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(Σ υνέχεια- ϊ ϊ ε  ουλλάδ. o'.)

Εΐδομεν, οτι ούδεμία, ές ό'σων παρενέπε- 
?θν, έναντιότης ισχυσε ν’ άποτρέψη τόν ποιη
τήν ημών άπό τής εΰγενοΰς καί μεγάθυμου 
ά~οφάσεώς του. Πλέει ήδη πρό; τήν Έλ- 
λαόα" εν Αιβόρ νω, ό'που προσώρμισεν επί μι
αρόν τό πλοΐον, λαμβάνει ωδήν τινα εγκω
μιαστικήν τοΰ Γοιθίου (Goethe), τοϋ εφάμιλ
λου του τούτου κατά τήν ποιητικήν δόςαν, 
εάν μή τόμεγαλεΐον τών αισθημάτων,1 παρα-

1 Ε'ί ταΓ; i i t ie r t ι,ιψ ισ ίυ·. 6ζλοιιεν ir.rAOa’. i ' j l i i  με-

λαμβάνει εις τήν συνοδίαν του τόν "Αγγλον 
'Αμ-ίλτωνα Βράων (Brown) καί άρχάς Αύ
γουστου κατενοδοΰται είς Κεφαλληνίαν, άπο- 
βάς δέ εΐς Μεταξάτα, χωρίον άπέχον μικρόν 
τοΰ ’Αργοστολιού, άφοΰ οιέμεινε, κατ’ άρχάς, 
έν τω πλοίω του £ξ εβδομάδας, παρέμεινεν 
αυτόθι ΈσκέφΟη ό'τι έπρεπε, πρίν η άπέλθνι 
εις τήν Ελλάδα, νά έςακριβ,ώσ·/) τήν κατά- 
στασιν τών πραγμάτων της, άποστ.είλας συγ
χρόνως πρός τήν ελληνικήν κυβέρνησιν τους 
δύο "Αγγλους συνοδοιπόρους του, τόν Τρε- 
λώνα καί τόν Βράων, άναγγέλλων τούς ©ζ- 
λελληνικούς σκοπούς αύτοΰ τε καί τής άγγλι-

τάφρασ;ν τον έ» λο’γω  ποιήματος, ΰπό τοΰ ενφ*ν- 
τάστου ποινιτοΰ κ . Φ. Οϊκονον.ίοου.
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κής έπιτροπ/,ς, δι’ επιστολών του, ίταλιστί 
γεγραμμένων, ών την [λίαν, έν (χέρει, δημο
σιεύει δ κ. Τρικούπης, έν τή εαυτοΰ 'Ιστορία 
τής ΈΛ.Ιηνικής έπαναστάσεως (τόμος Γ\ 
έν σελ. 3 6 6 , σημ. β',) παραλαβών αυτήν έκ 
τών Έ.Ι.Ιηνικών Χρονικών τοϋ Μεσολογ
γίου.1 Έπεκράτουν δέ τότε, κατά τον έθνικόν 
ήμών ιστορικόν, έν Έλλάδι άνωμαλίαι καί 
εμφύλιοι ταραχαί, ών ένεκα την έποχήν έκεί- 
νην, ήτοι τά έτη 1822— 1824, ό Μενδελ- 
σών, έν τη ιστορία του, ετη τών δοκιμασιών 
άτοκαλεϊ, «τό δέ Μεσολόγγι κατοικία μάλ
λον εχθρών η ομογενών έφαίνετο.» Εις δέ την 
έτέραν, ην παρέδωκε τη κυβερνήσει δ φθάς 
ήδη έν Έλλάδι συνταγματάρχης Leicester 
Stanhop (Στανώπ), απεσταλμένος καί ούτος 
της έν Λονδίνω φιλελληνικης έπιτροπης, γρά
φει. «Είμί λίαν ανήσυχος, μανθάνων δτι αί 
διχόνοιαι έν Έλλάδι δέν καταπαύουσιν, έν 
εποχή, καθ’ ην αυτη δύναται νά έπιτύχη 
τέλειον θρίαμβον, δντα εισέτι μερικόν.

«Τρία τινά έ'χει νά προσδοκά σήμερον ή 
Ελλάς· ν’ άνακτήση την Ανεξαρτησίαν της, 
νά γίνη υποτελής τών Ευρωπαίων δυνάα,εων 
η νά υποκύψη αύθις υπό τόν τουρκικόν ζυγόν. 
Διέξοδον ά'λλην δέν έχει. Αί έμφύλιοι διχό- 
νοιαι εΐναι ή δδός, ητις θέλει φέρει αύτήν είς 
τά δύο τελευταία. Έάν ζηλοΐ την τύχην της 
Βλαχίας καί της Κριμαίας τήν άποκτα πά- 
ραυτα, ώς έπίσης καί τήν τής ’Ιταλίας' έάν 
όμως έπιθυμνί νά γίννι αληθώς έλευθέρα καί 
αυτόνομος Ελλάς, άνάγκη νά καταπαύση 
αμέσως τάς διαιρέσεις της' βραδύτερον δέν 
θά ήναι πλέον καιρός.. . . »

Ή άπόφασίς του όπως άφιερωθή θυσιάζων 
τά πάντα, μέχρι και αύτής τής ζωής του, τώ 
ελληνικώ άγώνι, ήν άμετάκλητος άπ’ αυτής 
τής προίτης στιγμής, ώς εϊδομεν. Τοΰτο έκ- 
δηλοΐ δ μέγας φιλελλην καί έν δλαις ταΐς 
έπιστολαΐς αυτοΰ πρός διαφόρους· « ’Οφείλω, 
έγραφε τη κομήσση, ν’άφιερωθώ εις τόν αγώνα 
τών Ελλήνων έκ κλίσεως άμα καί έκ καθή
κοντος καί τιμής. Πρός δέ τόν κ. Bowring, 
γραμματέα τής έν Λονδίνω φιλελλην ικήςεται- 
ρίας, εγραφεν ετι έμφαντικώτερον.

1 " 0 :«  χλΧ Β ύ ρ ω ν ο ς  φυλλ . 13'. σελίς 136 έν τω
ΐΓ*ντ,γυ?ιχ» τοϋ χχΟγ,γητοϋ χ . ♦ , Οί-

«Σε ικετεύω, ένεργήσατε νά έξυπνήσωσιν 
αύτοΰ αί καρδίαι ήμών τών ¥Αγγλων. Έ.Ι 
χύσατε αύτάς είς επιχείρημά τι γενικώτε- 
ρον. Τό κατ’ έμέ, συνεδέθην τώ ελληνικω 
άγώνι, έφ’ δσον υπάρχει έλπίς, δτι δύναμαι 
νά ώ χρήσιμος αύτώ, έπαζίως τών προθέ
σεων μου. Μόνη ή διαγωγή τών Ελλήνων, 
ούχί δέ ή 'Ιερά Συμμαχία ή οί οθωμανικοί 
στρατοί θά ήμπορέσουν νά μέ άποσπάσωσιν 
έκεΐθεν.»

Άναμένων τήν έπάνοδον τών απεσταλ
μένων του, έπεχείρησεν δκταήμερον έκδρο* 
μήν είς Ιθάκην, χάριν τών δμηρικών ανα
μνήσεων" έπανακάμψας δέ εις Μεταξάτα, 
έθλίβη, πληροφορηθείς, δτί ί, μόνη έκ τής συ
ζύγου αύτοΰ θυγάτηρ Ά δ α  ήσθένει, ή δέ 
Αλέγρα, θυγάτηρ αύτοΰ φυσική, ήν είχεν 
έμπιστευθή εις τινα μονήν τής ’Ιταλίας, άπε- 
βίωσε. Δέν έβράδυνε δμως νά λάβη αγγελίαν 
περί τής άναρρώσεως τής Ά δας του, και 
ουτω καθησύχασε, κατά τοΰτο, δ σάλος τής 
ψυχής του.

Έν τώ μεταξύ, λαμβάνει έπιστολήν τοΰ 
αειμνήστου ήρωος Μάρκου Βότσαρη, παρά* 
κινοΰντος αύτόν νά έπιταχύνη τήν εις τήν 
δυτικήν Ελλάδα έλευσίν του.

«Τίποτε νά μή σέ άποτρέψη, εγραφεν δ 
Μάρκος, άπό τοϋ νά έλθης είς τό μέρος τοΰτο 
τής Ελλάδος. Πολυάριθμοι εΐναι οί άπειλοΰν- 
τες ήμας έχθροί, άλλά θά τούς άποκρούσω- 
μεν, μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί τής εξο
χότητάς σου.. . .

Ό Μάρκος έγραψε τήν έπιστολήν ταύτην 
έσκηνωμένβς πρό τοϋ Καρπενησίου, δπου είχε 
συγκεντρωθη δ έξ δκτακισχιλίων ’Αλβανών 
στρατός τοΰ Μουσταή Σκόδρα πασα, καθ’?,ν 
ημέραν έμελλε νά έπιπέση νυκτός ε:ς τό έχ· 
θρικόν στρατόπεδον, μετά τριακοσίων πεν- 
τήκοντα ανδρείων Σουλιωτών καί νά άτο- 
Οάντ] τόν ένδοξον εκείνον θάνατον τού ήρωος, 
όστις άνέδειξεν αύτόν νέον Λεωνίδαν. Λεν 
έβράδυνε δέ καί δ άείμνηςος Μαυροκορδάτος, 
έλθών πρό μικροΰ είς Μεσολόγγι καί άναγο· 
ρευθείς Γ. Διευθυντής τής Δυτικής Χέρσου 
Ελλάδος, νά έπιστείλη τώ Βύρωνι, γράφω11 
αύτώ νά ταχύνη τήν εις Μεσολόγγι ελευσιν 
του, λέγων σύν τοϊς άλλοις- «Αί συμβουλαι 
σου έκζητοΰνται ώς χρησμοί, ή παρουσία σου, 
ή τοσοΰτον υπό πάντο* ποθούμε νη, θέλε·
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ρ,εταβάλει δλοτελώς τήν δψιν τών πραγμά
των . . .»  καί αύτός δέ δ ’Άγγλος καί είς τών 
π:οσφιλεστέρων φιλελλήνων συνταγματάρ
χης Στανώπ προσέθετε" «Τήν εσπέραν ταύ
την διηρχόμην τάς άγυιάς τής πόλεως (τού 
Μεσολογγίου) καί δ λαός περικυκλώσας με 
ώσεί στασιάζων, έζήτει τόν Βύρωνα, τόν 
περιμενομενον ώς τόν Μεσσίαν.»

Χάριν συντομίας, παραλείπομεν νά ένδια- 
τρίψωμεν λεπτομερέστεροι/ περί τοϋ έν Κε
φαλληνία βίου τοϋ ποιητοϋ. Άφιέρου εαυτόν 
διηνεκώς εις τάς περί Ελλάδος σκέψεις και 
φροντίδας του, άλληλογραφών περί τοΰ ο.γ.Τ>- 
νός της, άγαθοποιών πάντα έμφανιζόμενον 
“Ελληνα, περιθάλπουν απόρους Έλληνικάς 
οίκογενείας. Έν τώ μέσω δέ τών τοσούτων 
καί επιπόνων άσχολιών του, ήρέσκετο,χάριν 
αναψυχής, νά συζητή περί θρησκείας μετά 
τού δόκτορος Kennedy, 'Άγγλου ίατροΰ καί 
μεθοδιστοΰ τήν αιρεσιν, άναλαβόντος νά έμ
πνευση τό θρησκευτικόν αίσθημα, μεταξύ άλ
λων, καί τώ Βύρωνι. Καί δέν ήτο μέν ούτος 
θρήσκος, άλλ’ ήν έλιγώτερον άθρησκος ή δσον 
έπιστεύετο κοινώς, ώς δ ίδιος έλεγεν. Άνε- 
γίνωσκε καθ’ εκάστην τήν Ίεράν Γραφήν, καί 
ουδέποτε τόν άφινεν ή Βίβλος, ήν έδωρήσατο 
αύτώ ή άδελφή του, κατά τόν αποχωρισμόν 
των. Κατά τοΰτο δέν κρίνοι* εν άσ/.οπον νά 
παραθέσωμεν περικοπάς έπιστολής του τινός, 
ητις έθεωρήθη ώς όμο.Ιογία πίστεώς του, έν 
εποχή προγενεστέρα.

«Ώς πρός τάς γνώσεις μου, δύναμαι νά 
είπω, μετριοφρόνως, δτι είσίν άρκοΰσαι κατά 
τήν ιστορίαν. ’Ολίγων λαών αγνοώ τάς τύ- 
χας, άπό Ηροδότου μέχρι Γίββώνος. Καί αί 
κλασικαί σπουδαί μοί είναι οίκεΐαι ώς είς 
“άντα y-αθητήν, άφιεροίσαντα αύταΐς όεκα- 
τρία έτη σπουδής. Γινώσκω τούς νόμους τής 
“ατρίδος μου, όσον νά μή υποπέσω είς τήν 
ποινήν τής λαθροθηρίας (poaching.) Ένη- 
σχολήθην σπουδάζουν τό πνεϋμα τών νόμων 
‘καί τούς νόμους των έθνών, άλλά βλέπων 
τούς τελευταίους συνεχώς παραβιαζομένους 
“πεθαρρύνθην σπουδής τοσοΰτον ματαίας. Ώς 
~?ός τήν Γεωγραφίαν, εΐδον έπί τοΰ χάρτου 
"οσας χώρας, όσας οί πόδες μου ουδέποτε 
θέλουσι δυνηθή νά περιέλθωσιν. Έδιδάχθην 
>*ανά μαθηματικά, ώστε νά σκοτισθή δ νοϋς 
/,ωρίς νά φωτισθο 'Γπέλαβόν ποτε έμαυτόν

φιλόσοφον καί παρεδόθην είς πλείστας δσας 
παραλόγους θεωρίας καί πλανας. Άφοΰ επρε- 
σβευσα τά τής Στοάς, συνεπεία πτώσεως μου 
άπό τοΰ ίππου καί τής προξενηθείσης μοι άλ- 
γηδόνος άπέπτυσα τόν Ζήνωνα καί ήσπασθην 
τά τοΰ ’Αριστίππου, λέγων δτι τό καλόν είναι 
μόνον ή ηδονή. Ώς πρός τήν ηθικήν προτιμώ 
τόν Κομφούκιον άπό τάς δέκα εντολάς καί 
τόν Σωκράτη άπό τόν Άποστολον Παΰλον" 
είς τήν θρησκείαν δέ υποστηρίζω τήν χειρα- 
φέτησιν τών καθολικών καί ουδολως αναγνω
ρίζω Πάπαν 'Η άρετή έν γένει, ή εκά-
στη άρετή ιδία, είναι, κατ’ έμέ όιάθεσις τής 
ψυχής, αίσθημα, ούχί δέ άρχή. Φρονώ, ό'τι ή 
άλήθεια είναι τό πριότιστον προσον τοϋ Θεοΰ, 
δ θάνατος δε ύπνος αιώνιος, τοϋ σώματος 
τουλάχιστον. Ιδού ή σύντομος έκθεσις των 
δοξασιών τοϋ διεστραμμένου Γεωργίου Βύ
ρωνος, μεχρισοϋ μεταβάλη α ύτά ς....»

Τό εύτράπελ.ον τοΰ ποιητοϋ, ειςδηρεσκετο 
αείποτε σχεδόν έν ταΐς έπίζολαΐς του, εκδη- 
λοϋται καί ένταΰθα.

Ά λλά  καιρός ήδη, εν τή σκιαγραφία ήμών 
ταύτη, νά ίστορήσωμεν τά τοϋ Βύρωνος, ως 
ύπεσχόμεθα, υπό υψηλοτέραν εποψιν, την 
Έλληνικωτέραν τοϋ ίεροΰ ήμών άγώνος, μεθ’ 
ού τοσοΰτον στενώς συνδέεται το ένδοξον 
ονομα ΒΥΡΩΝ.

'Ο ήμέτερος Τρικούπης, ( ' Ιστορία τής ε.Ι- 
Ληνιχής έπαναστάσεως, εκδοσις δευτέρα, J  
εί καί έπί τό συντομώτερον πραγματευθείς τά  
περί αύτοΰ, άλλά καταδεικνύει, γενομενος 
μάλιστα μάρτυς αύτόπτης, τό μέγεθος και 
τήν σπουδαιότητα τοϋ γεγονότος. «'Η προσ
εχής έλευσις τοΰ Βύρωνος είς τήν Έλλαδα, 
λέγει δ είρημένος ιστορικός, καί τά έντεΰθεν 
προσδο<.ώμενα ένέβαλον είς κίνησιν τούς πάν- 
τας.» Περί αύτοΰ καί οι Εύρωπαΐοι ιστορι
κοί, έν οίς ιδίως δ Γερβΐνος, δ Μενδελσων, δια 
μακρών καί μετ’ έμβριθείας διέλαβον. Δεν θε- 
λομεν δε κατακριθή παραθέτοντες ώδε τά  
υπό τοϋ έπιφανοϋς Μενδελ σ̂ώνος ίξορουμενα .

«Ό λόρδος Βύρων, λέγει, άποκαλέσας

1 Έ?*νιζο|Αίθ* το ιντα  εκ τ ϊ .ς  * ν « χ 5Ϊ?*ς μ * ί  μ ε τ α -  
φράσίως τ ί ς  ττροκειίΛεν/ις ίατοριχς υττο του ττίτται- 
δευ|λένου καί φ ιλοτίαου νέου κ . Μ. I. Πχιταρρτ.γο- 
πούλου, υίου γονου τών ττρωτουργών ττ.ς άναγενντ- 
σ*ώ; «·*»·
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αύτόν μικρόν τ ι ανωτέρω, μάρτυρα 1ης νέας 
κοινωνίας, υπήρξε μέγας, ώς άνθρωπος, δπως 
ύπήοξε μέγας καί ώς ποιητής' απέδειξε τΒΰτο 
έν 'Ελλάδϊ.

«Έγνώριζε την χώραν κάι τους άνθρώποί>ς, 
καί οί οφθαλμοί του ουδόλως ήπατήθησάν 
υπό ποιητικής πλάνης. Σπανίως δέ μετέβη 
φιλέλλην άλλος είς την Ελλάδα τοσοΰΐον 
ελεύθερος άπό πάσης προκατίίληψεως.

«Καί περί αύτοΰ δέ τοΰ χαράκτήρος τής 
ελληνικής έπανάστάσεως αύδαμώς έπλάνατο: 
Έγνώριζεν δτι έπαρουσιάζετο εις τό κοινόν 
ώς συνήγορος καί προασπιστής άτυχους καί ά- 
πολωλότος νομιζομένου επιχειρήματος: Ά λ λ ’ 
ου^έν ήττον άνεδέχθη μετ’ άκραδάντου θάρ
ρους τήν άποστολήν τοΰ νά μέταβη είς τήν 
'Ελλάδα, ώς πληρεξούσιος τής φιλελληνικής 
τοΰ Λονδίνου επιτροπής.

ρ Έν τω μέσω άνωμάλων καίδυσαρέστων 
περιστάσεων δέν άπώλεσε τήν άταραξίαν, ό 
μέγας ά.ήρ, τό οξυδερκές καί εποπτικόν βλέμ
μα του. Ώφελήθη δ’ έκ τής έν Κεφαλληνία 
διαμονής του, Ϊνα πληροφορηθή, περί τής κά- 
ταστάσεως καί τών προθέσεων τών φατριών, 
άπέφυγεν δμως έπιμελώς νά συσχετισθή στε- 
νώτερον είτε μετά τούτου είτε μετ’ έκείνου 
τών άρχηγών. «"Αν άνεχώροΰν πρότερον εν
τεύθεν», έγραφε τήν 7 ην δεκεμβρίου τοΰ 
18 2 3  έκ Κεφαλληνίας πρός τόν γραμματέα 
τής έν Λονδίνω φιλελληνικής επιτροπής Bla- 
quiere, «ήθελ.ον μέ αναγκάσει νά προστεθώ 
είς τήν μίαν η είς τήν άλλην φατρίαν. Καί 
τώρα έτι άμφιβάλλω άν δέν θέλνι μοί συμβή 
τοΰτο, άλλ’ δμως θέλω πράξει πάντοτε δ,τι 
κάλλιον ».Κατά βάθος,συνεπάθει μάλλον πρός 
τους κυβερνητικούς δ Βύρων η πρός τους παλη- 
καράδες». μάλλον πρός τόν λεπτόν τούς τρό
πους καί εϋρωπαΐκώς μεμορφωμένον Μαυρο- 
κορδάτον ή πρός τόν ίνολοκοτρώνην. 'Όθεν 
καί έπεμψε τόν ταγματάρχην Stanhop μετά 
κολακευτικής επιστολής πρός τόν Μ αυροκορ 
δάτον, καί τώ διεβεβαίου δτι έθαύμαζε τό θάρ
ρος αυτοΰ, τά διανοητικά πλεονεκτήματα, καί 
ISίως τήν τιμιότητά του» .’Απεκάλει δέ αύτόν 
«Βασιγκτώνα η Κοσκιοΰσκον τής Ελλάδος».

α’Επειδή δέ δ Μαυροκορδάτος περί τό τέ
λος τοΰ έτους 18 2 3  μετέβη αύτοπροσώπως 
έξ 'Ύδρας είς τήν δυτικήν 'Ελλάδα, καί κα

τέστησε προσεκτικόν τόνλόρδονείς τήν σπου- 
δαιότητα τοΰ Μεσολογγίου, καί επειδή Συ
νάμα ο Stanhdp προετρεπεν αύτόν έπιμόνως 
νά ύπάγτ) έκεϊσε, άπεφάσισεν ο Βύρων νά με- 
ταβή καί μείν·/] τότε ούχί, ώς δ Κολοκοτοώ- 
νης έπεθύμει, είς Πελοπόννησον, άλλ’ είς τήν 
δυτικήν Έλλάδά.

Τήν πρωίαν τής 5 Τ·? ’Ιανουάριου τοΰ 1 821  
( 2 ί  Δεκεμβρίου 18 23 ) ένεφανίσθη, έκ τής 
τρικυμίας κάι τών Τούρκων ώς έκ θαύματος 
διασωθείς, είς τον λιμέν'ά τής πόλεως, ένθά 
ύπεόέξαντο αύτόν διά λαμπρών τιμών καί 
έχάιρέτισαν οί κάτοικοί ώς πολιτικόν Μεσ- 
σίαν. «Σέ περιμένομεν ώς τά νεογνά χελιδό
νας περιμένουσι τήν μητέρα των a τώ έλεγον. 
Ά λλά  δεν ήόύνατό τις αΰτ’ έπρεπε βεβαίως 
νά συγκινηθη βαθέως υπό τοιούτοιν διαβε
βαιώσεων, καί ο Βύρων έγίνωσκε καλώ'ς δτι 
άπασαι αί τιμαί κατά βάθος ένέκρυπτον λίαν 
υλικόν σκοπόν, δτι δ πονηρός ούτος λαός έ
βλεπεν έν τώ προσώπωτοΰ «μυλόρδου» τήν 
χρηματικήν δύναμίν αύτής τής Αγγλίας, 
τά άγγλικά δάνεια, καί ένόμ'ίζε τά θυλάκιά 
καί βαλάντια αύτοΰ άνεξάντλήτά.1

1 Ε νταύθα ό φιλελλην ίστορικ'ος εκφράζεται κάπως 
παρατολαως* νίσαν [Λεν οί άποβλε'ποντες είς την χρτ,- 
αατικήν άπ'ο του Λο’ρδου ωφέλειαν,άλλά και ουτοιχά
ριν τοΰ Ιεροΰ σκοπού τοΰ ττ,ς άπελευθερώσεως ττ.ς πα- 
τρίδος;άλλως δεν θά εθύσίαζδν περιουσίας, αναπαύσει;, 
ζωτ,ν ! Κατά τοΰτο ό Μενδελσων δεν τεκρ.τ,ριοΓ·ι^ν συ- 

ντ.θτ, άι/.ε:ολτψίαν και κρίσιν τού* υ-ετά δευτεοας σκε'- 

ψεις θέλε ι καί αύτος συνου.ολογτ.σει τοΰτο. 'Ο Βύρω ν 

αύτος, εί κα ι άσχάλων έπ ί τα ΐς διχονοίαις τ.ρ.ών,εκρι- 
νε πε '.ί έπιεικέστερον, άποδίδων πολλά τών έ*
λα ττω αάτω ν αας είς τάς τοτε περιστάσεις κ α ι  είς 
τήν μακροχρονιον δουλείαν τοΰ γε'νους* δεν έπελανθά- 
νετο τοΰ ορ,τρικοΰ εκείνου «ϊψ .ισυ αρετής άποεννυτ*ι 
δούλειον rp .aρ.» ’Ά ν  και ελάρ.βανε πανταχοΟεν πληρο
φορίας π ε :ιτώ ν  το'τε έπικράτουσών αθλιοτήτων μ,εταζ·* 
τών πολιτικών κα ι τών στρατιωτικών αρχηγών το'«» 
άγώνος, άλλά διεγίνωσκε, καθ' α στ,ι/.ειόΰσι οί κυρ ι-  

ώτεροι τών βιογράφων του, είς το σύνόλον τοΰ έθνους 
τ ή ν  ίσχυράν κ α ι  άκατααάχνιτον θέλησιν κ α ι  προσ

πάθειαν ν ά  μ.ή ψεύση τον ίερ^ν όρκον του ΐ ί ’ Ε λευθ ερ ι*  

η Θ άνατος» και εολεπε τήν καταπληκτικήν όρ.οιοττ,» 
τα  τ ώ ν  ν εω τε 'ρ ω ν  Ε λλήνων προς τους προγονούς τω ν* 

τον εξοχον κ α ι  |χέγαν τοΰτον λαον, οστις, εν τω 
σω τών μεγίστων καί βιαιότερων δι/ονοιών του,ω^ο* 
νο'ει, συντ.νοΰτο ώς άνήρέν ώρα γενικοΰ κινδύνου.

ΣΗΜ. Κ. Η.
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«’Εν θαυμασία μεταλλαγή άπέδειξεν δ Βύ
ρων διά μιας δτι έξηφάνισεν έν εαυτώ τόν 
φαντασιώδη καί περί τας -) ε α ς ενασχολου- 
μενον άνδρα καί ήδύνατο νά νίναι καί αύτός 
δλως διόλου, τό δή λεγόμενον, «άνθρωπος 
τοΰ κόσμου.» Ό Άλκιβιάδειος αύτοΰ χάρα- 
κτήρ φαίνετ’ αίφνης λαμβάνιον νεαν τροπήν, 
άφ’ δτου άπεφάσισε νά ένεργν; και πραττ'/ι 
πρός μέγαν σκοπον. 'Η δέ σκαια εκείνη, η 
πλήρης δοκιμασιών και στερήσεων ζωή, ήτις 
τόν περιέμενεν, άνέδειξε τήν πρακτικήν δια 
θεσιν καί φρόνησιν τοΰ "Αγγλου ωσει τινά 
δροσεράν καί ύγια πηγήν άτυ’ αυτοΰ αναβλυ* 
ζουσαν. 'Όθεν καί εύθΰς έξ αρχής εΐχεν έπι- 
στήσει τήν προσοχήν τοΰ νοός του μόνον εις 
δυνατά καί κατορθωτά. Ούτω προσεπαθησε 
νά μεταβάλν) τόν τρόπον τοΰ μάχεσθαι έπι 
τό άνθριοπινώτερόν ενταυτώ και φιλάνθρω- 
πότερον, νά κάταργησν) τάς βασάνους καί 
τόν φόνον τών αιχμάλωτων. ’Εφ’ ώ κάι ε· 
γράψε πρός τόν Γιουσοϋφ, τόν Τούρκον όιοι- 
κητήν τών Πατρών, συνιστών αύτώ ήπιω- 
τέραν συμπεριφοράν, έν ώ συνάμα τώ επε- 
στρεφε Τούρκους αιχμαλώτους. Ακολούθως 
προσεπάθησεν Ϊνα τά μεταξύ τών 'Ελλήνων 
ΐπικρατοΰντα άντίζηλα καί αντίπαλα κομ
ματικά στοιχεία συνδιαλλάξω, δεικνυμενος 
αύτός ούτος μάλιστα άνώτερος τών διενε- 
ξεοιν καί έρίδοιν των, καί αποφευγων πασαν 
στενήν συσχέτισίν του πρός τούς διαπλήκτι- 
ζομένους. Παντάχοΰ δέ καί εις παντας σύνε- 
βούλευε τήν σύμπνοιαν καί ομόνοιαν" και οσα- 
κις'Έλλην τ ι;  έζήτει νά συκοφαντήσω τόν άντί- 
παλόν του πρός αύτόν, ώδήγει ^αρέυθυς τόν 
παραπονούμένον πρός τόν κατηγορούμενον,τον 
αίτιον τών παραπόνων του, κάι τω άνεκοινου 
φανερά τά κατ’ αύτοΰ παράπονά τοΰ άλλου. 
Έπέτρεψε δέ είς τήν διάθεσιν τοΰ ΜαυρΟκορ- 
δάτου τά μετρητά χρήματά, δσα ειχ_ε φερει 
μεθ’ έαυτοΰ. Καί καθ’ εβδομάδά παρείχε μο- 
νον πρός τρόφάς δύο χιλιάδας ταλληρων. 
Προσέτι άνεδέχθη νά μισθοδοτή αυτός τους 
συντρόφους τοΰ Μάρκου Βότσαρη, καί συνα- 
πήρτίσεν έκ τών άπομέινάντων μαχητών τοΰ 
Καρπενησιού Σουλαωτικήν σωματοφυλακήν, 
προσεπάθησε νά συνειθίσνι αύτήν είς ευίωπαΐ- 
»ην πειθαρχίαν, καί ήρχισε να -ροετοιμαςη- 
ται δπως, προϊστάμενος αύτών ώς άρχιστρά- 
ττγος, έκστρατεύσν) κατά τής Ναύπακτού. »

'Ο συνετός ούτος καί μεστός θάρρους καί 
πεποιθήσεως τρόπος τής ένεργείας τοΰ Βύρω
νος, λέγει δ Μενδελόών, άπετελει αληθώς 
εύφρόσυνον δλως και ζωογόνον άντίθεσιν πρός 
τήν νεωτεοιστικην τάοιν τών άλλ^ων εκ τής 
'Εσπερίας έλθόντιύν φιλελλήνων, οίΐΐνες μη
δόλως άνάμετροΰντες τήν θεσιν αυτής, εζη- 
τουν νάτήνέκπαλιτίσωσιδιά μιας. Κορυφαίος 
τούτων ήν ό συνταγματάρχης Στανώπ, ο άλ
λως άγαπών είλικρινώς τήν Έλλαδα, αλλά 
πλανηθείς είς τάς σκέψεις κάι τάς ένεργείας 
του. Πρός αύτόν διεφώνει δ Βύρων καί έφι- 
λονείκει, τιτλοφορήσας καί «τυπογραφικόν 
ταγμάτάρχην,» ώς θέλοντα και καλα ναεί- 
σαγάγη έν 'Ελλ.άδι τήν ελευθεροτυπίαν, προς 
δέ νά έφαρμόστ) τάς τοΰΒενθάμου κοινωνικας 
καί οίκονομικάς άρχάς1. 'Ο Βύρων,ει καί δη
μοκρατικός τό φρόνημα, συνίστα όμως ινα εν 
'Ελλάδι προηγηθή, τής ελευθερίας ή τάξις. 
«Καλώς γεγυμναίμένο'ς και πειθαρχιών στρα
τός έφαίνετο αύτώ σπουδαιότερος η καλώς 
σύνταττομένη έφημερίς. "Εχουσα προϊστάμε
νον τών οικονομικών αύτής πραγμάτων έμ
πειρόν τινα χρηματιστήν, επιτηόειον στρα
τηγόν προϊστάμενον τακτικού στρατού καί 
τόν "Αγγλον 'Ά τιγγα αρχηγόν καλώς ώπλι- 
συ,ένου άτμήρους στολίσκου, έλεγεν ο Βύρων, 
δύναται καί πρέπει νά ηναι ή 'Ελλάς βέβαια 
περί τής έπϊτυχίάς τοΰ άγώνός της.» Πάνυ 
δικαίως έπιφέρει δ σοφός Μενδελσών, οτι ού- 
δείς τών φιλελλήνων έσκέπτετο τοσοΰτον 
δρθώς, ούδ’ ένήργει τοσοΰτον συνετώς προς 
τάς άρχάς καί τάς σκέψεις του. «"Οθεν ηδυ- 
νατο νά X δ Σολίον η ο Λυκούργος τής νεω- 
τέρας ''Ελλάδος, έλεγεν αύτός δ Γοίθιος, δ 
άλλως τε μή έγκρίνων τήν φιλελληνικήν έπι- 
χέίρήσιν τοΰ ποιητοΰ.»

Ανάγκη ν’ άφηγηθώμεν λεπτομερέστερον 
τά τοΰ πλοΰ τοΰ Βύρωνος άπό Κεφαλληνίας 
είς Μεσολόγγι.
- 'Ό Βύρων έξ Αργοστολιού έπιβάς μ υ 

στικόν τινός υπό 'Ίόνιον σημαίαν, προσωρμι- 
σθη είς Ζάκυνθον, πρός πορισμόν χρημάτων 
παρά τοΰ αύτόθι τραπεζίτου του Barff, και 
έ/.εΐθεν άνήχθη τήν Ί 7 τοΰ αύτοΰ μηνός διευ- 
θυνόμενος είς τόν προς άν ορον αλλα την 
επιούσαν, δοθρου βαθεος, ευρεθη πλησιέστατα

1 Τα ττί'Λ τούτου ορα πλοιτύτεοον έν or.asiwetstv
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δθωμανικοϋ τίνος δρόμωνας (φρεγάτας.) "Έ
πλεε συγχρόνως έπί άλλου πλοίου, βομβάρ- 
δας, υπό Ίονικήν καί ταύτης σημαίαν,πλοιαρ- 
χουμένης υπό τοΰ Κεφαλλήνος Βαλσα- 
μάκη καί ί  κόμης Γάμβας, μετά τών πλεί
στων τής άκολουθίας τοΰ Λόρδου, εφεοε 
δ’ έκτος άλλων πραγμάτων, οίον Αποσκευών 
πολεμοφοδίων κλπ. καί 25  χιλιάδας δίστη
λων' τό μυστικόν περιείχε μόνον δκτακιςχί- 
λια. ’Λλλ’ ένώ ο Βύρων, ο .lap  π ρ ο ς  Λόρδος, 
ώς άπεκάλουν αύτόν τότε ο: 'Έλληνες, (ορα 
ΈΛ.Ιηνιχα Χρονικά Μεσο.Ιογγίον)  διεσώθη 
άπό τοΰ έχθροΰ ενεκα τής ταχύτητος τοΰ 
πλοιαρίου του, καταφυγόντος- εις τάς Έ/ινά- 
δας (Σκρόφας,) ή βομβάρδα συνελήφθη καί 
μετεφέρθη εις Πάτρας.1

Τό πλοιάρων τοΰ Βύρωνος διασωΟέν έκ 
τών εχθρικών χειρών έκινδύνευσε ν’ άπολε- 
σθ·£,ώθούμενον υπό σφοδρών άνεμων, έπί τών 
μεταςΰ τών Έχινάδων καί τοΰ Δραγαμέστου 
σκοπέλων. Τρία ημερονύκτια διηρκεσεν ο κίν
δυνος, καθ’ δν οί πάντες είχον άπελπισθή, 
άλλά τό χείριστον πάντων, τότε έλαβεν 6 
Βύρων την πρώτην προσβολήν τής νόσου, ητις 
εμελλε μετ’ ου πολύ νά φερ·/] αυτόν είς τόν 
τάφον, καθό έν τοιαύτη χειμώνας ώρα λου- 
σθεΐς έν τή, θαλάσστ). Ό Μαυροκορδάτος Γ. 
Διευθυντής τής Δυτ. Χέρσου Ελλάδος, καί 
πάντες οί έν Μεσολογγίω πληροφορηθεντες 
τους κινδύνους καί τάς ταλαιπωρίας τοΰ λόρ
δου, έκυριεύθησαν υπό μεγίστης αγωνίας. 
Έπεμψαν πρός άντίληψίν του πέντε ένοπλα 
πλοιάρια καί τό πολεμικόν βρίκιον Λ εωνί
δαν, καί μόλις περί την αύγήν τής 2 ί  Δε
κεμβρίου κατευωδόθη τέλος είς Μεσολόγγι 
ό εύγενής φιλέλλην.

'Π υποδοχή αύτοΰ υπήρξε δηματελής, έν- 
θουσιωδεστάτη, άληθοΰς σωτήρος. "Απασα ή 
πόλις κατήλθε πρός συνάντησίν του εις τόν 
αίγιαλόν. Σύμπας δ στρατός, άπαντες οί πρό
κριτοι καί οί έν τέλει, πολιτικοί καί οπλαρ
χηγοί, εν ταΐς πλ>ουσίαις καί παικίλαις αύτών 
στολ.αϊς, μετά τοΰ Μαυροκορδάτου, άνέμενον 
καί συνώδευσαν αύτόν εις την προετοιμα- 
σθεϊσαν κατοικίαν του, κροτούντων τών τη-

1 Ορα ιστορίαν ττ,ς Ιλλτν . επαναστάσεων Σ .Τ ρ ι- 
κουπη και τήν λεπτορ.ερεστε'ραν άφτγτ,σιν εν τχΓς 
στ.α,ειώσεσι.

λεβόλ,ων άπό τών προμαχόνων και τών έν 
τώ λιμένι πλοίων, καί ζητωκραυγοΰντος τοϋ 
πλήθους. Οί αύτόπται τής σκηνής, λέγου- 
σιν οί βιογράφοι, δεν ήδύναντα νά κρατησω- 
σιν έκ τής συγκινήσεως τά δάκρυά των.

Καθ’ ήμας ηρκει η ύποόοχή αύτη, η έ/.- 
δήλωσις τής χαράς καί τοϋ ένθουσιασμοϋ έκεί- 
νου νά διδάζωσι τόν παρεξηγη'σαντα τό φρό
νημα τών Ελλήνων σοφόν Μενδελσώνα, καί 
πάντα συκοφάντην των, δτι καί οί έν Μεσο
λογγίω καί σύμπασα η Ελλάς έθεώρησαν τήν 
έλευσιν τοϋ μεγάλου ά/δρός ώς τό αίσιώτε- 
ραν γεγονός υπερ τοϋ ίεραϋ ημών άγώνος. Καί 
ο άκροθιγώς μόνον μελετησας τά τής έπο 
χής εκείνης θέλει πεισθή δτι μόνον η συναί- 
σθησις τής θεσεως είς ην διετέλαυν τότε τά 
τής έπαναστάσεως, ούδαμώς δέ υπολογισμός 
ίδιου συμφέροντος, παρήγαγε τήν χαράν, τάς 
έκδηλοίσεις έκείνας, έπί τή έλ.εύσει ~οϋ άν- 
δρός. Παραπέμπομεν τόν εύμενή άναγνώστην 
εις τήν ιστορίαν, ιδίως τοΰ ημετέρου Τρι- 
κούπη. Ούδίποτε τόν "Ελληνα κατέλιπε,κατά 
τήν μεγάλην έκείνην τούλάχιστόν εποχήν, ή. 
αύταπάρνησις. Εί δέ τ ι συνέβη λυπηρόν, ήν 
έργον τών φατριών καί τών κομμάτων, άτινα 
έ'κτοτε (καί μέχρι τοϋ νΰν, φεΰ!) σπαράτ- 
τουσι ‘τά στήθη τής δυστυχοΰς πατρίδος. 
Κατανοοϋμεν, δτι ή πάλη, ή τών κομμάτων 
είναι συμφυής εις λ,αόν ζωηρόν, νοήμονα, φι- 
λόκαινον, όποιος δ ελληνικός, άλλά δέον νά
έχ·/] τά δριά τη ς τότε μόνον ορθοποδεί ό
λαός έκεΐνος.

Καί κατά τήν ατό 'Επτάνησου εις Μεσο
λόγγι κάθοδόν του λοιπόν, δ δαιμόνιος ποιη
τής έπέπρωτο νά τύχτι τών έναντιοτήτων 
εκείνων, αϊτινες μοιραίως παρεμβαίνουσιν 
είς πάσαν άποφασιστικήν, είς πάσαν σπου- 
όαίαν πραξιν τοΰ βίου του. Εις Μεσολόγγι 
δε έμελλε νά ύποσττί μαρτύρια ηθικά τε καί 
σωματικά, ών τάς λεπτομερείας εύρήσει ο 
άναγνώστης έν ταΐς σημειώσεσιν.

Ή μοϋσα τοΰ Βύρωνος είχε σιγήσει πρό 
πολλοΰ χρόνου. Άπησχόλ.ει τόν ποιητήν άλλη 
υψηλοτέρα, εύγενεστέρα, δυνάμεθα είπεϊν, 
έμπνευσις, ή τής πολεμικής δόξης, $,ν ήλθε 
ζητών έν Έλλάδι καί έν Έλλάδι εμελλε νά 
άκουσθώσιν οί τελ.ευταΐοι, οί κύκνειοι φθόγ
γοι του-

/

Ε Υ Ρ Ω  Ν 3 2 7

*Ή ρ ώων πόλις Μεσολόγγι 
Ε ίς σε οί έσχατοί του φθόγγοι

Ιξέπνευσαν οί τεθλιμμένοι,

κατά τόν προσφιλούς, άλλά πολυκλαύστου 
μνήμης, ήμέτερον ποιητήν Καοασούτσαν.

Τήν 1 0/22 Τανουαρίου 1 82 4 ,ημέραν,καθ’ 
$ν συνεπλήρου τό τριακοστόν έκτον έτος τής 
ηλικίας του, έξελθών ό ποιητής τοΰ κοιτώνος 
του,μετέβηείς παρακείμενόν τι δωμάτιον,ένθα 
ησαν συνηγμένοι δ Στανώπ καί άλλοι φίλοι 
τοΰ λόρδου, πρός ους άνέγνωσε τά κάτωθι 
ποίημα, μειδιών καί λέγων αύτοϊς, κ ίδοΰ στί
χοι, οίτινες δέν ώμοιάζουν πρός συνήθη μου 
τινα έργα. Σήμερον είναι ή τριακοστή εχτη 
επέτειος ήμερα τών γενεθΛίων μου.
Ή  καρδιά μου καιρός είναι άνερώτευτη να ζ τ , 
άφοΰ έπαυσε ν’άνάφτγ) σ’άλλους φλόγα Ιρωτική· 
πλήνά νεπα υσ εν’άνάφτη ’ ς άλλους φλόγα ερωτική 
ή καρδιά μου πάντα  θέλει μέ τον έρωτα νά ζί).

ΪΙοΰ εμαράνθησαν τά νιάτα ,πανε τ ’άνθη κ ’οί καρποί 
τής άγά πης ’τώρα τάφος και καϋμός μ ’άκαρτερεΐ. 
Μέ θειαφότοπον ομοιάζει τών ς-ηθιών μου -ή φωτιά 
οπου κα ίτα ι καί δέν κα ίε ι, έίν’νεκρόκαυστη πυρά'

Φόβοι, ελπίδες, πόνοι, ζάλαι τήν καρδιά μου δέν
[κινοΰν

οέν ισχύει μητ’ ή αγάπη , ’ ςτόν ζυγόν πλήν μ.έ
[κρατοδν

Μακρυά τώρα άπ ’ τήν ψυχήν μου, μακρυά τέ-
[τοιοι στοχασμοί 

εις τον τάφον τώρα ή δόξα τόν άνδρεΐον ξεπρο-
[βοδεϊ.

Καί του κλεΐ τά μάτια  αν πέσγ, θύμα τής ελευ-
[θερίας.

Τήρα γύρω μας τουφέκι, φλάμπουρο, δ ό ξα ,Ε λλά ς ! 
0 Σπαρτιάτης |3αcαμέvoς ’ςτήν ασπίδα ενα καιρόν 
πλιό ελεύθερος δέν ήτο άπ ’τον τωρινόν Γραικόν.

Ί-υχή, ξύπνησε ψ υ νή  μου, τήν Ε λλάδα δέν ξυπνώ 
εξυπν’είναι ή Ε λλ ά ς  μου ! Ψ υχή  ξύπνα άπ ’τό 3υ0ό 
την άΟάνατη στο’/άσου, τήν ουράνιο πηγή 
*ου ποτίζει τό κορμί σου’ οθεν ήλθες τρέχα έκεί.

Παβη οπου ξανανειοινουν καταπάτα  τα ψυχή 
Χρηστό γ ιά  μέ τοΰ κάλλους ειν’ τό γέλοιο κ ’ ή

. - , > *ντηννιοτη σου λυπάσαι, γ ια τ ί θέλεις πλιό νά ζής
•Ί ί τιμής έδώ είναι ό τάφος, τρέξε αύτοϋ νά σκο-

[τωθτις:

Δέν σοϋ μένει παρά νά εΰρης δ ,τι εγύρευες παντοΰ 
καί νά τό ευργ)ς δέν μπορούσες, μνήμ’ άνδρόςπο-

[λεμικοΰ.
Βρίσκοντάς το, κύτα  γύρω, π ιάσ ’ τήν θέσι ποδ

[ποθείς
γ ιά  τήν δόξαν πολεμόντας, πέσ’Ικεΐ ν άναπαυθνις.

Μεταφράζων τους στί/ους τούτους, έν 
Μεσολογγίω, τώ 18 2 4 , δ αείμνηστος Σπ. 
Τρικούπης, έν τ-?) άφελεΐ καί ποιητική όντως 
δημώδειγλώσσνι, έπιφέρει «μου έφαίνετο δτι 
έδιάβαζα τήν διαθήκην τής καρδίας τον. » 
Καί ημείς οί άναγινώσκοντες τήν άνεπιτή- 
δευτον καί ρέουσαν αυτήν μετάφρασιν, δέν 
νομίζομεν δτι φέρεται είς τό ούς ήμών ώς 
απήχημά τι, ώς φθόγγος τών πολυταράχων, 
άλλ’ ένδόξιυν έ/.είνων ημερών τοΰ άγώνος; 1

Έάν μή άλλο, άρκεΐ τό ποίημα τοΰτο, τό 
προφητικόν, ούτως είπεϊν, νά έκοηλώσ^ τό 
άμετάτρεπτον τοΰ Βύρωνος δπως υπηρε Γησνι 
τήν Ελλάδα μέχρι και αύτής τής θυσίας τής 
ζωής του. Καί έθυσίασεν ό'ντως αύτήν εθε
λουσίως !

("Ε πεται συνέχεια.)
κ ω ν . n a n .

Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ  Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΑ .2

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ν

Βραχεία καΟολου ε ί  σ α γ ω γ ΐ  είς την Πλάτωνος 
φιλοσοφίαν. Περί τής κατά ΙΙλάτωνα τ, 0 t κ ΐ  ς 
κα ι τοΰ ά γ α θ ο ΰ ,  π ε ι ΐ  τοϋ κ α κ ο 0 ώς εναντίου 
τω  άγαθω, π ε : ι  τών α γ α θ ώ ν  καί κ α κ ώ ν έν τώ  
κο’σμω, WEfi τοϋ κ ο σ μ ο υ αύτοΰ ώς δτ·,μιουργτ,|Λα- 
ματος και X8f\ τοΰ παραγαγο'ντος αϋτο Ο τ,- 
μ t ο υ ρ γ  ο ΰ .

