε Ικείνην έκεΐ τήν γυ-

[ναίκα.
είνε ή Π ίστις- τούς λόγους, τα  εργα της άκουσον

[ήδη.—
Στρέψας τό βλέμμα έτέραν απέναντι βλέπω γυ-

[ναΐκα.
Προ τής τ ιμ ίας είκόνος προςηύχετο τής Θεοτόκου 
γονυπετής καί τό σώμα προσκλίνουσα μέχρις

[έδάφους.
Ιίτον ισχνή, μελανείμων, σεβάσμιον είχε τό ήθος. 

εκαμνε τρεις μυριάδας σταυρούς είς λεπτόν εν
[τής ώρας,

όσα δέ σχήματ’ έφεΰρ’ ή εΰλάοεια, πάντα  έποίει. 
"Ομως άπάθειαν λίθου ένέφαινον οΐ όφθαλμοί τη> 
Ώ ς  ε! ή ξηρά και ψυχρά καί προμήκης μελάγ-

[χρους μορφή της 
Βλέαμα ξηρόν πρός ήμας καί περίεργον εστρεφεν

[άμα,
μαλλο» ήμΐν δέ τόν νοϋν ή τή  θεία είκόνι προσεϊχε- 
Χρόνον πολΰν ουτω πω ς προσηυχήθη· ευθύς δ <5ί

[ήγέρθη,
σπεύσας έν τάχει πρός ταύτην, «ώ  Π ίστις γλο-

[κ ε ία ! κραυγάζω, 
«σ ώ σ ό νμ ε ! τής άσθενούσης καρδίας μου κρούει

[τά ς  θύραί
«ή  ’Α π ισ τ ία ! πλήν σύ τήν γλυκεϊάν μου κραιΟ'

[νον π ίσ τ ιν !—
« — Π ώς! καί τολμάς νά λ*λής ούτως πρός με! *

[άνέκραξεν αύτη, 
στρέψασα βλέμμα όργήλον καί άσπονδον μίσος iff·'

[φαΐνον.
« ’ ’Γ παγ’ όπίσω μου! ίθ ι μακράν μου, ώ  κάκιστε

[δαίμων ·
«το ϊς  άνοσίοις σου λόγοις τα  ώ τά μου παυσϊ·

[μιαίνων ·
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«Ε ίπες κλονεΐτ’ ή σή π ίσ τ ις ; ήδ’ είσαι λοιπόν
[κολασμένος!—

— Πόσον παρήγορος εΤνε ή Π ίστις,ώ  νέε μου ε ίδες; 
«ή ’Α π ιστία  γελώσα άνέκραξεν. ’Ήδη έρώτα 
«άξιος πράξεσι ποίαις τής Χάριτος εσει τής

[θείας
—Πίστευε, νήστευε, δέου, ιδού αί όδοί τοΰ Κυ-

r t ! [ριου!—
είπεν ή  Π ίστις— Καί πλέον ούδέν; έπηρωτα η

[άλλη,
μεγα καγχάσασα αύθις. Καί π ώ ς ; ώ ς ούδέν ούν

[λογίζη
πάντα τά ά λ λ α ; ώ  Π ίσ τις ! το μή άδικήσαι ου-

[δένα ;
τό άγαπαν τόν πλησίον ώσεί έαυτον; το μη

[πράττειν
δ σύ μ ισείς τώ  έτέρ ω ;— Πρός ταΰτα  άπηντα

[έκείνη ,
« — Πίστευε, νήστευε, δέου, ιδού αί όδοί τοΰ Κυ

ρίου !
«Ταΰτα τηρών αύστηρώς άμοιβήν τόν Πάράοεισον

[έξεις-
«καί, σέσωκέ σε ή π ίσ τ ις , ό Κύριος είπε τών

[πάντων.
Ουτω λαλούσης., ήσθάνθην πρός ταύτην φρικτήν

[βδελυγμίαν,
πλήν κα ί τής άλλης εισέτι προσήλυτος δέν είχον

[γίνει.
Πίστεως καί ’Α π ιστίας έν μέσω ίστάμην όπότε 
βλέπω μακρόθεν πληθύν πρός ήμας ερχομένων

[άνθρώπων.
δμ.α δ’ έγγύς ήμών ήλθον, χωραϋσι πρός τήν Α 

π ισ τ ία ν ,
— Ά γ γ ε λ ε !  κράζοντες, σώτερ! π τω χώ ν ή γεν-

[ναία προστατις! 
τών δυστυχούντων έ λ π ίς ! τών πεινώ ντων γλυκύ-

[τατον μάνα !
τών Ολιβομένων χ α ρ ά ! ασθενών ή παρήγορος

[φ ίλη  !
■δέχθητι πάντω ν ήμών τάς ένθερμους εΰχάς κ εύ-

[λογίαςί
Είπον καί κλίναντες γόνυ, τήν χείρά της πάντες

[λαμβάνουν,
καί επ ’ αυτής ασπασμόν σεβασμού καί άγάπης

[προσφέρουν.
Ταΰτα όρών κα ί ακούω ν, ήπόρουν κ’ έθαύμαζον

[λ ίαν,
ό’τε προσβλέψας με είς έκ τοΰ π),ήθους, ώ  νέε !

[μοί λέγει,
«ξένος ώς έ’οικεν είσαι, ας λύσω τήν σήν απορίαν 
*Αυτ’ ή γυνή ήν όρας, τώ ν άγγέλων ό άγγελος

[σήνεγκε προ ίκα! 
άλλος φων£ΐ ·κ τοϋ πλήθους.— «Ε π α ίτη ς ,π ε ινώ ν

[ρακένδυτης,
* ήλθον μακρόθεν ένταΰθα, άνέκραξεν άλλος, καί

[5μα

«μ ’ είδε τό εύσπλαγχνον όμμα, ώ ς άλλη μ ’ Ινε-
[δυσε μήτηρ !

«— Ξένη καί άστεγο? ήν, τήν ιδίαν της μ ’ εδοσε
[κ λ ίνη ν ! »

δακρυρροοΰσα γυνή γηραιά άνεφωνει μακροθεν. 
Ουτω δ’ ένφ  ήμιλλώντο τ ίς  μάλλον αυτήν έπαι-

[νέσαι,
Ε ις έξ αύτών κατά τύχην ίδών τήν ετέραν γ υ -

[ναΐκα,
φρίκης άφήκε κραυγήν, κα ί ένβήμα έςράφη όπίσω. 
Ιίάντες έστράφησαν αμα τήν είδον, κ εις ~άν-

[τω ν τό όμμ«
μίσους άσπονδου άκτις  ζοφερά άπεξήςραψε τοτε. 
Περιδεής έθεώμην— ’Ιδού ό εχθρός τών πενήτων! 
κράζουσι πάντες. ’Ιδού ! ή αναίσχυντος κεκληται

[Π ίσ τ ις !
— ’Άπειρον εχουσα πλοΰτον, μ’ ήρνήθη τεμάχιον

[άρτου,
ασιτος δτε καί τρέμων κα ίκλα ίω ν είς ταυτην προ-

[σήλθον!
— Τρις τή  έπλνήρωσα τόκον διπλάσιον τοΰ κεφα-

[λαίου !
Οίκον, άγρόν μου, καί παν μοί έπώλησε κτήμα

[καί τέλος
τρία καθεϊρξέ με ετη  τό τέρας αύτό τών τεράτων ! 
'Έ καστος τότ’ άνά μίαν έκείνης άΟέμιτον πράξιν 
έσπευδε νά καταγγείλη" έίτα τάς χ,εϊρ»? ΰψοΰντες 
πάντες αύτήν καταρώνται καί τρις τό « άνάθεμα!»

[κράζουν.
’Έ φριττον ταΰτα  άκούων καί φόβος κατείχε με

[μ έγα ς ;
μόνη ή Π ίστις ψυχρά καί ατάραχος έμεν ώ ς λ ί-

[θος.—
Τότε στραφεΐσα ή άλλη, με ήθος και βλέμμα

[θριάμβου
μέ έΟεώρει ώς ϊίν εί μοι έλεγ εισέτι οισταζεις,
Νά άντιστώ  έπ ι πλέον Οεν ισχυον' ενθους έρριφθην 
είς τάς άγκάλας της χαίρων και οακρυα χυνων

[ά γά π η ς .—

'Τ πνω ττο ν χρόνον πολύν είς τήν αγκάλην αύτής
[τήν γλυκεΐαν

τής ’Α π ιστίας μου ών ό πιστός και αχώριστος
[φίλος,

ότε ιδού ! νέον φάσμα ό όνειρος φέρει έμπρός μου. 
Βλέπω  ναόν πρό έμοΰ παμμεγέθη, καί έξωθεν

[τούτου
πλήθος λαοΰ προσκυνοΰν έν σιγή κ’ εύλαβεία με

[γάλίμ
— Τ ίς ό ναός έστιν ούτος ; ήρόμην —  Ο άγιος

[Τάφος !
μ ’ είπε τυχώ ν παρ’ έμοί γηραιός μοναχός μελα-

[νείμων.
Χ λεύης μειδίαμα τότε αυτόματόν περιεχυθη^ 
ς’ τής άχωρίστου μου φίλης κ έμοΰ ταυτοχρονως

[τά  χείλη .
Βλέμματι σκώμματος κ’ οίκτου π ιστών τήν πλη-

[θΰν θεωροΰντες,
οίτινες γονυπετείς εύλαβεία προσήύχοντο άκρα,



2 7 2 Β Υ Ρ Ω Ν

Ι'βημεν μέσον αύτών προ; τήν θύραν τοΰ θείου
[τεμένου;.

Καί το μειδίαμ αεί φαιδρόν φέροντες έπί τά χείλη , 
Ιν τώ  ναώ ε’.σχωροΰμεν... Σ ιγή έβασίλευεν ακοα" 
πλήν τών βημάτων ημών ούδείς άλλος ήκούετο

Κχο;·
'Ρ ίγος ήσθάνθην λεπτόν περιτρέξαν τό σώμά μου

[δλον
τήν Α πιστίαν αύτήν ώ ’/ριώσαν πλησίον μου εΐοον. 
Πάραυτα πλήν συνελθών,— ώ φ ιλτάτη  μου, θά£-

[ρ ει,τή  λέγω '
αγομεν Ις τα Ιμπρός ! τήν χεϊρά σου δός μοι κ ’

[άνδρίζου !
Ο ΰτω τάς χεΐρας άλλήλων κρατούντες προίβημεν

Ιεω ;
έμπροσθεν τοΰ μακαρίου τοΰ ζώντος Σωτήρός μας

[Τάφου.—
Γονυπετής πρό τοΰ τάφου παρθένο; ξανθή και

[λευνείμω ν,>' 1 '  <> > I 1 I , *. ,.εχουσ αγγέλου μ-ορφην και ώχραν και γλυκειαν
[τή νο ψ ιν ,

σ ιωπηλήν πρός τόν Πλάστην άπηΰθυνε δέησιν.
[ΕΤχεν

Εσταυρωμένα; τάς χεΐρας, τό βλέμμ’ ατενές πρό;
[τόν τάφον.

Κ ίνησιν, σχήμα, ούδεν- ο 'τ ελέξ ιν  προέφερε μίαν. 
"Εξωθεν άγαλμα ήτο, πλήν ένδον ; πυ(5ρίνης καρ-

[δ ία ;
ασβεστον, άγιον πΰρ ς τό υγρόν της διέλαμπεν

[ομμα.
* ) 'y ου ένιοτεανω γλαυκόν καί θεόπνευστον βλέμμα 
χ έμενε χρόνον πολύν έν Ικστάσει μελέτης άγίας. 
’Έ κστασις ήτον έ/.είνη άγγελοι» τόν Πλάστην ό-

[ρώντο;.
Δάκρυ άγνόν, διαυγές ώ ς ή δρόσος πρωίας Μαίου 
έρρεε τότε επί τών ώς κρίνος λευκών παρειών της 
Σπασμωδικώς σφίγγουσάν με τής φίλης μ’ήσθάν-

[θην τήν χεϊρα.
ΤΗτον ώ/ρά ώς νεκρά κ’ έκλονεΐτο καί έτρεμεν

' .........................................................  [ δλη *
Νά ένθαρρύνω αύτήν παντελώς ήδυνάτουν, καθότι 
απαν τό α ιμά μου είχε παγώ σει εντός τών φλε

β ώ ν  μου,
κα ί γλωσσοπέδη δεινή τήν φωνήν μου δεσμώτιν

[έ/.ράτει,
*Ότ ιδού ! Φρικιώ και νΰν ετ ι αύτό άναοερων. 
Β λέπω  άκτΐνα φωτός λαμπροτέραν μυρίων'Η λίων 
εχουσαν σχήμα πυρρίνης, δίστομου, εύθείας ρομ-

Ιφαίας,
άνωθεν κατερχομένην επ ί τοΰ μετώπου τής νέας- 
’Έ λαμψεν ώς περ άστήρ τό λευκόν καί εύθύ μέ-

[τωπόν της,
καί επ αύτοΰ μέ στοιχεία άστε’ρια ήν γεγραμμένον 

« Ή  ’Αληθής ΙΙίστις »
Τούς οφθαλμούς μου πρό χρόνου μακροΰ έν τ<7>

[σκότει β ιοΰντα ;, 
έκλειον μή δυναμένους εις τόσην ν’άνθέξωσι λάμψιν. 
’Έστρεψε τότε τό πρώτον ή Π ίστις τό βλέμμα

[της πρός με,

κα ί, ώ τοΰ θαύματο; ! ώ ;  εί έ γ γ ύ ; 'Ηφαιστείου
[έρρίφθην,

τοΰ σώματά; μου εύθύ; ό ψυχρός παγετό ; άνε-
[λΰθη·

πρό; τήν καρδίαν μου απαν τό α ίμα συνέρρευσ’
[ άθρόον,

κ έπαλλεν αΰτη σφοδρώ; καί έκλόνει τό στήθί;
[μου όλον.

Τήν Ά π ισ τ 'α ν  μ ’ έφάνη δτ* ειδον τήν ώραν έκείνην 
φεύγουσαν μετά σπουδή; πρός τήν θύραν τοΰ θείου

[τεμένου;
’Έ πεσα γονυπετή ; καί ε ί ;  δάκρυ’ ίνέλυσα ολο;. 
Τοΰ ίματίουτό  ακρον τ ή ;  Π 'στεω ; κατησπαζόμην, 
κ έρραινον τούτο δακρύοι; θερμής μετανοία; κι’

[αγάπη ;.
Πλήν ν άσπασθώ δέν έτόλμων είσέτι τόν άγιον

[Τάφον.
"Ηνοιξε τότε ή Π ίστι; τήν θείαν αγκάλην τη;

[*ρός με,
Χαίρουσα μ’ Ινηγκαλίσθη καί μ ’ εφερε πρόσθεν

[τοΰ Τάφου-
Μ ειπεν, «άσπάσθητι ήδη»· καί κύψας συν ταΰ-

[τη  ήσπάσθην.
Εγραφον έν ΊερΟσολύμοι; έν ετει 1859 μηνί 

Αύγοΰστω.
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΡΑΚΟΠΟΓΑΟΣ.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Τ Ο Ϊ ΕΜΠΟΡΙΟΓ.

(Συνέχεια καί τέλος, ί’δε φυλ. Γ '.)

’ Αλλά, κατά τούς μετά τόν ’Αλέξανδρον 
χρόνους, δτε οί Βυζάντιοι άνέλαβον τήν διοί- 
κησιν έπέβαλον τό διαγώγιον έπί τών πλοίων 
τέλ.ος, δπερ οί 'Ρόδιοι κατέλυσαν διά τοϋ πο
λέμου, κατά τών Βυζαντίων.1 Μόνον οί'Ρω
μαίοι τής έν ’Ασία Κύμης, μετά τρεις αιώ
νας, άπό κτίσεως τής πόλεώς των διέταξαν 
τοιαϋτα τέλ,η.2

1 -Μεγάλης δέ γενομένης τής άλυσ ιτελεία ; καί 
δυσχρηστία; πασιν έκ τοΰ τέλου; πράττειν το!; 
Βυζαντίο ι; τών έξαγομένων «κ τοϋ πόντου δεινόν 
ήγοΰντο καί π ά ντε ; ένεκάλουν οί πλοιζόαενοι τοΐ;
Ροδίοι; διά τό δοκεΐν τούτους προεστάναι τών 

κατά Οάλατταν, έξ ού συνέβη φΰναι τ ό ν  πόλεμον·
(Π ολύβ)

2 Σ κώπτεται δέ εις άναισθησίαν ή Κύμη κατ* 
τοιαύτην τ ινά , ώς φασίν ένιοι, δόξαν, ότι τρ ια κ ο - 
σίοις ετεσιν ύστερον τής κτίσεω ς άπέδοντο του 
λιμένος τά τέλη. Ποότερον δέ ούκ έκαοποΰτο "Τιν 
πρόσοδον ταύτην. (Στράβ.)
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Έν γένει δέ τά δημόσια ταΰτα τέλη έττω- 
λοϋντο υπό τοΰ δημοσίου έπί δημοπρασίας, 
καί είσεπράττοντο είς χρήματα. Μόνον, κατά 
τών έν Ώρωπώ τελωνών έξηγέρθη κατα
κραυγή ώς επιμαρτυρεί Δικαίαρχος.1

'Η ψευδής δήλωσις καί ή άπόκρυψις τοϋ 
τελωνιστέου πράγματος έτιμωρεΐτο, άν μέν 
άπηγορεύετο ή εξαγωγή, με τήν τεταγμένην 
οπό τοϋ νόμου ποινήν, εί δέ μή, διά χρημα
τικής ζημίας, η διά τής δημεύσεως τοϋ πράγ
ματος. Έν γένει τό λαθρεμπορίαν δεν έτι- 
μωρ;ΐτο πάντοτε, καί διά τών αυτών ποινών.2

Μόνον δ Λέσβιος οίνος είσηγετο άνευ πλε
ρωμής τέλους, καί μόνον δ τών Φωρών λι- 
μήν, εξ οι τοϋ Πειραιώς, μετά τοϋ λιμένος 
τής Αιολίδος Κύμης, έν ’Ασία, καί τοϋ τής 
Δήλου, υπήρξαν λιμένες ατελείς.3 ’Αγοραία 
δέ έσωτερικά τέλη υπήρξαν τά έςής.

α) Τό Ξενικόν τέλος, δπερ έπληρώνετο έν 
ταΐς άγοραΐς παρά τών ξένων εμπόρων.

β) Τό Δαπύλιον, έπιβαλλόμενον είς τά ει
σερχόμενα διά ξηράς.

γ) Τό Έπώνιον, δπερ έδίδετο παρ’ έκά
στου πωλητοϋ καί αγοραστού καί

δ) Τό άπό τών εργαστηρίων, η τοϋ μι
σθώματος αυτών πληρωνόμένον, κατά τήν 
διαβεβαίωσιν τοϋ Άριστοφάνους.4 Τό τελευ- 
ταΐον τοϋτο, κατά τινα παράδοσιν, ώνομά- 
ζετο έπιδέκατον, τό όποιον δ ’Αντίγονος έταξε

1 Ή  δέ πόλις τών Ώ ρωπών, οικία Θηβών έςί, 
μεταβολών έργασία, τελωνών άνυπέρβλητοςπλεο- " 
νεξία, έκ πολλών χρόνων τή  πονηριά συντεθραμ- 
iu '/η. 'Γελωνοΰσι γάρ καί τά  μέλλοντα πρός αύ- 
ιούς εΐσάγεσθαι. Οί πολλοί αύτών τραχείς έν τα ΐς 
ομιλίαις, τούς συνετού; έπανελόμενοι.

(Δικαίαρ )
2 ’Έ πειτα  ό πατήρ παρατελωνησάμενός τ ιπ α -  

νοίκιος έπράθη μεθ’ ήμών. (Δ ιογ.)
Λεύκων γάρ τ ι ;  γεωργό; μέλιτος ασκούς εις 

φορμόν έμβαλών έκόμιζεν Ά θήναζε, κριθάς ούν 
τοΐς φορμοΐς έμβαλών, ώς υπέρ κριθών ολίγον 
ε,·σπραχθησόμενον τέλος, τοΰ δέ όνου πεσόντος, 
°’· τελώναι βοηθήσαι βουλόμενοι εμαθον δτι μέλι 
^®τί. καί άπενέγκατο αύτό, ώς άτελώνητον.

/Ζηνοβ.)
3 Καί λιμήν ατελής δπου μηδέν εΐσεπράττετο.

(Πολύδ.)
Καί έστιν δμοιον ε’.ς Φωρών λιμένα όρμίσα- 

^θαι ώσπερ αν ει τ ι ;  είς Α ίγιναν, ή είς Μέγαρα 
ορμΐσαι. (Δημοσθ.)
 ̂ Τ ο ϊςδ ί ώνουμένοιςτε έταξαν '/ωρίς τής τιμής 

οιοόναι τό έπιδέκατον. (’Λριστοφ.)

καί έπί τής πόσεως τών'Ιαματικών 'ϊδάτων 
τής Αίδιψού· άλλ’ η πηγή έξηράνθη καί έλαβε 
τήν ατέλειάν της, ώς θεόθεν προστατευο- 
λένης.

Νΰν είσερχόμεθα είς τ ’ άωορώντα τάς δια
δικασίας τών έμπορικών διαφορών, έπί τη 
ίάσει τών προεκτεθέντων, καί τινων διασω- 
θέντιον κειμένων γραπτών νόμοιν.

Πρώτοι τών Ελλήνων, οί ’Αθηναίοι συνέ
στησαν δικαστήρια καί ενομοθετησαν καιείση* 
γαγον γραπτούς νόμους.1 Ουδεις λεγει ο Δη
μοσθένης ούτε ένάγων, ούτε έναγόμενος παρε- 
πονέθη ποτέ δι’ άπόοασιν τοϋ ’Αρειου Πά
γου.2

'Ο Συρακοόσιος γέρων Νικόλαος ελ.εγεπρός 
αυτούς τούς Συρακουσίους, ενώ επολεμοϋντο 
υπό τών Αθηναίων, νά σωσωσι τους αιχμα
λώτους αυτών, σεβόμενοι και εντρεπομενοι 
τήν δόξαν τής πόλεως ’Αθηνών, ήτις δια πολ
λών εύηργέτησε τό άνθρώπινον γένος, καί 
μάλιστα νόμους ευρε, δι’ ών ό κοινός βιος εκ 
τής άγριας καί αδίκου ζωής είς ήμερον καί όι- 
καίαν έληλυθε συμβίωσιν. Καθ’ όλ.ου δ’είπεΐν, 
ή υπόληψις τών Ελλήνων πρός τούς δόμους 
τών ’Αθηναίων υπήρξε μεγίστη, και υπερ- 
τέρα έκείνης τών 'Ροδίων οιτινες επίσης εφη- 
μίσθησαν διά τούς ναυτικους αυτών νομούς.

Οί ’Αθηναίοι υπέρ παν άλλο έθνος λεπτο- 
μερέστερον διαχωρίσαντες τά  είδη τών δικα
στηρίων, καί τά διάφορά ειδη τών δικών, 
χρησιμωτάτην έθεώρησαν καί τήν διαίρεσιν 
τής έυ.πορικής δικαιοδοσίας, καί την ταχίξην 
διεκπεραίωσιν τών έμπορικών δικών. Οί όια- 
φερόμενοι ήδύναντο ν’ άναίέσωσιν ε/. συμφώ
νου, είς ένα, η τρεις διαιτητάς, τήν δίκην τής 
διαφοράς αύτών. ‘Έν τών άνωτέρων δι/.αςη- 
ρίων, τό τών θεσμοθετών, έδίκαζεν ιδίως, καί 
περί τών έμπορικών υποθέσεων. Αί δίκαιαύται 
έδικάζοντο εντός έξ ώρισμένων μηνών, άπό

1 Προ)τη γάρ (ή πόλι; τών Α θηνα ίω ν) καί 
νόμους έθετο καί πολιτείαν κατεστήσατο. Δήλον 
δ’ έκεϊθεν1 οί γάρέν άρ/ή περί τών φονικών έγκα- 
λέσαντες καί βουληθέντες μετά λόγου, καί μή μετά 
βίας διαλύσασθαι τά πρός άλλήλους, έν τοΐς νο- 
μοις τοΐς ήμετέροις τάς κρίσει; έποιησαντο περι 
τούτων. ' (’Ισοκράτ.)

2 Τόν Σωκράτην δέν έδίκασεν 6 Ά ρ ε ιο ς  Πάγος 
καί ή τών ’Αθηναίων καταφαρά κατά τοΰ Ά νό - 
του καί Μελίτου άποδεικνύει τό φιλοδίκαιον, όπερ 
ή φρίκη τ ή ;  άδ ικία ; διήγειρε, (Δημασθ.)

5
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8βρίου— ’Απριλίου, δτε η ’Εμπορική Ναυτι
λία ήτο διακεκομμένη. Πέραν τής εποχής ταύ
της ούδεμια δίκη ένήγετο.1

Κατά τους νόμους τών Αθηναίων πάσα 
’Εμπορική δίκη άποπερατοΰτο εντός μηνός, 
άλλ’ άγνωστον άπό ποίας εποχής διετάχθη 
τοϋτο. Ό  Δημοσθένης παρατηρεί ό'τι δέν ήσαν 
τοιαϋται έμμηνοι δίκαι προ τοϋ Φιλίππου. 
At έμπορικαί άποφάσεις έξετελοϋντο καί διά 
της φυλακίσεως τών καταδικασθέντων είς 
πληρωμήν χρεών, η προστίμων, καί αποζη
μιώσεων.2

Προνοήσαντες δέ οί νόμοι περί τής προ- 
φυλάξεως τής υπολήψεως τών εμπόρων, καί 
περί τής μή ένοχλήσεως αυτών, δι’ άδίκοιν 
αγωγών έτιμώρησαν μέ αϋστηράς ποινάς τους 
τοιαύτας άγωγάς κινοϋντας.3

Ή παραίτησις τής περιουσίας τών οφει
λετών, πρός πληρωμήν τών δανειστών ητον 
επιτετραμμένη.4

Τά εμπορικά συμβόλαια έγίνοντο έγγραφα, 
καί παρεκατατίθεντο εις χεϊρας φίλου, ή τρα
πεζίτου, κοινής πίστεωςκαί υπολήψεως τών 
συμβαλλόμενων.

Δέν εΐχον δμως μηδεμίαν διάταξιν περί 
συστάσεως εταιριών. Ά λ λ ’ επέτρεπον πάσαν 
ελευθερίαν συμφωνίας μή έναντιουμένης εις 
τόννόμον.0

1 Α ί δε λήξεις τώ ν δικών τοϊς Ιμπόροις έμμη- 
vot είσίν, άπό τοΰ Βοηδρομιώνος μέχρι τοΰ Μου- 
νυχιώνος, ινα παραχρήμα τώ ν δικαίων τυχόντες 
ά νάγω ντα ι. (Δημοσθένης,)

2 Τοϊς μέν Ιμπόροις ώ  άνδρες δικαστικαί, καί 
τοϊς ναυκλήροις κελεύει ό νόμος εΤναι τάς δίκας, 
προς τους Οεσμοθέτας, Ιάν τ ι άδ ικώνται, εν τώ  
Ιμπορ'ω , ί] Ινθένδεποι πλεόντες,ήέτέροθεν δεΰρο 
καί τοϊς άδικοΰσι δεσμόν έταξε τούπιτίμ ιον, έως 
αν Ικτίσωσιν δ ,τι αν αύτώ ν καταγνωσθή ί'να μη- 
δείς άδική μηδένα τώ ν Ιμπόρων εΐκή. (Δημοσθ.)

3 'Ό τ ι δέ τα ϊς  χ ιλ ία ις  μ,όνον ένοχος Ιστόν, 
άλλα καί άπαγω γ-Q, καί τοϊς άλλοις δσα κελεύει 
πάσχειν, ό νόμος ούτοσί συκοφαντοΰντα τούς Ιμ- 
πόρους, καί τούς ναυκλήρους. Ά λ λ ά  τ ί κελεύεις, 
& Αάκριτε, μή Ικανόν είναι ήμας άποστερεϊσθαι α 
Ιδανείσαμεν χρήματα ύμ ϊν , άλλά καί είς τό δεσ- 
μωτήριον παραδοβεϊναι ύφ’ υμών προσοολώντας 
τά  Ιπ ιτ ίμ ια  Ιάν μή Ικτείνωμ,εν ; (ΔημοσΟ.)

4 Ά λ λ ά  δι’ άπορίαν Ιξειστήκει τών εαυτοΰ καί
τήν ναΰν είπεπράκει. Καί τούς μέν άλλους τούς
δανειζόμενους ίδοι τ ις  άν Ιξ.σταμένους τώ ν δντων.

(Δημοσθ.)
, 8 Οί Νόμοι κελεύουσιν δσα άν τ ις  Ικών έτερος

Ένιαϋθα τόν λόγον καταλύοντες, ί'να μή 
έπί πλέον κουράσωμεν τους οκροατάς μας, 
παραθέτομεν υπ’ δψιν αυτών, τό μόνον ύπαρ
χον καί διασωθέν υπό τοϋ Δημοσθένους συμ 
βόλαιον ναυτικοϋ δανείου, έξ οϋ καταφαίνε
ται ή σύνταξις, ή δμοιότης πρός τά σήμερον, 
καί τό ναυτικόν δίκαιον. Σημειωτέο ν δέ δτι 
είθίζετο καί ποινική ρήτρα κατά τόν Δημο- 
σθένην.1

NAVTIKON ΔΑΝΕΙΟΝ

''ApyoTtrKiX.lovv.

Κ Έδάνεισαν Ανδροκλής Σφήττιος καί Ναν- 
ίσικράτης Καρύςιος, Άρτέμωνι καί Άπολ- 
«λοδώρω Φασιλήταιςδραχμάς αργυρίου τρισ- 
»χιλίας Άθήνηθεν είςΜένδην ηΣκιώνην, καί 
«έντεΰθεν εις Βόσπορον, έάν δέ βούλωνται, 
* τής επ’ άριστερα μέχρι βορυσθένους, καί 
» πάλιν Άθήναζε, έπί-διακοσίας είκοσι πέντε
5) τάς χιλίας. Έάν δέ μετ’ Άρκτοϋρον, έκ- 
«πλεύσωσιν έκ τοϋ πόντου. Έφ’ 'Ιερόν, έπί 
«τριακοσίας τάς χιλίας, έπί οίνου κεραμίοις 
«Μενδέοις τρισχιλίας, 8ς πλεύσεται έκ Μέν- 
V 5ης, ή Σκιώνης, έν τή Εικοσόρω, ήν Ί'βλί- 
»σιος ναυκληρεϊ.

«'Τποτιθεασι δέ ταϋτα ούκδφείλοντες έπί 
»τούτοις ά'λλω οΰδενί οϋδέν άργύριον, οϋδ’έ- 
«πιδανείσονται καί άπάξουσι τά χρήματα τά 
»έκ τοϋ πόντου άντιφορτωθέντα Άθήναζε 
»πάλιν έν τώ αϋτώ πλοίω ά'παντα.

«Σωθέντων δέ τών χρημάτων Άθήναζε 
«άποδώσουσιν οί δανεισάμενοι τοϊς δανείσασι 
«τό γιγνόμενον άργύριον, κατά τήν συγγρα- 
»φήν ημερών είκοσιν, άφ’ ής έλθωτιν Άθή- 
»ναζε, έντελές πλήν έκβολής, ή έάν οί σύμ- 
»πλοι ψηφισάμενοι κοινή έκβάλλωνται, καί 
»ά'ν τ ι πολεμίοις άποτίσωσιν.

«Τών δ’ άλλων απάντων έντελές καί παρί' 
«ξουσι τοϊς δανείσασι τήν υποθήκην άνέπα- 
»φον κρατεϊν, έως άν άποδώστι τό γιγνόμε- 
»νον άργύριον κατά τήν συγγραφήν. Έάν δέ

έτέρφ ομολογήσει ταΰτα  κύρια είναι. 'Ο δέ ir .i l ' 
γορεύει μή σιιντίθεσθαι παρά τόν Νόμον.

(Ά ριστοτέλ·)
1 Έ ά ν δέ μή παράσχωσι τά ειποκείμενα έμ" 

φανή καί ανέπαφα, ή ποιήσωσι τ ί παρά τήν ναυ* 
τικήν συγγραφήν άποδιδότωσαν διπλάσια τά χρή
ματα . (ΔημοσΟ.)
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»μή άποδώσιν έν τώ συγκειμένω χρόνω τά 
«υποκείμενα τοϊς δανείσασιν έςέστω υποθεϊ- 
»ναι καί άποδόσθαι τής υπαρχούσης τιμής, 
«καί άν τ ι έλλείπη τοΰ αργυρίου 6 δεϊ γενέ- 
«σθαι τοϊς δκνείσασι, κατά τήν συγγραφήν, 
ιικατά Άρτέμωνος καί Απολλοδώρου έστω 
ΐ)η πράξις τοϊς δανείσασι, καί έκ τών τού- 
»των απάντων, καί έγγείων καί ναυτικών, 
»πανταχοϋ οπού άν ώσι, καθάπερ δίκην ώφλη- 
ιικότων καί υπερημέρων δντων, καί ένί εκα- 
«τέρω τώνδανεισάντων καίάμφοτέροις. Έάν 
»δέ μή είσβάλωσι μείναντες έπί κυνί1 ήμέ- 
»ρας δέκα έν Έλλησπόντω έξελόμενοι όπου 
»άν μή σϋλαι ώσιν Άθηναίοις, καί έντεΰθεν 
«καταπλεύσαντες Άθήναζε τους τόκους άπο- 
»ιόντων τους πέρυσι γραφέντας είς τήν συγ- 
«γραφήν. Έάν δέ τ ι ή ναΰς πάθη άνήκεστον 
)ΐ έν ή άν πλέη τά χρήματα, σωτηρία έστω 
ιιτών υποκειμένων. Τά δέ περιγενόμενα κοινά 
»ϊ'στο> τοϊς δανείσασιν, κυριώτερον δέ περί 
«τούτων άλλο μηδέν είναι τής Συγγραφής.»

Μ άρτυρες
ΦΟΡΜΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ·
ΚΗΦΙΣΙΔΩΡΟΣ ΒΟΙΩΤΙΟΣ· 
ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΓΙΤΟΕΥΣ-

Στ,μ. Ή  υπογραφή τώ ν συμφωνησάντων δε· 
υπάρχει, καί ήοκει φαίνετα ι ή υπογραφή τώνμαρν 
τόρων.

ΚΩΝΣΤ. ΕΑΝΘβΕΖ.

ΠΕΡΙ THS ΥΠλΡΞΕΩΣ."

§  1 . Τό πρώτον έργον τής Μεταφυσικής

1 Έ ν τώ  Α ύγούστω .  ̂^
* "Γπαρξίς Ιστιν ή άπό τής ήμετέρας συνειδή- 

»εως άνεξάρτητος Οέσι; τινός· άνυπαρξία δέ ή 
μηδέν ή άπό τής ήμετέρας συνειδήσεως άνεξάρ- 
ττρος αρσις.— Πρός τήν έννοιαν τοΰ δντος καί 
τοΰ είναι (τοΰ ύπάρχοντος καί τής ΰπάρςεως) άν- 
τίκειται η έννοια τοΰ μηδενός καί τοΰ μή είναι 
(τής άνυπαρξίας)· κα ί ή μέν ’έννοια τοΰ δντος 
καί τοΰ είναι γενναται αυτομάτως καί άναγκαίως 
κ«τά τήν πρώτην άρχήν τής αύτενεργείας τοϋ 
πνεύματος Ικ τών θετικών στοιχείων τή ς συνει- 
ι1'ίσεως· ή δ’ έννοια τοΰ μηδενός καί τοΰ μή είναι 
γενναται τούναντίον έκ τίνος άρσεως ή άρνητικής 
('•«ρτυρίας τής συνειδήσεως.— Τό μηδέν έχει τάς

έστιν ο βασανισμός1 τής έννοιας τής υπαρ- 
ξεως· διότι, δταν ή έννοια τής υπάρςεως βα- 
σανισθή καί εύρεθή πραγματική, τότε δύναν- 
ται νά βασανισθώσι καί αί έννοιαι τών δια- 
φόρων μορφών '/.ου. αναφορών του υχαρχοντος.

§ 2. Έπί τού-ω έν πρώτοις έξεταστέον 
πώς. τό πνεϋμα εξέρχεται τής έννοιας καί. 
ευρίσκει τ ι αϊτής έτερον.2

§ 3. Τό πνεϋμα εξέρχεται τής έννοιας, 
καθόσον, έχούσης ταύτης πλάτος,3 τό πνεϋμα:

έξής σημασίας· ά) σημαίνει αρσιν εν τή  συνειδή- 
σει τοΰ διά τής αύτής γνω στικής ενεργεί ας αμα 
τιΟεμένου καί αΐρομένου, ήτοι άντκρατικόν τ ι - λέ
γετα ι δέ τότε λ ο γ ι κ ό ν  μ η  δ έν.^ 'Η  αντιφατική 
έννοια δέν παριστα τ ι πραγματικόν, οΰτε νοεΐταί 
τ ι ύπάρχον Ικτός τής λέξεως. β ') ^σημαίνει άρσιν · 
Ιν τή  καθόλου Ιννοία Ικείνων τών ιδιοτήτων, καθ 
άς διαφέρουσιν άλλήλων και δι ων ορίζονται τα 
τό πλάτος αύτής συναποτελουντα καθέκαστα και 
ών άνευ τά καθέκαστα δέν ύπάρχουσιν, ήτοι συ- 
μαίνει αρσιν παντός δυνατοΰ τρόπου, καθ 8ν ή 
πραγματική έννοια λαμβανει αλ.ηθή υπαρξιν λε- 
γετα ι δέ τότε μ η δ έ ν  σ τ ε ρ η τ ι κ ό ν  η ε ξ ά φ α ι -  
ρ έ σ ε ω ς .  Ί ΐ'καθόλου έννοια κ α τ ’ άπόλυτον^άφαί- 
ρεσιν τώ ν διορισμών του πλάτους αυτής δεν̂  πα- 
ριστα τ ι ΰπάρχον- ή καθόλου έννοια τοΰ δντος 
κατ’ άφαίρεσιν τών άπειρων διορισμών ^ μορφών 
αύτοΰ Ιστί τ ι νοητόν καί δεν παριστανεται προς 
τόν άνθρωπον ΰπάρχον, είμή ,  ̂καθ οσον^ενΟυεται 
τινας τών ρηθεισών μορφών. Η εις το αφ'^ρημε- 
νον 8ν πρόσθεσις τούτων ή Ικείνων τών μορφών, 
δι’ ών εμφανίζεται ώς ΰπάρχον,θεωρεΐται ενταύτφ  
καί ώς αρσις τών λοιπών, γ ')  σημαίνει άρσιν 
παντελή  τοΰ θετικού στοιχείου της συνειδήσεως, 
οπερ παριστα καί είς 8 άνάγεται άναγκαίω ς ή 
έννοια, αν ή πραγματικώς άληθής' ώστε ή έννοια 
αυτη σχηματίζει μετά τή ς  Ιννοίας τοΰ ύπάρχοντος 
άποφατικήν κρίσιν' λέγετα ι δέ τότε μ η δ έ ν  άρ-  
ν η τ ι κ ό ν .  Ή  αρσις ούκ έστιν οΰτε ™ πρώτον 
οΰτε τό εσ·/ατον· διότι προϋποτίθησι θεσιν  ̂καί 
καταλείπει τούλάχιστον αύτό τό αίρον τήν άρσιν 
συνειδός υποκείμενον’ διό άπολυτος άρσιςουκεστι 
δυνατή καί τό άπόλυτον μηδέν Ιστιν έννοια αδύ
νατος καί άτοπος. ,

1 Τουτέστινή  ζήτησις καί διαστάθμισις τών λό
γω ν, !φ ’ ών Ιρείδεται ή παραδοχή, δτι εστι (υπάρ
χ ε ι )  τ ι, ήτοι δτι έςι τι τών άνατυπώσεων καί Ιννοιων 
ήμών έτερον καί άπ ’ αύτών^ ανεξάρτητον, εΐς_ & 
άναφέρονται πασαι ήμών αί άνατυπώσεις κα ί εν- 
νοιαι, ώ ς άπεικάσματα αύτοΰ ή άντεκμάγματα.

2 Τό πνεϋμα οΰτε εξέρχεται εαυτοΰ οΰτε δύνα- 
τα ι έξελθεϊν, άλλ’ Ιξέρχεται τής Ιννοίας καί ευ
ρίσκει Ιν έαυτώ τ ι τής άνατυπώσεως και Ιννοίας 
έτερον, ώς Ιν τή  § τα^τη και έπ . λεγετα ι^  ^

 ̂ Γνωστόν Ιστιν Ικ τής λογικής, δτι πασα έν
νοια έχει βάθος καί πλάτος καί δτι τό μέν βάθος



276 Β Υ Ρ Ω Ν

θεωρεί έν αύτη καί Si’ αύτής τό πλάτος αύ
τής, τουτέστι τά πολλά έκεΐνα, έξ ών αΰτη 
έσχγματίσθη, καί επομένως οΰτως ευρίσκει 
ταΰτα (δηλ. τό πλάτος τής έννοιας) ώς ε- 
τερόν τ ι τής έννοιας καί απ’ αύτής άνεξαρ- 
τήτως δπάρχον.

§ 4. ,;Ινα βασανισθή ά'ρα η έννοια κατά 
την πραγματικήν αυτής άξίαν, τουτέστιν 
εύρεθή ό λόγος δ άποδεικνύς, OTt αί έ'ννοιαι 
δύνανται νά ώσιν αληθείς (πραγματικαί), 
έξεταστέον τήν πραγματικότητα τοϋ πλά
τους αυτής.