ά. Βραχεία χαθύ.Ιου εισαγωγή.
Πλάτων Άρίστωνος καί Περικτιόνης, ή'τις 

τά γένος άνέφερεν είς Σάλιωνα, Αθηναίος, 
έγεννήθη τώ 4“ τής 8 7 Τ,ί Όλυμπιάδος, ήτοι

1 Μετεφράσθν. βραούτερον το ττο ίταα  ΰπο  άλλου 
οοκιρ.ου ποιτ.τοΰ προσφιλούς ^χν'ήυ.τις, ένθερμου οπα
δού ττ^ς δτ,ρ-οτικτς γλώ σ σ α ς , οπερ, ίσω ς δν,μ,οσιεύσω- 
|χεν εν ταΓς σημειώσεσιν.

2 Έ πιτου-ή ττ,ς έν τω  «Βύρωνι» ·νενου.έντ,ς οιχι- 
λίας ύπο Π. Κουπιτωρνι περι ττ,ς φιλοτοφίας τοϋ 
ΙΙλάτωνος.
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τώ 4 2 9 ’? π. Χρ. Έτελεύτησε δε τώ 1<? ετει 
1 0 8 Τ·ς Όλ.υμπιάδος, ήτοι τώ 348'? π. Χρ. 
βίους έτος £ν πρός τοΐς ,δγδοήκοντα. Καί 
έτάφη έν τή ’Ακαδημία, ένθα τόν πλεΐστον 
χρόνον διετέλεσε φιλοσοφών. Γ/θθεν χ α ι*u4x(i- 
δημαϊχη προσηγορεύθη ή άπ’ αυτοΰ αίρεσις.

Παν ό',τι καλόν προήλθεν άφ’ έκάστου τών 
μέχρι τοϋδε φιλοσοφικών συστημάτων με- 
λετήσας καί βασανίσας δ μέγας τοΰ Πλ.άτω- 
νος νοΰς, οΰτως έ τελειοποίησε καί είς £ν άρ- 
μονικώτατον όλον ^υνηψεν, ώστε και η ν.Ιη 
καί τά χολ.Ιά τών φυσιολόγων, καί ή ήθιχη 
καί οί αριθμοί τών Πυθαγορείων, και το tv, 
τών Έλεατών καί ή χίνησις, καί δ,τι έ'τε- 
ρον υπό τών προ.τέρων φιλοσόφων εθεωρηθη, 
λαμβάνει ήδη τήν προσήκουσαν θεσιν, καί 
συντελεί ποός τήν έντέλειαν τοΰ πλατων.ικοΰ 
φιλοσοφικοΰ συστήματος- «Μίζιν τε εποιη- 
«σατο τώντε Ηρακλείτειων λόγων καί Πυ- 
«θαγορικών καί Σωκρατικών. Τα μεν γάρ αί- 
?)σθητά, καθ’ Ηράκλειτον τά δε νοητά, 
«κατά Πυθαγόραν, τά δέ πολιτικά, κατά 
Σωκράτην έφιλοσόφειη (Λ. Λ.). Ό Πλάτων 
ζητών τ ί ποτ’ έςτίν επιστήμη, διακρίνει 
τήν α’ίσθησιν καί τήν δρθήνΐ δοζαν άπο 
τής έπιστήμης, ην αρμονίαν τοΰ θεωρητι- 
κοΰ καί πρακτικοΰ βίου λέγει. «ΊΙ δέ γε 
«φιλοσοφία κτήσις έπιστήμης, έν η συμπέ- 
«πτωκεν άμα τό τε ποιεΐν καί τό έπίστα- 
»σθαι χρήσθαι τούτω, δ άν ποιή.» 'Η φι
λοσοφία κατά Πλάτωνά έστιν έ'ρως πρός 
τήν σοφίαν, ής ενδεής ·στιν q φιλοσοφών. 
«Τόγεφιλομαθές καί φιλόσοφον τοΰτο.» ’Αλ
λαχού οέ ορίζει αυτήν έκτενέστερον καί ποι- 
ητικωτερον. κ Τοΰτο δή (τό φιλοσοφεΐν), ώς 
«έ'οικεν, ούκ δστράκου άν εΐη περιστροφή, 
))άλλά ψυγής περιαγωγή έκ νυκτερινής τι- 
«νος ήμέρας εις άληθινήν τοΰ οντος ίούσης 
D επάνοδοί',ήν δή φ ι λ ο σ ο φ ί α ν άληθή φήσο- 
«μεν είναι.» Μέσον δέ πρός άπόκτησιν αύ
τής έστιν ή δια.ΐεχτιχη, καί διά τοΰτο ί  Πλά
των έξέθηκε τήν έαυτοΰ φιλοσοφίαν έν δια- 
λόγοις δραματικώς καί τόν διαλεκτικόν τρό
πον έθεώρει καθολικώτατον άμα και περιε- 
κτικώτατον. «Αύο δέ πάντων άπέφαινε τάς 
«άρχάς θεον καί ν.Ιην, 8ν καί νονν προσα- 
«γορεύει καί αίτιον. Καί τής όλης δέ γενέ- 
«σεως αίτιον έλεγε τόν θεον είναι, ό'τι πέ- 
«φυκ^ν Αγαθοποιόν είναι» (λ. Α.)

Τρία δέτινα περιλαμβάνει 'η, Πλάτωνος 
φιλοσοφία, τά αισθητά , τάς «(ίώς καί τους 
άριθμούς. Καί τά μεν αίσθητά άεί ρέοντα 
ύπελάμβανε καί μηδεμιαν αλήθειαν έχοντα. 
«Έκ νέου τε συγγενόμενος (δ Πλάτων) πρώτ 
«τον Κρατύλω καί ταΐς Ήρακλειτείαις δό- 
«ξαις, ώς απάντων τών αισθητών άεί ρεόν- 
»των καί έπιστήμης ούκ οΰσης, ταΰτα μέν 
«καί ύστερον οΰτως (ρέοντα δηλαδή) ύπέ- 
«λαβε» (Άριστοτ.). Περί δε τών ιδεών ό 
’Αριστοτέλης λέγει ό'τι δ Πλάτων τούς κα- 
θόλ.ου δρισμούς τοΰ Σωκράτους έκάλεσεν ιδέας·, 
παοά ταύτας δέ καί κατά ταύτας ότι λέγον
ται πάντα τά αισθητά. Σωκράτους όέ περί 
«μέν τά ηθικά πραγματευομένου, περί δέ τής 
«όλης φύσεως ούδέν jv  μέντοι τούτοις τό καθό- 
»λου ζητοϋντος, καί περί Ορισμών έπιστήσαν- 
«τος τήν διάνοιαν.έκεΐνον (τόν Σωκράτην) ά- 
»ποδεξάμενος(δ Πλάτων).διά τόζητήσαι περί 
«τών καθόλου, τοιοΰτον ύπέλαβεν, ώς περί 
«ετέρων τους δρισμοΰς τούτους γινομένους-, 
«καί ού περί τών αισθητών τίνος. Αδύνατον 
!)γάρ εΐναι τόν κοινόν όρον τών αισθητών τίνος 
«άεί γε μεταβαλλόντων. Ούτος ούν (ό Πλα- 
»των) τά μέν τοιαϋτα τών ό'ντων (δηλ. τούς 
«κοινούς όρους) ιδέας προςηγόρευσε, τά δ’αί- 
«σθητά τταοά ταΰτα καί κατά ταΰτα λεγετ 
«σθαι πάντα.» Ιδού δέ καί ή διαφορά τών 
τοΰ Σωκοάτους δρισμών άπό τών τοΰ Πλά
τωνος ίδεών. « Ά λλ ’ δ μέν Σωκράτης τά κα- 
θόλ.ου ού χωριστά έποίει, ούδέ τούς δρισμοΰς- 
»οί δ’ έχώρισαν (δ Πλάτων), καί τά τοιαϋτα 
τών ό'ντων ιδέας προσηγόρευσαν.» Είπόντος 
δέ Σωκράτους τούς καθόλου δρισμούς αιτίους 
τής άληθοΰς γνώσεως μόνον, δ Πλάτων είπεν 
αύτούς καί τοΰ είναι αιτίους. Έδόξαζε δέ δτι 
αί ίδέαι ούκ έν τή υλη είσίν,ώς δ Άναςαγόρου 
νοΰς, άλλά παρά τά αίσθητά, άίδιοι (έκτος 
δηλονότι τόπου καί χρόνου) ουσαι, άποτε- 
λ.οϋσι τό £ν έπί πολλών,τό καθόλ.ου ή τό ε*1 
πολ.λών κοινόν. «Τάς δ’ αΰ ίδέας νοεΐσθ*1 
μέν φαμέν, δράσθαι δ’ οΰ.» Τά δ’ α<σθ))Τα) 
μηδεμίαν έχοντα κατά Πλάτωνα πραγμ*' 
τικότητα, λαμβάνουσι ταύτην, καθ’ όσον με* 
τέχουσι τών ίδεών. «Κατά μέθεξιν γάρ ει- 
«ναι τά πολλ.ά τών συνωνύμων δμωνυμ® 
«τοΐς εϊδεσι' τήν δέ μέθεξιν τοΰνομα μετε* 
»βαλ.ε.» Πώς όμως τά αίσθητά μετέχο’-»®1 
τών ίδεών, περί τούτου δ Πλάτων ούδέν ώρ'·"
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οεν. Αί μέν λοιπόν ίδέαι είσίν αίτιαι τών 
οντων, ή δέ τοΰ άγαθοϋ έστιν ή μεγίστηιόέα 
τό δντως ον δ $£o'c' ούτος δέ έστι τό κινοϋν 
τάς ίδέας, δ διά τών ίδεών δημιουργήσας τά 
πάντα καί διακοσμών. Ό Πλάτων άρα, πλήν 
τών ίδεών, τήν αύτήν έχει περί θεοΰ μεγα
λοπρεπή ίδέαν, ήν καί δ Σωκράτης είχε. «Καί 
«εδοξέ μοι τρόπον τινά ευ έχε tv τό τόν νουν 
«είναι πάντων α’ίτιον καί ήγησάμην εί τοΰθ’
))ούτως έχει τόν γε νοΰν κοσμοΰντα πάντα 
»κοσμείν, έκαστον τιθέναι ταύτν], οπ  ̂ άν 
«βέλτιστα έχη.»

Έν δέ τή ηθική δ Πλάτιον τέλος καί μέ- 
γιστον άγαθόν, πρός δ πρέπει νά φθάστ) ο 
ά'νθρωπος τίθησι τήν άφομοίωοΊν αύτοΰ πρός 
τόν θεόν, ήτις έντελώς όύναται νά γείνη μό
νον μετά θάνατον. «Έπιτηδεύων αρετήν, 
»δσον δυνατόν άνθρώπω δμοιοΰσθαι θεώ. 
«Όμοίωσις δέ δίκαιον καί δσιον μετά φρονή- 
«σεως γενέσθαι.» Τέσσαρας δέ πρώτας πα
ραδέχεται άρετάς φρόνησιν, άνδρίαν, σω
φροσύνην καί δικαιοσύνην, ες ών παραγει 
πασαν άλλην μερικωτέραν. Τέλος δέ κατά 
τήν μεγαλοπρεπή θεωρίαν τοΰ Πλάτωνος δ 
θεός έστι τό μόνιμον καί αμετάβλητον άγα
θόν, δ δέ κόσμος τό γεγονός άγαθόν, ή δε 
τοΰ άνθρώπου ψυχή τό έν ώ καί δι’ ού τό 
άγαθόν εν τώ κόσμω γίνεται.

Π.Ιάτωνος ήθιχή.

Κατά Πλάτωνα οί θεοί μεταχειρίζονται 
τούς άνθρώπους ύπηρέτας πρός τό λέγε ιν τε 
καί πράττειν τά τοΐς θεοΐς κεχαρισμένα, κε- 
χαρισμένα δέ τοΐς θεοΐς έστι τά δσια, τά δέ 
έναντία τών κεχαρισμένων τά άσεβή. α(Εύ- 

ό̂φρ. 1 3— 1 4) Ά λλά  τίς δή θεών θεραπεία 
»ειη άν ή δσιότης; Ιίύθ. "Ηνπερ, ώ Σώκρα- 
’'τες, οί δοΰλοι τούς δεσπότας θεραπεύουσιν. 
»Σω. Μανθάνω υπηρετική τις, ώς έοικεν εϊη 
»θεοΐς.« Καί μετ’ δλίγον « τόδε μέντοι σοι 
»απλώςλέγω, δτι έάν μέν κεχαρισμένα τις 
«έπίστηται τοΐς θεοΐς λέγειν τε καί πράτ- 
8τειν εύχόμενός τε καί θύων, ταΰτ’ έστι τά 
11 όσια, καί σώζει τά τοιαϋτα τούς τ ’ ίδιους 
»οίκους καί τά κοινά τών πόλεων- τά δ ’ έναν- 
»τία τών κεχαρισμένων άσεβή, ά δή καί 
*4νατρέπει άπαντα καίά.τόλλυσιν. (Αύτόθι). 
Αλλά τούς ά /θρώπους έδημιούργτ.σαν οί θεοί 
ελευθέρους δπως έκλέγωσιν αύτοί τόν ίδιον

αύτών βίον, καί δ'ντινα βίον εκ7.έζνι έκαστος 
τοιοΰτος ώς έπί τό πολΛ καί γίνεται. (Νόμ. 
904) «Επειδή κατεΐδεν ημών δ βασιλεύς 
«εμψύχους οϋσας τάς πράξεις απασας και 
«πολλήν μέν άρετήν έν αύταΐς ουσαν, πολ- 
«λήν δέ κακίαν, άνώλεθρον δέ δν γενόμενον, 
«άλλ* ούκ αιώνιον ψυχήν καί σώμα καθάπερ 
«οί κατά νόμον δντες θεοί— γενεσις γαρ ουκ 
«άν ποτε ην ζώων άπολομένου τούτοιν θα- 
»τέρου— καί τό μέν ώφελεΐν αει πεφυκος, 
«δσον άγαθόν ψυχής, διενοηθη, το δε κακόν 
«βλάπτειν, ταΰτα πάντα ξυνιδών έμηχανή- 
«σατο ποΰ κείμενον έκαστον τών μερών νι- 
«κώσαν άρετήν, ήττωμένην δέ κακίαν έν τώ  
«παντί παρέχοι μάλιστ’ αν καί ραστα και 
«άριστα, μεμηχάνηται δή πρός παν τοϋτο 
»τό ποιόν τ ι γιγνόμενον άεί ποιαν εόραν δει 
«μεταλαμβάνον οίκίζεσθαι καί τίνας ποτέ 
«τόπους, τής δέ γενέσεως τοϋ ποίου τινός 
«άφήκε ταΐς βουλήσεσιν έκάστων ημών τάς 
«αιτίας, δπη γάρ άν επιθυμή και οποίος τις 
»ών τήν ψυχήν, ταύτ·Γ, σχεδόν εκαστοτε και 
» τοιοΰτος γίγνεται άπας ημών ώς τό πολύ.» 
Ή έλευθέρα δέ αΰτη βούλησις τοΰ άνθρώπου 
πρός τό αίρεΐσθαι τό άγαθόν ήτο κακόν συν
επάγεται λογικώς τό υπαίτιον καί τήν άξιο- 
μισθίαν, καθάπερ καί έν τή χριστιανική ηθική, 
τών μέν κακών είς </Α.δου μεταπορευομενων, 
τών δέ άγαθών είς τόπον άγιον δλον. (Αύ· 
τόθι) «Μ εταβάλλει μέν τοίνυν πάνθ’ δσα 
«μέτοχά έστι ψυχής, έν έαυτοϊς κεκτημένα 
«τήν τής μεταβολής αιτίαν- μεταβαλλοντα 
«δέ φέρεται κατά τήν τής ε μαρμένης τάξιν 
«καί νόμον, σμικρότερα μεν τών ηθών με- 
«ταβάλλοντα, έλάττω κατά τό τής χώρας 
«έπίπεδον μεταπορεύεται,πλείω δε και αδι- 
»κώτερα μεταπεσόντα είς βάθος τάτε κάτω 
«λεγόμενα τών τόπων, δσα Άοην τε και τα  
» τούτων έχόμενα τών ονομάτων επονομαζον- 
«τες σ©όδρα φοβοΰνται και δνειροπολοϋσι 
«ζώντες διαλ.υθέντες τε τών σωμάτων, μείζο} 
»δέ δή ψυχή κακίας ή άρετης (επιόοσιν) οπό·· 
»ταν μεταλάβη διά τήν αύτής βουλησιν τε 
»καί δμιλίαν γενομένην Ισχυρά ν, δποταν μεν 
»ά,3ετή θεία προσμίζασα γίγνηται όιαφερόν- 
«τοις τοιαύτη, διαφέροντα και μετεβαλε τό· 
«πον ά , ιον δλον, μετακομισθεΐσα εις αμεινω 
«τινά τόπον έτερον, δταν δέ τάναντία, έπί 
ϊτάναντί« υ.εθιδρύσασα τόνάύτης βίον. Αυττ

2
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8 τοι δίκη έστι θεών, οι ’Όλυμπον έχουσιν.. 
» . . .  κακίω μέν γιγνόμενον πρός τάς κακίους 
«ψυχας, άμείνω δέ πρός τάς άμείνους πο- 
»ρευόμενον έντε ζωή καί εν πάσι θανάτοις 
πάσχειν τε ά προσήκον δράν έστι τοϊς προο- 
»φερέσι τούς προσφερεΐς καί ποιεΐν.»

γ  . Περι τον άγαθοΰ.

Περί δέ τοΰ αγαθόν καί της αρετής \ί δ 
Πλατών θεωρεί ου μόνον πρός τόν άνθρωπον 
άλλά καί πρός τήν πολιτείαν, προκύπτουσι 
τά  έξης έξ αύτών τών λόγων αύτοΰ εξαγό
μενα. Ή Εδεα τοΰ άγαθοΰ έστι μέγιστον 
μάθημα καί δι’ αύτής καί τά δίκαια καί τά  
άλλα γίνονται χρήσιμα καί ωφέλιμα' διότι, 
εί αύτήν ούχ ίκανώς γινώσκομεν δτι μάλιςα  
τα  άλλα ει έπιστάμεθα άνευ της γνώσεως 
αύτης, ούδέν ήμΐν όφελος, ώσπερ ούδ’ εί κε- 
κτήμεθά τ ι άνευ τοΰ άγαθοΰ. (Πολιτ. 505)  
«Οίμαι δέ τοΰτο μάλλον, έπεί δτι γε ή τοΰ 
Κ άγαθοΰ ίδέα μέγιστον μάθημα, πολλάκις 
ϊάκήκοας, ή δίκαια καί τά  άλλα προσχρη- 
«σάμενα χρήσιμα καί ώφέλιμα γίγνεται. καί 
»νΰν σχεδόν οίσθ’ δτι μέλλω τοΰτο λέγειν, 
«καί πρός τούτω, αύτήν ούχ ικανώς ΐσμεν 
«εί δέ μή ϊσμεν, άνευ δέ ταύτης εί ό'τι μά- 
»λίστα τάλλα επισταίμεθα, οίσθ’ δτι ούδέν 
«ήμΐν όφελος, ώσπερ ούδ’ εί κεκτήμεθά τι 
»ανευ τοΰ άγαθοΰ. η οιει τ ι πλ.έον εΐναι πά- 
»σαν κτήσιν έκτήσθαι, μή μέντοι άγαθήν ; 
»ή πάντα τάλλα φρονεϊν άνευ τοΰ άγαθοΰ, 
«καλόν δέ καί άγαθόν μηδέν φρονεϊν;» Πα
ραβάλλει δέ τό άγαθόν πρός φωτεινόν τ ι δν 
καί τοΰ όντος τό φαεινότατον, είς δ δ άν
θρωπος δφείλει νά άφορα. «(Αύτ. 5 18 )  Ό 
«δέ γε νΰν λόγος, ήν 0’ έγώ, σημαίνει ταύ- 
»την την ενοΰσαν έκάστου δύναμιν έν τήψυ^ή 
»και τό ό'ργανον, φ  καταμανθάνει έκαστος, 
»εί όμμα μή δυνατόν ην άλλως η ξύν δλω 
»τώ σώματι στρέφειν πρός τό φανόν έκ τοΰ 
«σκοτώδους, ουτω ξύν όλη τη ψυχή έκ τοΰ 
«γιγνομένου περιακτέον είναι, έως άν είς τό 
«δν καί τοΰ οντος τό φανότατον δυνατή γέ- 
»νηται άνασχέσθαι θεωμένη· τοϋτο δ’ ειναί 
»φαμεν τάγαθόν.» Κατέχει δέ τήν τελευ- 
ταίαν καί ύπερτάτην βαθμίδα έν τή κλίμακι 
τών γνώσεων ή ίδέα τοΰ άγαθοΰ, καί ταύ
την πρέπει να ιδ>] ο μέλλων έμφρόνως νά

^̂"ί* ~'J ίδια ή δημοσία, διότι αύτη έστίν

αιτία πάσι πάντων ορθών τε καί καλών. 
(Αύτ. 5 17 ) «Τά δ’ ούν έμοί φαινόμενα ουτω 
«φαίνεται, έν τώ γνωστώ τελευταία ή τοϋ 
«άγαθοΰ ίδέα καί μόγις δρασθαι, οφθεΐσα δέ 
«συλλογιςέα εΐναι, ώς άρα πασι πάντων αυτη 
«δρθώντε καί *αλών αίτια, έν τε δρατώφώς 
«καί τόν τούτου κύριον τεκοΰσα έντε νοητοί 
«αύτή κυρία αλήθειαν καί νοΰν παρασχομένν;, 
«καί δτι δει ταύτην ίδεΐν τόν μέλλοντα έν.- 
«φρόνως πράξειν ή ιδία ή δημοσία.»

Κατέκρινάν τινες τόν Πλάτωνα δτι δέν 
άνέπτυξε θεωρίαν τινά περί καθηκόντων,άλλ* 
τοΰτο φαίνεται συνέπεια τοΰ συστήματος αυ
τού’ διότι δποθέμενος δτι τό λογικόν έστιν 
ή άληθής τοΰ άνθρώπου ούσία, καί ή άνά- 
πτυξις αύτοΰ υπέρτατος νόμος, ένόμιζε πά
σαν άγνοιαν κακίαν καί αίσχος, ώς άντιπί- 
πτουσαν τώ λογικφ καί πάντη άλλότριον 
τής ψυχής, καί διά τοΰτο ηγείτο τήν ψυχήν 
άμαθή έναντίον τής εαυτής θελήσεως. (Σοφ. 
228) «Δύο μήν ειδη κακίας περί ψυχήν ρη·
«τέον τό μέν οίον νόσον έν σώματι, τό
«δέ οίον αίσχος έγγιγνόμενον Έ στι δή
«δύο ταΰτα, ώς φαίνεται, κακών έν αύτΫί 
«γένη, τό μέν πονηρί* καλούμενον υπό τών 
«πολλών, νόσος αύτήί σαφέστατα δν . . .  τό 
«δέ γε άγνοιαν μέν καλοΰσι, κακίαν δ’ αύτό 
«έν ψυχή μόνον γιγνόμενον ούκ έθέλουσιν δριο- 
«λογεΐν. . . .  καί δειλίαν μέν καί ακολασίαν 
»καί αδικίαν ξύμπαντα ταΰθ’ ήγετέον νόσον 
»έν ήμΐν, τό δέ τής πολλής καί παντοδαπίί 
«άγνοιας πάθος αίσχος θετέον.» Τούτοις συ
νεπώς ένόμιζε τήν ψυχήν άκουσίως κακήν κατά 
τό «ούδείς έκών κακός.» Διότι ή βούλησή 
άφορα είς τό άγαθόν, καί άν τίς τ ι πράττϊΐ 
ένεκά του, ού τοΰτο βούλεται, δ πράττει, 
άλλ’ έκεΐνο ού ένεκα πράττει" ένεκα άρα τον 
άγαθοΰ άπαντα ταΰτα ποιοΰσιν ο[ ποιοϋν· 
τες. (Μέν. 78) «Ούκ άρα βούλεται τά κα*® 
«ούδείς, εϊπερ μή βούλεται τοιοΰτος ε ίν «1· 
«τί γάρ άλλο έστίν άθλιον είναι ή επιθυμεί* 
«τε τών κακών καί κτασθαι; (Γοργ. 467) 
«Πότερον ούν σοι δοκοΰσιν οί άνθρωποι τοΰτο 
«βούλεσθαι, δ άν πράττωσιν Ικάστοτε,  ̂
«έκεΐνο, ου ένεκα πράττουσι τοϋθ’ δ πρατ' 
«τουσιν; οίον οί τά φάρμακα πίνοντες π0' 
«τερόν σοι δοκοΰσι τοΰτο βούλεσθαι, όττερ 
«ποιοΰσι, πίνειν τό φάρμακον καί άλγεΐν, Ί 
»έκεΐνο, τό ύγιαίνειν,ού ένεκα πίνουσιν; Πδλ.
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»Δήλον δτι τό ύγιαίνειν, ού ένεκα πίνουσι.» 
Τό δέ ε/.όντα άδικεΐν μόνον τώ άγαθω άνδρί 
συγχωρεΐ δ Πλάτων, ώς είδότι. (Ίππ. έλ. 
376) «Ούκοΰν ή δυνατωτέρα καί άμείνων 
»ψυχή, όταν περ άδική, έκοΰσα άδικήσει, ή 
»δέ πονηρά άκουσα; . . .  Άγαθοΰ μέν άρ’άν- 
»όρός έστιν εκόντα άδικεΐν, κακοΰ δ’ άκοντα, 
»είπερ δ άγαθός άγαθήν ψυχήν εχει.»

"Αλλων δ’ αλλως θεωρούντων τό μέγιςον 
αγαθόν, επειδή τοΰτό έστιν ή βάσις τής ηθι
κής, δ Πλάτων έξετάζει καί άναιρεΐ τάς θεω- 
ίας τών άλλ.ων, οίον τήν τών Σοφιστών δο- 
αζόντων, δτι ή ηδονή έστι τό μέγιςον άγα

μόν. Τούτους ταυτίζοντας έν τώ Γοργία τά 
τέρπειν καί τήν ήδονήν πρός τό άγαθόν, κατα- 
κρίνων ό Πλάτων άποδεικνύει ότι ή ηδονή 
ουκ έστι τά άγαθόν αύτό καθ’ έαυτά τό καί 
αμετάβλητον, άλλά τό κατά τό δοκοΰν άγα
θόν, καί διά τοΰτο ούχί τά αληθές τής έπι- 
»τη'μης άντικείμενον, άλλά τής δόξης, ρήτωρ 
έ̂ καί σοφιστής έστι ταύτά, διότι ή ρητο- 

Ρ*κή άσχολεΐται περί τήν δόξαν, ώς ή σο
φιστική περί τά μή όν. ’Επειδή δέ καί οι πρά 
τούτων ρήτορες άπέβλεψαν δμοίως είς τό 
άρεσκειν ήτοι είς τό δοκοΰν άγαθόν, ούκ 
εποίησαν τούς πολίτας ώς βέλτιστους άλλά 
χείρους· διότι μόνη ή έττιστήμη τοΰ άληθοΰς 
τουτέστιν ή φιλοσοφία, ούχί δέ ή δόξα ποιεί 
τ°ύς πολίτας βελτίους καί άρίστους. (Γοργ. 
®20) Σω. «Τίδ’ άν περί έ/.είνων λέγοις, οΐ 
“φάσκοντες προεστάναι τής πόλεως καί έπι- 
®μελεΐσθαι, δπως ώς βέλτιστη έσται, πάλιν 
“αυτής κατηγοροΰσιν, δταν τύχωσιν, ώς πο- 
“νηροτάτης; οιει τ ι διαφέρειν τούτους έκεί- 
®vwv; ταύτόν, ώ μακάρι’, έστί σοφιστής καί 
’’Ρ'Ίτωρ, ή έγγύς τ ι καί παραπλήσιον, ώσπερ 
8εγώ έλεγον πρός Πώλον, σύ δέ δι’ άγνοιαν 
“τό μέν παγκαλόν τ ι οιει είναι τήν ρητορι- 
8*Όν, τοΰ δέ καταφρονείς’ τή δέ άληθείςί 
“Χαλλιόν έστι σοφιστική ρητορικής, όσωπερ 
^Ομοθετική δικαςικής καί γυμναςική ιατρι

κής. μόνοις δ’ έγωγε καί ωμηντοΐς δημηγό- 
”ροις τεκαί σοφιςαΐς ούκ έγχωρεΐν μέμφεσθαι 
’’τούτω τώ πράγματι, δ αύτοί παιδεύουσιν, 
’’ως πονηρόν έστιν είς σφας, η τώ αύτώ 
®λογω τούτω άμα καί εαυτών κατηγορεΐν, 
®οτι ούδέν ώφελήκασιν οΰς φισιν ώφελεΐν.»

Την δέ τούτων παραπλησίαν Φιλήβου δο- 
^ίσιαν έκτενέστερον συζητεΐ έν τω δμωνύμω

διαλόγω δ Πλάτων δεχόμενος μέν καί δμο- 
λογών ότι ή ηδονή έστιν έκ τών τοΰ βίου 
άγαθών, άλλ’ ούκ αύτό τό άγαθόν. Τοΰ δια
λόγου τούτου έξέστω μοι ποιήσασθαι μικράν 
άνάλυσιν τοΰ πρώτου μέρους ένθα πραγμα
τεύεται περί τοΰ άγαθοΰ καθόλου καί δια- 
στέλλει τής ηδονής. Ό μέν Φίληβος άγαθόν 
φησιτά χαίρειν πάσι ζώοις καί τήν ηδονήν 
καί τέρψιν καί δσα τοΰ γένους έστί τούτον» 
σύμφωνα, δ δέ Πλάτων άμφισβητεΐ ό'τι ούκ 
έστι ταΰτα, άλλά τό φρονεϊν καί τό νοεϊν 
καί τά μεμνήσθαι καί τά τούτων αύ ξυγγενή 
δόξα τε δρθή καί άληθεΐς λογισμοί, τής γε 
ηδονής άμείνονα καί κρείττονα γίγνεται ξύμ- 
πασιν, όσα περ αύτών έστί δεκτικά. (Φιλήβ.
11 .)  «Φίληβος μέν τοίνυν άγαθόν είναι φησί 
«τά χαίρειν πασι ζώοις καί τήν ηδονήν καί 
» τέρψιν, καί δσα τοΰ γένους έστί τούτου συμ- 
»φωνα- τό δέ παρ’ ήμών άμφισβήτημά έστι 
»μή ταΰτα, άλλά τά φρονεϊν καί τό νοεϊν 
«καί τό μεμνήσθαι καί τά τούτων αύ ξυγ- 
«γενή, δόξαν τ ’ ορθήν καί άληθεΐς λογισμούς, 
«τής γ ’ ηδονής άμείνω καί λώω γίγνεσθαι 
«ξύμπασιν, δσαπερ αύτών δυνατά μεταλα- 
»βεΐν.» Έκ τούτων γίνεται φανερόν δτι δ Πλά
των δύο ύπετίθετο συστοιχίας, τήν μέν τοϋ 
άγαθοΰ είς ήν άνέφερε καί φρόνησιν καί έπι- 
στήμην καί νοϋν, έτέραν δέ τήν τής ήόονής. 
(Λύτ. 13 )  «Φρόνηοίς τε καί έπιστήμη καί 
«νοΰς, καί πάνθ’ δπόσα δή κατ’ άρχάς έγώ θέ- 
«μενοςείπον άγαθόν, διερωτώμενος δ,τι ποτ’ 
«έστι τ ’άγαθόν.» Κατά δέ τήν διαφοράν 
τών άγαθών συζητεΐ περαιτέρω πότερον ηδο
νήν τά άγαθόν δει λέγειν ή φρόνησιν ή τ ι τρί
τον άλλο. (Αύτ. 14 ) «Τήν τοίνυν διαφορό- 
«τητα, ώ ΙΙρώταρχε, τάγαθοΰ τοΰτ’ έμοΰ 
»καί τοΰ σοΰ μή άποκρυπτόμενοι, κατατι- 
«θέντες δ’ είς τά μέσον τολμώμεν, άν πη 
»ελεγχόμενοι μηνύσωσι, πότερον ήδονήν 
«τάγαθόν δει λέγειν ή φρόνησιν ή τ ι τρίτον 
«άλλο είναι.» Ά λ λ ’ είτε ήδονήν τό άγαθόν 
δει λέγειν εϊτε φρόνησιν, έστιν εϊδη ήδονής 
καί φρονήσεως ή ούκ έσ τ ι; καί εί έστιν δπόσα 
έστί καί δποΐα; (Αύτ. 19) «Εϊδη γάρ μοι 
«δοκεΐ νΰν έρωταν ήδονής ήμας Σωκράτης, 
»εϊτ’ έστιν είτε μή, καί δπόσ’ έστί καί δποΐα, 
» τής τ ’ αύ’φρονήσεως πέρι κατά ταύτάώσαύ- 
»τως.» Έπειδή δέ τά άγαθόν ούτε ήδονή 
οΰτε φρόνησίς έστιν, άλλ’ άλλο τ ι τρίτον,
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διάφορον μέν τούτων,, κρεΐττον δε, καί άναγ
καίως τελεώτατόν τε καί ί/.ανόν, καί παν τό 
γινώσκον αύτό θηρεύει έλεΐν, σκοπώμεν καί 
κρίνωμεν τόν τε ήόονής και τόν φρονήσεως 
βίον, ίδόντες χωρίς' δπότερον δ’ άν φανϊί δεό- 
μενον, ού* έστι που τοΰτ’ έτ t τό δντως ημΐν 
άγαθόν. (αύτ. 20) «Νΰν έννοώ περί θ’ ήδο- 
«νής καί φρονήσεως, ώς ουδέτερον «ύτοΐν 
»έστί τάγαθόν, άλλ’ άλλο τ ι τρίτον, ετε- 
»ρον μέν τούτων, άμεινον δ’ άμφοϊν . . .  Σ. 
»Τήν τά/αθοϋ μοίραν πότερον άνάγκη τέ- 
«λεον ήμήτέλεον είναι; Πρ. Πάντωνδήπου 
«τελεώτατόν, ώ Σώκρατες. 2. Τί δέ; ίκα- 
»νόν τάγαθόν; Tip. Πώς γάρ οΰ; καί πάν-
3)των γ’ είς τοϋτο διαφέρει τών ό'ντων. Σ. 
»Τόδε γε μην, ώς οΐμαι περί αύτοϋ ά <αγ- 
«καιότατον είναι λέγειν, ώς παν τό γινώσκον 
»αύτά θηρεύει καί έφίεται βουλ̂ όμενον έλεΐν 
»καί περί εαυτό κτήσασθαι, καί τών άλλων 
Κ’ίδδέν φροντίζει πλήν τών άποτελουμένων 
»άμ’ άγαθοΐς. . .  2. Σκοπώμεν δή καί κρί- 
»νωμεν τόν θ’ ηδονής καί τόν φρονήσεως 

βίον ίδόντες χωρίς . . . δει γάρ, είπερ πό- 
Βτερον αύτών έστί τάγαθόν, μηδέν μηδε- 
«νός Ιτι προσδεΐσθαι' δεόμενον δ’ άν φανή 
«πότερον, ούκ εστιπου τοϋτ’ έ'τι τό όντως 
»ήμϊν άγαθόν.»

Μετά ταΰτα άποδεικνύει δ Πλάτων ότι 
δ χαίρων ταΐς μεγίσταις ήδοναΐς τοΰ βίου, 
άνάγκη ν’ άγνοή τοΰτο, κενός ών πάσης φρο
νήσεως (ό'ταν ή ηδονή θεωρηθή χωρίς τοΰ 
νοΰ), καί ό'ταν δέν έ'χη μνήμην, άνάγκη ώσαύ- 
τως νά μή μέμνηται ό'τι ποτέ εχαιρε μηδέ 
νά δοξάζη δτι χαίρει χαίρων, όταν δέν άπο- 
κτήστ] δόξαν αληθή' οταν δέ στερήται καί 
λογισμοΰ, δέν λογίζεται δυνατόν νά χαρή 
καί είς τό μετέπειτα' δ δέ τοιοΰτος δέν θέ
λει ζή άνθρώπου βίον, άλλά τίνος ζώου. 
(αύτ. 2 1 )  «Δέξαιο άν, ώ Πρώταρχε, ζην 
»τόν βίον άπαντα ήδόμενος ήδονάς τάς με- 
«γίστας; Πρ. Τί θ’ οΰ; .. . Σ. ό'ρα δή, τοΰ 
« φρονεί ν καί τοΰ νοεΐν καί λογίζεσθαι τά 
»δέοντα καί ό'σα τούτων άδελφά, μών μηδ’
»δραντι; Σ. νοΰν δέ γε καί μνη'μην καί
»επιστήμην καί δόξαν μή κεκτημένος άληθή 
«πρώτον μέν τοϋτ’ αύτό, εί ή χαίρεις η μή 
«χαίρεις, άνάγκη δήπουσε άγνοεΐν, κενόν γε 
«όντα πάσης φρονήσεως... .  Καί μήν ώσαύ- 
»τως μνήμην μή κεκτημένον άνάγκη δήπου

»μήθ’ οτι ποτ’ έχαιρες μεμνήσθαι, τής τ ’ έν 
«τώ παραχρήμα ηδονής προσπιπτούσης μηδ* 
«ήντινοΰν μνήμην υπομένειν, δόξαν δ’ αϋ μή 
«κεκτημένον άληθή μή δοξάζειν χαίρειν χαί- 
«ροντα, λογισμού δέ στερόμενον μηδ’ είς τόν 
«έπειτα χρόνον ώς χα’.ρήσεις δυνατόν είναι 
«λογίζεσθαι, ζην δ’ ούκ ά·θρώπου βίον άλλά 
«τίνος πλεύμονος ή τών δσα θαλάττια μετ’· 
«δστρείνων εμψυχά έστι σωμάτων.» "Αν δέ 
τις πάλιν ήθελε δεχθή νά ζή, εχων νοΰν καί 
φρόνησιν καί επιστήμην καί μνήμην πάντων, 
ηδονής δέ μετέχων μήτε μέγα μήτε μικρόν, 
μηδ’ αΰ λύπης, άλλά τό παράπαν άπαθής 
πάντων τών τοιούτων, ούδέτερος τούτων έ 
βίος ην άν αίοετός ούδενΐ, ώς ούδέτερος εχων 
τό άγαθόν' διότι άν είχε τό άγαθόν, ικανός 
ήθελεν είναι καί τέλειος καί τοΐς πάσιν αιρε
τός. (αύτ. 22) «Εί τις δέξαιτ’ άν αύ ζην 
»ήμών φρόνησιν μέν καί νοΰν καί επιστήμην 
«καί μνήμην πασαν πάντων κε τημένος, ήόο- 
«νής δέ μετέχων μήτε μέγα μήτε σμικρόν, 
«μηδ’ αύ λύπης, άλλά τό παράπαν άπαθής 
«πάντων τών τοιούτων. Πρ. Ουδέτερος ο 
«βίος, ώ Σώκρατες, εμοιγε τούτων αιρετός, 
«ούδ’ άλλω μήποτε, ώς έγωμαι φανή. Σ. Τι 
»δ’ δ ξυναμφότερος, ώ Πρώταρχε, έξ άμφοϊν 
«συμμιχθείς κοινός γενόμενος; Πρ. ηδονής λε- 
»γεις καί νοΰ καί φρονήσεως; Σ. Ούτω και 
«τόν τοιοϋτον λέγω έγωγε . . .  Πάνυ μ έ ν  ούν 
«(μανθάνω) δτι τρεις μέν βίοι προύτέθησαν, 
«τοΐν δυοΐν δ’ ούδέτερος ικανός ούδ’ αιρετός 
«οδΐ’ άνθρώπωνούτε ζιόων ούδενί. Σ. μώνουν 
«ούκ ήδη τούτιον γε πέρι δήλον ώς ούόετε- 
«ρος αύτοΐν είχε τάγαθόν; ήν γάρ άν ι/.α- 
«νός καί τέλεος καί πασιν αιρετός, οίςπερ 
«δυνατόν ήν ούτως άεί διά βίου ζήν.» Πα* 
ρεισάγων δ έ  νΰν έν τώ διαλόγω τάς τού παν
τός άρχάς, τό άπειρον, τό πέρας, τό μικτόν 
καί τετάρτην τήν αιτίαν, άποδεικνύει καί -./■ 
τούτων υπέροχον καί νικώντα τόν μικτόν βιον 
ηδονής τε καί φρονήσεως. (Αύτ. 27) «Όρθ&ί 
μήν έ'χει, διωρισμένων τών τεττάρων ένος ε- 
»κάστου μνήμης ένεκ’ έφεξής αύτά καταριθ' 
»μήσασθαι... Σ. Πρώτον μέν τοίνυν αττειρο7 
«λέγω, δεύτερον δ έ  πέρας, έπειτ’ έκ τούτων 
«τρίτον μικτήν καί γεγενημένην ούσίαν" την 
»δέ τήςμίξεως αιτίαν καί γενέσεως τέταρτά 
»λέγω... Σ. "ΐθι δή, νικώντα μέν έθεμεν 
«τόν μικτόν βίον ηδονής τε καί φρονήσεως-
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ό'. Ά γαθόν, χαχόν, κόσμος, 
δημιουργός αύτον.

Διαλαβόντες δέ καί έκ τοΰ Φιλήβου ό'σα 
καθόλου περί τής τοΰ άγαθοΰ θεωρίας, δπερ 
έστίν ημΐν ή πρόθεσις τής ομιλίας ταύτης, 
έάσωμεν ήδη τήν περαιτέρω αύτοΰ άνάλυσιν, 
χωρούσαν είς τά ειδικά καί καθ’ εκαστα, καί 
έπανελθόντες αύθις έπί τό άγαθόν καθόλου, 
ίδωμεν πόθεν έν τώ κόσμω τό άγαθόν καί τό 
τούτου έναντίον τό κακόν, δποΐον κτίσμα. δ 
κόσμος ούτος κατά Πλάτωνα καί διά τ ί τά έν 
αύτώ εύτυχήματα καί δυστυχήματα διανέ
μονται ούτως άνίσως. Λέγων δ Πλάτων δτι 
τό κακόν υπάρχει έν τώ κόσμω κατ’ άνάγκην 
ώς ύπεναντίον τώ άγαθώ, ίσως υπολαμβάνει 
αύτό άναγκαΐον πρός εκφανσιν καί έκόήλω- 
σιν τού άγαθοϋ, άδύνατον δέ νά έκριζωθώσι 
τά κακά έκ τοΰ κόσμου, ένθα τήν θνητήν 
φύσιν καί τούτον τόν τόπον περιπολοΰσιν, ούτε 
μεταξύ τών Θεών ίδρυτέα. (Θεαίτ. 176.)  
« Ά λλ ’ ούτ’ άπολέσθαι τά κακά δυνατόν, ώ 
«Θεόδωρε' ύπεναντίον γάρ τ ι τώ άγαθώ άεί 
«είναι άνάγκη' ούτ’ έν Θεοΐς αύτά ίδρύσθαι, 
»τήν δέ θνητήν φύσιν καί τόνδε τόν τόπον 
Βπεριπολεΐ έξ ανάγκης.» Τά δέ εύτυχήματα 
καί δυστυχήματα έν τώ κόσμω συνέπειάέστι 
τών αγαθών ή φαύλων έκάστου έργων, έξ ού 
ή άζιομισΟία καί τό υπαίτιον, καθ’ ά είρη- 
ται άνωτέρω, (ίδε τό β̂  άνωτέρω χωρίον τών 
Νόμων 904') δ δέ κόσμος ώς δεδημιούργη- 
ται δ κάλλιστός έστι τών δημιουργημάτων, 
δ δέ παραγαγών αύτόν δ άριστος δημιουργός. 
(Τίμ 29) «Τόν μέν ούν ποιητήν καί πατέρα 
«τοΰδε τού παντός εύρεΐν τε εργον καί ευ- 
»ρόντα είς πάντας άδύνατον λέγειν" τόδε 
«δ’ ούν πάλιν έπισκεπτέον περί αύτοϋ, πρός 
»πότερον τών παραδειγμάτων δ τεκταινό- 
«μενος αύτόν άπειργάζετο, πότερον πρός τό 
«κατά ταύτά καί ώσαύτως έ'χον, ή πρός τό 
«γεγονός" εί μέν δή καλός έστιν δδε δ κό- 
»σμος δ τε δημιουργός άγαθός, δήλον, ώς 
®~ρός τό άίδιον έβλεπεν" είδέ, δ μηδ’ είπεΐν 
»τινι θέμις, πρός τό γεγονός' παντί δή σα- 
«φές, δτι πρός τό άίδιον' δ μέν γάρ κάλλι- 
«στος τών γεγονότων, δ δ’ άριστος τών αί- 
»τίων.«

Π. ΚΟνΠΙΤΠΡΗΣ.

ΠΕ Ρ Ι  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ .

ΦΙ.Ιοι όμι.Ιηταί /
Εύτυχήσας νά γείνω άντεπιστέλλον μέλος 

τοΰ ύμετέρου Συλλόγου δ« Β ύρων», έ.-.φράζω 
ύμΐν τήν μεγίστην ευχαρίστησήν καί ευγνω
μοσύνην μου διά τήν τιμήν ταύτην, ήτις υπερ
έχει τής άτομικής άξίας μου, καθ’ δσον δέν 
διαλανθάνει υμάς δτι τό πολύμοχθον τοΰ έν 
ταΐς έπαρχίαις ιατρού έπάγγελμα απορροφά 
τόν πρός τάς μελέτας χρόνον. Πλήν αφού 
άπαξ έτιμήθην παρ’ υμών θέλω προσπαθήσει 
τό 'κατά δύναμιν νά συντελέσω πρός τόν σκο
πόν τοΰ Συλλόγου, έκτελών τά τοΰ άντεπι- 
στέλλοντος μέλους χρέη. Διό άκολουθών τήν 
διάταξιν τοΰ δεκάτου άρθρ. τοΰ Κανονισμού 
έξελεξάμην τό περί Κοινωνίας θέμα, έρανι- 
σθείς έκ Γερμανικής τό πλεΐστον καί εν μέρει 
'Ελληνικής πηγής, δπερ καίτοι ισχνόν καί φι
λοσοφικόν τυγχάνον, είναι έν τούτοις ζω τι
κόν καί ένδιαφέρον έκάστω έπιθυμοΰντι νά 
έννοήση τήν σύστασιν τής Κοινωνίας, πρός ήν 
δ άνθρωπος όρμεμφύτως ωθείται.

I

Ή ζωή καί ή άνάπτυξις έκάστου άνθρώ
που, καί δι’ αύτοϋ έπίσης ή τής άνθρωπότη- 
τος, προΰποθέτουσι κυρίως πρός τόν σκοπόν 
τούτον, ίνα άμφότερα έπιτύχωσι τήν Ινωσιν 
πολλών άνθρώπων. Ό μεμονωμένος άνθρω
πος καταστρέφεται σωματικώς και πνευμα- 
τικώς καί δπου συναντηθώσι πολλοί άνθρω
ποι άνευ τής κοινωνικής ένώσεως, είναι έπό- 
μενον ν’ άλληλοσφαγώσι.

Σκοπός καί θέμα τής Κοινωνίας είναι όπως 
διά τής ένώσεως διαφόρων χαρακτήρων, δια
φόρου φύσεως καί ί/.ανότητος πολλών άτό- 
μων έπιτευχθή ή δι’ δλην τήν ά -Ορωπότητα 
μεγίστη πλησμονή τών άνθρωπίνων αγαθών, 
ών ή ώφέλεια άκολούθως έπί ένός έκαστου 
έπιδαψιλεύεται καί άντανακλαται.

Ά λλά  πρίν είσέλθωμεν, κύριοι, είς τήν 
πραγματείαν τής Κοινωνίας τοΰ λογικού ζωου, 
(τό δποΐον πρός τήν εαυτού άσφάλειαν καί 
εύημερίαν εχ ε ι άνάγκην Συμπληρώματος τ ί
νος, δ έστί τής Π ο λ ιτ ε ία ς ,  θέλομεΐδιέλ- 
θει τά τής κοινωνίας τών άλλων ζώων, τών 
στερούμενων λογικότητος.
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II
Τά ενήλικα άτομα των δια φόρων ειδών 

τών ζώων άπαντώνται έν τή ελεύθερα των 
καταστάσει, έξαιρουμένου τοΰ χρόνου καθ’δν 
συμμίγνυνται η μονάζοντα η συναγελαστι- 
κώς βιούντα'δπου άπαντάται ό συναγέλασες, 
ί  αγέλη ένεργεΐται καί διατηρείται ά.) δι’ ενός 
έζωτε-ρικοΰ, β/.) δι’ Ινός εσωτερικού δεσμού.

ά.) Είς άπλοΰς έξωτερικός δεσμός ποοσά- 
γει και συγκροτεί τήν αγέλην τών δμοειδών 
ενηλίκων άτοκων, καθ’ ον άτομα τινά δλως 
ασχετα πρός άλληλα συναντώνται εις τι μέ
ρος τό οποίον παρέχει είς αύτά καλλίστην 
εύκαιρίαν προς διατροφήν, κατοικίαν καί τε
κνοποιίαν, Ουτω νεοττεύουσιν υπό τήν σκέ- 
πην πύργου τίνος άγέλαι νυκτερίδων, ούτως 
είς άλλους τόπους πληθύς χελιδόνων ή μικρών 
στρουθιών, ουτω συνεπο^άζουσιν εις τινας τό
πους χιλιάδες πτηνών καί συναθροίζονται 
περί τ ι πτώμα άγέλαι «νωτέρων, ή υποδεε
στέρων σαρκοφάγων καί είς καλούς λειμώνας 
άγέλαι χορτοφάγων. Παύει δέ καί διαλύεται 
έν τω άμα 6 συναγελασμός, άφοΰ χάσει τήν 
ένέργειάν του δ εξωτερικός ουτος δεσμός, ο 
τήν συρροήν ού μόνον τών δμοειδών ζώων προ- 
καλέσας, άλλά τήν συρροή·/ καί άλλων τυ
χόν ετερογενών καί διαφόρου είδους, είτε μο- 
ναζόντων, είτε συναγέλαζααένων. Έφ’ όσον 
οε υφισταται ο συναγελαομος ουτος οεν συ- 
σχετίζονται τά μεμονωμένα της άγέλης πρός 
αλληλα. Έάν δέ έν καιρω του συναγελ-ασμοΰ 
κυριεύσωσιν εύκολώτερον εχθρόν τινα, δστις 
τούς ενοχλεί, ή κατοικίδιόν τ ι ζώον, δπερ 
περιέπεσεν είς τήν περιφέρειαν αυτών, τοΰτο 
δέν είναι μάχη άπό κοινού διεξαγομένη, άλλ’ 
είναι άμυνα ήν πολλ.ά μεμονωμένα ζώα πρός 
ενα καί τόν αύτόν κοινόν έχθρόν διεξάγου- 
σιν, δπως συμβαίνν; καί άν ήναι μόνα.

Τά είδη τών ζώων, άτινα ζώσι μεμονω
μένα ή μόνον κατά τύχην συζώσι, φαίνον
ται καί έν τή φυσιολογική αύτών καταστά- 
σει, ουτω πως ώργανισμένα, ώσ re αύτά καθ’ 
εαυτά έν ύγειεΐ καταςάσει δύνανται νάποο- 
μηθεύωνται παν δ,τι άπαιτεΐ ή κανονική ζωή 
τού είδους των καί τό έσχατον γήράς των.

β ) Έν άλλοις δέ ζώοις συγκρατεϊ τήν ά- 
γέλην εσωτερικός τις δεσμός, δηλαδή έμφυ
τόν τι, ούδεμιας άντιστάσεως επιδεχόμενον, 
δπερ ώθεΐ τά μεμονωμένα πρός άλληλα καί

τά συγκρατεϊ' διό τά έκαστα ϊστανται είς 
σχέσιν πρός άλληλα, είναι μέλη μιας κοινω
νίας, Κ ο ι ν ω ν ο ί, οΐτινες έπιδιώκουσιν άπό 
κοινού τόν αύτόν σκοπόν, συναισθάνονται οτι 
συνανήκουσιν, άποκλείουσι κατά καιρούς ά
τομα τού αύτοΰ μέν είδους, άλλ’ έν έτέρα 
κοινωνία άνήκοντα. Πολλάκις μάλιστα καί 
άτομα της ίόίας κοινωνίας άποβάλλουσι καί 
άπομακρύνουσιν αύτης, ώς π. χ. ή κοινωνία 
τών ελεφάντων διατίθεται εναντίον τών κα- 
λουμένων Gundh’s ή Rogues.

Επόμενοι είς τάς μάλλον άξιοπίστους πη- 
γάς, παραδεχόμεθα δτι σκοπός τών κοινω
νιών αύτών είναι, άφ’ ενός μέν ή πρόνοια 
διά τούς άπογόνους, άφ’ ετέρου δέ ή ευδαι
μονία τών κοινωνιών αύτών, (π. χ. διευκό- 
λυνσις τής τροφής καί μεγαλειτέρα ασφάλεια 
κατά τών εχθρών.)

Ένώ έν άλλοις ζώοις ή μήτηρ μόνη ή τό 
άρρεν φροντίζει τά τών νεοσσών καί έπαρκεϊ 
επι τώ σκοπώ τούτω' έν ταΐςμεΛίσσαις προσ- 
αναγκαιοΐ ή σύμπραξις τής πολυγόνου θή- 
λεως, τής καλουμένης Βασι.Ιίσσης μετά τών 
έργατίδων μελισσών, καί τούτων πάλιν ή 
σύμπραξις μετ’ άλλήλων, κϊτινες μάλιστα 
καί πρός αύτούς τούς κηφήνας τούς γονιμο- 
ποιοϋντας τά ώά συγκοινωνοϋσιν ώς διατρο- 
φεΐς αύτών καί άκολούθως τούς φονεύουσιν. 
Επίσης καί είς τούς λευκούς μύρμηκας τούς 
καλουμένους Τερμίτας φαίνεται ή άπό κοι
νού σύμπραξις τών εργατών νά έπιδιώκη μάλ
λον τήν ευδαιμονίαν τού ζεύγους καί τών 
άπογόνων, ή τήν ιδίαν αύτών.

Ά λ λ ’ έκ τούτου καί δι’ αύτάς τάς έργά- 
τιδας μέλισσας προκύπτει όφελος τ ι έκ τής 
κοινωνίας, ώς δ συμμαχικός πόλεμος τόν ό
ποιον αύται συσσωματοιμέναι πάντοτε είς 
τό σύμβλιον άναλαμβάνουσι καί μετ’ άποτϊ- 
λέσματος διεξάγουσι κατά τών είσδυόντων 
εχθρών άμυνόμεναι υπέρ τής ιδίας οι
κίας, καί τής χειμερινής αύτών τροφής' ώς 
ή καθαριότης τού άερος, ήν τινα διατηροΰσι 
ύιά τής άπομακρύνσεως τών νεκρών έκ τής 
κυψέλης καί ή θερμότης καί ή δρόσος ήν παρά- 
γουσιν αύται διά τού συναγελασμοΰ. 'Ωσαύ
τως έπωφελεΐται καί δ μύρμηξ διά τής σκέ- 
πης τής παρ’ αύτοθ κατασκευασθείσης καί 
κεκρυμμένης δδοΰ, δι’ ής φθάνει μέχρι τοΰ δέν
δρου, έξ ού τρέφεται.
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Τά στίφη τών Πελαργών συμμαχοΰσι πρός 
κοινήν αλιείαν. Εΐναι δέπροφανεστάτη ή ση- 
μαντικώς πολλαπλ.ασιαζομένη έν ταΐς κοι- 
νωνίαις άμνϊτική  δύναμις τών μυρηκαζόν- 
των ζώων, ώς του Τριχείκου ή θαλασσίου 
ΐππου κτλ. Αύτη προστατεύει άναμφιβόλως 
άσφαλέστερα καί άποτελεσματικώτερα διά 
τής πληθύος τά μικρά καί προβεβηκότα ζώα 
παρ’ δσον ή μήτηρ, ή οί γονείς ή τό άρρεν 
μόνον.— Είς τά υποδεέστερα δέ τών μυρη- 
καζόντων ζώων, ή δύναμις έκείνη τής κοι
νωνίας συντελεί έν άπάσαις ταΐς περιστάσεσι 
πρός μέγα όφελος καί είς έκαστον ακόμη έφη
βον ζώον.

Τά μέλη κοινωνίας τίνος ζώων δέν άνή- 
κουσι πάντοτε είς τό αύτό γένος ή είδος, διό 
παρατηρούμεν είς τάς άγέλας τών ζώων quag- 
ga κατ’ άκριβή τοΰ Βρεμίου έρευναν, δτι 
παντοτινοί συνοδοί τούτων είσι στρουθιά" 
έκ δέ τής προφυλάξεως καί προνοίας τούτων 
οί quagga έπωφελοϋνται τά μέγιστα" έπί- 
σης δύναται ένταΰθα νά γείνη μνεία καί τής 
γνωστής κοινωνίας τών μυρμήκων μέ τάς 
Άφιδίνας,2 αίτινες άπαγόμεναι παρά τών 
πρώτων έκμυζώνταιδιά τόν μελιτώδη έν αύ- 
ταΐς χυμόν.)

'II άπό κοινού ενέργεια καί βοήθεια ήν πα- 
ρέχουσι τά μέλη πρός άλληλα διεγείρεται 
καί διατηρείται άναμφιβόλως, ούχί πάντοτε 
δι’ εξωτερικής βίας, δηλαδή διά τής αρχής 
τής κοινωνίας, άλλά καί καθ’ δλας τάς διευ
θύνσεις δι’ έσωτερικής τίνος βίας, δηλαδή δι’ 
.ενός φυσιολογικού εμφύτου.

Είς πολλάς κοινωνίας ζώων, ών τά μέλη 
προφανώς μάλιστα ϊστανται είς στενοτάτην 
σχέσιν πρός άλληλα είναι δύσκολον νά εξα— 
κριβωθή δ σκοπός τής κοινωνίας καί ένίοτε 
τοιαύται άγέλαι, αϊτινες πραγματικώς δέν 
είναι κυρίως κοινωνίαι άλλά μόνον απλώς 
άγέλαι, κατά συνήθειαν μόνον συνέρχονται 
τά άτομα πρός κοινόν τόπον νομής καί συ- 
ζώσιν άνευ ούδεμιάς άλλης σχέσεως πρός 
άλληλα.

'Όσον δ’άνώτερον είναι τό είδος τών ζώων, 
τόσον καί ή υπηρεσία τής κοινωνίας πολυ-

1 Είδος ίππου έν νοτίω ’Acppucyi επονοίΛασθεν ύ5 
εκ ττ,ς πειτοιτ,μ.ε'νγ',ς φωνίΐς του Κ βάγγα.

2 Είδος φυτοφθηρω ν, κο ινώς Μον.ουδίων.

πλοκωτέρα καθίσταται' ουτω αύτη έπιτεί- 
νεται είς τούς Κερκοπίθηκας μέχρι τής άμοι- 
βαίας έςαγωγής τού ξανθίου, πασσάλου καί 
τών ά/.ανθών.

Ό δέ Έξμελΐνος διηγείται περί τοΰ Γέ- 
ροντος Πιθήκου, 0Tt τό είδος τοΰτο τών π ι
θήκων συναθροίζεται περί τόν τετραυματι- 
σμένον σύντροφόν των, θέτουσι τούς δακτύ
λους έπί τής πληγής αυτού καί ν.ρατοΰσ,ιν 
αύτήν έάν ρέη αίμα καί μάλιστα έμφράτ- 
τουσι αύτήν μέ μεμασσημένα φύλλα.

Έάν δέ έξ όλων τών παραδόσεων θεωρή- 
σωμεν δτι ή τοΰ Βρεμίου μόνον δπως δήποτε 
πλησιάζει τή άληθεία, θέλομεν παραδεχθή 
ότι ζώα άτινα άλλήλοις τοιαύτας υπηρεσίας 
παρέχουσιν, είσίν άρκούντως νοήμονα καί δύ- 
νανται νά συνδράμωσιν άλληλα καί έπί τό 
σπουδαιότερον, ώς οί βαρέως πληγωμένοι 
Τρίχεικοι ή θαλάσσιοι ίπποι (οίτινες άλιεύ- 
ονται χάριν τού λίπους ούτών) οδηγούνται 
υπό τών υγιών καί άπομακρύνονται τοΰ κιν
δύνου, δεικνύουσι δέ οί τελευταίοι πολλήν 
φρόνησιν τόν άνίκανον σύντροφον ύψοΰντες 
έναλλάξ έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης, 
δπως άναπνεύση, καί πάλιν καταβυθίζοντες 
είς τό ασφαλές βάθος. Έάν δέ τις συλληφθή 
προθυμοποιείται έκαστος όπως πηδήση πρώ
τος έπί τοΰ πλοιαρίου, του φέροντος τόν 
συλ.ληφθέντα σύντροφον καί σώσ'/ι αύτόν" δέν 
υποχωρεί δέ,ά/.ολουθών τό πλοιάριον έφ’δσον 
δ σύντροφος ζή.

Είς τινα γένη ζώων, ώς είς τούς Πίθηκας, 
έλέφαντας καί μυρηκάζοντα άπολαμβάνουσι 
τά μέλη τής κοινωνίας δι’ έξοχων άνωτέρων 
μελών, τού μεγάλου πλεονεκτήματος τής 
έπιτηρήσεως καί άμύνης, ώς καί τής οδηγίας 
πρός ευρεσιν τροφής καί πρός φυγήν. Κατά τόν 
Βρέμιον είς δλα τά κοινωνικά ζώα άναλαμ- 
βάνει τό εκλεκτόν, ή τουλάχιστον τό άνα- 
γνωρισμένον ώς τοιούτονζώον τήν μέριμναντής 
άμύνης καί άιφαλείας άπάσης τή; δμάδος καί 
προστατεύει τά ασθενή μέλη καί μάλιστα εν 
περιπτώσει κινδύνου μετά θυσίας. Τά όε δλί- 
γον νοήμο.να καί υποδεέστερα προσκολλώνται 
τοϊς νοημονεστέροις, καί πρός σωτηρίαν των 
έκτελούσιν άπάσας τάς διαταγάς αύτών.

Δεν δυνάμεθα δέ νά παραγνωρίσωμεν ότι 
παρουσιάζεται νέα τις ειδική περίστασις παν
τού ένθα ή κοινωνία τών ζώων άκολουθεΐ τήν
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οδηγίαν ενός κάι μόνου, ί  ένθα ή δύναμίς 
ένός, ή περισσοτέρων μάχεται χάριν άλλων 
μελών της κοινωνίας, απέναντι τών εχθρι
κών κοινωνιών κατά τών οποίων τά έξέ- 
χοντα άτομα έποιήσαντο ϊσην έφοδον καί 
άπ έσπασαν τό ίδιον δφελος' δέν δυνάμεθα, 
λέγω, νά παραγνωρίσωμεν δτι ένταύθα πα
ρουσιάζεται μία νέα ειδική περίστασις, τής 
νπ((οχης.

Ή περίστασις αίίτη τής υπεροχής ύφίστα- 
τα ι είς τάς κοινωνίας ταύτας ο τέ μέν διά 
τής γοητεύσεως καί εμπιστοσύνης, ό τέ δέ ώς 
ισχύς καί βία' καί προσκτάται έν τη τελευ
ταία τάύτϊ] περατώσει διά τής μάχης τό 
δικαίωμα τής κτήσεως καί ηγεμονίας. Τότε 
ή μεταξύ τών μελών τής κοινωνίας ίσότης 
παύει. Ταΰτα δέν είναι πλέον ακριβώς ίσα 
μέλη— κοινωνοί— άλλ’ έν μέρει ήδη υποτελή 
καί υποδεέστερα τών ίσχυροτέρων.

Ό οδηγός πίθηξ έ/.λέγεται πάντότε έκ 
τών πρεσβυτέρων τής φυλ.ής, καί μάλιστα δ 
έπί νοημοσύνη καί πονηρία θαυμαζόμενος 
Ώριθμοπίθηξ πωγώνιος1, δ καί Μακάκος κα
λούμενος παρά τοΐς Αίθίοψι. ’Απαιτεί δέ 
κατά τόν Βρέμιον καί άπολαμβάνει άπόλυ- 
τον υπακοήν καί μάλιστα έφ’ έκάστω σκοπώ. 
Οί μακρότατοι έδόντες καί οί ίσχυροϋτεροι 
βραχίονες άπονέμουσιν αύτώ τό όικαίωμα 
τοϋ σφετερισμοϋ' δστις έ/.ουσίως δέν υπα
κούει, τιμωρείται διά δειγμάτων καί γρον- 
θοκοπημάτων μέχρις ού σωφρονισθή' δ γέρων 
κύριος προπορεύηται, οί δέ λοιποί τής αγέ
λης έπονται αύ:ώ βήμα πρός βήμα, ά ·αρ- 
ριχώμενοι ού μόνον έπί τών αύτών δένδρων, 
άλλά καί έπί τών αύτών κλάδων. Πολλάκις 
άναρριχάται δ προνοητικός δδηγός μέχρι τής 
άνωτάτης κορυφής δένδρου τίνος, κά'.εϊθεν 
κατασκοπεύει με- ά προσοχής, καί άν τό άπο- 
τέλεσμα τής κατασκοπεύσεως είναι εύνοϊ- 
κόν γνωστοποιεί τοϋτο εις τούς υποτελείς 
δι’ ησύχου γρυλλισμού' τούνα-ντίον δέ άν 
χατασκοπεύσϊ] κίνδυνόν τινα, έφιστα αύ
τοΐς τήν δέουσαν προσοχη'ν' έάν δέφανη άρε- 
στόν είς τόν δδηγόν Πίθηκα έ.τίσχει την 
έπίσπευσιν, ά αρριχάται πάλιν έπί δένδρου 
τίνος, κοινοποιεί τήν έ ι νέου κτηθεΐσαν άσφά 
λείαν καί προσκαλεϊ μεθ’ ήσύχου φωνής

1 Ώ ς ίχ  τοΰ γ ί«ε ίou του.

δπως έπανέλθη πάλιν τό σμήνος. Ούτως έθί' 
ζεται κατά τόν Βρέμιον νά προηγήται τής 
αγέλης ό συνετώτερος έλέφας, έστω άρρην ή 
θήλυς κατά τάς περιστάσεις. Τό άξίωμα αύ
τοϋ είναι νά δδηγή τάς δμάδας, νά προσέχη 
έφ’ δλών τών κινδύνων, νά κατασκοπεύη τόν 
τόπον καί έν συντόμω άδιαλείπτως νά μέρια νά 
περί τής ασφαλείας αύτών. "Απαντες οί ά
γριοι έλέφαντες είσί δειλοί καί προνοητικοί, 
δ δέ άρχηγός αύτών κατέχει διπλασίως τήν 
ιδιότητα ταύτην, άλλ’ ώς έκ τούτου άντα- 
μείβεται διά τής μεγίστης υπακοής τών υπο- 
τελ,ών ποτέ ά 'τίστασις κατά τών διαταγών 
του δέν παρίσταται, ούτος προηγείται καί 
ά'παντες οί λοιποί τυφλοΐς δμμασιν έπονται 
αύ φ καί άν πρός τήν καταστροφήν τών 
βαδίζουσίν.

Έάν διά τά ζώα τά μεμονωμένως ζώντα πα- 
ραδεχΟώμεν τήν εντελή ικανότητα πρός δλας 
τάς πρός τόζήν άνάγκας, τότε πρέπει νάυπο- 
θέσωμεν διά τά ζώα,άτινα σταθερώς συνενοϋν- 
ται είς αληθείς κοινωνίας δτι δέν έπαρκοϋσι 
τά ίδια έφόδια πρός τάς άνάγκας ταύτας, άλλ’ 
έχουσι χρείαν τής κοινωνίας ώς συμπληρώμα
τος' τώ δντι τά κοινωνικά ζώα προσκτώντάι 
τά άληθή πλεονεκτήματα διά τής κοινωνίας, 
καίδι’ αύτής εξασφαλίζεται ή ζωήτων, ώστε 
δύναται αΰτη νά θεωρηθή ώς συμπλήρωμα 
τών ιδιαιτέρων ζωτικών δυνάμεων.

Έκεΐ ένθα ή υπεροχή νομιμοποιείται έν 
τή κοινωνία διά τής βίας ή άνευ ταύτης, 
προσκτάται ή ύπαρξίς τής κοινωνίας μεγα- 
λειτέραν τινα άιφάλειαν τής ζωής καί τής εύ< 
δαιμόνιας, έιείνης ήν ήδύνατο νά παράσχωσι 
τά μόνα έφόδια ε νός έκάστου, ώς καί δ άπλοϋς 
συνεταιρισμός πρός κοινωνίαν άνευ υπεροχή? 
ή άνευ ύποτελείας έπί τώ σκοπώ τούτω. Ου
δέποτε αί διατάξεις τής φύσεως είσίν άσκο
ποι, καί τώ δντι δυνάμεθα νά παραδεχθώ- 
μεν δτι έν τή προκειμένη περιστάσει, «ί 
ίϊιότητες έκείνων τών ζώων, έν οις άπαντά- 
ται ή ένέργε'.α υπεροχής τίνος, άπαιτοϋσιν 
άλλο τι, παρά τήν ισότητα τής κοινωνίας 
έάν ή κοινωνία θέλει νά ώφεληθή τών έξ αυ
τής άπορρεόντων ωφελειών, ώς π' χ. τό α
σελγές καί φιλόνεικον σωματεΐον τών Πιθή
κων, δπερ έν τή ηδονή, καί εριδι λησμονεί ευ
κόλως τήν άσφάλειάν του, έχρηίΓε τώ δντι 
δι’ αύτήν καί μόνην τήν αιτίαν υπερέχοντος
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-τίνος άρχηγοϋ,δπως έπαγρυπνή καί έπιβάλλη 
έπιμόνως βίαν πρός φυγήν, ούτω τότε ή 
ύποτέλεια ήθελεν εισθαι έν τή κοινωνία έ/.τε- 
νέστερόν τ ι συμπλήρωμα τής πρός τό ζην 
ίχανότητβς καί μάλιστα τοιοϋτον τι, δποΐον
Ϊ ~ Γ / >'£ γ / r ■>απαιτουσιν ωρισ[Λένα ειοη Cojcov, ως ε/- t c o v  

φυσιολογικών ιδιοτήτων αύτών καί ούτως ή 
τάξις τών ζώων ήθελε διαιρεΐσθαι ώς εξής.

Α'. Είς ζώα άτινα έν ηλικία ώρίμω ώς 
[/.ονάζοντα (έστω άρρενα ή θήλεα,) είσίν ίκανά 
πρός διατήρησίν των.

Β'. Είς ζώα άτινα χρήζουσι πρός πλήρη 
ικανότητα ζωής τοϋ συμπληρώματος τοϋ 
άπλοϋ συνεταιρισμού,

Γ\ Είς ζώα άτινα εχουσιν άνάγκην τοϋ 
προειρημένου συμπληρώματος.άλλά τότε καί 
μόνον έπωφελοϋνται άρκούντως τούτου, δ- 
πότε προστεθή έκτενέστερόν τ ι συμπλήρωμα, 
δηλαδή ή Εξουσία, έπιβληθεΐσα διά τής 
βίας ή άνευ ταύτης.

‘Ίσως ή τών Πιθήκων καί άλλων ζοίων 
’Εξουσία δέν περιορίζεται μόνον επί τής φυ
γής, τής Θήρας,τών τροφίμων καί τών δμοίων, 
άλλ’ ίσως δ σκοπός αύτής άποβλέπει καί είς 
τήν άσφάλειάν τής προσκτηθείσης τροφής, 
τής ήσυχου γεύσεως αύτής καί τής προσω
πικής άσφαλείας' καί ούτω φαίνεται πλη- 
σιάζουσα μάλλον πρός εκείνην, ήτις απαντά
ται παρά τοΐς ά/θρώποις ώς Πολιτεία.

’Αναμφιβόλως δμως ή ’Αρχή αύτη τής 
κοινωνίας τών ζώων, καίτοι δυναστική ούσα 
κατά τάς περιστάσεις, δέν άποβλέπει είς τό 
ίδιον συμφέρον, άλλ’ είς τά τής κοινωνίας’ 
είναι δε έπίσης άναμφισβήτητον δτι ή ’Αρχή 
Κυτη αντιπροσωπεύει κυρίως τήν τάξιν δλων, 
καί ούχί τό άτομικόν συμφέρον,

III
’Αλλά καί δ άνθρωπος τό λογικόν τοϋτο 

ζώον, τό έξέχον θειον πλάσμα, άπανταται 
μονον ε!ς κοινωνίας, πρός ταύτας δέ ώθεΐ τόν 
av0pw7;ov, τό έμφυτον, δπερ δδηγεΐ τάς κοι
νωνίας τών ζώων' δηλαδή τό ένστικτον τής 
'κοινωνικότητος. Τό ένστικτον τοϋτο καί τό 
^ογικόν είσί τά δύο, άτινα καθιστώσι τόν 
ανθρωπον κύριον τής Γής. Τί έσ-ίν άνθρωπος 
καθ’ έαυτόν ώς σώμα; Μέρος έλάχιστον τοϋ 
Ι^γιστου τών δντων κόσμου. Τί δ’ ώς δύνα- 
Ι-'-ις ψυχής ; ’Απόρροια τής θεότητος, είκων

μικρά τής θείας καί μεγίστης δυνάμεως, νοϋς 
τής γιγανΐώόους ύλης δεσπόζων, καί ταπει
νήν αύτοϋ θεραπαινίδα τήν κτίσινεχων— Με- 
μονωμένος έν τή φύσει άνευ τής κοινωνίας, 
θά ήτο άίήμαντον δν,καίτοι κοσμούμενος διά 
τοϋ λογικού.

Ό άνθρωπος πεπροικισμένος έ ΐ τής φύ
σεως μάλλον τών άλλων ζώων, δύναται καί 
μάλλον νά ώφελήται έκ τής κοινωνίας" άλλά 
καί άνάγκην έχει πολλών ωφελειών δ άν
θρωπος' ώς συνετώτερος τών άλλων ζώων 
έχει άνάγκην έπί μάλλον τής συγκοινωνίας 
πρός πλήρη έπάρκειαν ζωής. Χυδαΐον δέ ήθε
λεν εΐσθαι τό νά άποδείξη τις τοϋτο, έ<ώ ή 
μικρά ίκανότης καί άιφάλεια τής ζωής με
μονωμένου τίνος άνθρώπου συνηγορεί προφα
νώς υπέρ τής κοινωνίας.

Ό  ισχυρός πολλαπλασιασμός δστις διδάσκει 
τήν υπαρξιν τής ζωής τοϋ άνθρώπου διά τής 
κοινωνίας, καί δστις αύξάνει προσέτι διά τής 
χρήσεως άλλου γένους ζώων, τών καλουμέ- 
νων κατοικίδιων, άτινα δ άνθρωπος διατη
ρεί, ώ; δ quagga, τό στρουθίον, προήλθεν έν 
μέρει διά τοϋ άπλ.οϋ συνεταιρισμού τών έρ
γων, άτινα δι’ έκαστον θά ήσαν υπερμεγέθη. 
Έν μέρει δε όιά τοϋ διαρ ερισμοϋ τής εργα
σίας άναλόγως τής ίκανότητος, κλίσεως, τρι
βής, καί φυσικών πλεονεκτημάτων. Καθ’οσον 
δ διαμερισμός ούτος προϋποθέτει τήν Κοι
νωνίαν.

' Η Κοινωνία δέν είναι είς τόν άνθρωπον 
άπόρροια ιδιαιτέρου σκοπού τής φύσεως.άλλά 
φυσιολογικής δρμής, τής δποίας ή μέν ί :α- 
νοποίησις εύχαριστεΐ, ή δέ παραμέλησις κα
θιστά τόν άνθρωπον άσθενή. Τό δοαέμουτον 
τούτο ώθεΐ αύτόν χωρίς νά τό προμαντεύη 
είς τό άγαθοεργεΐν ή μάλλον πρός τό άπό- 
λυτον συμπλήρωμα τήν Εξουσίαν, άνευ τής 
δποίας δέν θά ήδύνατο έπί πολύ νά μάχηται 
έπιτυχώς έναντίων τών άντιστάσεων ύφ’ ών 
περικυκλοϋται1,

1 Ή  του Πλάτωνος 6*ω?ία (Π ολιτεία βιβλίον β ', )  
δεν ε^ναι οο6ή? δτι ό εις άνθ;ωττος συνίδεθνι 4τε— 
ρου ένεκα χρείας ένος έτε'^ου ττοάγαατος, καί πά λ ιν  
y.zb’ ένος άλλου ένεκα ττ.ς άνάγκ/ις έ τ 2;ου τίνος, δεν 
συνχνωσίν ·« ανάγκη πολλών πραγυ.ά:6)ν, πολλούς 
ανθρώπους, ινα συγκατοικώτι κοινωνικώς π/ος ά λλ τ - 
λους ώστε νά προςοέρωσι τή νκο ι .τι/ κα\ ά4αοιοαίχν 
αυτών ff’j'tftioy.Ti >. ούχι τ, άνάγκτ τών α.εσων ττ·'ος τ'ί

3
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IV
Ά λ λ ’ οι άνθρωποι άπαντώνται πανΐα- 

χοϋ μέ τό δεύτερον συμπλήρωμα, περί ου 
ανωτέρω ώμιλήσαμεν, τής υπεροχής και μά
λιστα εκείνης, ητις επιβάλλεται διά τής 
βί,ας και νομιμοποιείται. Αΰτη η πολύπλο
κος μορφή τής κοινωνίας είναι τόσον στα
θερά διά τό σοφόν γένος τών άνθρώπων, ώςε 
πρέπει νά θεωρηθή ώς {διότη; τοϋ είδους. 
Είναι δέ αΰτη η άληθής φυσική κατάστασις 
τοΰ άνθρώπου καί τινων γνωςών ειδών ζώων. 
Έν τή φυσική του καταστάσει ό άνθρωπος 
Ιζησεν άείποτε Ιν κοινωνία καί μάλιστα έν 
τοιούτω εϊδει καταναγκαστικής υπεροχής, 
δηλ. έν έξουσία, και θέλει ζή πάντοτε τούτω 
τώ τροπω.

Ή δευτέρα αΰτη μορφή τών άνθρωπίνων

ζΐν όδίϊτςΰς άνθρώπους — ς άλλτ,λου;, άλλ’ άπλω; 
τι επ ιθυμία προς τΑν κοινωνίαν, έκ τ ί ς  οποίας τότε 
κατά  δεύτερον λογον ·ίι άνάγκΥϊ τών διάφορων μέσων 
προς το ζν,ν προκύπτει.

fO άνθρωπος δξ εκ τ ί ς  φύσεως εΤναι προς κοινω
ν ίαν άρρ.ο'διος, καί ό Ilob lcs άπ ατά τα ι λε'γων δια 
ττ*ς Λατινίδος φωντ,ς τάδε περι τούτου (E lem ens 
philos· d e r iv e ,  Cap. I και II) m axim a pars ve l 
supponunt, v c l petun t, ve l postulan t hominem 
esse an im a l aptum  natum  ad societatem , Graeci 
d icu n l ζώον πολιτικον . . . .quod ' ax iom a, quam - 
quam  a p lu rim is  receptum , falsum  tamen . . . .  
« ad  societatem  homo ap tus, non natu ra sed d is -  
C iplina factus est*n οϋτως ώς έγγιστα  «Μέγιστον 
Uc'po; είτε υποθε'τουσιν, είτε έπιθυμουσιν, είτε ά- 
πα ιτοΰσ ιν οτι ό άνθρωπος εΐνα ι ζώον γεννγ$εν έ π ιτ τ -  
δειον προς κοινωνίαν και τούτο οι "Ελληνες καλουσι 
ζώον πολιτικον, οπερ άξίωυ.α καίτο ι παρά τών πλ ε ί
στων παραδεδειγαένον εΤναι ψευδες.— «Π:^ς κοινω
νίαν ό άνθρωπος έγε'νετο επιτήδειος ούχί έκ φύσεως, 
άλλ? έξ άνατροφτ.ς.» ΡΗ θεωρία αυττα του Hobles εΐ- 
να ι έσφαλίΛε'ννι κα ι πρακτικώτερον όαιλεΓ b Montes
qu ieu (de P esprit des lo ies, l ib r  I, Chap. 2 )  
«d es ir  de v iv re  en society,*» επιθυμία του κοινωνι- 
κώς ζτ,ν «θεωρών τούτο ώς φυσικόν vq’iaov ωσαύτως 
και περι τχς εύχαρισττ.σεως τ,ί αισθάνεται, ζώο'ν τ ι ,  
tv τη  προσεγγίσει έτε'ρου του αύτου είδους· λέγω ν« 
p la is ir  qu 'un  an im al sent a  Paproche d ’un a n i
m al de mcme espSce.» Ουτω λεγει και νι τοΰ ’ Αοι- 
στοτέλους Πολιτεία. Το μικρόν έν τώ  μεγάλω . Έ κ  
τούτων οΰν φανερόν, οτι τώ ν φύσει r, πόλις έστι, και 
οτι άνθρωπος φύσει πολιτικον ζώον, και ό άπολις 
οια φυσιν και διά τύχτ,ν τ,τοι φαύλος έστιν τ, κρείττων 
ί  «v6fare»; . . . (P o l. Λ , Cap I, 9 ,.)—„ φ ίσ ίι u j v

κοινωνιών, ώς καί αυτή η ιδία κοινωνία, ο 5- 
δόλως είναι τό αποτέλεσμα οίαςδήποτε σκέ- 
ψεως, η σκοποϋ, η άναπτύξεως ιστορικής, 
αλλ’ έκ τής φύσεως ένεφυτεύθη έν τω όργα- 
νισμώ έκαστου νεογνού, διό και ή ΰπαρξίς 
της διά παντός είναι έξησφαλισμένη' έγί\- 
νήθη δέ υπό τής φύσεως· μολονότι αΰτη και 
διά τής συνέσεως δύναται νά πραγμ&το- 
ποιηθή.

Αΰτη κατέστη δυνατή, ένθεν μέν διά τής 
εμφύτου επιθυμίας τινών πρός τό άρχειν, καί 
τής σχετικώς πνευματικής υπεροχής μερικών 
προσώπων, έν σχέσει πρός άλλα πρόσωπα, 
άφ’ ετέρου δέ διά τής ύπακοής καί τής άδυ- 
ναμίας μιας άλλης μερίδος. Ά λλά  διά τόν 
άνθρωπον ϋπάρχει καί έτέρα τις βάσις ταύ- 
τής τής κοινωνικής μορφής' δηλ. τό μέγ* 
οφελος αύτής, ώς καί ή κάτεπείγουσα άνάγκνι

Μ)ν ή ocu.Ti έν τ.ϊτ·.Ί  έπ ι την το ιαύτϊίν  κοινώνίΜ 
( I .C .  1 2 )  «οτιλα ίη  δτι φύσει ό ά σ θ ε ν ί;  κ α ι ά ίύ να - 
τος άνθρωπος σπεύδει προς συγκοινωνίαν ρ.ετ* άλλων, 
έξ τς  4) συγκρο'τησις τών πόλεων, τουναντίον δε ό uti 
εκ φυσεως στεργων να κοινωνίΐ μετά  τών όν.οίων t o .u 

εΤναι φύσει άχρεΓον ϊ  υπεράνθρωποι τ ι ον.
Ε πομένως εΤναι άλογον νά ΰποθε'σωμεν ο τ ι, π:οϋ- 

πτ,ρξε' ποτ3, άλλτ, τ ις  κατάστασις τών άνθρώπων yd  
κοινωνική δσον και ευάριθμοι και άν υπτ.οξαν α: άρ- 
χ ικα ι, και αι μετά τών άνθρώπων σύγχρονος πλα- 
σθεΓσαι κοινωνία ι.— 'ί ΐ ς  έκ τούτου δεν δυνάμεθα, όζ 
άντικείμενον σκέψεως νά παραδεχθώμεν τον άνθρωπον 
προ ττίς καθιδρύσεως τών κοινωνιών : ώς ο Montes
qu ieu και άλλοι έξεφράσθτ,σαν καθο'τι οί έν τη έρτ,- 
μ ία ευρισκόμενοι άνθρωποι ους ό M ontesquieu χάριν 
του φο'βου και ττ,ς συναισθ^σεως του κινδύνου καί 
r r i ;  αδυναμίας παρουσιάζει ως αντιπροσώπους ττ ί 
προ ττ,ς κοινωνικές καταστάσεων, άποδεικνύουσι y-b* 
λ ίστα , που ό άνθρωπος φθάνει άνευ ττ,ς κοινωνία?1» 
και δτι^έξ άρχ ίς οί άνθρωποι ε'ζων έν τη  κοινωνία' 
ο ί ά γ ρ ι ο ι  ουτοι δεν είσιν άνθρωποι χτ,ς φυσικτ,; 
υπάρξεως· άλλ’ άκοινώντ.τοι, Ή  φυσική ΰπαρξι» 
άνθρώπου εΐναι ·ί; κοινωνία καί ό ποθος τ ί ς  κοινωνι- 
κοττ,τος, και ούχ! *λ δν,λωσις άρ.οιοαίου φοβου, ώς 
Montesquieu λέγει, αλλ* ισα ισα, ν; φυσική αυτϊΐ 
προς κοινωνίαν όρίλη του άνθρώπου έστάΟτ, Χ 
ττ,ρία ττ,ς κοινωνίας· κα ι ο3τε ώς ό R eusscau  
θέλει οτι· «νι φρο'νν,σις όδτγτ,σε τους άνθρώπους ^  
συζώσι κα ι οτι άλλως άνευ τ ί ς  ένώσεως τών δυνά
μεων έν?>ς έκάστου, και άνευ ττ,ς διευθύνσειος αύτων 
έπ ι κοινώ σκοπώ χθελον καταστραφτ. Διο οι άνθρω- 
ποι τ,νώθτ,σαν είς Π ολιτείαν, γ, £πω; προάγουν 
άνεφε'ραν-εν εις Κοινωνίας.*»
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τίτις είναι προφανής και εις τούς μικράς τά
ξεως άνθρώπους. Κυρίως διά τόν άνθρωπον 
δεν είναι δύσκολον ν’ άναγνωρίση τις τήν άνα- 
πόφευκτον άνάγκην τοϋ μεγάλειτέρου τούτου 
^«.πληρώματος πρός πλήρη ικανότητα ζωής. - 
Οί: λόγοι τοϋ Montesqieu «fait pour vivre 
dans la soei6t6, il y pouvait oublier les au- 
tres» δεικνύουσιν άρκούντως ότι ό φρόνιμος 
άνθρωπος άπαιτεΐ έκείνας τάς ιδιότητας, αί'- 
τινες έπιτρέπουσιν αύτώ νά ζη κοινωνικώς. 
Καί τοιαύτη ιδιότης είναι τό έκτενέστερον 
συμπλήρωμα ή '’Εξουσία.

Είς ούδεμίαν άλλην κοινωνίαν ζώων είναι 
Κανή ή φύσις τοϋ ατόμου τόσον έπιτηδείως 
ν’ ά,τοστερνί τους άλγους τ »  ωφελήματα καί 
θετικώς νά τούς βλάπτ/, παρά έν τνί κοι
νωνία τών άνθρώπων. Ού^έν άλλο ζώον δει— 
ται τόσης πλησμονής ά /αγκαίων μέσων πρός 
εΰζωΐαν, ώς ο άνθρωπος. Αιό δι’ αύτόν ήτο 
ή εντελής καί πολ.ύγονος μορφή τής κοινω
νίας, άναλόγως τής ικανότητάς του, απολύ
τως άναγκαΐαι Έκεΐ δέ ένθα αί περιστάσεις 
τής έξωτερικής φύσεως, έξ ένός μεν έχουσιν 
άνάγκην πλησμονής τών πρός τό ζην άναγ- 
καίων, ώς τό άγριον κλίμα χρήζει καλλι- 
τέρας ενδυμασίας, καλλιτέρας τροφής, θερ- 
μάνσεως κτλ. πρός δέ ή τών τέκνων ίκανό- 
τ/;ς, προς ιδίαν διατήρησιν, όριμάζει κατ’ο- 
λίγον, άφ’ ετέρου δέ άνευ τακτικής καί έπι- 
μόχθου έργασίας είς γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, 
βιομηχανίαν (Γλίγα θά υπάρχ_ο)σι τά πρός τά 
ζην άναγκαϊα, χωρίς, εννοείται, νά άποβώσι 
καί οί κόποι εντελώς άνωφελεϊς, καί είς τάς 
πολύ υψηλάς μοίρας τοϋ γεωγραφικού πλά
νους, καί ένθα ε ίιί τέλος αί /ώραι εύ,νοϊκαί 
~?ός αΰξησιν τού πληθυσμού διά τών τοκε- 
~ων. Έκεΐ άνάγκη ήτο ν’ άναπτυχθή ή κοι
νωνία είς τόν ΰψιστον βαθμόν καί ή υψίστη 
®ΰτη άνάπτυξις άπαντάται εί; τά; χώρα; 
Τών ένεστωσών Πολιτειών. Μόνον λοιπόν εί; 
~ά; πολυγόνου; χοίρα;, πλήν ούχί τόσον εϋ- 
καρπου;,ήδύνατο νά έπιτευχθη δ πολιτισμό;, 
καθότι ή υψίστη άνάπτυξι; προϋποθέτει καί 
βεβαίαν τινα συμπύκνωσιν καθιδρυθέντο; λαοϋ 
ν·; τόν βαθμόν εκείνον τοϋ πολιτισμού, τόν 
°ποΐον μόνον πεπυκνωμένοι άνθρωποι μετά 
~ολλών άναγκών πρός τά ζην, σχετικώς εν 
~τωχή φύσει δύνανται νά φθάσωσι.

■ Σκοπό; τοϋ συμπληρώματος τής Πολι

τείας είναι ό σχηματισμός τή; κατά φύσιν 
ζωής τοϋ άνθρώπου, καθόσον ταύτην εί; καί 
μόνο; άνθρωπο; καί μόνη η κοινωνία, άνευ 
άρ/ή;, δέν δύναται νά μορφώσ·/ι. Λ ιό καί πρό 
πάντίον πρέπει νά προφυλάττηται μή έξ αυ
τής τής κοινωνίας προκύψη διά τά μέλη έ- 
λάττωσις τών κατά φύσιν πρός τό ζήν άναγ- 
καιούντων μέσων. Είτα μή εμποδισθη, εν ου · 
δενί λόγω ή σημαντικοτάτη. αΰξησις τών 
ποός τά ζην άναγκαίων, άτινα ή κοινωνία 
δύναται νά έπεργασθή, η ή παραγωγή ένός 
εκάστου' άλλά νά συνδράμη και σχετικώς τοϋ 
σκοποϋ τούτου νά βιάζη τήν σύμπραξιν, ενθα 
αΰτη· είναι εύνοίκή η- άναγκαία προς κτήσιν 
καί διατήρησιν τών πρός τό ζην τούτων α 
ναγκαίων καί ητις αύθορμήτως όεν εκτελεΐ- 
ται. "Οθεν ή άπό κοινοϋ ένέργειά είναι έν μέ* 
ρει αμυντική, έν μέρει παραγωγική'. Αιό ή 
άμυνα διευθύνεται έν μέρει κατά τών καθε
στώτων (constituenten) τής κοινωνίας, έν 
αέρει κατά τών δυσμενών και παρα την θε- 
λησιν τών άνθρώπων ύπαρχουσών όυνάμεων 
έν μέρει δέ άναφέρεται αΰτη έπί άνθρώπων 
έκτός τής pr,θείσης κοινωνίας. Τήν κατάστα- 
σιν έκείνην τών άνθρωπίνων κοινωνιών, εν τη 
οποία τά προβλήματα ταϋτα έν μεγαλει- 
τέρω κύκλω, είσίν αί νοημονέστεραι, έκεΐναι 
δέ, ενθα ή λύσις είναι έπαρκής μόνον είσίν αί 
έλλειπεΐ;. Έν τούτοι; άμφότεραι εισι φυσι- 
καί πολιτεΐαι, έναί; διαφέρει μόνον τό άπο- 
τέλεσμα τή; σπουδή;, πρό; εκπληρωσιν τών 
άναγκών τούτων, άναλόγω; τοϋ βαθμού τής 
άναπτύξεως.

Τί δέ έστίν η κατά φύσιν ζωή "οϋ άνθρώ
που; Τάζήν εϋδαιμόνως καί καλώς, τοϋ Άρι- 
στοτέλους. (Pol. Gap. ΛΓ, 1 ί . )  Ποϋ δέ εγ- 
κειται η δύναμις τού ένός; πού ή τής κοι
νωνίας καθ’ έαυτήν ανεπαρκούς οΰσης, νά δια ■ 
μορφώση τήν ζωήν εκάστου . συμφωνως τή 
άπαιτήσει τής φύσεως ;

Αί απαντήσεις έπί τής πρώτης τούτων 
τών έρωτήσεων, είναι έκεΐναι, αϊτινες εν τή 
ιστορία τοϋ άνθρώπου έγράφησαν μεθ’ αίμα
τος καί δακρύων. Εκατομμύρια τάφων, εκα- 
τομύρια πολυδυστήνων υπάριεων και σπορά 
θανάτου καί θρήνου, πρά χιλιάδων έτών, η- 
σαν τά έπακόλουθα μεμονωμένων άπαντή- 
σεων έπί τής έρωτήσεως εκείνης- έπί δέ τής 
δευτέρα; έρωτήσεως άσφαλής τις άπάντΥ.σις
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άρέσκουσα εί; άπαντας τοΰ; καλούς, πιθανόν 
ποτέ δέν θέλει δοθή.