§ 5 Ά λλά  τό πλάτος τής έννοιας συνι- 
στώσιν αμέσως ή εμμέσως* τά στοιχεία τής 
αμέσου2 συνειδήσεως, ήτοι τά αντιληπτά

ουτης συνίσταται εν τοϊς, ώ ς γνωρίσματα, δια- 
στέλλουσιν αυτήν άπο πάσης άλλης Ιννοίας στοι- 
χείοις, είς ά αίίτη έστιν αναλυτή, το δέ πλάτος 
αυτής συνίσταται εν τοϊς πολλοΐς έ/.είνοις, Ις ών 
ή έννοια Ισχηματίσθη δι’ άφαιρέσεως τών προσ- 
ιδιαζόντων έκάστω τώ ν πολλών τούτων, ήτοι Ιξ 
ών Ιλήφθησαν τα συστατικά τής Ιννοίας ςΌιχεΐα, 
α είσι κοινά και ουσιώδη γνωρίσματα τών πολ
λών τούτων. Καθ’ δσον λοιπόν ή έννοια έχει πλά
τος, Ιν φ  εΰρίσκονται τά συστατικά τής Ιννοίας 
στοιχεία, τό πνεύμα θεωρεί Ιν τή εννοία και διά 
τής Ιννοίας τό πλάτος τοϋτο (ήτοι τά πολλά I- 
Χεΐνα, Ιξ ών ή έννοια Ισχηματίσθη), ώς τό τής 
Ιννοίας έτερον καί απ ’ αυτής άνεξαρτήτως ΰπάρ
χον. Τό έτερον τοϋτο ή έννοια παριστα διά τών 
συνιστώντων αυτήν κοινών γνωρισμάτων.

1 Και εί Ιννοιών τινων τό ά'μεσον πλάτος ε ΐ ί ι  
πάλ ιν έ'ννοιαι καί τούτων τό πλάτος ομοίως,προ- 
χωροϋντες ό’μως άπό εννοιών γενικωτερων είς εί- 
δικωτέρας ·. ατζλήγομεν τελευτώντες ε’ις τάς ειδι- 
κω τάτας, ών τό πλάτος είσίν αντιλήψεις ή άνα- 
τυπω τεις .

2 Ά μ έσ ο ς  συνείδησις λέγετα ι ή κατ’ αι'σθησιν 
κα ί αντίληψ ιν συνείδησις. Συνείίησις λέγεται 
καΟολου, ητοι κατά τήν ψυχολογικήν σημασίαν 
(καί ούχί κατά τήν είδικωτέραν η ήθικήν σημα
σίαν, καθ’ ήν οηλοΐ τήν ειδησιν τής ψυχής περί 
τή ς  συμφωνίας ή άσυμφωνίας τών πράξεων αυτής 
πρός τόν ηθικόν νόμον) Ικείνη τής ψυχής ή κατά- 
στασις, καθ’ ήν «υ τη  έχει τινός ειδησιν. ΈκεΓνο 
δέ, οϋ ή ψυχή έχει συνείδησιν, λέγεται σ τ ο ι- 
χείον ή π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν  τ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ·  
τό δέ σύνολον τών στοιχείων αύτής λέγετα ι π λ ή 
ρωμα τ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς .  Ή συνείδησις, ϊξε  ■ 
ταζομένη κατά τους βαθμούς τή ς  καθαρότητος 
αύτής, λέγεται ά) α υ τ ό μ α τ ο ς  σ υ ν ε ί δ η σ ι ς ,  
ή Ιστιν ή προ τή ς  προσοχής καί άντιλήψεως άμυ- 
δρά καί εΰχερώς διαλανθάνουσα ειδησις Ί ) αορί
στου τινός έτι τή ς  ψυχής διαθέσεως προερχομέ- 
νης έκ τίνος εξωτερικής ϊπιδράσεως Ιρεθιζούσης

στοιχεία τών ανθρωπίνων γνοίσεων (αί άν·* 
τιλνίψεις)* επομένως έν τοϊς στοιχείοις τής 
αμέσου συνειδήσεως τελευταιον ζητητέος ό 
λόγος τής πραγματικής αλήθειας τών εν
νοιών.

§ 6. "Ινα λοιπόν ήδη βασανισθή ή έννοια 
τής υπάρξεως, έξεταστέον τά στοιχεία τής 
άμεσου συνειδήσεως (ήτοι τάς αντιλήψεις).1

§ 7. Ά λλά  τό πρώτον καί άμεσον άντι- 
κείμενον τοΰ πρός εαυτό έπιστρεφοντος πνεύ
ματός έστιν αύτό τό πνεϋμα καί αί έσωτε- 
ρικαί αύτοΰ ένέργειαι' διό έξεταστέ«& πρώ
τον αί ένέργειαι αύται.

§ 8. Ή εσωτερική ένέργειά έστιν ανε
ξάρτητος άπό τών εννοιών καί ανατυπώ
σεων, ώς καί παν στοιχεΐον τής άμεσον 
συνειδήσεως- ούδεμία δε σκέψις δύναται ν’ 
άναιρέσνι τάς βσωτερικάς ένεργείας, διότι 
καί αυτή ή περί άναιρέσεως σκέψις έστιν ί- 
μοίως ένέργειά.

§ 9. 'II συνείόησις οίασδήποτε έσωτε-

ΐ ά  αισθητήρια νεΰρα- 2) Ισωτερικής τίνος τής ψυ
χής Ινεργείας (οίον συγκρίσεως, άναλύσεως, συν- 
Οίσέως, κρίσεως). Εν τή  αύτομάτω  συνειδήσει 
τό υποκείμενον καί άντικείμενον συμπίπτουσιν 
είς εν σημεΐον μή διακρινόμενα άπ ’ άλλήλων υπό 
τής αύτομάτου συνειδήσεως' β ) ά ν τ ί λ η ψ ι ς, ίί 
Ιστιν ή παρακολουθούσα τή  προσοχή τής ψυχήί 
συνείδησις' τό περιεχόμενον τής αυτομάτου συνει- 
δήσεως έλκει τήν προσοχήν τής ψυχής, ή ψυχή 
στρέφει τήν προσο'/ήν αύτής πρός τήν εσωτερικήν 
έαυτής κατάστασιν (ή Ιστιν ή μορφή, καθ’ ήν τό 
πραγματικόν εμφανίζεται τώ  πνεύματι), ή ψυχΠ 
προσέχει είς τό περιεχόμενον τής αυτομάτου συν- 
ειδήσεως, διακρίνει αυτό έαυτής, αντικαθιστά 
αυτό έαυτής καί άντιλαμβάνεται αύτοϋ ώς ώρι- 
σμένου τινός καί διακεκριμένου. ‘Η προσοχή κα! 
άντίληψ ίς Ιστιν ή Τφοιτη αυτενέργεια τής ψυχήί· 

1 Υ πο τίθετα ι Ινταΰθα, δτι 6 φιλοσοφών έχει 
συνείδησιν καθαράν καί άνεπτυγμένην οια γίνε
τα ι, όταν ή ψυχή άπό τών Ιξωτερικών Ιπενερ- 
γειώ ν τών οπωσδήποτε διατιθεισών καί άλλοιου- 
σών αυτήν μάθη νά Ιπιστρέυη τήν προσοχήν ακ
τής πρός τάς ’.δίας αύτής αΰτενεργείας καί κατα
στάσεις, Ιξετάζη αύτάς καί διακρίνη καθαρώί 
ταύτας Ικείνων. ’Έ στι μέν άληθές, ό τ ι  τ ό  πρώτον 
εγεΐρον τήν ψυχήν άπό τής άσυνειδησίας Ιστιν 
Ιςωτερική τ ις  Ινέργεια διερεθίζουσα τά αϊσθητη- 
ρια νεϋρα καί διατιθεΐσά πω ς τήν ψυχήν, αί Μ 
αυτενέργεια·, τή ς  ψυχής έπονται τή  Ικ τής Ιξο>· 
τερικής ενεργείας διαθέσει αύτής ή άλλοιώσει' 
άλλ’ ό φιλοσοφών δέν δύναται νά τεθή Ιν τή  κ«" 
ταστάσει τοϋ άρτιγενοϋς βρέφους, ου ήδη πρώ" 
τον αρχεται ή συνείδησις ά να πτυσσόμενη.

Β Υ Ρ Ω Ν 277

ρικής ένεργείας, μάλιστα δέ τής κατά βού- 
λησιν, έστιν άχωρίστως ήνωμένη μετά τής 
συνειδήσεως εσωτερικού τίνος αύτενίργοΰ δν
τος,1 δ ή έπερχομένη διάνοια ώς πραγματι
κήν άρχήν καί άίτίαν τής ένεργείας εκείνης 
έυρίσκεΐ καί διά τοΰτο τό ον τοΰτ:> δύναμις 
αυθυπόστατος1 καλείται.3 Ή έ'ννοια άρα 
τής υπάρξεως, άναοερομένη είς τό έσωτερι- 
κόν εκείνο δν, έστί πραγματική καί ή άλή 
θεια αύτής τοσοΰτον βεβαία, δσον ή ανεξάρ
τητος ιιαοτυρία τής άυ.έσου συνειδήσεως

χ «,1 ^k ~ * / 4χερ», της εσωτερικής ενεργείας.
§ 10 . Ένω τό είρημένον εσωτερικόν δν 

ευρίσκει εαυτό έν τη ά4αέσω συνειδήσει της 
εσωτερικής ένεργείας έλευθέρως ένεργοΰν καί 
ΰπάρχον, άλλοτε ευρίσκει εαυτό έν τή ά- 
μέσω συνειδήσει τών έσωτερικών αλλοιώ
σεων, καί μάλιστα τών έναντίων τής βου- 
λήσεως, διερεθιζόμενον καί διατιθέμενον υπό 
εξωτερικής τίνος καί άλλοτρίας ένεργείας' ή 
δ’ έξωθεν αύτη έπενέργεια παρίσταται πολ
λάκις έν τή συνειδήσει τοσοΰτον ισχυρά, 
ώστε διακόπτει τήν σειράν τών ελευθέρων 
ενεργειών τοΰ έσωτερικοΰ δντος καί έλκει 
εις εαυτήν πασαν τούτου τήν προσοχήν.

1 Τό εσωτερικόν τοϋτο δν έκαστος δηλοΐ διά 
Τής λ.έξεως I γ ώ .

2 Τό Ισωτερικόν τοϋτο ον καλείτα ι δύναμις, ώς 
άρχή καί αιτία  τής Ισωτερικ. Ινεργείας. Η εσω
τερική δύναμις, ώς αυθυπόστατος, λέγετα ι καί 
ο υ σ ί α ,  ιδίοις δέ ψ υ χ ι κ ή  καί  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  
ο ΰ σ ί α ,  έτι  δε καί  ψ υ χ ή  καί  π ν ε ϋ μ α .  Αεγε- 
ται δ’ έτι τό Ισωτερικόν δν καί ύ π ο κ ε ί μ . ε ν ο ν ,  
διότι υπόκειται πάσαις τα ΐς  Ισωτερικαΐς Ινερ- 
γείαις καί άλλοιώσεσι (διαμένον Ιν πάσαις τό 
βύτό κατ’ ουσίαν).

3 Ή  πραγματική άρχή τής εσωτερικής Ινερ- 
γείας Ιστιν άείποτε καί Ιν πάσαις τα ΐς  Ινεργείαις 
αυτής ή αυτή" τοϋτο δέ μαρτυροϋσιν ή μνήμη, ώς 
συνείδησις προτέρας τινός συνειδήσεως κα ίό ελεγ - 
7ος τής συνειδήσεως. Ά λ λ ’Ινταΰθα ούδεμία χρεία 
Ιξετασθήναι, εί υπάρχει ή ταΰτότης αΰτη ' ικανή 
&ε μόνον Ιστιν Ινταϋθα ή βε^αίωσις, ότι ούδεμία 
Ισωτερική κατά βούλησιν Ινέργεια παρίσταται 
~οτΐ Ιν τή  συνειδήσει χωρίς νά συναναγγέλληται 
^ναργώς καί τό Ισωτερικόν Ικεΐνο ον, ή Ισωτε- 
Ρ'··'.ή Ικείνη άρχή αύτής καί α ιτ ία , ή διακρίνει 
*αΟαρώς έαυτήν άπό τών έαυτής Ινεργειών.

Έ ν ώ τό πνεϋμα λαμβάνει ειδησιν τής Ισω- 
τερικής ενεργείας, ά'λλοτε άλλης, λαμβάνει Ιν- 
~*ΰτώ ειδησιν, δτι τό συνειδός Ιστιν έτερόν τ ι τών 
*νεργειών, έν καί τό αύτό, Ινώ αΐ Ινέργεια! είσι 
ο̂ικίλαι.

O'jtoi δέ ή άμεσος συνείδησις τής άνεςαρτή- 
του έσωτερικής άλλοιιόσεώς έστιν άχωρίς·ως 
ηνωμένη τή συνειδήσει έξωτερικής τίνος έπ- 
ενεργείας. νΑρα ή έννοια τής εξ<οτερικής 
ένεργείας έστί πραγματική καί ή άληθεια 
αύτής τοσοΰτον βεβαία, δσον ή άνεξάρτητος 
μαρτυρία τής άμέσου συνειδήσεως περί τή? 
έσωτερικής άλλοιώσεως.

§ 1 1 . 'II συνείδησις οίασδήποτε εξωτε
ρικής ένεργείας έστιν άχωρίστως ηνωμένη 
μετά τής συνειδήσεως έξωτερικής τίνος έπε- 
νεργούσης δυνάμεως ή έξωτόρικοΰ τίνος επε- 
νεργοϋντος δντος,1 διαφόρου καί πάντη άνεξ- 
αρτήτου τής έσωτερικής δυνάμεως και τοΰ 
έσωτεοΐκοϋ δντος- (όστε ή έννοια τής υπαρ- 
ξεως, άναφερομένη είς τήν έξωτερικήν δύνα- 
μιν ή τό έξωτερικόν δν, έστιν ομοίως πραγ- 
ματικώς άληθήςκαίή άλήθεια αυτής τοσοΰ
τον βεβαία, δσον ή μαρτυρία τής άμέσου 
συνειδήσεως περί τής έσωτερικής αλλοιω- 
σεως καί τής παραγούσης ταύτην έξωτερικής 
ένεργείας.

£ 12 . Τό εξωτερικόν δν παρίσταται διτ- 
τώς έν τή ήμετέρα συνειδήσει ώς τ ι τών εν
νοιών καί τοΰ έσω νοοΰντος (ήτοι τοΰ πνεύ
ματος) ετερον" ά) παρίσταται ουτω συνημ- 
μένον τώ πνεύματι, ώστε υπείκει κατ’ ενερ
γείας μέν τινας τούτω (τώ πνεύματι) και 
δπείκει αμέσως, μένει δε κατ’ αλλ.ας τινας 
ένεργείας άνεξάρτητον άπό τοΰ πνεύματος, 
τό δέ πνεϋμα ού^έποτε κατ’ ούδεμίαν τοπι
κήν αναφοράν δύναται ν’ άπαλλαγή κατ’ ά- 
ρέσκειαν τής έπενεργείας εκείνου. Ουτω δέ 
παρίσταται έν τή συνειδήσει τό ’ίδιον έκα
στου σώμα2 διά τών αυθαιρέτων κινήσεων 
καί τών ζωϊιών αύτοΰ άλλοιώσεων' β ) παρί- 
σταται ώ ςτι πάντνι έκτος τοϋ πνεύματος

1 Έ ν ώ τό πνεϋμα λαμβάνει ε’ίόησιν τή ς  Ιξω- 
τερικής Ινεργείας, άλλοτε άλλης, ).αμβανει Ιν 
ταύτώ  ειδησιν, ό'τι έστι τι αύτής έ'τερον τό Ιςω- 
τερικώς Ινεργουν το αύτο έν τα ΐς  πο ικιλαις Ιξω- 
τερικαΐς Ινεργείαις.

2 Τό σώμά Ιστί τ ι Ιξωτερικόν πρός τό πνεϋμα, 
άλλ’ οίκεΐον αύτώ  καί συνημμένον ουτω τώ  πνευ- 
ματι, ώστε ούδεμία μεταβολή συμβαίνει αύτώ , 
νω ρ ίς  νά λάβη αύτής ειδησιν άμεσως το πνεϋμα 
διά τοϋ συναισθήματος τής ήοονής f, τής αλγη- 
δόνος. Καί τό κράτος τοϋ σώματος επ ί τοϋ πνεύ
ματός Ιστιν άμεσον, ώ ς άμεσος έστι και ή παθη-

I σις αϋτοϋ δπό τών παθήσεων τοϋ σώματος.
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ύπάρχον καί άπό τούτου κέχωρισμένον, μή 
υπεϊκον τω τίνεύματι είμή έλάχιστον καί 
εμμέσως, επενεργούν 3’ έπί τοΰτο κατά τ ι-  
νας μόνον περιστάσεις καί τοπικάς αναφο
ράς, άλλά δυναμένου τοΰ πνεύματος άποφεύ- 
γε'.ν την έπενέργειαν αύτοΰ. Ούτω δέ παρί- 
σταται έν τη συνειδήσει η έκτός ημών ένυ- 
λος φύσις η δ έξω σωματικός κόσμος, ού η 
άντίόρασις ταΐς κατά βούλησιν κινήσεσι τοΰ 
ήμετέρου σώματος αίρει ‘ πάντα περί τλ,ς 
ύπάρξεως αύτοΰ δισταγμόν.1

§ 1 3. ’Εκ τών είρημένων δήλον γίνεται, 
δτι ά) τό Sv, ώς τό σύνολον τών άντικειμέ- 
νων της ανθρώπινης γνώαεως, διακρίνεται 
είς έσωτεριχον, δ έστι πνευματικόν καί νοη
τόν, και έζωτερtxor, δ έστιν υλικόν καί αι
σθητόν εκάτεοον τούτων εχει διττήν 
δψιν τήν μέν εσωτερικήν·, ή έστιν αύτό τό 
έσωτερικόν η εξωτερικόν ον θεωρούμενον γυ
μνόν πάσης έν χώρω η χρόνω αντιληπτής 
μορφής, ήτοι θεωρούμενον μόνον ώς τ ι ενερ
γόν, ώς ψιλή τις δύναμις- τήν δέ έζωτεριχήν,

1 Έ κ  τών είρημένων άποδικνΰεται, δτι ά) ανυ
πόστατος έστιν ή δόξα, δτι 1) αί αισθήσεις παρι- 
στώσι τω  πνεΰμβτι Ινδάλματα μόνον κενά και μη- 
όεμίαν ύπόστασιν εχοντα' 2) τό μόνον αληθές ύπαρ
χον έστι τό πνεΰμα, ό δε εξω κόσμος έστί προϊόν 
αύτοΰ άνθυφιστώντος τάς ιδίας αύτοΰ αναγκαίας 
ένεργείας' β ') ή έννοια τής ύπάρξεως ή τοΰ είναι 
κατά  τήν όντολογικήν αύτοΰ σημασίαν δέν έξάγε- 
τα ι ϊκ  τίνος κρίσεως, άλλά γενναται έκ τώ ν στοι
χε ίω ν τής άμεσου συνειδήσεως καί σχηματίζεται 
άναγκαίως ί ,π )  τοΰ πνεύματος, &·χ άρχομένης 
τή ς  νοητικής αύτοΰ κινήσεως.

Τό όντολογ κ ,ν ε ίνα ι, ήτοι ή ΰπαρξις, ούκ ϊτ τ ι  
τ ι οιά τώ ν έξωτερικών αισθήσεων οδτως αισθητόν 
ώ ς  τό σχήμα, τό χρώμα κκί αί λοιπαί ποιότητες, 
νοείται ομως άναγκα ίω ς, ώς ή βάσις τούτων καί 
τό ου ουκ άνευ τής αίσθήσεως καί άντιλήψεως. 
Επειδή δέ τό εΤναι ή ή υπαρξις ούκ εστι ποιότης 

ή ίδιοτης, άλλά βάσις πάσης ποιότητος ή ίδιότη- 
τος, δέν δύναται νά έκληφθή ούτε ώς τελείότης 
τοΰ απλώ ς νοουμένου.

Τό είναι ϊχ ε ι δ ιττήν σημασ ίαν: ά) τήν μέν όν- 
ΐολογικήν, καθ’ ήν έστι ταυτόσημον τής ύπάρ
ξεως· β ') τήν δέ λογικήν, καθ’ ήν χρησιμεύει μό
νον ώ ς σύνδεσμος τοΰ υποκειμένου καί κατηγορου
μένου ή σημαίνει τό δυνατόν μόνον τής ύπάρξεως.

Τό είναι κατά τήν όντολογικήν σημασίαν άποδί- 
δοται 1) είς τά αύθυπόστατα οντα- ίίσ ί δέ τά  αύ- 
θυποστατα ή άντιληπτά , ή νοητά άναγκαίως νο
ούμενα πρός έξήγησιν τών άντιλη π τώ ν- 2) είς τάς 
ίοιοτητας τώ ν αυθυποστάτων οντων καί τάς ένεο- 
γ ε ία ς  αύτών.

ή εστιν ή έν χώρω η έν χρόνω αντιληπτή 
αυτοΰ μορφή, ήτοι τό φαινόμενον αύτοΰ-1 
γ ) ή έςωτερική δψις έκατέρου τών δντων 
έστί ποικίλη. Λ.

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ’ ΠΑΡΑ ΤΩ ΡΩΜΑΙΚΛ ΣΤΡΛΤίϊ 

ΠΟΙΝΗΝ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Πρίν προβώμεν είς τάς ποινάς, αίτινες 
ά“ηυθύνοντο κατά τής στρατιωτικής τιμής 
καί τής πολιτικής καταστάσεως παραθέτο- 
μεν τινάς πειθαρχικάς μάλλον ποινάς κατά 
τοΰ σώματος ή τής έλευθερίας καί κατά τής 
τιμής δευτερευόντως τοΰ στρατιώτου άπευ- 
θυνομένας.

'II διαχείμασις ίχτας τον στρατοπίόον 
(extra castra hibernare), άναφέρεται παρά 
πολλών συγγραφέων άλλ’ έν ούδενΐ νόμω. 
Συνίστατο είς τό δτι δ καταδικασθείς δέν 
ήδύνατο νά διαμέν'/] είμή έν τώ δρισθέντι 
τόπω, δπου ούτε χαράχωμα ή δρύφακτον ή 
έχύρωμα διά πασσάλων, ούτε τάφρον ούτε 
σκηνήν ήδύνατο νά στήση, επομένως έμενεν 
έκτεθειμένος είς τούς εχθρούς καί μάλιστα 
έν ώρα χειμώνος. Πότε καί κατά τίνων έπε- 
βάλετο δέν είναι γνωςόν- έκ τοΰ είδους όμως 
τής ποινής καί τοΰ σκοπού αύτής τοΰ νά

1 Α ') Τοΰ έξωτερικοΰ οντος 1) τήν μέν έξωτ*- 
ρικήν οψιν δεικνΰσι τώ  άνθρώπω αί αισθήσεις- 2) 
τήν δε έσωτερικήν οψιν ευρίσκει ό ά’νθρωπος έν τή 
άμέσω συνειδήσει ένεργείας τινός προερχόμενης 
έξ άλλοτρίας δυνάμεως καί έρεθιζοΰσης τό πνεΰμ ϊ 
είς προσοχήν καί άντίλειψ ιν. Β ) τοΰ έσωτερικου 
δντος 1) τήν μέν έξοιτερικήν οψιν δείκνυσι τ<>) 
άνθρώπω ή άντίληψ ’. ί ( ή  συνείδησις ή παρακολου
θούσα τή  προσογή τή ς ψυγής στραφείση πρός τήν 
έσωτερικήν τής ψυχής κατάστασιν, δτε ή ψυχή 
διακρίνει εαυτήν τής έσνπερικής έαυτής ένεργείας)- 
2) τήν δ’ έσωτερικήν οψιν εύρίσκει ό άνθρωπος έν 
τή  άμέσω συνειδήσει τής εσωτερικής ένεργείας 
(ήτοι ένεργείας τινός προερχομένης έκ τής ψυχήί 
καί έρεθιζοΰσης τό πνεΰμα είς προσοχήν καί άν' 
τ(ληψ ιν).

2 Βαλερ. Μ αξ. Β It κε^· 7  § 15 . Φροντ. 4 . χι<(· J 
Στεβεκ. comment ad veget Β ιδλ. 3 . κεφ. 4 **1 
Sichtcrm  κεφ. 14 .
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έκτίθηται έίς προφανή κίνδυνον καί μεγάλην 
κακουχίαν δ τιμωρούμενος, εικάζει τις δτι 
έπήγετο κατά τών ένόχων πράξεως δει
λίαν μαρτυρούσης.

Ή  έχτος της πό.Ιεως διαχείμασις (extra 
opidum hibernare) είναι τής αύτής φύσεως 
ποινή καί βεβαιοΰται υπό τών ίδιων συγγρα
φέων.1 Άπηγορεύετο είς τούς ούτω κατα- 
δικασθέντας νά έγείρωσι παράπηγμα έντός 
άκτϊνος δεκακισχιλίων βημάτων άπό τής 
πόλεως.

Όμιλήσαντες περί τών κατά τής έλευθε
ρίας ποινών ούδέν είπομεν περί (ρν.1αχίσεως. 
Λόγον τής τοιαύτης σιωπής δίδομεν δτι έπί 
στρατιωτών δέν εύρομεν τοιαύτην ποινήν 
ίσχύουσαν. Ταΐς έποχαΐς έκείναις δτε τό Ποι
νικόν Δίκαιον δέν ήτον άνεπτυγμένον, ή φυ- 
λάκισις έλογίζετο ποινή βαρεία καί ώς συνά- 
γομεν έπήγετο σπανίως μέν κατά πολιτών 
συνήθως όε κατά δούλου, καί μάλιστα άπη
γορεύετο τά κκαταδικάζειν τινά έν φυλακή 
είναι διηνεκώς.»2 Φαίνεται δέ δτι έγίνετο 
διάκρισις περιορισμού, φυ.Ιαχίσεως καί <h- 
σμίor.3 νίΙθελεν δμως είσθαι μακρόν νά δμι- 
λήσωμεν ένταΰθα περί τών διακρίσεων τού
των καί τών περιστάσεων, αίτινες μνημο 
νεύονται έν τοΐς νόμοις ώς καί περί τών περί 
φυλακών διατάξεων.4 Κατά τινας μεταγενε
στέρους φυλάκισις ήπειλεΐτο κατά στρατιω
τικών ώς πειθαρχική ποινή. ’Εννοείται δτι 
άφοΰ δέν ύπήρχον ώρισμέναι πειθαρχικαί 
ποιναί, δ τιμωρών ανώτερος έτιμώρει διά 
Κοινής ήν ένόμιζε προσφορωτέραν. Είδος φυ- 
λακίσεως ή μάλλον περιορισμός ήτο ή κατά 
στρατιωτών έφαρμοσθεΐσα άπό τοΰ στρατο- 
χέόου άπογώρησις (a castris segregari) ή
τοι ή έν φρουρίω ή έν (οχυρά πόλει άπο- 
στολή τών ταραχοποιών ή στάσεως υπό
πτων στρατιωτικών.

’Εκ τών κατά τής τιμής ποινών δέον νά 
διακοίνωμεν τάς έναντίον τής στρατιωτικής

1 Στεβεκ. αύτο'βι S ichterm  αύτοβι καί Τ ίτος Λ ί- 
35.

1 Βασιλ. 60 , 51 η  § 9 Π*ν. 48 , 19 , 8 § 9.
3 Βασϊλ. αύτοθι λ ' ,  ξ ' . llavd . αύτοθι Ν. 2 § 1 

Ν. 33 και 23 .
* Βασιλ. αΰτοθι οΐ άνω Νομοί κα ι προσέτι [/. κ σ τ/. 

ί* · καί ζ γ ' .  καί Π ανί. αϋτο'βι καί Νομοί 8 ,2 6 ,2 8 ,  
9 , 47, 1 . Ά ρ μ . 6 ,1 4 ,  8 Βασιλ. 6 0 ,5 5  ά. κα ί 

Επ. Krai. 9 , 5 , I κα ί Σύνοψ. φ . 8 '. Βασ. 2 , ρκστ'. 
στ'« σ ιστ '. Π ανί. SO, 16 , 131, 216 , 221 .

τιμής ή καταστάσεως άπευθυνομένας άπό 
τών κατά τής πολιτικής καί άστυκής τοϋ 
προσώπου καταστάσεως, ών αί βαρύτεραι 
συνεπήγοντο καί τής στρατιωτικής κατα
στάσεως τήν μεταβολήν καί άλλοίωσιν.

"Οπως σήμερον ούτω καί τότε ή ολοσχερής 
Γέρησις τών πολιτικών δικαιωμάτων συνεπή- 
γετο τήν στέρησιν καί τοΰ τής στρατείας καί 
τών έξ αύτής προσόντων, άφοΰ τό στρατεύε- 
σθαι ήν δικαίωμα τοΰ 'Ρωμαίου, πολίτου 
ώς σήμερον έν τών πολιτικών πλεονεκτημά
των είναι καί τοΰτο. ’Επειδή δέ τότε κατά 
τήν διάφορον πολιτικήν τάξιν εδικαιούτο 
καί εις τά  διάφορα νά καταταχθή σο>ματα 
μία μεταβολή ούσιώδης ήτον ή έναλλαγή 
στρατιωτικού σώματος, ώς θέλομεν έξηγήσει.

Αί έλαφρότεραι ποιναί τοιούτου είδους 
είναι ή παράόοσις τοϋ δόρατος (ad hastae 
dationem eondemnari) ήτις καί censtio ha- 
staria έλέγετο. Συνίστατο δέ είς τ/,ν κατα
δίκην τοΰ στρατιώτου νά παραδώσ»! τώάνω- 
τέρωτου τό δόρυ. ΤΗτο τιμωρία ατιμωτική 
καί ενίοτε έχρησίμευεν ώς αρχή τής έκ τοΰ 
στρατού αποπομπής.1 Άγνοοΰμεν δμως έπί 
ποίων πράξεων έπεβάλετο μόνη, καί δέν 
εχομεν παραδείγματα τοιαύτης τιμωρίας.

'II μετά των σχενΐον πορεία (cum impe
diments iter facere.) μνημονεύεται παρά 
τών νεωτέρων.2 Έξ αύτών δέ γίνεται ήμϊν 
γνωστόν δτι ούτως έτιμωροΰντο οί τά δπλα 
των θραύσαντες, οί κατηγορηθέντες δτι έν 
μάχη έφυγον καί οί αφέντες ν’ άρπασθώσιν 
αί σημαΐαι των.

Τό Ιστάμενος τ ρ ώ γ ε ι  (cibum potionem- 
que stantem capere.) εύρίσκομεν παράΤίτω 
Λιβίω3 δστις αναφέρει δτι δ Γράκχος νική- 
σας τοΰςΚαρχηδονίους έν Βενεβέντω, άτΓΛ,ύ- 
θυνε προσλαλιάν έπαινετικήν πρός τούς νι- 
κητάς στρατιώτας του έν ή προσέθετεν δτι 
τούς άνευ ζήλου πολεμήσαντας στρατιώτας 
τιμωρεί νά τρώγωσι καί νά πίνωσιν όρθιοι, 
έφ’ δσον χρόνον θέλουσιν άκόμη υπηρετήσει 
είς τόν στρατόν (quoad stipendia facient).

τοιαύτη δ’ έπιβολή τής ποινής μαρτυρεί

1 Στεβεκ. im comment Veget 4 . 3 . S ic  hterm 
de poen m ilit . Rom . d issert. 14 .

2 Στεβεκ. αύτο'θ. 3 κεψ. 4 S ich term ano . αΰτοθ. 14 , 
προσέτι δέ απαντάτα ι κα ί παοά Άιχι/,ιανδ Μαρκελλ. 
β ιβ λ .2 5  κεφ. 1 .

3 Β ιολ. 2 ί  κεφ . 16  ί τ ΐ β .  αντοϋ.
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ότι ήν τιμωρία πειθαρχική,έπιβαλλομένη επί 
μή ώρισμένης πράξεως υπό τοϋ στρατηγού.

Ή ά.υ.αγη τόπον χατασχηνώσεως (ten- 
dendi locum mutatio) φέρεται έν τω ίδίω 
'Ρωμαίω συγγράφει,1 καί συνίςαται είς τοϋτο, 
δτι οί τιμωρούμενοι είς αυτήν ύπεχρεοϋντο 
νά στήσωσι τήν σκηνήν το>ν είς τόπον ώρι- 
σμένον έν τω στρατοπέδω, καί άλλον παρ’ 
εκείνον όπου, άν μή ήσαν τιμωρημένοι, ήθε
λον κατασκηνώσει, δπως βλέπη αυτούς όλος 
ό στρατός καί μανθάννι δτι έτιμωρήθησαν 
καί Χιά ποιαν αιτίαν. Συνωδεύετο ή τ ι
μωρία αΰτη πολλάκις καί Χιά προσθηκών 
βαρυνουσών αύτήν. Ούτως ώρίζετο τόπος κα- 
τασκηνώσεως εκτός τοϋ ώχυρωμένου στρα
τοπέδου δπως μενωσιν εκτεθειμένοι είς κίν
δυνον, ή άπηγορεύετο αύτοΐς νά έχωσι σκη- 
νάς καί τοΐς έπεβάλετο νά διαμένωσιν έν 
υπαίθρω. Είς τοιαύτην ποινήν κατεδικά- 
ζοντο καί ολόκληρα σώματα άπωλέσαντα 
τάς σημαίας των.2

'Η Στρατείας era .L iarij (militiae muta
tio). Πρός έξήγησιν αύτής άναγκαΐον νά προ- 
τάξωμεν ολίγα.

Γνωστόν έστι ό'τι ο! 'Ρωμαίοι πολΐται 
διηροϋντο είς τάξεις. Τό πολίτευμα τοϋ Τύλ- 
λου Όστιλίου καθιέρου πέντε τοιαύτας κατά 
τήν ούσίαν η τό εισόδημα τών πολιτών 
πρός καταρτισμόν τοϋ πεζικού, ών ή πρώτη, 
ή πλουσιωτέρα, είχε τήν πρώτην έν τή μάχη 
τάςιν, ή δευτέρα τήν κατόπιν καί έφεξής. Τό 
ιππικόν άπηρτίζετο έκ τών πλουσιωτέρων 
καί εύγενεστέρων πολιτών. Ή θητεία τών 
μέν πεζών ήν εικοσαετής τών δέ ιππέων δε
καετής. Λι κατά τό 500  άπό κτίσ. 'Ρώμης 
έ'τος γενόμεναι μεταβολα'ι έτροποποίησαν 
τόν δργανισμόν τοϋτον, καί ή κατά τό πρώην 
πολίτευμα τάξιςτών πολιτών,ή μή μετέχουσα 
τής ς·ρατείας,πολυαριθμωτάτη καταςασα διν·,- 
ρέθηεις τρεις τάζεις κατά λόγον τής ούσίας 
καί τοϋ εισοδήματος έξ ών ή πρώτη μόνον 
προσελήφθη είς τάς ρωμαϊκάς λεγεώνας αί δε 
δύω ά'λλαι (οί proletarii καί capite censi) 
μόλις είς τούς κατά Ίουγούρθα πολέμους (646  
άπό Κ. Ρ.) προσελήφθησαν είς τόν στρατόν. 
Επίσης οί απελεύθεροι οΐτινες τότε μό-

ί Τού Τίτου Λιβίου β ιβλ. 25  κ·ο. 2 , ορα κο\ S ic - 
lilcrm  αύτοΟ.

3 Τ ίτο ; Λ ίο'ος β ιβλ. 10.

νον είς τό ναυτικόν έσυγχωρεϊτο νά λ.αμβά* 
νωνται, εςρατολογήθησαν ολίγον βραδύτερον.

θ ’, ιππείς διηροϋντο πάλιν είς δύω τάξεις, 
τούς παρά τοϋ δημοσίου λαμβάνοντας τόν ίπ
πον καί τούς έχοντας ιδιόκτητον τοιοϋτον.

Προσέτι οί μέν πεζοί διτ,ροϋντο είς άνα- 
χεχ.Ιημμένονς (evocati) μετά υπηρετηθεΐσαν 
θητείαν καλουμένους είς τόν στρατόν, είς 
άχροβο.Ιιστάς ή γροσψομάχους (velites) είς 
Λογχοφόρους η άστατους (hastati) είς jtρίγ- 
χηπας, (principes) καί είς τριαριούς (triarii) 
κατά λόγον,ηλικίας σωματικής ρώμης καί ίκα- 
νότητος περί τό μάχεσθαι.1 ’Επίσης δέ τά ελα
φρά στόματα εϊχον διαφόρουςκλάσεις, τούς το- 
£ο'γας (rorarii) τούς έπιχούρονς, (ferentarii) 
τούς ίθ ί.ΐοντάς  (accensi) κ. λ. π.

’Εκ τούτων έννοεΐται είς τ ί συνίστατο ί  
στρατύας ένα.Ι.Ιαγη, ήν καί έν τοΐς νόμοις 
ευρίσκομεν2 καί έν τοΐς συγγραφεϋσι.3

Κατά τάς μεταξύ τών διαφόρων κλάσεων 
καί τάξεων διαφοράς έπεβάλετο καί ή ποινή 
αύτη- ούτως οί ίππεΐς έστέλλοντο είς τό πε- 
ζικόν, όπου υπηρετουν 20 αντί 1 0 έτών, οί 
τής πρώτης τάξεως πεζοί είς τήν δευτέραν 
ή τήν τρίτην ή τήν τελευταίαν, οί λεγεωνά
ριοι έστέλλοντο είς μίαν τών κλάσεων τών 
ελαφρών σωμάτων καί έφεξής.

Διά τής ποινής ταύτης έτιμωροϋντο έπιει- 
κώς οί έν καιρώ πολέμου πωλοϋντες όπλα4. 
’Επίσης δέ ci άπόφνγοι έν ειρήνη οί μέν 
«ίππεΐς έναλλάσσουσι τόν βαθμόν» οί δέ 
«πεζοί τήν στρατείαν5.»

Ή τοϋ βαθμού ίχβο,Ιη (gradus dejectio) 
ην οί νόμοι καθιεροϋσιν6 ώς τήν προηγού
μενη-/ είναι ώς ή παρ’ ημών εχπτωσις.

Συνίστατο δέ ού μόνον είς τόν υποβιβα
σμόν κατά μίαν ή δύω βαθαίδας τής κλίμα* 
κος τών στρατιωτικών αξιωμάτων άλλά εΐί 
τήν καταδίκην μέχρι τής έσχάτης βαθμίόος 
ήτοι μέχρι τού άπλοϋ στρατιώτου καί του 
νεοσυλλέκτου.

’Ελέγετο καί βαθμοϋ εζώθι/σις καί έπη* 
γετο κατά τών κλεπτόντων άλλότρια όπλα

‘  Π»λυ£. 6 , 2 1 .
2 Πανδ. 4 9 , -1 6 , 3 § 1 Β ασ. 5 7 , I , ά .
3 Β ά λε :. Μ α ς ια . Β ιολ . 2 , κ εφ . 7 . S ich tem
* Βασιλ. αύτο'Οι σ τ. κα ι ΙΙανδ αύτο'θι § 13.
5 Β. αύτο'θι ιγ '.  Παν. αύτο'θι Ν. 5 § 1
6 Β, αύτο'Οι Ν. ά. κα ί Πανδ. αύτοθι Ν .3 §  1
7 Β. αύτοθι Ν. ζ ' .  Πα;/δ. αύτοθι Ν. 3 § 41.
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•
καί τών μέχρι «φωνής η ψιλής μέμψεως» 
έςερεθιζοντων στάσιν στρατιωτών .

Ή άποστράτενσις ή άπό τον στρατόν ίχ- 
δίωΕ.ις (militia rejici) άριθμεΐται υπό τινων 
νεωτέρων2 καί μνημονεύεται έν τοΐς νό- 
μοις έπαγομένη κατά τών ύπερπηδόντων 
τήν τάφρον, κατά τών έπιτιθεμένων εναν
τίον συστρατιώτου διά λίθου και κατά τών 
κλεπτόντων όπλα. Ό είς τοιαύτην ποινήν τ ι
μωρούμενος έςερεΐτο παντός βαθμοϋ καί άπε- 
βάλετο τοϋ στρατεύματος ούχί άτιμωτιχώς 
διότι τοιαύτη ,άποβολή ήτο ποι·?ή διάφορος.

'IJ άτιμωτιχή άποστράτενσις (ignomini;\ 
mitti) είναι ή βαρυτέρα τών κατά τής τιμής 
ςρατιωτικών ποινών. ΤΗτο ποινή κυρία καί 
παρακολουθηματική. Ώς κυρίαν ώφειλεν ή 
άπόοασις ή άπαγγέλλουσα αύτήν νά κηρύττ-/; 
συνάμα δτι αύτη έπεβλήθη δι’ αιτίαν άτιμοτ 
ή ατιμωτικήν3.

*ί!ς παρακολουθηματική ήτο το.αύτη σω
ματικής ή χεφαΜχής ποινής, μιας τών δύω 
μεγάλων άλλοιιόσεων τής προσωπικής κατα- 
οτάσεώς (capitis deminutionum) ήτοι τής 
μεγίστης καί μέσης4 ών ή μεν άπεστέρει τήν 
ελευθερίαν καί συν αύτνί τήν πολιτείαν καί 
οικογένειαν, ή δέ τάλλα ούχί δέ καί τήν 
ελευθερίαν5.

Οί "Ελληνες είχον τοιαύτην ποινήν τήν 
φοβεράν τώ οντι ατιμ ίαν  περί τής οποίας 
εύκαιρον νομίζω νά εϊπω ένταϋθα ολίγα. ΊΙ 
ποινή αύτη κατά πολλούς συγγραφείς υπο- 
διηρεΐτο είς τρεις επίσης βαθμολογίας όπως 
"Ί ρωμαϊκή έλάττωσις τής προσωπικής κατα- 
οτάσεως πρός τήν οποίαν παραβάλλουσιν αύ- 
τήν όλοσχερώς6. Κατ’ εμέ όμως ήτο ατιμία 
~λειόνο>ν τών τριών ειδών.

’ Β. αύτοθι Ν. θ’. Ηανί. αύτο’θι § 49.
2 Sichtcrm αύτοθι κεφ. 14. Βασιλ. αύτοβι Ν. ϊ) 

*αι Πανδ. αύτοδι Ν. 3 § 48 καί Ν. 6 § 6.
3 Πανί. αύτοθι Ν. 2 και Ν. 13 § 3 καί Βασιλ. αύ- 

τόθι ά. και ιτ . και Βασιλ. 24 , 2 , β. § 3.
* ΙΙανδ. 4 , 5, 44 και 4 , 5 ,  20 Βασ. 40, 2 , ί. 

ΓΙανί. SO, 43, 5 §3 κ α ι38,46,4 § 4  και 38, 47,4 § 8 .
* Πανί. αύτοβι.
6 Meieri. Historiae ju ris  attic i de Bonis dam- 

oatorum κτλ. 4849 caput 4 . σελ. 404 χαΐ ίΕπ. 
Sehoemann antiquitates juris publici graerorum 
4837 I V ,  4 , XIV σελ. 132, V, I, XXI σελ. 199 V, 
8> 83 „ a .  345. ΙΙετίτου σ«λ. 569-572,και Υ ,9 , XC11 
®*λ. 354 και Έ * . Vachsmuth II, 2 , σελ. 49 καί 
• οι/.ήν 3io-ff*^iav τ ε ρ ΐ  ά τ ι ί a ;  (do in fam ia ) 
Τ" P etr. Lelvveed, 1835 σελ. 251.

ΤΙΙτο ατιμίας εν είδος ή τής μετοχής τών 
xo iru r1 στερούσα τόν τιμωρούμενον ώστε καί 
βουλ.εϋσαι, καί είπεΐν έν τώ Δημω καί γρά- 
ψασθαι καί ένδεΐξαι2 καί στρατεϋσαι άνίκα- 
νον καθισταναι. Λεύτερον δέ εκείνο, καθ’ 8 
«τά μέν σώματα άτιμα ην τήν δέ ούσίαν 
«είχον καί έκέκτηντο, τούτους έδει καί αύ- 
»τούς καί τούς έκ τούτων άτιμους είναι.» Είς 
τοιαύτην δέ ποινήν κατεδικάζοντο «όπόσοι 
»κλοπής ή δοίρων ώφ/.οιεν)) δπόσοι «λίποιεν 
»την τάξιν ή άστρατείας ή δειλίας η άναυ- 
«μαχίου ό'φλοιεν, ή τήν άσπίδα άποβάλοιεν 
»ή τρις ψευδοκλητίας ό'φλοιεν η τούς γονέας 
«κακώς ποιεΐν3.»

Τρίτον είδος ήτο οί κατά προστάζεις άτι
μος «οΐτινες ού παντάπασιν άτιμοι ήσαν, 
»άλλά μέρος Tt αύτών, οιον οί στρατιώται 
«οΐτινες έπέμειναν έπί τών τυράννων έν τνί 
«πόλει-» οΐτινες τά μέν άλλα είχον ό'σα οί 
άλλοι πολΐται, κ είπεΐν δ’ έν τώ δήμω ούκ 
«έξην αύτοΐς ούδέ βουλεϋσαι'» άλλοι δέ έςε- 
ροϋντο τοϋ δικαιώματος τοϋ γράψασθαι, άλ
λοι τοϋ ένδεΐξαι, άλλοι τοϋ άναπλεύσαι είς 
'Ελλήσποντον ή είς ’Ιωνίαν, ή τού είσελθεΐν 
είς τήν αγοράν4. Κατά τό είδος τοΰτο, ώρί- 
ζοντο διά τής καταδίκης αί έπαγόμεναι στε
ρήσεις, καί διά τοϋτο έλέγετο κατά π  ρόστα- 
ζσ  ατιμία ή άνικανότης.

Τελευταΐον είδος ήν έκεΐνο, καθ’ § τά κτή
ματα τών ένοχων έπωλοϋντο καί ήν είδος 
καθολικής δημεύσεως5, καί ούτοι είχον καθ’ Sv 
ψήφισμα τήν άδειαν λέγειν καί έπιψηφίζειν6.

Ό τής Πολιτείας διά τής άτιμίας χωρι- 
ζόμενος ήνκατά Πλάτωνα τοϋ έθέλοντος7. 'Η

1 Δτ,αοσθ. -ττεα *Ροδ. Ί 3 . « ΐΑΤ,ίενο; τών κοινών με- 
τέχειν» Πολυδ. VIII 42 , και 12 2 . Δϊλρ,^σΟ. κατά Τι* 
μ,οκρ. 15 , κα ι Φιλιττ. III 13 .

2 Δυ.ια. ττερι Φοδ. 15 και Λυσίας κατά ΈρατοσΟ. 
και Δτ.ιχ. κατά ΤιίΛοκρατ. κατά  ^Α^ιστογ. Β. 218 
κα ί λεξ , ρτ,τορ. 226 , 21 .

3 ,Ανδοκ. περι Μυστηρίων.
4 'Ανδοκ. ιτ ε 'ί ΙΜυστ. αύτο'θι Δτ,ρ,οσβ. κατά  Κττισφ. 

«εξω τών περιρραντηρίων ττ,ς αγοράς έξείργει καί 
ούκ εά «ττεφανουσθαι» κατά  'Ερατοσθ. αύτοθι.

5 'Ανδοκ. ττε:ι Μυσττ,ρ. άύτο'Οι.
6 Ψτ.φισρ,α Πατροκλείδου κα ί ί£ενοφ. άττοαν. Σωκρ, 

1 , 1 8 ,’Αίσχυν. κατά Κττ.σιφ. εκδ. ρπτορ. σελ. 385 .
7 Γοργ. 508 περί ττ ις στ^ασίας τούτου υπάρχει 

διαφωνία κα ί οί [Λν φρονουσιν οτι εδτ,λου οτι πας τ ι ;  
τιδύνατο φονεύσαι τον άτι^ον, οί δε οτι άτιμω^Τιτει 
τ,δύνατο πας τ ις  νά καταγγείλτι αύτον, οί δέ δτι πας 
τ ις  τ,δύνατο νά κωλύτ αύτον πει^ώαένον νά έξασκ'/σν) 
πολιτικον δικαίωμα του όποιου r.v εστερτϊυ.Ινος.

6
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ατιμία παρηκολούθει καί αυτόν καί τους έξ 
αύτοϋ φύντας1 και τους υίοθετοΰντας από
γονον τοϋ άτιμου2. Ό άτιμος δέν ήδύνατο 
^ά είσέλθτ; είς ναόν3 έπί ποινή θανάτου, δέν 
έπετρέπετο νά ταφή4 και τά οστά αύτοϋ 
ή η κόνις άν μετά θάνατον κατεδικάζετο 
έρρίπτοντο έκτος τής Αττικής· καί ούδέ 
ν’ άπολογηθή ένώπιον Αικηστηρίου «ούδέ 
φθέγξασθαι ή οδύρασθαι ούδ’ εί δίκαια ή 
άδικα πέπονθε» πρός τούς δικαστάς είπεϊν, 
ούδέ άν έ/.ακοΰτο υπό τίνος νά καταγγείλει 
αύτός τοϋτο αδύνατο.

Μετά τά περ'ιάτιμίας ταϋτα έπανερχόμεθα 
είς τήν α τψ ο ν  άποστράτενσι/0 ητις ίσοδυ- 
ναμεΐ μέ τήν παρ’ ήμΐν έν ισχύει καθαίρεσιν.

Ό είς κεφαλικήν ποινήν καταδικαζόμενος 
?) είδικώτερον είς Πολιτείας έκπτωσιν ήτνς 
έστί κεφαλική τιμωρία6 άπεδιώκετο συγ
χρόνως καί τοΰ στρατού καθόσον ή πολιτείας 
εκπτωσις ήν ατιμωτική ποινή καί καΟτιρεΐτο 
μέ/ πρότερον -έξέπιπτε δέ ύστερον καί τής 
πολιτείας.

Ή άτιμος άποστράτειχτις έπήγετο ού μό
νον κατά στρατιωτών, άλλά καί κατά έκα- 
τοντάρχων καί άρχόντων τάξεων ήταγμάτων, 
κατά τριβούνων καί καθά ό Πομπώνιος λέγει, 
καί κατά προεστώτων στρατοπέδου (στρα
τηγών) καν ύπατικοί ώσι, καί κατ’ αύτών έ'τι 
τών δουκών,7 (ό'πως σήμερον έπάγεται καθαί- 
-ρεσις κατά παντός βαθμοϋ στρατιωτι/.οϋ) καί 
ακόμη κατά λεγεώνων ολοκλήρων.8

"Οπου δ νόμος έπάγει κεφαλικήν τιμωρίαν 
υπονοείται {] άτιμος άποστράτευσις, διότι 
ώς εϊδομεν κεφαλική τιμωρία είναι δ θάνα
τος καί ή πολιτείας εκπτωσις.9 Καί έπί μέν 
θανάτου εϊπομεν είς προηγούμενον ότι καθη- 
ρεϊτο δ κατάδικος, έπί δέ τής μεγίστης ά.Ι- 
Λοιώσεως συνάγεται τό ίδιον έκ τών νόμων,10

1 Δτίΐίσσβ. κατά  ’Αριστογείτων 3 .
2 Παρά ψευίοπλουτάρχω Βίο; X ομ ιλ. I. XII

3 Ά νδ . περί Μ υστ. σελ. -17.
< Λχμ. κατά Ά ρ ιστογ. αΰτο'θ.
5 Τόν ορον τοϋτο παρε'λαβα εκ Βυζαντινών πτ,γών.
« Β α σ α . 60 , 51 , β. Π ανί. 48 , 19 , 2 κ α 1 6 .
7 Βασιλ. 21 , 2 . β '. σ/ο'λιον κα ί Πανο. Β. 3 , τ ίλ .

2 . Ν, 2 .
8 ‘Λς βλέττομεν ιταρά Λ αμ πρ ιίίω  έν βίω Ά λεξά ν- 

Spo’j  Σε&ιίρου.
5 Βασ. 60 , SS1 β '. και Παν. 4 8 ,1 9 ,  2 p r.
)0 Β. αύτοθ. Παν. αύτοθ. καί Βασ. 2 1 .2 . β '. Παν.

3 . 2 , § 3 και 4 .

ώστε ό'που δ νόμος λέγει περί στρατιωτών δτι 
κεφαλικώς τιμωρούνται, ένοεϊται ότι συνάρικ 
άτίμως άποστρατεύονται διότι ταυτίζει τήν 
έ'ννοιαν τής άτιμου άποςρατεύσεως μέ τήν τή; 
άτιμώσεως καί ταύτην μέ τήν πολιτείας έκ- 
πτωσιν.1

Έλέγετο παρά 'Ρωμαίοις καί ex aue to ra
tio, έπήγετο δέ κατά τών καταδικασθέντων 
έπί μοιχεία,2 έπί κατασκοπία,3 κατά τών πω· 
λούντων δπλα,4 τών κλεπτόντων ξένα τοι- 
αϋτα, τών άνυποτάκτων τών είς φρούρια εισ
ερχομένων, τών έξερεθιζόντων είς ςάσιν τού; 
στρατιώτας, τών κατά άνωτέρου επιτιθεμέ
νων κλπ.5

Νόμος κανονίζων τόν τρόπον τής έκτελέ- 
σεως δέν υπήρχεν, δπως δέν οπήρχεν έν Γαλ
λία προ τής τελευταίας Στρατ. Ποινής Νομο
θεσίας τοϋ 1 856  καί παρ’ ήμΐν προ τής ήμε- 
τέρας τοΰ 1860 . Άφνιροϋντο δμως άπό τοδ 
καταδίκου τά δπλα καί τό στρατιωτικόν 
ένδυμα,6 άπεπέμπετο τοΰ στρατοϋ ού̂ έ 
ήδύνατο δέ είς τό μέλλον νά γίν-/) στρατιώ
της.

Έάνδέ άπλώς άφνιροϋντο άπό στρατιω- 
τώντά υποδήματα, καί τό ένδυμα7 τό στρα
τιωτικόν καί χωρίς άποφάσεως καί χωρίς τής 
πανηγυρικής μνείας δτι κάτίμω αιτία σέ ά- 
ποστρατεύω,)) πάλιν άτιμος ήτον ή άπο- 
στράτευσις.

Σημειωτέον προσέτι ότι άν δι’ έλάττωσιν 
καταστάσεως μέσην ή μεγίστην άποστρα- 
τευθή τις δικαιοϋται νά διαμένη έν 'Ρώμιΐ 
καί δπου ευρίσκεται δ βασιλεύς, έν ώ ό άτίμω; 
άποστρατευθείς δέν δικαιοϋται-8 διότι ύπήρ- 
χεν υπόνοια μήπως φονεύση τόν βασιλέα.

Παραδείγματα τοιούτων άποστρατεύσεω^ 
εύρίσκομεν έν τή ιστορία.9

'Ο Λαμπρίδιος10 άναφέρει τύπον πανηγυ
ρικής άποστρατεύσεως τοιοϋτον

«ΠοΛΐτα,άπύστηθι καί άχόθες τά οπ.Ια·»

1 Αύτοθι.
2 Βασ. αύτοθ. ΙΙανδ. αύτοθ.
3 Βασ. 57 , 1 ά. Παν. 49 , 4 5 , 3 § 4 .
4 Β. αύτοθ. β τ ' .  ΙΙαν. αύτοθ. § Ί3 .
5 Β. αύτοθ. οί έπορ.. νο'μ-οι ώς και Παν&.
G Β. 2 1 , 2 §, 3 ΙΙανδ. 3 ,2 ,  Ν. 2  § 2 .
‘'Βασιλ. αύτοθ. Ν. 2 . σχολ. και ΙΙανδ. αυτόθ ι ΡΓ*
8 Β, αύτοθι § 4  σχολ. Πανδ. αύτοθι §  3 και 4·
5 IIir t iu s  de bollo Africano κ*φ. 54 .
10 H adr. κ ιφ .45 .
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'Έτερος δέ συγγραφεύς1 περιέχει τήν ταυτό
σημον ταύτην πρόσκλησιν.

ndiscedite castr i 
tradite nostra v ir is  ignav i signa quriles.n

'Ο Καϊσαρ άπό τοϋ Ύπατικοϋ βήματος 
καθγ,ρεσε τοϋ στρατιωτικού άξιώματος δι’ 
άτφοχοιδν α ιτ ία ν  (ignominiae causa) τόν 
χιλίαρχον τής δεκάτης Λεγεώνας- διότι έν 
Σικελία εΐ/ε διεγείρει τούς στρατιώτας είς 
έπανάςασιν κατά τής Λημοκρ- διότι είχε φο
ρολογήσει παρανόμως πολλάς πόλεις χαιρού- 
σας τό δικαίωμα τών 'Ρωμαϊκών έπαρχιών" 
διότι άπέβη άνωφελής τώ τε Καίσαρι καί 
τΐ, Λημοκρατία, καθόσον ένώ ώφειλε νά άπα- 
σχολήσνι ναϋς ό'πως μεταφέρωσι τούς στρα
τιώτας είς’Αφρικήν, μετεχειρίσθη αύτάς πρός 
ρ.εταφοράν τής εαυτοΰ οικογένειας καί τών 
επίπλων του καί διότι ενεκα τής πράξεώς τον 
ταύτης η Λημοκρατία έστερήθη στρατιωτών 
εις έποψήν, καθ’ ήν τή ήσαν ούτοι πολύ ά- 
ναγκαιοι.

’Επίσης δ αύτός Καϊσαρ άπεστράτευσεν 
άτίμως τούς, εκατόνταρχους Α. Φοντείον, Τ. 
Σαλιένον καί Η. Τίρωνα καί Κ. Κλαουζί- 
ναν, ώς έπαναστάτας, καί άνωφελεΐς έν πο- 
λέμω καί έν είρήντ, καί άναξίους νά δδηγώσι 
τά- σώματά των. Τούς έπεβίβασε παρα- 
Χρήμα έπί πλοίων καί ύπεχρέωσεν αύτούς 
έγκαταλείψωσιν άμέσως τήν Αφρικήν. Καί 
τόν μέν Άβιένον άναφέρεται δτι άπέβαλε δι’ 
ατιμωτικήν αιτίαν, διά τούς άλλους δ’ Ικα- 
τοντάρχους δέν γίνεται τοιούτου μνεία- άλλ’ 
fy-ως πλήν τοΰ δτι προ τής έκδιώξεως άφνί- 
ρεσε τόν βαθμόν των εϊδομεν άνωτέρω δτι 
α~λήή καθαίρεσις ήρκει ενίοτε δπως ύπονοηθή 
ί  άτίμωσις.2

νΑλλα παραδείγματα εύρίσκομεν καί παρ’ 
^λλοις Συγγραφεϋσι3.

Παρατηρώ τελευταιον δτι ή μετ’ άφοπλ.ι- 
•̂οΰ εκπτωσις (discinctos destitui) ήν τινες 

αν«φέρουσιν ώς ιδιαιτέραν ποινήν, εύρίσκοντες 
«ύτήν έν Τίτω Αιβίω/ δέν μοι φαίνεται οϋσα 
Χριστή καί αύτοτελής.

'II Κεψα.Ιιχη ποινή (capitis poena) δέν

1 Lucin P h arsa l. Βιβλ. S .
2 Sichterm de p ied  m tlit e . c. t . κεφ, 13 .
3 Σουελ. Βίο; Ίουλ. Καίσαοι κ ιο . 70 και Τακίτου 

ϊ.?»ναά β ιδ λ .ά . κεφ. 42 .
4 Β·.?λ. 28 κεο. 13 .

είναι ειδική τις ποινή άλλά υπό τόν δρον 
τοΰτον ένοεϊτο ή θανατική καταδίκη ώς έν 
άρχή τής παρούσης διατριβής άνεφέραμεν- 
καί ή πολιτείας εκπτωσις δέ καί ή έξορία1 
περιελαμβάνοντο έν τώ ορω τούτω.

Επίσης δέ ή δεχάτενσις (decimatio) ου
δόλως ήτο ποινή,άλλά τρόπος τιμωρίας πολ- 
λών.Δηλονότι προκειμένου νά τιμωροιθώσι 
πολλοί, έκληροΰντο ολίγοι έξ αύτών καί ο: 
ολίγοι ούτοι έτιμωροϋντο διά τοΰ θανάτου η 
άλλης ποινής τών λοιπών ύποβαλλομένων εις 
άλλην έλαφροτέραν.

Ό Κικέρων2 λέγει ρητώς δτι «οί πρόγο
νοι ημών ώρισαν δτι δταν στρατιωτικόν έγ
κλημα έπράχθη υπό μεγάλου άριθμοΰ στρα
τιωτών ή τύχη νά τιμωρή τινάς μόνον έξ 
αύτών, καί τοϋτο ούτως, ώστε δ φόβος νά έκ- 
τείνηται έφ'δλων καί ή ποινή νά πίπτη έπί 
τοϋ μικροτέρου άριθμοΰ.

'Ο Πολύβιος3 αναφέρει είδικότερον δ τ ’ δ 
'Ύπατος συγκαλεϊ συνέλευσιν στρατευμάτων 
τίθησιν έν τώ μέσω τούς λειποτάκτας καί 
μετά ομιλίαν έν ή κατηγορεί αύτούς πικρώς 
έπί έγκλήματι, σύρει έκ τών κατηγορουμέ
νων «ποτέ μέν πέντε, άλλοτείκτώ, και άλ
λοτε εϊκοσιν τό δ’ δλον πρός τό πλήθος άεί 
στοχαζόμενος ώστε δέκατον μάλιστα γίγνε
σθαι τών ήμαρτηκόντων» καί άπαγγέλλει 
κατ’ αύτών ποινήν αύςηράν, τούς δέ λοιπούς 
υποβάλλει είς τήν ποινήν τής διάκριθής τρο
φής, τής κατασκηνώσεως έχτός τοϋ στρατο
πέδου κλπ.

Έκ τοΰ ονόματος τής δέχατεύσεως γίνε
ται δήλον δτι έλαμβάνετο τό £ν δέκατο·», 
άλλ’ ένίοτε χάριν έπιεικείας έλάμβανον τό ει
κοστόν καί έλέγετο τότε είκάτενσις (vige- 
simatio) ή τό εκατοστόν καί έφεξής.

νΟταν έτιμωρήτο δλόκληρον σώμα, έτι
μωροϋντο πρώτον οί σημαιοφόροι καί εκατόν
ταρχοι καί εϊτα οί στρατιώται κατά το σύ
στημα τής δεκατεύσεως ή είκατεύσεως.

Παρά τοϊς συγγραφεϋσι τέλος πάντων άπαν 
τώμεν πειθαρχικήν τινα ποινήν σκοπούσαν 
βεβαίως τόν παραδειγματισμόν καί ούσαν 
ποινήν κατά τής τιμής, ητις φαίνεται δτι ητο 
έν μεγάλη χρήσει παρά τοϊς 'Ρωμαίοις ώ;

' Β, 60, 51, S'.
2 oratio  pro (lu en tio .
3 Β ;3λ. Ο k v j .3Q .37 ,  3Γ9, και Ξιν. 2 ,5 9 .
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δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τών διαφόρων 
βαθμολογιών αύτής.

'Η ποινή αυτη ήν ?} ,ιρό τον ΐΤραιτωρίον 
η τών άρχείων άνευ δπ.Ιων διημέρευσις 
(stare per totum diem ante pretorinum vel 
ad principia.) (Α ρ χε ία  εϊπομεν δτι ό Πλού
ταρχος μεταφράζει τήν λέξιν principia ήτοι 
τό μέρος τοϋ στρατοπέδου δπου ήν ή αγορά 
και δλαι at άρχαί..

Τήν ποινήν ταύτην αναφέρει ό Σουετώνιος3 
καί ά'λλοι. ’Εγίνετο δε κατά διαφόρους τρό
πους έπιβαρυντικούς αυτή ούτως.

7Η τον ή δημέρενσις διά μόνου τοϋ χ ι τω
νίου ά'νευ δηλονότι της συνήθους έν έκστρα- 
τείαις ζώνης καί ά'νευ (ένοεϊται πάντοτε) ο
πλών.

'Η δημέρευσις είς χορτοκβπίαγ (foenum 
secare) ένώπιον τοϋ Πραιτωρίου ή τών αρ
χείων. Κατ’ αυτήν ο τιμωρούμ,ενος ύπεχρε- 
οϋτονάκόπτ·/) χόρτον δι’ δλης της ημέρας καί 
είς θέαν πάντων.

'II μετά δεχάποδος κα.ΐά/ιου διημέρ>ευσις 
(cum decempedis stare). 'Ο τιμ.ωρηθείς εφε- 
ρεν αντί δπλου οίουδήποτε,κάλαμον δέκα πο
δών μήκους οίονεί παιδαριώδη εντεταλμέ
νος φυλακήν.

Ή διι/μεύρεσις είς χόρτου μεταφοράν 
(cespitem portare) ητις έφηρμ.όζετο μ.όνον 
κατά εκατόνταρχων καί ύπαξιωματίκών καί 
τών επίλεκτων ούχί δέ καί τών κοινών στρα
τιωτών οίτινες ώς έκ τών χρεών των υπε- 
χρεοϋντο νά φέρωσι- χόρτον1.

Ή διημ ΐρενσ ις γνμνοϊς κοαϊ (nudis pe- 
dibus). Δέν χρήζει επεξηγήσεως.2 Παρά
δειγμα τοιαύτης τιμωρίας, έν φ μάλιςα εΰ- 
ρίσκομεν καί δλα τά παρακολουθήματα, ανα
φέρει ό Βαλέριος, Μάξιμος3 τοϋτο. Ό ύ
πατος Καλπούρνιος Πίζων σταλείς είς Σι
κελίαν κατά τών φυγάδων έτιμ-ώρησε τόν 
αρχηγόν τοϋ ίππικοϋ (praefectus equitum) 
δστις κατέθηκε τά δπλα μ.ετά τών ύπ’ αύ-

1 Βίος Αύγύστου κεφ. 2 ί ,
2 Chenierelntrod σελ. 419 .
3 Στ.μ.ειουμ.εν κα ί ϊιμ.εΐς χάριν τίεριερ^ειας τών 

αναγνωστών μας ενταύθα οτι το ύποδτ,υ,α τών ‘Ρω
μαίων στρατιωτών >ίν ιδιαίτερον καί έλε'γετο c a lig a , 
έξ ου ca lig a tu s  Ισήχαινε στρατιώτης έκ του υπο
κοριστικοί) δέ του ca lig a , c a l ig u la Ι'λαβε το έπώνυαον 
ο γνωστός επ ’ άγριο'τητι αύτοκράτωρ ΚαλίΎονλας.

4 Β ιβλ. 2 κ εφ .7 . άρ ιθ .9 ,

τόν νά δ’.αμ.έννι άπό πρωίας μέχρι εσπέρας 
ίμάτιον κατερρακωμένον, καί χιτώνιον ευτε
λές ένδεδυμένος καί γυμ,νόπους είς τά αρ
χεία  καθ’ δλον τόν χρόνον τής στρατείας, 
άπηγόρευσε δέ συνάμα αύτώ νά τρώγνι μετά 
τών ά'λλων καί τούς ύπ’ αύτόν διατελέσαν- 
τας ίππεΐς στερήσας τών ίππων κατέταξεν 
ίίς τούς σφενδονιβτάς.

Τοιαϋται είσίν αί ποιναί δσας εύρίσκομεν 
έν χρησει έν τώ ρωμαϊκω στρατώ, ποιναί αί- 
τινες,ομολογητέον,ήσαν κατά τάς τότε ιδέας 
καί τά ήθη τοϋ καιρού λίαν πρόσφοροι πρός μόρ- 
φωσιν στρατοϋ δημ.οκρατικοϋ, όποιος ύπήρξεν 
5 μέγας έκεΐνος καί τροπαιοφόρος στρατός τών 
πολιτών οίτινες άνέδειξαν τήν πατρίδα των 
ηγεμόνα τοϋ τότε γνωστού κόσμ.ου καί ίδρυ
σαν υπέρ αύτής δόξαν τήν όποιαν αί γενεαί 
έθαύμασαν καί ό χρόνος καί οί αιώνες δέν 
θέλουσιν εύκόλως έξαλείψει.

ΗΛΙΑΣ Π0ΤΑ1ΠΑΝ02·

Π Ε Ρ Ι  Χ Ρ Η Σ Μ Ω Ν

Μ ΕΡΟΣ Α '· — Μ Α Ν ΤΕΙΑ  ΚΑΙ ΧΡΗΣΜ Ο Ι'

(Συνέχεια ' ίοεφυλλάδ. γ\ )

VI
Οί χρησμοί τής Π υθία;.— Ε’.κασίαι τών Γερ

μανών.— Ο ΒολταΤρος.— Διαίρεσις τών χρη
σμών.—  II γνώμη τοΰ Klausen καί Hul- 
Imann.— Το διάταγμα τοΰ Θεοδοσίου.

Οί χρησμοί κατά τούς άρχαιοτέρους χρ<ί“ 
νους ήσαν πάντες σχεδόν έμμετροι- μόνον 
δέ κατά τήν παρακμήν τοϋ μαντείου τών 
Δελφών ήρχησαν νά δίδωνται καί είς πεζόν 
λόγον. Έν γένει δμως οί χρησμοί είς δύο 
δύνανται νά διακριθώσι τάξεις’ είς προφντ 
τικούς καί προτρεπτικούς. Τ11σαν λοιπόν ί  
καθαρώς προφητεΐαι περί τών μ,ελλόντων ί  
άπλαί συμβουλαί καθώς π. χ. ό πρός τού< 
Κνιδίους δοθείς ποτε χρησμός'

’Ισθμόν δέ μή ττυργοϋτε μηδ’ ορύσσετε.
Ζευς γάρ κ ’ εθηκε νήσον εί γ ’ Ιβούλετο·1

1 'Ηρόδοτος Β·.£λ. I. 174.
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Παρετηρήθη πολλάκις δτι μ.εταξύ τών 
απείρων χρησμών πολλοί ήσαν οι διφορού
μενοι, οί δυνάμενοι δηλαδή νά λάβωσι δι
πλήν έξήγησιν. Καί περιττόν θά η το νά 
άναφέρωμεν ένταΰθα τόν πασίγνωστον εκεί
νον χρησμόν-

'Ή ςε ις  άφήξεις ού Ονήςεις έν πολεμώ.
Πολλοί άφ’ ετέρου ήσαν οί σκοτεινοί καί 

δυσεξήγητοι, έζήτουν δέ έκ τών αποτελε
σμάτων νά συμβιβάσωσι τούς χρησμ.ούς πρός 
τά πράγματα.

Ά λλά  καί πολλοί πάλιν έξ αύτών άπε- 
δείχθησαν αληθείς. Καί πολλάκις ή Πυθία 
άπό τοΰ ίεροΰ Τρίποδος έχρησμ-οδότησεν ά- 
ληθείας περί τών μελλόντων μετά τοσαύτης 
βεβαιότητος μεθ’ δσης ϊσως ούδ’ ή ιστορία ή 
έκ τών υστέρων ίστοροΰσα τά πράγματα ή
θελε κηρύξει ταϋτα.

Ούτως δτε ό βασιλεύς τής Λυδίας Κροϊ- 
σος ήρώτησε τό μαντεϊον περί τοϋ υίοΰ του, 
δστις ήτο βωβός, ή Πυθία άπήντησεν
Λΰδε γένος, πολλών βασιλεύ, μέγα νήπιε Κροΐσε, 
Μή βούλευ πολίευ/.τον ίήν άνα δώματ’ άκούειν 
Πα'.δός φθεγγομένου' το δέ σοι πολύ λώϊον άμφίς 
Εμμενα'.1 αύδήσει γαρ έν ήματι ιτρώτον άνόλοο).1

Καί τωόντι δτε αί Σάρδεις ήλώθησαν καί 
καί ό Κϋρος νικηφόρος έπήρχετο, ένώ ό Κροΐ- 
σος ϊστατο παρά τό τείχος καί έχθρός τις 
ήτοιμάζετο νά τόν φονεύσν), ό παΐς αύτοΰ 
άνεφώνησε τότε πρώτον έν ημέρα δυστυχίας 
«’Ώνθρωπε μή κτεΐνε Κροΐσον!»

Καί πάλιν προ τοΰ γεγονότος τούτου, ό 
αύτός βασιλεύς προ τοϋ πρός Πέρσας πολέ
μου, προθέμ.ενος νά έρωτήσϊ) περί τής έκβά- 
σεως αύτοΰ τά μαντεία, ήθέλησε νά δοκιμάσϊ] 
έκ τών προτέρων ποιον εΐναι τό άψευδέστα- 
τον καί έπεμψεν είς δλα τά χοηςήρια θεοπρό- 
πους παραγγείλας είς αύτούς τήν 20  ημέραν 
από τής έκ Λυδίας άναχωρήσεώς των νά έρω- 
τήσωσιν έκαστος τό μαντεϊον είς δ άπεςάλη 
τί κατά τήν ημέραν εκείνην πράττει ό Κροΐ- 
°ος· Έμηχανεύθη δέ τό εξής.

Χελώνην καί άρνίον κόψας είς ένα καί 
τον αύτόν λέβητα καί έπιθέσας χαλκοΰν έπί- 
®εμα τήν ώρισμένην ημέραν έψεεν αύτός ό 
ίδιος τό μίγμ,α τών κρεάτων. Είς τήν περί- 
';τασιν ταύτην ή Πυθία μεγαλοπρεπώς άπό

1 Ηρόδοτος Β ιβλ. I. 85.

τοΰ ίεροΰ τρίποδος έκήρυττε τόν περίφημο*/ 
χρησμόν
ΟΤδα δ' ίγώ  ψάμμου τ ' αριθμόν κ ί ί  μέτρα θα-*

[λάσσης
Καί κωφοΰ συνίημι καί ού φονεΰντος ακούω 
Όδμή μ’ Ις ψρένας ήλθε κραταιρίνοιο χελώνης 
'Εψομένης Ιν χαλκω αμ’ άρνείο'.σι κρέεσσιν 
Ή  χαλκός μέν όπέστρωτα1., χαλκόν δ’ έπίεστα'..1

Ή άλήθεια τών χρησμών τούτων καί πολ
λών άλλων Ιζωογόνει καί ύπέθαλπε τό πρός 
τά μαντεία καί μ.άλιστα τό έν Δελφοΐς σέβας 
καί πίστιν τοΰ λαοϋ.

Οί Γερμ,ανοί άναδιφώντες τάς σελίδας τής 
ίστορίας τής αρχαίας 'Ελλάδος, άλλοι μέν 
αύτών παραδέχονται δτι τωόντι υπήρχε θεία 
τις έμπνευσις είς τούς χρησμούς, άλλοι δέ 
διίσχυρίζονται δτι πάντα διεΐπον καί προέ 
λεγον οί άριστοκράται τών Δελφών καί οί ιε
ρείς, οί όποιοι εΐχον άνταποκριτάς είς άπα- 
σαν τήν γήν, έγνώριζον, ώς πολιτικοί άνδρες 
νά κρίνωσι περί τών συμφερόντων καί τοϋ 
μ-ελλοντος έκάστης πόλεως, καί τέλος πάν
των ήσαν έν γνώσει καί αύτών τών οικογε
νειακών πραγμάτων. Αυτη είναι ή γνώμη τοϋ 
Hullmann.

Οί χριστιανοί τών πρώτων χρόνων άπέδι- 
δον τάς μαντείας είς υποχθονίους δυνάμεις. 
Ά λ λ ’ άν τοϋτο ήτο άληθές, τότε οί χρησμοί 
θά ήσαν πρός κακόν τής άνθρωπότητος. Ά π ’ 
εναντίας δμ.ως βλέπομεν δτι πάντοτε οί χρη- 
σμ.οί περιεΐχον έννοιαν ηθικήν, περιειχον άρ
χάς (άν δυνάμεθα να κάμωμεν τόν άναχρο- 
νισμ.όν) συμφώνους πρός τάς άρχάς τής χρη- 
στιανικής θρησκείας.

Ώς παράδειγμα φέρομ.εν τόν είς τόν Λα- 
κεδαιμόνιον Γλαϋκον ’Επικύδην δοθέντα χρη- 
σμ.όν. Ό Ι’λαΰκος έφημίζετο άνά πασαν τήν 
'Ελλάδα ώς άνθρωπος δικαιότατος. Τήν φή
μην ταύτην άκολουθών άνήρτις Μιλήσιοςήλ- 
θεν είς τήν Σπάρτην πρός τόν Γλαύκον καί 
κατέθεσε παρ’ αύτώ τό ήμισυ τής περιουσίας 
του, άφοΰ μεταποίησε πρώτον αύτήν είς χρή
ματα, παρήγγειλε δέ είς τόν Γλαύκον νά 
άποδώσνι τά χρήματα είς εκείνον, δστις θέλει 
φέρει πρός αύτόν ώρισμένα τινά σύμβολα.—  
Μετά καιρόν τινα ό Μιλήσιος άπέθανε καί 
οί υιοί αύτοϋ παρουσιασθέντες μετά τών συμ
βόλων έζήτουν τά χρήματα. —  Ό Γλαύκος

1 Ηρόδοτος Β'.βλ. I. 47.
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προέτεινεν είς αύτούς τετράμηνον προθεσμίαν 
προφασιζόμενος ότι δεν ενθυμείται άν ελαβε 
τά χρήματα' έν τω μεταξύ δέ τούτω ήοώ- 
τνισε τήν Πυθίαν έάν ήτο καλάν νά όρκισθή δτι 
δεν ελαβε χρνίματα καί οδτω καταστ'/j κύριος 
αύτών ή δέ Πυθία είπε.
Γλαΰκ Επικυδείδη, τό μεν αύτίκα κέρδιον ούτως, 
"Ορκω νικησαι και γρήματα ληΐσσασθαι.

 ̂ Λ  ̂ * \ 1 , >/ <>υ μ νυ  έπει Οανατος γε και εύορκον μενει ανορα. 
Ά λ λ ’ όρκου παι'ς έστίν ανώνυμοί' ούδ’ επ', χεΐρες, 
Ούδέ πόδες' κραιπνός δέ μετέρχεται ε’σόκε πασαν 
Συμμάρψας όλέσει γενεήν καίοίκον απαντα. 
Ανδρος δ’ ευόρκου γενεή μετόπισθεν άμείνω ν.1

Και δτε 5 Γλαύκος μετανονίσας έζήτει συγ
γνώμήν ή Πυθία χριστιανικώτατα άπήντησεν 
δτι όιά τόν Θεόν είναι τό ίδιον τά \ά σκε- 
φθ/j τις τό κακόν ώ; νά τό έπραττε.

Ού μόνον δε σύμφωνοι οί χρησμοί προς 
τάς άρχάς τοΰ χριστιανισμού πολλάκις ήσαν 
άλλά καί πολλά καί μεγάλα δι’ αύτών κα- 
τωρθου ή 'Ελλ.άς. Οί χρισμός ένέδυον τους 
■Έλληνας μέ τά πτερά της έλπίδος καί 
ή ελπίς έπέφερε τήν νίκην, 'ϊ’πέθαλπον τό 
έθνικόν φρόνημα τήν άνδρίαν, τήν ά:ετήν. 
Καί όπως αί Έστιάδες τής 'Ρώμης έφύλατ- 
τον τό άφθιτον πυρ, οΰτω καί τό μαντείαν 
τών Δελφών έφύλαττεν άσβεστον τήν φιλο
πατρίαν τών 'Ελλήνων καί οσάκις αΰτη έλι 
ποψύχει, ή Πυθία έρράντιζεν αύτήν μέ τά 
νάματα τής Κασταλίας καί ήγείρετο εκ τοΰ 
λήθαργου. —  Οΰτως είς τάς παραμονάς τοΰ 
ηρωισμού τών τριακοσίων Σπαρτιατών έν 
Θερμοπύλαις, οί Λακεδαιμόνιοι ελαβον χρη
σμόν παρά τής Πυθίας, δτι ή οί Πέρσαι θά 
έπόρθουν τήν Λακεδαίμονα ή βασιλεύς έκ 
τών άρ’ 'Πρακλέους έπρεπε νά προσφέρω εαυ
τόν θΰμα υπέρ τής πατρίδος.

Γμιν δ’ , ώ Σπάρτης οίκήτορες εύρυχόροιο
’Ή  μέγα αστυ έρικβδές ίιπ ’ άνδράσι Περσείδησι 

ΠερΟεται, η τό μενούκΐ, άιρ’ Έρακλέος δέ γενέθλπς 
Πενθήσει βασ'.λή φθίαενον Λακεδαίμονος ούρος. 
Ού γάρ τον ταύρων σχήσει μένος ούδέ λεόντων 
Ά ντιβ ίη ν· Ζηνος γάρ εχει μένος' ούδέ ε®ημι 
Σχήσεσθαι, πρίν τών δ’ ετερον διά πάντα  δάση-

[τα ι.2
Καί τό θΰμα τοΰτο ήτο ό Λεωνίδας, τοΰ 

όποίου τό δνομα πάντες οί αιώνες καί πάσαι 
αί φυλαί τής γής μετά σεβασμοΰ άναφέρουσι.

1 Ηρόδοτος Β ιβλ. VI 86 3.
“ ΙΙρόδοτος Βιβλ. '  * '220.

Ό Βολταΐρος1 άναδιφών τήν ιστορίαν τών 
άρχαίων μυστηρίων διακηρύττει δτι οί χρη
σμοί ήσαν μΰθοι καί τεχνάσματα τών ίερέων, 
δτι κατώρθουν νά μάθωσιν οί ιερείς καί αύ
τήν τήν οικογενειακήν κατάστασιν τών άτό- 
μων, κατά τήν έξομολόγησιν, τήν όποιαν 
έκαστος Ικαμνεν είς τάς ημέρας τών μυστη
ρίων, καί οΰτω γνωρίζοντες πάντα ταΰτα, 
ήόύναντο νά μαντεύωσι τάς συνεπείας. Πρός 
ύποστήριξιν φέρει παράδειγμά τ ι δυσπιστίας· 
πρός τούς ίερεΐς, άρυόμενος τοΰτο έ-t τοΰ με
ταγενεστέρου Πλουτάρχου. Ίερεύς τις έζήτει 
νά έςομολογήστ] τινά, ούτος δέ τόν ήρώτησε 
«Πρός τίνα θά έξομολογηθώ πρός σέ ή πρός· 
τόν θεόν;» δτε δέ ό ίερεύς άπεκρίθη «πρός 
τον Θεόν»' «έξελθε λοιπόν, άνταπήντησεν 
εκείνος, καί ά'φες με μόνον μετά τοΰ Θεού!» 
Ή εύκολος έξη'γησις τής επιτυχίας τών χρη
σμών, τήν οποίαν δίδει δ Βολταΐρος, ήδύνατο 
ίσως νά πείση ημάς, άλλ’ έν τούτοις πώς 
γενεαί έπί γενεών παρήλθον καί αιώνες έπί 
αιώνων χωρίς νά άνακαλυφθώσιν αί ά^υρ- 
τίαι τών ίερέων! Τά μαντεία ήσαν κατε
στραμμένα καί δμως χρησμοί έζητοΰντο καί 
χρησμοί έδίδοντο καί μέχρι τών νεωτέρων 
χρόνων' μόνον δέ έπί Θεοδοσίου διετάχθη δι’ 
αύτοκρατορικής διατάξεως νά κλεισθώσιν οί 
ναοί τών έθνικών. Καί ή έξάσκησις τής θρη
σκείας ταύτης άπηγορεύθη τό 451 υπό τοΰ 
Μαρκιανοΰ.

Βεβαίως άφοΰ οί χριστιανοί υπέπεσαν είς 
πολλάς πλάνας ένεκα τοΰ φανατισμού των, 
πολύ φυσικώτερον ήτο νά πάθωσι τοΰτο οί 
ζώντες είς τούς άρχαίους εκείνους χρόνους- 
Όπωςόήποτε δμως καί άν φαντασθώμεν τούς 
χρησμούς υπήρχε πάντοτε είς αύτούς θεία 
τις έμπνευσις άποφαίνεται δ Γερμανός Kle- 
usen. Καί τωόντι άπό τών χρησμών άπο- 
πνέει τό άρωμα τής εύσεβείας καί τής δι
καιοσύνης καί πανταχοΰ υποκινείται ή φιλο
πατρία, τό εύγενέστερον τοΰτο αίσθημα τής 
άνθρωπίνης καρδίας, τό όποιον δέν θέλει έκ- 
λείψει ούόέποτε άλλά μετά τοΰ κόσμου μό
νον θά συναποθάννι!

Τέλος δσον έσφαλισμένη καί άν ήναι ί  
ίόέα τινών πάλαν, ούδείς δύναται νά ά;νηθ(ί 
τά μεγάλα καλά τών όποιων τά μαν-

j 1 Dictionnairc philosophise h . l .
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τεΐα καί πρό πάντων τά έν Δελφοΐς, ήσαν 
αιτία έστω καί εμμέσως. Ούδεμίαν έν τού- 
τοις περί τής άληθείας τών χρησμών ά/.ριβή 
καί σταθεράν ιδέαν δυνάμεθα νά δώσωμεν.