Τις έγγυαται OTt γ; έξουσία θέλει προσ- 
π/θήσει νά λύση τά προβλήματα ταΰτα καί 
ούχί τά άφορώντα μόνον τά ίόια συμφέροντα 
τών κυρίαρχων, καί εί; αντίστροφον λόγον 
μετά τών δημοσίων διακείμενα;

Τούλάχιστον στοιχειωδώς πως καί δι’ ά- 
μυδρών σκιαγραφιών έξ ένός όλοι οι ύγιανοϋν 
Ιχοντες υποτελείς κυριάρχαι διακρίνουσι διά 
τής εμφύτου φυσιολογικές ίδιότητος, τής 
ύπαρχούσης έν έαυτοΐς δυνάμεως τά κατάλ
ληλα τοΰ είδους δηλ, τά ωφέλιμα, η τό κα
λόν πρός διάκρισιν τοΰ είδους τοΰ άνθοώπου 
άπό τά ακατάλληλα τοϋ είδους" δηλ. τά 
επιβλαβή τό κακόν πρός διατήρησιν τοΰ 
είδους τοΰ άνθρώπου. Μαρτυοεΐ δε τοΰτο καί 
ή άπαρέσκεια, Ήτις παρακολουθεί πράξεις επι
βλαβείς πρός τό είδος του. Ά λλά  ή κρίσις 
έ/.είννι τοΰ έσωτερικοΰ κριτηρίου (foramen 
in'ernum.) τής σνπ ιδ ιισ ιως, δεν είναι ασφα
λή , επειδή θρησ/.ευτικαί καί άλλαI Οεωριαι 
δύνανται νά τήν θολώσωσιν, αίτινες τότε 
τήν ό ίηγοΰσι πρός τά ακατάλληλα τοΰ εί
δους. Ά λλά  μεοίς τις τών τελευταίων τού
των θεωριών άπομακρύνεται καθ’ όλας τάς 
περιστάσεις διά τοΰ μέσου τής κρίσεως, $ 
διότι αυται αίθεωρίαι ένεργοΰσιν αρκούντως 
έπί τών άρχόντων ά .αγκάζουσαι αύτούς νά 
κατανίκήσωσι τήν πλεονεξίαν των, η διότι 
δδτιγοΰσι τούς υποτελείς νά καθαίρωσι τήν 
πλεονεκτικήν άρχήν. "Οπως δέ ή κοινωνία 
σύμπραξη άπό κοινοΰ πρός τά ωφέλιμα, ά- 
παιτεΐται ή γνώσις τής ώφελείας.

Ά φ ’ ετέρου καί αύτό τό εύ/.όλως νοούμε- 
νον συμφέρον τών άρχόντων έξασφαλίζει μέ
χρι τινός βαθμοϋ τήν εύημερίαν τών άρχο- 
μένων.

Ούόέν περισσότερον δι’ ό'λας τάς περιστά
σεις η )ύνατο νά έγγυηθή ή φύσις, είμή τά 
στοιχειώδνι, τοΰτο δέ καί έπραξεν.

Ή παραδοχή ό'τι εί; όλους τούς ύγιά 
νοΰν έχοντας ά/θρώπους ένεστι έκ φύσεως ή 
δύναμις τοϋ νά διακρίνώσι μέν τό χα.Ιόϊ 
τοϋ 'χαχοΰ, ν’ άποστρέφωνται δέ τό τελευ- 
ταϊον ώς καί ή παραδοχή ό'τι, όλοι οί άν
θρωποι δύνανται νά διακρίνώσι τό ωφέλιμον 
τούλάχιστον είς τάς στοιχειώδεις του μορ- 
φάς, δέν αντιφάσκει πρός τήν άνάγκην τής

άρχής ήτις αντιπροσωπεύει διά καταναγκα* 
στικής βίας τό καλάν καί ούφέλιμον. Πλησίον 
δέέ.ιείνης τής διαγνωστικής δυνάμεως υπάρ
χει είς τους ανθρώπους πολλαπλώς τόσον 
οξεία καί έξεχουσά τις πλεονεξία !η καί ο
κνηρία, ώστε δέν θά ήκολούθει τήν φωνήν 
τής συνειδήαεως η τής φρονήσεως, έάν πρός 
τοΰτο δεν ήθελε βιάσει πλέον αύτόν Άρχνί τις.

Μία κακή δε θέλησις (voluntas laedend») 
οποίαν παραδέχεται δ Holies ώς τήν φυσι
κήν χ.ατάστασιν όλων τών άνθρώπων ούόό- 
λως άποδεικνύεται. Καί τοΰ Rousseau ji 
γνώμνι, ό'τι ή συναίσθησις τοϋ δικαίου ένε- 
φυτεύθη τη καρδία τοϋ άνθρώπου, συμφωνεί 
ά/.ριβέστατα μέ τά πράγματα. Αί δέ τοϋ 
Έλβετίου άντιλογίαι καί ένστάσεις κατά 
τής γνώμης ταύτης δέν δύνανται νά τήν 
κλονίσωσίν.1

ϊό  καλόν, δηλαδή τό δίκαιον, τά κακόν, 
τουτέστι τό άδικον είσίν άλλως ίδέαι αίτι
νες έ'χουσιν άξίαν κυρίως μόνον δι’ άτομα 
τοϋ αύτοΰ είδους τών ζώων. Τά διάφορα έκ 
τών ζώων ίστανται πολλ.απλ.ώς έν φυσική 
θέσει μάχης. Οί ΙΙίθηκες κλέπτουσι ώς » 
Μακάκος πίθηξ ού μόνον άφανίζει τόν αρα
βόσιτον τών δουλοπαροίκων έν τή νοτίω Ά  
μερική, άλλά πληρώσας τήν κοιλίαν του σχη
ματίζει καί δέμα κομβολογίου, ό'περ περ- 
νών είς τόν λαιμόν του φέρει είς τά τέκν# 
του. Τά θηρία κατασπαράττουσιν, s άνθρι»- 
πος κλέπτει, προστάτει, ύποδουλνώνει, <ρθ"

1 Έ άν δε Ινθεν κάκεϊΌεν ε ί; έθνη τινα ά π ο λ ίτ ε υ τ *  
Υ3 άγρια ενδέχεται v* απαντά τα ι ό φονος, υι απάτΐ^ 
r. κλοπή, σχετικώ ; δεν π :ε 'πει να ληφθώσι κατά 
“Ypay.fxa αί παραδόσεις τινών ύπερ τών ψευδών θεω
ριών. ‘ Ο W oitz είς τ^ν άνθροίπολογίαν τών εθνών 
αναφέρει θεωρίαν τινα του Brfehni·, καθ* r.v οί Ai0iV 
πες του Α νατολικού Σεδάν, είς τάς χώρας του Νεί
λου ) ού (χο'νον βυγχωροδσι ττ»ν απάτην, κλοπήν κ*' 
φο'νον  ̂ άλλά και ώς έπαξίας του άνδρος πράξεις 0 ^ ' 
ρουσι ταύτας. Πρώτον δε ύπο της Τουρκικής εξου
σίας εμαθον νά διακρίνώσι τον άπλούν φονον, άπο 
τ^ν δικαιολογούΐΛενον φο'νον  ̂ ώ ; του πολέμου καί τϋζ 
θανατικές ποινής ώ ; επόμενόν τώ  δ ικα ίω . Ψευδός κ*1 
άπάτη  θεωρείται ώς νίκη πνευματώδους ύπερο//·* 
έπ ! περιωρισ^ένου πνεύματος κ τλ . 41 δπαρξις <>λωΫ 
τούτων τών ΑίΟιο'πων δεν θά διιόρκει έπ ί πολυ* ε*ν 
τ ώ  οντι αί θεωρίαι αΰται ησαν αί προεςάρχουσα ι*

'Α λ λ ά  π ιθ α νό ν  ε ν τα ύθ α  π ρ ο 'κ ε ιτα ι uovov π ε ρ ί δ ι* · 
θε'σ-ως προς ΰπ ο 'π το υ ς  ξένους r, προς « α ΰ λ α  ά τ ο α α .
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νεύει πρός όφελος του τά ζώα, καί τά χεί- 
ριστον πάντων πρός εύχαρίστ/σίν του.

Έφ’ δσον δέ προχωρεί ή διάγνωσις τοϋ 
δικαίου καί καταλλήλου διά τό είδος τοϋ 
άνθρώπου, έφ’ όσον δεσπόζει αύτϊ) τών ψευ
δών καί παρά φύσιν θεωριών τόσον περισσό
τερον δύναται ή Πολιτεία νά έγγυνιθή Six 
τήν εύδαιμονίαν όλων. Αί έργασίαι αύτής 
τότε έκτείνονται έπί τής άσφαλείας, τής αρ
παγής, τής κλοπής, τοϋ φόνου, τήςπαοαβιά- 
σεως, τ?,ς έκδικησεως αίματος, τής δουλείας, 
τοΰ αίρετικοϋ φόνου, καί τής άπό κοινοΰ έ
νώσεως τών έκστρατειών καί άλλ.ων δμοίων 
στοιχείων.

Ά λ λ ’ ούδείς λόγος υπάρχει τοϋ νά μή συγ- 
καταλέξωμεν έν τή ιδέα τής Πολιτείας, τάς 
μέ άρχήν κοινωνίας τών άνθρώπων αίτινες 
χρτ,σιμεύουσι σχετικώς στοιχειωδώς μόνον 
πρός εύδαιμονίαν ολων, ώς Π. X. τά υπό 
ένός άρχνιγοϋ ηνωμένα στίφη τών ύλίγων 
νουνεχών κατοίκων τής Αυστραλίας κτλ. Έ- 
κάστν) ενωσις άνθρ(όπων υπότινα αρχήν, τίτις 
ενεργεί δι’ ό'λους άν καί άνεπαοκώςμόνον, εί
ναι Πολι-εία, καίτοι άτελεστέρα, απέναντι 
τής καλώς ώργανισμέντ,ς. Διό υ.άλι-τα έν τή 
ίδέα « Πολιτεία » δέν έδόθη ουτε μεγαλήτερός 
τις άριθμός τών τήν πολιτείαν σχηματίζόν- 
των άνθρώπων, ούτε ή συνθήκη τής μονιμότη- 
τος· τρεις καί μόνον άνθρωποι φαίνεται ό'τι 
δύνανται νά σχηματίσωσιν « Πολιτείαν,» καί 
ολόκληρος πολιτεία δύναται νά ζη νομαδικώς.

V
Πρός τόν σκοπόν, δι’ 8ν ένταύθα έδόθησαν 

αί περί πολιτείας γενικαί αΰται ίδέαι ούδ’ 
ό'λως αξία λόγου έστίν ή περί τής γενέσεως 
τών υφισταμένων Πολιτειών έρώτησις. Βέ
βαιον είναι ό'τι έπί τώ σκοπώ τούτω, ή πο
λιτεία δύναται νά γέννηθη έκ Συνθήκης (τοϋ 
άρχοντος μετά τών υποτελών,) άλλά κατ’ 
άρχάς δέν είχεν ούτως. Ή άρχή τών πολι
τειών υπήρξε πιθανόν ή Αρπαγή, ού μόνον 
τοϋ ίσχυροτέρου, άλλά καί ωφελίμου συγ
χρόνως άνθρώπου πρός τό κοινόν συμφέρον 
«'•ατά τ ι τούλάχιστον" άν καί πάντοτε πρός 
τούτο πλεονεκτικοί σκοποί συνήργησαν. Ά λ λ ’ 
οσον παντοδύναμος καί άν υπήρξεν 6 πρώτος 
Κ υριάρχης ητον έν τη θέσει του άσθενής α
πέναντι τοϋ συνόλου" ή ύπαρξίς του δέ έξη-

σφαλίζετο μόνον καθόσον ή ένέργειά του ι
κανοποιεί τάς θεωρίας καί συμφέροντα τού
λάχιστον τής πλειονότητος ής τά μέλη διέ
στρεφε κατά τής μεΐονότητος. Ούτω τούλά
χιστον έγγυάτο πάντοτε μέρος τ ι τής κοινής 
εύδαιμονίας.

Άπό τήν υπεροχήν τοΰ πατρός έν τη οί- 
κογενεία δέν παράγεται ή πολιτεία, καί έν 
γένει ούδεμία άνάγκη συναφής οίκογενείας 
καί κράτους δύνα'άι ν’ άποδειχθή.

Ή πολιτεία ή ιδιαιτέρα μορφή τής κοι
νωνίας δεν 6ττάρχ_ει χάριν τής ιδίας της θ ϊ- 
λήσεως άλλ’ είναι μόνον διά τά μέλη, άτινα 
τήν συγκρΟτοϋσι, καί δι’ αύτά μόνον υπάρχει. 
Ή πολιτεία τών άνθρώπων ώς τοιαύτη ού- 
δεμίαν σχέσιν πρός τό Σύμπαν έχει ί  πρός 
άλλα καί μόνον βασίλεια τής φύσεως" έπίσης 
δέν ύποβάλλεται καί είς ώρισμένους νόμους 
βίου δέν είναι Οργανισμός ό'πως ή φύσις καί 
η επιστήμη νοεί συνήθως τήν λέξιν ταύτην. 
Μολονότι εΰρέθησαν πολιτικοί φιλόσοφοι οΐ
τινες άπέδωκαν καί είς αυτήν τό επώνυ
μο ν τοϋτο.

VI.
Άνακεφαλαιοϋντες, Κύριοι, οσα περί Κ οι

νωνίας έρρέθησαν, έπαναλαμβάνομεν ό'τι, τά  
μέν άλογα ζώα δύνανται νά διατηρηθώσιν η 
μόνα, έάν έχωσι τά κατάλληλα προσόντα, 
ή έν άπλώ συναγελασμώ, η έν συναγελασμώ 
εχοντα ώς άρχηγόν έν η πλειότερα έξέχοντα 
ζώα. Ό δέ άνθρωπος τό εύγενέστατον πλά
σμα τοϋ θεοΰ, (ό'περ κατά τά άρχαΐον ρητόν 
Nulla res homo proprius accedit ad deurn 
quam salute hominibus danda" δι’ ούδενάς 
άλλου άφομοιοΰται τώ θεώ, παρά διά τών 
πρός τούς ομοίους του άγαθοεργιών.) Όρ- 
μεμφύτως ώθεΐται πρός τήν κοινωνίαν, ήτις 
άνευ τής νοθεύσεως θεμελιοϋται έπί τών άλη- 
θών βάσεων τής έλευθερίας καί ανεξαρτησίας, 
καί έν μέρει τής ΐ30τητος" ωθείται δέ καί 
πρός τό Συμπλήρωμα αύτής τήν Π ο λ ι
τ ε ία ν .

13 Μαίου 1874. “Εγραφον Ιν Αορι«νουκολει.

Χαίρετε 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΖΟΠΙΑΝ.
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Μεταξύ τών επιστημών, αϊτινες έλαβον 
τή / μεγαλειτέραν έπίδοσιν κατά τόν παρόντα 
αιώνα, πρέπει βεβαίως νά κατατάζωμεν τήν 
χημείαν εν τή πρώτη τάξε'.. Μάλιστα πρέπει 
νά κατατάξωμεν ταύτην είς τόν αριθμόν εκεί
νων τών έπιστημών, αϊτινες κατά τόν 1 8 
αιώνα έγεννήθ/ισαν καί άνεπτύχθησαν συγ
χρόνως- διότι πρό τής εποχής ταύτης μεμο- 
νωμένας τινάς γνώσεις είχον περί αύτής, ά- 
πήτουν δέ αί άκατά τακτοί ταύτης ύλαι χεϊρα 
έπιτηδείαν, δπως ενώση ταύτας είς εν όλον 
καί παραστήση υπό τήν δψιν, ήν σήμερον ϊ  
χουσιν αί χημικαί γνώσεις. Όπόταν ή ώθη- 
σις έίόθη καί αί ερευνάι τοΰ Prestley, τοΰ 
Lavoisier, τοΰ Berthollet καί λοιπών ήνοι- 
ξαν τήν δδόν, πλεΐστοι μεγάλοι άνδρες έ- 
σπευσαν :"πί τών βημάτων τούτων καί έν 
ολίγω χρόνω ανύψωσαν τό θαυμάσιον της 
χημείας οικοδόμημα, έν τώ δποίω δέν γνωρί- 
ζομεν τ ί πρώτον πρέπει νά θαυμάσωμεν έπί 
τοΰ όλου καί της επιστημονικής ένότητος όλων 
τών μερών ή τών πολυαρίθμων πρακτικών 
εφαρμογών. Ή άπό τάς άρχάς τοΰ 1 9 αίώ- 
νος ο ρξαμένη γενική αυτη φορά ητις εδωκεν 
ίσχυροτάτην ώθησιν είς τήν σπουδήν της χη
μείας, δέν περιωρίσθη είς μίαν μόνην χώραν. 
At πλέον πεφωτισμέναι χώραι της Ευρώπης 
έζήλωσαν υπέρ της προόδου της ωραίας ταύ
της επιστήμης, καί ένώ έν Γαλλία δ Four- 
croy, δ Vauquelin,0 Chaptal oGaj-Lussac, 
δ Dulong καί άλλοι σοφοί άφιέρουν τους 
άγώνας αύτών υπέρ της προόδου τών διαφό
ρων αύτής κλάδων, έν Α γγλία  δ Davy δ 
Thompson, δ Wallaston, δ Berzelius έν Σουη
δία, δ Oesrted έν Δανιμαρκία, καθ’ έκάστην 
διά νέων άνακαλύψεων έπλούτιζον τήν έπι- 
στήμην.

Πολλοί τών σοφών τούτων έξηφανίσθησαν 
ήδη έκ τής σκηνής τοΰ κόσμου, τινές έναπο- 
μένουσιν ετι καί φέρουσι τήν διάνοιαν ήμών 
πρός τήν λαμπράν εκείνην έποχήν καθ’ ήν 
έκάστη ήμερα άνήγγελλε νέας κατακτήσεις 
καί καθ’ ήν δ ήδη ευρύς ορίζω ν τής έπιστή- 
μης ταύτης έφαίνετο συνεπώς έ/.τεινόμενος 
ένώπιον τών βλεμμάτων τών ισχυρών τού
των άνδρών. Εις έξ έκείνων, οίτινες μάλλον

συνετέλεσαν πρός δημιουργίαν τών μετά τα- 
χύτητος διαδεχομένων άλληλα ΟαυίΛατίων 
τής έπιστήμης καί δστις ακόμη καί νΰν ή,δύ- 
νατο νά έκπληξη τόν κόσμον έν τώ μέσω 
τών προόδων καί τοΰ κρότου τών νέων πυρο
βόλων, είς λέγομεν υπήρξε καί ό Davy χα
ρακτηριζόμενος διά τής τόλμης μεθ’ ής τά 
πνεϋμα αύτοΰ έμέτρα τάς γενικωτάτας ιδέας 
τής έπιστήμης, καί διά τής ευκολίας ήν με- 
τεχειρίζετο πρός σπουδήν τών λεπτοτάτων 
άντι-.ειμένων. Είς τοϋτον ήνοΰτο ή λαμπρο- 
τέρα φαντασία μέ διάνοιαν τοσούτω ευρεΐαν 
καί κοίσιν τόσω δρθήν, ώστε οίονδήτοτε στά- 
διον καί αν ένηγκαλίζετο βεβαίως δπισθεν 
αύτοΰ ήθελε καταλίπει πάντας έκείνους δσων 
τό πνεϋμα δέν είχε συγγένειαν τόσω στενήν· 
μέ τά σπάνια αύτοΰ προτερήματα.

Άπό τών πρώτων έτών δ Davy έφαίνετο 
πεπροικισμένος μέ ιδιότητας έκτάκτους. Άπό 
τής τρυφεοοιτέρας αύτοΰ ηλικίας έκαλλιέργει 
τήν ποίησιν μετά ζήλου καί πολλά τών πρώ
των αύτοΰ ποιητικών προϊόντων, άτινα κατά 
τύχην διεσοίθησαν, μαρτυροϋσι τήν ζωηρό
τητα τής φαντασίας καί τήν ωριμότητα τής 
διανοίας του. Δωδεκαέτης μόλις, έξέδοτο 
ποίημά τ ι έπικόν. Δέν πρέπει νά έκπληττώ- 
μεθα δτι δ έφευρέτης τής ασφαλιστικής λυ
χνίας υπήρξε ποιητής έν τή νεότητι αύτοϋ. 
Αί άνα/.αλύψεις άς έποιήσατο οφείλονται τό
σον είς τήν ζωηρότητα τής φαντασίας δσον 
καί είς τήν διορατικότητα τοΰ νοός του.

Έάν αί περιστάσεις, δσον εύνοϊκαί καί άν 
υποτεθώσι, δέν δύνανται νά δημιουργήσωσι 
τό πνεϋμα, χρησιμεύουσι τούλάχ ιστόν δπως 
διευθύνουσι τοϋτο- αί περιστάσεις άνοίγουσι 
τό στάδιον, καί άνευ αύτών, ήθελε μείνει 
κεκρυμμένον ώς αί λαμπραί συνθέσεις τοϋ 
καλλιτέχνου είς τό μόλις προχαοαχθεν ά/.α- 
τέργαστον μάρμαρον. Ό Fergusson δέν ή
θελε πιθανώς στρέψει τήν προσοχήν του πρός 
τήν μηχανήν, έάν μή συμβεβηκός τ ι δέν άνέ- 
τρεπε τήν στέγην τής καλύβης τοΰ πατρός 
του, καί ίσως δ Priestley είς τόν δποΐον ί  
χημεία οφείλει τάς ώραιοτέρας άνακαλύψεις, 
ούδέποτε ήθελε σκεφθή περί τής χημείας τών 
αερίων, έάν δέν έζη πλησίον μεγάλου τινός 
ζυθοποιείου. 'Ομοίως συνέβη καί είς τόν Davy- 
τό ισχυρόν καί πρωτότυπον αύτοϋ πνεϋμα 
διά τοσαύτης λογικής καί άκριβείας π ε π ρ ο ’.-
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κισμένον ήδύνατο βεβαίως νά έπιδώση είς 
αντικείμενα γνωστά ήδη, άλλ’ ή τύχη κατ’ 
«ρχάς, κατόπιν δέ ή κλίσις, ώδήγησαν τοΰ- 
τον πρός τήν σπουδήν νέας τινός έπιστήμης, 
ήν έμελλε μετά τοσαύτης λαμπρότητας νά 
καλλιεργήση.

Ό Davy ένήλικία 1 7  έτών κατά τό 1 7 9 5  
είσήλθεν ώς μαθητής παρά φαρμακοποιοί τινι 
συγχρόνως καί χειρουργώ τού Pejance, ενθα 
καί έγεννήθη, έν τή κομητεία τής Κορνουα- 
λίας. Κατασκευάζων λοιπόν τά καταπότια 
καί τά έγχυμα τα άτινα άνέγραφεν δ πάτρων 
αύτοΰ, εΰρισκε καιρόν νά ένασχολήται είς έΛύ- 
νας αϊτινες δέν είχον άλλον σκοπόν παρά νά 
ίκανοποιήσωσι τήν περιέργειάν του, άλλ' ή 
περιέργεια αΰτη άνήγγελλε τήν διεύθυνσιν 
ήν έμελλε νά άκολουθήση. Εις Ιν τών πειρα
μάτων αύτοΰ προήχθη είς τήν άνακάλυψιν 
τής φύσεως τοΰ άέρος τοΰ έμπεριεχομένου είς 
τάς κυψέλας θαλασσίων τινων φυτών τών 
(alges) πτερίδων. Στερούμενος δλων έκείνων 
τών μηχανημάτων, άτινα χρησιμεύουσιν είς 
τοιούτου είδους έρεύνας, άνεπλήρου τό έλ- 
λεΐπον διά τής θαυμαστής έκείνης εύκολίας 
μεθ’ ής έγνώριζε νά αύτοσχεδιάζη τά κατά 
τό φαινόμενον δυσκολώτατα έργαλεΐα, καί 
ών τοσούτω ώραίαν χρήσιν έποιήσατο κατόπιν.

Μεγάλην επιρροήν έσχεν έπί τοΰ σταδίου 
τοΰ Davy ή κατά τήν έποχήν ταύτην τής 
ζωής του γνωριμία μετά τοϋ περιφήμου Γρη- 
γορίου W att- δ σοφός ούτος διέμενεν ώςοίκό- 
τροφος παρά τή μητρί τοϋ Davy. Δύο πνεύ
ματα έπίσης φλογερά πλησίον άλλήλων δντα 
ήτο άδύνατον νά μή διαγνιοσθώσιν άμοιβαίως. 
*0 W att είχε καρδίαν άγαθήν καί γενναίαν, 
άλλ’είς τους ψυχρούς αύτοΰ τρόπους είχε χαρα
κτήρα άριςοκρατικόν δςις άπεκώλυε πάσαν οι
κειότητα. Ό Davy άφ’ έτέρου ούδεμίαν τών 
φυσικών ή έπικτήτων έκείνων ιδιοτήτων εΐχεν, 
αϊτινες περιποιοΰσιν ή προσελκύουσι τήν εΰ- 
votav. Ό Davy έζήτησε νά είσαχθή παρά 
τώ W att διά συζητήσεων έπί άντικειμένων 
ούδεμίαν πρός τάς σπουδάς αύτών σχέσιν 
έχόντων. 'Υποθέτετε βεβαίως έκ τούτου μετά 
“όσης περιφρονήσεως ήκουεν δ W att τοϋ Davy 
τάς έπί τής μεταφυσικής καί ποιήσεως έρω- 
τήσεις του. 'Η τύχη έν τούτοις έφερε τόν λό
γον έπί τής χημείας, δ Davy-λέγει παροδικώς 
~«ς καί άπροσέκτως δτι έντός ήμισείας ώρας

άνελάμβανε νά άνατρέψη τάς γαλλικάς θεω
ρίας. "Ηψατο τής χορδής, τής οποίας οί τό
νοι έπέστησαν τήν προσοχήν τοϋ W att, δστις 
θαυμάσας μετ’ ού πολύ τήν οξύνοιαν τοΰ 
νέου φιλοσόφου έγένετο έκτοτε δ πιστότερος 
αύτοΰ φίλος.

Κατά τήν έν Bristol διαμονήν του ό Davy 
έκαμε τά τρομερώτερα πειράματα έπί τοΰ 
νιτρικού οξειδίου ή τοϋ πρωτοξειδίου τοΰ 
άζώτου δπερ έκάλεσαν αέριον γαλασίνουν ή 
παραδίσειον άέριον, ένεκα τών άΤιοσημειώ- 
των αύτοϋ αποτελεσμάτων άτινα παράγει 
έπί τής ζωϊκής οικονομίας είσαγόμενον διά 
τής άναπνοής. Ό Davy ήθελε νά δοκιμάση 
μόνον έάν τά άέριον τοΰτο ήδύνατο νά δια- 
τηρήση τήν άναπνοήν καί πραγματι-,.ώς συνε- 
πέρανεν δτι ήτο δυνατόν νά είσαχθή άνευ 
φόβου είς τούς πνεύμονας, καί έπί τινα λε
πτά ήδύνατο νά χρησιμεύση είς τήν άναπνοήν. 
Ή δοκιμή έγένετο έπ’ αύτοΰ τοΰ ίδίου. Τά 
άποτελέσματα ό'μως άτινα περιέμενεν ήσαν 
άλλοϊα. "Αμα τή έσφρήσει τοϋ άερίου τούτου 
έπήλθεν έλαφρόν τ ι αίσθημα πιέσεως, τοϋτο 
ταχύτατα διεδέχθησαν λίαν εύάρεστα αισθή
ματα άνάλογα τοϊς παρατηρουμένοις είς τόν 
πρώτον βαθμόν τής μέθης' πάντα τά περι- 
κυκλοΰντα αύτόν άντικείμενα έλαμπαν έκ 
ζωηρού φωτός- ή ακοή αύτοϋ άπέκτησεν άσυ- 
νήθη λεπτότητα, αί μυϊκαί δυνάμεις τερα- 
στίως ηυξησαν καί άκατανόητος έπιθυμία 
έκίνει άκαταπαύστως αύτόν είς ένέργειαν; 
Τό περίεργον τοΰτο πείραμα ζωηρότατα έκί- 
νησε τήν προσοχήν καί έπανελήφθη ένώπιον 
πολυπληθούς καί σπουδαίου άκροατηρίου, ένθα 
παρευρίσκοντο καί οί ποιηταί Southey καί 
Coleridge, οϊτινες άμφότεροι μετ’ οίστρου 
δλως ποιητικοΰ περιέγραψαν τά συναισθήματα 
άτινα έπέφερεν ή εισπνοή τοϋ άερίου τούτου. 
Τό είς πάντας τούς είσπνέοντας παραγόμενον 
σταθερόν άποτέλεσμα τούτου είναι ισχυρά 
τάσις πρός γέλωτα καί δι’ αύτήν τήν αιτίαν 
έκλήθη ye.lacirovr ch'pior. Ό  Κύριος Tobin 
δ άδελφός τοΰ δραματικού ποιητοϋ λαβών 
μέρος είς τό πείραμα, έρρίφθη εκ τής έδρας 
του πλήττων έν φαιδροτάτω παροξυσμώ δε- 
ξιόθεν καί άριςερόθεν τούς περικυκλοΰντας αύ
τόν, κατόπιν δέ διέτρεξεν ώς μανιακός πάντα 
τά πατώματα τής οικίας. 'Ο γέλως μετεδόθη 
καί είς τούς λοιπούς πειραματιζομένους- ού-
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δέν αληθώς ήτο περιεργοτερον τής θέοίς άν
τρων σοβαρών έξ ών έκαστος είχεν είς το 
στόμα σάκκον μετάξινον πλήρη τοΰ αερίου 
τούτου και έτρεχον ένθεν καί ενθεν γελών- 
τες καί κραυγάζοντες.

Έν τούτοις ό Davy δέν περιωρίσθη εις τό 
διασκεδαστικόν μόνον μέρος τοΰ πειράματος, 
έξηκολούθησε τά πειράματα μετ’ ίσ/υρογνιο- 
μοσύνης ήν πάντοτε εϊχεν είς όλας τάς έρευ
νας του’ κατά δέ την δημοσίευσιν ταύτην, 
μακράν μετεδόθη ή φήμη τοΰ φιλοσόφου.Κατά 
τήν έποχήν εκείνην έθεμελιοΰτο τό Βασιλικόν 
πανεπιστήμ-ων είς δέ τόν Davy προσέφερον 
τήν θεσιν βοηθού τοΰ καθηγητοΰ τής χημείας 
καί τήν διεύθυνσιν τοΰ χημείου, άλλά μετά 
παρέλευσιν ολίγου χρόνου διωρίσθη καθηγη
τής τής χημείας.

Τό πρώτον δημόσιον αύτοΰ μάθημα έγέ- 
νετο κατά τό 18 0 2  καί άπό τής εποχής 
ταύτης άρχεται τό λαμπρόν αύτοΰ στάδιον. 
Τό μάθημα τοΰτο ήτο τό καταλ.ληλότατον 
είς τό νά γοητεύση τό άκροατήριον, ό'περ ούχί 
μόνον έκ σοφών συνέκειτο άλλά καί έξ άν- 
δρών καί γυναικών τής υψηλής κοινωνίας. 
Τά πειράματα αύτοΰ καί πρό πάντων τά  
τής Βολταϊκής στήλης, άπερ θαυμασίως έπέ- 
τυχον προσείλκυσαν τόν θαυμασμόν καί τάς 
έπιδοκιμασίας όλων τών σοφών, ένώ συγχρό
νως ένέπνεεν είς τό ώραΐον φύλον φόβους τεο- 
πνους. Τά ύφος αύτοΰ ήτο πλούσιον καί πε- 
ποικιλμένον καί είς Ικάστην φράσιν εΰρισκον 
οί άκροαταί τήν ποιητικήν εκείνην απόπνοιαν 
ήν άπό τών πρώτων έτών έκαλλιέργει. Ό 
ποιητής Coleridge ητο ό παντοτεινός ά«οα- 
της του καί έλεγεν ό'τι έκ τών μαθημάτων 
αύτοΰ ήντλει νέας μεταφοράς. Ή έπιστήμη 
απεκδυθεϊσα τό ψυμμίθιον καί τήν στρυφνό- 
τητα ήν συνήθως περιεβάλλετο, ένεδύετο έν 
τοΐς μαθήμασι τοΰ νέου καθηγητοΰ διά παν
τός ό'περ ήόύνατο νά γοητεύση τους δυσκο- 
λωτέρους άκροατάς. Τοσαύτη έγένετο έ'νεκα 
τούτων ή δημοτικότης τοΰ Davy ώστε παν- 
ταχοΰ ήριζον περί τοΰ τίς ν’ άξιωθη τής τ ι
μής νά έστιάση τόν νέον σοφόν. At προσρή
σεις ::αί αί προσκλήσεις άπηυθύνοντο είς αύ-1 ' ΪΓ f/«v <τον ες ολων τών μερών και εκ τών υψηλό · 
τερών τής κοινωνίας τάξεων. Έσπερίς τις δέν 
έθεωρεΐτο εντελής παρ’ έάν ητο παρών δ 
καθηγητής τής χημείας· τοσοΰτον υπερβο

λικοί είσίν όι νΑγγλοι έν τώ θαυμασμώ αύ·· 
τών. Πάσαι αύται αί φιλοφρονήσεις έξήσκη- 
σαν επί τοΰ πνεύματος τοΰ Davy όπεο άπο- 
τελεσμα φυσικώς περιεμένετο" δ πρός τήν 
έπιστήμην έρως του διέμεινεν άναλλοίωτος 
μέχρι τής τελευταίας του ημέρας. Ά λ λ ’ ή 
άπλότης τών ηθών ήν μετέφερεν έν τή πρω- 
τευούση τής Α γγλίας άπωλέσθη μετ’ ολί
γον καί διά πάντοτε. Τά έπί τής γεωργίας 
μαθήματα αύτοΰ ά'περ έπί πολλά έ'τη ήνωνε 
μέ τά τής χημείας ούχί δλιγώτερον ηύξησαν 
τό περιφανές τής δόξης του. Τά μαθήματα 
τα>:α ά'περ ήνωσε καί έδημοσίευσεν είς ένα 
τόμον άπαρτίζουσιν »ν τών χρησιμωτέρων έρ
γων τής έπιστήμης ταύτης, τής υπό τών χη
μικών πολύ άμεληθείσης. Μόλις διήλθον δύο 
έτη άφ’ ότου άνυψώθη είς τό καθηγητικόν 
ά'ίωμα ότε ο>νομάσθη μέλος τής Βασιλικής 
εταιρείας τοΰ Λονδίνου, ής βραδύτερον έγέ
νετο Ο πρόεδρος. Ή θεσις αΰτη διηυκόλυνεν 
αύτόν πρός έςακολούθησιν όλων τών πειοα- 
μάτων άτινα έπεθύμει νά έπιχειρισθή. ’Άνευ 
ταύτης, πιθανώς δέν θά έκαμνον τάς ύψηλάς 
έκείνας ανακαλύψεις αίτινες ποοσήψαν είς τό 
ονομα αύτοΰ δόξαν άίδιον και α ιτ ίε ς  ήσαν 
άξιοι νά θετωσι τοΰτον έν τω άριθμω τών 
περιφανών άνδρών παντός χρόνου καί πάσης. 
χώρας, ©ελομεν νά δμιλήσωμεν περί τής άνα- 
πτυζεως τών νόμων τοΰ ηλεκτρισμού. Έν ή 
εποχή ί  Davy έξέθεσεν ένμαθήματί τινι, ό'περ 
ένδοξον διέμεινε, τήν έπί τών φαινομένων 
τούτων θεωρίαν του, τό άντικείαενον τοΰτο 
περιεβάλλετο έ’τι υπό σκότους παχυλοΰ.

Αί μάλλον άντιφατικαί θεωρίαι παρεδέ- 
χθησαν καί κατόπιν άπερρίφθησαν τόσον έν 
Α γγλία  όσον καί έν τή λοιπή Ευρώπη, άλλ’ 
αί περί γαλβανισμού θεωρίαι μάλλον άνα- 
πτυσσόμεναι καθίσταντο δυσκολώτεροι είς 
συναρμολόγησιν καί ώς έκ τούτου περισσο- 
τέραν είς τόν Davy προσήψαν δόξαν όστις 
εγίγνωσκε νά έξάγη έκ τοΰ χάους σύς-ημα θαυ- 
μασιον, περιληπτικόν καί τά πάντα περιέχον.

Τό αποτέλεσμα ό'περ παρήγαγον έν Α γ 
γλία αί σοφαί αύτοΰ παραδόσεις, δέν ήτο τό 
αύτό ό'περ προύξένησαν είς τους σοοοΰς τής 
ηπειρωτικής Ευρώπης. Θέλετε λάβει ίδέαν 
τούτου όταν άναφέρω ύμιν ότι τό Πανεπι
στήμιων τής Γαλλίας εκουσίως προώρισε δι’ 
αύτόν τό βοαβεϊον τοΰ πρώτου υπάτου, καθ’
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ήν εποχήν μάλιστα καταστρεπτικός πόλεμος 
υπήρξε μεταξύ τών δύο έθνών. Τό βραβεΐον 
τοΰτο είχε προωρίσει ΰ Ναπολέων όιά τάς 
ώφελίμους ανακαλύψεις, αϊτίνες ήθελον γίνει 
έν τή ηλεκτρική καί τώ γαλβανισμ.ω.

Άφοΰ εύρε τήν άρχήν τοΰ ηλεκτρισμού ο 
Davy έξηκολούθησε τάς έρεύνας αύτοΰ έπί 
τών φαινομένων ιδιαιτέρως, καί έ'σχεν ώς 
αποτέλεσμα τήν λαμπράν αύτοΰ άνακάλυ- 
ψιν τών μεταλλικών βάσειυν έπί τών άλκα- 
λίων. Αί ούσίαι αύται μεταξύ τών οποίων 
κατά πρώτον λόγον εύρίσκετο τό ποτάσσιον 
καί ή σόδα, δέν είχον έτι άποσυντεθή καί 
υπό τών πλειοτέρων χημικών έθεωροΰντο ώς 
άπλά σώματα. Τπέβαλλε τήν πρώτην τών 
ουσιών τούτων είς τήν έπενέργειαν ηλεκτρι
κής συστοιχίας μεγάλης δυνάμεως καί διά 
σειράς πειραμάτων άσφαλεστέρων τών μέν έκ 
τών δέ, έπέτυχε νάλάβη μικρά σφαιρίδια έκ 
μετάλλου τίνος όμοιάζοντος τώ ύόραργύρω, 
άπερ έθεώρησεν ώς £/ τών στοιχείων τής 
ποτάσσης. Τινά τών σφαιριδίων τούτων μό
λις φανέντα άνεφλέχθησαν διά τριγμού.

Τ]]το λοιπόν δύσκολον νά συναγάγη τό 
νεον καί μοναδικόν τοΰτο μέταλλον ένεκα 
τής μεγάλης αύτοΰ συγγενείας ήν έχει πρός 
τό οξυγόνον. Μετά πολλάς άκαρπους δοκι- 
μάς έπέτυχεν έπί τέλους ό Davy νά εύρη 
σώμάτι όπερ δέν άπεσυντίθετο καίόπερ τότε 
ώνόμασε ποτάσσιον. Τό μέταλλον τοΰτο έκ- 
τιθέμενον είς τόν άερα άπώλλυσι παρευθύς 
τήν λάμψιν αύτοΰ- ριπτόμενον έν τώ ΰδατι 
αποσυντίθεται αμέσως ένούμενον μετά τοΰ 
έευγόνου καί παράγον έκρηξιν μετά φλογός 
(ωηρας. Έάν άντί τοΰ ΰδατος έ'χομεν πάγον 
τό ποτάσσιον καίει μετά ζωηράς έρυθροχρόου 
φλογός καί έν τώ πάγω παράγεται κοίλωμά 
τι όπερ περιέχει όιάλυσιν τοΰ ποτασσίου. Τά 
σόδιον καί άλλα τινά άλκάλια έγένοντο άντι- 
*είμενον όμοιων έρευνών καί παρήγαγον άνά- 
λογα άποτελέσματα. Οΰτω ή μεγαλοφυΐα 
τοΰ Davy άνεκάλυψεν έκεΐνο, όπερ άπό πό
λου χρόνου έκώλυε τήν πρόοδον τής έπιςήμης.

'Γποθε .-ετε βεβαίως μετά πόσης έκπλή- 
ζεως καί /αρας έγένοντο γνωσταί αί έκτα
κτοι αύτοΰ άνακαλύψεις. Τά χημικόν του έρ- 
Υαστήριον πάντοτε έπληροΰτο έπισκεπτών.
Εκαστος έπεθύμει ίδίοις όμμασι νά ϊδη τάς 

βαυμασίας ταύτας μεταμορφώσεις, ών ή άνα-

κάλυψις δέν ητο αποτέλεσμα τής τύχης, άλλά 
μελέτης βαθείας καί εκτάκτου μεγαλοφυΐας.

Μετά τήν άποσύνθεσιν τών άλκαλίων τά 
γαιώδη προσείλκυσαν τήν προσοχήν TOuDavy, 
άλλ’ ένώ ένησχολεϊτο είς τάς έρεύνας ταύτας, 
ό Berzelius άνεκοίνωσεν αύτώ έκ Σουηδίας 
τό μέσον τής άποσυνθέσεως αύτών, οπερ προ 
ολίγου δ περίφημος ούτος χημικός έφεΰρε, τότε 
λοιπόν δ Davy έπανέλαβε τά πειράματα μετ’ 
εντελούς έπιτυχίας. Ή ωφέλεια τής άνακαλύ- 
ψεως ταύτης υπήρξε μεγίστη, όχι μόνον δι ’αύ
τήν τήν χημείαν, άλλά καί διά τό πλεΐστον 
τών φυσικών έπιστημών. Ή άνακάλυψις αύτη 
μετέβαλε τήν ιστορίαν τής έπιστήμης καί πρό 
τών οφθαλμών έξετείλειξε τάς άποκρύφους
, . , , Ν i f  ,εργασίας τής φυσεως. Φωτεινόν κυμα εζεπη- 
δησεν έπί τής γεωλογίας, διότι άπεδείχθη 
ότι δυνάμεις, αϊτινες διόλου δέν είχον λογι- 
σθή, νΰν έλάμβανον μέρος είς τόν σχηματι
σμόν τών βράχων καί τών γαιωδών στρω
μάτων. Κατάδηλα έποίησε τά φαινόμενα τών 
ηφαιστείων, τών λ.αβών καί τής υποχθονείου 
θερμότητας, ώς άπέδειξε τοΰτο δ Davy διά

~ τ / η  r ,/Λτεχνητού ηφαίστειου, οπερ ο ιοιος παρε- 
σκεύασε. «Κατεσκεύασε, λέγει μάρτυς τις 
αύτόπτης, όρος τ ι έξ άργί λου καί έντός αύτοΰ 
είσήξε βάσεις μεταλλικάς. Τά έπί τής έπι- 
φανείας χυθέν ύδωρ μέχρι τών μετάλλων 
διεισδύσαν ένέβαλε παρευθύς ταΰτα εις βιαίαν 
άντίδρασιν πολλαί εκρήξεις έξη/.ολούθησαν 
άλληλοδιαδόχως, χείμαρροι έρυθράς λάβας 
έξήλθον έκ τίνος κρατήρας καί κατέρρευσαν 
διά τών πλευρών τοΰ τεχνητοΰ τούτου ορούς· 
άςραπαί παρήχθησαν τεχνητώς καί έν καιρώ 
τών άναλάμψεων τά θορυβώόη χειροκροτή
ματα καί τά συνεχή εύγε τών θεατών ήδύ- 
ναντο νά έκληφθώσιν ώς αί φωναί τώνκατα- 
λειπόντων τό Ήράκλεων καί Πομπηίαν φυ- 
γάδων.))

Τοιοΰτον υπήρξε τό αποτέλεσμα οπερ πα
ρήγαγον έν Ευρώπη αί λαμπραί αύτοΰ άνα- 
καλύψεις, ώστε κατά τά 1 8 1 2  δ Ναπολέων, 
όστις είς πλείστους τών Ά γγλω ν εΐχεν άπα- 
γορεύσει τήν είς τήν Γαλλίαν ελευσίν των, 
μαθών οτι δ Davy έπεθύμει νά έπισκεφθη τά  
ηφαίστεια τής Ώβερνίας εσπευσε νά παράσχη 
είς αύτόν τήν αίτηθεϊσαν χάριν άνευ όρων.

Ό Davy διήλθε διά τών Παρισίων, ένθα 
πάντες οί σοφοί τόν έδέ/θησαν μετά φιλο-

ί
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φροσυνης εκτάκτου, ητις χαρακτηρίζει τους 
Γάλλους, αλλ’ εκείνος μετά ψυχρότητος έδέ- 
χθη τάς περιποιήσεις ταύτας. Τό δέ μάλλον 
εκπλήξαν ητο η αδιαφορία του πρός τά πο
λυάριθμα αντικείμενα της τέχνης, άτινα κατ’ 
εκείνην την εποχην επλουτιζον τά μουσεία 
και την πρωτεύουσαν τής Γαλλίας. Διήρχετο 
ενώπιον τών Αριστουργημάτων χωρίς νά δείξη 
τήν παραμικροτέραν αΐσθησιν μόλις θεωρών 
ταϋτα. Ό σύντροφός του σταματήσας αύτόν 
ένώπιον είκόνός τίνος τοΰ 'Ραφαήλ τω  έζή- 
τησε τ'ην περι αυτής γνώμην του «εύχαρις·οΰ- 
μαι, άπεκρίθη, διότι τήν εΐδον» Διερχόμενος 
έμπροσθεν τοΰ εζ αλαβάστρου κατεσκευα- 
σμένου άνδριάντος τοΰ Άντινόου κατά τόν 
Αιγυπτιακόν ρυθμόν" άνεκραξε ((Θεέμουΐτί 
ωραίος ςαλακτίτης !» Ουτω 5 άνθρωπος δςις 
μετα τής μεγαλειτερας τόλμης έσκέφθη έπί 
τών άποκρύφων τής φύσεως, δστις πλεΐστα 
άνεκάλυψε μεγίστης ώφελείας πρόξενα, διέ- 
μενεν αναίσθητος ενώπιον τών άριστουργη 
μάτων τής τέχνης· καί ένώ οί άλλοι έθαύ- 
μαζον τά θαυμαστά αποτελέσματα τά παρα- 
χθεντα διά τής ίκανότητος τοΰ ζωγράφου καί 
τοΰ γλύπτου, αυτός άναμφιβόλως μόνον τήν 
έργαζομένην ΰλην έβλεπε.

Μόλις παρήλθον μήνές τινες άπό τής έκ 
τής Γαλλίας έπιστροφής του, δτε συνέβησαν 
πολλά δυστυχήματα κατά σειράν ώς έκ τής 
έκρηζεως τοΰ έν τοϊς γαιανθρακωρυχείοις εύρι- 
σκομένουάναφλεξίμου άερίου. Ή προσοχή τοΰ 
Davy αφυπνίσθη δι’ εκείνης ιδίως ή'τις έγένετο 
εις Filling πλησίον τοΰ Sunderland, τήν 25  
Μαι'ου 1 8 1 2  καί-έν ή έκατοντάς περίπου έο- 
γατών απωλεσε την ζωήν. Ήτο δύσκολον νά 
μείν/, απαθής θεατής απέναντι τοωύτων κα
ταστροφών χωρίς νά προκαλέση τήν βοήθειαν 
τής έπις·ημης και ο Davy έπεχ είρησεν έρευνας 
αϊτινες οόηγησαν αυτόν είς τήν άνακάλυψιν 
τής άσφαλιςικής λυχνίας' κατ’ άρχάς ένησχο- 
ληθη να προσδιωρίση τήν φύσιν τοΰ άερίου 
δπερ παρήγε τοσοΰτον σκληράς καταστροφάς 
και επειτα νά εΰρη πώς ήτο δυνατόν νά φέρη 
τό φώς έντός τοΰ άναφλεξίμου τούτου άερίου, 
χωρίς νά γίνη έκρηξις. Εύρε τήν λύσιν τοΰ προ
βλήματος τούτου εις σημείωσίν τινα ην έκαμε 
κατά τό διάστημα τών έρευνών του καί ΐδοΰ 
η άνάλυσις. «Έάν φώς τι, πανταχόθεν περι- 
κυκλθ'ΛΚ.»>ον υπό λεπτό τά του μεταλλικού

περικαλύμματος, βυθίζεται είς τό άέριον 
τοΰτο δύναται, έλεγε, νά έπιφέρη έκρηξιν 
έντός τοΰ μεταλλικού περικαλύμματος, άλλ’ 
ουδέποτε θέλει διαδοθη αΰτη εις τήν έξωτε- 
ρικήν άτμοσφαίραν, διότι ή φλόξ, μόνη αυτη 
δυναμένη νά έπιφέρη, τήν έκρηξιν, δέν δύνα- 
ται νά διέλθη τό λεπτότατον μεταλλικόν 
περικάλυμμα.» Κατά τήν άρχήν ταύτην και 
έν ολίγω χρόνω, ούχί ολιγωτέρας τών τεσσά
ρων λυχνιών έφεΰρε τών οποίων άκινδύνωςήδύ’ 
νατο νά γίνη χρήοις έντός τοΰ άερίου, καί ές 
ών μία γενικώς έγένετο παραδεκτή λαβοΰσατό 
δνομα άσφαλιςική λυχνία τοΰ Davy. Ό Davy 
άνεκάλυψεν ακόμη έν ταΐς έρεύναις του, δτι 
τεμάχιόν τ ι πλατίνης αίωρημένον υπεράνω 
τής θρυαλλίδος λυχνίας τίνος διαμένει πε- 
πυρακτωμένον και έξακολουθεΐ νά λάμπη διά 
φωτός αρκετά ίσχυροΰ δυναμένου νά καθο
δήγηση έν τώ σκότει τόν έργάτην οπότε 
μάλιστα ή φλόξ τής λυχνίας ήθελε σβεσθή 
εν άκαθάρτω άίρι' καί δτι ή θερμότης είναι 
συχνάκις άρκετά ισχυρά δυναμένη πάλιν ν’ 
άνάψη άφ’ έαυτής τήν λυχνίαν, δταν φθάνη 
εις άτμοσφαίραν καθαρωτέραν. Ή έπιστήμη 
τοΰ Davy δέν ήτο καθαρώς θεωρητική. Θεω
ρία τις τόν ώδνίγει πάντοτε είς έφαρμογάς.

Είς τ ι δμως άντίκείμενον, περί ού άμέσως 
θά δμιλήσωμεν, φαίνεται δτι αί δοκιμαί του 
άπέτυχον ένεκα τής δυνάμειος τών περιστά
σεων. Έπρόκειτο περί τής έκτυλίξεως τών 
έν Πομπηία εύρεθέντων χειρογράφων. Παρα
σταθείς δ Davy μάρτυς τών ά'.άρπων δοκι
μασιών τών υπό τοΰ δόκτορος Sickler γενο- 
μένων διά νά καταστη'σωσιν άναγνωστέα '«  
χειρόγραφα ταΰτα, έσκέφθη δτι ή χημική 
έξέτασις τής φύσεως αύτών, καί τών μετα
βολών άς ύπέστησαν αί ούσίαι, δι’ ών έγρά- 
φησαν, ήθελε τόν οδηγήσει πρός ευρεσιν τοΰ 
μέσου τής διαχωρίσεως τών διαφόρων φύλ
λων καί νά καταστήση άναγνωστέους τους 
χαρακτήρας οΰς εφερον. Κατά πρώτον άπε- 
δειςεν δτι τά φύλλα ταΰτα δέν άπηνθρακώ- 
θησαν διά τής έπενεργείας τοΰ πυρός, ώς ί '  
δύνατο νά πείση τινα δ χρωματισμός τών 
φύλλων, άλλ’ δτι τά φύλλα ταΰτα εύοισκον- 
ται εις άνάλογον κατάστασιν εις οί'αν είρ1'  
σκεται δ λιΟάνθρας. Νΰν τά φύλλα ές ών 
συνέκειντο άλλοτε τά χειρόγραφα είσίν ήνω' 
μένα είς μίαν μάζαν διά τίνος διαμέσου ου
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σίας, ητις φαίνεται νά ήναι τό αποτέλεσμα 
τής ζυμώσεως καί τών χημικών μεταμορφώ
σεων, αϊτινες έγένοντο έν τη φυτική ούσία 
κατά τούς αιώνας οίτινες παρήλθον άπό τής 
εποχής άφ’ ής αί τέφραι τοΰ Βεζούβιου κατέ
χωσαν ταΰτα. Τής φύσεως τής ούσιας ταύτης 
άπας γνωσθείσης έφαίνετο ευκολον είς χημι 
κόν, οίος δ Davy νά εύρη τό μέσον,είτε νά κα- 
ταστρέψη ταύτην είτε νά ααλακύνη οΰτωςώςε 
νά δυνηθη νά διαχωρίση τά φύλλα. Δοκιμαί 
τινες, έφ’ ών δ Davy εδρεψεν επιτυχίας τινας, 
τόν έκαμον νά έλπίζη σπουδαιότερα αποτελέ
σματα. Ούδέν παρημελήθη υπό τής αγγλικής 
κυβερνήσεως ήτις τώ παρέσχε δλα τά χρήσι
μα διά τήν έπιχείρησιν ταύτην'κατά τό 18 18  
άπήλθενείς ΙΝεάπολιν διά νά κάμη έφαρμογάς 
τών μεθόδων του, άλλ’ οί άγώνες αύτοΰ ούδέν 
αποτέλεσμα έπέφερον, διότι ού^έν χειρόγρα
φον ηδυνήθη νά έ/.τυλίξη. Μία έκ τών νεω- 
τέρων εργασιών του ή ώφελιμωτέρα καί ής 
τά αποτελέσματα έμελλον νά γίνωσιν εύτυ- 
χέστατα διά τήν πατρίδα του, είναι ή έπι- 
χείρησις πρός τροποποίησιν τής διαβρωτικής 
ένεργείας τοΰ θαλασσίου ΰδατος έπί τοΰ έπι- 
καλύπτοντος τά πλοία χαλκού. Καί έάν αί 
έρευναι αύτοΰ έπετύγχανον, τό περιμενόμενον 
αποτέλεσμα ούκ ολίγον ήθελε συντείνει είς 
τότ,έμπόριονκαί τήν εύημερίαν τής ’Αγγλίας. 
Ή αλήθεια τής ώραίας αύτοΰ θϊωρίας γενι
κώς παρεδέχθη,άλλά τό μέσον δπερ πρός τήν έ- 
πιτυχίαν ταύτην μετεχειρίζετο δέν έςεπλήρου 
τό περί ού δ λόγος άντίκείμενον. Έν τούτοις 
νιτο πιθανόν δτι έάν ή υγεία του δέν προσε- 
βάλλετο, ήθελε νικήσει τά εμπόδια άλλ’ ή- 
ναγκάσθη νά άναστείλη τάς έργασίας του 
*«ί παρεδόθη είς τήν κατ’ έξοχήν εύχάρι- 
στον δι’ αύτόν τέρψιν,τήν αλιείαν. Μέ τόσον 
“άθος προσεκολλήθη είς τήν ταπεινήν ταύ
την ψυχαγωγίαν, ώστε, συχνάκις ώμίλει 
μετά πλείονος εύχαριστήσεως περί τών αλι
ευμάτων αύτοΰ ή περί τής άνακαλύψεως τής 
ασφαλιστικής λυχνίας. Κατ’έκείνην τήν έπο- 
/ήν έδημοσίευσε τό περί αλιείας πόνημα 
αυτοΰ. τό έργον τοΰτο προωρισμένον διά 
τους άγαπώντας τάς τέρψεις τής έξοχής καί 
~f° πάντων τήν τέχνην τής αλιείας, περιέ- 
/.ει> ώ; πάσαι αί συγγραφαί τοΰ Davy πο
λυαρίθμους δοκιμάς μέ λεπτότητα παρατη- 
Ρ’Οσεως, έν αΐς εύρίσκονται νέαι άλήθειαι ά

γνωστοι μέχρι τοΰδε έπί πραγμάτων άπλου- 
στάτων καί συνήθων. Συντεθέν τό έργον έν 
καιρώ μικράς άσθενείας πανταχοΰ περιέχει 
εκφρασιν υψηλής ήθικής καί τάς κλίσεις ψυ
χής περιπαθούς, ζωηρώς συγκινουμένης έκ 
τών παρόντων κακών, καί μετ’ αγωνίας άνα- 
ζηχούσης τήν έλπίδα καλλιτέρου μέλλοντος. 
Τό περιεργότερον έκ τών έργων του είναι αί 
παρηγορίαι τής έργασίας, έν ώ δ συγγραφεΰς. 
έχει καταθέσει τάς φίλοσοφικάς αύτοΰ'γνώ- 
μας. Διά μέσου τής λάμψεως τής αύστηρο- 
τέρας φαντασίας καί τών παραδοξοτέρων αύ
τοΰ έπινοήσεων, διαλάμπουσιν άλήθειαι έπι- 
στημονικαί. Τό έργον σύγκειται έξ 6 δια
λόγων, έν οίς τά διαλεγόμενα πρόσωπα ε* 
τών διαφόρων τής κοινωνίας τάξεων ληφθέν- 
τα, παραδίδονται είς τάς υψηλοτέρας θεω
ρίας τής φιλοσοφίας. Μετά πόσης περιεργείας 
δέν οφείλομεν νά έρευνώμεν τάς φιλοσοφι- 
κάς ιδέας άνδρός δστις μετά τοσαύτης τόλ
μης καί μεθόδου τοσοΰτον σταθεράς, διηρεύ- 
νησε τά μυστηριωδέστερα τών φυσικών έπι- 
στημών. Ό  τελευταίος διάλογος είναι τό 
κυριώτερον άντίκείμενον άροΰ δ Davy έθεώ- 
ρησε τήν επήρειαν τής βαρύτητας, τήν χη 
μικήν καί μηχανικήν ένέργειαν τοΰ ΰδατος·, 
τοΰ άίρος καί τοΰ ηλεκτρισμού, καί έπί τέ·- 
λους τών δργανικών δυνάμεων έπί τών δια
φόρων φαινομένων, άτινα είς τάς μεταφυσι- 
κάς ήμών μελέτας ά .αφέρομεν γενικώς είς 
τόν χρόνον, εξετάζει μέχρι τίνος σημείου ή 
τέχνη δύναται νά άντιρροπήση τάς έργασίας 
αύτών, άναφέρων άρχαίου τίνος φιλοσόφου τό 
άξίωμα δτι «δ άνθρωπος δέν δύναται νάάρξη 
τής φύσεως παρά υποκείμενος τοϊς νόμοις 
αύτής.» 'Π είκών τών συνεχών μεταμορφώ
σεων αίτινες γίνονται έν τη φύσει καί aiTt- 
νες παρέχουσι τήν ΰπαρξιν είς \έα δντα έκ 
τών προηγηθέντων λαμβάνοντα τήν άρχήν, 
άφ’ έαυτής αξιοσημείωτος, άποκτα ιδιαίτε
ρόν τινα τύπον ώς έκ τών περιστάσεων έν 
αίς εύρίσκετο δ Davy δτε συνέγραφε ταΰτα. 
"Οταν άναμνησθώμεν δτι δτε δ φιλόσοφος συ- 
νήνου τά δύο ταΰτα έργα τής φύσεως άτινα 
έν ένεργεία είσι συνεχή, δταν άναμνησθώμεν 
λέγω δτι τά μ έλη  αύτοΰ ήσαν παράλυτα καί 
δτι ή φλόξ τής ζωής έμελλε νά σβεσθή δί’ 
αύτόν, θαυμάζομε·/ τήν ίσχυράνταύτην διά
νοιαν ητις έρριπτεν ακόμη τόσον ζωηράς ά-
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κτϊνας έν μέσω τής αγωνίας τών τελευταίων 
αύτοΰ στιγμών.

Εκ τοϋ Γαλλικού
Λ. ΡΩΜΛΝΙΑΗΣ.

ΠΕΡΙ ΓΑΙΝΑΡΟΓ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΙΝΙ ΠΑΡ’ ΑΤΤΩ ΚΩΜΗ 

ΕΓΡΕΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ.

Τό ονομα «Ύαινα ρος» παράγεται παρά 
τη ρίζτ; uT aiv,» τή άπαντωμέν-/) καί είς τό 
.όνομα «Τ αινία ’ » ή δέ ρίζα αΤαιν» έκτης  
«7α»  γίνεται, άπαντωμένης εις τό ονομα 
αΤάσις» (/.αί σύνθετον έκτασις,) άναλογοΰν 
είς τό β/. πρόσωπον τοΰ παθητικού παρακει
μένου κΤέτασαι» (καί σύνθετον έκτέτασαt,) 
τοΰ θέματος « τείνοιια ι. » Ε ίς την ρίζαν λοι
πόν «7α ,»  γιγνομένην κΤαινη τη προσθήκη 
τοΰ « ί , »  ώς ε ίς  πολλάς άλλ ας ρίζας, έάν 
προσθέσωμεν την κατάληξιν α » γίνε
τα ι τό ονομα αΤαίναοον,Ώ ώς τό ccσθενα
ρόν, » έκ της ρίζης «σθεν,»  τό '.’■Λιπαρόν,'» 
έκ της ρίζης «..Ιιπ,» καί άλλα τοιαϋτα, ση
μαίνοντα τό πολύ η την πλησμονήν τοΰ υπό 
τής ρίζης δηλουμένου, ώς ένταΰθα σημαίνει 
τό πολύ τής τάσεως, ή, έν άλλοις δροις έκ- 
φράσεως, τά πολ,ύ μήκος, δπερ κέκτηται ή 
χώρα ή άπά τής πόλεως Γυθείου άφ’ ένός 
καί έξ Οίτύλου ά<ρ” ετέρου έως τέλους τοΰ 
άκρωτηρίου εν τώ  μέσω τών δύο κόλπων 
Λακωνικού καί Μεσσηνιακοΰ προεκβάλλουσα 
εις μήκος πρός τό έσωτερικόν τής Μεσσογείου, 
ώς Ιν γάμμα μέγα, ή όξεΐά τις γωνία, έπε- 
κτείνουσα τάς δύο πλευράς είς μέγιστον μή
κος έκ τής κορυφής τοΰ άκρωτηρίου πρός τά 
όρος «Ταΰγετον.»

Είς τους παλαιούς 5 τύπος « Ταίναρον, » 
ώς άπλοΰν έπίθετον, δέν άπαντάται καθό
σον γνωρίζω* άλλ.’ ώς κύριον ονομα μόνον 
εύρίσκεται είς τό άκρωτήριον τοΰτο, δπερ 
καλειτοι «Ταίναρον, » ώς έστι πασίγνωςον- 
καί πιθανόν φαίνεται, δτι έγένετο έκ τοΰ 
έπιθέτου αΤαίναρον,»  κατά μεταβιβασμόν 
τού τονου είς τάς προηγουμένας συλλαβάς, 
ώ; ο: Γραμματικοί κανόνες διαχελεύουσιν έν

τοΐς έπιθέτοις γίγνεσθαι είς ουσιαστικά με- 
τατρεπομένοιςΌυτω π. χ. τό έπίθετον ι.'ξαν
θός,» γίνεται «Ξάνθος» ονομα κύριον τό 
«■Λαμπρός» γίνεται «Λ άμπρος,» τό « 
στός» γίνεται «-Χρηστός» καί άλλα άπει- 
ροπληθή. Καί ούτως έγένετο τό ονομα «7Υ« 
ναρον. » 1

νΕστι δέ τοΰτο, ού μόνον τής Πελοπον- 
νήσου καί τής 'Ελλάδος άλλά συμπάσης τής 
Ευρώπης τό μεσημβρινώτατον τό νοτιώτα- 
τον άκρωτήριον, άπέχον τής Κυρηναίας ’Α
φρικής πρός νότον 3 ,000  χιλ. σταδίων, κατά 
τόν Στράβωνα, λ.έγοντα τάδε. «Έν δέ τώ 
»κόλπω (τής Λακωνικής), τό μέν Ταίναρον 
»άκτή έστιν έκκειμένη, τό ιερόν έχουσα τοϋ 
» Ποσειδώνος, έν άλ.σει ίδρυμένον πλησίον 
»δ’ έστίν ά'ντρον, δι’ ού τόν Κέρβερον άνα- 
»χθήναι μυθεύουσιν υφ’ Ίΐρακλέους έξ "Αδου. 
«Εντεύθεν δ’ είς μέν Φυκοΰντα, άκραν της 
» Κυρηναίας πρός νότον, δίαρμα έστι σταδίων 
»τρισχιλίων' είς δέ Πάχυνον πρός Δύσιν, τό 
»τής Σικελίας άκρωτήριον, τετράκις χιλίων 
»εξακοσίων" τινές δέ τετρακισχιλίων φασίν" 
»είς δέ Μαλεάς πρός 'Έω εξακοσίων έβδο- 
»μήκοντα κατακολπίζοντι" είς δέ κ *Orov- 
» γνάθον,» ταπεινήν χερρόνησον ένδοτέρω 
»τών Μ κλεών, πεντακοσίων είκοσι. Πρόκει- 
»ται δέ καί τούτου Κύθηρα έν τ ε τ τ α ρ ά κ ο ν -  
»τα σταδίοις, νήσος εύλίμενος, πόλιν εχουοα 
«ομώνυμον, ήν έσχεν Ευρυκλής έν μ έρ ε ι κτη- 
»σεως ιδίας, ό καθ’ ήμας τών Λ α κ εδ α ιμ ο 
ν ίω ν  ήγεμών περίκειται δέ νησίδια πλείω, 
»τάμέν έγγϋς, τάδέ μικρόν άπωτέρω. Είς δε 
» Κώρυκον άκραν τής Κρήτης,έγγυτάτω πλοϋς 
«έστι σταδίων διακοσίων καί πεντήκοντα.» 
Έλέγετο δέ τό άκωρτήριον τοϋτο καί στόμα 
τοΰ "Α,δου χθόνιον-3 καί έντεΰθεν ένομίζε'0 
παρά τοΐς παλαιοΐς, δτι κατεβιβάζοντο αί 
ψυχαί είς τόν υποχθόνιον κόσμον διά τοϋ 
ά'ντρου, δι’ οΰ καί ό Ηρακλής άνήγαγε τον 
Κέρβερον κλ. κατά Στράβωνα (ενθ’ άνωτ.)

Τό Ταίναρον κατ’ άρχάς ήν ά φ ιερ ω μ ένο ν  
τώ ’Απόλλωνt, άλλ’ έπειτα, γενομένης αν'

1 Κατά δέ τον Σχολιαστήν ( 'Α πόλλων. Άργοναυ- 
τ ικ . Α, 1 0 2 ) ώνου.άσθνι Ταίναρον υπο Ταινάρου, 
'Ελάτου καί Εύρυαίδας ττ,ς Δαι/.ασύκλου.

2 Στράβ. Γεωγραφ Β ιβλ. Η '. Ε '. § 1 , 2· σελ. 410 
Μέρ. Β '. έκδ. Κορατ,.

3 ΙΙινίαο. ΙΙυθ. Λ'. 44»
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ταλλαγής μεταξύ αύτοϋ καί τοΰ Ποσειδώνος, 
έλαβε τήν Πυθώ τοΰ Ιίαρνασσοΰ (Δελφούς) δ 
’Απόλλων άντί τοΰ Ταινάρου καί παρέχω - 
ρησε τούτο είς τόν Ποσειδώνα, έχοντα ποο- 
τερον υπό τήν έαυτοΰ κατοχήν τήν πετρηεσ- 
σαν Πυθώ- καί ούτως άποκατέστη διά παν
τός πλέον είς τό Ταίναρον ή θαλασσία θεο- 
της. Τήν άνταλλαγήν ταύτην παρατηροϋμεν 
ού μόνον ένταΰθα, άλλ.ά καί αλλαχού γενο- 
μένην, ώς λέγει δ Στράβων έν τοΐς δε. «Και 
»φασί τόν θεάν τοΰτον άλλάξασθαι πρός μεν 
a Λητώ τήν Καλαυρίαν, άντιδόντα Δήλον, 
»πρός ’Απόλλωνα δέ Ταίναρον, ά/τιδόντα 
»Πυθώ. "Εφορος δέ καί τόν χρησμόν λέγει.

» ΤΙσόν τοι Δήλόν τε Καλαύρειάν τε νεμεσθαι»
»Πυ6ύ τ ’ ήγαθεην καί Ταίναρον ήνεμοεντα1

Περί άλλαγής Ιερών τόπων μεταξύ θεών άλ
λοτε ιδία θέλομεν πραγματευθή έν έκτάσει.

Έπί τής άκρας τοΰ Ταινάρου υπάρχει 
λόφος αρκετά υψηλός·*, έφ’ ού εν υστεροις 
χρόνοις ναός μέγας κα1 περίφημος είς τιμήν 
τοΰ Ποσειδώνος άνηγέρθη έχων πέριξ αλ.σος 
λαμπρόν καί λίαν χρήσιμον τοΐς προσερχο- 
μένοις είς τό Ίεράν έν καιρώ θέρους μάλιστα, 
δτε λίαν τερπνή καθίταται υπό τήν παχεΐαν 
σκιάδα ή πάνυ δροσερά έκ τής θαλάσσης α- 
ναφυσώσα αύρα. *0 ναός ούτος είχε το πα- 
λαι καί πλούτη μεγάλα, καί ποίμνια καί 
δούλους ιερούς ή «φαμ.έγιονς,» κατά τήν 
εγχώριον γλώσσαν τών νΰν Μανιατών, οίτι- 
νες άποκαλοΰσιν ούτω σήμερον τάξιν τινά 
Μανιατών μή άναγομένων είς τήν τάξιν τών 
άνωτέρων οίκοκυραίων, ή οικογενειών καλου- 
μένων διά τοΰτο «Ν ιχ.ίειάνων.» Περί τών 
τάξεων τούτων έγράψαμεν άλλοτε έν «Π αν
δώρα,» καί περιττή θεωρείται ένταΰθα ή έ- 
πανάληψις τών αύτών.3

1 Το ovou.* « Τ α ί ν α ρ ο ν »  α π α ντά τα ι καί άρ- 
σενικον ώς βλέπο^εν ένταΰΟάτε κα ι έν Ό ρφ . Ά ργο- 
ναυτ. 4378 . Στέφαν. Βυζάντ· έν λέξει. 'Α λλά και 
Οτίλυκον παρά ΙΙινδάρω (ΙΙυθ. Δ '. 7 9 · )  και ουδέτερον 
παρά Θουκυδίδη (Ζ '. 19)· ιδε κα ι Λ εξικ. τών Κυρίων 
’ Ονομάτων Μυθολογ, και λο ιπώ ν, ύπο Ν. Λωρέντου 
έκδ. Βιέννης.

3 Παρά τώ  λο'φω τούτω άνευρέθτι εσχάτως καί αε- 
ταλλεΐον σιδχρου, αρκετά πλούσιον ώς και υ-αρ.αάρου 
ερυθρούj ου *γέ[Αει σχεδόν το πλεΓστον του ακρωτήριου.

3 'Ey τ γ  ΙΙανδώρα έγράφοαεν άπο τοΰ 4868 {/.ε'χρι 
τ/.ς παύσεως αυττ,ς; είς ολα δε τά φυλλάδια αύτ^ς

Τους κ (jXXjfiiylovQ» του ίερου του Ποσει- 
δώνος ή ίεροδούλους ήγόραζον οί ιερείς πρός 
καλλιέργειαν τών ιερών κτημάτων, καί άλ
λων υπηρεσιών τοΰ Ναού καί τών παρ’ αύτώ 
ίερέων καί μάντεων- ενίοτε δέ καί άφιέρουν 
αύτούς οί πιστοί καί μάλιστα οί έξ άλλων 
χοίρων, Ελληνικών τε ή μή, προσερχόμενοι 
παρά τώ ιεροί προσκυνηταί. Ούτω π. χ. 
Ήπειρώτηςτις έλθών εις Ταίναρον ώς προ
σκυνητής τού Ποσειδώνος, άφιέρωσεν είς τόν 
ναόν αύτοΰ δοΰλόν τινα, ονόματι Ήρακλεί- 
δην, ώς φαίνεται είς τάς ευρεθείσας έσχάτως 
είς τό χωρίον ν-Βάθεια» έπιγραφάς, αίτινες 
έδημοσιεύθησαν είς τήν τού ύπουργ. τών Έκ- 
κλησιαςικών Έφημερ. τών Φιλομαθών.1 Τοϋ 
ναού τούτου σώζονται σήμερον ικανά έρείπια, 
ώς καί έντός τού πλησίον κειμένου άντρου 
παρά τήν θάλασσαν. Έκ τοΰ ονόματος τοΰ 
άκρωτηρίου έλέγετο καί δ Ποσειδών Tat- 
νάριος.2 ’Αλλά καί πόλις Ταινάρου ην3 ή 
μετά ταΰτα κληθεΐσα Καινήπολις4, ής τά  
έρείπια σήμερον σώζονται εις τό χωρίον ν,Κυ- 
πάρισσον» τοΰ Δήαου Μέσσης. Πολλάς έπι
γραφάς ευρών έκεΐσε έδημοσίευσα άλλοτε έν 
Πανδώρα- δημοσιευθήσονται δ’ έντελέστερον, 
ήν θεός δι δω, καί πάλιν εις τό είσέτι άνέκ- 
δοτον δι’ έλλειψιν δαπάνης πόνημά μου. 
«Περί Τοπογραφίας τής Μ άνης.»

Έκδίδομι δέ καί ήδη τάς νεωστί εύρεθεί- 
σας έκεΐσε έπιγραφάς, τάς έξης.

Α'·
ΔΑΜΑΚΛΙΣ ΕΛΕΥΟΙΔΙ ΑΝΕΟΗΚΕ·

ΊΙ έπιγραφή αύτη άνευρέθη είς τό χωρίον 
«Νομια» τοΰ Δήμου Μέσσης παρά τώ ναώ 
τώ καλουμένω «Κοίμησις τής Θεοτόκον,» 
μεταφερθεΐσα, άγνοεΐται πόθεν, έκεΐσε καί 
τεθεΐσα εις τό λιθόστρωτον έδαφος τοΰ ναοΰ, 
ένθα διά τά συχνά πατήματα τών έκκλησια-

ύπάρχουσι διάφοροι διατριβαι ύπο τήν επ ιγραφήν 
« Λ α κ ω ν ι κ ά , »  έν αΤς πολλά και διάφορα περι Μα 
ντ.ς και Μ ανιατών εγράψααεν. Διο και πα ρ απ εαπ ε 
τα ι ό άναγνώσττ,ς έκεΓσε.

1 ν Ιδε ΆριΟ, 980 20 Νεοαβρίου 1868 .
2 Παυσαν. Λ ακώνικ. 42 .
3 Εύρυπίδ. Κύκλ. 292 .
4 Παυσαν. Λ ακών. Γ '.  35 .910  σελ. 260 εκδ. Λ ει

ψίας 1862 . Σ τίφαν. Βυζάντ. έν λ=ξ.



350 Β Υ Ρ Ω Ν

ζομένων έγγίζει τοϋ άποσβεσθήναι τά γράμ
ματα, -/.αϊ βλαβήναι τάς μορφάς συμπλέγ
ματος τίνος οικογενειακού αναγλύφου, ού- 
τινος άνωθεν έγκειται ή άνωτέροι επιγραφή, 
δέν ήδυνήθην νά καταμετρήσω το τε ύψος 
καί πλάτος τοϋ λίθου έφ’ ώ έγκεχάρακται.

Β.
ΦΙΛΩΝΙ Χ Ρ Η Σ Τ Η  ΚΑΙ Α Λ Λ Ο ΙΣ  ΠΑΣΙ 

Χ Α ΙΡ Ε  ΚΑΙ Σ Υ ·

Ιναί αΰτν) η επιγραφή άνευρέθη ωσαύτως 
έν τω αύτω χωρίω περί ου άνωτέρω λόγος, 
ένδον τοϋ κατηρειπωμένου ναοϋ τοϋ άγίου 
Παντελενίμονος’ έστι δ’ έπί στη'λης επιτα
φίου, τετραγώνου, άλλ’ ημιθραύϊτου. ΓΙό- 
θεν μετεφέρθη καί αύτη, αγνοείται' πιθανό· 
δμως, νομίζω, οτι έγένετο ή μεταφορά έκ τι 
νος πλησιοχώρου θέσεως, έν η ήσαν αρχαίοι 
τάφοι- διότι ή επιγραφή έστιν επιτάφιος καί 
φαίνετ’ έχουσα ποιητικόν τι μέτρον πράγμα, 
δπερ είς Λακωνικάς έπιγραφάς,ας έδημοσίευσα 
είς τήν Πανδώραν, δέν άπήντησα- ώς έκ τής 
Παλαιογραφίας δύναταί τις νά είκάση, δτι 
άνηκει τω Β . Μ. X. αιώνι' έν τώ αύτώ ναώ 
έστιν ώκοδομημένος εις τό τοιχίον καί σταυ
ρός τις Βυζαντινός έκ κεράμων φέρων μονο
γράμματα ώς εξής.

>ν

Α
λ Ι δ
u

Γ'·
Α Ι]Λ ΙΟ Υ  Α Ρ ΙΣ Τ Ο Β Ο Υ Λ Ο Υ  ΓΥΝ Η - ΞΖ'· 

ΕΥ Σ Ε Β Η Σ  Χ Α ΙΡ Ε -

Ή επιγραφή αδτη1 εύρίσκεται έν Καλά- 
μαις2 παρά τή οικία τοΰ κ. Βασιλείου Κορ- 
φιωτάκη, έντετειχισμένη εις στήλην τινα, 
ΰποβαστάζουσαν τήν αίθουσαν τής οικίας’

1 Έ κ ίίο ω μ ι κ α ί τα ύ τ ϊΐν  ένταϋβα , ώς Λ ακ ω νικ ιίν , 
i t ’ ο υ ; λο'γου; έκτιβε'μίΟ* ανω τέρω .

2 Περι Καλαμδν Ιιηφυλασσο'μεβα νά γράψωμεν
!?!«■/ ί ί Χ τ ρ ί β Α ν  Si 5 » ]U .0 5 l $ u 8 r , e 0 U .S V T V  έν τί» UjjMH.

μετεφέρθη δ’ έκ Γυθείου, πόλεως Λακωνικής, 
ώς γνωστόν, άγορασθεϊσα έκεΐσε, διότι έν 
τώ λίθω υπάρχει άνάγλυφον γυναικεΐον κα
λής τέχνης υψ. 0 ,11  Γαλ. μέτρ. καί πλατ. 
0,1 ί - συμπεριλαμβανόμενος καί τής τοϋ 
ιματίου παρεκτάσεως έν τώ άναγλύφω, ού- 
τινος άνωθεν υπάρχει ή έπιγραφή, αύτήν 
ταύτην τήν έν τώ άναγλύφω παριστανομέ- 
νην γυναίκα άφορώσα.

Ώς έκ τής παλαιογραφίας φαίνεται άνή* 
κουσα τώ Α.'. μ. X. αίωνι* ώς έκ τής έσθή- 
τος δέ τοΰ αναγλύφου πολλά τις δύναται νά 
εκδιδαχθή άφορώντα τήν γυναικείαν ένδυ; 
μασιαν τών Λακαινώ.ν καί μάλιστα τών εύ
πορων οικογενειών τής αΛ μ. X. Ι/.ατονταε- 
τηρίδος, αϊτινες έζων εν Γυθείω μετερχόμε- 
ναι ίσως τό έμπόριον. Ά λ λ ’ έπανελθωμεν ήδη 
είς τά άφορώντα τό Ταίναοον.

Κατά τόν μεσαιώνα τά Ταίναρον, ήτοι εις 
αιώνας δυστυχίας καί δουλείας τοΰ έθνους, 
καθ’οδς εισεχώρησαν πρός πολλοΐς άλλοις δει- 
νοΐς καί αί ξενικαί ονομασία’, εις τά διάφορα 
μέρη τής'Ελλάδος- είχε τά άκρωτήριον τοϋτο 
δύο βνομασίας· Α\ « Κάβος ΜαΙΥης, >) κατά 
τόν Γεωγράφον Μελέτιον - καί αΰτη ήν έν 
χρήσει παρά τοϊς λογιωτέροις, Β'. «.Κάβο- 
Μ αταπάς, » ώς λέγεται καί σήμερον παρά 
τώ κοινώ λαώ.1 Ή λέξις « χάβο λ ( c a  y ο ) 
εΐναι ’Ιταλική, ώς γνωστόν, καί σημαίνει ά- 
κρωτήριον- περί δέ τής λέξεως «Μ αταπάς» 
ιδού τ ί λέγει ό μακαρίτης Κοραής έν ταΐς 
εις τόν Στράβωνα σημειώσεσιν αύτοϋ" «Τά δέ 
»Ταίναρον καλείται τανΰν υπό τών ναυτιλο- 
» μενών Εύρωπαίων «καπ-Μ αταπάκ .» Καί 
»τό μέν πρώτον δνομα δήλον δτι άκραν ή 
«άκρωτήριον σημαίνει, τό δέ (ιΜ αταπάν» 
»ούκ άπιθάνως Έλληνικοΰ ονόματος, τοϋ 
ϊϊΜέτωπον, φθοράν είναι ύπείληφεν δ Γεω- 
»γράφος Δαμβίλλης. »2 Καί εις τοϋτο φαί
νεται έχων δίκαιον δ σοφάς Δαμβίλλης, έπειδή 
πολλά τοπικά ονόματα οι "Ελληνες έπί τό 
ποιητικώτερον έπλασαν, λαμβάνοντες αύτά 
εκ πολλών μέν καί άλλων, άλλά δή καί έκ

1 ’ΊΙρξατο όμω; 5ια5ί$οσδαι ΤΤΧ’/ αντίΐι και ·Λ αρ
χαιότερα ονομασία ίιά τ ι ;  έφτ,μερίοο; μάλιστα τ ι ;  
έν Ιυθεια νεωστΐ έκίιίομε'νχ; καί «Ταίναρον» έττονο- 
μχζομε'νπ; κατ’ εΐσιίγτ.σίν μου, λαβο ντο; μερο; εί; 
την σύνταξίν ανττ,ς έττί τινα; μν,να;.

2 Στράβ. Γεωγρα®. Μίρ. Α'. εκί. Κόρα?, σ-λ. 147·
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τών διαφόρου μελών τοϋ ανθρωπίνου σώμα
τος. Ουτω π. χ. δ υψιπετής Πίνδαρος (ονό
μασε ιΜ έ ΐα π ο ν  τής ΣιχεΜας» τό υψηλόν 
καί ηφαίστεΐον αύτής δρος, τήν Αίτναν, ώς 
φαίνετ’ έν τοϊς επομένοις,
«Είη, Ζεΰ, τίν ε’ιη άνθάν’·.ν,»
»"Οί τοΰτ’ε'ίέσε1.;  δρος, εϋκάρπο’.ο γαιας Μίτωπον, 
»Τοΰ μέν επωνυμίαν κλ.1
έν οίς δ σχολιαστής τοϋ άμιμήτου τούτου λυ- 
ρικοϋ έπιπροστίθησι τάδε’ «τοιαϋται μετα- 
φοραί έκ τοϋ ανθρωπίνου σώματος άπαντών- 
»ται άπειράριθμοι, οίον πόδες, ά'γκεα, άγκά- 
»λαι, νώτα, στέρνον, δοραί, όφρύες, κρότα- 
»φοι, κάρηνα, κορυφή.»2 Καί τωόντι λέγο- 
μεν οί "Ελληνες είς τήν κορυφήν τοΰ ό'ρους, 
£!ς τους πρόποδας καί τά λοιπά, δπως καί 
τάς κορυφάς τών ορέων έλεγον οί πρόγονοι 
ήμών «Λαχτύ.Ιονς,» κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
Στράβωνος.3 "Οτι ή μαρτυρία τοΰ Στράβω
νος έχεται άληθείας, πιθανολογείται καίάπά 
τά άναφερόμενα περί Ταΰγέτου, ό'ρους Λακω
νικού, υπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννη
του, δστις λέγει δτι δ Ταΰγετος έκαλεΐτο 
ν-ΠεΓταόάχτυ.Ιος, » καί «εισέρχεται ώσπερ 
»τράχηλος εις τήν θάλασσαν έως πολλοΰ δια- 
»στήματος.»4 Ά λλά  καί σήμερον ό λαός τής 
Λακωνικής ονομάζει τόν Ταΰγετον αΠεκτα- 
δα γτο.Ιίαγ. » ° καί ίσως έκ τών πέντε υψη
λότερων τών άλλων κορυφών τοΰ Ταΰγέτου 
ώνομάσθη οΰτιος, δπως καί άλλα μέρη έξ άλ
λων μελών τοΰ ανθρωπίνου σώματος.® Κατ’ 
αύτήν τήν αναλογίαν ώνομάσθη καί ούμπαν 
τό μέρος τοΰτο, άπό τοΰ Γυθείου άφ’ ένός, καί 
άπό Οίτύλου άφ’ετέρου,μέχρι Ταινάρου «Βρα- 
χί<ύ>· M aty η ς ,ν  brazzo de ma'ina υπό τών 
Ευρωπαίων. Προήλθε δέ ή δ /ομασία «Μαί'νη» 
έκ τοϋ έν τή χώρα ταύτη κατά τόν μεσαιώνα 
περιβοήτου φρουρίου «M aty ηc,» κειμένου είς

1 Π ίνίώρ. Πυθ. t .  29— 30 ,
2 ΓΙίνί. έ'κί. Φ. Σννεϊ5εοίνοι> έν Γο'9α Γερααν. 1867 . 

Με'ρ. Β '. σε)- 183.
3 Γεωγραφ. β ιβλ. I ' .  σελ. 27 3 . εκ?. Κοραί.
4 Κωνσταντ. Πορφυρογ. Κεφ. Ν ', ττ,ς ττρό; τόν 

ίδιον εαυτόν υιόν συγγραφ. σελ. 133—135 , ενκίοσ. 
®*νίουρ£ον.

5 Πανίώρ. φυλ. 510 ’Ιουνίου 15 , 1871.
6 Κωνστ. Ά σωπίου εϊσαγω-νη ε ί; Πίνίαρον σελ. 

^11— 139, χα ι Έφτ.ιχερ. Φιλοιχαβων. Ά οιβ. 768 και 
769 Μαρτ. 26 1871!

τήν παραλίαν θεσιν, έν ή έκειτο τό πάλαι ή 
άρχ<*ία πόλις «Μεσσα, » ής καί "Ομηρος μέ- 
μνηται.1 Έν τή Μαίνη τάς δίατρίβάς έποιεΐτο 
καί δ τής Λακωνικής επίσκοπος, καί διά τοΰτο 
ilyz  τόν τίτλον δ «Μαΐνης,» ουτω λεγόμε
νος καί μετά τήν καταστροφήν τής πόλεως 
καί τοΰ φρουρίου έως έσχάτων, δτε συνέχω» 
νεύθη είς τήν επισκοπήν Οίτύλου.2 Πότε κατε- 
στράφη τό φρούριον, είναι άγνωστον βέβαιον 
δμως είναι δτι ή καταστροφή έγένετο πρό 
τοΰ ιγ'. αίώνος μ. X. καθ’ 8ν έλθών Ι’ουλιέλ- 
μος, δ αύθεντης τοΰ Μωρέως έν Λίάνη, καί 
μή ευρών τό φρούριον Μαίνην κατάλληλον 
πρός άνοικοδόμησιν, έκτισεν δλως νέον έν τή 
έκ φύσεως οχυρά καί άπροσίτω θέσει τοΰ άκρω- 
τηρίου τών Θυρίδων (cavo-gfosso) καλίσοίς 
αύτό «Κάστρο-τής Ώ ρφάς.ν  Περί τούτου, 
ώς καί περί τών άλλων συνωνύμων φρου
ρίων, έγράψαμεν άλλοτε κατ’ έκτασιν ένΠαν-

Είς διάφορα έγγραφα τής παρελθούσης Ικα- 
τονταετηρίδος καί προτέρων 7κόμη, διασωζό» 
μενα παρά διαφόροις οίκογενείαις τής Μάνης, 
άνέγνων υπογραφάς διαφόρων έπισκόπων έν 
τω τίτλω  αδ Μαίνης» κλπ. Ά λ λ ’ έν τούτω 
δέν διακρίνεται άν ποτε δ Μαίνης ήν έχων 
καί τόν τίτλον τοϋ Μητροπολίτου, δν άπαντα 
δ Μεσαιωνοδίφης έν τώ Ιπομένω δημώδει δι- 
στίχω, δπερ τά πρώτον ήδη δημ.οσιεύομεν έν- 
ταϋθα έχον ούτωσί.
"Μητροπολί"’ άφεντη αου κ ’ έπίσκοπε Μαίνη, 
Έ μ έν ’ ό βουβοκέφαλος ’ς τον Πύργο δέν [χ’άφ ίνει.»

Πύργος έστι χωρίον τ ι μόλις 3/4 ώρας άπέ- 
χον τής Άρεοπόλεως, πρωτευούσης έπαρχίας 
Οίτύλου(Δυτικής Μάνης.) Φαίνεται λοιπόν ό'τι 
έν Πύργω υπήρξέ ποτε βουβοκέφαλός τις, ήτοι 
άρχηγός οίκογενείας ίσχυράς μή έπιτρέπων 
είς τόν ποιήσαντα τό δίστιχον τοΰτο νάδια- 
μένη έν Πύργω" τούτου δ’ ένεκα ήναγκάσθη 
ν’ άναφερθή είς τόν «Μαίνης,» έχοντα καί 
τοιαΰτα καθήκοντα ό'πως πάντες οί έπίσκο- 
ποι έπί Τουρκοκρατίας είχον πρός τους ποι 
μαινομένους επιβλητικόν τ ι είδος δικαστικών 
άποφάσεων.

1 Κωνστ. ΙΙορουρογ. ενβ’ άνω τ.
2 Προ’τερον έν Λακωνική ίσ α ν  πε'ντε έπισκοιταί, 

συντηρούμενα! κα ι i m  Τουρκοκρατία;, άλλά μετά 
τνιν ε^,ευσιν τοϋ ’ΌΟωνο; συνε·//·>νεύΟτσαν ε ί; μ ίαν.
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Το δ’ ονομα «Μάνη» πόθεν προήλθε; δύο 
φαίνονται τά ονόματα, έξ ών προέκυψε τό 
σημερινόν, άλλά καί τά δύο ξένα' τό λ .'. 
Ma'ina καί τό Β\ manes. Καί τό μέν πρώ
τον υποδεικνύει δτι τό ονομα έγένετο κατά 
τόν Μεσαιώνα, δτε οί Γενοβέζοι καί Βενετοί 
διαπλέοντες τάς παρά την Λακωνικήν άκτάς 
καί μή δυνάμενοι διά τήν σφοδρότατα τών 
άνεμων νά παρακάμψωσι τό Ταίναρον έπέ- 
στρεφον φωνάζοντες «μάϊνα τά πανιά» καί 
μάλιστα τόν χειμώνα, οτε καί σήμερον πεν
τακόσια καί έπέκεινα ένίοτε πλοία φαίνονται 
χορεύοντα τόν πυρρίχιον τών Νηρηίδων έν τώ 
μέσω τών κυμάτων διά τήν αυτήν σφοδρό
τατα τών ανέμων,1 καί ϊσως έκ τούτου έλα- 
βον αφορμήν νά όνομάσωσι καί τόν τόπον 
«Μάϊνα» οί τοΰ μεσαιώνος ναυτίλοι

Τό δέ Β'. έςι Λατινικόν, σημαίνον, ώς γνω
στόν, τάς ψυχάς τάς πρός τόν "Αδην κατευ- 
θυνομένας, καί έπειδή τό Ταίναρον έθεωρειτο 
καί παρά 'Ρωμαίοις ώς δ κυριώτερος τόπος 
τής εις τόν "Αδην τών ψυχών καταβάσεως 
διά τοΰ Ταιναρείου στόματος, έξ ού καί δ 
'Ηρακλής, ώς ειπομεν έν τοΐς άνω, κατέβη είς 
τόν κάτω κόσμον, δέν φαίνεται άπίθανον δτι 
έκ τοΰ ξενικού «manes» προήλθε τό «Μάνα» 
ήτοι τόπος καταβάσεως τών ψυχών είς τόν 
αδην. Καί περί τούτου έγράψαμεν έν Παν
δώρα πλείονα, ώς καί είς τήν Εφημερίδα τών 
Φιλομαθών.2

ΑΘΑΝ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ.

1 Εύχτ,ς έργον άν ή 'Ελληνική Κυ€έρντ,σις έπε- 
σκεύαζε λιρ.ενα τ ινά  ϊνα  προσφεύγωσι τά  πλοία έν 
καιρώ του κινδύνου. Αι»χενες είσι πολλοί αρμόδιοι 
δια τούτον τον σκοπόν, και Ιοί α ο καλούμενος «Γερο- 
Λ ιαενας* πλτ.σίον Ταινάρου.

2 ν Ιδε άνω τ. σ τα . 3 και 4 .

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Ε Ρ Ε ΙΣ Ο Δ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Σ ΙΑ Κ Ω ΒΟ Υ Β'· 

(Συνέχεια καί τέλος "δε φυλ. γ'.)

X

Έπί τέλους ή ημέρα τής τελευταίας δί
κης έφθασε. Τό δικαστήριον συνεκροτήθη υπό 
τών ένδοξοτέρων ρητόρων τής έποχής έκεί- 
νης. Τέσσαρες ήσαν οί δικασταί τής Αυλής. 
Ό W right, δ Allibonc, δ Holloway καί ό 
Powell. Πολλοί δέ οί συνήγοροι τής τυραν
νίας, τους οποίους δ χρυσός τοΰ ’Ιακώβου είχε 
μεταβάλει είς σοφιστάς.

Είσήρχοντο θαρραλέοι καί απειλητικοί ώς 
ή μάχαιρα τοΰ δημίου καί ένόμιζέ τις δτι 
μόνον διά τοΰ λόγου ήθελον κεραυνώσει τούς 
ατυχείς υποδίκους.

Ά φ ’ έτέρου επίσης θαρραλέοι έλάμβανον 
τάς θέσεις των οί έντιμότεροι τών χρόνων 
εκείνων νομικοί, είς τους οποίους ό λαός είχεν 
έμπιστευθη τήν σωτηρίαν τών επτά έπι- 
σκόπων.

Έπί τοΰ πεδίου τής μάχης παρευρίσκίτο 
δ λαός ογι άπλοΰς θεωρός τών διαδραματι
ζόμενων, άλλ’ αγωνιών νά ϊδη τό άποτέ* 
λεσμα.

ΤΗτο ή 2 6  ’Ιουνίου Ή δίκη ήρχισεν. Αί 
καρδίαι έπαλλον.