Φαίνεται δμως, καθώς λέγει καί ό καθ’ 
ήμας Καθηγητής τής ιστορίας κ. Παπαρηγό- 
πουλος ότι αύτοί ούτοι οί χρησμοί πολλάκις 
έπέφερον καί τό αποτέλεσμα. Διότι προέτρε- 
πον αύτό τοΰτο.

"Γψος διανοίας καίέκφράσεως, λέξεις ήχη- 
ραί καί μεγαλοπρεπείς, γλώσσα άνδρική, 
Ιδού τά κοσμήματα τών χρησμών.— ’Απαν
ταχού διακρίνει τις είς πάσαν λέξιν, είς πά
σαν συλλαβήν, δτι άκούει τήν φωνήν τοΰ 
Απόλλωνος.

Είτε ίερε,ΐς αύτοχειροτονούμενοι μάντεις 
διεΐπον τό μαντεΐον, είτε Θεός τις κατώκει 
εν αύτώ, οί Δελφοί πολλάκις έσωσαν τήν 
'Ελλάδα.

ΥΙΙ.
’Ά λλα  δευτερεΰοντα μαντεία τοΰ Α π ό λλω 

νος.— Μαντεία τώ ν ηρώων.— Το μαντεΐον 
τοΰ Τροφωνίου.— 'Ο θησαυρός τοΰ 'Τριέως.—  
Θυσία’..— 'Ο βόθρος τοΰ Ά γαμήδους.— Έ ρ-
μ α ί.— Το υδωρ τήςμνημοσύνης Περιγραφή
τοϋ άντρου.— θ', πλακούντες.— Ό  στρατιώ 
της τοΰ Δημητρίου.— Μαντεΐον τοΰ 'Ηρα- 
κλεους.·—Μαντεΐον τοΰ Ά μφιαράου.— Νε
κρομαντεία.

’Εκτός τών έπισημοτέρων τούτων μ.αν- 
τείων τού Άπόλλοινος, υπήρχον καί άλλα 
^ευτερεύοντα, οίον τό έν Ίσμηνίω λόφω τής 
Βοιωτίας1 χρηστήριον τού Απόλλωνος δπου 
την εμπνευσιν άντικαθίστα ή σπλαγχνοσκο- 
πεία, τό έν τή Κολοφονία Κλάρω,2 τό όποιον 
ανίδρυσαν οί Κρήτες καθ’ $ν εποχήν δέν εΐ- 
χον ακόμη οί 'Ίωνες καταλάβει τήν χώραν,

έπί τού όρους ΓΙτώου έν Θήβαις3, τά έν 
Τεγύρα, τό έν Δελμησσω4, καί ά'λλα τινά 
^ριτεύοντα έπί τής μικράς Άσίας «διεσπαρ
μένα.

Τών ά'λλων θεών τά μαντεία ήσαν δλίγι- 
5~α. Έπισημότερον δέ αύτών δύναται νά 
θεωρηθή τό μαντεΐον τού ’Ασκληπιού είς τό 
όποιον έδίδοντο χρησμοί δι’ ένυπνίων. Οί εί- 
οερχόμενοι εβλεπον αύτόν τόν Θεόν ίδίοις

1 ‘Ηροίο'τοϋ VIII Ί3-ί.
J Pausan iae L ib . VII 111.
3 Ibidem L ib . IX. XXXIII.
4 ‘ Ητοίοτον I 78.

δμμασιν. ’Επίσης όνομαστόν ήτο καί τό μαν
τεΐον τής Δήμητρος έν Πάτραις1 καί τά χρη
στήριον τού Πλούτωνος καί τής Κόρης έν 
Χάρακι τής Καρίας2.

"Έφεξής έπονται τά μαντεία τών ηρώων. 
Τούτων δέ έπισημότερον ήτο τό ’Άντρον τού 
Τροφωνίου έν Λεβαδεία, τό όποιον περιγρά
φει ό Παυσανίας κατελθών ό ίδιος καί χρη- 
στηριασθείς.

'Ο Τραφοίνιος καί ό Άγαμήδης ήσαν υίοί 
τοΰ βασιλέως τού Όρχομενού Έργίνου.

Οί δύο ούτοι αδελφοί άνεδείχθησαν περί
φημοι οικοδόμοι. Καί κατά τινα παράδοσιν 
ούτοι έκτισαν καί τόν έν Δελφοΐς ναόν. Ό 
'Τριεύς, άνήο πλούσιος, κατοικών έν Βοιωτία 
καί υπό τής φήμης παρασυρόμενος προσεκά- 
λεσεν είς τήν Βοιωτίαν τούς δύο άδελφούς 
νά κατασκευάσωσιν υπόγειον θησαυροφυλά- 
κιον δι’ αύτόν3.— Οί ά^ελφοί έξετέλεσαν τά 
έργον άλλά μετά πολλής έπιτηδειότητος έθε
σαν λίθον τινά, τόν όποιον ήδύναντο νά έκ- 
βάλλωσιν όσάκις ήθελον καί νά είσέρχωνται 
είς τό θησαυροφυλάκιΟν. Ό 'ϊριεύς βλέπων 
μετ’ ολίγον ότι τά χρήματά του ήλαττούντο 
ένόησε τό τέχνασμα τών άδελφών, καί διά 
τού περίφημου Δαιδάλου έστησε παγίδας είς 
τάς οποίας ό Άγαμήδης πρώτος ένέπεσεν. 
'Ο Τροφώνιος διά νά μή έκθέστ] τόν άδελ- 
φόν του είς βασανιστήρια καί οδυνηρόν θάνα
τον άπέκοψε τήν κεφαλήν του καί φυγών 
έκτισεν υπόγειον άντρον είς τήν Λεβαδείαν 
οθεν έδιδε χρησμούς. 'Ο θέλων νά κατέλθη 
είς τό άντρον. τοΰ Τροφωνίου έπί ώρισμένας 
ημέρας διέμενεν είς τό ίερόν τούάγαθοΰ Δαί- 
μονος καί τής Τύχης, έλούετο είς τά ΰδατα 
τής Έρκύνης,έθυσίαζεν είς τόν Κρόνον καί τήν 
'Ήραν καί τήν Δήμητραν. Τήν δέ νύκτα καθ’ 
ήν νά κατέλ.θν) έμελλεν, έρχομενος είς βόθρον 
τινά, έπεκαλεΐτο τόν Άγαμήδην, έάν όε τό 
θΰμα έπεσήμαινεν ό ίερεύς αίσιον, τότε έν 
καιρώ νυκτός ώδήγουν αύτόν είς τόν ποτα
μόν, εχριον δι’ έλαίου, καί ελουον αύτόν δύο 
παΐδες μή όπερβαίνοντες τά 1 3 έτος τής ηλι
κίας, ους άπεκάλουν Έρμας, μετά ταύτα πα- 
ρελαμβάνετο ύπό τών ίερέων καί έφέρετο είς.

1 Pansan iae . L ib r . VII. 2 1 .
2 S trabo n isG eo grap h ica .T om .III. ΙΛ '.6 4 9 ; ί4 .
■’ fa n s a n ia e  IX XXXVII. 5.
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δύο πηγάς πλησίον άλλήλων. Τώ προτέφε- 
ρον ύδωρ τής Λήθης, διά νά λησμονήση τάς 
μέχρι τοϋδε φροντίδας του καί ύδωρ τής 
Μνημοσύνης διά νά ένθυμήται δσα ηθελεν 
ακούσει καταβάς. Είτα Αποκαλύπτεται υπό 
τών ιερέων τό άγαλμα του Τροφωνίου, τό 
οποίον δ Δαίδαλος κατεσκεύασε καί προσευ
χηθείς ένδύεται λινών χιτώνα διά ταινιών 
ζωννύμενος αύτόν καί επιχωρίους κρηπίδας. 
Ουτω παρεσκευασμένος πλησιάζει εις τόμαν- 
τεΐον τό όποιον εκειτο έπί τοϋ δρους ένώ 
κάτωθεν αύτοϋ εκτείνεται βκθύσκιον και 
γηραιόν άλσος. Κρηπίς έκ λευκοϋ λίθου κυ
κλική καί ύψους δύο χιλιάδων πήχεων περι
βάλλει τό τέμενος. Έπί τής κρηπίδος ί'ς-ανται 
οβελοί χαλκοί τους όποιους ζώναι όριζόντιαι 
συνδέουσι. Έπί τοϋ περιβόλου τούτου ύπάρ- 
χουσι διάφοραι θύραι εντός δέαύτοϋ έγκλείεται 
τό χάσμα δι’ ού γίνεται ή κάθοδος. Τό χά
σμα μετά τέχνης ιοκοδομημένον έχει βάθος 
8 πήχεων καί πλάτος 4.— Κατέρχεται λοι
πόν άπό τοϋ εδάφους διά στενής κλίμακος 
έντός τοϋ οικοδομήματος τούτου. "Οταν δέ

^θάση εις τήν βάσιν ευρίσκει στενήν οπήν 
ύο σπιθαμών τό πλάτος.— Λαμβάνων δέ είς 

χεΐρας πλακοϋντας έκ μέλιτος, διά νά δα- 
μάσν) τους ό'φεις, οί όποιοι υπό τά χάσμα 
έκρύπτοντο, κατακλίνεται ύπτιος εις τό έδα
φος καί προσαρμόζει τούς πόδας αύτοϋ έπά- 
νοθεν τής οπής. Τότε αύτομάτως σύρεται 
διά τής όπής έντός υπογείου βαθυκοίλου$ 
ένθα έκ τοΰ βάθους ακούει φωνήν προλέγου- 
σαν εις αύτόν τό μέλλον καί βλέπει ένώπιόν 
του διαφόρους φαντασμαγορίας.— Κατά τόν 
αύτόν τρόπον ανέρχεται πάλιν καί υπό τών 
ιερέων οδηγούμενος έ/.άθητο εις τήν καθέδραν 
τής Μνημοσύνης καί Πρωτάτο υπό αύτών. 
Κατόπιν έφέρετο εις τό ίερόν τής Τύχης καί 
κατέγραφεν δσα ήκουσε καταβάς διά νά μή 
λησμονήστι πλέον αύτά.— Συνήθως οί κατα- 
βαίνοντες άνήρχοντο αύθημερόν, ενίοτε δμως 
καί μετά 2  ή 3 Ημέρας.

Άναφέρουσιν δτι είς έκ τών δορυφόρων 
τοϋ Δημητρίου καταβάς διά νά κλέψει χρυ
σόν καί άργυρον άπέθανεν έντός αύτοΰ καί 
τό σώμα του έξήλθεν μετά τινα καιρόν έκ 
πλαγίας τινός οπής.

Ύπήρχεν έπίσης μαντεϊον τοϋ Ήρακλέους 
εν Βούρροις τής Άχαΐας.— Πρό τοϋ Αγάλμα

τος τοϋ 'ΙΙρακλέους έκειτο πίναξ καί πλη
σίον αύτοϋ αστράγαλοι.— Ό προσερχόμενος 
προσηύχετο πρώτον εις τον θεόν έπειτα λαμ
βάνων 4 αστραγάλους έρριπτεν αύτούς συγ
χρόνως έπί τοϋ πίνακος. Ει Ικάστην φάσιν 
τοϋ αστραγάλου υπήρχεν ίδίαείκιόν. Τάς ει
κόνας ταύτας έξήγει ό έπί τούτω ίερεϋς καί 
έξ αύτών έξήγε τήν βούλησιν τοΰ θεοΰ.

Μεταξύ δέ τών ΓΙοτνιών καί τών Θηβών 
έ'κειτο τό μαντεϊον τοϋ Άμφιαράου. Περί 
τοΰ Άμφιαράου θέλομεν ομιλήσει είς τό περί 
χρησμολόγων. Τό μεγαλοπρεπές αύτοΰ μαν- 
τεϊον περιεβάλλετο υπό περιβόλου, δστις 
εκοσμεϊτο διά πολλών κιόνων. Αέγουσι δέ 
δτι ποτέ πτηνόν δέν έπλησίασεν έκεΐ, τήν 
δέ πέριξ τοϋ μαντείου πόαν δέν ένέμετο ούτε 
ήμερον ούτε άγριον ζώον. Οί χρησμοί έδίδοντο 
καθ’ ύπνον. Τοΰ αύτοΰ ήρωος μαντεϊον υπήρ
χε μεταξύ Βοιωτίας καί Αττικής έν Ώρωπω.1 
Οι προσερχόμενοι ώφειλον πρώτον νάκαθα- 
ρισθώσι νά θυσιάσωσι κριόν καί έπί τοϋ δέρ
ματος αύτοϋ νά κοιμηθώσιν έν τώ ναω. —  
Καί ενταύθα έδίδετο δι’ ονείρων οι χρησμοί. 
Οί δέ θεραπευόμενοι έρριπτον νομίσματά τινα 
είς τήν έν τώ ίερώ πηγήν.

Διά τοΰ αύτοϋ τρόπου έδίδοντο οί χρη
σμοί καί είς τό μαντεϊον τοΰ Άσκληπιοϋκαί 
Κάλχαντος καί εις τό μαντεϊον τοΰ Πασι
φάης, τό όποϊον εκειτο έν ©αλάμαις τής Λα- 
κωνικής.

ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΑ. Τό έπισημότερον ψυ- 
χοπομπεΐον η νεκρομαντεΐον ητο είς τήν Θε
σπρωτίαν πλησίον τοΰ Άχέροντος έν αύτώ 
άνεκάλουν διά θυσιών καί προσευχών είς 
τήν Περσεφόνην τάς ψυχάς έκ τοϋ νΑ&ου καί 
έπυνθάνοντο παρ’ αύτών τό μέλλον. Ό Ηρό
δοτος2 άναφέρει περί αύτοΰ τοϋ ψυχοπομ- 
πείου δτι ό Περίανδρος δ Κυψέλου, τύραννος 
τής Κορίνθου καί είς τών επτά σοφών θέλων 
νά μάθ·/) ποΰ έκρύπτετο ξενική τις παρακατα
θήκη, είς τό νεκρομαντεΐον τοΰτο επεμψεν 
αγγέλους ϊνα έρωτήσωσι τήν σκιάν τής συζύ* 
γου του Μελίσσης. Ή δέ Μέλισσα άπήντϊΤ 
σεν δτι δέν θά είπ·£ τοϋτο, διότι είναι γυμνΤ) 
είς τόν "Αδην, διότι δέν έκάησαν τά ένδυ
μα τά της. ■— Τότε ό Περίανδρος έν ήμέP?

1 Strabonis Θ '. 399.
3 ‘ Ηροίοτος Β ιβλ. Ε. 92 .7 .
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εορτής παραστήσας ένέδραν συνέλαβε καί έξετ 
δυσε πάσας τάς γυναίκας τών Κορινθιων και 
κατέκαυσε τά ένδύματά των είς τόν τάφον, 
καί ούτως ή Μέλισσα έξιλεώθη.— Όόέ Παυ
σανίας1 αναφέρει τό μαντεϊον τοΰτο ομιλών 
περί τοϋ Όρφέως καί δι’ αύτοΰ ζητεί νά έξη- 
γήση τήν είς "Αδου κάθοδον. —· Ό Όρφευς 
μετά τόν θάνατον τής Εύρυδίκης ήλθεν είς 
τό μαντεϊον τοΰτο καί πρός παρηγορίαν ά*ε- 
βίβασεν έκ τοΰ ‘Άδου τήν σκιάν τής Εύρυδί
κης. Ή σκιά άνήλθεν, δ Όρφευς άποσυρόμε- 
νος, ένόμιζεν δτι καί αυτη τόν ακολουθεί· 
άλλ’ ίδών τήν απάτην του Ιπεσεν αύτόχειρ.

ΜΕΡΟΣ Β'· — ΜΑΝΤΕΙΣ·

I
Χρησμολόγοι. — Μ άντεις.—  Οίωνοσκόποι. —  

Νεκρομάντεις.—  Ό νειροκρΐται.—  Σίβυλλα'.. 
Παραγωγή τοΰ ονόματος αύτώ ν.—  Η Χ αλ- 
δαία.— Ή  Δελφίς.— Ή  Ερυθραία.— Η Κυ- 
μαία .— Ή  Λίβυσσα.— Ή  Σαμία.—  Η Ελ- 
λησποντία.— Ή  Φρυγία.— Ή  Κολοφώνια.—  
Η Τιβουρτία.— Οί χρησμοί τώνΣ ιβυλλών.—  
Κικέρων.— Vinzenzo A nto llin i.— Περιλήψεις 
τών Σ ιβυλλιακών χρησμών.

'Υπό τάς εμπνεύσεις τοΰ αρχαίου έκείνου 
θρησκεύματος, καθ’ δ προορισμός τοϋ άνθρώ- 
που ήτο ή άποθέωσις, καί ή ψυχή καθαιρο- 
μενη καί έγκαταλείπουσα έπί τής γής τό 
φορτίον, άνήρχετο έλευθερωτέρα είς τούς ού- 
ρανούς, δ άνθρωπος έθεώρει εαυτόν έκτελε- 
οτήν άνωτέρας τινός βουλής, τήν όποιαν 
υποκρυπτομένην έντός νεφελώδους παραπε
τάσματος, έζήτει νά άποκαλύψη διά τής 
βοήθειας τοΰ Απόλλωνος. Τά δρια μεταξύ 
θεοΰ καί ανθρώπων δέν ήσαν τοσοΰτον εύ 
Χρινή. Ό Ζεύς κατήρχετο άπό τοΰ Όλυμπου 
και άνεμιγνύετο είς τήν τύρβην τών θνητών, 
ενώ άφ’ ετέρου ό άποθνησκωνΉρακλής άπε- 
θΐοΰτο καί άπελάμβανεν ίσοθέους τιμάς. 
Καί ένώ δ Προμηθεύς, έγκαταλείπων τούς 
Τίτανας, προσήρχετο σύμμαχος τών θεών 
και άνεβίβαζε τόν ύπατον τών θεών είς τόν 
πάτριον αύτοϋ θρόνον, ή Άθηνα έχειραγώγει 
τ °ν πολύμιτιν Όδυσσέα-καί έβοη'θει αύτόν ά-

1 Pausaniae L ib r. IX. 769 6.

ποτυφλοΰσα τό πνεύμα τοϋ Τελαμωνίου Αίαν- 
τος, καί δ Διόνυσος ολόκληρον στρατιάν Μαι
νάδων και Σατύρων πέραν τοϋ Γάγγου οδη
γών, διά παντοίων μηχανημάτων έζήτει νά 
καταβάλν] τάς δυνάμεις τών έπερχομένων 
’Ινδών. Ιδιότητες δέ άποδιδόμεναι είς τούς 
Θεούς άπεδίδοντο πολλάκις καί είς τούς άν
θρώπους Ουτω ό Ά  πόλλων περιέβαλε τούς 
εύνοουμένους ύπ'αύτοΰ μέ τόν τίτλον τοΰ 
μάντεως καί προφήτου, δωρούμενος είς αύτούς 
τήν εμπνευσιν κα τήν λαμπάδα, δι’ ής ήδύ- 
ναντο νά πλανώνται οί έν τώ παρόντι ζώντες 
είς τάς αβύσσους τοϋ άγνωστου μέλλοντος.

Έκ τούτου έγεννήθησαν οί μάντεις , οί οίω- 
νοσκοΛοι, οί όνειροκρΐται. Οί διερμηνείς ούτοι 
τής θείας βουλήσεως, οί έμπνεόμενοι ούτοι 
τών έθνικών προφήται.

Έ εμπνευσις αύτη, δι’ ής ό άνθρωπος προ- 
σήγγιζε κατά ένα βαθμόν έγγύτερον τοΰ θειου, 
κατά τήν δοξασίαν τών άρχαίων άπεδίδετο 
άνευ διαστολής τοϋ γένους ή τής ηλικίας.

Καί ουτω ένώ άφ’ ενός έκηρύσσοντο οί μάν · 
τεις, οί προφήται καί οί οίωνοσκόποι, άφ’έτέ- 
ρου άνήρχετο τόν Τρίποδα ή Πυθία καί άνε- 
δίφει τό μέλλον έπί τών προφητικών βιβλίων 
η έμπνεομένη Σίβυλλα.

Καί τώ οντι άρχαιότεραι μεταξύ τών χρη
σμολόγων άναφέρονται αί Σίβυλλαι.

Τό δνομα Σίβυλλα παράγουσί τινες έκ τοϋ 
Εβραϊκού cabala. Ό δέΣουίδας μάλλον 'Ρω
μαϊκήν τήν λέξιν ταύτην νομίζει. Παρά πολ- 
λοΐς δμως θεωρείται σύνθετος έκ τοϋ Σιός- 
Σιοϋ καί βυλλή (deus plena),διότι υποθέτου- 
σιν δτι οί Αίολεΐς Σιούς τούς Θεούς έ/.άλουν. 
Ά λ λ ’ ή δοξασία αύτη στηρίζεται έπί άκρο- 
σφαλών βάσεων, καθόσον μόνον οί Λάκωνες 
τό θ μετέτρεπον είς σ, καί τοιαΰτα παρα
δείγματα ύπάρχουσι πολλά καθώς Σιός-0·ός, 
Άσάνα άντί Άθάνα καίφερμός ά/τί θερμός. 
Βυλλή δέ άντί τοΰ βουλή ούδαμοΰ άπαντα- 
ται. Φαίνεται λοιπόν δτι τό κύριον δνομα τής 
πρώτης προφήτιδος έλαβον καί αί άλλαι, αI 
δποϊαι έμιμήθησαν αύτήν, έπικληθεϊσαι Σί- 
βυλλαι, δπως πολλοί χρησμολόγοι έλαβον 
τό δνομα τοϋ Βάκιδος. Κατά δέ τόν Άρρια- 
νόν (παρ’ Εύσταθίω σχολιαστή τοΰ 'Ομήρου) 
δ Δάρδανος γήμας τάς τοΰ Τεύκρου θυγατέ
ρας Νησώ καί Βάτειαν έγέννησεν έκ τής Νή
σους τήν Σίβυλλαν, τής όποιας μετά ταϋτχ

7
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ελαβον δλαι αί μάντιδες τό όνομα, όπως 
μετέβαινε τό όνομα τοΰ Καίσαρος άπό αύτο- 
κράτορος εις αύτοκράτορα καί τό ςέμμα αυτοΰ 
άπό κεφαλής είς κεφαλήν. Ό δέ Μάρκος Α ν τ ί
μαχος είς τήν υπ’ αυτοΰ εκδοσιν των Σιβυλ- 
λείων χρησμών εξακολουθεί νά έρμηνεύτ] τό 
Σίβυλλα 'Ρωμαϊκήν λέξιν έξηγών αύτήν μ α ν
ή ς , προψήτκ;}

'Γπήρξαν δέ κατά διαφόρους έπο^άς καί 
τόπους γυναίκες τοιαϋτα-. χρηομωδοί δέκα 
τόν αριθμόν. ΊΙΧαλδαία, ή Αίβυσσα, η Δελφή, 
ή έν Κιμμερία τής ’Ιταλίας, ή Ερυθραία, ή 
Σαμία, ή Κυμεία, ή Έλλησποντία, ή Φρυ
γία καί η Τιβουρτία, περί έκάςης τών οποίων 
έγράφησαν δχι ολίγα καί α',

'77 Xa.Zda.ia.
ΊΙ Χαλδαία ή Περσίς Σίβυλλα εκαλείτο 

Σαμβήθη, ή Σαβά κατ’ άλλους, ζώσα είς χρό
νους άρχαιοτάτους, έξ ου πολλοί ώνόμασαν 
αύτήν θυγατέρα τοΰ Νώε, άλλοι δέ μή δυ- 
νάμενοι νά πιστεύσωσι τοΰτο έκόλασαν τήν 
άπό τοΰ Νώε περί τής καταγωγής της φή
μην είπόντες δτι έγεννήθη έν τή πόλει Νώεξ 
τής εύδαίμονος ’Αραβίας. Αΰτη δέ κατά τόν 
Σουΐδαν προεθεσπίσατο μυρία περί τοΰ Χρί
στου καί έκ τών χρησμών αύτής άπετελέ- 
σθησαν 24  βιβλία περί παντός έθνους καί 
χώρας διαλαμβάνοντα. Πολλοί στίχοι αύτής 
είναι ατελείς καί άμετροι καί τό λάθος τοΰτο 
άποδίδοται εις τους ταχυγράφους. Τά λάθη 
ταΰτα ήσαν Ανεπανόρθωτα, καθότι ή Σί
βυλλα, άμα παρη'ρχετο ή στιγμή τής έμπνεύ- 
σεως, ούδέν έν:θυμεΐτο πλέον έξ εκείνων, τά 
όποια αύτή πρό ολίγου προεθέσπιζεν.

Προηγόρευσε δέ πολλά περί τής τύχης τού 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, καθ’ά ίστορούσιν δ τε 
Σουΐδας καί ό ’Αντίμαχος, στηριζόμενοι είς 
τήν μαρτυρίαν τού βιογράφου τοΰ μεγάλου 
’Αλεξάνδρου Νικάνορος Είναι δέ αΰτη ή βα
σίλισσα Σαβα, ’ ήτις άκούσασα τήν σοφίαν 
τού Σολομώντος ήλθεν είς Ιερουσαλήμ., καθ’ά 
γράφει ί  Γεώργιος Κεδρηνός.

«Καί βασίλισσα Σαβά, ήτις έλέγετο Σί
βυλλα παρ’Έλλησιν, άκούσασα τό δνομα τοΰ 
Σολομώντος ήλθεν είς Ιερουσαλήμ πειράσαι

1 Μάρκου  ̂Αντιμάχου O racula S ib y l lin a  ΓΤοοο:- 
υ.ιον.

2 Pausariiae. Lib. X. XII.

αύτόν έν αίνίγματι. ΤΗν γάρ σοφή καί δια
βόητος. Περί ής καί ό Κύριος έφη, βασίλισσα 
Νότου ήλθεν έκ τών περάτων γής ίδεΐν τήν 
σοφίαν τοΰ Σολομώντος.»

Μετά τήν Περσίδα Σίβυλλαν δευτέρα άνα- 
φέρεται,

Ί Ι  Α ύ ψ ίς .

Ί Ι  Σίβυλ.λα αΰτη παραδίδει εις ημάς ό 
Παυσανίας,1 δτι υπήρξε παρθένος τις, ήτι< 
άνερχομένη έπί πέτρας τινός τών Δελφών 
έχρησμολόγει. ’Εκαλείτο δέ Ήροφίλη· και βε
βαίως έζη πολύ πρό τοΰ Τρωϊκού πολέμου. 
Ί Ι  αύτή κατά τόν Σουΐδαν προσηγορεύετο 
καί ’Άρτεμις. Τρίτη άναφέρεται,

Ή  ’Ερυθραία·2
Αΰτη έζη πολύ πρό τού Τρωϊκοΰ πολέ- 

μου, καθ’ ά καί ή ιδία είπε περί Ιαυτής. Λέ
γεται δέ θυγάτηρ τοΰ Απόλλωνος καί τής 
Λαμείας, κατ’ άλλους τοΰ Άριστοκράτους .αί 
τής Ί'δώλης3 καί κατ’ άλλους θυγάτηρ τοΰ 
Κριναγόρου, λέγεται δέ ’Ερυθραία,διότι έγεν- 
νήθη εί; χωρίον Tt τών Ερυθρών, έπικαλοΰ- 
μενον Βάττος, μετά δέ ταΰτα καί αύτό τοΰτο 
τό χωρίον πολισθέν μετωνομάσθη Έρυθραί. 
Ό οέ Στέφανος έν τώ περί πόλεων, αναφέρει 
τήν Μαρπησσόν, Τρωάδα πόλιν, πατρίδα τής 
’Ερυθραίας, έπιφέρων ό'τι ή πόλις αΰτη ήτο 
έρυθροΰ χρώματος. Συνέγραψε δέ ή Σίβυλλα 
αΰτη 3 βιβλία έπιγραφάς φεροντα, .tefi 
πα.Ιμών, μί.Ιη, χρησμοί. Λέγουσι δέ προ* 
σέτι δτι αΰτη πρώτη έφεΰρε τό τρίγωνον 
είδος τής λύρας. Έκ τών σωζομένων χρ'ί' 
σμών ό μέν Ιταλός μεταφραστής Vizenzo 
Antolini άποδίδει είς αύτήν τό γ ’. βιβλίον 
των Σιβυλλιακών, άλλοι δέ άλλα. Άποδίδο- 
ται£τι είς αύτήν καί ή περί τοΰ Ίησοΰ άκρο- 
ςιχίς,περί ηςθέλομενδιαλάβειένοίκείω τόπω 
καί περί τής οποίας άναφέρει καί 6 ιερός Αΰ' 
γουστΐνος έν τώ περί Θεού πολιτείας (De 
civitatedei), λέγων ότι ο Φλαξιανός, άνΐρ 
εύπαίδευτος καί άνθύπατος άναδειχθείς,εδεί' 
ξεν είς αύτόν 'Ελληνικόν τινα κώδικα, ’Ερυ
θραίας τής Σιβυλλης λέγιον δτι είναι χρΤ' 
σμοί, ένθα παρετήρησεν ότι διά τής ένώσεωί

1 Pansan iae . 4 h X. XII. 1.
2 Strabonis BtSx. IB '. 567. ΙΓ '. 613 IZ '. 81 ί·
3 Pansaniae I .ib . X. XII. 3 .
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ιών αρχικών γραμμάτων 2 5  στίχων άνα- 
γινώσκονται αί λέξεις ’Ιησούς Χριστός Θεού 
οίός σωτήρ.—  «Nam vir clarissimus Flac- 
cianus, qui etiam proconsul fuit, homo facil- 
limae facundiaemultaequae doctrinae, cum 
de Christo colloqueremur, Craecum nobis 
codicem protulit, carmina esse dicens Si- 
byllaeErvtliraeaeubiostendit quodam loco, 
incapitilus versuum ordinem litterarum ita 
sehabentem ut haec in <?o verba legeren- 
tur, ’Ιησούς Χριστός Θεού υίός Σωτήρ: quod 
est Latir.e Jesus Christus Dei Filius Sal
vator.—  »

Τετάρτη μεταξύ τών Σιβυλλών άναφε- 
ρεται,

'// Κυμαία. (Sibylla Cumana.)
Αΰτη είναι πλειότερον τών άλλων γνω- 

δτή έκ τής 'Ρωμαϊκής ιστορίας,καί πρό πάν
των έκ τού Τίτου Λιβίου, είς τά έπί τής βα- 
ιιλείας τοΰ Ταρκυνίου Πρίσκου άναφερόμενα 
γεγονότα. Λέγουσι δηλαδή περί αύτής δτι 
ήλθέποτε πρός Ταρκύνιον, εννέα βιβλία χρη- 
ομών ιδίων κομίζουσα καί υπέρ αύτών τριακο- 
οίους Φιλιππαίουςζητούσα έξ αύτοΰ, κατά τήν 
Φράσιν τοΰ Μάρκου ’Αντιμάχου. Καταφρο- 
νν,θεΐσα δέ καί οΰτε έρωτηθεΐσα τ ί περιεΐχον 
τά έννέα έκεΐνα προφητικά βιβλία ε/.αυσεν 
έξ αύτών τά  τρία. Μετά ταΰτα δέ, ότε πά 
λιν είδε τόν βασιλέα έξερχόμενον τών άνα- 
*τόρων, προσήλθεν έκ νέου προσφέρουσα άντί 
τοΰ αύτοΰ τιμήματος τά  ύπολειπόμενα έξ’ 
αλλά καί πάλιν καταφρονηθεΐσαεκαυσεν άλλα 
τρίαέξ αύτών.Τότε διηγούνται ότι προσήλθε 
''•αί έκ τρίτου τά περιλειφθεντα τρία κομίζουσα 
/-7-ί τό αύτό τίμημα καί πάλιν αιτούσα καί 
λεγουσα ότι ήθελε καύσει καί αύτά, έάν ό 
βασιλεύς ήρνεΐτο νά τά άγοράσν). Τότε συγ- 
■“ νηθείς ο Ταρκύνιος καί θαυμάσας τής γυ- 
ν«ικός τήν έπιμονήν έδωκεν υπέρ αύτής έκα- 
τόν Φιλιππαίους έζήτει δέ καί τά  άλλα, 
α«τής δέ άποκρινομένης ότι οΰτε εχει πλέον 
βϋτά, οΰτε δύναται νά τά έχη άνευ τής 5μ- 
‘•νευσεως, ότι δμως σώζονται τεμάχια ές 
®ύτών είς διαφόρους πόλεις κατά καιρούς δο- 
4VT«) 6 βασιλεύς διέταξε νά συλλεγώσι 
•αΰτα, καί νά κατατεθώσιν είς τό Καπι- 
“ώλιον.

Τό έτος όμως 670 τής δηυ.οκιατίας δ ναός

έκ,άη καί ταΰτα μετ’ αύτοΰ. Συνελέχθησαν 
δέ πάλιν πολλοί χρησμοί έξ όλου τού κρά
τους καί τή διαταγή τοΰ Αύγουστου κατε 
τέθησαν έντός χρυσών κανίστρων υπό τόν 
τρίποδα τού Παλατιού ’Απόλλωνος. Δεκα
πέντε δέ άνδρες έφύλαττον τά ίερά ταΰτα 
βιβλία, άτινα Ικάστοτε συνεβουλεύοντο οί 
βασιλείς τής 'Ρώμης.

Τήν Κυμαίαν καθώς καί τήν ’Αμάλθειαν 
καί Μαρπησίαν Σίβυλλαν αναφέρει είς τά  
ποιήματα αύτοΰ-καί 5 Τιβοΰλλος άκμάσας τό 
43 π. X. ώνομάζετο δέ ή Κυμαία Σίβυλλα 
κατά τούς μέν Ταρασάνδρα κατ’ άλλους δέ 
Ίεροφίλη. ’Εν τή Λατινική έκδόσει τοΰ Σερ- 
βατίου Γαλαία άναφέρεται περικοπή Προκο
πίου τού Καισαρέως έκ τής ά. αύτοΰ ιστορίας 
τών Γοτθικών πολέμων, έν ή λέγεται δτι οί 
έπιχώριοι τής Κύμης έδείκνυον τό σπήλαιον 
δπου ή Σίβυλλα έχρησμοδότει. 'Ο δέ Κεδρη
νός διηγείται δτι ή Κυμαία καί Σαμία Σί
βυλλα ήσαν γνωστή έπί τής βασιλείας τοΰ 
Άμεσίου υιού Ίωάδος, δστις έβασίλευσεν ετη 
είκοσι καί έννέα.

Πέμπτη άναφέρεται-
'77 Αίβυσσα.

Τού Διός καί Λαμίας,θυγατρός τοΰ Ποσει- 
δώνος, Έλισσάμ καλουμένη, κατ’ άλλους δέ 
Νησοΰς καί Δαρδάνου θυγάτηρ ή πρώτη Σί
βυλλα κληθεΐσα.

"Εκτη-
'// Σαμία.

Φυτώ καλουμένη είς ήν 5 Antolini απο
δίδει τό δ7.βιβλίον τών Σιβυλλιακών χρησμών1

Έβδόμη'
Ή  *Ε'.ΙΙησποττία.

Ή οποία πιθανώς νά ήτο ή αύτή μέ τήν 
’Ερυθραίαν. Λέγουσι περί αύτής ότι έγεννήθη 
έν τή κώμη Μαρπησσώ περί τό πολίχνιον 
Γεργίτιον τό κατά τόν γεωγράφον Στέφανον 
Γέργις καλούμενον άφ’ού Γεργιθία ή Σίβυλ.λα, 
«ήτιςτε καί τετύποιται έν τώ νομίσματι 
τών Γεργιθίων αύτή τε καί αί Σφιλαί. Έν δέ 
τώ ίερώ τοΰ Γεργιθίου ’Απόλλωνος Σιβύλλης 
φάσιν είναι τάφον» εζη δέ ή Έλλησποντία 
πιθανώς έπί τής έπο/ής τοΰ Σόλωνος.

,Giiora?olo sibyllini.Tradotti daViuzenzo An- 
tollini.

ι



292 Β Υ Ρ Ω Ν

Όγδόη άναφέρεται*
Ή  Φρυγία*

Καί πολλοί ώς τοιαύτην θεωροΰσι τήν 
θυγατέρα τοΰ Πριάμου Κασσάνδραν.

Έννάτη"
Ή  Κο.Ιο<ρ<Αγία} .

"Ητις καί Λάμπουσα εκαλείτο καί από
γονος ήτο τοϋ Κάλχαντος' κατ’ άλλους δμως 
ή Θετταλή ώς έννάτη φέρεται,κληθεΐσα καί 
Μαντώ καί καταγομένη έκ τοϋ Θηβαίου μάν
τεως Τειρεσίου.

Δεκάτη δέ τέλος άναφέρεται.
Ή  Τιβονρτία. (Tiburtina).

Όνόματι Άλβουναία, εις ήν ό ’Ιταλός 
μεταφραστής αποδίδει τό ς ' .  βιβλίον τών 
Σιβυλλιακών χρησμών.

'Γπάρχει δμως ούχί μικρά σύγχυσις με- 
τ α ;ύ τών Ιστορικών και πολλοί άποδίδουσι 
τό δνομα τής μιας είς άλλην. "Ωστε η διευ- 
κρίνισις αυτών δέν είναι τόσον εύκολος.

Κατά συνέπειαν οΰτε ό χρόνος οΰτε 6 τό
πος της υπάρξεως αύτών είναι ά/.ριβώς ώρι- 
σμένος.

Ό βίος τών γυναικών τούτων ώμοίαζε τόν 
βίον τοϋ ερημίτου καί τών Τρωγλοδυτών. 
Πε .ιεβάλλοντο δε πάντοτε μέ τό αεγαλεΐον 
έκεΐ ο, τό όποιον ήδύνατο νά έμπνένι ά :ί- 
ποτε τό σέβας καί τόν θαυμασμόν.

Καί πρώτον μέν είναι πιθανώτατον οτι 
έπ'στευον είς έαυτάς, είς προφητικήν τινα 
δύναμιν της ιδίας αυτών ψυχής, έπίστευον 
δτι ήδύναντο οξυδερκέστερον τών άλλων νά 
ιδωσι, καί έπί πλειότερον νά έπεκτείνωσι τά 
βλέμματα της ψυχής των καί νά ί'δωσιν ώς 
παρόντα,δσα διά τους άλλους ήσαν μέλλοντα. 
Δεύτερον δέ καί ό εξωτερικός αυτών βίος, ού- 
δεμίαν σχέσιν έχων μέ τόν φρικώδη μυστι- 
κισμόν τών γοήτων, ένέπνεε τό σέβας άνευ 
τοϋ φόβου, τήν πίστιν άνευ τών μυστηοίων.

Τ1Ιτο δμως συνυφασμένη μετά τοϋ χαρα- 
κτήρος αυτών ή υπερηφάνεια,τήν οποίαν ένέ- 
πνεεν είς αύτάς ή πίστις πρός τήν ιδίαν άξίαν. 
Ούχί δέ άπαξ καί οί χρησμοί τής Σιβύλλης 
έπενη'ργησαν σπουδαίως έπί τής τύχης τών 
λαών καί βασιλέων.

^Σ ουίίας. έν. λ.

Διαιροϋνται δέ οί χρησμοί τών Σιβυλλών 
είς δκτώ βιβλία, έν οίς προλέγονται πάντ* 
τά σημαντικώτερα γεγονότα, ένίοτε υπό τόν 
πέπλον τού αινίγματος, ένίοτε οέ μετά το- 
σαύτης λεπτομερείας, μεθ’ δσης ήθελε πραγ- 
ματευθή ταϋτα ο άναδιφών τά παρελθόντα 
ιστορικός. Ά φ ’ ετέρου δμως οί χρησμοί ού* 
τοι εΐναι κραμα είδωλολατρείας καί χρι
στιανισμού, διότι ένώ ε:ς εν βιβλίον γίνεται 
λόγος περί ’Ιησού καί Πυργαποιΐας είς τόαύτό 
ιστορείται καί 5 πόλεμος τών Τιτάνων κατά 
τοϋ Διός. Ή παλινωδία αΰτη πείθει ήμας δτι 
οί σωζόμενοί χοησμοί, άν ό'χι καθόλου, του
λάχιστον κατά τά 2/, είναι κίβόηλοι καί υπο
βολιμαίοι, έκτος δέ τούτου καί φράσεις τής 
γραφής αυτολεξεί πολλάκις άπαντώμεναι ως 
τό «είπες γεινάσθω καί γείνατο», έπιβε- 
βαιοϋσιν άσφαλέστερον τήν υπόθεσιν ταύτην. 
Πολλώ δέ περισσότερον ή είς Ίησοϋν Χριςον 
άίροστιχίς, ητις φαίνεται δτι έγένετο κατ’ 
άπομίμησιν άρχαιοτέρας τινός άκροστιχίόος, 
τήν οποίαν άναφέρουσι καί οί αρχαίοι συγ
γραφείς, ιδία δέ δ,Κικέρων, δστις έν τώ δευ- 
τέρω βιβλίω τού περί μαντικής, άναφέρει 
τάς άκροστιχίδας θεωρών αύτάς γνωστάς.

ctSibyllae versus observamus. . .  . Turn 
vero eaquae άκροστιχίς dicitur cum dein 
ceps ea primi versus litteris aliquid conue- 
etitur.»

Τρεις δέ υπάρχουσι γνώμαι κατά τόν Βι
κέντιον Antolini* ά. ότι ουδέποτε υπήρξαν 
Σίβυλλα Γ . δτι Σίβυλλαι μεν υπήρξάν ποτε' 
άλλ’ οί χρησμοί αύτών δέν διεσώθησαν' γ · 
δτι καί υπήρξαν Σίβυλλαι καί σώζονται εί 
χρησμοί των, αυτός δέ1 παραδεχόμενος τόν 
μέσον δρον, δτι υπήρξαν μέν εν τισι τόποις 
καί χρόνοις Σίβυλλαι καί έν μέρει σώζονται 
οί χρησμοί των άλλά παρεφθαρμένοι, φαίνε
ται δτι πλησιάζει περισσότερον τών άλλων 
πρός τό αληθές.

Είναι δέ τά ά. βιβλίον έλεγεΐον,ούτως ti* 
πεΐν τής ανθρώπινης άδυναμίας έν παραβολΐ 
πρός τήν άπειρον ίσχύν τοΰ παντεπόπτο» 
Θεού, ένθα φαίνεται πασιφανώς 6 κάλαθοί 
τοϋ ένθουσιώντος χριστιανού ποιητοϋ, δσ'ΐί 
έσφετερίσθη τό δνομα τής Συβύλλης. Έν 
προοιμίωή Σίβυλλα εξακολουθεί άπαριθμοΰδΐ*

1 Gli oracolo s ib y ll in i trad o ti fla Vinzenz0 
A ntoll. Εΐσαγωγ/.

Β Υ Ρ Ω Ν 293

τάς ιδιότητας τοϋ Θείου καί περιγράφουσα 
τήν θείαν μεγαλειότητα προκαλεΐ τούς θνη
τούς είς μετάνοιαν. Διηγείται δέ την κτιοιν 
τοϋ κόσμου καί δημιουργίαν τοϋ παντος, και 
τοΰ άνθρώπου, τοϋ κατ’ εί/.όνα Θεοΰ πλα- 
οθέντος, περιλαμβάνουσα ολόκληρον τήν πα- 
ναρχαίαν ιστορίαν, τά περι Άδάμ και Εύας 
καί τοϋ άπηγορευμένου καρπού, τήν έκ τοΰ 
Παραδείσου αυτών έςορίαν, τήν εξάπλωσιν 
τοϋ άνθρωπίνου γένους, τόν έπί τοϋ Νώε κα 
τακλυσμόν καί τήν σωτηρίαν αυτοΰ έν οικω 
δουράτεω, ώς ονομάζει τήν Κιβωτόν, και εν 
γένει πάντα τά συμβάντα τής εποχής εκεί
νης, δσα άναφέρει καί ή γραφή. Προμαντεύει 
δέ έφεξής τήν ένανθρώπησιν τοϋ Σωτήρος τα 
κατά τήν γένησίν του προσφερθεντα ήώρα, 
τόν χρυσόν τήν σμύρναν καί τον λιβανον, καί 
παρακολουθούσα δλην τήν έπί τής γής τοΰ 
’Ιησού ζωήν, προσημαίνει τά θαύματα, τά 
πάθη καί τήν άνάστασιν, άτινα καί εν τώ 
7)\ τών Σιβυλλιακών άναφέρονται.

Τό δέ β'. βιβλίον περιλαμβάνει παραινέ
σεις καί έντολάς, συλλογήν δηλαδή γνωμι- 
χ,ών καί άποφθεγμάτων, εκάστου ενα μόνον 
στίχον άποτελοΰντος καί τούτων τα μεν 
απαγορευτικά τά δέ προτρεπτικά, τοϋ ποιή- 
σαι δηλαδή καί μή ποίησα1/
Μή πλουτεΐν αδίκως άλλ’ Ιξ όσιων βιοτευειν 
’Αρκεί σθαι παρεούσι κα ίάλλοτρίων άπεχεσθαι, 
. . . .  Πρώτα θεόν τ ίμ α ’ μετέπειτα σεΐο γονεΐας· 
. . . .  Μέτρα νέμειν τά  δίκαια' καλόν δ έπιμέτρον

[απασι·
· . · .  Μηδ’ Ιπιορκήση μήτ’ άγνώς μήτ έκοντι 
• · · .'Ό ς  δ’ Ελεημοσύνην παρέχει, Οεώ οιδε δανείζειν 
’Ά στεγον είς οΤκον δέξει και τυφλόν οδηγεί 
Πάς ορος έστι δ ίκαιοί, ΰπερβασίη δ’ άλεγεινή 
Μηδε θέλεις πλουτεΐν μήδ’ εύχου άλλά τό ο ευχου 
Zyjv άπό τών ολίγων μηδέν τε εχοντα αοικον.

Μετά τά άθάνατα ταϋτα γνωμικά, τά  
έκ τοΰ Ευαγγελίου καί τών συγγραφέων συλ- 
λεγέντα, ή Σίβυλλα διά τών μελανοτέρων 
χρωμάτων περιγράφει τήν τελευταίαν ημέ
ραν της κρίσεως. «Άχλϋς ζοφερά, έςακολου- 
θεΐ ή έμπνεομένη Σίβυλλα, θά καλύψ·/) τόν 
άπειρον κόσμον,τήν τε ’Ανατολήν και Δυσιν, 
τήν Μεσημβρίαν καί τήν ’Άρκτον, καί τότε 
άπό τοΰ Ούρανοϋ ποταμός μέγας αίθομένου 
πυρός θέλει πλημμυρίσει τήν γήν καί τόν 
γλαυκόν ώκεανόν, τότε δε θέλουσι φριξει 
"ών άνθρώπων αί ψυχαί παρασυρόμεναι υπό

τοϋ φλογώδους ρεύματος, άγγελοι δέ Θεοΰ 
θέλουσιν οδηγήσει τάς ψυχάς προ τοϋ βήμα
τος τοΰ Κυρίου είς κρίσιν.
Καί τότε νερτερίοις ψυχάς καί πνεϋμα καί αύδήν 
Δώσει έπουράνιος κα ί τ δστεα αρμοσθεντα.
Καί καΟήσει ΣαβαωΟ Αόοναιος υψικεραυνος 
Ε ις θρόνον ουράνιόν τε , μέγαν δε τε κίονα πήξει 
Ή ςε ι δ’ έννεφέλ·(ΐ πυρός άφθιτον άφΟιτος αύτός 
Έ ν δόξη χρισάς σύν άμύμοσιν άγγελτήρσιν 
Καί καθίσει μεγάλως έπ ί δεξιά βήματι κρίνων 
Εύσεβέων βίοτον καί δυσεβέων τρόπον άνδρών.

Ταϋτα δμως πάντα σημειωτέονδτι άντε- 
γράφησαν έκ τήί άποκαλύψεως καί τών ιερών 
βιβλίων ώς λέγει ο Σερβάτιος Γαλλεας'

«Notandum autem plaeraque hac quae 
hoc loco de judicio extreme proponuntur 
ex Apocalypsi esse desumpta et non esse 
sibyllarum vaticiniurn sed illiex Scriptu- 
ris falso esse atributum1.»— ’Εξακολουθεί 
δέ μετά ταΰτα ίστοροΰσα τάς τιμωρίας τών 
άσεβών καί περιγράφουσα τα Ίλυσια πεδία, 
μεθ’ δ παρακαλεΐ τόν Θεόν νά έπιτρέψγ) είς 
αυτήν νά παύσν), άφοϋ είπε πάντα τά άληθή 
και άπέκαμεν ή ψυχή αυτής' δτε αίφνης κατα
λαμβάνεται υπό νέου ενθουσιασμού και έπα- 
ναρχίζει τό έργον της νουθετοϋσα τόν πλα- 
νηθέντα άνθρωπον' έπί πάσι δε φαίνεται απο- 
τετυπωμένη ή φιλοσοφία τοϋ Ευαγγελίου και 
τών γραφών" καί τελευτά προκηρυττουσα ότι 
θέλει άγορεύσει δεινά πολλών πόλεων καί 
λαών, δπερ τελευταιον μέρος χρησιμεύει ως 
προανάκρουσμα τών έν τώ γ . βιβλιω προρ
ρήσεων αυτής, έν ώ γίνεται λογος περι τού 
άπαταιώνος δαίμονος, επεται ολόκληρος ή 
άρχαία 'Ελληνική μυθολογία καί ή ιστορία 
τών πάλαι γνωστών έθνών έτι δε τα μέλ
λοντα δεινά πολλών 'Ελληνίδων πόλεων, 
τής 'Ρόδου,τής Σάμου καί ή υποόουλωσις τής 
δλης 'Ελλάδος, τελευτά δέ άπολογονμένη 
πρός δσα κατ’ αύτής λέγονται καί έξιστο- 
ροΰσα τήν έαυτής γενεάν, α Θά με είπωσιν 
πολλοί θυγατέρα τής Κίρκης μαινομένην ψευ- 
στειραν, άλλ’ ένθυμειθεΐτε τών λόγων μου 
καί τότε, δταν ίδητε αύτούς πραγματωθέν- 
τας, δεν θέλετε μέ εϊπει πλέον μαινομένην, 
άλλά θεοΰ μεγάλην προφήτιδα. 'Ο Θεός ου- 
δεν μοί είπε περί τής καταγωγής μου, άλλά

1 O racuta S ib y l l in a . Operaet studio  S e rv a tii 
Ga la e i.
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μόνον τά μέλλοντα us ένέπνευσε νά εΐπω. 
Έλέχθησαν δέ ταΰτα πάντα άληθή, oca έλέχ
θησαν διά τοΰ στόματός μου.»

Είς τό δ', βιβλίον είναι ή ιστορία τών 
βασιλέων της 'Ρώμης καθώς καί είς τό έ. καί 
ς ' .  εξιστορούνται πάντα τά κακουργήματα 
ΐοΰ Νέρωνος, ό φόνος της μητρος του, καί ή 
πυρκα'ί'α της 'Ρώμης, προφανώς έκ της ιστο
ρίας ληφθέντα έφ’ ώ καί ό Γαλεας επιλέγει 
anon sun tante prae dicta sed tota ex his- 
toriis pitita* alioqui prophe tarum vatiti- 
nia superarethace pse udo-Sibycla.» ϊ ά  
αυτά περίπου ιστορούνται καί έν τώ εβδόμω, 
ί'τι δέ πρός, πασαι αί έπισυμβάσαι είς < ίια 
φόρους πόλεις συμφοραί, οίον λοιμοί, σεισμοί, 
καί καταποντισμοί, καί πάντα τά δεινά της 
’Ιταλίας καί Σικελίας ιδίως έπί της τέφρας 
της οποίας ώς λέγει θά θρηνώσιν αί αλκυό
νες, τελευτή δέ προλέγουσα τόν ίδιον έαυτης 
Οανατον.— Το δέ η. τέλος βιβλίον περιλαμ
βάνει τά κατά της 'Ρώμης προμαντεύματά 
καί τά περί Ίησοΰ μεθ’ ών συγκαταριθμεΐται 
καί ή άκροστιχίς1.Σειρά δηλ.35 στίχων περί
που, τών οποίων τά αρχικά γράμματα ένού- 
μενα άποτελοΰσι τάς λέξεις·
« Ιησούς Χρίστος Θεοΰ υιός Σωτήρ Σταυρός.»

Πολλάκις πρός εΰρεσιν τοΰ άληθοΰς υπο
δεικνύονται έν τοΐς χρησμοΐς χρονολογικοί 
υπολογισμοί έκ της λύσεως τών οποίων ήρη- 
τα ι καί ή της έννοιας ακριβής έξη'γησις. 
Πρό πάντων δέ είς τά κύρια δνόματα, τών 
οποίων τά γράμματα λαμβάνονται ώς αριθ
μητικά.— Τάς Σιβύλλιας έθεώρουν οί αρχαίοι 
έμπνεομένκς υπό τοΰ ’Απόλλωνος, οί χριςια- 
νοί τών πρώτων χρόνων υπό τοΰ Διαβόλου, 
οΰτω 6 ’Ισίδωρος θεωρεί τάς Σιβύλλας έμ- 
πνεομένας υπό δαιμόνων, λέγων ό'τι δπως ό 
Θεός ειχε τους ποοφήτας οΰτω καί ο διάβολος 
τους ίδικούς του. «Utigitur Deus verus suas 
habuit Prophetissas, sic ctiam Diobolus et- 
suas habuisse suoque spiritui ncitasse2.—  
Τήνΰπαρξιν Σιβυλλών μαρτυροΰσι καί ο’’αρχαι
ότεροι συγγραφείς καί νεώτεροι οΰτω ό ’Ιου
στίνος (εν λόγω παραινετικώ πρός τους "Ελ
ληνας) μαρτυρεί δτι έν Κουμα πόλει τής

| Μ ά ρ .«  'Αντιμάχου. S ib y llin a  O racuza. Libr·

2 Oracula S ib y l l in a . Opera et studio  S e rv a ti i 
(■alaci.

Καμπανιας εϊδεχαλκοΰν φακόν ένθα ήσαν τά  
λείψανα τής Σιβύλλης έτι δέ τόν τόπον καί 
τάς δεξαμενάς ένθα λουομένη καί βασιλικήν 
εσθήτα περιβαλλομένη έχώρει είς υψηλόν 
θρόνον καί έχρησμοδότει.— Έκ πάντο^ν τού
των φαίνεται δτι πρέπει νά παραδε/θώμεν 
τήν ΰπαρξιν γυναικών τοιούτων προλεγουσών 
τό μέλλον, καί τήν ΰπαρξιν παρεφθαρμένων 
τινών αποσπασμάτοιν εκ τών δοθέντων χρη
σμών κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους.—  

Ιδία δμως έπέστησε τήν προσοχήν πολ
λών συγγραφέων ή περί τοΰ Ίησοΰ ά ιροστι- 
χίς καί έν γένει τά περί τοΰ Ίησοΰ^έν τώ β'. 
βιβλίω προλεγόμενα.

ΠΙΣΟΪΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ, ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ, ΣίΙΤΙΙΡ, 
ΣΤΑ VP02.

Ιδρώσει δε χθων κρ'σεως σημεΐον όΥ έ’στα ι- 
' Ηξει δ’ ούρανόΟεν βασιλεύς αίώσιν ό μέλλων 
Σάρκα παρών πασαν κρΐναι, καί κόσμον α π α ντ ϊ 
Οψονται δε θεόν μέροπες πιστοί καί άπιστοι 

"Γψιστον μετα τών άγιων επί τέρμα χρόνοιο 
Σαρκοφόρων ψυχας ανθρώπων βήμασι κρίνων 
Χέρσο; όταν ποτε κόσμοςολος και ά'κανθα γένηται 
Ρίψουσι ό είδωλα βροτοί και πλούτον απαντα" 
Εκκαυσει οε τό πυρ γήν ουρανόν ήδέ θάλασσαν 

Ί/νευον φλέξει δέ πΰλας ειρκτής άίδαο 
Σάρς τοτε πασα βροτών Ιπ ’ ελευθέριον φάος ήςει 
Τ ών αγίων* άνομους δέ τό πυρ αίώσιν έλέγξει 
Ό ππόσα τ ις  πράξας έ'λαθεν τότε πάντα  λαλήσει 
Στήθεα γε ζοφόεντα θεός φωστήρσιν άνοίςει- 
Θρήνος δ έκ πάντω ν ήςει καί βρυγμός δδόντων. 
Εκλείψει οέ φάος σέλας ήελίοιο καί άστρων 

Ουρανόν είλίξει, μηίης δέ τε φέγγος δλεΐται 
Ύψώσ-ι^δέ φάραγγας, όλεΐ δ’ υψώματα βουνών. 
'Ύ ψος δ’ ούκέτι λυγρόν έν άνΟρώποισι φανεΐτα ί. 
’Ίσα τ ’ όρη πεδίβις Εσται, καί πασα θάλασσα 
Ουκετι πλοϋν εςει" γήγε φρυχθεΐσα κεραυνώ 
Σύν πη-ρ^ς ποταμοί δέ κοχλάζοντες λείψουσι 
Σ αλπιγς ο ουρανοΟεν φωνήν πολόθρηνον αφήσει, 
Ωρήουσα μύσος μελέων και πήματα κόσμου, 

Ταρτάρεον δέ χάος τότε δείξει γα ΐα  χάνουσα 
 ̂Ηςουσι ο επι βήμα θεοΰ βασιλήες άπαντες 
Ρεύσει δ’ ούρανόΟεν ποταμός πυρός ήδέ τε θείου-, 

Σήμα δέ πασι βροτοϊσι τότε, σφραγίς επίσημος 
Τό ξύλον έν πιστοϊς. τό κέρας τ ’ 'ποθούμενον έςαι 
Ανδρών ευσεβεων ζωή πρόσκομμα δέ κόσμου 

(  ̂ο*σι φω τίζω ν κλητούς έν δώδεκα πηγοΐς 
Ράβδος ποιμαίνουσα σιδήρειά τε κρατήσει.

Ούτος ό νΰν προγραφείς Ιν άκροςιχίσιν θεός ημών 
Σωτήρ αθάνατος, βασιλεύς, ό παθών ενεχ’ ημών.

Έζακολουθεί δε προλέγουσα τά πάθη τοΰ 
Σωτήρος, οτι θά φορέση στέφανον έ£ άκαν-
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Οών, οτι θά κολαπισθή καί θά σιωπά καί δτι 
θάχορτάσ·/] έ'τι διά πέντε άρτων 5000  άνδρών 
έν τή έοήμω κτλ., τόν θάνατόν του τήν άνά- 
στασίν του καί δανειζόμενη στίχον τής Πυ
θίας οΰτως εξακολουθεί.
Οίδαδ’ εγώ  ψάμμων τ ’άριθμούς και μέτρα θαλάσης 
Οίδα μυχούς γα ίης καί τάρταρον ήερόεντα,

Οΐδα άρΛμούς άστρων καί δένδρεα....................

'Έπειτα περί τής έν Βηθλεέμ γενησεως 
τοΰ Ίησοΰ, καί περί τοϊ> πώς δει τώ Θεώ 
ϊπηρετεΐν.

"Οσον αφορά τούς στίχους τούτους περί 
τοΰ Ίησοΰ έν γένει ή γνώμη τοΰ Antollini 
δτι είναι παρείσακτοι είναι δρθωτέρα.

Πολλαί ύπάρχουσι διαφωνίαι μεταξύ τών 
Συγγραφέων άλλας αντί άλλων άναγραφόν- 
των, ενίοτε δέ μιας καί τής αύτής Σιβύλλης 
υπό διάφορα άπαντώσης ονόματα.

'Ίίδη, έγκαταλείποντες τήν λύσιν τούτων 
έτέροις, χωροΰμεν έπί τά πρόσοι έξετάζοντες 
τήν ίστορίαν τών έπισημοτέρων χρησμολό
γων καί οίωνοσκόπων.

("Ε πετα ι συνέχεια)
Κ. Γ..ΞΕΝΟΣ.

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

Ά ναγνωσθείσα  έν τώ  Φιλολ. Συλλόγω 

Β Υ Ρ Ω Ν Ι .

(Συνέχεια- ίο. φυλ. γ '. )

’Αντί τοΰ παραδείγματος δπερ έλάβομεν 
ανωτέρω, ύποθέσωμεν νΰν δτι b μέν φονεύς 
είναι πολίτης έντιμος, b δέ φονευθείς κακούρ
γος άτιμος. Τό πράγμα ήδη λαμβάνει άλ- 
λοίαν μορφήν. Τί δει γενέσθαι; ΓΊ’ άφίστ] άτι- 
Ρ·ώρητον ή Πολιτεία τόν φονέα; δέν δύνα- 
ται. Νά φονεύση αύτόν; ’Αλλά τότε πράτ
τει έγκλημα πολύ μεγαλείτερον τοΰ ήδη δια- 
~ραχθέντος, φονεύουσα πολίτην έντιμον, δςις 
«ν άποδοθή είς τήν κοινωνίαν καί πάλιν θέ- 
λει εΐσθαι ώς καί πρότερον πολίτης έντιμος, 
οικογενειάρχης καλός. ’Ά ν δμως ή πολιτεία,

χρέος ακραιφνούς δικαιοσύνης έκπληροΰσα,φο- 
νεύσνι αύτόν, καί ούτος τήν έρωτήση, διατί 
μέ φονεύεις; τ ί κακόν σοί έκαμα; ήόύνατο έν 
τοιαύτη περιπτώσει ν’ απαντήση, σέ φονεύω 
διότι πρόκειται περί τής συντηρήσεως καί 
τής ασφαλείας μου, ήν έχω δικαίωμα νά υπερ
ασπίζομαι καί διαφυλάττω, καί ην σύ καί 
διετάραξας καί διεκινδύνευσας ; Βεβαίως όχι’ 
διότι ή πραξις αΰτη, κακή αύτή καθ’ εαυτήν, 
έπέφερε καλόν αποτέλεσμα, άφαιροΰσα τήν 
ζωήν κακούργου, δστις διά τών πράξεών του 
διετάραττε τήν ησυχίαν τής πολιτείας. Επο
μένως ήδύνατο ο άνθρωπος ούτος νά τη ε’ιπνι, 
άλλά νομίζω δτι σφάλλεις, διότι Six τής πρά- 
ξεώς μου, ούδέ τήν συντήρησιν ούδέ τήν άσφά- 
λειάν σου διετάοαξα, έκτος άν ζητής νά [λέ 
έκδικηθής, διότι σέ προέλαβα φονεύσας τό 
θΰμα, ό'περ είχες ώρίσει διά τήν ιδίαν σου
γβρ«·

Επίσης κατ’ εύδένα λόγον δέν δύναται 
τις νά δεχθή ώς βάσιν τής υψίστης ταύτης 
ποινής,τήν ψυχολογικήν βίαν,ήτις σκοπεί τήν 
αποτροπήν τοΰ ανθρώπου έκ τοΰ έγκλήματος, 
ούχί διά τής έκτελέσεως τής ποινής, άλλ’ 
διά τής έν τώ νόμω άπειλής αύτής. 1 ) Διότι 
ο κακοΰργος μή δειλιών άπέναντι τής έκτε
λέσεως τής ποινής, θ’ άναχαιτισθή τοΰ έγ
κλήματος, μόνον διά τής άπειλής τής επι
βολής αύτής,δτε εΐν'άδηλον έτι άν ο κακοΰργος 
δέν είπη,«ή Πολιτεία μόνον μ’ άπειλεΐ,δέν θά 
έκτελέσν) δμως αύτήν’» 2) διότι τό άποτέλε- 
σμα τής ποινής ταύτης πρέπει νά ήναι τοιοΰ- 
τον,ώστενά υπερτερί, τής ηδονής,$ν προσδοκά 
έκ τοΰ έγκλήματος ό κακοΰργος. Τό τοιοΰ- 
τον εΐν’ άσκοπον, διότι b κακοΰργος καί ό θά
νατος άν άναμένη αύτόν, ούδόλ,ως λαμβάνιυν 
αύτόν ύπ’ οψιν προβαίνει είς τό άδίκημα. «ΊΙ 
πείοα, λέγει b κ. Βεονερ, άποδείκνυσιν δτι 
οί πλεΐστοι τών κακούργων μεθυσκόμενοι υπό 
τής τοΰ έγκλήματος ηδονής, έλπίζουσιν δτι 
θά διααείνωσιν άγνωστοι καί δτι θ’ άποφυ- 
γωσι τήν ποινήν » 3) Οΰτε θάνατος ουτε του· 
του μεγαλειτέρα ποινή δύναται νά μεταβαλν) 
τήν ψυχήν τοΰ κακούργου. Έάν φονευσνι ή 
Πολιτεία τό σώμα, ή ψυχή μένει άθικτος, 
άμετάβλητος, αδιόρθωτος καί εϊν’ άδηλον 
ποΰ σπεύδει καί τ ί άναμένει αύτήν.

Ά λλά  λέγουσι καί πάλιν οί υπερασπιςαί 
τής θανατικής ποινής, δέν δυνάμεθα νά κα-
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ταργήσωμεν τήν ποινήν ταύτην άφοΰ σπου
δαίας άποφέρει ώφελείας καί τη πολιτεία καί 
τοϊς πολίταις. Τό επιχείρημα τοΰτο εΐν’έπι- 
χείρημα καθόλου στρεβλόν. Άφοΰ, ώς έρρέθ/ι 
ή ποινή αΰτη δέν βελτιώνει τόν κακοϋργον, 
δέν τόν ήθικοποιεϊ, δέν τόν εκφοβίζει, δέν 
τόν άποτρέπει τοΰ έγκλήματος, ποία είναι 
ή thft.hui αΰτη ητις προσγίνεται τη Κυβερ
νήσει η τοϊς πολίταις; θ ’, κακοΰργοι δμοιά 
ζουσι τη Λαρνέα "ϊδρα τών αρχαίων, άνφο- 
νεύσης σήμερον ενα αΰρίον αναφύονται έκα- 
τόν άλλοι. Αΰτη είναι ή έκ της ποινής ταύ
της ώφέλεια.

Ά λλά  λέγουσιν οί ύπερασπισταί της Θα
νατικής ποινής, έμμένοντες εις τήν σαθράν 
αύτών ιδέαν, ώψεΛΰ καθ'1 δσον «V αύτής 
παραδειγματίζονται οί Λοιποί π ο ίίτα ι.  Τό 
Ιπιχείρημα τοΰτο έπ’ ούδενί λόγω δύναται 
νά δικαιολογήσω τήν ποινήν ταύτην. Πρώ
τον διότι ώς καί άνω είπομεν καί νΰν έπα- 
ναλαμβάνομεν, 5 άνθρωπος ώς πρόσωπον δέν 
δύνα ται νά χρησιμεύσω] ούδενί ώς μέσον ώ
φελείας, καί δεύτερον διότι δ παραδειγμα
τισμός, 8ν νομίζουσιν ό'τι συνεπάγει αΰτη, 
ένεργεΐ άντιστρόφως. Φρονοΰσιν ό'τι δι’ αύτής 
παραδειγματίζονται οί λοιποί πολϊται ότι 
βελτιοϋνται, ό'τι εκφοβίζονται καί ό'μως 
συμβαίνει όλως τό εναντίον. Καί ιδού πώς.

"Ας δποθέσωμεν, ό'τι άνθρωπός τις εγκλη
ματεί. Ή Δικαιοσύνη αμέσως συλλαμβάνει 
αύτόν, τόν δικάζει καί τόν καταδικάζει είς 
θάνατον. Φθάνει ή στιγμή τής έκτελέσεως. 
Έντός εύρυχώρου πεδίου στήνουσι τό ικρίωμα- 
συναθροίζεται περί αύτό πλήθος άπειρον,όπερ 
άνυπομόνως αναμένει τήν στιγμήν τής ελεύ- 
σεως τοΰ κακούργου. Μέχρι τής στιγμής ταύ
της 6 εγκληματίας είναι κακοΰργος άξιος 
αγχόνης, αίφνης άκούεται ήχος άλύσεων. 
•Έρχεται, έρχεται άνακράζουσι πάντες, έρ
χεται δ κακοΰργος ! Καί αληθώς προβαίνει 
άνθρωπος, μέ μέτωπον ωχρόν, μέ πρόσωπον 
πελιδνόν, μέ κόμην άτακτον, μέ οφθαλμούς 
Ιρυθρούς έκ τής αϋπνίας, ρυπαρός, τρέμων 
είκών άληθοΰς μετανοίας. Τετέλεσται! δ 
πρώην κακοΰργος μετεβλήθη πάραυτα έν τή 
καρδία τών άνθρώπων εις άθώον θΰμα. Ανέρ
χεται τάς βαθμίδας τούς ικριώματος, απευ
θύνει είς τό κοινόν ασθενή αίτησιν συγγνώ
μης, εί'τα κύπτει καί ή κεφαλή' του κυλιέται

πρός τά κάτω. Τότε άντί ο; πολϊται νά 
παραδειγματισθώσιν, άντί νά εύχαριστη- 
θώσι διότι διά τοΰ θανάτου εκείνου ήσφα- 
λίσθησαν, άντί νά αίσθάνωνται άγρίαν χα
ράν εκδικούμενοι κατά τοΰ ανθρώπου έκείνου 
όστις τούς προσέβαλεν, τουναντίον τήν συμ- 
παθοΰσιν, έκ τών οφθαλμών των άναβλύ- 
ζουσι δάκρυα, έκ δέ τής καρδίας το>ν έκρή- 
γνυται οργή ά/.ατάσχετος, καί τότε κραυγή 
μία, συνεχής, παρατεταμένη, φοβερά ώς η 
φωνή τοΰ ούρανίου κριτοΰ, πληροί τήν άτμο- 
σφαίραν κατά τών άδυσωπήτων κριτών, τών 
φονευσάντων τόν άθώον, καί άμέσως τήν ορ
γήν παρακολουθεί κίνημα μίσους καί έκδι- 
κήσεως, όπερ άκουσίως φέρει αύτούς πλησίον 
τοΰ δημίου. Ή λόγχη όμως άπομ ακρύνει 
αύτούς φέρουσα τόν υπάλληλον τής δικαιο
σύνης όπου δει ένώ οί θεαταί σιωπηλοί, κα- 
τηφεΐς, δακρύοντες άπέρχονται έκαστος είς 
τά ίδια, καθ’ όλην τήν ημέραν άναλογιζό · 
μενοι τήν ειδεχθή τής πολιτείας αδικίαν καί 
θρηνοΰντες τό άθώον θΰμα,τόν άτιμον δηλαδή 
κακοϋργον.

Ά λ λ ’ άς λάβωμεν άλλο παράδειγμα έξ 
ού θέλει κατασταθή πρόδηλον ότι διά τής 
θανατικής ποινής κίνδυνος μάλλον γενναται 
ή παραδειγματισμός. Είς τό παράδειγμα 
όπερ άνεφέραμεν ανωτέρω, είδομεν τήν κα- 
κοΰργον ν’ άνέρχηται τάς βαθμίδας τοϋ 
ικριώματος, δειλιώντα καί τρέμοντα, άντί 
τοιούτου άς λάβωμεν άλλον, εύθαρσώς άτε- 
νίζοντα τόν θάνατον,· ώς άνθρωπος φέρων 
τήν πεποίθησιν ότι μετενόησε καί ότι μετα- 
νοήσας θέλει γίνει εύπρόσδεκτος παρά τώ 
Άδεκάστω Κριτή. Άσπάζεται εύλαβώς τόν 
έσταυρωμένον, ακούει έν κατανύξει τής τε
λευταίας εύχής άγαθοΰ ίερέως παρά τψ 
πλευρώ του ίσταμένω, είτα έγείρεται, άπο- 
χαιρετα μειδιών διά τελευταίαν φοράν τήν 
ώραίαν φύσιν, ζητεϊ μετά θάρρους άπό τό 
κοινόν συγγνώμην, έπειτα κύπτει καί 5 πέ' 
λεκυς τοΰ Δημίου κυλίει τήν κεφαλήν του εν
τός τοϋ πρός τοΰτο ώρισμένου σάκκου. Τότε 
σύν τή συμπαθεία σύν τώ οίκτο) γεννάται 
αίσθημα άλλο μάλλον τοϋ πρώτου κινδυ
νώδες διά τήν πολιτείαν, ό θαυμασμός τών 
θεατών, αίσθημα όπερ παντί μέσω πρέπει 
ή πολιτεία νά ματαιώσϊϊ. Τοΰτο, ώς είπο- 
μεν ανωτέρω, φοβούμενοι οί αρχαίοι δέν έςε*
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τέλουν τήν ποινήν έν δημοσίοις τόποις, άλλ’έν 
τή φυλακή, καί ούχί υπ’ όψεσι τών πολιτών, 
άλλά νύκτωρ. Ζητεϊ ή πολιτεία έν τή ποινή 
ταύτνι τήν ασφάλειαν, τό μίσος προς το έγ
κλημα καί τούναντίον ευρίσκει ό,τι δέν έζή- 
τει, ό,τι δέν έπεθύμει, ο,τι παντί σθένει 
ΟΦείλει ν’ άποφεύγη.

"Ας έξετάσωμεν νϋν τό νέον έπιχείρημο 
δπερ φέρουσιν υπέρ τής Θανατικής ποινής, 
τό τής Ισότητας. Ό κακοΰργος, λεγουσιν, 
έφόνευσεν, έπάναγκες άρα νά λαβη τα ισα. 
Τοΰτο έξάγουσιν έκ τής θεωρίας τοΰ Κάντ, 
στηριζομένης έπί τοΰ νόμου τοΰ Μωΰσεως, 
«οφθαλμόν άντί οφθαλμού καί έδόντα άντί 
έδόντος.» Τόέπιχείρημα τοΰτο είναι ούχ ήτ
τον τών πρώτων άσθενές. "Ας υποθεσωμεν ότι 
κακοΰργος τις γηράσας έν άνομίαις,φονεύει έν
τιμον πολίτην. ']] δικαιοσύνη έν τή περιπτώ- 
σει ταύτνι, ούδέν άλλο δύναται νά πράξτ), ή 
νά συλλάβτι αύτόν νά τόν δικάσ-/) καί νά τον 
καταδικάσω είς θάνατον. Ποίαλοιπον ίσοτης 
μεταξύ τοΰ κακούργου τούτου καί τοϋ έντι
μου εκείνου πολίτου ; ΙΙοία ίσότης, ώς λέγει ό 
κ. Σαρίπουλος, μεταξύ τοΰ Άρχιμήδους καί 
τοϋ φονέως αύτοΰ; Εντελής λοιπόν ίσοτης δέν 
δύναται να ύπάρξϊΐ είμή έξωτερικώς μόνον.

Καί δι’ άλλον ά/.όμη λόγον ή ποινή αΰτη 
πρέπει νά καταργηθή. 'Η ανθρώπινος δικαιο
σύνη ώς παν άνθρώπινον, ύπόκειται άν ούχί 
τή αδικία, ώς λέγει δ Κ. Φουκιέ, βεβαίως 
δμως τή πλάνη 'II πλάνη αΰτη, πλειστά- 
κίς γίνεται παραίτιος, νά καταδικάζωνται 
άθώοι άντί ένοχων. ’Ά ν λοιπόν ή άνευ σκο
πού καί ώφελείας αΰτη ποινή καταργηθή, 
«ν άντικατασταθή δι’ άλλης ήπιωτέρας, 
~ό-ε τά δικαστήρια άπατώμενα έξ εξωτερι
κών φαινομένου, καί καταδικάζοντα αθώους 
άντί ένοχων, θά δύνανται, άμα άποκαλυφθή 
ο άληθής ένοχος, νά έπανορθώσωσι τό κακόν 
όπερ έγένετο τώ καταδικασθέντι. 'Γπάρχει 
μέν νομικός τις κανών λέγων, « res judicata 
pro veritate habetur» ήτοι τό δεδικασμένον 
ως άλήθειαν έχέτω, ούδείς ό'μως θά τολμήση 
Ο̂τέ νά είπη ότι res judicata veritas est; 

'Ίτοι τό δεδικασμένον έστιν αλήθεια’ διότι 
“ολλάκις ή δικαιοσύνη άπατηθεϊσα άπό ψευ- 

ε̂ΐς αποδείξεις έφόνευσεν άθο̂ ους άντί ένοχων, 
κ*ταστρέφουσα έκ τούτου ολοκλήρους οίκογε- 
νείας. *ιι ιστορία τών εθνών αναφέρει πολλά

τοιαϋτα παραδείγματα, άτινα χάριν συντο
μίας ήμεϊς παραλείπομεν. Οι ύπερασπισται 
ό'μως τής Θ. ποινής δέν απελπίζονται καί 
είς νέα καταφεύγουσιν έπιχειρήματα, ούχ 
ήττον τών προηγουμένου άσβάσιμα. Καί πρώ
τον λέγουσι δέν δ υνάμεθα νά καταργησωμεν 
τήν ποινήν ταύτην έκ τών άρχαιοτατων 
χρόνων, παραμείνασαν. 'Ότι όμοις ή ποινή 
αΰτη ελκει τήν καταγωγήν της έκ τών 
άρχαίοιν χρόνων, ουδόλως δικαιολογεί την 
ΰπαοξιν αύτής, διότι κατά τόν συλλο
γισμόν τούτον, έπρεπε παν ό,τι είχον οί άρ- 
χαΐοι νά διατηρώμεν καί σήμερον, ν’ άπορρι- 
πτωμ,εν δέ, παν ό,τι δέν εϊχον, όπερ άληθώς 
είπεϊν, ηθελεν εισθαι αρκούντως κωμικόν. 
Ά λλά  καί έκτος τούτων, έάντό κακόν τοϋτο, 
υπήρχε κατά τούς αρχαίους χρόνους, υπήρχε 
διότι λόγος δεδικαιολογημένος έπέτρεπε τήν 
ΰπαοξιν αύτοϋ, δ λόγος ούτος ήν τό ανεπαρ
κές τών μέσων τής έξουσίας. At κυβερνήσεις 
τότε δέν διέθετον τά μέσα, άτινα διαθέτου- 
σιν αύται σήμερον. Δεν εΐχον φύλακας ασφα- Ν 
λεΐς, δέν είχον συστήματα τέλεια έσωτειρ- 
κής διοικήσεως, όπως έχομεν σήμερον. Έπί 
τέλους είς τό επιχείρημα τοΰτο άντιτάσσο- 
μεν εκείνο όπερ δ σοφός Βεκκαρίας εΐπεν- «'II 
άρχαιότης ήν άχανές πέλαγος σφαλμάτων 
έφ’ ού μακράν ή μέν τής δέ, έπιπλέουσιν ολί— 
γαϊ άλήθειαι. Είδαμεν ό'τι έν τή άρχαιότητι 
ή έσχάτη αΰτη ποινή έπεβάλετο άνευ μέτρου, 
ότι ή έννοια τοϋ δικαίου δέν ήν γνωστή, ότι 
διά τών ποινών δέν έζητεϊτο τό απολύτως 
καλόν, καί ότι τά άτομα δέν άποτρέπονται 
τοϋ εγκλήματος ήθικοποιούμενα.
Κατά τόν Μεσαίωνα έπήλθε τό Εκκλησια
στικόν δίκαιον (jus divinum,) όπερ ανέγραψε 
ώς αξίωμα τό θεϊον έκεϊνο eclesia non sitit 
sanguinem. Διατί λοιπόν ή πολιτεία νάμήάα* 
λουθή τήν θρησκείαν; Διατί νά έπιμένη κρα- 
τοΰσα έν χρήσει τήν υπό ούδεμίαν έποψιν ώφέ- 
λιμον ταύτην ποινήν; Ούδείς δύναται ν’ άμ- 
φισβητήση τοϋ πυρός τήν θερμαντικήν ίόιο- 
τητα, ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήσϊ] ότι 
τήν αισθητικότητα τοΰ άνθρώπου, ερεθί
ζει μάλλον ή έπίτασις τής ποινής. Ά ντ ί λοι
πόν τής άπανθρώπου μέν πλήν προσκαίρου 
ποινής τοΰ θανάτου ήδυνάμεθα προσφορώτε- 
ρον καί σκοπιμώτερον νά τάξωμεν τήν άπο- 
στέρησιν τής ελευθερίας. 'II μόνωσις έπιδία

8
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μάλλον έπί τής ψυχής τοϋ ανθρώπου. Δέν 
ήθελε·/ εΐσθαι καί ή τιμωρία δικαία καί ή ήθι- 
κοποίνισις μεγάλη, καί ή έκφόβισις των λοι
πών έτι μείζων, άν αντί νά φονεύωμεν τούς 
κακούργους κατακλείωμεν αυτούς εις είρ- 
κτάς, καί έκεΐ (λέ τόν ίδρωτα τοϋ προσώπου 
των εργαζόμενοι, νά τρέφω^ιν εαυτούς καί 
την οικογένειαν τοϋ παθόντος, κ’ έκεΐ νά 
βιώσι μέ την τύψιν τοΰ -συνειδώτος, ότι 
έφόνευσαν ένα ό'μοιόν των ; Δέν ήθελεν εϊ- 
σθαι άρκοϋσα τιμωρία δι’ αυτούς νά βλέπω- 
σιν άνά πασαν στιγμήν, άνά πασαν ώραν, 
άνά παν έτος, έφ’ δρου ζωής τέλος νά βλέ- 
πωσι τό θϋματιυν αίματόφυρτον προ αύτών; 
τίς δύναται νά εΐπτ; δτι δ τοιοϋτος δέν τ}θι- 
κοποιεϊται, δτι τό παράδειγμα αύτοϋ δέν εκ
φοβίζει τούς πάντας, δτι δέν έμπνέει μίσος 
καί αποστροφήν πρός τό έγκλημα; ΊΙ παρά 
τασις της ποινής είναι φρικωδεστέρα τοϋ θα
νάτου, ούτινος ή άδηλότης, ώς λέγει ό Βεκ- 
καρίας, είναι προτιμωτέρα εις τάς εις τά κα
κόν ρεπούσας ψυχάς· ό έξης συλλογισμός ήθε- 
λεν εκφοβίζει, λέγει, μάλλον τόν κακοϋργον 
κ είς τήν αύτήν άθλίαν κατάςασιν θέλωκατα- 
δικασθή καί έγώ διά βίου άν διαπράξω ταύτά 
έγκλήματα.» Ά λλά  καί πάλιν έπιμένουσιν 
οί ύπερασπισταί τής ©. ποινής, λέγοντες δτι 
οί κακούργοι είναι σεσηπός μέλος τά οποίον 
πρέπει ν’ αποκοπή, ΐνα μή μολύνη τό λοιπόν 
σώμα. Πλην πότε προσεπάθησεν ή πολιτεία 
νά διορθώσ-/) αύτούς καί δέν τά κατώρθωσε; 
πότε έπεχείρησε νά ίάνν) τό σεσηπός αύτό μέ
λος, δια φαρμάκων ιαματικών καί έπείσθη δτι 
είν’ αδύνατον; Πότε έπεχείρησε διά καταλλή
λου διδασκαλίας νά διδάξη είς αύτούς τό κα
λόν τοϋ κακοϋ, ί  νάέμπνεύσ»] αύτοΐς ίδέαν θρη
σκείας ήν έντελώς άγνοοΰσι; ΙΙότε έζήτησε νά 
ν-άθτ] τήν άφορμήν δι’ ήν δ άν θρωπος ούτος 
έκ^ρύχθη ληστής ή έφόνευσεν; Έάν έπραττεν 
δμως τοΰτο θά έβλεπεν, δτι αφορμή ύπήρξεν 
ο πιεσμάς τοϋ Δημάρχου, διότι οέν ήθέλησε 
νά τώ δώκνι ψήφον, θά έβλεπεν δτι αφορμή 
υπήρξεν δ δημόσιος ει’σπράκτωρ, δστις τω 
άφήρει τόν καρπόν τοϋ κόπου του, δπως τώ 
παρέξ·/·, μικράν προθεσμίαν πρός πληρωμήν 
τών φόρων, ή δ αρχηγός τοϋ μεταβατικοϋ, δ- 
στις τώ ήρπαζεν δ,τι δ ληστής τώ άφινε.1

1 Tf«< νο μ ΐ« ιν τ* ί δτι ταΰτα  συμδαίνουσ; μό
νον εν Ε λλά?!, ειπον δτι δέν επρεπε να περιο-

Κ ά ί δμως δέν αποθαρρύνονται όί τής Θ. 
ποιςής υπέρμαχοι, καί είς νέον καταφεύγου- 
σιν επιχείρημα, πλήν επιχείρημα δλως ψευ
δές «*Έχομεν, λέγουσιν, έχομεν υπέρ ημών 
τήν κοινήν γνώμην.» Τό τοιοϋτον ούκ έστιν 
άληθές. ‘Ο λαός έξεδήλωσε πολλάκις καίέμ 
φαντικώτατα τήν κατά τής ποινής ταύτης 
γνώμην του. Τό μίσος αύτοϋ κατά τοΰ δή
μιου, η συμπάθεια πρός τόν έγκληματίαν, η 
δυσαρέσκεια αύτοϋ πρός τήν -Πολιτείαν, τήν 
έκτελοϋσαν τήν ποινήν ταύτην, τό απέδει
ξαν ή'δη τρανώτατα. Έάν τοϋτο ητο αλη
θές, διατι πας τις νά μή δέχηται νά γίνη- 
ται δήμιος, άλλά ν’ άφίννι τήν 'πολιτείαν νά 
καταφεύγω είς τάς τάξεις τών κακούργων, 
δπως εύρη τόν υπάλληλόν της; Τό μίσος, λέ
γει δ Γκιζώ, τοΰ λαού, έξεδηλώθη πολλά
κις καί έξ άλλων μέν, περιστάσεων, καί έκ 
τοϋ δτι εν καταστάσει αναρχίας διατελοΰν- 
τος, καίει (ώς απαρχήν ούτως είπεΐν των 
βιαιοπραγιών του) τήν μηχανήν τοϋ Γιλο- 
τίνου.