ΊΙ άναφορά τών έπισκόπων έχαρακτηρί- 
σθη ευθύς έξ άρχής ώς λίβελλος κατά τοΰ 
βασιλέως. Πολλούς προσήγαγον μάρτυρας, 
άλλ’ αί καταθέσεις τών μαρτύρων διάφοροι 
καί δχι άκριβεΐς δέν ήδύναντο νά πείσωσι 
τούς δικαστάς. Καί πρώτον έζητεΐτο άν έδόθκι 
ή άναφορά.

Μετ’ ολίγον τούς μάρτυρας διεδέχθησαν 
οί ψευδομάρτυρες.

Καί ιδού προσήλθέ τις έκ τών παρόντων 
έν τί) αίθούσνι, καθ’ ήν στιγμήν οί επίσκοποι 
έπέδιδον τήν άναφοράν, λέγων δτι ήκουσεν 
αυτούς έπιβεβαιοΰντας τήν υπογραφήν των.

Τότε είς έκ τών συνηγόρων δ P e m b e r to n  
έπωφεληθείς τής περιστάσεως ταύτης έζνί' 
τησε παρά τοΰ μάρτυρας άκριβή άφήγησιν τής 
συνδιαλέξεως τοΰ βασιλέως μετά τών έπι
σκόπων. Ό μάρτυς έφαίνετο συνωφρυωμενος·
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Ά λλ ’ άν οί έπίσκοποι έβεβαίωσαν τάς ύπο- 
γραφάς των έπί τώ δρω δ βασιλεύς νά μή 
κάμ·/] χρήσιν τής μαρτυρίας ταύτης, καί δ 
βασιλεύς τό υπεσχέθη.. . .— Έπανέλαβεν δ 
Pemberton— τότε. . .— ΤΑ ! εΐπεν δ προε- 
δρεύων Yilliam Yilliams τοΰτο είναι ύβρις 
κατά τοΰ βασιλέως— καί έζήτει τήν τιμω
ρίαν τοΰ συνηγόρου- άλλα κατά τήν ήμέραν 
εκείνην δτε έπρόκειτο περί σπουδαιοτέρων δ 
Villiam δέν έπέμεινε πλεωτερον, ουδέ ήδύ
νατο νά είσακουσθή έπιμένων.

Οί κατήγοροι έγκατέλιπον τόν μάρτυρα 
καί είσήλθον είς ά'λλο κεφάλαιον λέγοντες 
δτι ή σάτυρα εκείνη έγράφη έν τή κομητεία 
τής Middlesex, καί τοΰτο διά μαρτύρων έζή- 
τουν νά έπισφραγίσωσιν. Ά λ λ ’ έλησμονησαν 
οτι δ Sanerofte δέν είχεν έξέλθει άπό τά 
άνάκτορα τοΰ Lambeth άπό τής ημέρας τής 
έκδόσεως τής διαταγής τοΰ ’Ιακώβου μέχρι 
τής έπιδόσεως τής άναφοράς.
Ό λαός ήννόησε τήν παγίδα είς τήν δποίαν έν 

άγνοίοι έμελλον νά έμπέσωσιν οί αύλικοί συνή
γοροι καί ή αγωνία αΰτοΰμετεβλήθη είςχαράν.

Διεμαρτύροντο οί αύλικοί υποστηρίζοντες 
δτι ή έπίδοσις ήτο δημοσίευσις τής άναφοράς 
ή τοΰ λιβέλλου ώς έκάλουν τήν εννομον έν- 
στασιν τών έπισκόπων κατά τής προκηρύ- 
ξεως τής άφέσεως (sic!)

Ά λ λ ’ ούδέ δτι έπεδόθη ή άναφορά ήδύ- 
ναντο ν’ άποδείξωσι- καθόσον ούδείς άλλος 
εκτός τοΰ βασιλέως ήτο παρών, δ δε βασι
λεύς δέν ήδύνατο νά προσαχθή ώς μάρτυς.

Ά ντ ’ αύτοΰ προσεκλήθη δ Sunderjand, 
δστις έβεβαίωσεν δτι οί έπίσκοποι εΐπον είς 
αυτόν δτι ήθελον νά παρουσιάσωσιν άναφο
ράν είς τόν. βασιλ.έα.

ΊΙ κατηγορία έβεβαιώθη. Ά λ λ ’ δ,τι πρώ
τον έπρεπε νά έξετασθή τοΰτο έγκατέλιπον 
τελευταϊον, άν δηλαδή ή άναφορά εκείνη ήτο 
λίβελλος ή ου.

Πολλά έλέχθησαν εκατέρωθεν- άλλ’ ούδείς 
ήδύνατο αληθώς νά πεισθή δτι ή δικαία εν- 
στασις κατά τής άδικου προκηρύξεως, ύπε- 
ρηφάνως άλλ’ ευσχημόνως πάντοτε γεγραμ- 
Η-ένη, ή -0 σάτυρα κατά τοΰ βασιλέως, ήτο 
λίβελλος κατά τοΰ ’Ιακώβου.

XI
Ό  ήλιος άπό πολλοΰ εΐχεν ήδη ταφή υπό

τόν δρίζοντα. Ήτο ήδη νύξ καί οι δικασταί 
άπεσύρθησαν, δπως συσκεφθέντες έκδώσωσι 
τήν τελευταίαν άπόφασιν.

Ή νύξ αύτη ήτο άληθώς νύξ άγωνίας.
’Έξωθεν τοΰ δικαστηρίου, έάν κεφαλή τις 

ποοέκυπτεν άπό τίνος παραθυρίδος, ήθελεν 
ϊδει τόν ωκεανόν έν τη έξάψει του κατα- 
κλύζοντα τάς άγυιάς τοΰ Λονδίνου, τό πλή
θος συνωθούμενον καί συνωθοΰν. Άπό στιγ
μής είς στιγμήν οί ψιθυρισμοί πολλαπλασιά- 
ζονται καί άπό έκάστου χείλους ολισθαίνει 
μία μυστηριώδης λέξις, έν αίνιγμα.

Ά νά παν τέταρτον τής ώρας άπεσταλ* 
μένος έκ τής Whitehall διασχίζει τά πλήθη 
δπως μάθνι τήν τελευταίαν άπόφασιν τοΰ δι
καστηρίου.

Ό  δέ Nuncius τοΰ Πάπα άνυπόμονος καί 
ούτος άναμένει τήν λύσιν τοΰ πολλυθρυλλή- 
του εκείνου δράματος.

Οί υπηρέται τών έπισκόπων άγρυπνοι συν
διαλέγονται έπί τών βαθμιδών τοΰ δικαστη
ρίου άπό τής εσπέρας μέχρι τής πρωίας. 
Ά λ λ ’ ούδεμία άκόμη άπάντησίς, ούδεμία 
άπόφασις!

Οί δικασταί συνεδριάζουσι κεκλεισμένων 
τών θυρών. Είς ούδένα επιτρέπεται νά είσ- 
έλθτι, ούδέ φώς άκόμη δπως άνάψτι τις τών 
δικαστών τήν καπνοσύριγγά του, ούδέ άρτον 
ούδέ ύδωρ νά φέρωσι.

Διηγούνται δέ μάλιστα δτι δταν ύποφω- 
σκούσης ήδη τής πρωίας οί υπηρέται εφερον 
ύδωρ εντός λεκάνης δπως νιφθώσιν οί νυστα
λέοι ήδη καί κεκμηκότες κριταί, οί δεσμώ- 
ται δικασταί έρρόφησαν μέχρι τρυγός τό ύδωρ 
έ/.εΐνο.

Τρεις κατεδίκαζον τούς επισκόπους καί 
δύο ήθώουν αύτούς. Δύω έκ τών πρώτων έφά- 
νησαν έπιεικέστεροι- άλλ’ δ τρίτος δ Arnold 
ήτο άκαμπτος ά/.όμη καί ουδόλως συνεφώ- 
νει μετά τών πρώτων.

Άρά γε θά πεισθη δ ίσχυρογνώμων ούτος 
δικαστής;

XII

Εΐχεν ήδη σημάνει ή δεκάτη τής πρωίας. 
Οί δικασταί έπανήλθον είς τήν αίθουσαν, είσ- 
ήλθεν δ λαός καί αί καρδίαι έξαλλον ώς έάν 
έπρόκειτο περί τής τύχης ένός έκάστου έξ 
αυτών.

5
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Τότε ήαώτησεν δ πρόεδρος,
—  ’Αναγνωρίζετε τους κατηγορουμένους 

πάντας ή τ'.νας ές αυτών ώς ενόχους τής είς 
αύτούς άποδιδομένης κατηγορίας ή οχι ;

—  νΟχ'. ενόχους!— ’Απάντησαν οί ένορκοι.
Εις τάς λέξεις ταύτας δ Halifax ήγέρθη

περιχαρής καί έσεισε τόν πϊλόν του είς τόν 
αέρα.

Ζωηραί άντήχησαν τότε επευφημία.', παν 
ταχόθεν καί δ λαός διεσπάρη είς τάς άγυιάς 
κηρύττων την νίκην της ’Εκκλησίας καί τοΰ 
"Εθνους.

’Από της ημέρας εκείνης χρονολογείται ή 
πτώσις της εξουσίας τοΰ Πάπα έν ’Αγγλία.

Ό βασιλεύς είς τό άκουσμα ■"οΰτο έγένετο 
έκτος Ιαυτοΰ' άλλ’ ούδέν ήδύνατο πλέον νά 
πράξ·/ι.

Στρατιώται καί πολΐται περιχαρώς συνε- 
χαίροντο τούς μάρτυρας της ’Εκκλησίας καί 
δ Ιάκωβος άπό της ημέρας εκείνης ηννόησεν 
δτι ηγγιζε τό τέλος της δυναστείας του.

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙΣ-

Λαμπρά καί μεγαλοπρεπής άνηγέρθη η 
Κωνσταντινούπολή έπί της Οέσεως τοΰ αρ
χαίου Βυζαντίου. Αύτη ύπήρξεν ή πρώτη Β*- 
σιλίς Πόλις, τοΰ πρώτου Χριστιαν. Αύτο- 
κρατ. θρόνου καί η πρωτεύουσα πάσης της 
'Ρωμαϊκής ’Επικρατείας, άπό τό 330 έτος 
μετά Χριστόν.

Τά σπανκότερα έργα της Έλλην. καλλι
τεχνίας μετεκομίσθησαν έκ τών Έλ. πόλεων, 
τη διαταγϊ) τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
πρός καθωράϊσιν της πρωτευούσης.1 'Όλα τά 
προνόμια της'Ρώμης έδόθησαν είς τήν Κων-

1 'Η  - ; : i  το [χέσον~τοϋ ττ£α7ττου αΐπδνος συαβασα 
επ ι τοϋ Αύτοχράτορος Ζτ'νωνος πυρκαϊα ev Κων- 
OT»VTtvouiro'Xs, έξτ,φάνιαε ΒιβλιοΟτ,χτ,ν έ'χουσαν ίώ -  
oex* (Λυριάΰας βιβλίων, το ττεριβο’ϊΐτον άγαλμα τ ι ς  

<·.ϊί*ς Άγ| »οιτ·Λ{, χί, Σζυ.·Ά; "Ηρα;, τό τ ί ς
Λ ινδ ίχ ; ΑΟν,νχ; *τλ·

σταντινούπολιν, ής οί κάτοικοι ηΰξησαν εί; 
μέγιστον άριθμόν, ώς ηΰξησαν αί άνάγκαι, at 
έξεις τής πολυτελείας, καί τοΰ πολυδαπάνου 
βίου τών έκ Ρώμης μετοικησάντων πατρι
κίων καί εύγενών, έξ ών προεκλήθη έν πρώ- 
τοις καί τάχιον τό έμπόριον τής Εισαγωγής.

Ή μετάθεσις τής "Εδρας έν Βυζαντίω, 
καί δ Χριστιανισμός, τό μέγα τοΰτο στήριγ
μα τής νέας αυτοκρατορίας, έδωκε νέαν καί 
δραστηριωτάτην ώθησιν είς πασαν 'Ελλη
νικήν πόλιν, κατά τήν έκπαιδευσιν, τάς γνώ
σεις τών επιστημών καί τεχνών, καί κατά 
τό πνεΰμα τοΰ ευτάκτου εμπορίου. 'Ο μέγας 
Κωνσταντίνος κατέλυσε τήν στρατιωτικήν 
αναρχίαν, ή'τις άτώλεσε τήν 'Ρώμην, καί δι- 
-/ίρεσε τήν στρατιωτικήν, άπό τής πολιτικής 
έξουσίας τών Διοικητών τών επαρχιών.

Ά λ λ ’ οί καρποί τοσ^ύτων ευτυχών περι
στάσεων δέν έγεννήθησαν έντελώς, έκ πολ
λών αιτιών, ών ή έρευνα άνήκει είς τήν πο
λιτικήν ιστορίαν. 'Όσω δέ τοντο άληθές εί
ναι, τόσω βέβαιον υπάρχει ότι, άνοί'Ρωμαίοι 
τοΰ Βυζαντίου παρεδέχοντο τάς περί έμπο
ρίου καί βιομηχανίας άρχάς τών 'Ελλήνων, 
καί τών Μακεδόνων Βασιλέων, έμελλε ν’ ά- 
ναφανή λαμπρότερα ή τών Σελευκιδών καί 
Πτολεμαίων έποχή, έν τή Άσία καί Αφρική. 
Πλήν, ή 'Ρωμαϊκή Κυβέρνησις τοΰ Βυζαντίου 
υπήρξε νέον πλάσμα τών 'Ρωμαϊκών ίδεών, 
καί τής κατ’ αύτάς ένεργείας τοΰ Χριστια
νισμού. Ή ένωσις τών σφοδρών θρησκευτι
κών δοξασιών, μετά τών άνοσιοτέρων πρά
ξεων, καί at θρησκευτικά! καταδιώξεις, ήσαν 
ιδιώματα τοΰ χαρακτήρος τών 'Ρωμαίων, 
διότι υϋτοι, καί μόνον αυτοί παρέδιδον διά 
φρικτής έπικλήσεως πρός τάς έρριννύας τοΰ 
αόου, τάς πόλεις καί πάντας τούς κατοίκους 
αύτών.

Είς τόν Καπιτώλ.ιον Δία έθυον αιχμαλώ
τους άοπλους. 'Ο ιερόσυλος καί αίμοβόρος 
Σύλλας έκράτει καί κατεφίλει έν άγαλμά- 
τιον τοΰ ’’ΑπόΛΛωτος, είς τούς εμφυλίους 
πολέμους του. Άπό τά βιβλία τής Σιβύλ- 
λας έζήτουν οι 'Ρωμαίοι πάσας τάς δδηγιΛί 
είς τάς κρίσιμους περιστάσεις καί τάς μ ε γ ά -  
λας έπιχειρήσεις. Είς τήν 'Ρώμην έγεννή
θησαν at θρησκευτικαί αιρέσεις τών ΣαΛίων 
καί τών Βαχ γιστών.

Ά λ λ ’ έπεκράτησεν ή τοιαύτη κατάσταί’-ίί

Οϋχί. Τό θειον δώρον τοΰ Χριστιανισμού έ- 
πέφερε τάς θείας ευεργεσίας του. 'Η εκκλη
σία τοΰ Χριστοΰ συνέστησε πολυειδή φίλαν- 
θριοπικά καταστήματα, άτινα έφόρευεν ο 
κλήρος. 'Η έκκλησία έπέβλεπεν δλας τάς 
πράξεις, δλα τά συμβόλαια, καί πάσας τάς 
χρήματιστικάς εργασίας. 'Η εκκλησία άπνί- 
τει νά ρυθμίζωνται κατά τόν κανόνα τοΰτον 
δλαι at πράξεις τής διοικήσεως. Ή αυτοκρα
τορία λοιπόν έν Βυζαντίω κατεστάθη άπό- 
λυτος, ή δέ συνδρομή τής Συγκλήτου, έπί τήν 
διοίκησιν τών πραγμάτων, ήτο μηδαμινή, 
διότι ή άμεσος διοίκησις τών υπαλλήλων και 
τών αύλικών έπραττε τά πάντα, προεξαρ- 
χούσης τής έφορίας έπί τάς τέχνας  καί τό 
έμπόριον.

"Οθενέν πρώτοις είσήχθησαν τά μονοπώ
λια, καί συνεστήθησαν at δημόσιαι σιτωνίαι. 
Συγχρόνως δέ έξετυπώθησαν νέα νομίσματα, 
περί ών δ λόγος έν τοΐς έπομένοις.

Τό πρώτιστον καί μέγα έζωτερικόν έμπό
ριον εισαγωγής καί έξαγωγής ύπήρξεν έξ 
αρχής έν Κωνσταντινουπόλει, τό τής μετά- 
ξης καί τών μεταξωτών. Τό έμπόριον τοΰτο 
έγίνετο πρό τού ’Ιουστινιανόν εί; τάς αγο
ράς τής ’Αρμενίας '’καί μάλιστα είς τήν πό
λιν Ν ισιβιν, δπου ο; ΓΙέρσαι έμποροι έφε- 
ρον τήν μέταξαν καί τά μεταξωτά τής Κί
νας, a'Ttva οί 'Ρωμαίοι ήγόραζον. Ε’ς 243  
ήυ,έρας -ίρχοντο at έμπορικαί συνοδίαι άπό 
τής Κ ίνας εί; Νισιβιν. (Gibqon liv 40). Εις 
τήν Τΰρσν καί Βηρυτόν ύφαίνοντο καί έ- 
βάπτοντο πλεΐστα μεταξωτά άτινα έφεροντο 
εις Κωνσταντινούπολιν, καί έκεΐθεν διά τών 
εμπόρων εί; άλλους τόπους.

Οί 'Ρωμαίοι έμποροι έπεχείρουν τήν μέ
χρι τών πρώτων ’Ινδικών αγορών τής μετά 
ν'1,;, πρόοδον αύτών- άλλ’ ot Πέρσαι πολλά 
κερδαίνοντες έκ τοΰ εμπορίου αύτής, δέν έ- 
“έτρεπον είς άλλους νά έπΟ-ηφθώσιν αύτοΰ, 
κ*ί διά συνθηκών μετά τής αύτοκρατορίας, 
απηγορεύθη είς τούς 'Ρωμαίους εμπόρους νά 
διαβαίνωσι πέραν τών πόλεων Ά ρτάξατα  
Νισιβιν καί Κα.Ι.Ιινίχον (έπί τοΰ Εύφρά- 
νου) πρός αγοράν τής μετάξης, καί πρός έμ- 
“ορικάς αύτών έπιχειρήσεις.

Τό μετά τών Περσών έμπόριον τών 'Ρω
μαίων περιωρισθη, καί δι’ άλλ.ων νόμων τών 
^υτοκρατόοων, καθ’ ους, έν ειρήνη άπη-

γορεύετο ή πρός τούς άπιστους πώλησις οί
νου, ελαίου, δπλων, σίδηρου και τών προς 
ναυπηγίαν χρησίμων, καί αύτή ή μετάδοσις 
τοΰ χρυσοΰ πρός αγοράν πραγμάτων, εςαι- 
ρουμένης τής μετάξης.

Αί έμπορικαί σχέσεις τής αυτοκρατορίας 
περιωρίσθησαν πλειότερον άφοΰ οί Πεοσαι 
καί οί Σαρακηνοί, έξελθόντες άπό τοΰ κέν
τρου τής Άσίας, άπό τής Σκανδιναυίας, και 
άπό τά δάση τής Γερμανίας κατεπλημμυοη- 
σαν τόν κόσμον, κατεκερμάτισαν τάς επαρ
χίας τής αύτοκρατορίας, μετέβαλον ονόματα 
εθνών καί τόπιον, καί συνέστησαν τελευταΐον 
τάς πρώτας άρχάς τών νεωτέρων επικρα
τειών.

’Επί τών διαδόχων τοΰ δνομασθέντος με
γάλου Θεοδοσίου, έγένετο δ μέγας τής αύτο
κρατορίας κατακερματισμός.

Οι Σάξίονες άπέσπασαν καί έκυρίευσαν 
τήν Βρεττανίαν. Οί Φράγκοι έκυρίευσαν τήν 
Γαλλίαν, οί Ούίσιγότθοι έκυρίευσαν τήν ’Ι
σπανίαν, ot Βάνδαλοι κατελαβον ά^ιολογον 
μέρος αύτής. Οί "Ερουλοι, οι Βανδαλ.οι, καί" 
τελευταΐον οί Όστρογότθοι έκυρίευσαν τήν 
'Ρώμην καί μέγα μέρος τής ’Ιταλίας. Άπο  
τής εισβολής δέ τοΰ Α ττ ίλα  είς τήν ’Ιταλίαν, 
οί 'Ενετοί μετώκησαν είς τ ’ άπέναντι τής 
χώρας αύτών κατάξηοα νησίδια, δπου έκτι
σαν μετά καιρόν τήν λαμπράν καί έμπορι- 
κοτάτην πόλιν Έ νετία ν .

Ot Νόρμανοι διέτρεχον τόν ’Ωκεανόν, 
τήν Βαλτικήν,τήν ’Ιρλανδίαν, πειρατεύοντες, 
οί Ουνοι ηλθον άπό τής Άσίας, οί υπό τοΰ 
Στράβωνος άναφερόμενοι 'Ρώς, εΐναι ήδη πο
λυπληθής λαός, καί άρκτικός γείτων τής 
Κωσταντινουπόλεως. Οί ’Άραβες, οί Πατσι- 
νακΐται, οί Χαζάροι, οί Λάζοι, οί Σλαύοι, ot 
Βλάχοι, οί Τοΰρκοι κατεστάθησαν έν τώ  
Πόντω, έν τή Ταυρική Χερσονήσω, έν τή 
©ράκη καί είς τούς περί τόν Δούναβιν τόπους.

At διαμάχαι καί πόλεμοι τών άνωτέρω 
λαών δέν άφήκαν νά συστηθ/ι μόνιμον καί 
εύρυθμον κράτος, 'ϊπετάχθησαν μόνον οί Γότ
θοι είς τόν συνετόν Έρμανάριχον, βασίλεα 
αύτών άλλ’ οι Ουνοι ένίκησαν καί διέλυσαν 
τήν Βασιλείαν, ήν έπανέστησεν δ Θενδέρι- 
γος υπό τόν τίτλον Βασίλειον της 'Ραβέν- 
νης. Μόνοι οί Βάνδαλοι δντες έμπορικό- 
τεοοι κχτεσκεύασαν καί ώπλισαν ισχυρούς
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ατόλους, δι’ ών έδέσποσαν της Μεσόγειου, 
κληθείσου,έπί τινα ϊτν ,Β ανδαλικής θαλάσ
σης. Τά γεγονότα ταΰτα δεν παρέβλεπον οί 
αύτοκράτορες τοϋ Βυζαντίου, καί διά τοϋτο 
ή Κωνσταντινύπολις φοβερόν άπέστειλε στό
λον, έ:< 1 1 0 0  πλοίων καί υπέρ τάς 10 0  yik. 
στρατού κατά τών έν Καρχηδόνι Βανδάλων, 
άλλ’ η εκστρατεία αΰτη άπέτυχε διά την 
μοχθηρίαν καί ανικανότητα τοΰ στρατηγού. 
'Ο λαός επομένως έλεγεν ό'τι ίκανώτερον κα
θίσταται έν στράτευμα έλάφων, διοικούμε- 
νον υπό λέοντος, η τ ’ άνάπαλιν.

Έπί τών χρόνων τοϋ αύτοκράτορος ’Ιου
στινιανού, άναβάντος επί τοϋ θρόνου τών 
Καισάρων, κατά τό 5 2 7  έτος μ. X. έπηλθεν 
ευτυχής τις έποχή. Ό στρατηγός Βι.Ιισά- 
ριος καί ό στρατηγός Ναρσής έπανέφερον 
υπό τό σκήπτρον τών αύτοκρατόρων, την ’Α
φρικήν, την 'Ρώμην καί την ’Ιταλίαν.

Έπί τών χρόνων τοϋ αύτοκράτορος τού
του έζη καί δ έκ Τράλλεων 'Ανθέμιος μέγας 
τώ οντί μηχανικός καί άρχιτέκτων, μέγα έρ
γον τοΰ οποίου σώζεται έν Κωνσταντινου- 
πόλει, ό Ναός τής 'Α γίας Σοφίας. Εις τόν 
’’Ανθέμιον, καί είς τόν έκ της Μιλη'του ’Ισ ί
δωρον άνέθεσεν δ Ίουστιανός πασαν τήν έπι- 
μέλειαν τών οποίων έκτισε πολυαρίθμων φρου
ρίων, πόλεων, ναών, καί καταστημάτων. 
"Εργον τοΰ Ίουστινιανοΰ υπήοξεν η έπί της 
παραλίας τού Κερατίου κόλπου εύρυχωρο- 
τάτη έμπορικη άγοράτής Κωνσταντινουπό
λεως. ’Έργον τοΰ ίδίου είναι ό πολλαπλα
σιασμός καί ή άνέγερσις πολλών κατερειπω- 
μένων περί τόν Ευφράτην, καί περί τήν Έ- 
ρυθράν, πόλεων, έν αίς καί τήν Π α.Ιανραν. 
*0 αύτοκράτωρ ούτος έπόθει καί ένη'ργει ίνα 
άφαιρεΟνί από τάς χεΐρας τών Πέρσων τό 
μονοπώλιον τής μετάξης. Έπί τούτω έπρό- 
τεινεν είς τόν Έ λισθια ΐον, Χριστιανόν βα
σιλέα τών Αίθιόπων, καί είς τόν ’’Εσιμφαΐον, 
Χριστιανόν βασιλέα τών Όμηριτών ’Αράβων, 
νά είσβάλωσιν είς τήν Περσίδα, ένώ οί 'Ρω
μαίοι έπολέμουν κατά τών Περσών, καί νά 
καταλάβωσιν ουτω τό έμπόριον τής έκ τών 
Ινδιών μεταφερομένης μετάξης, ώστε νά πω- 
λώσιν αυτήν οί Αίθίοπες είς τους 'Ρωμαίους. 
Ά λ λ ’ ούδέν τούτων έπετεύχθη, καί διά τοΰ
το ό ’Ιουστινιανός άπηγόρευσεν εμμέσως τά 
έμπόριον τής μετάςης, ώρίσας τήν άγοραίαν

αυτής τιμήν, είς οκτώ χρυσοϋς τήν λίτραν.
Ά λ λ ’ η γνώσις, καλλιέργεια, κατασκευή 

τής μετάξης είς τίνας οφείλεται;
Ή χριστιανική θρησκεία είση'γαγεν είς τήν 

Κωνσταντινούπολιν καί είς τήν Ελλάδα, τήν 
πρώτην γνώσιν τής καλλιεργείας καί κατα
σκευής. Δύο χριστιανοί Μοναχοί εΐπον είς τόν 
’Ιουστινιανόν ό'τι ήδύναντονά μεταβώσιν είς 
Κίναν καί νά μεταφερωσιν έ/.εΐθεν σπόρον 
τών μεταξοβομβύκων. Οί Μοναχοί έκεϊνοι 
λαβόντες δώρα καί ένθαρρύνσεις τοΰ αύτοκρά- 
τορος μετέβησαν είς Κίναν, έμαθον τόν τρό
πον καί τήν τέχνην, καί λαβόντες τόν σπό
ρον μετέφερον αύτόν καλώς φυλαττόμενον έν 
καλάμω, είς τήν Κωνσταντινούπολιν. 'Ιίχαρά 
τών κατοίκων υπήρξε μεγίστη.

Ά λ λ ’ όμως ή κοινωνική καί εμπορική έπί- 
δοσις, καί ή ισχύς τής αυτοκρατορίας, ένεκα 
τής διοικήσεως, υπήρξε χειριστή. Μάτην δ 
φοβερός ό'ρκος υπηρεσίας, έκ 443  λέξεων συν
τεθειμένος, μάτην αί δδηγίαι πρός τήν S io i r  
κησιν. «Ούτως» έλεγεν 5 αύτοκράτωρ άνα- 
»πνεύσει τό υπήκοον, όντως άνθήσου- 
ΐίσιν αύθις α ί πόλεις, και ανζησις τοϊς οί- 
κοϋσι ταύταις, ώς πλείστη γενήσετε, και 
ΐ)ον τάς Πατρίδας άποφεύζονται, καθάπερ 
»το τών φοΰερωτάτων, διά τήν τών άρχόν- 
ι>των κακίαν οίκεΐν, έν τα ΐς έαντών εύλα- 
))βούμενοι.» Πλήν αί τοιαϋται εκφράσεις τών 
νόμων δέν ισχυσαν πρός σύστασιν καλής 
οιοικήσεως, διότι ή αισχροκέρδεια καίτά πο- 
ταπά πάθη τών αύλικών καί τών ευνούχων 
έκράτουν τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων" 
έπεσαν δέ, -τούτων ένεκα, θύματα, οί'τε αύτο 
κράτορες καί ά'πασα ή αυτοκρατορία1.

Μόνον ή Θεολογία καί ή νομική επιστήμη 
έδιδάσκοντο κατά διαταγήν τού ’Ιουστινιανού,, 
διά τοΰτο έγινεν δ Πανδέκτης καί δ Κώδηξ 
τών 'Ρωμαϊκών νόμων. Ένταΰθα παρατηρώ 
άτι οί 'Ρόδιοι Νόμοι ίσχυον έπί τών Ναυτι
κών υποθέσεων. Ά λλά  καί τούτων, καί πάσα 
ή λάμψις τής αυτοκρατορίας ταχέως έξέλει-

* Ούτως αί τών κακίστων ευνούχων Βουλαι τοί»> 
οικείους δεσπο'τας και ευεργέτας διαλυμαίνοντΛΐ* 
ώστε Χρυσοώριον, τον πάλα ι θαυ;Λασιώτατον, είπεΓν 
πρός τ ινα  τών ρ-εγάλων οτι εί έχεις εύνουχον, φο'νευ* 
σον; εί δε ούκ ίχ«ς> άγορασον και φόνευσον.

(Κίδρ. *ίστορ. 473·)
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πε, διότι οί έ/θροί αύτής λαοί, κατεστάθη- 
σαν μικραί έπαρχίαι ανεξάρτητοι, θέματα  
όνομασθ είσαι. ’Έκτοτε, ή'τοι άπό τά πρώτα 
έτη τοΰ 7  αίώνος ήρξατο τών Αράβων τό 
νέον κράτος, υπό τήν θρησκευτικήν σημαίαν 
τοΰ Μωάμεθ. Πεοί τά μέσα τοΰ αύτοΰ αίώ
νος οί ’Άραβες έπολιόρκουν διά φοβεροΰ στό
λου τήν Κωνσταντινούπολιν, ό'τε δ ές Ηλιου
πόλεως τής Συρίας Κ αλλίνικος διεκοίνωσεν 
είς τόν αύτοκράτορα Κωνστ. Πωγωνάτον, τό 
μυστικόν τοΰ υγρού πυράς, δι’ ού έσώθη τότε 
καί πολλάκις ή Κωνσταντινούπολή. Οί ’Ά 
ραβες άποτυχόντες κατέθλιψαν τάς νη'σους, 
καί ιδίως τήν 'Ρόδον, ής άφνίρεσαν τόν 
μέγαν Κολοσσόν, ζυγίζοντα 900  φορτία κα- 
μη'λων.

Έν τούτοις οί ’Άραβες υπήρξαν εμπορικοί. 
'Γπό τών Αράβων είσήχθη έν Κύπρω καί έν 
Σικελία ή καλλιέργεια τής σακχάρεως, έν δέ 
τή ’Ισπανία ή μεταξουργία. Ή Δαμασκός κα- 
θέδρα τών Καλιφών1 Όμμιάδων, καί τό 
Βαγδάτ καθέδρα τών Καλιφών Άββασίδων, 
το .Χ άλεπ , καί αί πόλεις τής Συρίας καί 
Φοινίκης, ήκμασαν κατά τάς τέχνας καί τό 
έμπόοιον υπό τήν δυναστείαν τών ’Αράβων. 
Οί ’Άραβες έκτισαν έν τώ Περσικω κόλπω, 
καί τό Χιράΐ, τοΰ δποίου τό μέγα έμπόριον 
συνίστατο είς τήν έξαγωγήν τής ροδοστα
κτής (Τριανταφυλλονέρου.) Τό Βάλχ  καί τό 
Έ ράτ  ήσαν έπί τών Αράβων αί μεσόγειοι 
πρώτισται άγοραί τοΰ ’Ινδικού καί Κινεζικού 
εμπορίου, έν ώ προεΐχεν ή ρακή, τά τέϊον, 
καί τό κινεζικόν μικρόν νόμισμα Σάλος. Έν 

ένει δέ έπί τής έποχής τών Αράβων, καί 
ι’ αυτών, τό έμπόριον τής Άσίας καί τής 

’Αφρικής άνεπτύχθη καί ηύδοκίμησε. Ή δέ 
Ευρώπη; Ή Ευρώπη άπετέλει μικρά έλεεινά 
κράτη, είς τά δποΐα τό δίκαιον τής ιδιοκτη
σίας, καί ή προσωπική ελευθερία έμηδενίσθη- 
σαν. 'Η ευφρόσυνος άσχολία τών εύγενών ήτο 
τό κυνήγιον. 'Η φεουδαλική διοίκησις κατέ
λυε τήν κοινωνίαν. Έάν τό καλάν υπήρχε, 
τό καλάν τούτο ήτο κεκρυμμένον καί αφανές.

Διά τάς άφεύκτους άνάγκας τών κατοίκοιν 
πασα κώμη καί πασα πόλις διετήρει διά κοι
νών εξόδων, ώς δημοσίους υπαλλήλους, τριών

1 Ο! Βυζαντινοί συγγραφείς ώνοααζον Άαερου- 
;ί.ήν τ'βν Καλίφΐν, και Ά«.ου:αν τ»ν Διοιχ.επαρχίας.

ειδών δλίγους τεχνίτας, τούς ύφαντάς, τούς 
σιδηρουργούς καί τούς σκυτοτόμους. Πας 
πλούσιος είχε μεταξύ τών υπηρετών αύτοϋ 
καί τούς αναγκαίους τεχνίτας- οί ηγεμόνες 
καί ά'ρχοντες έπραττον τά αύτό.

Άπό τής έποχής τοΰ μεγάλου Καρόλου, 
περί τό τέλος τοΰ 8 αίώνος, έβελτιώθη κά
πως ή κοινωνική κατάστασις τής Μοναρχίας, 
ήν ούτος συνέστησεν. Ά λ λ ’ έπί τών χρόνων 
τοΰ Μονάρχου τούτου έγιναν είς τήν Εύρώ- 
πην αί μεγάλαι καί φοβεραί είσβολαί τών 
Νορμάννων. Τοσοΰτον δ’ έφοβήθη αύτούς η 
Ευρώπη, ώστε έν ταΐς Έκκλησίαις έξεφώνουν 
μετά τών άλλων δεήσεων καί τά « Σώσον 
ήμας Κύριε άπό τής ορμής τών Νορμάν
νων. »

Οί Γερμανοί δέ καί ο! Φράγκοι απώθησαν 
τούς Νορμάννους, κατά τόν 9 αιώνα, καθ’δν 
οί Σκανδιναυοί άνεκάλυψαν τάς νήσους Φε- 
ροέ, τήν ’’Ισλανδ ίαν, τήν Γροε.Ιανδίαν, καί 
τελευταιον τήν 'Αρκτώαν 'Αμερικήν, ήν έ- 
κάλεσαν Β ινλάν , ήτοι τόπον τού οί'νου, διότι 
εύρον έκεΐ τήν άγρίαν σταφυλήν- Ό Μ αλτέ 
Βροΰνος λέγει νΤό μέρος τοϋτο τοϋ κόσμου 
νάνεκαλύφθη υπό τών Ευρωπαίων, κατά. 
Ώτύν 5 αιώνα, πρό του Χριστοφόρου Κο- 
αλόμβον, και ή άνακάλυψις αΰτη ή πρώτη 
Ώίςορικώς έγνωσμένη,δέν ήτο πιθανώς δλως 
ηδιόλου άγνωστος είς τόν γενναΐον καί έπι- 
» τήδειον Γεννονί'την, δστις συνέστησε τήν  
y> πρώτην τακτικήν συγκοινωνίαν τών δύο 
ημισφαιρίων.»

Κατά τόν 9βριον ό'μως τού 18 2 8  διά τ ί
νος τεριοδικοϋ Γαλλικού, έδημοσιεύθη ή έκ- 
θεσις τών ερευνών τοϋ Κυρ. 'Ρ άφν , έκ Κο- 
πενάγης, περί τών πλόων τών κατοίκων τής 
Άρκτώας Ευρώπης πρός τήν Άρκτώαν Α με
ρικήν, καί ώς άπέδειξεν δ Κ. *Ρ άφν, τά 985  
έτος άνεκάλυψεν δ Βιάρκ 'Εργουλσών τα 
παράλια τής Αμερικής, μετά 15  δέ ή κατ’  
άλλους 25 έτη έγινεν δ είς ταύτην πλοΰς 
τοϋ Αέϊφ, καί τινες άποικίαι, ας συνέστησεν 
δ 'Ρ άφν  κατά τό στόμιον τοΰ ποταμού Ά γ .  
Λαυρέντιου. 'Ο γνωστότερος δέ καί ο τήν 
πλείονα έχων ναυτικήν κίνησιν ήτο ο. όρμος 
Γ  άσπ. Ά λ λ ’ έπί τήν μητρόπολιν τού Βυ
ζαντίου.

'Η Κωνσταντινούπολης έμάχετο κατά πλεί
στων βαρβάρων λαών, έδαπάνα δέ πολλά,
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άλλ’ εις μάτην, διότι ουδόλως κατέβαλλε 
τους έν Κρήτη Σαρακηνούς. 'Η Κωνσταντι
νούπολης ήτο ή λαμπροτέρα καί έμπορικω- 
τέρα πόλις τοϋ Κόσμου. Ό αύτοκράτωρ Βα
σίλειος Μακεδών διέταξε νά συνταχθή ·η αρ
χαία 'Ελληνική καί 'Ρωμαϊκή 'Ιστορία εις 
τήν 'Ελλην. γλώσσαν, πρός χρήσιν τοϋ κοινοΰ. 
Διεταξε τήν εις τήν έλλτ,ν. γλώσσαν μετα
φοράν τών έν f  zi.cz'. άρχαίων καί νεωτέρων 
'Ρωμαϊκών Νόμων, ήτις έτελειώθη μεν έπί 
τοΰ υιοϋ αύτοϋ Αέοντος τοΰ Σοφοϋ, ώνομά- 
σθη όέ B acuhxa  έκ τοΰ ονόματος τοΰ Βα
σιλείου.

Έν τώ 1 0 αίώνι ο αύτοκράτωρ Κωνστ. 
Πορφυρογέννητος, έγγονος τοΰ Βασιλείου, κα- 
θιέρωσεν ώς πολ. σύστημα τής αύλής, τους 
μεταξύ τών Βασιλοπαίδων τής Κωνσταντι
νουπόλεως και τών Βασιλοπαίδων τών Φράγ
κων γάμους, συζεύξας τόν υιόν του μετά τής 
θυγατρός τοΰ Ουγωνος βασιλέως τής ’Ιτα
λίας καί απογόνου τοΰ Μεγάλου Καρόλου. 
Ό αύτοκράτωρ 'Ρωμανός έδωκε τήν θυγα
τέρα του Θεοφανώ, ώς σύζυγον' τοϋ υίοΰ τοΰ 
μεγάλου ‘Όθωνος αύτοκράτορος τής Γέρμα · 
νίας καί τήν θυγατέρα του *Α νναν  εις τόν 
Βλαδίμηρον, Δοΰκα τής 'Ρωσσίας, όστις χά
ριν τοΰ γάμου τούτου έγένετο χριστιανός ΊΙ 
θεοφανώ  μετά τήν άποβίωσιν τοΰ πενθεροϋ 
καί τοϋ συζύγου αύτής έ/.υβέρνησεν εύδοκί- 
μως ώς Βασίλιεσ/, τήν 'Ρώμην, τήν ’Ιτα
λίαν καί Γέρμα·, ίαν.

Μετ’ έλίγα ετη ήλθεν εις τόν θρόνον δήρως 
Νικηφόρος Φωκάς, όστις Ανέκτησε τήν Κρή
τη·', καί έ/.ατόνάλλας πόλεις, κατά τόν ιστο
ρικόν Κεδρηνόν.

Τον αυτοκράτορα τοϋτον έδολοφόνησαν έν τώ 
ΙΙαλατιω αύτοϋ. Αύτό δέ τοΰτο συνέβη μετά 
6 ετη κατά τοϋ διαδόχου του Τσιμικτσή.

Έν τούτοις ή διοίκησις τών έπαοχιών 
προεβαινεν άπό τό χείρον είς τό κάκιστον 
ενεκα τής πληθύος καί τοΰ είδους τών φό
ρων. Ό μέγας Κωνσταντίνος κατήργησε τόν 
επί τής ταφής φόρον, καί δ Ίουςινιανός τόν 
έπί τής άσωτείας' άλλ’ είσήχθησαν δύο νέοι 
φόροι, δ τοϋ άλληλεγγύον, καθ’ 8ν δ γεί 
τ<ον ωφειλε νά πληοώση τόν υπό τοϋ άπορου
•Α * ' ' 1η αποντος γειτονος οφειλομενον φορον, καί ο 
Χαρτιατικός δστις έδίδετο διά τόν δημό
σιον χάρτην, εφ’ ου ο: συμβολαιογράφοι ώ-

φειλον νά γοάφωσι τά συμβόλαια1 άπό τής 
εποχής τοΰ ’Ιουστινιανού.

Ο: τεχνΐται κατετάσσοντο είς σωματεία 
ά'τινα άπελάμβανον μέν δνειδιστικάς τινάς 
άπαλλαγάς  άπό πολλ.ά δημόσια λειτουρ
γήματα, ύπέκειντο δέ είς κανονισμούς περιο
ρίζοντας τήν προσωπικήν έλευθερίαν καί τήν 
έςάσκησιν τής τέχνης. Έπί τών αύτοκρατό- 
ρων ’Ο/ωρίου καί Θεοδοσίου άπηγορεύθη νά 
συστηθώσι πλείονα τών 363  σωματείων. 
Διά τόν θάνατον ή διά τήν έξ άλλης τινός 
αιτίας έλλειψιν τών μελών τοΰ σωματείου, 
έγίνετο ή άναπλήρωσις διά τών υίών, καί έν 
έλλείψει αύτών διά τών άλλων συγγενών. 
Ουδείς τών άνηκόντων εις τ ι σωματεΐον μιας 
πόλεως, ήδύνατο ν’ άπέλθ/, είς άλλην α τι
μωρητί καί νά έξασκήσί] τήν τέχνην του—  
Ό περιορισμός ούτος έπέφερε τό μονοπώλιον 
τών έργων καί τεχνών, καί έγέννησε δυ- 
στυχήματα είς τούς λαούς, προπάντων ένεκα 
τοΰ μονοπωλίου τοΰ σίτου καί άρτου.

Κατά τάς ημέρας τοΰ Πάσχα εΐδεν δ αύ
τοκράτωρ Βασίλειος Μακεδών, έν τώ ίερώ 
ναώ τών αγίων ’Αποστόλων Πατρικίους τι- 
νας πενιχρώς ένδεδυμένους, καί κατηφεΐς. 
Πλησιάσας πρός αυτούς» Αιατί είπε, δέν λαμ- 
Ώπροφορεΐτε σήμερον χαι υμείς ώ Πατρί- 
d x i o i ;  1Ω βασιλεΰ άπήντησαν, εΐμεθα πλη- 
ΐίσίον είς τόν θάνατον διά τήν υπερτίμη- 
»σ ιν τοΰ σίτου.» Ένώ δέ 0 αύτοκράτωρ Νι
κηφόρος Φωκάς έπεθεώρει τόν στρατόν εν 
τινι πλατεία τής Κωνσταντινουπόλεως ειδεν 
ένα γέροντα Βυζάντιον λ.αμβάνοντα θέσιν 
αύθορμη'τως είς τάς τάξεις τών στρατιωτών 
Κ '12 γέρων, ειπεν ό Φωκάς, τ ί θέλεις εδώ-, 
είμαι τώρα, ειπεν ό γέρων, πολΰ δυνατώτε- 
ρος παρά έπί τής νεότητός μου.— Καί πώς 
τοϋτο ;  ήρώτησεν ό Φωκάς.— νΟταν 'ημην 
νεος άπήντησεν ό γέρων, δεν ήδννάμην νά 
φερω τό βάρος τοϋ δι’ ένας νομίσματος 
άγοραζομένου σίτου, καί έπεφόρτιΐ,α αύτόν 
είς δύο ήμ ιό νους, ήδη δε έπ ί τής βασιλείας

Ν. Κ. Ξ. 1 ‘Οφζίρο; ουτοςύπηρξε το πρώτον παρά- 
δειγαα του έν Εύρώπτρ ε ίσαχθε'ντος εις τους νωτε'οους 
χοονους φορουτοΰ χαρτοσήμου.‘Ο Βυζαντινός οτ,υ,οσιοζ 
χάρτης Ιφερεν έπ ι της πρώτης σελίδος το ονοαα τοΰ 
κατά καιρόν κο'μητος τών ιερών Λ αργιτιονων. Το 
ονομα ητο χειρο'γραφον και πα>δϊχε πολλήν έξασφά- 
ιλσιν κατά ττ.ς Κιβδηλείας.

λ
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σου δύο νομισμάτων σίτον άδαρώς έπί τών 
ώμων φέρω.» Ά λ λ ’ ούτε τό μ έν , οΰτε τό δε 
ύπεχρέωσαν τήν Κυβέρνησιν δπως υποτίμηση 
τόν σίτον, διότι τό κράτος εϊχεν άνάγκην 
χρημάτων, τά δποϊα έπί τής Βυζαντινής αύ
τοκρατορίας ήσαν 1) δ χρυσοϋς καλούμενος 
νόλιδος, ό'στις καί ύπέρπυρον καί όΰρύί,ιον 
έλέγετο διά τήν στιλπνότητα. “Ήξιζε δέ 
κατ’ ά/αλογίαν πρός τό Γαλλ. Νομ. φρ. 15  
καί 53/00. 2) Τό μιλιαρέσιον άργυροΰν άξί- 
ζον τό δωδέκατον τοΰ σολίδου. 3) Ή φόλ- 
λ ις  καί φόλλα  άργυροΰν καί χαλκοΰν μικρόν 
νόμισμα. Διακοσίας δέκα φόλλας, ήξιζεν δ 
χρυσοϋς κατά τόν Προκόπιον.

'Γπήρξαν καί έτερα νομίσματα λεγάμενα 
μήλα, χαυκία καί τετραγώνια ι

Άθροισμα νομισματικής ποσότητος έση- 
μαινον ή λίτρα  καί τόν κεντηνάριον. Και 
ή μέν λίτρα έσήμαινεν 72  σολίδους, τό δέ 
κεντηνάριον 1 00  λίτρας.

Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες έχάοαττον έπί 
τών νομισμάτιον τά 'Ρωμαϊκά γράμματα 
C. Ο. Ν. Ο. V. σημαίνοντα κατά τόν Κε- 
δρηνόν ν. Πόλεις πασαι τή ήμετέρα πειθαρ- 
γήτωσαν προσκυνήσει.)) Πάσα κιβδηλ^οποιΐα 
έτιμωρεϊτο διά θανάτου.