Έπί πάσι τούτοις £ν έτι προσθέτομεν, δτι 
ή εσχάτη αύτη ποινή άντιβαίνει πρός τήν 
θρησκείαν, ή'τις δέν διψά αίματος. Ό Θεός 
καταρώμενος τοϋ Κάϊν είπεν" «.Επικατάρα
τος έσο νά πλανάσαι έπί τής γής καί νά μή 
ευρίσκηταιχείρ ανθρώπου,νά σού άφαιρέση τήν 
ζωήν. »Τί άλλοδηλοϊ τοϋτο παρ’ ό'τι δ Κάϊν θά 
ετιμωρεΐτο μάλλον ζών, μέ τήν ίδέαν δτι έφό- 
νευσε τόν αδελφόν του, ή άν έφονεύετο ;

Είς τό έσχατον δ’ αύτών επιχείρημα, τό 
οποίον έπιφέρουσιν, δτι δηλαδή ή σ'Ό.ηρό- 
της τών νόμων καί τήν Πολιτείαν ώφελεΐ 
καί τόν κακοϋργον καί τήν λοιπήν κοινωνίαν 
ήθικοποιεΐ, άντιτάσσομεν δ,τι δ Θουκιδίδης 
ζέγει. « Καί είκός τό πάλαι τών μεγίςων αδι
κημάτων μαλακωτέρας κεΐσθαι αύτάς(τάς ζη
μίας) παραβαινομένων δέ τώ χρόνω, ώς τόν 
θάνατον αί πολλαι άνήκουσι. Καί τοΰτο ojWi 
παραβαίνεται' ή τοίνυν δεινότερόν τ ι τούτον 
δέον εύρετέον, ή τόδε γε ούδέν άντίσχει.»1 
”11 πρέπει λοιπόν νά εύρεθνί μεγαλειτέρα τ̂ ΰ

ρίσω τοσοΰτον το ζήτημα. ’Έσφαλλον ομως μ£" 
γάλω ς ο'. Κύριοι ούτοι, διότι τούτοις όμοια λαμ· 
βάνουσι’/ώραν και είς τήν λοιπήν Ευρώπην. ’Ίσο>; 
δέ ή μικρά 'Ε λλάς είναι ό μόνος τόπος, ένθα

όλιγώτερον συμβαίνουσι ταΰτα.
1 Βιβ. I I I .  Κεο. 4-0. στ'.-/, οί).
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θανάτου ποινή, ή πρέπει νά καταργηθή αύ:η, 
διότι είς ούδέν ωφελεί, ή σκληρότης αύτής.

ΊΙ ποινή λοιπόν αύ τη πρέπεινά καταργηθή,
1) Διότι στερείται βάσεως,
2) Διότι δλα τάλλα τή ποιν·?ί χρήσιμα 

στοιχεία έλλείπουσιν έξ αύτής.
3 ) Διότ ι είναι ποινή άνευσκοποϋ τίνος (οφε- 

λείας, νουθετήσεω;, βελτιώσεως ή ήθικο- 
ποιήσεως;

4) Διότι ή Πολιτεία μόνον τήν ελευθερίαν 
τοϋ ατόμου δύναται ν’ άφαιρέση, ούχί όμως 
καί τήν ζωήν αύτοϋ.

5) Διότι αντιβαίνει είς τήν θρησκείαν.
6)Διότι διαμένει άπότούςάρχαίους χρόνους, 

καθ’ ους εί/ον έσφαλμένας περί δικαίου ιδέας.
Τήν αλήθειαν όμως τών λόγων τούτων αί 

κυβερνήσεις ή δέν έννοοΰσιν ή προσωποιοϋνται 
δέν δτι έννοοΰσιν'καί δ μένΓκιζώ παραδεχόμε
νος τά πρώτον λέγει" ο ΊΙ αλήθεια βραδέως εισ
χωρεί έν τή διανοία τής εξουσίας, καί άπαξ 
είσελθοϋσα δέν ριζοΰται παραχρήμα έν αύτνί, 
διότι ούτε πιστεύει ούδέ υποχωρεί άπεναντι 
αύτής· απαιτείται δέ χρόνος πολύς δπως πει- 
οΟή είς τήν αναπόδραστο·/ ύπείκουσαν ανάγ
κη'/. Καί αληθώς, δίκαιον εΐχεν δ Γάλλος 
φιλόσοφος γράφων ταΰτα.

Ούτω γνωρίζομεν οτι τινές αύτών μετά 
σπουδαίας καί εμβριθείς συζητήσεις παραδε- 
χθεΐσαι ώς αλήθειαν τό άσκοπον τής θανατι
κής π α  /ής κατήργησαν αύτήν καί μετά τινα 
έτη τήν έπανέφερον πάλιν, καί πάλιν τήν 
κατήργησαν καί πάλιν τήν έπανέφερον. Έν τώ 
μεγάλω δουκάτω τοϋ Ούλδεμβούργου καί τώ 
τοϋ Νανσύ, τό 1 8-40 κατηργήθη ή 0 . ποινή 
τά 1 8 4 3  έψηφίσθη ί '.  νέου, καί τό 1 8 4 5  
κατηργήθη δ'ριστικώς. Έν τή τής Ελβετικής 
Ομοσπονδίας, πολιτεία Neuf-Chatel κατηρ- 
'ί'ήθη τό 1 8 6 4 ' έν τή δημοκρατία τοϋ Αγίου 
Μαρίνου άπότοϋ]1 859" έν Rohde-Islade άπό 
τοϋ 18 5 2 ' έν 'Ρωσσία πρό πολλών έτών, 
«ντικατασταθεΐσα διά τής έν τή Σιβιρία εξο
ρίας· έν ταΐς Ίταλικαΐς Βουλαΐς περί τά 1 8 6 7  
ε~ροτάθη ή κατάργησις αύτής, άλλά μετά 
Ρ-ακράς συζητήσεις άπερρίφθη. Έν Γαλλία 
κατά τό 18 0 1 , μετά συζήτησιν μακράν διε- 
Υ?άφη ή ποινή αύτη έκ τοϋ Κωδικός, άλλά 
ρραούτερον άνεσυζητήθη καί άπεφασίσθη νά 
(λεν·/]. ’£ν ταΐς Γερμανικαΐς βουλαΐς πρό τριών 
έτδν άνε/.ινήθη τό ζήτημα τοϋτο, πλήν άπ.Γρ·

οίφθη διά μεγάλης πλειονοψηφίας, άνθιστατ 
μένου είς τοϋτο σφόδρα τοϋ Bismarc.

Ό δέ Ούγγώ, ώς ασθένειαν θεωρών αά 
έγκλημα, λέγει. «Ό γλυκύς τού Χριστού 
Νόμος θέλει είσδύσει είς τάς νομοθεσίας καί 
θέλει άκτινοβολήσει έν αύταις. ©έλει θεω- 
ρηθή τό έγκλημα ώς άσθένεια, καί ή ασθέ
νεια αύτη έξει τούς ιατρούς της, άντικατα- 
στήσοντας τούς δικαστάς Σας, τά νοσοκο
μεία της, άντικαταςήσοντα τά κάτεργά Σας. 
ΊΙ 'υγεία καί ή έλευθερία θέλουσιν ομοιάζει' 
Θέλει έγχυθή τό βάλσαμον καί τά έλαιον 
αντί τοΰ πυράς και τού σιδήρου. Τά τέως διά 
τής οργής θεραπευόμενο-/ κακόν, θέλει θερα- 
πευθή διά τοϋ ελέους.

Τοϋτο έσται άπλοϋν καί υψηλόν. Ό Σταυ
ρός αντικαθιστώ-/ τήν Αγχόνην.

Ταϋτα λέγει όΌύγγύ, ημείς δε ούδέν έτε
ρον προσθέτοντες, μίαν μόνην αποτείνομε·/ 
δεησιν* Νά είσακουσθώσιν α! εύχαί τοσούτων 
αιώνων, καί νά καταργηθή ή ποινή αύτη ή 
ούδένα. σκοπόν έχουσα.

Δ. ΠΟΤΛΜΙΛΝΟΞ.

ΔΕΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑΤΙΟΥ EAAAC
(Έ κ  τών άρχαίοί·/ είς καθ’ ήμας Ίαμβους.)

"Ως τις εισαγωγή κατάλληλος ένταϋθα προ- 
τακτία μοί φαίνονται τά ακόλουθα, άπερ έπί 
τούτω ήρύσθην έκ σπουδαίας Γερμαν. πηγής.1

« Ά π ’ αιώνων ή Ε λλάς προσέμενε μετά 
πόθου τήν έαυτής σωτηρίαν παρά τής Δύ- 
σεως, άν καί τήν έλπίδα ταύτην δέν έξέ- 
φρασε βέβαια πάντοτε ούτως, ώς διά τοϋ 
στόματος τοϋ Τρικούπη ή τού Κωλέττου καί 
διά των ασμάτων τών υπό τοϋ Βερανζερου 
ενθουσιασμένων Ελλήνων ποιητών. Κατα 
δέ τήν σιδηράν τοϋ τριακονταετούς πολέμου 
εποχήν εύγενής 'Έλλην, πλήρης άγνοτάτου 
έρωτος πρός τήν ελευθερίαν καί τήν πατρίδα 
του, δέν ένεδοίασε νά περικαλύψη τά αίσθή-

1 "X5ί.■ Versuch c iner P o lyg lo tte  ile r  europiii 
Schen Poasie von Adolph E lissen , ersten  Rand 
Seite 3 0 ί . »  Φ. A. 01.
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μ ατά του ταΰτα διά τοΰ ενδύματος τής κο
λακείας, ίνα οΰτω κερδήσ7] αρωγόν καί προ
στάτην τών καταπεπιεσμένων ομογενών του 
τόν τότε κραταιότατον τής Δύσεως ηγεμόνα. 
Μετά 185  έτη άπό της άλώσεως της Κων
σταντινουπόλεως καί της πτώσεως τοΰ τε
λευταίου Παλαιολόγου, καί 18 3  προτοΰ ό 
Αλέξανδρος Ύψηλάντης καί ο αρχιεπίσκο
πος Γερμανός άναπετάσωσί τήν σημαίαν της 
’Εθνεγερσίας, έν ώ συνείχε τήν 'Ελλάδα ό 
βαρύτατος τών άπιστων ζυγός, άπεπειράθη 
πρώτην φοράν νά διεξεγείρη "Έλλην τήν με
γαλοψυχίαν καί τόν θρησκευτικόν ζήλον τών 
Φράγκων πρός έξολόθρευσιν τών εχθρών εκεί
νων τοΰ χριστιανικού ονόματος, καί άνάστα- 
σιν τής πατρίδος του. Ό σοφός δηλονότι Χίος 
Λέων Άλλάτιος, περίφημος ήδη διά πολλών 
θεολογικών άμα καί Ιστορικών συγγραφών 
αυτοΰ έν 'Ελληνική καί Λατινική γλώσση 
τότε ών, λαβών άφορμήν έκ τής γεννήσε»; 
τοΰ βασιλόπαιδος τής Γαλλίας, τοΰ έπειτα 
βασιλέως αύτής Λουδοβίκου ΙΔ/. (έν έτει 
16 3 8 ) , συνέστησεν έγκαρδίως εις τόν ισχυ
ρόν άνδρα, τόν ατό δεκατεσσάρων ήδη έτών 
διέποντα τάς τύχας τής Γαλλίας καί τής 
μέσης Ευρώπης, τήν άξιοθρήνητον καί ύπ'ού- 
δενός τών συμπατριωτών του βαθύτερον καί 
οδυνηρότερον έλεεινολογουμένην τύχην καί 
κατάστασιν τής Ελλάδος διά ίτυγκινηκωτά- 
του παραπόνου μεςών έτών. ’Ιαμβικούς έναρ- 
μονίους στίχους μεταχειριζόμενος καί ΰφος 
γλώσσης εύγενές καί καθαρόν, άν καί π<υς 
περισσώς εις λέξεις πλούσιον, ζωηρώς εξέι- 
κονίζει ό Λέων έν ττί «Έλλάδι» του τό πα
λαιόν αύτής σθένος καί μεγαλεΐον, άποκλαίει 
τήν β αθεΐαν πτώσίν της καί, τελευταιον, έγ- 
κωμ,ιάζει τόν νεογέννητον βασιλόπαιδα ώς 
τόν σωτήρα κρείττονος μέλλοντος, ώς τόν 
ασφαλή καί βέβαιον άστέρα τής έλπίδος, τόν 
φωτοβολοΰντα έν τώ μέσω τοΰ νυκτίου έκεί- 
νου ζόφου τής άθλιοτητος καί αισχύνης της. 
’Επειδή τό περίεργον τοΰτο ποίημα γνησίου 
'Έλληνος έκ τής σκοτεινότατης περιόδου τής 
Ελληνικής 'Ιστορίας, ήν δή καί θέμα του 
έχει, μόνον εις ολίγους εΐναι προσιτόν, καί 
ίσως εί; έτι όλιγωτέρους γνωστόν, δέν εΐναι 
βεβαίως άπόσκοπον νά γνωστοποιηθή είς τά 
νΰν Ελληνικόν κοινόν τό μέρος αύτοΰ, τό 
περί τών τυχών τής ήμετέρας πατρίδος πραγ-

ματευόμενον, ήτοι αύτός 5 πυρήν τοΰ όλου 
ποιήματος άκέραιος.1 Έν τούτω παρατηοοΰ- 
μεν ότι, άφ’ ού 5 ποιητής, πρώτον ειδεν έν 
πνεύματι πώς αί πόλεις τής Γαλλίας καί ε
πομένως ο: λαοί τής Γής έγγύθεν τε καί μα- 
κρόθεν έπαρουσιάσθησαν ένώπιον τοΰ βασιλό- 
παιδος ίνα τώ προσφέρωσι τά συγχαρητήριά 
των, τελευταία παρίσταται εις τήν φαντα
σίαν του καί ή προσφιλής πατρίς του :

«.'Λσχο<:βαπτίζη δϋναι &£ τοι ού θ ίμ ις έ ς ίν .»
(Σίβυλλα Tispl Αθηνών.)

Τί είναι τοΰτο ; άρα βλέπω αληθές ;
ΤΩ θέα, ώ φιλτάτη μοι έμφάνισις,
ΤΩ σΰ, τών θεαμάτων, όσα ποτ’ έγώ 
Προσεΐδον, πάντων κάλλιστον φανέν μοινΰν* 
Τήν προσηνή της όψιν φώς κοσμεί σεμνόν 
Ά λ λ ’αύστηρά αιδώς τις τ ’ όμμα τό γοργόν 
Προβαίνει με τό βήμα στερεώτατον, 
Κ’έλευθερίας δώρα πέριξ οπείρουσα,
Διά στεφάνου έστεμμένη τηλαυγούς- 
Ποδήρης, μέλας πέπλος κρύπτει τήν καλήν, 
Τήν εύγενή μορφήν της μέ λαμπράς πτυχάς' 
Και σύρονται προμήκη έκτεινόμενα 
Τοΰ πέπλου τ ’άκρα όπισθεν της κατά γής" 
Καί λάμπει ούτος όλος, ά'ν καί σκοτεινός, 
Πεποικιλμένος μ’ έ'ντεχν’ άνθη, εύμορφα,
Μέ μαϋρα δ’ άμα γράμματα κατάστικτος, 
*Α θά έξήγει μόνον πάνσοφος άνήρ·

Λύτή ηγείτο πρώτη κ’ εις τά ίχνη της 
Μυρίαι ή '.ολούθουν κόραι μέ στολάς 
Όμοιας καί κατά τήν ό'ψιν όμοιαι.
Έπήνθ’ εις πάσας κάλλος έκπρεπέστατον, 
Εί '.ών χαρίτων πασα, πρότυπον αύτών,
Εις χάριν τής άνάσσης μόνης υστερεί- 

Είς τάς σεπτάς τόν παίδ’άφοΰ ώλένας της 
Δεχθεΐσα περιέβαλε, τόν εσφιγςε 
Μετά στοργής μεγάλης πρός τό στήθος τη?, 
Καί γλυκερώς τά χείλη του έφίλησε- 
Μ’ άγάπην εΐτα τ ’ όμμα του προσβλέψασα, 
Έβρόντησε κ’ έξήστραψεν έπών κρουνούς, 
Όποια οΰτε τοΰ Λαέρτου ό υιός,
Οΰτ’ ό Άτρείδης εΐπεν, οΰτ’ ό γηραιός

1 Καθώς Ιγνι>)4τοΐΓοίγ»8ν αύτόν και ό ιτρο<πι«.5!“β·1' 
Γειν.ανο; λόγιο; s'-ς τό κοινόν των αυα—α ?· ’.ω τών τ'/ι·

Φ. Α. ΟΙ.
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«Τής Πύλου ρήτωρ- σιωπώ τόν Περικλή 
Καί τ ’άλλα τών ρητόρων πρός τούς 'λόγους της, 
Τών νέων, όντως παιδικά ληρήματα.

«Γής ξένης, είπε, τέκνον, ώ υίέ, μ’όρας"
Σύ έκ Δυσμών, έγώ δέ έξ Άνατολών- 
Είς τών Κελτών έκεϊθεν τό βασίλειον 
Μακρά οδός με άγει, άλλ’ αγαπητή,
Καθότι νΰν ορών σε περιπτύσσομαι- 
Καί πάντες, όσοι τέχνας θεραπεύουσιν 
Εις τά τεμένη τών Μουσών τά ιερά,
Τά τής σοφίας όσοι δργιάζουσι,
Καί όσ’είς χεΐρας χαλκενδύτους, στιβαράς, 
Θωρακοφόροι, δόρατα κραδαίνουσιν,
Είς ’Άρεως πεδία νικηταί εχθρών,
Μ’ έξεύρουσι κ’ Ελλάδα όνομάζουσιν- 
Εΐμ’ή Ελλάς, ώ τέκνον, ή Ελλάς, ναί, ής 
Τό κλέος δι’ έκλάμπρων έργων σελαγεΐ 
Αθάνατον, ής τ ’ ό'νομα διιπταται 
Διά τε γής καί πόντου άνυμνούμενον,
Πληρούν καί Δύσιν άμα καί ’Ανατολήν 
Καί παν, παν κράτος δεξιά, άριστερά, 
Μακράν, έγγύς, κατοίκους έ'χον συνετούς, 
(Περί τών ασυνετών δέν μοί μέλ).ει καν!)
Τό κλέος, όπερ κ’ εις τάς γαλλικάς ψυχάς, 
Ώς μέχρι τοΰδε, θέλει λάμπει άφθιτον' 

«Έγώ αύτούς τούς νόμους έ'θηκα, δι’ ών, 
Τά κράτη τά γενναία των στηρίξασα, 
Εύδαίμονας τούς Αΰσονας άνέδειξα,
Μονάρχας παντελείους, όντως πανσθενεΐς. 
Έγώ έδίδαξ’ άνδρας, τών δρυμών υιούς, 
’Ορεσιβίους καί άγροίκους καί τραχείς, 
Σκληρούς, όμοιους πρός θηρία άγρια,
Πολλοί δ’ έκείνων, κ’ είθε ψεύδος έλεγον, 
Άσπλαγχνοτέρους ετι προς ομογενείς,
Νά συνοικώσιν εΰνομ’ οίκους κτίζοντες, 
Πιστοί άλλήλων άρωγοί έν τοϊς δεινοΐς, 
Εύεργετοΰντες εύεργέτας εύμενώς- 
Κ’ ίν’ άμερίμνως ζώσι βίον εΰδιον, 
Ήσφαλισμένοι κατ’ έχθρών, νά στέφωσι 
Τάς πόλεις διά πύργων καί έπάλξεων.

« Ά λ λ ’ έπειδή τούς άνδρας, οΰς εξέλεξα 
Ούχί απλώς νά ζώσιν, άλλ’ ομοΰ καλώς, 
Απάντων εύποροΰντες, ών περ εχρηζον,
Μ’ άφθονους κτήσεις κατευχαριστούμενοι, 
Ούχή ττον πρός τρυφήν τόν νοΰντων καί χλιδήν 
Λ7ά τρέψωσι παρώρμα ή καρδία των, _
Έγώ τά είδη καί τούς τρόπους τών τεχνών 
-κφώς είς άγνοοΰντας διευκρίνησα,
Δι’ών παν έργον τέχνης κάμνουσ’ οί βροτοί.»

« Ά λλ ’ ίνα μή διά βαναύσου νΰν φωνής, 
Δι’εύτελών μεγάλα λόγων βεβηλώ,
Μικρά άφεϊσα είς σπουδαία έρχομαι. 
Άροτριών ό γεωργός τάς γαιας του,
Όφείλει είς έμέ τούς δημητριακούς'
Μέ κούφας κώπας, κ’ άν ό πόντος μαίνεται,
« Κ’έκβράζει τών βυθών του άμμον ταραχθείς, 
Ό ναύτης τάς δείνας θυέλλας ημερών, 
Κ’εύθύνων διά τών οίάκων του τήν ναΰν,
Τό σκάφος σώον <ρέρ’ είς όρμ.ον αβλαβής.
Ή δέ γυνή εύκλώστων μ.ίτων εμπειρος,
Διά χρυσής κερκίδος κοπιάζουοα 
Λαμπρόν υφαίνει καί ποικίλον ένδυμα 
Έπικοσμοΰσα, ώς τή φαίνεται καλόν.
Τό σηρικόν— τοΰ λόγου μάρτυς— ύφασμα 
Πεποικίλμένον μ’ άνθη καί ζωγραφητον.
”Αν δ’ή πορφύρ’άστράπτει μ’αϊματος χροιάν, 
Διά τοΰ έμπορίου φθάν’ είς άνακτας !
Τούς τοίχους δέν στολίζει ΰφασμ.α κομψον, 
Δέν ειν’ώ ; τάπης εΰχοηστον χαμαί ςρωθεν ;

Τίς έκαμε ζωγράφους; λίθων γλύπτας τίς; 
Τίς άργυρον, χρυσόν τε καί χαλκόν χυτόν 
Λαμπρούς είςφλόγ’άνθράκων διεμορφωσε ;
Καί εΐδον τών άνθρώπων οφθαλμοί ποτε 
Τά άτινα κ’ ίδόντες δέν πιστευουσι;
Τίς περί τοΰ άγάλματος δέν ήκουσε 
Τοΰ τρέχοντος έκείνου τοΰ Δαιδάλου; τις ; 
Μυκάται, Μύρων, έτι ο χαλκούς σου βοΰς" 
Καί άλλος δι’ αίθέρος δρόμον ετεμνεν 
Έπτερωμένος άνευ τών πτερών άνήρ,
Θαΰμα καινόν είς τούς θνητούς τής τέχνης μου. 
Έγώ τά δώρα τής σοφίας, τών Μουσών,
Καί τούς καρπούς τοΰ θείου νοΰ έπιμελώς 
Είς πλείστας βίβλους, ώς είκός, κατέθηκα. 
Οι πριν τά ώτα, όψεις τε καί νοΰν τυφλοί 
Τήν τής πυκνής ομίχλης έξελάσαντες 
Νυκτός, τότ’ έγνων πρώτον, εΐδον, ήκουσαν' 
Καί θησαυροί είς άλλων χεΐρας έπεσαν, 
Ιναταπεφρονημένοι όλως πρότερον- 
Ναί, είδον, ειδον μ’όμμα όξυνθέν ποτε 
Τοΰ Ούρανοΰ τά φώτα είς πολυκαμπεϊς 
'Ριπάς, καί έπ’άνίσων δρόμ.ους άτραπών 
Λαμπρώς νά διανύωσι στρεφόμενα :
Μ’ έτάζον ομμ’ άν προμηνύϊ) ό φωστήρ 
Ό νέος άνατείλας συμφοράν τινα,
Είτ’ εύτυχίαν προσημαίν’ εις τούς βροτούς- 
Καί καταπτάς ύψόθεν έπειτα 6 νοΰς,
Τοΰ πόντου στέρνα καί πτυχάς διαπερών, 
Κ’είς βάραθρα είσδύων καί μυχούς νεκρών, η
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«Κρυπτά έκεΐθέν είς τό φώς έξείλκυσεν, 
Ούχί ψευδές τ ι, άλλ’ ούσίαν άληθή- 
Δέν λέγω τ ’ άλλα, μ’ ό'σα ευεργέτησα 
Μεγάλως τους ανθρώπους· τό ληρεΐν μισώ.»

«Αΰτη δ’ εγώ μακροχρονίως ήνασσον 
Τοΰ κόσμου, ηνωμένη μετά τοΰ λαοΰ 
Τοΰ φύσε1· ήγεμόνος, τοΰ Ελληνικού,
Έν πάσι πάντα επαρκής καί ευτυχής, 
ΆφΘόν(υς τ ’ αγαθά τοΰ βίου σπένδουσα·- 
Όποτε δέ τοΰ κράτους τό πηδάλιον 
Έκράτουν, όπως πρέπει άρχων νά κρατή, 
Χωρίς κυμάτων, άνευ ζάλης φοβέρας 
Καί πολυστρόφου δόλου, διανέμουσα 
Τό δίκαιον κ’ έννόμως βασιλεύουσα, 
Άνέδειξα τάς πόλεις πανευδαίμονας,
Μυρίους καθιστώσα δέ μακαριστούς 
Άπό τοΰ αίσχους έργων έ'σωσα κακών.»

«Καί όμως έδεσμεύθην, φεΰ, δεινώς εγώ·! 
'Ως ούσα, καίπερ θεία, άλλ’ούχί Θεός.
Θνητή όέ είς τυράννων τόσων τόν ζυγόν 
'Τποβληθεΐσα εναλλάξ, άπέκαμον, 
Κατατριβεΐσα, τέλος, ή ταλαίπωρος- 
Διότ’ εις παρανόμους δούλη έπεσα,
Είς φαύλους δι’ αλιτήριων πράξεων 
τάς εαυτών καρδίας καταισχύναντας, 
Μιαρωτάτους καταστάντας φρικιοδώς* 
Έντεΰθεν γιγαντώδης καί βαρεία μοι 
’Επήλθεν ή κατάρα τής καταστροφής- 
'Γπό τής Μοίρας κτυπηθεΐσ’ άπώλεσα 
Τόν πλοΰτον, 8ν πρίν είχον, κλέος, καλλονήν. 
Βιαίως χειρωθεϊσα δ’ υπ’ άνδρών συχνά 
Κατεσπαράχθην καί κατέστραμμαι κακώς.»

«Καί είν’ οί/.τρά μέν ταΰτα, ομως φορητά’ 
Θεόθεν δεδομένας εδει εΰμενώς 
Τάς συμφοράς νά φέρω υποκύπτουσα"
Ά λ λ ’ όταν ώσπερ λέων φοβερές εχθρός,
"ΊΙ βλοσυρός ώς δράκων καί σΰς ά'γριος, 
Ούτινος οΰτε τ ’ ό'νομα καν εύφημον,
Εϊτ’ έκ τής "Αγαρ τό παράγει, έκριφθείς 
Έκ τών έρημων τών Κασπίων καί Σκυθών, 
Είτε κ’ εκείνων τόπος έξωλέστερος,
Τεκών ήμϊν τά τέκνα ταΰτα εθρεψεν,
"Αν ούτος έρπων είς δυσβάτους ατραπούς, 
Είς τάς εμάς οικήσεις πνέων όλεθρον 
Καί τάς εΰκάρπους γαίας πόδα έβαλε 
Καί έςωθών τοΰ θρόνου τούς πρίν ά'νακτας 
Αύτός αρπάζει καί κρατεί τά κράτη των, 
”Ων άδικος καί άθεος καί άπιστος,
Είκών τής δυσσεβείας κ’ έπαιρόυ-ενος»

«Είς έ'ργα μόνον βίαια, ατάσθαλα,
Πρός άνδροκτόνα ξίφη μειδιών φαιδρώς,
Καί είς οσμήν πτωμάτων κ’άί'ματος τρυφών,. 
'Ως άν είς νέκταο καί ήόίστην τών τροφών- 
"Αν δέν φοβήται τοΰ Θεοΰ τή·/ χεΐρα καν, 
Ούδέ τρομάζει τ ’ Ούρανοΰ τήν νέμεσιν,
’Ά ν πόλεμον κατά τοΰ ευσεβούς λαοΰ 
Κινεί ά/.αταπαύστως, τήν θρησκείαν του 
Διώκων ώς διώκτης δυσμενέστατος,
’Ώ ! ποιον τοΰτο μέγιστον δυστύχημα ! 
νΩ ! άβυσσος καί ζάλη συμφορών πικρών ! 
Δεινόν τ ’ά'.ούειν ταΰτα καί τ ’δράν δεινόν  ̂
Ά λλά τό πάσχειν είναι πάντων οϊκτιστον!: 
Ώ  θεία δίκη τοΰ 'Τψίστου, τ ί εγώ 
Νά περιγράψω πρώτον καί τ ί ύστερον,
'Γπό απειραρίθμους σπαίρουσα πληγάς,
Κ’ένώ μέ τόσα ά'λγη ήδη παλαιά 
'Ορμών καί νέον πλήσσει τήν καρδίαν μου;»

« Τίς,τίς ότ’ε/. βυθών της βράζ’ ή θάλασσα*. 
ΎπΈϋρου, Νότου καί Βορρά δεινάς πνοάς, 
'Οπότε μυκωμένη υπέρ τήν ακτήν,
Τήν υπ’αύρών δυσπνόων καί δυσήνεμον 
Καί κελαινήν, κυλίει- γαΰρα κύματα,
Τήν άμμον καί τά κύματ’ αριθμεί αυτά ; 
Αύτός δέ, ό'ν περ είπον, δ είς ορεινάς 
Καί λόχμας καί δυσβάτους νάπας γεννηθείς, 
Διά τής τών θηρίων έντραφείς βοράς,
Καί κατασβέσας μ’ύδατα τήν δίψαν του, 
Γυμνός καί ανυπόδητος, ή άν ποτε 
Τά τυλωθέν του σώμα υπό τών αύχμών,
'Ως καί τοΰ ψύχους τής χιόνος θΰμα ον, 
Έπόθει νά καλύψη δι’ ενδύματος,
Είς ράκη τ ’ δλον κατενδύων σώμα του,
Αύτός χρυσούς νΰν λάμπει, ποικιλόστολος,
Μέ κόσμον κ’είς τά πέδιλά του σηρικόν,» 
Χρυσοΰν καί τής έσθήτός του τό κράσπεδον, 
Καί οσον πένης ήτο πρίν, τοσοΰτο νΰν 
Τά πάντα κόνιν θεωρεί, μηδαμινά.»
«'Γπό τό ξίφος τό αιμοσταγές αύτοΰ 
Κατέπεσον έν ζάλ’οί νέοι φονική- 
Ούδέ οί στόνοι τών γερόντων οί πολλοί 
Τών άδυνάτων, ούτε καν τών γυναικών 
Τών πρεσβυτέρων τόσα, τόσα δάκρυα,
Ούδέ καί τών παρθένων τό ερύθημα,
Ούδέ τό τών νηπίων λάλημα βρεφών,
Ο γέλως τής απελπισίας δ δεινός,

Αιμοδιψή σφαγέα άνεχαίτισαν-
Ά λ λ ’ υπ’ εμφύτου λύσσης οίστρηλατηθείς,
Κ’έκφρόνως πράττων,δούλος τής μανίας του,»
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«Τό γένος τών 'Ελλήνων κτεινει ριζηδον. 
Κ’είς τόν ζοφώδη στέλλει "Α-δην άπαντας, 
Είς τόν χαλκόν έμπνέων τόν δλεθριον 
Τήν λύσσαν, δι’ ής φόνους εκτελεΐ αυτός' 

«'Τδάτων ίσως είδες ρεύματά ποτε;
Είς φίλας πρίν γελώντα σιγηλά άκτάς,
*Γπ’ όμβρων πυργωθέντα οέν δεικνύουσι 
Πώς είς θαλάσσας ποταμούς συμπλέκουσι, 
Πορείαν διανοίγοντ’ άχαλίνιοτον;
Τότε τής γής τά πρόσωπον κατακλυσθεν 
άπέβαλε τήν χάριν του τήν λάμπουσαν, 
Αύτόπρεμνα τά δένδρα έξεσπάσθησαν,
Καί οίκων στέγαι συγκατεόαφίσθησαν,
Τήν ύβριν τών ύδάτων πάντα δύσμορφα 
Έπαιτιώνται τότε- ’Ή ώς δτε πΰρ 
Άφθέν 'Ηοαίστου λάβρον πάντα πυρπολεί, 
"Εως σποδόν τά κάμη καί σκιάν απλήν’ 
'Ομοίως ό αφόρητος αύτός εχθρός 
Κατακλυσμόν φρικώδη όντως μελετά,
Καί δυσιάτους φλόγας καί πυρκαϊάς,
Καί τοΰ βροτείου γένους όλεθρον δεινόν- 
Όρμά είς πάντων εκφρων τήν καταστροφήν 
Καί μαύρην φέρει μοίραν, φόνον, θάνατον.»

«Καί ζώων ούτω καί βροτών τήν άβλαβή 
Άθώαν πάντως ύπαρξιν κατέπνιξε- 
.Τήν γήν ύψώσας πρός τά  όρη ϊσασε,
Τάς ράχεις των δ’ ορύξας ισοπέδωσε, 
Κ’έπόντωσε τήν χέρσον καί έχέρσωσε 
Τόν πόντον- καί τά  ρεύματα έξήρανε, 
Κατεμποδίσας τάς τοΰ ύδατος πηγάς’
Λέν λέγει, άρα ψεΰδος ή παράδοσις,
Ό Ξέρξης ότι πάλ’ έσκόπει όμοια,
'Οπότε στόλον μυριόναυν έχυνε
Καί στράτευμ’ άναρίθμητον επάνω μου.

«Εύκλεεστάτας διά κατορθιόματα 
Πόλεις διά μαχαίρας καί πυράς αύτός 
Παμφάγου καταστρέφων διεπέρασεν, 
’Επάλξεις ρίπτων καί ανάκτορα λαμπρά 
Έκ θεμελίων κατερειπιών- χαμαί 
Καί τοΰ Θεοΰ κατέρριψ’ έτι τούς ναούς,
Ον καί δ χρόνος, σεβασθείς, έφείσατο,

Καί τά  κειμήλιά των ήρπασαν λ/,σταί. 
Νεκρών κευθμώνας ασεβώς ήνέωξεν,
■Ενθ’ ήσαν κεκλεισμένα σώματα κλεινά,

Κάι τούς θανοντας εκπαλ’ έβεβήλωσεν- 
Εζανιχνεύων δέ καί τοΰ χρυσού σωρούς, 
Κσθήτας εύρε πολυτίμους καί στολάς,
—toO£v—’ άρχαιοτάτου χρόνου λείψανα,
Κ1 είς καταιγίδας παίγνιον έξέρριψεν.»

«Έπί δεινοΐς δέ έργοις μάλλον έςαφθεις 
Έν τή σκληρά βουλεύεται καρδία του 
’Ολέθρους νέους πανουργών έχθροπαθώς- 
Διότι τάς παντίμους τέχνας, μ’άς εγώ 
Τό γένος τόσον τών θνητών εκοσμησα,
Ώς βλάβεράς έδίωξεν δ άθλιος,
Ανθρώπων εθη καί παν ό,τι συνετόν 
Μεταβαλών είς τρόπους τών Θηρών σκαιους.»

«Πολλά δέ ΐνα εϊπω βραχυλόγως, νΰν 
Σιγά ή γλώσσα ή σοφή καί τ ’ άσπαστα 
Παρήλθον καί θυμήρη δώρα τών Μουσών. 
Ούδείς τ ι οΐδεν ακριβές η σκέπτεται,
Ούδέ παρ’ άλλου δύναται νά διδαχθή,
Ούδ’, άν τ ι μάθη, τό τηρεί επωφελώς"
Άρκεΐ κακώς άν δέν μεταχειρίζηται 
Κάνεις νΰν πλέον όσα έμαθε τυχόν.
Αυτά εκείνος τ ’ άρρητα διέπραξε 
Καί άδικα, καί τά τεμένη τών Θεών,
'Όσους εγώ κατεϊχον (Ούτε μάταιον 
Καί κοΰφον λέγω λόγον, άλλά άπαντες 
Έκάλουν ούτω καί έφήμιζον συχνά)
Εύμοίρους τόπους, ώς καί πόλεις μου λαμπράς, 
Κατεδαφίσας, πάντα έκαμε σποδόν.»

«Ώ  βάθρα καί οίκίαι καί ναοί θεών 
Δεινών ηρώων θρόνοι, ύψιστ’, ιεροί!
Έφθάρητ’ ήφανίσθητε, έπέσατε,
Ούδ’ ίχνος ύπελείφθη κάν υμών, ούδέν, 
Ούδέν, φεΰ, πλέον! καί αύτήν έσκόρπισεν 
Ή πνεύσασ’ αυρα ετι τήν σποδόν υμών,
Καί άν τι μέγα ήτο έκπαλαι εδώ,
Καί τοΰτο μόλις νΰν ήξεύρουσ’ οί σοφοί.»

«ΓΙρόςτίΚερκέτας, Βούσηρας, Σιντοΰς εγώ 
Νά λέγω ; Κόλχους, Ινοραξούς, Ίππόποδας 
Καί Έκεχειριεΐς καί Πέρσας, "Άραβας,
Τούς καί διηρημένους δίχα καί σμικράς 
Τής γής γωνίας κατοικοΰντας πρός δυσμάς, 
Καθώς καί γαλαξίαν όλον έκ λαών 
Μέχρι τών Αίθιόπων πρός Άνατολάς 
Καί πλείςους όσους άλλους, όσοι είς τάς τρεις 
Μυρίοι ζώσ’ ’Ηπείρους, όντ’ άνώνυμα 
Καί άγνωστ’ άλλως είς τόν κόσμον ήγνωςά  
Καθόσον μόνον δόξης τής Έλληνικης 
Εύυ.οίοησαν καί, τών 'Ελλήνων συνετώς

1 . I /Τά ήθη άσπασθέντα, τροπον βαροαρον 
Πίός τόν έκείνων κόσμιον άντήλλαξαν;»

«Μοί κατεστράφης, πόλις τής Άσίας σύ, 
Κλεινή, ή διά πύργων, τοίχων αρραγών, 
Βατών ύπό αρμάτων, πάντως οχυρά 
Πεοιστεφανωθεϊσα ύπό γυναικός.»
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«Κτισθεϊσα μέσω γοργοτάτου ρεύματος,
Καί διά τοΰ ναοΰ τοΰ Βήλου άμα καί 
Τών κρεμαστών σου κήπων, θαΰμα έπί γής! 
Ήρειπιώθης προ πολλοΰ, Τετράπολις,
Ή διά τήν ποτέ ομοσπονδίαν σου
Καί τήν πιστήν τών νόμων τήρησιν κλεινή.
Διό κοινόν κοσμεί σε τοΰτο τ ’ ό'νομα,
Τοΰ νικητοΰ Σελεύκου ϊδρυμ’ αγλαόν!»

«Τί, θρόνε τής Άρτέμιδος πανάρχαιε, 
Έγένου σύ, άφ’ ού τών Ουρανών αυτή 
Τάς εύρυτάτας πύλας άτολείπουσα, 
Προσφιλεστέραν στέγην τήν ίδιαν της 
Καί ωκει καί διώκει ή άγνή θεά;»

«Έγκεκρυμμένη σύ εις αλμυρούς βυθούς 
Όπότε κατά θειον οί Θεοί λαχνόν 
Τά πάντα μεταξύ των διεμοίρασαν,
Τοΰ Φοίβου χάριν τότε άνεβλάστησας 
Έκ τής θαλάσσης ώς τις κόρη νεογνή· 
Διαπρεπής τά κάλλη, καταστόλιστος 
Τοσοΰτον, όσον άλλ·/) τις περίρρυτος 
Κάμμία τών κυμάτοιν δέν εΐν’ άνασσα.
”Αν κ’ επιες τόν δμβρον πριν τόν θαυμαστόν, 
"Ον σ’ εβρεξ’ δ Θεών τε καί άνδρών πατήρ, 
Ψεκάδας διασπείοας είς τό παν χρυσάς, 
Ά λ λ ’ δ χρυσούς σοι όμβρος δέν ώφέλησεν, 
"Ωστε κακώς έκ βάθρων νά μή όλεσθής!»

«~Π σεϊς,άκταί καί δχθαι, λέσχαι καί ςοαί, 
Τής Ίωνίδος γής ποικίλα! καί σεπταί,
Δι’ ών τό ύδωρ τό ήδύ καί κάλλιστον 
Απάντων ρέει: τ ’ άργυροϋν τοΰ Μέλητος, 
(Σοφάς έμπνεύσεις είς τόν πίνοντα δωροΰν) 
Θανάτου πτώσιν πάντα, φεΰ, έπέσετε !»