Οί τραπεζϊται άργυροπράται καλούμενοι 
υπήρχον συστημένοι έν σωματείω. Έόάνει- 
ζον καί έδανείζοντο έπί τόκω καί άπελάμ
βανον μεγίστην τιμήν, ώς έν 'Ρώμη,. Κατά 
τάς διατάξεις τοΰ ’Ιουστινιανού τά ιδιό
χειρα δμόλογα τών δανείων τών άργυρο- 
πρατών ίσχυον ώς άγοραΐα,ήγουν ώς έπίσημα 
συμβόλαια. Άφοΰ υπέγραφέ τις τόν μετά τοϋ 
άργυροπράτου λογαριασμόν του δέν ήδύνατο 
πλέον ν’ άρνηθνί ή νά διαφειλονικήσϊ] τά έν 
αύτώ. Τά δανειστικά συμβόλαια τών άργυ- 
ροπρατών έφερον αυτοδικαίως τόκον καί ά
πελάμβανον δικαίωμα υποθήκης, άπό τής 
χρονολογίας των, έπί τών ακινήτων κτημά
των τών ίφειλετών. Αί δίκαι τών Τραπεζι
τών ύπνίγοντο είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰκόμη- 
τος τών ιερών Α αργιτιόνων, τοϋ έφορευον- 
τος έν γένει τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον.

Αί περί τόκων διατάξεις τών Βυζαντι-
1 Κ * τ «  τ ιν *  ίστΟΜχον ώνορ.άσβτ,σαν (at,).* λ α τ ιν ι-  

o tt  ex τοϋ (ρίρειν είχον* ιτροίάτου, χ«υχία έχ τ ι ;  έιτ’ 
« ύ τ ά  είχον ο ; τοϋ ποττ,οίον, χαι τετο αγώ ν ια  έχ τοϋ 
οχ·ήι/.*τθ{. (ΙΙανσ'.οο'λος.)

νών άντέκειντο είς τάς άληθεϊς οίκονομικάς 
περί τούτων ά;χάς τών άρ/αίων Ελλήνων.

»Κατά τόν ανώνυμον Βυζαντινόν βιογρά- 
»φον τοΰ Ακακίου, έν Κων/πόλει, ευρίσκοντο 
»ό'λα τά προϊόντα τής γής, καί ή πόλις αύτη 
«παρίσταται ώς κοινόν έργαστήριον τοΰ κό- 
»σμου ώς κοινόν έμπόριον όλων τών άνθρώ- 
»πων, έν ώ γίνεται δ κανονισμός τής αξίας καί 
»χρήσεως όλων τών πραγμάτων. Είς τήν 
»πόλιν ταύτην έρχονται τά διά τών διαφό- 
»ρων ώρών τοΰ χρόνου προϊόντα, έκ τής πέ- 
»ραν Ηπείρου, έκ τής θαλάσσης, έκ τής Μυ- 
βσίας, έκ παντός τόπου καί λιμένος.»

Έπί τοϋ ναυτικοϋ έμπορίου υπήρχον δύο 
τελωνείου καί Αστυνομίας σταθμοί- δ είς είς 
τήν “Αβυδον, καί δ άλλος είς τόν πορθμόν, 
έπί τοϋ στομίου τοϋ Εύζείνου.

Έν Κωνσταντινουπόλει παοήγοντο διά
φορα χειροτεχνήματα. Μόνη ή άνάγνωσις τής 
περιγραφής τών διαφόρων στολών τών πο
λ υ π λ η θ ώ ν  αύλιχ.ών καί δημοσίων υπαλλήλων 
άρκεϊ νά καταδείξνι δπόσα έργα διαφόρων 
τεχνών άπνίτει ή αύλή τής Κωνσταντινου
πόλεως, καί κατά συνέπειαν ή τάξις τών 
Πατρικίων καί εύγενών. Οί αύτοκράτορες 
τής Κωνσταντινουπόλεως διετήρουν ειδικά 
αύτοκρατορικά εργοστάσια υφαντών βα~ 
φ<ων, καί χαρτοποιών1 άτινα είργάζοντο 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κόμητος τών ιερών 
Ααργιτιόνων.

Ειδικόν προϊόν τής Βυζαντινής υφαντικής 
υπήρξε τό Π ίνινον  ύφασμα,κατεσκευάζετο δέ 
τοΰτοέκτής τριχός εύγενοΰςτινόςείδους θαλασ- 
σίας π ίνας. Ά λλά  διά τό σπάνιον τής ευρέ- 
σεως τής τριχός ταύτης, σπανία ητο καί ή 
χρήσις τών ύφασμάτοιν τά δποΐα οί αύτο
κράτορες προσέφερον δωρεάν είς τινας 'Ηγε
μόνας2 'Ο Γίΰβων άναφέρει ότι έκ τής τρι
χός ταύτης κατεσκεύασαν είς νεωτέρους χρό
νους, έν ’Ιταλία ζεϋγος χειροκτίων τά δποΐα

1 Δύο ειδών χάρττ,ν κατεσκεύαζον εν Κ ωνσταντι- 
νουπο'λει τον χο'ρτινον κα ι το ξυλοχάρτιον λεγόμενόν 
το όποιον Οπετίθετο οτι κατεσκευάζετο έκ τοΰ π ά π υ 
ρου. Εις την 'Ισπανίαν ομως ύπο τών 'Αράοοιν κα
τεσκευάζετο εις τήν Ξατίοαν χάρτης έκ βαμβακιού.

2 Χ λααυς η έξ έρίων πεποιημε'νη ούχ ot α τών 
προβατείων εκπεφυκεν άλλ’  έκ Οαλάσστ.ς συνειλεγ- 
α.ε'νων.— Πίνους τα  ζώα καλεΓν νενομίκασιν, εν οΤς 
η τών ερίων ίκφυσ ις γ ίν ιτ α ι .  (Προκοπ.)
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προσέφερον προς τόν Πάπαν Βενέδικτον ΙΔ\
Έκτός τών έν Κωνσταντινουπόλει Εργο

στασίων at τέχναι της υφαντικής υπήρξαν 
είς καλλίστην κατάστασιν εν Άθνίναις, έν 
©ήβαις, έν Πελοποννήσω καί ίδι'ως είς Ά χα- 
ίαν. 'Ο Βασίλειος Μακετών πρό της άναγο- 
ρευσεως του απελθών εις Πάτρας καί έπι- 
σκεφθείς τόν ιερόν ναόν τοϋ Πρωτοκλήτον 
"Άνδρέον έγνώρισε καί έ'λαβε κατά προσφο
ράν υπό της χήρας τοϋ πρωτεύσαντος έν Πε
λοποννήσω Λαηηλίδος πολύτιμα δώρα με
ταξύ τών οποίων μάλλινον τάπη~α έχοντα 
μήκος καί πλάτος ίσον μέ τό έδαφος τοϋ έν 
Κωνσταντινουπόλει ναοϋ τοΰ Α ρχαγγέλου  
Μ ιχαήλ, πεποικιλμένον μέ διάφορα χρώματα 
καί ζωγραφίας είκονιζούσας τούς κύκλους τών 
πτερύγων τοΰ 7αώ, καί 600  κομ. μεταξωτά 
ές ών τινα τοσοΰτον λεπτοφυή, ώστε Sv κομ- 
μάτ. έχώρει είς σωλήνα καλάμου.

Έπί τών Βυζαντινών καράβια και ολ/.ά- 
δες έλέγοντο τά εμπορικά πλοία, χελάνδ ια  
καί δρομώνια τά πολεμικά, άγράρια δέ τά 
διά τήν υπηρεσίαν τών αύτοκρατόρων προω- 
ρισμένα. Τό δρομώνων ητο τό μεγαλήτερον 
τών πολεμικών πλοίων φέρον πλη'ρωμα έκ, 
2 0 0  άνδρών καί ώπλισμένον μέ σίφωναδςις 
έρριπτε τό υγρόν πΰρ.

Κατά τά τελευταία 25  έ'τη, τοΰ ενδεκά
του αίώνος η Βυζαντινή αυτοκρατορία άπώ- 
λεσεν άπάσας τάς έν τή ’Ασίοί κτήσεις ένεκα 
τοΰ συςαθέντος ώς έμνη'σθημεν Τουρκικ. βασι
λείου. Έν τώ1 2 αιώνι εστερήθη η Κωνσταν
τινούπολή καί ή 'Ελλάς τό όποιον ειχον μονο- 
πώλιον τής μετάξης καί τών μεταξωτών. 
Καί τό 1 1 4 6  5 Ρογήρος Γ ο υ ϊ σ κ ά ρ δ ο ς  βα
σιλεύς τής Σικελίας έπελθών κατά τής 'Ελ
λάδος, και λεηλατήσας τάς Πάτρας τήν Κό
ρινθον, τάς Θήβας καί τάς ’Αθήνας ηχμα- 
λωτισε πλήθος μεταξουργών καί υφαντών 'Ελ
λήνων, καί έξ αυτών συνέστησε, έν Π α λ έ ρ μ ω ,  

τά  πρώτα μεταξουργεία τής ’Ιταλίας.
Οι 'Ενετοί μετά τών Γ άλλων σταυροφόρων 

κατά τόν 4 ςαυροφορικόν πόλεμον έκυρίευσαν 
τήν Κωνσταντινούπολιν κατά τό 12 0 4 , δτε 
δ Βαλδουΐνος έξελέχθη αύτοκράτωρ τής Κων
σταντινουπόλεως. ’Αλλά μετά 57  έτη άπό 
τής άλώσεως αυτής, τήν ανέκτησε ό Μιχ. 
Παλαιολόγος όστις τήν ποινικήν καί πολι
τικήν δικαιοσύνην διηρεσεν, ώς εξής.

Οί μέν Γενουίται έδικάζοντο άπό τόν 
Ποτεστα, ητοι τον διοικ. τής έπαρχίας, οί 
Ενετοί απο τό Πρέσβυν αύτών λεγόμενον 

Βαϋλον, καί οί Πισσαΐοι άπό τόν έπί τοϋ 
εμπορίου έφορον Κόνσολον λεγόμενον.1

Περαινοντες ένταΰθα τόν λόγον παρατη- 
ροΰμεν προς συμπλήρωσιν α/.) ό'τι τό τραπεζι
τικόν εμποριον καί ή τών συναλλαγμάτων 
χρήσις εισηχθη υπό τών ’Ιταλών κατά τόν 
1 3 αιώνα. S .) Τρία είδη πιστωτικών γραμ
μάτιων υπήρξαν. 1) Αί γενικαί έντολαί πι* 
στωσεως, αί μή άπευθυνόμεναι είς ούδέν πρό
σωπον, αλλα εις άπαντα εν γένει κεφαλαιού
χον θελοντα νά παρέξη. πίστιν είς τόν έκ- 
δοτην τής πιστ. εντολής. 2) Αί είς ρητόν πρό
σωπον άπευθυνόμεναι έντολαί τάς οποίας 
μετεχειρίσθησαν ιόίως οί 'Εβραίοι. 3) Αί 
μεταβιοαζομεναι δι’ οπισθογραφήσεως, η 
παραχωρησεως συναλλαγματικαί, αίτινες 
ιστορικώς φαίνονται υπάρξασαι είς τό τέλος 
τοϋ 1 4 αίώνος· καί γ'.) Ό τόκος ήτο μετα
βατικός, ώς έν παραδείγματι, είς μέν τήν 
Βερώνην ήτο 12 , Vs % ’ έν Μοδέντι 20,°/ο 
έν Γαλλία τό έτος 13 1 1  20 °/0 καί Ιν 
’Αγγλία έπί Ερρίκου ί  '. είς 60 % .

ΚίϊΝΣΤ. ΞΑΝΘ1ΙΣ.

(Δτ.μοσι ογράφος)

ΙΙΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
Τ Ω Ν  ΔΗΜΩΝ Τ Η Σ  Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ο Σ  

ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ T ilN  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ.

Προς ιο ν  έπαρχον Γορτυνος.

Κατά τήν πρός έμέ προφορικήν έντολήν 
σας υποβάλλω υμΐν, κύριε ’Έπαρχε έν συν- 
τόμω τά εξής τόσον περί τής ίνομασίας τών 
δήμων τής καθ’ ήμας έπαρχίας, δσον καί

1 θ ίγ ε  [Λ·δν κατά τακτούς χρονους « ίχ ε ιν  ά-iro- 
(ΐτελλοίΛενοι τούτων,ό μεν έκ Βενετίας καλείτα ι Μπα- 
ίουλας, ό ίέ  έκ Πίιτσνις Κο’νσολος, και ό έκ Γενούτ;ς 
Ποτεστάτος, «π ε?  είς τήν Έ λ λ ά ία  φωνήν ιχεταγο'- 
μενα τΐ> αεν τών ονομάτων καλείτα ι επίτροπος το 
έφορος, τό έέ έξουσιαοττ.ς. (Ν ικχφ· Τω<*. Ί ο τ .)
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περί τών έμβλημάτων τών σφραγίδων αύτών 
«ρεόμενος άπό τών μεσημβρινών δήμων Γόρ- 
τυνος καί Τρικολώνων, κειμένων κατά τό 
«κρον τής έπαρχίας.

ΑχίΜος Γορτυνος (Ιναρυταίντ,ς κάλλιο ν νι ΒρένΟτς.)

Ό δήμος Γορτυνος, δνομασθείς ούτως άπό 
τής ομωνύμου άρχαίας πόλεως, καί έχων 
πρωτεύουσαν τήν Καρύταιναν, κειμένην παρά 
τή αρχαία Βρένθν], ούση παρά τώ Βρενθεάτγι 
ποταμώ (Κεφα7,οβρύσω) άρχεται άπό τοΰ 
χωρίου Παληοκάστρου καί λήγει είς τό χω- 
ρίον Βάγκου, περιλαμβάνων έκτός τής Γόρ- 
τυνος, άπεχούσης τής Καρυταίνης δύο ώρας, 
καί άλλα υπομνήματα αρχαίων πόλεων, ήτοι 
τά τών Χαρισίων, Ζοιτίας, ΙΙαρωρίας κλπ. 
Οί δέ δ /οματοθέ ται, δόντες είς τόν δήυιον 
τοϋτον τό τής Γορτυνος ό'νομα, έσφαλαν κατ’ 

' έμέ’ διότι ή Γόρτυς δέν ανήκει μόνον είς τήν 
Καρύταιναν, άλλά καί είς τήν Στεμνίτσαν 
καί είς τήν Διμοιτσάναν, άφισταμένη τής 
μέν Καρυταίνης, ώς εΐπον, δύο ώρας, τής δέ 
Στεμνίτσης μίαν καί ήμίσειαν, τής δέ Διμοι- 
τσάνης δύο. Επομένως, δνομασθείσης τής 
έπαρχίας άπό τής πόλεως Γορτυνος, ήτο 
δλως ά'σκοπον νά ονομασθή έξ αυτής καί ό 
δήμος,δστις καταλληλότερον ήδύνατο νά λάβη 
τήν έπωνυμίαν τής ιστορικής Καρυταίνης, ή 
τής Βρένθης, άπεχούσης τής πρωτευούστ,ς 
τοΰ δήμου δεκαπέντε λεπτά τής ώρας.

’Έμβλημα δέ έπί τής δημοτικής σφραγϊ- 
δος θεωρώ καλάν νά τεθή τό ΙΙαραιβάσιον, 
ητοι τό μνήμα τών άποθανόντων έν τή πρός 
Κλεομένην μάχη, όπερ κεϊται παρά τή Βρέν- 
θη κατά τόν Παυσανίαν, λέγοντα έν τέλει 
τοΰ XXV IIί κεφαλαίου τοΰ VI11 βιβλίου 
"ών ’Αρκαδικών . . . Κατά δέ τήν οδόν τήν 
έκ Γορτυνος είς Μεγάλην πόλιν πεποίηται 
μνήμα τοϊς άποθανοΰσιν έν τή πρός Κλεο- 
μενην μάχη' τό δέ μνήμα τοΰτο ονομάζου- 
°ιν ο; Μεγαλοπολΐται ΙΙαραιβάσιον, οτι είς 
κύτους παρεσπόνδησεν δ Κλεομένης. Παραι- 
βασίου δέ έχεται πεδίον εξήκοντα σταδίων 
μάλιστα' καί πόλεως έρείπια Βερένθης έστίν

όεξια τής δδοϋ, καί ποταμός έξεισιν αύ- 
"όθεν Βερενθεάτης κλπ.» "Οτι δέ τό Παραι- 
βάσιον τοΰτο κεϊται παρά τή Καρυταίν/) έν 
"ή^θεσει Σεφέρι, καί οτι ή έξηκονταστάδ'.ος 
“ίδιάς εΐναι ή νΰν δνομαζομένη Γαϊδουρό-

κάμπος, καί δτι δ Βερενθεάτης ή Βρενθεά- 
της ποταμός, παρά τώ δποίω έ/.ειτο ή Β;- 
ρένθη ή Βρένθη, εΐναι τό Κεφαλόβρυσον, έπεί- 
σθην,κύριε έπαρχε, έκ τής έπιτοπίου έπισκε- 
ψεως αυτών- διό καί ύπέβαλον είς τόν Φιλο
λογικόν Σύλλογον Βύρωνος έκτενή έκθεσιν 
περί τε αύτών καί περί πολλών τοποθεσιών 
διαφόρων πόλεων, κωμών καί τών τοιούτων, 
πλήν τοΰ δήμου Ελευσίνας 8ν δέν έπεσκέφθην,

ΛΫγ.ος Τρικολώνων ( ‘Υψοΰντος καταλλνιλοτεοον.)

Εις τήν Στεμνίτσαν μετά τών περί αύτήν 
χωρίων έδωκαν οί ίνοματοθέται τα όνομα 
τών Τρικολώνων έκ τής άρχαίας ομωνύμου 
πόλεως, κείμενης πρός τό ΝΑ. τής Στεμνί- 
τσης έν τή θέσει Παλ/,όπαυλία δύο καί ήμί- 
σειαν ώραν μακράν αύτής' έν ώ έχοντες υπ’ 
οψιν τόν Παυσανίαν, διατρανοΰντα έν κεφα- 
λαίω XXXV, δτι «τά έρείπια 'Γψοΰντος 
(πόλεως) έστίν έν δρει κειμένω μέν υπέρ 
τοΰ πεδίου (Γαϊδουροκάμπου), καλαυμένω δέ 
'Τψοΰντι» ώφειλον νά δώσουν τό δνομα τοΰ 
'Γψοΰντος' διότι ή Στεμνίτσα κεϊται έπί τ ί
νος κοιλώματος τοΰ δρους 'Γψοΰντος (Κλι- 
νίτσης). ’Έμβλημα δέ έπί τής δημοτικής 
σφραγΐδος έστω δ 'Ήφαιστος' διότι τό έπι- 
κρατέστερον ανέκαθεν έργον τών κατοίκων 
τής κωμοπόλεως ταύτης είναι ή χειρωνα
κτική, περιστρεφόμενη είς τήν κατασκευήν 
στατήρων-, κωδώνων, καί είς τήν χρυσοχοΐαν.

Δχαος Θϋϊο'ας (Λ’υ.νιτσάνχς κάλλιον.)

Έδόθη τό δνομα τής Θεισόας έν τώ δήμω 
τούτω άπό τής ’Αρκαδικής πόλεως Θεισόας, 
άπεχούσης τής Διμοιτσάνης δύο ώρας. ’Εν 
τή περιφερεία Διμοιτσάνης κεϊται ού μόνον‘ή 
©εισόα (Παλν,οκάτυνα), έν γ πηγάζει καί δ 
Λούσιος ποτΛμός, ένθα αί νύμφαι Θεισόα, 
Νέδα καί 'Αγνή έλουσαν τόν Δία, γεννη- 
θέντα έν ©αυμασίω τω δρει (Μαδάρα) άλλά 
καί ή Τευθίς έν τω πεδίω Διμοιτσάνης εί; 
τήν θέσιν Λούτσαινα, άνακαλυφθεϊσα τό πα
ρελθόν έτος έπί τών άγρών τοΰ Βασιλείου 
Μπαρμπίνη, ένθα ένήργησα μικράν άνασκα- 
φήν, καί δ 'Γψαΰς (Ζυγοβύ^τιον) άγνωστος 
μέχρι χθές καί πρώην καί αί Δίποιναι, αί
τινες κατ’ έμέ είναι ή νΰν Διμαιτσάνα' διότι 
δ Παυσανίας, έν κεφαλαίω X X VII τοΰ VIII 
βιβλίου ή τών ’Αρκαδικών, αριθμώντας πν-
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λεις, αί δποϊαι συνετέλεσαν είς τόν συνοι
κισμόν της Μεγαλοπόλεως, καί τάς κώμας, 
αϊτινες έμειναν ώς φόρου υποτελείς τοϊς Με- 
γαλοπολίταις, λέγει" « των S’ άλλων τών 
κατειλεγμένων πόλεων αί μέν ές άπαν είσίν 
έφ’ ημών έρημοι, τάς δέ έ'χουσιν οί Μεγα- 
λοπολΐται κώμας, Γόρτυνα, Διποίνας, ©ει- 
σόαν τήν πρός Όρχομενώ κλπ.» Καί επειδή 
θέτει τάς Λιποίνας μεταξύ Γορτυνος καί ©ει- 
σοας, καί επειδή άπό τής Γορτυνος κείμενης 
μεταξύ Άτσιχώλου καί τών Μονών Προδρό
μου καί Φιλοσόφου, μέχρι τής ©εισόας δέν 
κπαντα τις υπομνήματα αρχαίας πόλεως, 
είμή τά τής Διμοιτσάνης κυκλώπεια, διά 
■τοΰτο ελλόγιος δύναταί τις νά εϊπη Διαοιτσά- 
ναν τας Διποίνας, αϊτινες μετωνομάσθησαν 
Διμοιτσάνα έπί τών Σλαύιον, μεταβληθέν- 
τος τοΰ π είς μ καί τήςκαταλήξεωςείς τσά- 
ναν κατά Σλαυϊκόν ΰφος* διότι τό τς καί τό 
τσα είσήχθησαν είς Έλληνικάς λέξεις πό
λεων από τής Σλαβικής εποχής" διό καί προ
τιμητέα ή γραφή Διμοιτσάνα τής Δημητσά- 
νης, ητις φαίνεται ουτω γραφομένη κατά τό 
96 3  επος μ. χ. έπί τοΰ Αύτοκράτορος Φωκα 
(ορα Δωδεκάβιβλον Δοσιθέου σελ. 1 19 0 ,  
11 9 1 , 1 1 9 5  καί 11 96.) *θθεν καί δ δή
μος πρεπει να ονομασθή δήμος Διμοιτσάνης, 
και το Είρηνοδικεϊον τοΰ δήμου Είρηνοδικεΐον 
Διμοιτσάνης, είς 6 κακώς έδωκαν τό ό'νομα 
τής Ψωφίδος, ητις κεϊται έν τή επαρχία Κα
λαβρύτων. Τό δ’ έμβλημα τής δημοτικής 
σφραγΐδος πρεπει νά ήναι ή at τρεις νύμφαι 
λούουσαι τό βρέφος Δία έν τ<ο Λουσίω πο- 
ταμω, η ή Γλαύξ· διότι καθ’ ό'λον τόν σιδη- 
ροΰν τής άμαθείας αιώνα έδιδάσκετο ή προ
γονική ήμών γλώσσα πρότερον μέν έ^τή πα- 
ρακειμέν·/) ένταΰθα μονή τοΰ Φιλοσόφου, ϋςε- 
ρον δε εδώ. Προτιμητέος δμως δ Ζευς λουό- 
μενος υπό τών Νυμφών.

Δ^αος :Νυ4αφασιας.

Ό δήμος ώνομάσθη ούτως άπό τής Νυμ- 
φασίας πηγής (Πορσηνίκου), κείμενης παρά 
τή κωμη Γρανιτσν], και άφισταμένης τοΰ Με- 
θυδρίου ώς μίαν καί ήμισειαν ώραν «Μεθυ- 
δρίου δέ ώς τριάκοντα απέχει σταδίους Νυμ- 
φασία πηγή.» Παυσ. Άρκ. βιβλ. VIII, κε®. 
X X XVI.

'Έμβλημα δε έπί τής δημοτικής σφραγί

δας έστω δ Γίγας 'Οπλάδαμος, δν παρε- 
σκεύασαν οί Μεθυδριεϊς πρός βοήθειαν τής 
'Ρέας, καταφυγούσης είς ©αυμάσιον, ό'τε κα- 
τεδιώκετο υπό τοΰ Κρόνου, ή Χύτρα, διότι 
εν τή πρωτευούστ) τοΰ δήμου Βυτίνη κατε- 
σκευάζοντο ανέκαθεν χύτραι, τηρουμένης έν 
μερει τής τοιαύτης βιομηχανίας μέχρι σή
μερον, καί διότι ή λέξις Βυτίνη σημαίνει άγ- 
γεϊον πήλινον.

Δτ,μος Μυλαοντος (καλλιον ΟΎ,υ.ις Θαυμαβίου.)

Είς τόν δήμον τοΰτον έδόθη τό τοΰ Μυ- 
λάοντος όνομα άπό τοΰ ρέοντος μεταξύ τοΰ 
χωρίου Πυργακιου καί τής μονής τών αγίων 
©εοδώρων ποταμίσκου Μυλάοντος. ’Αλλά τί 
κοινον μεταξύ τοΰ ποταμίου τού του καί τών 
Μαγουλιάνων ; Καί δ ποταμίσκος ούτος καί 
ο Μαλσίτας, οίτινες περικλείουν τό Μεθύ- 
δριον, ονομασθεν ούτως άπό τών ποταμών 
αύτών, άνήκουσι μάλλον είς Βυτίνην, ή είς 
Μαγούλιανα, δπου ανήκει τό ©αυμάσιον, 
"Οθεν ευχής έργον είναι δ μέν δήμος νά ονο- 
μασθή δήμος ©αυμασίου, τό δ’ έμβλημα τής 
δημοτικής σφραγίδας νά ήναι ή 'Ρέα τίκτουσα 
τον Δια εν τώ πρός τνί κορυφή τοΰ δρους 
σπηλαιω. « ’Έστι δέ πρός τή κορυφή τοΰ 
δρους σπήλαων τής'Ρέας κλπ.» (κεφ. X X X  VI) 
ή ληφθήτω ώς έμβλημα αύτής δ πρίων έκ 
τοΰ επικρατεστέραυ βιοποριστικού επαγγέλ
ματος τών κατοίκων, μετερχομένων τόν 
υλοτόμον.

Δχμος Κλείτορος (Τ^ιπολεως κατ’ εμέ.)

Πόθεν δρμο'ιμενοι οί δνοματοθέται ώνόμα- 
σαν τον δήμον τοΰτον ούτως,εΐναι άγνωστον. 
'Ο Παυσανίας, 6ν είχαν ώς δδηγόν, αναφέρει 
μεν περι τής πόλεως Κλειτορίων έν κεφα- 
λαιω X X I τοΰ VIII βιβλίου ή τών ’Αρ
καδικών, άπεχούσης τοΰ Λάδωνος εξήκοντα 
σταδια, υπάγεται δμως αύτη είς Καλάβρυ
τα, καί ούχί είς τήν περιφέρειαν τοΰ δήμου 
τούτου, είς δν άνήκουσι μάλλον τρεις γειτ- 
νιάζουσαι πόλεις, (ναλλία καί Δίποινα καί 
Νώνακρις (ούχί ή παρά Φενεώ), ών τά έρεί
πια σώζονται έν Κερπινή καί Γλανιτστα καί 
Δρακοβουν.ω. ’Εκ τούτων λοιπόν τών τριών 
πόλεων έπρεπε καταλληλότερον νά ληφθή 
καί τά δνομα «δήμος Τριπόλεως,» ώς λέγε 
δ Παυσανίας έν κεφαλαίω XXVII. «Προ-
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σεγένετο  δέ (ε ίς  Μ εγα λ ό π ο λ ιν )  κ α ί Τ ρ ίπολις  
δνομαζομένη, Κ α λ λ ία  κ α ί Δ ίπ ο ινα  κ α ί  Ν ω - 
να κρ ις .»

"Εμβλημα δέ έπί τής σφραγίδας τοΰ δή
μου καλόν θεωρώ νά τεθή ή είκύν τοΰ Πα- 
νός· διότι δ δήμος’', ούτος είναι επιτήδειος 
υπέρ πάντα άλλον είς νομήν προβάτων καί 
ίόίως αίγών, ή ή άξίνη, ητις εΐναι τό έπι- 
κρατέστερον γεωργικόν έργαλεΐον τών κα
τοίκων τοΰ δήαου τούτου, έξ ών οί πλεΐστοι 
μετέρχονται τόν σκαπτήρα καί έν ’Ηλεία 
καί άλλαχοΰ.

Δτ.αος Λαγκαδιών*

Ό δήμος ούτος είχε μέν πρότερον κακώς 
τό δνομα τής Τευθίδος' άλλά μή κεκτημένος 
τι άρχαιότητος μνημεΐον καταλλήλως ώνο
μάσθη έσχάτως άπό τής πρωτευούσης «Δή
μος Ααγκαδίων,)) έξ ής πηγάζει καί δ ποτα
μός Τουθόα (Κουτσομήλι καί Ποταμάκι), 
δστις κατερχόμενος είς 'Ρεκούνιον,κα! διελών 
έν τή πεδιάδι τά δρια τών ©ελπουσίων καί 
'Ηραιέων, εμβάλλει είς τόν Λάδωνα καί ή 
Τουθόα κατά ©ελπουσίων δρον πρός 'Ηραιεϊς, 
καλούμενον δέ υπό ’Αρκάδων πεδίον. Παυσ. 
κεφ. 25 . βιβλ. 8.

’Επειδή δέ είς τό τέρμα τοΰ δήμου τού
του κατά τήν παρά τόν Λάδωνα ποταμόν 
κώμην Τσιάρνην συνέλαβεν δ 'Ηρακλής τή 
διαταγή^τοΰ Εύρυσθέως τήν χρυσόκερων έλα- 
φον τής ’Αρτέμιδος, διαβαίνουσαν τόν ποτα
μόν, διά τοΰτο έμβλημα τής σφραγίδας τοΰ 
δήμου έστω δ 'Ηρακλής, φέρων επ’ ώμων έ- 
λαφον, ή ή σφύρα διότι πάντες σχεδόν οί 
κάτοικοι τοΰ δήμου τούτου μετέρχονται τόν 
οικοδόμον.

Δνίμος Τροπαίων (Απόλλωνός καλλίτερον)

«Ές δέ ©έλπουσαν, λέγει δ Παυσανίας έν 
κεφαλαίω X X V  τοΰ VIII βιβλίου τών ’Αρ
καδικών, ιόν τ ι έκ Ψωφίδος πρώτα μέν χω- 
ptov (θέσις) Τρόπαιά έστιν ονομαζόμενον έν 
«ριστερα τοΰ Λάδωνος.» Έκ τής περικοπής 
ταύτης δρμώμβνοι οί δνοματοθέται, έδωκαν 
τήν έπωνυμίαν αύτήν είς τόν δήμον- άλλά 
τίς έβεβαίωσεν αύτούς, οτι ή θέσις αυτη κεΐ- 
ται έν τώ δήμω τούτω ; Εί καί δέν έπεσκέ- 
?θην τήν Ψωφίδα, ινα άπό ταύτης μεταβώ

©έλπουσαν, καθώς καί δ μακαρίτης Παυ

σανίας, δπως προσδιορίσω τήν θέσιν ταύτην 
τών Τροπαίων, φρονώ δμως έκ τής έπισκέ- 
ψεως τοΰ δήμου τούτου, δτι ταΰτα δέν κεϊν- 
ται έν αύτώ. Έν αύτω δέ παρά τή αριστερά 
δ/θν) τοΰ Λάδ<ονος είς τήν θέσιν «Βάναιναν» 
σώζονται πλεϊστα υπομνήματα αρχαίας πό
λεως αντίκρυ τής ©ελπούσης, καθώς καί λεί
ψανα τοΰ ναοΰ τοΰ Όγηστάτου ’Απόλλωνος 
καί τοΰ τής Έρινύος Δήμητρος(Παυσ.αυτόθι.)

'Όθεν εικάζω έλλόγως, δτι ή πόλις ©έλ- 
πουσα έξετείνετο καί έν άριστερα τοΰ Λάδω
νος, έν τή περιφερεία δηλονότι τοΰ δήμου 
τούτου, είς δν κατάλληλον ήτο νά δοθή τό 
τής ©ελπούσης ονομα- άλλ’ επειδή δέν είναι 
δυνατόν νά έ'χωσιν έν τή αύτή Επαρχία τό 
αύτό δνομα δύο δήμοι, διά τοΰτο κρίνω Ορ
θόν νά ονομασθή δ μέν δήμος ούτος «Δήμος 
’Απόλλωνος,» ή δέ σφραγίς αύτοΰ νά φέρν] 
ώς έμβλημα τήν εικόνα τής Έρινύος Δήμη- 
τρος, κρατούσης έν τή δεξιά δαδα, ώς είχε 
δηλαδή τό άγαλμα αύτής, σωζόμενον καί έπί 
Παυσανίου, ό'στις έν τω διαληφθέντι κεφα
λαίω λέγει' «τό μέν δή (άγαλμα) τής Έ
ρινύος τήν τε κίστην καλουμένην έχει καί έν 
τή δεξιά δάδα.»

Δίμος ΈλευσΓνος.

Τόν δήμον τοΰτον δέν έπεσκέφΰην, δπως 
γράψω τ ι έν γνώσει.

Δί,αος Θϊλποΰστ,ς.

Καλώς ώνομάσθη δδήμος τής πόλεως Θελ- 
πούσης καθώς είχεν δνομασθή πάλαι καί ή 
πόλις άπό τής νύμφης ©ελπούσης, θυγα- 
τρός τοΰ Λάδωνος, κείμενη πρός άρκτον τής 
'Ηραίας κατά τήν δυτικήν τής ’Αρκαδίας 
πλευράν έν τοϊς μεθορίοις τής ’Ηλείας παρά 
τώ χωρίω Σταυρί έν δεξιά τοΰ Λάδωνος πο
ταμού καί παρά τή κώμ7] τή έπονομαζομένη 
Χώρα, δπου υπάρχουσι πολλά υπομνήματα 
άρχαιότητος. 'Ο Παυσανίας έν κεφαλαίω X X V  
διηγείται, δτι είδεν έν ©ελπουσν) και άγαλ- 
ματα τής Δήμητρας, τής Περσεφόνης καί τοΰ 
Διονύσου, καθώς καί το ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού 
καί ©εών ιερόν τών δώδεκα. "Εμβλημα δ’ 
έπί τής δημοτικής σφραγΐδος έστω ή Νύμφη 
©έλπουσα, ή ή δάφνη καλλίτερον διά τόν 
εξής μύθον.

'Ότε πολλοί τών προγόνων ήμών θεοί ώ-
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μοίαζον περίπου τοΐς τής εποχής μας τραμ- 
μπούκοις, μεταβάς δ ’Απόλλων εις ’Αρκα
δίαν, ί'να διδαχθή υπό τοϋ Πανός τήν μαν
τικήν1, έμαθήτευσε παρ’ αύτώ, καί έ'μαθε 
καλά τήν τέχνην ταύτην,κατασκευάσας τότε 
καί τήν λύραν του έπτάχορδον κατά μίμησιν 
τής τοϋ ’Αρκαδικού θεού σύριγγας. Κατόπιν 
δ’ έλθών είς τούς Δελφούς, έφόνευσε τόν Πύ
θωνα, καί ελαβε τό χρηστήριον, πωλών α
κριβά τούς χρησμούς του είς τούς κουτούς. 
Ένώ δ ημέτερος Παν ό τέ μέν κυνηγών έν 
τοΐς συνηρεφέσι τής ’Αρκαδίας δρεσιν, δτε 
δέ Αναπαυόμενος Ιν τοΐς παρά τόν Λάδωνα 
σκιεραΐς σπηλ.αιοις καί ταΐς καταψύχοις δ- 
χθαις τοϋ Λουσιου, καί ευχαριστούμενος έπί 
τε τή εγκαρόίω λατρεία, ήν άπελάμβανε 
παρά τοΐς Άρκάσι καί τ ω ψυχρω τής πρωίας 
τών αιγών γάλακτι, τώ άμελγομένω ά·φ’ έ- 
σπερας, έχάρισεν δλην τήν μαντικήν τώ μα
θητή του Άπολλωνι, μή θελήσας νά πλου- 
τνίαγ έξ αύτής.

Ό ’Απόλλων λοιπόν κατά τήν έν ’Αρκα
δία, ως φαίνεται, μαθητείαν του λησμονήσας 
επι τινα καιρόν τον σκοπόν, δι’ 8ν έ'μενεν εν
ταύθα, ώς τινες τών σημερινών μαθητών 
όταν μεταβαίνωσιν εις Αθήνας, ήθέλησε νά 
σχετισθή μετά τής θυγατρός τής Γής καί 
τοϋ Λαδωνος Δάφνης, ην καί κατεδίωξε μέ- 
χ,ρι τής περιφερείας τοϋ δήμου τούτου, εις ήν 
άφιχθεΐσα αύτη δτε κατεδιώκετο υπό τοϋ 
φορτικού τουτου Θεοϋ, παρεκάλεσε τήν Γήν 
νά τήν σώση έκ τού επικειμένου κινδύνου, 
καί επετυχε' διότι ή φιλόστοργος αύτη μή ■ 
τηρ είσήκουσε τής δεήσεως έναρέτου κόρης, 
καί (ώ τοϋ θαύματος!) άνοιχθεΐσα κατέπιε 
τήν Δάφνην,άντί τής όμοιας άνέδωκε τό ομώ
νυμον φυτόν, άφ’ ού κόψας κλώνάς τινας ό 
Απόλλων, έστεφθη όι’ αύτών, ύποδηλώσας 

διά τής πράξεως ταύτης, δτι ή θέλησίς του 
ητο νά στέφωνται διά δάφνης καί οί έν Πυ- 
θίοις άνακηρυττόμενοι νικη-αί. Έκτοτε λοι
πόν φαίνεται, δτι έπολυπλασιάσθη έν Θελ- 
πούσγ τά ώραΐον καί εΰοσμον τοϋτο ιερόν τοϋ 
’Απόλλωνος φυτόν, καί υπάρχει μέχρι σήμε
ρον έν αφθονία.

Δ ίνιος ‘Η ραίας.

Επειδή την πόλιν Ήραίας ωκισεν έν δε- 

1 Μυθολογία Κ ο μ α ΐτ*  οελ. 48 κα ί 69 .

ξιά τοϋ ’Αλφειού δ υίός τοϋ Λυκάονος Ήραι- 
εύς, διά τοϋτο εδωκεν ούτος εις αύτήν καί 
τό όνομά του, καί άπό τής Ήραίας καλώς 
ώνομάσθη καί ό δήμος, απαρτιζόμενος έξ έν
δεκα χωρίων. ’Εν Ηραία παρά τω ποταμώ 
υπήρχον περίπατοι, διαχωριζόμενοι διά μυρ
σινών καί άλλων ημέρων δενδροστοιχιών. Έν 
δέ τή θέσει «Βαλάκα» ύπάρχουσι καί λου
τρά θειούχα, είς α ευχής έργον ήτο νά έδι- 
δεν ή κυβέρνησις προσοχήν. Έν Ηραία υπήρ
χον καί δύο ναοί τοϋ Διονύσου, Πολίτης καί 
Αύζίτης ονομαζόμενοι, καθώς καί άλλοι δύο 
έπ’ όνόματι τού Πανός καί τής 'Ήρας. Ε 
πειδή δέ υπήρξε καί έξοχος κατά τήν δόξαν 
αθλητής, ο Δαμάρετος Ήραιεύς, δςις πρώτος 
έν ’Ολυμπία ένίκησεν είς τόν δρόμον φέρων 
τήν πανοπλίαν «αθλητής δέ, όπόσοι γεγόνα- 
σιν Άρκάσιν, ύπερήρε τ^ δόξη Δαμάρετος 
Ήραιεύς, 8ς τόν οπλίτην δρόμον ένίκησεν έν 
’Ολυμπία πρώτος»1 διά τοϋτο θεωρώ κα
λόν νά φέρν; ή δημοτική σφραγίς τήν εικόνα 
τοϋ Δαμαρέτου φέροντος πανοπλίαν.

Έ ν Δ'.[Αοιτ<τάνγ) τϊ; 20 ’Οκτωβρίου 1873.
ΑΡΧ. ΙΕΡίΙΝΥΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΣΙΙΣ·

ΟΤΙ ΤΟ ΠΑ.ΡΛ ΠΑΥΣΑΝΙΑ.

Θ Α Υ Μ Α Σ Ι Ο  Ν O P O C
ΕΣΤΙΝ Η ΠΑΤΕΡΙΤΖΑ ΚΑΙ ΟΤΧΙ Η ΜΑΛΑΡΑ.

"Ηκουσα δτι δ έλλόγιμος καί Αξιότιμος 
συνάδελφος κ. 'Ιερώνυμος Βογιατζής, διδά
σκαλος τής έν Δημητσάντ, ελλην. σχολής, έν 
εκθέσει αυτού περί Γορτυνιακών αρχαιοτήτων, 
έν τώ φιλολογικώ συλλόγω Βόρωνι άνα- 
γνωσθείσνϊ,άποφαίνεται, δτι Θαυμάσιον δρος 
έστίν, ούχί ή μέχρι τοϋδε πρός άνατολάς τής 
Βυτίνης έκτεΐνομένη σειρά, άνεγνωρισμένη 
κοινώς υπό τό ξενικόν ονομα «Πατερίτζα» 
άλλ’ ή άπέναντι αύτής πρός δυσμάς «Μα- 
δάρα» ύπερθεν τοϋ χωρίου Πυργάκι, τήν σει
ράν τοϋ Άργυροκάστρου συναπαρτίζουσα.

Γνωρίζω καί άνομολογώ χάριν τώ έλ- 
λογίμω συναδέλφω έπί τή συγγραφή ταύτη 
ην οΰπω είδα, δτι πονήσας διεσαφήνισε πολ- 
λάς τών Γορτυνιακών άοχαιοτήτων, ώς λέ-

ΓΙαυσ. Ά ρ κ . β ιβλ. 8 >cs(f· 26 .
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γεται, έπανορθώσας πολλά ημαρτημένα, καί 
δρίσας άόριστα μέχρι τοϋδε καί αμφισβη
τούμενα. ’Αλλά πιστεύω, δτι επιτρέψει μοι 
δ έλλ.όγιμος συνάδελφος ΐνα παρατηρήσω δτι 
δέν συμφωνώ τοΐς περί τούτου άναγεγραμ- 
μένοις αύτώ, προσοικών μάλιστα τώ Θαυμα- 
σίω δρει, καί καθ’ έκάστην δρών τά περί 
αύτό. Αί δέ παρατηρήσεις μου αύται, έπί τοϋ 
κειμένου τού άρχαίου περιηγητού στηριζόμεναι 
καί πρός εύρεσιν τοΰ ίρθοτέρου γινόμεναι, 
ούδένα πλάγιον σκοπόν έχουσι. Καί προφο- 
ρικώς έν συνδιαλέξει μεθ’ ημών ύπεστήριζεν 
δ κ. 'Ιερώνυμος τόν νεωτερισμόν τούτον. ’Αλλά 
νομίζω, δτι δέν εχει δίκαιον, έπιμ-ένων είς 
τοΰτο. "Οπως δέ μετέβαλε γνώμην περί τής 
Νυμφασίας πηγής, καλών τοιαύτην πρότερον 
τό νΰν «Κοκκινόβρυσον» ά/.ούσας ημών, δτι 
τοιαύτη έστίν δ νΰν «Προπηνΐκος» τών Γρα- 
νιτζιωτών, ούτως οφείλει,νομίζομεν, νά μετα- 
πεισθή άποδεχόμ,ενος, δτι τό παρά Παυσανία 
Θαυμάσιον δρος έστίν «ή Πατερίτζα» καί ούχί 
«ή Μαδάρα» τοΰ Πυργακίου. Καί ημείς μέν 
ακούσωμεν τοΰ άρχαίου περιηγητοΰ πρώτον, 
οί δέ δυνάμενοι κρινέτωσαν περί τοϋ δρθοϋ. 
«’Έστι δέ έν Μεθυδρίω Ποσειδώνος τε 'Ιπ- 
πίου ναός, ούτος μέν έπί τώ Μυλάοντί έστι- 
τό δέ δρος τό Θαυμάσιον κεΐται μέν υπέρ τόν 
ποταμόν τόν Μολοττόν . . . Παυσ. ιί. 36.

ά.) Τό δρος Μαδάρα διευθύνεται άπό νό
τον πρός βορραν. Κατ’ έμπροσθεν δέ καί έγ
γιστα ταΐς άνατολικαΐς τούτου ύπιυρείαις 
καταρρέει ώσαύτως άπό νότον πρός βορραν 
διευθυνόμενος δ Μυλάων ποταμ.ός, ά'παν σχε
δόν τοϋ ό'ρους τό μήκος διατρέχων. Εί μέν 
ούν ήννόει δ Παυσανίας τοϋτο Θαυμάσιον, ώ- 
<ρειλε κατά φυσικόν, νομίζομεν, λόγον καί ορ
θόν νά γράψν]. « Τό δέ δρος τό Θαυμάσιον κεΐ- 
ται μέν υπέρ τόν ποταμόν (τόν Μυλάοντα) 
"καί νά μή προέληται τόν

β/.) Μολοττόν, δς ούτε ρύαξ σχεδόν έστιν, 
ουτε ποταμ-ός, ούτε κοίτην ποταμοΰ έχει, 
ούτε άένναός έστι, δεχόμενος τό ύδωρ μικράς 
τίνος πηγής παρά ταΐς ύπωρείαις τοϋ περί ου 
δ λόγος δρους άναβρυούσης. Διά τοϋ ρύακος 
τούτου μάλιστα, ώς καλώς οίδεν δ κ. Ιερώ
νυμος, διέρχεται ή άφ’ ημών πρός Δημητσά- 
νΛν, Λαγκάδια κλπ. δημοσία οδός χειμώνός 
τε καί θέρους" καί δι’ αύτοΰ διήρχετο ίσως 

τό πάλαι. Ουδέ φαίνονται καν ίχνη τοι-

αύτα μεταβολών τοΰ πανδαμάτορος χρόνου, 
ώστε νά πείθωσιν ήμας, δτι ην ποτε ποτα
μός η ποτάμ,ιον δ ρύαξ ούτος. Ήμεΐς τουναν
τίον φρονοϋμεν, δτι Μολοττός έστιν ή νϋν 
Σίτζα, δεχόμενος τά ΰδατα τριών πηγών 
άειρρόων, ήτοι τών Ποριών, τής Περδικοβρύ- 
σεως καί τής Κοκκινοβρύσεως δι’ ών καθί
σταται σχεδόν άένναος. Τά ΰδατα τών πη
γών τούτων, ά'τινα διοχετεύονται ήδη είς 
Βυτίναν (εκτός τής τελευταίας πηγής) τγ  
γενναία δαπάνη τοϋ εύγενοΰς συμπολίτου κ. 
Παν. 0 . Ταμπακοπούλου, καταρρέουσιν άπό 
τής σειράς τής Πατερίτζας, καί ούκ άπίθα- 
νον, άφθονώτερα τό πάλαι δντα, καθίστων 
ποταμ.όν τόν Μολοττόν, υπέρ §ν φυσικώς 
καί λογικώς έγείρεται ή Πατερίτζα καί αύτη 
επομένως έστί τό Θαυμ,άσιον δρος, ώς υπέρ 
τόν Μολοττόν κείμενον.