«ΤΩ κλεινόν'Άργος καίάγροί τών Μυκηνών, 
~Ω Κόρινθος καί Σπάρτη, Δύμη, Πήδασσος, 
Φλιοΰς καί ΙΊάτραι, Κλεωναί καί Ταίναρος, 
Καί Γερηνία, Μεγαλόπολις, καί σείς,
ΤΩ Πάμμησος, Έλίκη, Στέμφυλος δμοΰ, 
Επίδαυρος καί ΤΗλις καί Οίνόη καί 
Φεραί καί Σικυών καί άλλαι παμπληθείς, 
“Ά ς ή εύνομουμένη νήσος τοΰ Λυδοΰ 
Λαμπράς ένεϊχεν ή'ρωος τοϋ Πέλοπος,
Πριν τοΰ Θεοΰ σάς εΰρτ) κατά κεφαλής 
Ιΐεσοΰσα ολεθρία ή δεινή δογή,
Είς τ:οΐον τώρα κύπτετε αισχρόν ζυγόν ; 
Κ αί τίς λαός προ'ίστατ’ έφορος υμών 
Φρουρός είς τήν θητείαν τήν έπαίσχυντον;»

«Φεΰ! πόσον έκ μεγάλου εγεινες μικρόν, 
Σχεδόν έμηδενίσθης, πρώην άλαζόν 
Καί κενοφρόνως καί δεινώς μεγαλαυχούν*»

«Ύπ’άνικήτων δ’αϊφνης νΰν δαμέν χειρών, 
ΤΩ κράτος τοΰ Αίγεως, υπό νήσων σύ 
Περικατεσπαρμένον ώς τοΰ Ουρανού 
Πληθύςτούς θόλους άστρων άπειρος κοσμεί !»

«Τί έ'γεινεν ή τοΰ καλού σου γέροντος, 
Τοΰ Πιττακού πού, Λέσβος, ή εστία νΰν ; 
"Ον οΰτε δώρα τοΰ Λυδοΰ τ ’ άνάριθμα 
Οΰτ’ αί πομπώδεις υποσχέσεις τών Περσών 
Κατώρθωσαν διόλου νά θαμβώσωσι;
Πού τοΰ Όμηρου, "Ιος, τάφος δ σεπτός;
Τό ιερόν τοΰ Φοίβου καί τροφού αύτοΰ 
Τής Κοικηΐδος, τό δργιαζόμενον 
Είς τάς τής Κύνθου άκρωρείας, τώρα πού ; 
Καί ή πατρίς έκείνου πλέον πού, δι’ δν 
Μετά τής θυγατρός του ηύτοκτόνησεν 
Ό δυστυχής Λυκάμβης άπαγχονισθείς;
Τοΰ Βακχυλίδου καί τού Σιμωνίδου ποϋ, 
Τών φίλων τούτων ή κοινή γενέτειρα, 
Καθώς συνάμα τοϋ σοφού Άρίστωνος,
*11 ν καί τοϋ Περιπάτου ή λαμπρά σχολή 
Έφήμισεν έκείνη τοϋ υιού αύτής;»

«ΤΩ Χίος, σύ έν μέσω τόσων συμφορών 
Μοί ήσο μόνη πόρρω τοϋ ολέθρου, σύ,
Καθώς προσήκεν, ώς τ ι άστρον άθικτος' 
Υπέρ τήν τύχην άνωτέρα τών κοινών 
Δεινών, καί σωζομένη άκατάκλυστος 
Άπό τής τόσης τών κυμάτων το>ν φοράς. 
Καί έμεινεν είσέτ’ είς τούς πολίτας σου 
Ή εύγενής αξία, φρόνημα λαμπρόν,
Ό καί δέν είναι θαΰμα, έπειδή αυτοί 
Έξ εύγενών καί ήσαν κ’ έπαιδεύθησαν 
Ανέκαθεν άνατραφέντες εύγενώς- 
Διό καί ή εύγένειά των σώζεται.
'Γπέρ τάς νήσους πάσας λαμπρότατη σύ 
Κεΐσ’ έν θαλάσση έφ’ έδραίων βάσεων 
Κ’είς τούς αρχαίους χρόνους άνδρας έτεκες 
Βουλήν καί λόγον ευφυείς καί φρόνημα 
Πολυαριθμοτέρους, τόν Μητρόδωρον, 
Θεόκριτον καί Σκύμνον άμα κ’ "Ιωνά 
Καί Οίνοπίδην καί Δημόκριτον, σιγώ 
Πρός τούτοις τόν Θεόπομπον καί πρό παντός 
Τό στόμα λέγω τών Μουσών, τόν 'Όμηρον) 
Εκείνον, δστις ήδε φθονητάς ώδάς 
"Οχ’ είς άνθρώπους μόνον, άλλά κ’ εις Θεοΰ?· 
ΤΩ Χίος σύ, ώς είπον, μή ώς αί λοιπαί 
Φθαρεΐσα πόλεις, δούλη δμως νΰν,
Ή τόση, κύπτεις είς ζυγόν άνάξιον.»

«Παν τίμιον έφθάρη, ιερόν, σεμνόν.
| Έφθάρησαν Άθήναι αί Θεότευκτοι,
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χ(ΤΩν τήν μέν βάσιν έ'θηκεν αύτός δ Ζεύς 
Τό τείχος δέ δ 'Άρης πέριξ εστησεν,
Ό "Ισθμιος δέ πύργους έπί τών τειχών,
Καί ή Ιίαλλάς τάς τρίβους έξωμάλυνε 
Καί τάς οικίας έκτισεν δ 'Ήφαιστος,
Καί τάς στοάς δ μέγας ϊδρυσεν Έρμης,
Ό Φοίβος έζωγράφησεν, ή "Αρτεμίς 
Τούς παρθενώνας ήγειρε, καί τά λουτρά 
'II θεία ’Αφροδίτη κατεσκεύασεν,
Ό Βάκχος δέ τούς κήπους, Θέμις ή Θεά 
Τό πρυτανεΐον, καί τό όικαστήριον 
'II δίκη, τοΰ δικαίου φύλαξ άγρυπνος.
Δικαίως υπέρ πάσας ήτο έ'ξοχος 
'II πόλις αΰτη ν.’ έτιματο έξοχα,
Θεότευκτος καί δλως ΐόρυμα Θεών 
Ά λλ’ υπό τοΰ λυσσώντος καί αύτή κυνός 
Άπώλετο τελείως, έσπαράχθη, φεΰ !
Καί κατεσκάφη, κατεστράφη οικτιστα 
Είς Μοίρας θεηλάτου πέσασα οργήν.
Κ’ ή εύφραδής της γλώσσα καί οί λόγοι της 
Διά ποικίλης τόσον λάμποντες στολής,
Αύτά τά δώρα τών Μουσών καί τ ’ άσματα, 
Τά γλυκερά καί τάς ψυχάς ©αιδρύνοντα,
Καί τών πεπαιδευμένων τά πονήυ.αταI 4
Τα τέκνα μακροΰ χρόνου, κόπου νοεροΰ,
Τά πάντα, πάντα φροΰδα, φεΰ, άπώλοντο ! 
Οΰ̂ ’ άπομένει πλέον ίχνος τών καλών, 
Όπόσα είχε, λείψανον νά ίδη τις- 
Διά κ’ είς οίκτον καί είς χλευασμόν κινεί.»

«Τής αγγελίας δ’ ετι πρέπει νά μνησθώ 
Νυν, ητις ώς τ ι φάσγανον δξύτατον 
Σπαράττουσα άλγύνει τήν καρδίαν μου.
'Η έδρα τών Καισάρων, τό Βυζάντιον,
Τά δ ιί τών ά/.τών του δύω φιλικώς 
©αλάσσας χαιρετίζον καί τόν Βόσπορον 
Συνάμα καί τόν πόντον, δτ’ εΐν’ άπασών 
Ιιμαλφεστάτη τών τοϋ κόσμου πόλεων, 
Όπόσας ποτ’ έφώτισεν δ "Ηλιος 
Την αίθερίαν διατρέχων τροχιάν,
Κ’ άν τήν ημέραν φέρτ] πρός Άνατολάς,
Κ·’ άν πρός τήν Δύσιν κλίνη κ’ είς σκιάν της Γής 
Τήν σφαίραν καταλείπνι, κ’ άν μεσουρανών 
Τήν θάλπη, κ’ άν είς τούς άντίποδας 
Τάς φλόγας άκοντίζ·/] τών πυρσών αύτοϋ,
Τίς ποτε άρα ν’ άρνηθη ήδύνατο ;
Κ·’ είςνοΰν κ’ είς τέχνας δτι κ’ είς τρυφάςπολύ 

 ̂~εΡ πάν μέτρον πάσας καθυπερτερεΐ;
Εις ταύτην δέν έδώρησεν δ Κύριος 

“ο τής εςουσίας σκήπτρον έκπαλαι

Τά σκήπτρον, 8 είς τ ’ άλλα κράτη ώς κα\ών 
Λαμπράς τής εύνομίας έχρησίμευε,
Τής αυτοκρατορίας σκήπτρον, σκήπτρον, δ, 
"Αν τό τοΰ Πέτρου μόνον έξαιρέσϊι τις,
Τά πάντων ήτο μέγιστον, κλεινότατον; 
Ά λλά  καί τοΰτο ώλετ’, ώς μή ώφειλεν, 
Άθλίως υπό τούτου έξαφανισθέν 
Τοϋ άκορέστου τοΰ ολέθρου δαίμονος.
Καί οί προτοΰ κρατούντες άρχοντες τής Γής, 
Έκ τής ιδίας γής των καί τών οίκων των 
Καί τών σεπτών των ίερών έπί μακράν 
Έξωρισμένοι χρόνον ήδ’ οί δύστηνοι,
Είς γήν πλανώνται ξένην, σύροντες τά ζην 
Πικρόν, κατηραμένον καί κατώδυνον,
Μ’ έλπίδας μόνον, φεΰ, κενάς τρεφόμενοι.

Ακούεις, άναξ, ποια δ εχθρός κακά 
Μοί έκαμεν εκείνος* δσον δ’ έτι νΰν 
Κακοποιεί με καθ’ ημέραν έρημών 
"Ας σοι άγγείλ·?! άλλος- έπειδή έγώ 
Νά σοι τό είπω φρίσσω μέ τό στόμα μου* 
Ά λ λ ’ άπό τόσίον συμφορών άπαλλαγής 
Νά τύχ(ο παρ’ άνθρώπων άπελπίζομαι,
Διότ’ ίσχύν άνθρώπων ύπερβαίνουσιν.»

Τούς στίχους τούτους άπήγγειλα πρός 
τοϊς άλλοιςέν τώ φιλολογικώ Συλλόγω αΒύ- 
ρωνι» εφέτος καθ’ ην εσπέραν πανηγυρικώς 
καί λαμπρώς έώρταζεν ούτος τήν 2 5 Τ'' Μαρ
τίου. Δέν άπέβλεψα δέ μόνον είς τήν πανελ
λήνιον ουσίαν καί σημασίαν των, μεθερμη- 
νεύων τήν «Ελλάδα» δσον μοί ήτο δυνατόν 
πιστώς δμοϋ καί έλευθέρως έκ τοΰ άρχαίου 
καί άρκαύντως καλοϋ καί νευρώδους ποιητι- 
κοϋ πρωτοτύπου τοΰ Ά λλατίου1 είς τήν νέαν 
ήμών καθαρεύουσαν, άλλά καί είς έμμεσόν 
τινα ζωηράν διαμαρτύρησιν δπέρ αύτής ταύ
της άπέναντι τής συχνά εσχάτως έπαναλαμ- 
βανομένης γνώμης διαφόρων σπουδαίων άλ
λως καί άξιοτίμων λογίων Ευρωπαίων, οί
τινες τήν κατακρίνουσι, θεοίροΰντες αυτήν 
ώς ούχί φυσικήν καί κατάλληλον είς τούς 
νΰν "Ελληνας, άλλ’ ώς έπιτετηδευμένην καί 
τεχνητήν, άνθ’ ής επομένως δογματίζουσιν 
δτι οφείλομεν νά καλλιεργώμεν καί μετα- 
χειριζώμεθα τοΰ λοιποΰ τήν δημώδη γλώσν 
σαν, ώς τήν μόνην φυσικήν δύναμιν καί χάρι-

1 Ως ευρτ,τα·. τοϋτο έν τώ  προ ιημενωΟ ίντι πο- 
νή μ α τι τοΰ E lissen— Φ. Λ. 01.

9
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σώζουσαν καί πάντως άρμόζουδαν σήμερον εις 
ημάς. Έπιθυμών λοιπόν έγκαροίως, έτι καί 
Six  τής άπλής καί απέριττου ταύτης μετα- 
φράσεως, ν’ άποδειχθή καν δπως καί δσον 
δήποτε δτι τωόντι δέν στερείται ίκανής τίνος 
φυσικές δυνάμεως καί χάριτος καί ζωτ,ρύττ,- 
τθς ή καθαρεύουσα ημών γλώσσα οΰτε παν- 
τάπασι φαίνεται ανεπίδεκτος καί εντίμου πα
ραλληλισμού μάλιστα πρός τήν άρχαίαν, έξ 
ής δη καί παρήχθη καί πλουτίζεται καί καλ- 
λύνεται δι’άβιάστου καί έλευθέρας ένεργείας 
τών οσημέραι τελειότερον αναπτυσσόμενων 
πνευματικών τοΰ έθνους ημών δυνάμεων" έπι- 
Ουμών ν’ άποδειχθή άν, ώς εχει εύδιάκριτον 
λαμπρόν παρελθόν, έχνι όπωσοΰν καί παρόν 
άνάλογον ή γλώσσα αΰτη, καί είς τά μέλ
λον προαγωγήν δικαιώται νά έλπίζη περισ- 
σοτέραν άμα καί άξιοπρεπεστέραν η η δη
μώδης καί χυδαία, καί μ’ δλ’ αύτής τά κατά 
μέρος απαραγνώριστα καλά προσόντα καί 
αναντίρρητα θέλγητρα, εύχομαι νά μή άπε- 
μακρύνθην πολϋ καί τοΰ άγαθοΰ τούτου σκο
πού, καθότι βεβαίως δέν είμαι ό τελευταίος 
τών βαθέως συναισθανομένων καί είλικρινώς 
άνομολογούντων τήν αλήθειαν τοΰ στίχου 
«Die K raft ist schwach, allein die Lustist 
gross», στίχου τοΰ Γοιθίου έν τω Φαύστω 
του.— Ά λλά  περί τοΰ πόσον κατώρθωσα νά 
πλησιάσω είς τόν είρημένον σκοπόν, η άπε- 
λείφθην αύτοΰ, δύνανται δεόντως νά κρίνω- 
σιν οί ειδήμονες.

Φ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΗΣ.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .

ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ, Ι/.ίοΟε'ντα έξ άνεχίο- 
του έλλχνικοϋ χειρογράφου ϋπό τοϋ κ . A . Bou- 
c lic r ie , iv Πχρισί'οι;, 4872 .

HECEU1L DES CHANSOXTS POPULAIRES GRE- 
CQUES, pubblities et rad u ites  pour la prem ier 
fois p a r  Em ile L egrand . P aris  183.

Διο ν υ σ ίο υ  b y z a n t io y  a n a ιια ο υ ς  βο ςπ ο -
POY, ed id it Caro lus W clsc lier 1874 .

'Ομογενής φιλότιμος καί φιλόμουσος, ό 
Χρηστάκης έφένδης Ζωγράφος, τέκνον γεν-

ναΐον τής ευάνδρου’Ηπείρου, είς ην 5 'Ελλη
νισμός οφείλει τους Ζωσιμάδας, τους Καπλά- 
νας, τους Ζάπας, τούς 'Ριζάρεις, συνέστησε, 
πρό τίνος, ώς γνωστόν, διαγώνισμα, διά τοΰ 
φιλελληνικοΰ έν Παρισίοις Συλλόγου πρός έν- 
θάρρυνσιν τής σπουδής τών 'Ελληνικών γραμ- 
μά των, καί τοΰ διαγωνίσματος του τέκνα, 
δυνάμεθα είπεΐν, είσι τά τρία ανωτέρω αγ
γελλόμενα συγγράμματα, τυχόντα πάντα τοΰ 
δι’ αύτοΰ όρισθέντος βραβείου.

Περί αύτών ή ούδόλως ή όλίγιςος έγένετο, 
άχρι τής ώρας, παρ’ ημΐν, λόγος, καί τήν 
ελλειψιν ταύτην, θέλομεν πειραθή ν’ άνα- 
πληρώσωμεν, σιωπώντων τών λογιών ημών.

Αί ανωτέρω εκδόσεις άποδεικνύουσιν, ότι 
έν τή 'Εσπερία ασχολούνται περί τά πάτρια 
ημών γράμματα πλειότερον ημών, οϊς ού 
σχολή, ένδιατρίβειν περί ταΰτα, τά μικροϋ 
λόγου άξια, έργα, τό πολύ λογιωτάτων τι- 
νών, άλλ’ άσχολουμένων ϊσως καί αύτών περί 
τήν γενικήν ασχολίαν, τήν περί τών ύπουρ- 

ικών μεταβολών καί τών αλλεπαλλήλων 
ιαλύσεων τών βουλευτικών συνόδων....

Α'.

Κ αίτά τρία άναγγελλόμενα συγγράμματα 
είσί τά μάλιστα σπουδαία, καθότι, άπαντα 
έκδίδονται κατά πρώτον, πλουτίζοντα τήν τε 
άρχαίαν καί τήννεωτέραν ημών φιλολογίαν.

'Ο διακεκριμένος Ελληνιστής κ. Ε. Mil
ler πραγματευόμενος περί τής έ/.δόσεως τοΰ 
Ά  rax .Ιου τοΰ Βοσπύρου, υπό Διονυσίου τοΰ 
Βυζαντίου έν τή Έψηιιερίδι των πο.Ινμα- 
θών (Journaldes Savans) πάνυ δικαίως ά"0- 
φαίνεται οτι (' ή άνεύρεσις τοΰ συγγράμματος 
τοΰ Διονυσίου τοϋ Βυζαντίου έστί γεγονός 
σπουδαιότατον.» Ό Πέτρος Γύλλιος (Pierre 
Gilles, γνωστότερος υπό τήν επωνυμίαν Gyl' 
lius) πολυμαθής φυσιολόγος, ά/.μάσας περί 
τάς άρχάς τοΰ 15  αίώνος, άπεστάλη ύπό 
τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Φραγκίσκου Α - 
είς Ανατολήν πρός άνεύρεσιν χειρογράφων, 
όσα τυχόν περιεσώθησαν μετά τήν ύπά τών 
’Οθωμανών άλωσιν τής Κωνσταντινουπό
λεως. Μετά πολλάς περιπετείας, 6 Γύλ- 
λιος ήλθε καί παρέμεινεν έπί ικανόν χρόνον 
έν τή πόλει έκείνη, άσχοληθείς είς τήν συγ
γραφήν τοΰ γνωστοΰ πονήματος του de to
pographic Constantinopoleos e tie illius an*
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tiqubatatis, έν βιβλ. S.'. έκδοθέντος υπό τών 
κληρονόμων του,έν Λουγδούνω (Lyon) κατά 
τό 15 6 1 . Είς τήν σύνταξιν αύτοΰ έτυχεν 
ανέλπιστου βοηθήματος, τοΰ παρ’ αύτοΰ ευ- 
ρεθέντος χειρογράφου τοΰ Διονυσίου’ μετέ
φρασε δέ αύτό ολόκληρον /.ατινιστί περι- 
λαβύν έν τώ ίδίω συγγράμματι. Ά ’λλ’ έμε- 
νεν άγνωστον τ ί άπέγεινε μετά ταΰτα τό 
έν λόγω χειρόγραφον. Ματαίως έζήτησαν 
αύτό, άνερευνόντες πανταχοΰ τής Εύοώπης, 
ό Λουκάς ’Ολστείνος, Λέων όΆλάτιος, ο Δου- 
κάγγιος κλπ. έλληνισταί. 'Η δόξα τής πρώ
της άνευρέσεως τών έπί περγαμηνής πτυχίων 
τούτων (feuillets) ανήκει τώ ήμετέρω Μι- 
νωίδη Μηνα, δστις κατά τήν γενορ.ένην τά 
1 8 ί  1 έτος αποστολήν αύτοΰ ύπά τής γαλλι
κής κυβερνήσεως είς τήν Ανατολήν, συνέ- 
πηξεν αύτά είς μίαν δέσμην έκ πολλών τε
μαχίων, άτινα συνέλ,εζεν έκ διαφόρων μερών. 
Ή δέσμη αΰτη, μετά τόν θάνατόν του, πε- 
ριήλθεν είς τήν κατοχήν τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης τής Γαλλίας' έν εαυτή δέ, μετά 
εξαετή ερευνάν έν τοΐς χειρογράφοις, άνεΰρεν 
αύτά άνελπίστως ό κ. Welcher.

Βραχέα τινά γινώσκομεν μόνον περί τοΰ 
Διονυσίου τούτου, έκ τοΰ Σουίδα. Κατ’ αύ
τόν, Διονύσιος ό Βυζάντιος έζη περί τά τέλη 
τής Β'. (Μ. X.) έκατονταετηρίδος, πρό τοΰ 
196  έτους, καθ’ 8 ό Σεπτημος Σεβήρος κατέ
σκαψε τό Βυζάντιον. Είναι δέ πολύτιμον τό 
σύγγραμμά του, καθό περιγράφον λεπτομε
ρώς τήν τε εύρωπαϊκήν καί τήν ασιατικήν 
άκτήν, παρεμβάλλον πλείστας όσας ίστορι- 
*άς πληροφορίας καί τινας μυθολόγικάς. μετά 
διδομένων περί φυσικών επιστημών. Συν τώ 
είρημένω συγγράμματι, ό κ. Βελχήρος δημο
σιεύει καί άλλα τεμάχ ια τών έλασσώνων 'Ελ- 
λήνων γεωγράφων, ώντάπλεΐστα ανέκδοτα 
ωσαύτως.

Ή έθνική ημών βιβλιοθήκη ήτις πλουτί
ζεται θαυμασίως καθ’ έκάστην διά τοΰ ζή
λου καί τής άτκνου έπιμελείας τοΰ πεπαι
δευμένου εφόρου αύτής, κατέχει πάντα τ ’άγ- 
γελόμενα συγγράμματα, άτινα δύναται νά 
ουμβουλευθή πας ό βουλόμενος.

Β'.
Τά ύπά τοΰ κ. Legrand έκδοθέντα δημο

τικά ημών άσματα, τό πρώτον δημοσιεύον
ται, κατά τά πλεΐστον, καί ταΰτα.

’Εν τώ προλόγω αύτοΰ ο προσφιλής τοΐς 
"Ελλησιν ουτος ελληνιστής εκθέτει, ότι τά 
χειρόγραφον τοΰτο εύρέθη υπό τοΰ ήμετέρου 
κ. Κωνστ. Σάθα, άναδιφοΰντος, χάριν τής 
Νεοε.Ι.Ιηηχής Βιβ.Ιιοθήχηc, τά έν Βιέννη 
χειρόγραφα καί παρεδόθη αύτώ πρός δημο- 
σίευσιν. Περιέχει 1 47  διάφορα ποιήματα, ών 
τά πλεΐστα έκ τοΰ χειρογράφου καί τινα δί
στιχα, έκ τοΰ χειρογράφου καί ταΰτα. Συνε- 
λέγησαν δέ περί τά μέσα τής ΙΣΤ/. έκα
τονταετηρίδος υπό τοΰ Augier Busbecq, καθ’ 
ον χρόνον διετέλεσε πρεσβευτής τής Αύ- 
στρίας έν Κωνσταντινουπόλει' πολλά δέ 
τών ποιημάτων τούτων είσί προγενέστερα καί 
τής ΙΕ', έκατονταετηρίδος, καί περιέχουσι, 
καθά καί ό κ. Legrrnd παρατηρεί, τά μόνα 
σχεδόν περισωθέντα δείγματα τής όμιλουμέ- 
νης, κατά τόν II'/. καί ΙΣΤ/ αιώνα, γλώσσης 
ημών, ήτις δέν περιέχει είσέτι ξένας λέξεις, 
έξαιρέσει επτά ή όκτώ, καθιερωθεισών υπό 
πολυχρονίου χρήσεως, οίον ψουδού.Ια, κορά- 
σιον, κοριτσάκι, χονρτε'σσα, χαρίεσσα, νοστι ■ 
μούλα, καί έν ή άπαντα πολλάκις ή χρήσις 
τοΰ συνδέσμου ον, άντί τοΰ έπικρατήσαντος 
βραδύτερον δέν.

Έλπίζοντες νά πραγματευθώμεν άλλοτε, 
περί τών δημοτικών ημών ασμάτων έν γένει 
καί περί τών έκδοσάντων αύτά,παραθέτομεν 
τά δίστιχα τά περιεχόμενα έν τώ προλόγω 
τοΰ Legrand, άνήκοντα πάντως είς τήν λα- 
λουμένην κατά τόν IBr αιώνα γλώσσαν. 
«Λουλούδιν άνοιξάτικον, εαρινέ μου κρίνε,
Ό  σος ειΐΛΐ, σοί δέδωκα σώμα, ψυχήν καί ε ίνα ι.»
« Δόί μοι φιλίν,'γλυκό φιλ'.ν,-ρώ; τών Ιμώνόμμάτων, 
’Ή  άφε; με, άγάπη  μου νά ξεψυχήσω εμπρός σου.»

Χάριν τών ά/αγνωζ·ών τοΰ Βύρωνος άπο- 
σπώμεν καί άλλα τινά τών ποιημάτων, τών 
περιεχομένων έν τή συλλογή τοΰ κ. Le
grand, έπιφυλασσόμενοι νά έπανέλθωμεν είς 
σπουδαιότατα άλλα.
Μωρέ παιδί μικρούτσικο καί γαϊτανοζωσμένο1 
ποΰ σ’ έλουζαν, σ’ έχτένιζαν ςο δάσκαλο σε παγουν · 
ΕΓδες χορό που χόρευαν καί πήγες νά χόρεψες, 
Ισείστηκες, λογίστηκε?, οοϋ ^όπη τό γα ϊτά νι. 
Βάνει λ ίτρα2 ή μάννα σου καί λίτρα ή άδελφή σου 
καί λίτρα καί μισόλ'.τρο ή άγαπητνκη σου.

1 Καί τοΰτο είναι βεβαίως νανούρισμά τ ι προ- 
σομοιάζον τώ  έκδοΟεντι όπ’ ·μοΰ έν τώ  Α '. τεύ- 
χει τοΰ Β ύ ρ ω ν ο ς ,

2 Λίτοα. λίρα. (νόμισμα.)
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Στους ουρανους το διάζονται, στους κάμπους το
[τυλίγουν

\ f » \ r > ' Α Ο / \ \ r ,και μεσ τή μεσ τησαλασσα παγοΟν να το υφανουν. 
Βάνουνε το Χρίστο μπροστά, τον *Άγι* Γιάννη 

>, - , *, ί στή μέση
κ εκεΐ στα κομποδέματα βάνουν τόν αγι’ Γεώργη. 
« Ά γ .;ε  μου Γεά>ργη γλήγορε και γριβοκαβαλλάρη 
βοήθα κ ι’ άποσκέπασε το ν'ό το παλληκάρι,
Να προβατή, να χαιρέτα·, στους κάμπους κ.αοαλ

[λάρης
μ έ τ  αλογό του πα ίζοντας, μέ τό σπαθί ς-ό χ έρ ι.»

Άξιοσ/,μέίωτΟν επίσης είναι καί τό τρα
γούδι τό έπιγραφόμενον ό θάνατος τοϋ Κ ων
σταντίνου Λραγάζη,οπιρ όμως δ κ. Legrand 
έγραψε καθ’υπαγόοευσιν τοϋ ένΝαυπλίω άλ
λοτε καθηγητοϋ κ. Α. Φατσέα, διασωθένκατά 
παράδοσιν, μεταγενέστερον δέ τής IF/ έκα- 
τονταετηρίδος. ’Αρχίζει έκ τών εξής στίχων
«Θρηνήσετε Χριστιανοί, Α νατο λή  και Δόση 
θρηνήσετε και κλαύσετε τόν χαλασμόν τόν μέγαν. 
Στα χ ίλ ια  τετρακόσια και τα  πενήντα τρία 
ήμερα τρίτη τοΰ Μαϊοϋ, στάς είκοσι εννέα κλπ .»

Καί τελειώνει διά τών εξής*
«Τήν κεφαλήν του ’έκοψαν, στήνουν την στο κον-

ι * Λ Μρ·.
και τό κορμί του έθαψαν ςήν δάφνην άπό κά τω .»

Τά έςής δίστιχα άνή/.ουσι βεβαίως είς τόν 
ΙΕ/ αιώνα.
« Άλ λ ο ΐ !  κρίμα τό εποισεν1 ό έρωτας σ’ εμένα 
Ν ά θέλ ίιί πάντα  να θωρής τα μάτια  μου θλιμμένα

« Δέν είναι πλε ’ό χειρότερο, ουδέ οί δαρμοί καί πόνοι 
σαν άγαπά κανείς κρυφά καί δέν τό φανερόνει.

« Δένδρο μου χρυσοπράσινο καί δροσερή μου βρύση 
όταν σε θέλω θυμηθώ τό σώμα μου άποφρύσσει.2

« ’Ά σπρη κανδύλα μή ραγής, στραφτό κερί μή
[λυστ,ς (λυώσ-/)ς) 

βρύση μου τετρακάθηρη άλλου φ ιλ ί μή δώσν^ς.

«Σ αν τοϋ κοράκου τό πτερό είναι τά δυό σου μάτια  
καί βλέπω τα έγώ  ό Ιλεεινός κα ί γίνομαι κομμάτια

« Ώ ς τρέχουν τά κρύα νερά, κόρη μου, είς τήν βρύση 
έτσι τρέχ ή αγάπη  μου, μέσα είς τήν καρδιά μου.

1 Έ ποίησ:ν.
2 Μαραίνεται, ώ ς Ιξηγέΐ ο κ . J.egrand.

τώ^ roC βιενναίου χειρογράφου.)

Α π άντη σ α  τήν αγαπώ  άπό λουτρόν λουσμένη 
κ> απάντησα τ η ν κ ’ έρχετο μ εσ α ίο  σταυροδρόμι, 
κ’ε ίπα , ματάκια , ίδέτε την, χε ίλη , φιλήσετέ την, 
χέρια περ ιλαμπώσετε,1 κορμί πιθύμησέ την 
καί πάλιν ξαναλέγω το, άφησε κ ι’ ας παγαίνη  
εχει κι ό χρόνος ορματα2 κ’ εχει ό καιρός ήμερα; 
νά κατατάξουν3 οί Ιχθροί καί τότε νά φιλοϋμε4

’Ά σπρο, λευκό τριαντάφυλλο, τα ΐς  νύκτα ις  πώς-
[κοιμάσαι,

μέ τα ΐςάγκά λα ις  άνοικταΐς κ.Ίμένα δέν θυμασαι, 
Καί τήν ψυχήν πώ ς τιμωρείς ποσώς δέν τό Ου-

[μασαι j

Κυρά δαμασκηνόχειλη καί λιγνοπυγουνάτη, 
θαυμάζομαι, όταν περπατής τά δένδρα δέν άν-

[θοϋσι.
Τά μήλα, τά δαμάσκηνα, τά κ ίτρ ια , τά  νεράντσια 
από τους κλώνους κρέμονται, τήν ήδονην κερ-

[δίζουν.
άλλά, ποϋ κρέμομ’ άπό σέ, τ ίποτε οό κερδίζω, 
είμή ματίτσ ια  θλιβερά, καρδιά κατακαϋμένη. 
Συκοφαντούν καί λέγουν με δτι αγαπώ  σε, αΰθέν- 
, ,  , , , , „ , , [τρικ

κ εγω  αρνουμουν κ έλεγα έτοϋτον γάρ τόν λόγον. 
« ’Ό χ ι, μά τόν ’Αρχάγγελον, μά τήν Χριστια

νοσύνη,
Αλήθεια, τήν καλήν τήν νηάν διαβαίνω, χαιρε- 

,, / [τώ  την,
κι οταν τήν εόρω είς μοναςιάν, σκύπτω  γλυκο-

[φ ιλ ώ  την λ

Παραθετομεν τέλος καί έν τών χ,Ιεφτι^ 
χών τρ>αγουδιών τής συλλογής.

Ό  Νιχο. Ιός Τσουΰάρας.

(1 6 7 2 . )

«Λ άλησε, κοΰκε, λάλησε, λάλα , καϋμέν’ αηδόνι 
λαλάτε σ’ άκροπέλαγος ποΰ πλέ»υν τά καράβια· 
Ρ ω τάτε γ ια  τόν Νικολό, τόν Νικολό Τσουβάρα, 

πούτον στόν Λοΰρ’ άρματωλός, στό Καρπενήσι
[κλέφτης·

ΕΤχε φλάμπουρο κόκκινο, κόκκινο καί γαλάζο, 
είχε σταυρό, είχε Χριστό, είχε καί Π αναγία»
« — Ε ψ ές , προψές ακούσαμε τά βροντερά του-

[φέκια,
κ’ είδαμε πώ ς έβάρεσε τους Τούρκους μέσ το

[Λοϋρο

1 ’Αγκαλιάσατε.
2 "Ωρας.
3 ’Αγαπήσουν.
4 Ν’ άγαπώμεν.
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κ’ επήρε σκλάβους δεκοκτώ κ ι’ αυτόν τόν μουσε-
[λίμη,

πήρε μουλάρια δώδεκα μ’ άσήμι φορτωμ,ένα, 
ϊ ’ έκεΐθε πέρα διάβηκε, πέρα κατά τόν Βάλτο, 
πήγε νά κάμη τήν Λαμπρή καί τό Χριστός άνές-η 
νά ψήσν] τό σφαχτάρι του, κόκκιν’ αύ {'α νά φάγτ), 
καί νά χορέψουν τά  παιδιά, νά ρίψουν ro σημάδι.

Έν επομένω άρθρω θέλομεν διαλάβει και 
Τίερι τών τοϋ ’Ιουλίου Πολυδεύκους Ερμη
νευμάτων.

Κ. I liiH .

Μ Ε Λ Ε Τ Η
Ε1ΊΙ ΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΩΝ TOV ΑΡΙΣΤΟΦΛΝΟΥΣ.

(Συνέχεια καί τέλος' Γόε φυλλάδ. γ '.)

Ή σκηνή ένταΰθα άλλάσσει1 δέν αντι
καθίσταται ό'μως ές δλοκλ.ήρου τό πρώτον 
σκηνογράφημα διά δευτέρου. Εΐπομεν έν 
άρχή ότι έκεΐ που έπί της σκηνής (ραίνε
ται δ οίκος τοϋ Ήρακλέους' ούτος πάλιν 
τώρα μεταβάλλεται είς τά τοϋ Πλούτωνος 
οικήματα, μεταβαλλόμενων ολίγον τώνπέριξ 
έπί τό υποχθονιώτερον, διά τ·7,ς μεταστρο
φής τών έπί τής σκηνής πυραμίδων, ών έκα
στη πλευρά είχε σκηνογράφημα στρεφόμενον 
πρός τους θεατάς, δσάκις ή πρόοδος τοϋ δρά
ματος άπ/ίτει της σκηνής τήν μετατροπήν.

Ό δέ Διόνυσος μετά τοϋ Ξανθίου έςακο- 
λουθοϋντος νά φέρη έπί τών ωμων τά στρώ
ματα βαίνουσι πρός τήν υπό τοϋ χοροϋ υπο- 
ύειχθεΐσαν αύτοϊς θύραν τοϋ Πλούτωνος, προ 
τής δποίας ΐστανται σκεπτομένου τοϋ Διό
νυσου τίνι τρόπω νά κρούση τήν θύραν' συμ
βουλεύει δ’ αυτόν δ Εανθίας νά μή χρονο- 
τΡιβή, άλλά νά κτυπήση αυτήν λαμβάνων 
την στάσιν καί τό άρειμάνιον ήθος τοϋ ΊΙρα- 
''-λεους. Καί τήν συμβουλήν τοϋ Ξανθίου ταύ
την έκτελών δ τού οίνου χαριτωμένος θεός 
πλήττει μέ τό άγριώτερον ήθος καί έκ βά
θρων διασείει τά  δώματα τών υποχθονίων 
δαιμόνων κραυγάζων συνάμα παΐ παϊ. Έντός 
τ°ΰ "Αδου τά έχρειάσθηκαν' πήγαινε νά ά- 
νο'·ζ̂ ς· όχι, πήγαινε σϋ, ελεγε δ είς τω άλλω. 
Τέλος ή θέλησις τοϋ άδελφοϋ τοϋ Διός υπε- 
Ρ'σχυσε καί δ Αιακός έτόλμησε νά προβάλη

τήν κεφαλήν άπό τοϋ παραθύρου' δέ βλέπει 
έκεΐ Ινα χριστιανό, δστις έκινδύνευε νά κρι- 
μνήστ) τοϋ 'Άδου τά τείχη διά τής κοιλίας 
του. Ποιος είσαι σϋ, τόν έρωτά δ Αιακός ά- 
ναθαρρήσας ήδη.

«'Ηρακλής δ κρατερός» άπαντα πεφυσιω- 
ρ-ένος δ υιός τής Κανάτας. Ά λ λ ’ ο Αιακός 
είχε πολύ λάβει θάρρος, είς τοϋτο δέ προσε- 
τέθη καί ή οργή του κατά τοϋ Ίΐρακλέους, 
δ οποίος, οτε άλλοτε κατέβη είς τον 'Άδην, 
τούς είχε κάμει ανάστα δ θεός' δέ έξήλθε 
καταπόρφυρος έπί τοϋ παραθύρου κράζων 
κατά τοϋ έξησθενημένου, ώς έφαίνετο, αύτοϋ 
Ήρακλέους ραγδαίως'

ώ βδελυρέ κάναίσχυντε καί τολμηρέ σύ 
κα ί μιαρέ καί παμμίαρε καί μ ιαρώτατε, 
ος τόν κΰν’ ήμών έςελάσα; τόν Κέρβερον 
άπήξας ά γχ ω ν κάποδράς ωχου λαοό)ν,
8ν έγώ  ’φ ύλα ττο ν άλλά νυν εχει μέσος' 
τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα 
Άχερόντιός τε σκόπελος αίματοσταγής 
φρουροΰσι Κωκυτοΰ τε περίορομοι κυνες 
"Εχιδνά θ’έκατογκέφαλος, ή τά  σπλάγχνα σου 
διασπαράξει πνευμόνων τ ’ άνθάψεται 
Ταρτησία μύραινα.

Άκούων τόν ορμαθόν τών απειλών τού
των δ Διόνυσος λευκός ώς μάρμαρον, νεκρός 
μάλλον πρό τών θυρών τοϋ 'Άδου ζητών εί
σοδον έφαίνετο' τ ί παθαίνει ακόμη, κατωτέρω 
θά μάθητε. 'Ο Αιακός ταϋτα βλέπων έςακο- 
λουθεΐ σφοδροιτερον

τώ  ν ια ρ ω  δέ σου 
αύτοΐσιν εντέροισιν ήματωμένω  
διασπάσονται Γοργόνες Τιθράσιαι, 
εφ’ ας έγώ  δρομαΐον όρμήσω πόδα.
Ξ ανθίας. Βρέ τ ι Ιπαθες.
Διόνυσος. Έ χέστηκα ' έπικαλέσου τόν θεον. 
(Ξανθιας. Ούτος, τ ίδέδρακας;
Διόνυσος Έ γκέχοδα κάλει θεον).

Ίδοϋ τ ί έ'παθε δ ταλαίπωρος υιός της Σε
μέλης. Διά δέ τοϋ έγχέχοδα χά.Ιει θεον πα
ρωδεί συνάμα δ Αριστοφάνης φράσιν τινά 
θυσίας' δτε προσήνεγκον οι αρχαίοι σπονδήν, 
δσπένδων έλεγεν είς τόν ιερέα, έγχέχνχα, 
χά.Ιει θεον, έχυσα δηλα δή τόν οίνον, προσ- 
ευχήθητι νϋν καί έπικαλέσθητι τήν βοήθειαν 
τοϋ θεοϋ' δ Διόνυσος μετεποίησεν αΰτό είπών 
έγκέχοδα, δ θεός ϊλεος γένοιτό μοι.

Έπειδή δέ δ Ξανθίας ένέπαιζε τόν κύριόν 
του ώς δειλόν, έκεΐνος τυχών τής ευκαιρίας, 
διά νά άποφύγη τήν γνωριμίαν της έχίδνης
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τής έκατογκεφάλου καί τών Γοργόνων, έα- 
πρός λέγει, κυρ Ξανθία, επειδή μου κοκορεύε
σαι καί μοϋ κάμεις τόν άνδρεΐον,

συ μέν γενου ’γώ  το ρόπαλον τουτι λαβών 
και την λεοντήν, ειπερ άφοβόσπλαγχνος εΤ. 
εγω  ο εσομαι σο·. σκευοφόρος Ιν τ ψ  μέρει.

Ά λλά  μόλις μετεβλήθη εις Ήρακλέα δ δού
λος καί εύθύς έξέρχεται θεράπαινα, ήτις διά 
πολλών παρακλήσεων προσκαλεΐ αύτον νά 
είσέλθη είς τόν οίκον, δπου ή κυρία Πλούτω- 
νος,άμα ήκουσεν δτι ήλθεν ό 'Ηρακλής, ωραίος 
άλλ’ ισχυρός πρό πάντων νέος, λαμπρόν ετοι
μάζει αύτώ γεϋμα μέ μουσικήν, μέ χορεύ
τριας καί τά παρεπόμενα. 'Ο 'Ηρακλεοξαν- 
θίας μετά πολλάς αποποιήσεις πεισθείς τέ
λος, λέγει πρός την Οεράπαιναν διά τοϋ ύψη- 
φρονεστέρου τρόπου καί τοϋ μάλλον πεφυσιω
μένου αριστοκρατικού·

ϊθ ι νΰν, <ρράσον πρώτιστα τα ΐς  όρχηστρίσι 
τα ΐς  ενόον ουσαις α ύ τ ό ς  δτι εισέρχομαι, 

(πρός τόν Διόνυσον)
ό πα ΐς  ακολουθεί δεΰρο τα σκευή φέρων.

Φαντάσθητε τόν φαγά, τόν οίνοπότην, τόν 
λάγνον καθ’ δλα Διόνυσον νά περάση ώς δού
λος είς τοιούτον γεύμα" στάσου, στάσου μα- 
στροξανθία, λέγει, μέ τά σιοστά σου έπίστευ- 
σες, δτι θά σέ κάμω 'Ηρακλή' φορτώσου τά 
στρώματα' καί άπεκδύει της Ηρακλείου 
στολής τόν τλήμονα Ξανθίαν, δστις ώνει- 
ρεύετο νά συμφάγν; δούλος αύτός μετά τών 
θεών.

Ά λλά  τά βάσανα τού Διονύσου ήσαν πολ
λά' μόλις μετεβλήθη είς Ήρακλέα καί αμέ
σως εξέρχονται καί χαλαζηδόν ρίπτουσι κατ’ 
αύτοϋ ύβρεις δύο πωλήτριαι, ών άλλοτε δ 
Ηρακλής, είχε καταφάγει έν τώ "Α,δει δε- 
καέξ άρτους καί είκοσι κρέατα καί χλωρόν 
τυρόν μέ τά καλάθια καί έμυκάτο, δταν έ- 
ζήτουν άπ’ αύτοϋ τήν πληρωμήν, καί ήρπα- 
σε καί τό πάτωμα καί έκαμε θάλασσα δλα. 
Απέρχονται δέ ί'να προσκαλέσωσι έκδικητάς 
κατά τής καταβόθρας ταύτης τόν'Γπέρβολον 
καί τόν Κλέωνα. Ενταύθα δέ ο Αριστοφά
νης δέν λησμονεί πάλιν τόν πεφιλημένον του 
δημαγωγόν, παριστών αύτόν δτι καί έν τώ 
'Άδει φλυαρεί ύποκρινόμενος τόν προστάτην 
και υπερασπιστήν τών δικαίων τοϋ λαού. 'Ο 
Διόνυσος ευρίσκεται πάλιν είς τήν αύτήν, τής 
μετά τήν συ ;έντε*>ξιν τοϋ Λίακοϋ, θέσιν" ού~

δεμίαν άπό τών δημαγωγών σωτηρίαν ελπί
ζει, καθώς δέν ήλπιζε καί άπό τών ταοτα- 
ρείων Θηρών' μίαν βλέπει σανίδα σωτηοίας, 
τόν Ξανθίαν, 8ν προθέτει ασπίδα αύτοϋ κατά 
τών άγριοπωτέρων θηρίων τοϋ Άδου, τών δη
μαγωγών' άλλ’ ό Ξανθίας ήτο δυσηρεστημέ- 
νος, πρέπει λοιπόν νά περιποιηθή αύτόν. «Νά 
μέ πάρν] ό διάβολος, λέγει, άν δέν άγαττώ 
τόν Ξανθίαν.» « Μώρ’ έννοια σου καί σέ μυρί
στηκα' παϋσε, παϋσε καί 5 Ξανθίας δέν γί
νεται Ηρακλής λ . Πείθεται δμως έπί τέλους 
καί γίνεται πάλιν ‘Ηρακλεοξανθίας. Εξέρ
χεται δέ τότε δ Α ίακός, παριστάμενος βλάξ 
υπηρέτης, φίλος τών σκύλων τοϋ οικου τοϋ 
κυρίου του, περιστοιχούμενος υπό πάντων 
τών θηρίων τοϋ "Αδου, ί'να συλλάβν) καί τι- 
μωρη'σ»] αύτόν. Συλλογίζομαι όποιας παρω- 
δημένας, οποίας άστείως άγρίας μορφάς θά 
έοωκεν ό Αριστοφάνης είς τά τραγελαφικά 
τοϋ "Α,δου θηρία καί δέν δύναμαι νά άποσο- 
βήσω τόν γέλων. Μετά τών θηρίων τούτων 
ορμα ό Αιακός νά συλλάβη τόν ΊΙρακλεοξαν- 
θίαν, ί'να δω δίκας τής τοϋ Κερβέρου κλοπής, 
συμφωνεί δ’ αύτώ καί συγκατηγορεΐ καί ο 
Διόνυσος. Ά λ λ ’ ό Ξανθίας ήξευρε νά άποφύγΐί 
τόν επικείμενον κίνδυνον, συνάμα δέ καί νά 
έκδικηθή κατά τοϋ βλακωδεστάτου δεσπότου 
του’ λέγει λοιπόν πρός τόν Αιακόν.

καί μην νή Δ ία , 
ν. πώ ποτ’ ηλΟον δεϋρ’ , έθέλω τεθνηκέναι,. 
ε” ’κλεψα τών σών αςιόν τε και τρινός·. 
καί σοι ποιήσω πράγμα γενναΐον πάνυ" 
βασάνιζε γάρ τόν παΐδα τουτονι λαβών.

Ό Διόνυσος διαμαρτύρεται δτι είναι θεόί 
αύτός, καί δούλος δ Ξανθίας- άλλ’’ έπειδλ 
ούτος έλεγε τά εναντία, ό Αιακός έν τή σο
φ ία ! έν τή δικαιοσύννι αύτοϋ! ώς δικαστή? 
τών νεκρών, άπεφάσισε νά βασανίση, νά μ*' 
στιγώστ] άμφοτέρους, φρονών οτι δστις ήτο 
θεός δέν ήθελεν αίσθάνεσθαι τής μάστιγοί 
τούς πόνους- έπειδή δμως έψεύσθησαν αί σκέ
ψεις του, μή δυνηθέντος νά διακρίνη τόν θεον 
διά τήν πονηριάν τοϋ Ξανθίου, έκαμεν έοε" 
σιν τής δίκης είς τόν Πλούτωνα καί είσήγ*' 
γεν αύτούς είς "Αδην.

Ό Πλούτων έγνώρισε τόν υιόν τής Σεμέ
λης καί τοϋ παραλυμένου άδελφοϋ του κ*1 
πλουσίαν αύτώ παοέθηκε δαΐτα" ό δέ Ξαν
θίας στενάς συνέδεσε σ/έσεις μετά τοϋ συν*'
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δέλφου του δούλου τού Αιακού πρός τόν ο
ποίον πολλά δουλικά άθλα διηγείται, μετά 
τώνδποίων συμφωνοϋσι καί τού έν 'Άδεικρι- 
τοϋ, άλλ’ ώς παριστα αύτόν ό Αριστοφάνης 
τού θυρωροϋ τών νερτέρων μελάθρων,τά άθλα.

Ό Διόνυσος δέ βλέπων τών νεκρών τόν 
άνακτα τοσοΰτον προθύμως καί μειλιχίως πρός 
αύτόν φερόμενον, άπετόλμησε νά ζητη'ση τήν 
χάριν, δπως λάβη ενα δεξιόν ποιητήν είς τούς 
ζώντας, καί ό Πλούτων μετά πολλής εύχα- 
ριστήσεως τό δώρον τούτο προσέφερεν είς τόν 
άνεψιόν του.

Διά τοϋ εκκυκλήματος λοιπόν άλάσσει ή 
σκηνή καί φαίνεται τό ένδον τών άνακτόρων 
τοϋ Πλούτωνος, ή αύλή τών νεκρών" έπί δέ 
τής σκηνής είναι δ Πλούτων, ή Περσεφόνη, δ 
Διόνυσος, άναμφιβόλως δ Ξανθίας καί δ Αια
κός' είς τό μέσον δέ τής σκηνής ϊσταται θρό
νος, έφ’ ού κάθηται δ Αισχύλος κρατούμενος 
καί μέ τάς δύο αύτοϋ χεΐρας, διότι δ Εύρι- 
πίδης πολιορκεί τόν θρόνον τούτον' πέριξ δέ 
ϊσταται δ δχλος τών νεκρών, έκεΐ δέ που είσί 
καί οί μεμυημένοι βάτραχοι, θεώμενοι τόν 
ποιητικόν άγώνα. Ούτος άρχεται' άνταγωνι- 
σταί είσιν δ Εύριπίδης καί δ Αισχύλος.

Είς τούς μεταξύ τών ανταγωνιστών πρώ
τους χαιρετισμούς, δ μέν Εύριπίδης φίλοφρο- 
νεΐται τόν Αισχύλον, άποκαλών αύτόν άν 
θρωπον άγριοποιόν, αύθαδόστομον, έχοντ’ ά- 
χαλίνωτον, άκρατές, άθύρωτον στόμα" είς τάς 
ευγενεΐς δέ ταύτας εκφράσεις μυκώμενος ά- 
παντών δ Αισχύλος προσαγορεύει τον άντίπα- 
λόν του στωμυλιοσυλλεκτάδην καί πτω/ο- 
ποιόν καί ρακιοσυρραπτάδην καί χωλοποιόν, 
Υαμους άνοσίους είσενεγκόντα είς τήν τέχνην.

Μετά τούς άγριους δέ τούτους χαιρετισμούς 
0 Διόνυσος φοβηθείς τόν Αισχύλονπυρί λαμπό- 
μενον τούς οφθαλμούς υπ’ οργής, καί, ώσπερ 
εμπρησθείς πρΰνος. βοώντα, προτρέπει τόν Εύ- 
ριπίόην ν’ άπένη άπό τών χαλαζών τής γλώσ- 
ΟΊί τοϋ άνταγωνιστοϋ του. Ά λ λ ’ δ Εύριπί-f Λ , \ H 9 ‘ ^ο όικανικος ποιηττις, ώσπερ ατυοκαλει 
®υτόν δ κωμικός, δέν άφινεν ευκόλως τό βήμα 
'•οϋ δικαστηρίου έν αύταΐς ταΐς τραγωδίαις 
'Γ°υ, πολλώ δέ μάλλον τώρα δτε πρόκειται 
ν* λάβη τήν πρωτοκαθεδρίαν μεταξύ τών νε- 

καί νά άνέλθη είς τούς ζώντας" καί δή 
'•ροκαλεΐται τόν Αισχύλον είς μάχην. Ούτος 
Η·ως άρνεΐται κατ’ άρχάς τόν άγώνα, διότι

λέγει δτι δέν είναι ούτος άπό τοϋ ίσου δι’άμ- 
φοτέρους τούς άνταγωνιστάς, όιότι ή τέχνη ή 
δραματική δέν συναπέθανε μετ’αύτοϋ, ένώ με
τά τόν θάνατον τοϋ Εύριπίδου τέχνη πλέον δεν 
υπάρχει, διαφθείραντος αύτοϋ ταύτην. Ά ρ -  
χεται δμως δ άγών, καί πρώτος δ Εύριπίδης 
κατηγορεί τ ο ύ  συναδέλφου του δτι είς τά δρά
ματά του έποίει τούς μέν χορούς άραδιάζον- 
τας ορμαθούς ασμάτων συνεχώς, τά δέ κύρια 
πρόσωπα κεκαλυμμένα έκάθηντο καί έσιγων, 
περί δέ τό τέλος τού δράματος έξερρεύγοντο 
λόγους βοείους δφρϋς έχοντας καί λόφους, μορ- 
μορωπούς, ίπποκρήμνους, αύτός δέ λέγει ίσ- 
χνάνας τήν τέχνην πρισμένην άπό τά κομ- 
πάσματα τοΰ άντιπάλου του, άφνιρεσε το βά
ρος αύτης ίχνΙΛ ίοις χαϊ περιπάτοις χαι τεν- 
ζ.Ιίοισι Λευχοϊς, j t . lo r  didovς ατωμν.Ιαά- 
των, έκαμε δέ καί δημοκρατικήν πάνυ πρά- 
ξιν, είσάγων έπί τής σκηνής δμιλούντας έξ 
ίσου τήν γυναίκα καί τόν δούλον, τόν κύριον 
καί τήν γραίαν καί τήν κόρην, έδίδαξε δέ τούς 
πολίτας έκτος πολλών άλλων

καί τα« οικίας 
οΐκεΐν άμεινον πρό τοϋ 
κάνασκοπεϊν" πώ ς τοϋτ ε χ ε ι ; 
ποΰ μοι τοδ ί; τ ις  τουτ’ ελαβε ;

Μά τούς Θεούς, προσθέτει δ Διόνυσος, κα
θείς έκ τών Αθηναίων τώρα, άμα είσέλθη 
είς τήν οικίαν του κραυγάζει πρός τούς υπη- 
ρέτας' ποΰ είναι ή χύτρα; ποιος άπεφαγε τό 
κεφάλα τής μαρίδας ; ποΰ είναι το χθεσινό 
σκόρδο ; ποιος έγλυψε τήν έληά' ώς τώρα δε, 
λέγει, έκάθηντο χάχιδες μαμμάκυθοι, διά παν 
άφροντιστοΰντες.

Ά λ λ ’ δ Αισχύλος ήρχιζε νά τρίζη τούς 
οδόντας του" έρωτα δέ τόν Εύριπίδην, διατί 
θαυμάζεται δ ποιητής" άπαντήσαντος δ’έκεί- 
νου, δ κι τήν δεξιότητα χαι νουθεσίαν, ότι 
βε.Ιτίους ποιονμεν τους άνθρώπους έν ταΐς 
πύ.Ιεσι, καί πώς λέγει δ Αισχύλος, δεν είσαι 
συ μυρίων άξιος θανάτων, δστις παραλαβών 
άπ’ έμοϋ τούς πολίτας, πολ.ίτας τής Α τ τ ι 
κής τοΰ Μαραθώνας καί τής Σαλαμΐνος, πο
λίτας τετραπήχεις, άποπνέοντας λόγχας, 
ψυχάς μεγάλας, άπεγυναίκωσας, διόασκων 
Φαίδρας πόρνας καί Σθενεβοίας j

Ούτως ήννόουν οί άρχαΐοι τό θέατρον" δι- 
δασκαλεΐον ηθικής αγνόν" ή κακία δεν έπρεπε 
νά εΐ/ε πολ.ύ είς τήν παράστασιν μέρος
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διότι οί λόγοι της δηλ^τηριάζουσι τάς ψυχάς,
:}j αίσχρότης δέν έπρεπε νά δμίλή πολύ την 
μάγον τής ποιήσεοις γλώσσαν, όιότι αποτυγ- 
χάνΟυσα καί τιμωρουμένη κινεί την συμπά
θειαν, τό έπικινδυνωδέστατον είς την κρα- 
ταίωσίν τών καλών ήθών.

Καί ό'μως τά δράματα τά οποία εΐχον έν 
αύτοϊς τά επικίνδυνα τά συμπαθή πρόσωπα 
γυναίκας ματαίως έρώσης, είχον έν αύτοϊς άφ’ 
Ιτέρου τους ήθικωτάτους, τους παρθενικούς 
χαρακτήρας νεανιών άνθίσταμένων ήρω'ί/.ώς 
είς πάσαν της αισχρότητας προσβολήν, είς 
πϋσαν της ηδονής παγίδα' είς τόν αμαρτω
λόν τής Σθενεβοίας έρωτα, αντιτάσσεται τοϋ 
αναβάτου τοΰ ΙΙηγάσου, τοΰ ηρώο; Βελερεφόν- 
του ή ήθική ανδρεία, είς τήν λυσσώδη τής 
Φαίδρας κλίσιν πρός τόν υίόν τοϋ συζύγου της 
Θησέως, άνθίσταται τοϋ νεαροϋ 'Ιππολύτου, 
τοϋ παρΟενικοϋ, άλλ’ άτρομη'του τής άρετής 
μα/ητοΰ ή άγνότης, ή αποστροφή πρός τό 
ένοχον τής μητρυιάς του πάθος' οποίαν διά 
τούς νέους διδασκαλίαν περιεΐχον τά δράματα 
ταϋτα, καθώς γνωρίζομεν τοΰτο άπό τόν σω- 
ζόμενον Ιππόλυτον τον στεψανηψόρον τοϋ 
Εύριπίδου. Και δμως δ Αισχύλος καί δμως 
δ Αριστοφάνης έθεώρουν τήν γυμνήν τής κα
κίας παράστασιν επικίνδυνον λίαν, ένώ μάλι
στα είς τό θέατρον δέν έπορεύοντο γυναίκες 
τότε. Τί θά ελεγον, άν σήμερον παρίσταντο 
έν τώ ήμετέρω θεάτρω; έκτος τοϋ δτι έν τή 
άπό σκηνής απαγγελία δέν ήθελον αναγνω
ρίσει τήν γλώσσαν τών Θεών των, τήν γλώσ
σαν έν -|ι έγραψε δ "Ομηρος τάς ποιήσεις του 
και τους νόμους τής Σπάρτης δ Λυκοϋργος, 
τήν γλώσσαν έν ή έκέλευσεν δ Μ ιλτιάδης τούς 
μαχητάς τοΰ Μαραθώνος τήν κατά τών βαρ
βάρων έφοδον, έν ή έψαλλον τής Σαλαμΐνος 
τά νικητήρια, ήθελον καλύψει υπ’ αισχύνης 
τό πρόσωπον, βλέποντες τήν αισχρότητα γυ
μνήν, ώς ή άναίδεια, τήν αισχρότητα ούχί 
άποτυγχάνουσαν καί τιμωρουμένην, άλλά θρι- 
αμβεύουσαν διά τοΰ έπαγωγοΰ,διά τοϋ προα- 
γωγοϋ τής εύθυμίας καί τοϋ γέλωτος τρόπου. 
’ Ω καιροί, ώ ήθη!

Μετά τάς πρώτας ταύτας μεταξύ τών 
ποιητών προσβολάς άφορώσας τόν σκοπόν, τήν 
ηθικήν έκάςου δράματος διδασκαλίαν, καθ’ήν 
δείκνυται υπέροχος δ Μαραθωνομάχος καί 
Σαλαμινομάχος ποιητής, άρχεταιλ.επτομερε-

στέρα καί τεχνική άνάλυσις τών ποιημάτων 
άμφοτέρων. Πρώτος δέ πάλιν δ δικηγορικός 
Εύριπίδης έξελέγχει τόν πρόλογον τοΰ Αι
σχύλου καί έν παραδείγματι τόν πρόλογον 
τών Χοηφόρων αύτοϋ, κατήγορων αύτόν δτι 
πολλά περίττολογήματα καί άνόητα περιέ
χει' δ δ’ Αισχύλος εξελέγχει τους προλόγους 
τής Αντιγόνης τοΰ Εύριπίδου πολλά περιε- 
χούσης τά άνόητα, μετά δέ τοϋτον κατηγο
ρεί αύτοΰ δτι τοσοΰτον πανομοιότυποι είς τάς 
τομάς, τοσοΰτον χλιαροί είς τήν ίςορικήν αγί,- 
γησιν εύθύς ές αρχής είναι πάντες οί πρόλογοί 
του, όίστε δύναταί τις μετά τόν δεύτερον καί 
τρίτον στίχον, άν ούχί καί έν τώ πρώτω νά 
καταστρέφη τούς προλόγους συμπληρών τούς 
στίχους διά κωμικωτάτών έννοιών' προσχα·* 
λεΐ δέ τόνΕύριπίδην νά άπαγγείλν) τινάς στί
χους του έκ διαφόρων προλόγων, είς τούς 
δποίους προσθέτει τά ήμίστιχον .Ιηκύθιον 
άπώ ΐεσε: έν παραδείγματι- 
Εδρέΐτίδης (έκ τή ς  Σθενεβοίας)

Ούκ έστιν δστις πάντ ’ άνήρ ευδαιμονεί, 
ή γάρ πεφυκώς έσΟλος ούκ εχει βίον 
ή δυσγενής ών 

Α ισχύλος ληκύΟιον άπώλεσε,
Ευριπίδης (Ικ τοΰ Μελ,εάγρου)

Οΐνεδς ποτ’ έκ γής 
Αισχύλος ληκύβιον άπώλεσε.
Εύριπίδης, ’Έασον είπεϊν πρώθ’ολον με τον στίχον. 

Οίνεύς ποτ’ Ικ γής πολύμετρον λαβών στά/jJV) 
Ούων άπαρχάς 

Α ισχύλος ληκύθιον άπώλεσε.
"Επειτα τρέπονται έπί τά  χορικά μέλη' 

καί δ μέν Εύριπίδης πρώτος πάλιν κατηγο·* 
ρεϊ τοΰ Αισχύλου δτι είς τούς χορούς του με
ταχειρίζεται πάντοτε τό αύτό ύφος, άγριον 
καί δυσπρόφερτον: έπί παραδείγματι'

δπως ’Αχαιών δίΟρονον κράτος, Ε λλάδος ηβαί 
λαττοθραττοφλαττοθράτ. 
γγα, δυσαμεριαν πρύτανιν κΰνα, πεμπει 

φλαττοΟραττοφλαττοΟράτ.

δπερ ψ.Ιαττοθρατ σημαίνει τό άπόκρημνον 
τής ποιήσειος καί τών μελών τοϋ Αισχύλου 
καί δμως υπό τών άρχαίων υπό τοΰ Πλου
τάρχου, τοΰ Άριστοςένου τοΰ μουσικού ir.i.'·' 
νεΐται ώς είς έκ τών καλλίτερων μελοποιών, 
τών άριστων περί τήν αρμονίαν.

Ό δέ Αισχύλος λέγει, φέρετε τό λυρί, 
τ ί λυρί; ποϋ είναι έκεΐνο ποϋ παίζουν έπανΜ 
είς τά όστρακα' έλθέ. Μούσα τοϋ Εύριπίδου. 
καί άρχεται'
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Α λκυόνες, α ϊ παρ’ άενάοις θαλάσσης 
κύμασι στωμύλλετε, 
τέγγουσαι νοτίοις πτερών 
ραν'σι χρόα δροσιζόμεναι' 
α ϊ 0’ ύπωρόφιοι κατά γω νίας 
είειειειειειλίσσετε δακτύλοις φάλαγγες 
ιστόπονα πηνίσματα 
κ ε ρ κ ί δ ο ς  ά ο ι δ ο ΰ  μελ,ετας,
"ν’ ό φίλαυλος έπαλλε ίε λ -  
φ ίς πρώραις κυανεμβόλος 
μαντεία καί σταδίους.

Έν αύτώ εμπαίζει τόν Εύριπίδην ώς γρά- 
φοντα καί τά μέλη ανίσχυρα καί ιδέας ίσχνάς 
καί ταπεινάς' κατωτέρω ό’ έςελεγχει αυτοΰ 
μίαν μονωδίαν, έν γ προσκαλείται δλος δ κό
σμος είς έπικουρίαν' δ ια τ ί; διότι μια γειτοτ 
νισσα έκλεψεν άπό τήν-άλλην άλεκτορα. Εν
νοείται δτι ταϋτα εΐναι πλάσματα τοΰ’Αρι- 
στοφάνους, άλλ’ είχε διδόμενα.

"Υστερον τίθενται οί ποιηταΐ παρά τινα 
ζυγόν είς έκατέραν πλάστιγγα τοϋ δποίου 
τίθησιν έκαστος άνά ένα στίχον, ίνα δόκιμα ■ 
σθή ή βαρύτης τών λόγων άμφοτέρων' άλλά 
καί έδώ δ Αισχύλος νικα, οί στίχοι του εΐναι 
πολύ βαρύτεροι τών τοΰ Εύριπίδου: έπί παρα- 
δείγματι.
Εύριπίδης. (Ικ τής Μήδειας)

Ειθ’ ώφελ” Αργους μή διαπτασΟαι σκάφος. 
Αισχύλος' (Ικ τοΰ Φιλοκτήτου)

Σπερχειέ ποταμέ βούνομοι τ ’ Ιπιστροφαί. 
Διόνυσος. ’Αφήσατε' τοΰ Αισχύλου ό λόγος βα

ρύνει πολύ περισσόσερον.
Ευριπίδης. Δ ια τ ί ;
Διόνυσος. Διότι έθεσε ολόκληρον ποταμόν' συ Οε 

έθεσες λόγον φέροντα πτερά.
Ευριπίδης (Ικ τοΰ Μελεάγρου)

Σιδηροβρυθές τ ’ έλαβε δεςια ςύλον.
Αισχύλος. (Ικ τοΰ Γλαύκου)

Έ φ ’ άρματος γάρ αρμα καί νεκρώ νεκρός. 
Διόνυσος. Σ’ Ιξηπάτησε πάλ ιν ' διότι έθεσε είς τήν 

πλάστιγγα  δύο αρματα καί δύο νεκρούς, οΰς 
δέν δύνανται νά κινήσωσιν εκατόν Α ιγύπτιο ι (ο! 
Μαλτέζοι τή ς  Ιποχής.)
Τελευταιον δέ προτείνει δ Διόνυσος είς τούς 

«νταγωνιστάς δύο ζητήματα καί δύο ζητεϊ 
συμβουλάς περί τής πόλεως’ είς ταΰτα δ μέν 
Ευριπίδης άπήντησε σοψώς, δ δ’ Αισχύλος 
σ(ιφώς, δν καί προτιμά ν’ άναγάγν) δ Διόνυ- 
5°ς εις τούς ζώντας, μέ δλας τάς διαμαρτυ
ρήσεις τοϋ ετέρου τών διαγωνισθέντων κατά 

τοιούτου κριτοΰ. Άφοΰ δέ δ Αισχύλος πα- 
ρεχωρησε τήν έδραν είς τόν Σοφοκλή έκεΐ που 
~*ριςάμενον, παραγγείλας αύτώ νά τήνδια- 
• Ίρήση μέχρι τής έπιςροφής του είς τόν"Αδην,

άπέρχεταιμετά τοΰ Θεοΰ είς τήν γήν πάντων, 
έκτός τού Εύριπίδου, αύτούς προπεμπόντων.

Τό δράμα βαίνει κατά τήν δέσιν καί λύσιν 
καλώς' έγκαταμιγνύονται έπεισόδια πολλά 
φυσικώτατα χωρίς νά παραβλάπτωσι τήν 
τακτικήν πορείαν τής κωμωδίας. Τό κωμικόν 
μέρος εΐναι ά'φθονον καί έκτός τοϋ μέρους, όπου 
άπεΛεΐταιδ Διόνυσος υπό τοϋΑίακοϋ, βωμο- 
λοχίαι δέν ύπάρχουσιν. Αί κατά προσώπων 
ύβρεις είναι ά'φθονοι, τοσοΰτον δίκαιαι ό'σον καί 
εύφυεΐς' δπόσον άςεία εΐναι ή διακωμωδησις 
τοΰ ΚλεισθένΟυς, δπόσον πικρά ή τοϋ Θορηκί- 
ωνος καί ©ηραμένους, δπόσον εύφυής τοϋΈρύ- 
ξιος- δ Διόνυσος έκεΐ έκφράζει τήν απορίαν 
του πρός τούς τίχους τοϋ Αισχύλου μή δυνά- 
μενος νά έννοήσ-/) δποΐον είδους θηρίον είναι δ 
ΊππαΛέχτωρ' άπαντήσαντος δέ τοΰ ποιητοΰ 
δτι ήτο σημεΐον είς τάς Περσικάς νήας, καί έγώ 
λέγει ένόμιζα δτι αύτό τό θηρίον δ Ίππαλέ- 
κτωρ είναι δ ΈρυΕις δ υίός τού Φιλοζένου.

Έν δέ μέγα τό δποΐον δύναταί τις νά κα- 
τηγορήστ] τοΰ κωμικού εΐναι δτι έπιγράφει 
τό δράμα Βάτραχοι, ένώ ούτοι πολύ δλίγον 
μέρος, μόνον κατά τόν διάπλουν τής λίμνης, 
εχουσι καί δτι τόν χορόν τών βατράχων άν- 
τικαθιστα δ χορός τών μεμυημένων καί τοϋ
τον δ χορός τών νεκρών, δπερ είς ούδέν δράμα 
τής Ελληνικής τέχνης συνέβη. Τοΰτο είναι 
έλάττωμα δσω καί άν ύποθέσωμεν δτι τούς 

\ βατράχους άοιδούς άντικαθιστώσιν οί μεμυη- 
μένοι είς τά μυστήρια τής Μούσης καί τού
τους δ είς τόν ποιητικόν άγώνα παριςάμενος 
τών ποιητών όχλος.

Οί δέ χαρακτήρες έν τώ δράματι είναι άπ
ταιστοι ’ δ Ηανθίας εΐναι δ πονηρός υπηρέτης 
δστις έχαβαΛΛίχευσε τόν κύριόν του βλάκα 
ώς τόν Διόνυσον" ούτος δέ εΐναι δ μέθυσος 
Θεός, δν τοσοΰτον άπεφάσισε νά ταλ,αιπω- 
ρήση δ ’Αριστοφάνης καί έπ’ δνόματι τοϋ 
δποίου ήδύνατο νά έπιγράψν] τήν κωμωδίαν 
δ'ΙΙρακλής είναι δ άγροΐκος, καθ’ δλα ά'νθρω- 
πος· δ Αιακός βλάς επιστάτης τής οικίας τοϋ 
δεσπότου αύτοΰ, τόν δποΐον άγαπώσιν έζαι- 
ρετικώς αί γαλαί τοϋ οίκου καί οί σκύλοι καί 
πρός τά δποΐα αισθάνεται έρωτα σφοδρόν. Ό 
Πλούτων δέ παρίσταται οικοδεσπότης -̂ γερ
μένος έκ τής τραπέζης του. Οί δέ βάρδοι Βά
τραχοι δέν λησμονοΰσι τό άσμα αύτών.

Κ. ΖΗΣΙΟν.

10
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ΔΙΑΤΙ ΚΛΑΙΩ.

"Αν τήν ψυχήν μου διαρκώς ή λύπη κατακλύζη, 
Πόσον μισώ τά δάκρυα ό υψιστος γνωρίζει 
Καί άν δέ ειπον πρό καιρού δέν θέλω πλέον λύπας 
Τάς τερηδόνας τής ψυχής, τούς ψυχοφθόρους γυπας, 
Καί έμακρύνθην σιωπών άπό τών έγκοσμίων 
Προσμένων τήν άνάπαυσιν είς τό νεκροταφεΐον, 
Ήγνόουν πλήν πώς ή σιγή τής μάγου νηνεμίας 
Πολλάκις είναι πρόδρομος άγριας τρικυμίας.
*Ω εαρ διά τ ’ άνθη σου μή δρόσου έχης χρείαν 
Καί διά τοΰτο συγκινεϊς τήν εύπαθή καρδίαν;
Τών δώρων σου άνταμοιβήν ζητείς πολύ μεγάλην 
Έγώ ούδέν θά όσφρανθώ· και ομως κλαίω πάλιν. 
Πλήν κλαίω ΐνα δροσισθή ή χλόη τών μνημάτων 
Τριών νεκρών τριών σκιών έμο'ι προσφιλεστάτων.

Η ΒΗΞ.

Ψάλλε τ-ϊ άσμα, φίλη μου, τό άσμα όπερ τρέμων 
Ε γγύς σου άλλοτ’ έψαλλον κιθαρωδών ευδαίμων.
*Η μήπως έλησμόνησας τούς προσφιλείς μου στίχους 
Καί τούς ύψοΰντας/υήν ψυχήν εναρμονίους ήχους;
Ά ς  σ’ ενθυμίσω τήν στροφήν «ήν νύξ τοϋ φθινοπώρου 
Ή μητρυιά τοΰ ναυαγοΰ ώς καί τοΰ οδοιπόρου,
"Οτε, ένώ περιχαρείς ύπό σκιάν φιλύρας 
Οί έρασταί ώρκίζοντο συσφίγγοντες τάς χεΤρας,
"Εν φύλλον έπεσε ξηρόν.» Τότ’ ήρχισε τόν ήχον,
’Εκείνος δέ περίλυπος τήν ήκολούθει βήχων.

I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.
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ΆΤΟΝΟΙ ΚΑΙ *ΚΕΨΕΚ
Έ π I τοϋ τάφον τής . . . .

Λοιπόν είς τάφους πάντοτε, ώ μοΰσα μου, θά κλαίης Γ 
Χθες ετι δέν έθρήνησες εν άνθος έξανθήσαν !
Πάντοτε λύπης άσματα καί πένθους θά μ’ έμπνέης ! 
’’Ω! τ’ όμμα μου έστείρευσε δάκρυ τοσοΰτο χ ύ β α ν ... .

Λέν έ'χω πλέον 3άκρυα, δέν δύναμή νά κλαύαω. 
Ά φες, πολύ έθρήνησα, έστέναξα πολύ. . . .
Δέν ψάλλω πλέον, άπελπις τήν λύραν μου θά Θραύσω, 
Άφοΰ σκοτία πανταχοΰ ταρτάρου μέ κυκλοΐ.. . .

Λοιπόν είς σέ άνθος θραυσθέν εισέτι πριν άνθησης,
Οί έσχατοι της λύρας μου άφιεροϋνται στόνοι,
Εις σέ, ητις έπέπρωτο τόν βίον νά άφήσης,
Ένώ φαιδροί παρήρχοντο οί παιδικοί σου χρόνο*.

Μαίους δέκα πριν ιδής, πριν τήν ζωήν γνωρίσης*
Ή ειμαρμένη εκοψε τοΰ βίου σου τό νήμα.
Καί τόσην, τόσην καλλονήν, νεότητα νά κλείσης 
Προώρισεν είς τό ψυχρόν καί άχαρί σου μνήμα.

Ώ  θάνατε! μυστήρια όποΐα συγκαλύπτης!
Τί γίνεται ή ΰπαρξις ήν ρίπτεις εις τό μνήμα;
Φεΰ! έπιμόνως διατί τό μέλλον μας νά κρύπτης; 
Όμίλει, εΐν’ ό θάνατος άθανασίας βήμα; . . . .

Άλλοίμονον! σιγή παντοΰ καί σκότος βασιλεύει... 
Ούδέποτε ό άνθρωπος τό αίνιγμα θά λύση ...
Είναι ζωή ό θάνατος ! ώ ειρωνεία, χλεύη!
Φωτίζει πλέον ή λαμπάς άφοΰ τακή καί σβύση! . . .

Α πελπισία! ή φθορά ιδού τό μέλλον ποιον,
Ιδού ή άναμένουσα ήμας άθανασία·
Άφοΰ έν λύπαις, στεναγμοΐς άνύσωμεν τόν βίον 
Νά μδς καλύπτη τό μηδέν, τοΰ τάφου ή σκοτία!
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Μηδέν! λέξις απαίσιος, φρικώδης καταδίκη,
Βαρέος τίνος πταίσματος ή τιμωρία είσαι;
Έζήτησεν ό άνθρωπος νά γεννηθή; ώ φρίκη!
Καί τόσον, τόσον άπηνώς, σκληρώς τό  ̂ έκδικεΐσαι!

Μηδέν! ώ φρίττω επ’ αυτή καί μόνη τή ιδέα !
Ά ς  ήδυνάμην καί έγώ ώς τόσοι ν άπατώμαι.. .
Νά πλάττω μέλλον εύδα’μ,ον καί μ’ όνειρα ώραΐα 
Νά βαυκαλίζω έμαυτήν, μ’ αυτά ν' άποκοιμώμ,αι,

Ά ς  ήδυνάμην κλείουσα τούς όφαλμούς νά είπω 
— Ά ν  άποθνήακω πλήν χωρώ πρός τήν αθανασίαν — 
Καί φεύγουσα περιχαρής τήν γήν νά καταλείπω 
Έλπίζουσα είς μέλλουσαν ζωήν καί ευτυχίαν ! . . .

Ά ς  ήδυνάμην στρέφουσα προς ουρανόν τό όμμα 
Ώς πρός σωτήρα εΰελπις κ’ έγώ νά άτενίζω,
Καί βλέπουσα τό γαλανόν, τό κυανοΰν του χρώμα 
Ελπίδας νά άρύωμαι, είς^μέλλον νά έλπ ίζω !...

Ά λλά  ποΰ μέ παρέσυρεν ό μύχιος μου πόνος ! . . . .
Νά κλαύσω άλλην θέλουσα δι’ έμαυτήν δακρύω----
Στενάζω, πλήν δι’ έμαυτήν έκχέεται ό στόνος,
Κ ι’ ένώ έκείνη έδυσεν, έγώ θαρρώ πώς δύω! . . . .

Σκιά φ ιλτάτη! σύγγνωθι, άν ίσως σέ ταράττω.
’Ιδού τό ασμα άφησα, τήν λύραν αου θά θραύσω.
Τήν μνήμην σου αείποτε έντός μου θά φυλάττω 
Καί μόνον, οταν νεκρωθώ, νά σέ θρηνώ θά παυσω.

’Αθήνα'. 19 Φεβρουάριου 1873 .

ΦΩΤΕΙΝΗ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΤ.
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ΔΗΜΩΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Η ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ

Γειτόνισσα, γειτόνισσα, μικρή γειτονοπούλα- 
μάζευα’ τά πέ— ά'χ γειτόνισσα—  
μάζευα’ τά περιστέρια σου,
μάζευσ’ τά περιστέρια σου.πουρχονται στην αύλήμου
μου τρώνε τό— αχ γειτόνισσα—
μου τρώνε τό σταράκι μου, μου πίνουν τό νερό μου,
μου πέρνουν και στά νύχιά τους τό χώμα της αυλής μου
και ’γώ τό χώμα τό Όελα νά κτίσω μοναστήρι,
νά βάλλω μέσα καλογραΐς κι’ άπ’ όξω καλογέρους,
"α ’μβώ καί ’γώ ηγούμενος νά ταΐς ’ξομολογάω-

ΤΟ ’ΛΑΦΙ

Κάμπο μεγάλο διάβηκα μέσα τό καλοκαίρι 
κ’ έφθασα ’λάφι δύστυχο ’ς ενα ρουμάνι μέσα 
έχει νά φάω καλή βοσκή, έχει νά πιώ νεράκι 
καί έπεσα ν’ άναπαγώ ’ς ένοϋ δένδρου τόν ίσκιο· 
μά κυνηγός έφύλαγε άπό τά δένδρα ’πίσω, 
φαρμακωμένο μούστειλε μές στήν καρδιά μου βόλι 
ουτε γιατροί μ’ ώφέλεψαν ούτε καλά βοτάνια 
μόνο μιά γραία μάγισσα μιά γιάτρισσα ποΰ ’ξέρει, 
τόν πόνο ποΰ ’χεις μου ’λεγε τό φίλημα γιατρεύει, 
νά σέ φιλήσ’ ό κυνηγός κι’ ό πόνος σου θά ’γειάνη.

Ο ΑΡΡΩ£ΤΟ£

Άρρώστησα ξαρρώστησα σαράντα μιά ημέρα 
κι’ άλλοι μοΰ λένε τίχτικο κι’ άλλοι μου λέν’ άστένεια. 
θενά σου στείλω μιά βραδειά νά ’ρθης τό χώρις άλλο 
νά μήν άκοΰς τή μάνα σου μήτε κανέναν άλλο,
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νά μήν άκοΰς τή μάνα σου μήτε τόν άδερφό σου, 
έλα, χρυσό τριαντάφυλλο,’ς τόν άγαπητικό σου.
Έκεΐ ποΰ θά ’ρθης ’μάτια μου κάτσε ’ς τήν κεφαλή μου, 
κι’ άν ήσ’ αγάπη μου πιστή ’πές μου καί μοιρολόγια. 
κι’ ό'ταν ίδης τόν εύτεξα νά ’ρθή μέ τούς παπάδες 
τότε νά ’μπήξης μιά φωνή νά σβύσουν ή λαμπάδες, 
καί ό'ταν μέ σηκόσουνε τέσσερα παλληκάρια, 
τότε νά ’μπήξης μιά φωνή νά κλαΐν’ καί τά λιθαρια, 
καί όταν μ’ άκουμπήσουμε στής εκκλησίας τήν πόρτα, 
τότε νά ’μπήξης μιά φωνή νά μαραθούν τά χόρτα, 
καί όταν μ’ άκουμπήσουνε στο έρημο τό μνήμα 
τότε νά μπήξης μιά φωνή νά κλαΐν’ καί τά παιώια, 
καί ό'ταν θά σοΰ φέρουνε τά κόλυβάμου φάτα 
καί ’πές, θεός σχωρέσ’ τονε τόν νέο ’ποΰ μ’ άγάπα.

Ο ΚΑΡΕΤΑΝ ΛΥΚΟ*

Μήν τόν είδατε 
τόν άπαντήσατε

τόν ν\.ύκο τόν λεβέντη τόν αρχιληστή, 
μώρ’ καπετάνιε μ’, 

τόν αρχιληστή.
fT? ~Εμείς τον είδαμε 
τόν απαντήσαμε

’σ ένοΰ παπά τή στάνη κ’ έτρωγ’ κι’ έπινε 
β ρ’ ό καπετάνος

κι’ έτρωγ’ κι’ έπινε 
αρνιά καί κοτοποΰλια καί γλυκό κρασί 

βρέ καπετάνιε μ’
καί γλυκό κρασί, 

καί πέντε βλαχοπούλαις τόν κερνούσανε 
τόν καπετάνιο μ’

τόν τριγυρνούσανΐ.
Κι’ ή μικρότερη 
ή εύμορφώτερη

στά γόνατα καθίζει καί τοΰ έλεγε 
τοΰ καπετάνιου μ’ 

καί τοΰ έλεγε



320 Β Υ Ρ Ω Ν

Δέν ’παντρεύεσαι 
δέν προξενεύσαι

νά πάρης βλαχόπουλα ’σαν καί ’μένανε, 
βρέ καπετάνιμ’

’ίά ν  xoct μένανε.
Δέν παντρεύομαι 
δέν προξενεύομαι

νά πάρω βλαχοπουλα ’σαν καί δένανε 
βρέβλαχοποϋλα μ’,

’σαν καί σένανε.
Τί ’μένα ή μάνα μου 
καί ή μανοϋλαμου

’ς τά μαΰρα είναι ’ντυμένη γιά τά ’μένανε, 
βρε βλαχοπουλα μ’, 

γιά τα ’μένανε.

'Όσα λελούδια εχ’ ή άνοιξις 1 
κ’ ή πόλι παραθύρια,
Τόσα φλωράκια ’ξώδιασα 
κόρη μου γιά τ’ εσένα.
— Λεβέντημ’ άν έξώδιασεζ 
Τόσα φλωριά γιά μένα, 
Γίνομαι γη νά μέ πατας 
γεφύρι νά διαβαίνης.
Γίνομαι καί γλυχομηλιά 
νά κάθησαι ςτόν ίσκιο.
Νά πέφτουν τ  άνθ’ άπάνω σου 
Τά μηλα στην ποδιά σου. 
Γίνομαι κ’ άσημοσογιάς 
νά καθαιρας τά μηλα.

Συλλέκττ,ς 
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