γ '.)  Μεγάλη δέ τιμή έστι τό τεχθήναι 
παρ’ ημΐν τόν μέγαν Δία τόν νεφεληγερέτην, 
τόν Θεών τε άνδρών τε πατέρα καί ιδία ημΐν 
τοΐς νεωτέροις Μεθυδριεϋσιν. Ά λ λ ’ ώμεν δί
καιοι καί μετριώτεροι, καθόσον καί δ άκρι- 
βής άρχαΐος περιηγητής ού παρέχει ήμ,ΐν τήν 
τιμήν ταύτην άκούσωμεν αύτά καί αύίις" 
φησί γάρ, «έθέλουσι δέ Μεθυδριεΐς τήν 'Ρέαν, 
ήνίκα τόν Δία ειχεν έν τή γαστρί, ές τοϋτο 
άφικέσθαι τό ό'ρος . . . καί τεκεΐν μέν συγ- 
χωροϋσιν αύτήν έν μοίρα τ ινί τοΰ Λυκαίου, 
Παυσ. αύτ.— Ιδού λοιπόν, φίλε μου, Stap 
ρήδην ημΐν είρηκεν δ ιστορικός καί ώρισεν, 
δτι άφίκετο μέν ές τοϋτο τό δρος (Θαυμάσιον) 
ή 'Ρέα, έτεκε δέ έν μοίρα τινί τοΰ Λυκαίου 
δρους, άφ’ ού καί τά τοϋ Διός Λύκαια εορτή 
μεγάλη καί πανήγυρις παρά τοΐς Άρκάσι 
καθόλα ήν, ά καί Πενίας δ Αρκάς έθεσεν έν 
Κεληναΐς τής Φρυγίας. Εενοφ. Κύρου Ά νά- 
βασις α\ β'.

δ7.) «’Έστι δέ πρός τή κορυφή τοϋ δρους 
»σπήλαιον τής Ρέας, καί ές αύτό, δτι μή γυ- 
»ναιξί μόναις ίερείαις τής Θεοϋ άνθρώπων δέ 
»ούδενί έπελ.θεΐν έστι τών άλλων.» Παυσ. 
αύτόθ. Ά λλοτ’ έποιησάμεθ’ άκριβή περιγρα
φήν τοΰ σπηλαίου τούτου τής 'Ρέας έν 
τή Τριπόλεως έφημερίδι «Αρκαδία,» νϋν δέ 
λέγομεν, δτι τό βάθος, οί ελιγμοί καί καθό
λου ή διασκευή καί μεγαλοπρέπεια τοϋ υπέρ 
τό μέσον τής Πατερίτζας διανοιγομ,ένου τού
του σπηλαίου (Δρακότρύπας κοινώς έγνωσμέ-
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νου) καί περιέχοντος σταλακτίτας μεγάλους 
καί λόγου άξιου υπερτερεί κατά πολύ τοΰ έπί 
της Μαδάρας άβαθοΰς, καί φαίνεται χρησι- 
μώτερον καί καταλληλότερον προς άπόκρυψιν 
άνθρώπων, έν ώ, φεύγουσα πάλαι ποτέ ή 
'Ρέα έκρύβη μετά τής συνοδείας αυτής «ην 
5 Κρόνος έπ’ αυτήν ίοι.» "Αλλως ή Πατερί
τσα κατακαλύπτεται υπό πυκνοτάτωνέλατών 
καί συνηρεφών, ένώ ή Μαγάρα έ ιτ ί μαγάρα.

έ.) Έπί πάσι δ’ άν βεβιασμένως παραδε- 
χθώμεν, οτι δ Ζευς έτέχθη έπί τοΰ Θαυμα- 
σίου (Μαγάρας,) καθ’ υμάς, ερωτώ, διά τί 
άρά γε ή λεχώ 'Ρέα δεν κατήλθεν εις τόν 
άμέσως καταρρέοντα Μυλάοντα, έγγιστα, 
ώς εϊρηται, οντα τή Μαδάρα, ϊνα ποιήσηται 
τήν λοΰσιν τοΰ βρέφους, άλλά προείλετο νά 
διατρέξη υπέρ τάς δύο καί πλέον ώρας καί 
λούσνι τό νεογνόν είς Δούτζαν της Καοκα- 
λοΰς; Μή τά κρυσταλλ(όδ/ι καί άφθονα τοΰ 
Πυργα 'ίου υδαταδέν έπήρκουν ή δέν ήρεσκον 
αύτω; ή ώς Θεά δέν ήσθάνετο κόπωσιν καί 
τοι λεχώ;

Άπό τών είρημένων βλέπει έκαστος, δτι 
διά τόν νεωτερισμόν τοΰ νά έκλάβωμεν δη
λονότι Θαυμάσιον ό'ρος τήν Μαδάραν, πίπτο- 
μεν είς τάς επομένας δυσχερείας καί άτο- 
πίας. ά. Εκβιάζομε ν τόν Παυσανίαν νά φαί- 
νηται άσυνεπής είς τήν περιγραφήν τών τό
πων, ένω δέν είναι τοιοΰτος. β'. Κατασκευά- 
ζομεν αύτογνωμόνως ποταμόν τόν Γαδαρο- 
πνίκτην, μήό'ντα τοιοϋτον πώποτε. γ '. Ά ντ ι-  
στρατευόμεθχ καί παρερμηνεύομεν τό κείμε- 
τον τοΰ Παυσανίου λέγοντος δρθώς καί άντι- 
κρυς, ό'τι ο Ζευς έγεννήθη έν μοίρα τινί τοΰ 
Αυκαίου ό'ρους, καί ούχί είς τό Θαυμάσιον. 
S'. Άντικαθιστώμεν τό έπί της Πατερίτζης 
επίσημον σπήλαιον (τήν Δρακότρουπαν) διά 
κοινοΰ και ό'λως άσήμου σπηλαίου τοΰ έπί 
της Μαδάρας. έ. Βλέπομεν τέλος τήν μακα- 
ρίτιδα 'Ρέαν άλόγως καί ίδιορρύθμως άπο- 
στρεφομένην τά ήμέτερα διαυγή καί κουεοά

/ / \ r  / ,υοατα, και ττοοαιρουαεν/,ν τα υαετερα προς 
τήν τοΰ Διός λοΰσιν. Μή οϋν κινώμεν τά ευ 
κείμενα, διότι βλάβην άντ’ ώφελ.είας έαποι- 
οΰμεν λεληθότως.

Έ ν Βυτίνβ τή ά ’Ιουνίου 1874.
ΠΑΝ. ΓΙΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟΣ (ίερείι;) 

σ / ο λ ά ρ χ τ ; B jr c v r * .

Κύριοι τοϋ Συλλόγου ό «Μπάϊρον».
”Αν έπιθυμεΐτε, ήμπορεΐτε νά δημοσιε

ύετε είς τό αξιόλογο περιοδικόσας τή μετά
φρασή μου τής ζωής τοΰ Βασιλείου. Σάς 
στέλνω τούτην έπειδή δέν έχω ά'λλο τ ί άρ- 
μοδιώτερο νά σας προσφέρω- καί έννοώ, άρ- 
μοδιώτερο διά τους καιρούς είς τούς οποίους 
ζοΰμε, καί είς τά μέρη είς τά  οποία ζοΰμε. 
Ό βίος ένός αγίου άνθρώπου εΐναι αντικεί
μενο θρησκευτικό καί ή Ανατολή μας σήμερα 
όέν είναι διόλου σέ θρησκευτικήν έποχήν της.

Ή χριστιανική μας θρησκεία, ή οποία άνέ- 
τειλε στήν Ανατολή, φαίνεται ’σάν ό'τι κατά 
φυσικόν λόγον δύοντας τώρα πλέον άπό έδώ 
πρός τή Δύση, φωτίζει τώρα τά μέρη έκεΐνα- 
είς δέ τά έδικά μας μένουν ακόμη οί τύποι 
ά'δειοι, καί δ μωρός φανατισμός δι’ αύτούς· 
μωρός φανατισμός άπό μέρους τοΰ άνοήτου 
ό'χλου, άλλ’ άπό μέρους τών νοημόνων άλλο 
πράγμα ποΰ δέν θέλω νά δ <ομάσω.

’ίδίως δέ διά τήν Ελλάδα ή σημερνή έπο- 
χήτης είν’ έκείνη ποΰ στά έξευγενισμένα ευ
ρωπαϊκά έθνη λέγεται πολιτική, καί εΐναι 
πολιτική- άλλ’ δποΰ δ’ εμάς δέν ήθελε ’μπο
ρέσει νά ’ποθή τέτοια, έπειδή πολιτικά εμείς 
δέν έχουμε. Εμείς έχουμε ατομικά, ύποστι- 
ριγμένα άπό κομματικά, άποβλέποντα καί 
αυτά πάλιν είς άτομικά.

Τά άτομικά μας ταΰτα σήμερα στήν 'Ελ
λάδα άπορροφοΰν τήν προσοχήν δλην δλό- 
κληρην τοΰ έθνους- κάθε ά'λλο εΐναι παραγ- 
γονισμένο- καί άπάνου σ’ ό'λα ή θρησκεία, ή 
κατά τό φαινόμενο τόσο φημισμένη, τόσο σε- 
βασμένη καί προσκυνημένη θρησκεία, ένδομύ- 
χως ό'μως θεωρείται άπατούς διά τοΰτο νομι- 
ζομένους νοήμωνας, ώς πράγμα παιδαριώδες, 
καί πρέπον μόνον είς τά παιδιά τοΰ σκολιοΰ.

Γιά ’μ.έ, φίλτατοί μ,ου Κύριοι, ποΰ καί 
άφορεσμένος είμαι άπό τούς παπάδες μας, 
καί θέλω νά μένω στον άφορεσμότους, νομίζω 
δτι βάση τών πολιτικών άνδρών πρέπει νά 
ήναι ή θρησκεία, χωρίς τήν οποίαν, ήμπο- 
ροΰν νά ηναι μέγιστοι κομματάρχαι, περί
φημοι λαοπλάνοι, ευτυχείς άγύρται, άλλά 
ποτέ πολιτικοί άνδρες.

Τυπώσατέτην οθεν άν έπιθυμεΐτε τή μετά
φρασή μ.ου3 καί εΐμαι δ υπόχρεός σας.

ΛΝΔ. ΛΑΣΚΑ ΡΑΤΟΣ·
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ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΪ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο ΑΦΟΒΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Τό έντιμον έπώνυμον «Μέγας», διά τοΰ 
οποίου δ Βασίλειος τής Καισαρίας είναι γνω
στός, φέρει τήν άναντίρρητην αύθεντείαν δε
κατεσσάρων αιώνων. Διά τοΰ επώνυμου του- 
του δέν ένοήθη βέβαια νά τοΰ άποδοθή υπε
ροχή έπάνω είς άλλους διακεκριμένους πα- 
τριώτας τής έποχής του, οι δποΐοι δεν ετι- 
μήθησαν μέ τό ’ίόιον έπώνυμον' αλλ’ εντο- 
σούτω οι λόγοι του καί τά έργα του τόν δεί
χνουν μεγάλον δχι μόνον άναμεσα εις τους 
άλλους Βασιλείους τής έκκλησιαστικής ιστο
ρίας, άλλά καί άνάμεσα στους ιεροκήρυκας, 
συγγραφείς, καί χριστιανούς.

Ό Βασίλειος είναι ένας άπό τούς δλίγους 
δποΰ ευτύχησαν νά έκτιμηθοΰν πρεπόντως" 
καί χρεωστεϊ τοΰτο κατά μέγα μέρος εις τα 
έγκόμια γραμένα μετά τόν θάνατόν του άπό 
τόν Γρηγόριον τής Νύσσης, άδελφόν του, καί 
Γρηγόριον τής Ναζιάνζης, έπιστήθιον φίλον 
του, Έφραήμ Σύριον, καί Άμφίλοχον.

Ή μεροληψία τής φιλίας καί ή μεγαλο
ποίηση τής ρητορικής τέχνης είναι χειροπια
στής είς τήν μονωδίαν τοΰ Γρηγορίου όιά τόν 
φίλον του. Ό Γρηγόριος έπίτυχε είς τό νά 
κάμη μίαν εικόνα ιδανικής σχεδόν ώραιότη- 
τος, τήν οποίαν έστεψε μέ άκαδημαϊκούς καί 
κληρικούς στεφάνους είς είδος κορωνίδας αγίας 
δόξης. Τή μόνη σχεδόν κηλίδα, τόν μόνον 
γνέφος δποΰ μας κάμνει νά ίδοΰμε μεσα 
τόσο φώς καί λαμπρότητα εΐναι τό λάθος 
δπου δ Βασίλειος έκαμε δίδοντάς του τήν άση- 
μην έπισκοπίαν τής Σασίμης, ένώ υστερότερα 
ίδεί^θη άξιος τής πρώτης άνατολικής έόρας.

Ό πανηγυριστής τοΰτος περνά είςάναθεω- 
ρησιν τούς άγιους δλους τής Παλαιας Δια
θήκης, άπό τόν Άδάμ είς τόν ’Ιωάννη, διά 
νά δείξη δτι δ Βασίλειος ήμπορει νά συγκριθή 
μέ καθέναν άπό αύτούς, καί ένώνει δ’ αυτόν 
τές τελειότητες δλων, καί τόν κηρύττει τών 
’Αποστόλων ισότιμον- έπειτ’ άπ’ δλα τοΰτα 
δέν θαυμάζαμεν άν τόν άκοΰμε νά λέγγ|·

«Καί διατί ήθελα είπώ περισσότερα; Ή έλ- 
» λειψές του, ή δποϊες άνίκουν είς τό σώμα 
»καί στήν άνθρώπινη φύση περισσότερό παρα 
»στήν ψυχήν, ήθελ’ εΐναι άρετές είς άλλους 
»άνθρώπους. ’Ά ν  κανείς νομίζ-ij νά τόν μη- 
»μεϊται, αύτός θέλει ευρεθεϊ νά ήναι τόσον 
«κατώτερός του, δσον δ ί'σχ.ιος είναι κατώ
ι) τερος τής πραγματικότητος, δσον ή ηχώ 
»εΐν’ κατώτερη τής φωνής »

Τά θετικά, δσα ’μποοοΰμε νά έξάξωμεν 
άπό τόν Γρηγόριον καί ό'σα άπό άλλες πη
γές ά/.όμη, μόλον δποΰ δέν είναι άρκετά νά 
τόν δείξουν ώς τό άνθος τών άνθρωπίνων 
τελειοτήτων, τοΰ δίδουν δμως δικαίομα νά 
καλήται καλός καί μέγας.

Γεννηθείς είς τά 329  μ. X., καί άποθα- 
νών τά 379 , έζησεν είς έκείνους τούς πε
νήντα χρόνους δποΰ ήσαν τόσο γεμάτοι από 
συμβάντα- δηλαδή, απο τους υστέρους χρο- 
νους τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, κατεβαί
νοντας άπό τόν Κωνστάντιον, Ίουλιανόν καί 
Βαλέντιον, έ'ως είς τόν πρώτον χρόνον τής 
αυτοκρατορίας τοΰ Θεοδοσίου. Ό πατέρας 
του ονομάζετο καί αύτός Βασίλειος, καί ή 
μητέρα του Εύμηλία. Τά παιδια τους ήσαν, 
μία κόρη δνομαζομένη Μακρίνα, καί τέσσαρα 
άρσενικά, Βασίλειος, Γρηγόριος, Πέτρος, καί 
Καυκράτιος, τρεις άπό τούς δποίους έγιναν 
έπίσκοποι* δηλαδή, ο Βασίλειος, αντικειμε- 
νον τής παρούσης πραγματείας είς τήν Και- 
σαρίαν, δ Γρηγόριος είς τήν Νύσσην, καί δ 
Πέτοος είς τήν Σεβαστήν. Εΐναι φανερόν δτι 
ή παράδοσες τής οικογένειας του καί τό ε ί
δος τής άνατροφής του έσύμβαλαν πολύ διά 
νά τόν κάμουν νά διαλέξ·  ̂ τό στάδιον δποΰ 
έτρεξε. Ό πάπους του καί συγγένειά του, 
κάτοικοι τής Νεο-Καισαρίας είς τόν Πόντον, 
έφυγαν τήν καταδρομήν τοΰ Μαξιμιανοΰ, και 
έζησαν εφτά χρόνους είς ένα σπήλαιον στα 
βουνά. Πολές γυναίκες έκείνης τής έποχής διά 
τήν ευσέβειαν καί νοημοσύνην τους, είχαν 
έπιρροήν άπάνου στά πνεύματα" τέτοια ητον 
ή Μονίκη διά τόν Αυγουστίνον, και η Αν
θούσα διά τόν Χρυσόστομον" ο δε Βασίλειος 
χρεοστεΐ πολύ στήν έπιρροήν τής προμήτο- 
ρός του Μακρίνης. Τούτη έστάθει μάρτυρ τής 
άληθείας, ητον φημισμένη διά τήν προκο
πήν της εις τάς Γραφάς, καί έθρεψε ά/.ολού- 
θ(ος τό πνεϋμα του μέ τά μαθήματα ποΰ είχε
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λ α β ε ι α r.o το ν Γρηγόριον τό ν  θαυματουργόν 
τ η ς  Ν εο-Κ αισαρίας, ό'στις ε ίχ ε  σ τ α θ ε ί πο ιμ ήν 
τη ς . Τ ούτη  ε ίχ ε  θησαυρ ίσει ε ις  τή ν  καρδ ίαν 
τη ς  τούς λόγους τοΰ  άπο σ το λ ικο ΰ  εκείνου  ά ν -  
δρός, κ ’ έμπόρεσε νά  δ ιηγηθή  ε ις  τό ν  νέον 
Β α σ ίλε ιο ν  κ α ί σ τη ν  ά δ ελφ ή ν το υ  κ α ί  ά δ ε λ -  
φούς του  δ λα  τ ά  περ ί τοΰ  σ π η λ α ίο υ , κ α ί τή ν  
φρ ικώ δη  κ ’ α ίμ α τη ρ ά ν καταδρομήν όπου υπό - 
φεραν κ α ί τ ά  θ α ύ μ α τα  ποΰ έκ α μ ε , κ α ί τ ά  
λ ό γ ια  ποΰ ε ίπ ε  δ σ εβαστός εκείνος Γρηγό- 
ριος. Σ υχνά δ Β ασ ίλειος άναφέρει τόν πρ ο πά 
τορα κ α ί προμήτορά του  κ α ί ρητώ ς λ έ γ ε ι  είς 
μ ία ν  επ ισ το λ ή ν  πρός τούς Γνεο-Κ αισαρίτας 
ό'τι έμ αθε τό  π ισ τ ε ύ ω  του , κ α τ ά  τόν σ εβ α 
σ τό ν τους Ε π ίσ κ ο π ο ν  (Γ ρηγόρ ιον), άπό  τό 
σ τόμ α  τή ς  Μ ακρίνας κ α ί ό τ ι άπό  τή ν  π ίσ τ η ν  
έκε ίνη ν π ο τ έ  δέν έ ξ έ κ λ ιν ε . Ή  ζω ή  τ ώ ν  δύο 
εκ ε ίνω ν  προγόνω ν του  έγράφθη  άπό  τόν άδ ελ  
φόν του  Γρηγόριον. Π ολλά  ά λ λ α  π ε ρ ισ τα τ ικ ά  
συντρέχουν νά  δε ίξουν ό τ ι τό  μ έ γ α  κ α ί π α 
λ α ιό ν  εκείνο  πρόσωπο τοΰ  Θ αυματουργού, 
ζω γρ α φ ισ μ έ  νο α ,.ο  τ ή ν  θ ια σ ώ τ ιδ α  μ α θή τρ ια ν  
το υ  ε ις  τή ν  ζωηρήν φ α ντα σ ία ν  τοΰ  π α ιδ ίο υ  
έφ υλά χ θη  Ιερά σ τή ν  ενθύμησήν το υ , κ α ί τόν 
εμ πνευσ ε  μ έ  ευ γ εν ικ ά  α ισ θ ή μ α τα . Ό  Β ασ ί
λε ιο ς έδ ιδά χθη  τούς σ το ιχ ε ιώ δ ε ις  κλάδους 
τή ς  Λναθροφής άπό τόν π α τ έρ α  του . Είς τ ά ς  
επιρροας μ ε τ α ζ υ  τ ώ ν  ο πο ίω ν ή π α ιδ ικ ή  του  
ή λ ικ ια  έπερασε, β λεπο υμ ε τή ν  ύλη ν τ ώ ν  κο ι
νώ ν  έγκο μ ίω ν  τοΰ  Γρηγορίου1 ό τε  δηλαδή  ώ ς 
άπό  τ ό τ ε  τό  π α ιδ ί  έδ ε ιχ ν ε  τ ί  θά ή να ι δ ά ν 
θρωπος κ α ί ό'τι ’μπορούμε νά ά νη χ νέψ ω μ εν 
ά σ φ α λώ ς τό  πρ ώ το  π έ τ α σ μ α  εκείνου δ δποϊος 
π ερνόντας έ π ε ιτ α  άπό  διάφορα χ έρ ια , έ γ ιν ε  
τέλ ε ιο ς  δ ιδά σκα λο ς, π ισ τ ό ς  ’Ε π ίσκοπος κο
ρυφαίος τοΰ  Ν ικαΐκοΰ πιστεύω ,  κ α ί ά π ό ςο - 
λος τοΰ  κο ινοβιακοΰ β ίου.

Δ ιψ ό ντα ς δ ιά  προκοπήν, κ ’ έπ ιθ υμ ό ντα ς  νά 
μ άθη  τ ή ν  τ έχ νη  το ΰ  λ έ γ ε ιν ,  έπέρασε άπό  τ ά  
χ έρ ια  τοΰ  πατρός το υ  ε ίς  τ ά  δημόσια σχο
λ ε ία  τή ς  Κ α ισαρ ία ς, είς τ ή ν  Κ α παδο κ ία ν τ ό τ ε  
μ ία  άπό  τ έ ς  περ ιφημότερες έδρες τ ώ ν  γ ν ώ 
σ εω ν , δπου δ ιεκρίθη  δ ιά  τ ά  αυστηρά ήθητου, 
κ α ί έλα β ε  μ εγ ά λ η ν  υπεροχήν ε ίς  δλους τούς 
κλάδους τ ώ ν  ακα δ η μ α ϊκώ ν  σπουδώ ν. Δ ιέ- 
τρ ιψ ε  μ ε τ έ π ε ιτ α  κάποσον καιρόν ε ίς  Κ ω ν
σ τα ν τ ινο ύ π ο λ η ν . Έ κ ε ΐ π ά λ ιν  η τον τ ό τ ε  δ π ε 
ριφημότερος δ ιδάχτορ  τοΰ  καιροΰ εκείνου Λ ι- 
βάνιος δ Σοφιστής εθνικός κ α ί φιλόσοφος τής

νεάς Π λατο νική ς σχολής· δ σ τ ις  μ ε τ έ π ε ιτ α  
εχρημ ατισε το ΰ  Χ ρυσοστόμου δ ιδάσκαλος καί 
έδ ίδασκε τ ό τ ε  τή ν  ρητορικήν επ ισ τή μ η ν . Είς 
το ΰτο ν  δ Β ασ ίλειο ς έπαρουσιάσθη ζη τό ντα ς  
ν ’ άπο χτή σνι τ ή ν  ε ν τ έ λ ε ια ν  εκε ίνη ν τή ν  δποίαν 
εκείνος μόνος έθεωρεΐτο  ικανός νά  δόση. Μ’ 
δλον δποΰ τ ά  σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα  το ΰ  Δ ιβαν ίου  ε ί
να ι ω φ έλ η μ α  δ ιά  τό  φ ώ ς δποΰ ρ ίπ το υν κ ά 
π ο τ ε  εις τ η ν  επο χή ν το υ , δ ε ίχ νουν δμω ς νά 
ή το ν α υ τό ς  ένας άνθριοπος μ έ  πάρα  μ εγά λ η ν  
ίδ έα ν τοΰ εα υ το ΰ  του . Ά λ λ ’ δ Β ασίλειος ε ίχ ε 
τοσον υψ ηλήν ιδ έα ν δ ιά  τ ή ν  ικ α νό τη τά  του 
ε ίς  τό  έργον το υ , ποΰ υστερότερα το ΰ  έ ς ε λ ν ε  
μ α θ η τά ς .

Ά π ο  τ ή ν  Κ ω νσ τα ντ ινο ύ π ο λ ιν  έ π ή γ εν  ακο
λούθω ς εις τ ά ς  Α θ ή ν α ς  ζ η τ ώ ν τ α ς  π λο ΰτο ν  
ιδ εώ ν εις τή ν  λα μ π ρ ή ν  εκείνην πρω τεύουσαν 
η οπο ία  ε ίχ ε  πρό π ο λλο ΰ  χ ά σ ε ι τ ή ν  π ο λ ιτ ι 
κήν τη ς ο ν το τη τα , ά λ λ ’ ε ίχ ε  δ ιατηρήσει τή ν  
π ν ευ μ α τ ικ ή ν  τη ς  υπεροχήν ε ίς  τόν κόσμον, 
κ α ί ή το ν τό  προ ίτ ιστον κέντρον τή ς  ε λ λ η ν ι
κής μαθήσεω ς κ α ί θρησκείας. Έ δ ώ  ή θρησκεία 
τ ώ ν  εθ ν ικώ ν έψυχομαχοΰσεν ά/.όμη άνάμ εσα  
στούς π α λ α ιο ύ ς  τη ς  ακόλουθους' ή φ ιλοσοφία  
έπ λ α θ ε  τ ά  δ νε ίρατά  τη ς  ε ίς  μέρη τ ιμ η μ ένα  
απο  ά θ ά να τ α  ονόματα" κ α ί υπό  τή ν  σκεπήν 
τ ώ ν  ονείρων εκ ε ίνω ν  η δ ε ισ ιδα ιμ ο νίες  κάθε ε ί
δους εθρέφοντο. 'Η Ά θ ή ν ες  τό τες  ήσαν γ ε μ ά 
τ ε ς  από  εθνικούς ιερείς, ρητορικούς κ α ί ίερο- 
φ ά ν τ α ς . 'Η  μ α γ ε ία  κ α ί νεκρο μ α ντ ία , μ ’ δλον 
ποΰ εμ πο δ ισ μ ένες , έξασκοΰντο  δμως· κ α ί ή 
θεσυργία , ή σ υ γ γ έ ν ισ α  τή ς μ α γ ε ία ς  ε ϊχ ε ν  δ πα - 
δούς δχ ι λ ίγ ο υ ς .1 Έ δ ώ  δ Β ασ ίλειο ς έγνώ ρ ισε 
τό ν  Ίο υ λ ια νό ν , δστ ις  μ ε τ έ π ε ιτ α  έ γ ιν ε  Αυτό- 
κρατω ρ , κ α ί έπροσκάλεσε τ ύ ν  Β ασ ίλε ιο ν είς 
τη ν  α υλή ν  του" πρόσκλησ ιν τ ή ν  δπο ίαν αυτός 
δεν έδεχθη , π ρ ο τ ιμ ώ ντα ς  τ ή ν  συναναστρο
φήν κ α ι φ ιλ ία ν  το ΰ  Γρηγοριου το ΰ  Ν αζιαν- 
",οΰ η οπο ία  έβ ά σ τα ξ εν  έως τ έλο υς  ζω ή ς τω ν . 
Ή  φήμη του ε ίχ ε  τό ν  προηγηθεΐ σ τά ς  Α θ ή 
να ς , ώ σ τε  γρήγορα έ γ ιν ε  ή ψ υχή  ενός κόμ
μ α το ς  δποΰ τόν έθ α ύμ α ζε , κ α ί άφιερόθη είς 
τ η ν  σπουδήν. 'II έκ ε ΐ φ ιλοσοφ ία  δέν ά π ά -  
τησε  δ ιολου τόν Β α σ ίλε ιο ν  ώ σ τ ε  νά  ξ ε κ λ ίν η  
άπό  τ ή ν  χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ν  του  α π λ ό τ η τ α ’ ά λ λ ά  
μ α ζύ  με το ν φ ίλο ν του  Γρηγόριον έκαυχώ ντο  
ε ίς  τά  ονομα το ΰ  Χ ρ ισ το ΰ , κ ’ έθεωροΰσαν ώς

1 " Ο σ ο υ ; ί χ ι ι  κ α ι  τ ώ ρ α .  2r ,u .s iW t ;  Μ ίτ α φ ρ β σ τ Ο ϊ,
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μ εγά λη ν  τ ιμ ή ντο υ ς  νά  λ έ γ ο ν τ α ι  χ ρ ισ τ ια νο ί. 
Τοΰτο β έβ α ια  ε ίν α ι ά π ό δ ε ιξη  το ΰ  μ εγα λ ε ίο υ  
τοΰ χαρακτήρας το υ  το ΰ  βάθους τή ς  π ίσ τεο ίς  
του, κ α ί τή ς  π επ ο ιθή σ εω ς  μ έ τή ν δπο ίαν 
ά π ό β λεπ ε  ε ίς  ένα  υψηλότερον κ α ί ά γ ιώ τερ ο ν 
σ τάδ ιον, ε ίς  τά  δποΐον άπό  νεαράς του  η λ ι
κ ίας ε ίχ ε ν  άφιερόσει τό ν  εαυτόν το υ .

Οί πο λυάρ ιθμ ο ι φ ίλ ο ι κ α ί θ ια σ ώ τ α ι του 
μέ π ίκρ αν τους τό ν  ε ίδ α ν  ν ’ άναχω ρήσ ϊ] άπό  
τά ς Α θ ή ν α ς  νά  έπ ιστρέψνι σ τή ν Κ α ισαρ ίαν, 
δπου μ ε τ ’ ο λ ίγο ν τό ν  άκολούθησε κ α ί δ Γρη- 
γόριος δστ ις  ε ΐχ ε  μ ε ίν ε ι ε ίς  τ ά ς  Α θ ή ν α ς . Οί 
δύο το ΰ το ι, δ ια τρ ίψ α ν τε ς  ολ ίγον καιρόν έκ ε ΐ 
μέ τούς φ ίλους τ ω ν ,  δπου δ Β ασ ίλειο ς έό ί-  
δαξε τή ν  ρητορικήν, δ μ έν  Γρηγόριος ά π έ -  
ρασεν είς τ ή ν  Ν α ζ ιά νζη ν ' κ α ί δ Β ασ ίλειος 
άφοΰ έ τα ξ ε ίδ εψ ε ν  ο λ ίγο ν  κα ιρόν, έτραβήχθη  
μόνος του . ΤΗ τον μόνον ε ίκοσ ιέξη  χρόνων η 
λ ικ ία ς  ό τα ν  έπ ίσ τρ εψ εν  είς τή ν  Κ α ισαρ ίαν. 
Τό α ίσθημ α  τή ς  μ α τα ιό τη το ς  τ ώ ν  προσπα
θειών ε ίς  τ ά ς  δπο ίας ε ίχ ε ν  άφιερόσει τόσον 
καιρόν κ α ί  τόσας μ ε λ ε τ ά ς , κ α ί ή ιδ έα  δ τ ι 
τοΰ ή το ν ά δ ύνα το  μ έσα στον κόλπον τή ς  κ ο ι
νω νίας (ώ ς  ένο μ ίζετο  τ ό τ ε )  νά  φΟάσνι είς τή ν  
υψηλήν ά π ό λα υσ ιν  τή ς  ά γ ιώ τ η τ ο ς , τόν έκαμε 
νά τραβηχθνί είς μ ο να στ ικό ν β ίον. Τοΰ εχρειά- 
ζετο  β έβ α ια  σ ιω π ή  κ α ί μ ο να ξ ία , άν ό'χι δ ιά  
ά λλο , δ ιά  νά  άναθεωρήσνι τ ά ς  φ ιλο λο γ ικ ά ς  
γ νώ σ ε ις  δποΰ ε ίχ ε  μ ά θ ε ι, κ α ί νά  χωρίστ] τό  
καλόν από  τό  κακόν.

Μ ακράν άπό  τό ν  μ εγά λ ο ν  κόσμον, μακράν 
άπό τή ν  Β α β ιλο ν ία ν  τ ώ ν  Σ τοών είς τ ά ς  δ 
ποίας εως τ ό τ ε  ε ίχ ε  ζή σ ε ι συγκο ινονώ ν μέ 
ό λ ίγα  συνα ισθανόμ ενα  π ν ε ύ μ α τ α , (επ ε ιδ ή  δέν 
έζησε σ τά ς  Α θ ή ν α ς  ώς ερημ ίτης) έ ζή τα  τώ ρα  
τήν ευκα ιρ ίαν νά  συγκο ινω νή στ  μ έ  τόν έα υ 
τόν του  κ α ί μ έ τό ν  ©εόν. Ή  ύπαρξή  του  γ α -  
λ ινά  χυνόμ ενη , κ α ί ά ναπαυό μ ενη  στό βάθος 
τής μ ε λ έ τ η ς , έπαστρεύθη  άπό  διάφορες α κα 
θαρσίες δποΰ ε ίχ ε  λ ά β ε ι στά  τρέξημό τη ς , 
άνάμεσα στούς άνεμοστρόφυλλους τ ώ ν  θ εω 
ριών. ΤΗ τον εκείνη  μ ία  εποχή  χάους, κα ί 
μ ά λ ισ τα  σ τή ν  Α ν α τ ο λ ή ν . Τ άσεις κάθε ε ίδους, 
γεννημένες ε ίς  τό ν  προλαβόντα  α ιώ ν α , ε ίχ α ν  
πλέον μορφοθεΐ ε ίς  το ΰ το ν , κ α ί ε ίχ α ν  ά να - 
π τ υ χ θ ε ΐ  μ έ  σ χ ή μ α τα  τερ α τώ δ η . 'Η  ν εο π λ α - 
τονική φ ιλοσοφ ία , ή δπο ία  έβ α σ ίλ ευ ε  παρο
μοίως μ ε τ α ξ ύ  Ε θ ν ικ ώ ν  κ α ί  Χ ρ ισ τ ια νώ ν , ε ίν α ι 
τό άρμοδιώτερο δ ε ίγ μ α  τή ς  ά νο μ α λ ία ς  εκ ε ί

νης. Σ κοτισμένο ι κ α ί π α ρ α σ τρ α τισ μ ένο ι άπό  
τ ά  διάφορα ά ν τ ίθ ε τ α  σ υ σ τή μ α τα , κ α ί βαρε
μ ένο ι σ τά ς  πρ οσπα θεία ς  δ ιά  νά  έκλέξο υν άπό  
κα θ ένα  τή ν  ά λ ή θ ε ια ν , οι άνθρονποι τ α  έδε- 
χθησαν δ λα  ώ ς συνά δ οντα , άρνούμενοι δ τ ι 
υπήρχε σύγκρουση μ ε τα ξ ύ τ ο υ ς , κ α ί ε ίπ α ν  άρ- 

ν ία ν  εκείνο  τό  χά ος . Π αρεχτός το ΰ  Ά λ ε -  
νδρινοΰ έκ λ εχ τ ισ μ ο ΰ , πρός τό  τέλο ς  τοΰ 

δευτέρου α ίώ νο ς, Ά ρ μ ό ν ιο ς  δ Σάκας ά ν έ π τυ ξ ε  
τ ή ν  μέθοδον το ΰ  Σ υγκροτισμοΰ- σύσ τη μ α  τό 
δποΐον εύρισκε τ ή ν  ίδ ια ν  ά λ ή θ ε ια ν  ε ίς  τούς 
άριθμούς τοΰ  Π υθαγόρου, ε ίς  τ ά ς  ίδέας τοΰ  
Π λά τω νο ς , ε ίς  τ ά  σ χ ή μ α τα  το ΰ  Ά ρ ισ τ ο τ έ -  
λο υς, ε ίς  _ ά  π ο ιή μ α τα  το ΰ  'Ομήρου, κ α ί ε ίς  
τούς λόγους τοΰ Ίησοΰ .

Οί φιλόσοφοι το ΰ  καιροΰ Ικε ίνου  θεωροΰντες 
ώ ς μή  κ α τ επ ε ίγ ο υ σ α ν  τή ν  ά νά γκ η ν  τοΰ  νά  ξ ε 
χω ρ ίζουν τή ν  ά λή θ ε ια ν  άπό  τή ν  π λ ά ν η ν , α να 
κ ά τ ω να ν  κ ’ έ σ ύ γ χ ιζα ν  τ ά ς  ϋ λα ς  δλας οσας 
έμ άζευαν άπό  κάθε υ.έρος. Π ο α γμ α τ ικ ώ ς , είς 
τ ά  σ υ γ γρ ά μ μ α τά το υ ς  β λ έ π ε ι κα νε ίς  ετερο
γ ενή  σ το ιχ ε ία  ν ’ ά να κ α τό νο ντα ι ’σά μ έσα  
σ τή ν  π ιν ιά τ α  μ ια ς  μ ά ϊσ α ς  κ α ί ε ίν α ι 

Φασομερια, σκοτισμάρα,
Κόπο;, βάσανα κι’ άντάρα1.

Εις τ ά  σ υ γ γρ ά μ μ α τά το υ ς  δ χρ ισ τ ια ν ισ μ ό ς  
κ α ί δ εθνικ ισμός συνερ ίζο υντα ι πο ιός περσσό- 
τερο νά  δανεισθή  άπό  τό ν  άλλονε .^Ο λο  το ΰτο  
π ρ έπ ε ι νά  σ το χασ θώ μ εν δ ιά  νά  κ ά μ ω μ εν  δ ι
καιοσύνην ε ίς  τό ν  Β α σ ίλε ιο ν , κ α ί νά  κ α τ α -  
λά β ω μ εν  δ ια τ ί  δ Γρηγόριος τή ς  Ν α ζιά νζη ς 
λ έ γ ε ι  ε ίς  έπ α ινό ν  το υ  ό τ ι ,  ένώ  α ύτό ς  ή το ν 
κ α ί γ εω μ έτρ η ς  κ α ί άστρονόμος, κ α ί ε ίχ ε  β α 
θύνει τ ά  άπόκρυφα τή ς  φ ιλοσ ο φ ία ς , έ κ α τ α -  
φρονοΰσεν δμω ς τ ή ν  άσ τρ σ λο γ ία ν  κ α ι όλες 
τ έ ς  δ ε ισ ιδ α ιμ ο νίες  π ερ ί σ χ η μ ά τω ν  κ α ί άοιθ- 
μ ώ ν , κ ’ έμ ίσα  τή ν  μ α γ ε ία ν . "Ο ταν ύ π ο λ ο γ ί-  
σω μ ε τ ή ν  π ο σ ό τη τα  τή ς  έκθετομενης « ε π ι 
κ ίνδυνη ς ύ λ η ς »  δεν θ έλ ε ι θαυμάσουμε π λ έο ν  
άν ή ε ύ λ ά β ε ιά  τ ο υ , κ α ίέ κ ε ίν η  τοΰ καιροΰ του , 
ε ίχ α ν  κ ά τ ι  τ ί  κ α χ ε χ τ ικ ό ν  κ α ί  μ ε λ ά γ χ ο λ ώ -  
δες. Έ μ ε ΐς  δμως θ έλ ε ι λά β ο υμ ’ α ιτ ία  νά  θα υ - 
μ άσ ω μ ε τ ή ν  καθαρό τη τα  κ α ί τή ν  δ ύ να μ ιν  
τοΰ  π νεύμ α τό ς  τ ο υ , ώ ς ά/.όμη τ η ν  κάλπην το υ  
καρδ ιάν. Τ ήν μονήν το υ  δ ίδ ιος α υτό ς  π ερ ι-

ι  Double, double, toil and troub'e ;
F ive, buvn ; and, caldron bubfle.

Shakespeare, Xacbeth. ΐ .  M.
1
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γράφει, είς ένατου γράμμα προς τον φίλον 
του Γρηγόριον της Ναζιάνζης, ώς χαρμόσινα 
Οεμένην είς ένα σχεδόν άπρόσιτο ψη'λομα, 
σημά εις τήν Νεο-Καισαρίαν, είς τόν Πόντον. 
’Εδώ μετ’ ολίγον ήλθε καί τόν ευρηκε ό Γρη
γόριος, καί τότε οί δύο μαζύ έσπούδασαν τόν 
’Ωριγένη κ’ έσύγγραψαν τήν «Φιλοκάλιαν» 
συνισταμένην είς τεμάχια τών Α γίω ν Γρα
φών, μέ Σχόλια τοΰ Ωριγένη στά τεμάχια 
εκείνα1. Έοώ παρομοίως δ Βασίλειος έσύν- 
ταξε καί τους κανόνας του διά τήν μονα
στικήν ζωήν, τήν οποίαν καί αυτός έκλϊξε 
διά τόν εαυτόν του, όντας άνθρωπος σοβα
ρού χαρακτήρος καί πνεύματος, είς έποχήν 
είς τήν οποίαν ή διαφθορά ποΰ είχ’ έμβει 
στήν Εκκλησίαν ητον τέτοια, ώστε οί περισ 
σότεροι απ’ όσους ήθελαν νά ζήσουν χριστια
νικά, τίμια, καί ώς δ Θεός θέλει, έθεωροΰσαν 
χρειαζόμενο νά ’βιένουν άπό τήν κοινωνίαν 
τών ά-θρώπων. Άπό τότε, καί έως είς τόν 
θά· ατόν του, έστάθη αυστηρός ασκητής. Ή 
ασκητική καί θεωρητική ζωή ητον τότε τό 
ίόαηκόν τής φιλοσοφικής άγιότητος' και δέν 
ητον διά τους χριστιανούς μόνον, ουτε ητον 
απαύγασμα τοΰ Ευαγγελίου. Ή πεποίθησης 
ό'τι τό κακόν είναι έμφυτον είς τήν ύλην, καί 
ό'τι ή ψυχή ’μπορεί νά καθαρισθη καί ν’ άγια- 
σθή διά τής άφαιρέσεως άπό πράγματα γήϊνα, 
καί τής ένασχολήσεως είς έσωτερικάς άφηοη- 
μενας μελέτας, έπήγασεν άπό τήν φιλοσοφίαν. 
Έπροσπάθησαν νά ’γδύσουν τόν εαυτόν τους 
από τά προσόντα τής ανθρώπινης φύσης, κ’ 
ε προτίμησαν τή φτώχια, τήν πείνα καί τή 
λάσπη- κ’ έγέμισαν τάς έρημίας μέ φαναη 
κούς ήλίθιους. Είς τοΰτο καθένας βλέπει τό 
δειλιαστικόν αποτέλεσμα τής δοκησισοφίας 
τοΰ κόσμου, μίαν ά'ιοπαρατήρητον απόδει
ξην τών λόγων τοΰ Αποστόλου «Καυχώνται 
διά τήν φρόνησήν τους,καί δέν είναι παρά τρε
λοί» καί μίαν απόδειξην ό'τι έπαράκουσαν τή 
συμβουλή του« Βλέπετε μή σάς έξαπατήση τίς 
διά τής φιλοσοφίας καί τής ματαίας απάτης, 
κατα τήν παράδοσην τών άνθρώπων, κατά τά 
στοιχεία τοΰ κόσμου, καί ό'χι κατά Χριςόν.»2

1 ‘Ο Schoell λέγει τήν «Φιλοκαλίαν» εκείνην, 
απάνθισμα τών συγγραμμάτων τοϋ Ήριγε'νν;, είς τό 
οποίον και ό Θεόδωρός επίσκοπο; τις Τιάννι; έλαβε

Σ Μ
- Κολοσσ«!;. Κε». 2. g. jj.

Ό  άσκητισμός ητον τό πράγμα είς τό ό
ποιον δ Βασίλειος ά'ρχισε τό πραχτικόν στά- 
διόν του’ κ’ έστάθη ένταυτώ άναμορφοτής 
καί άπόστολος τοΰ έργου τούτου. "Εκθεσε τά 
έλαττόματα καί τά κακά δλα τοΰ μονηρικοϋ 
βίου τών άναχωρητών, ερημιτών' καί έδειξε 
τήν υπεροχήν καί τόν χριστιανικώτερον χαρα
κτήρα τοΰ κοινωβιακοΰ βίου,ό'στις, ένώ χωρίζει 
τούς κοινωβιώτας άπό τόν κόσμον, σχηματίζει 
είς αύτούς μίαν έκκλησίαν, έναν μικρόν κό
σμον. Αιτία τής έναντιότητός του διά τόν 
μονηρικόν βίον ήτον ό'τι, βασισμένος δ βίος 
εκείνος είς τόν εγωισμόν, άντίκειται κατευ
θείαν είς τό πνεϋμα τοΰ Ευαγγελίου, κόπτει 
τάς σχέσεις τών μελών τοΰ σώματος τοΰ 
Χριστοΰ άναμεσότους, καί επομένως άπό τό 
κεφάλι' ένω δ βίος τών /.οινωδιώτων, βασι
σμένος είς τήν ιδέαν τής αμοιβαίας βοήθειας 
και άγάπης, ίκανόνει καθέναν νά ζητήση, 
συμφώνως καί μέ τήν εντολήν, οχι μόνον τά 
έδικόντου καλόν, άλλά καί τό καλόν τών 
άλλων συναδέλφων του. «Εις μίαν εταιρίαν, 
λέγει, ή επιρροή τοΰ Αγίου Πνεύματος επά
νω είς κάθε ά'τομον, άπερνα εί; ό'λους' τά 
όώ ρα τοΰ ένός ώφελοΰν όλους καί ή συνενω
μένη ώφέλεια τών δώρων όλων τών μελών 
δφελεΐ κάθε μέλος. ’Εκείνος 6ποΰ ζεΐ μόνον 
διά τόν εαυτόν του, ήμπορεΐ \ά Ιχη ένα πο
λύτιμον όώρον, άπό τό δποΐον στερεί τούς 
ά'λλους»1.

Μόλον δποΰ ή ζωή τοΰ κοινωβιώτου, συ
στημένη άπό τόν άγιον Βασίλειον θεμελιώ
νεται είς μίαν σφαλερήν ιδέαν τής χριστια
νικής έπαγγελίας καί σχέσεως είς τόν κόσαον' 
είναι όμως ασυγκρίτως ευγενικότερη καί υ- 
γιεινεστερη άπό εκείνην τοΰ έρημίτου' καί 
ήτον καλά έννοημένη διά νά φέρν) Ινα στα-

1 Σωστέ; τ, σκε'ψε; του ‘Αγίου Βασιλείου· άλλ’ 
άναρμοδίω; εννοτ.μένες εί; ΰποσττρχξην τοΰ κοινω- 
βΐακοϋ βίου· επειδή αΰτέ; τοϋτε; τ,μπο οϋσαν νά 
’ποθούν ολο τό ϊδιο και κατά τοϋ βίου τούτου, ώ; 
εναντίου τοϋ κοινωνικού βίου, οστι; είναι ό ρ-ο'νο; 
σύμφωνος μέ τό πνεϋμα τοϋ Ευαγγελίου. Και ό κοι- 
νωβιακος βίος, και ο μ.οντ.ρικος, καί αύι  ̂ υι αύτο- 
χτονία, έχουν ένα και το αύτο αμάρτημα, ά φ α ι- 
ρουντο ά*ομ.ονάπο τηνκο ινω ν(αν τ ο 3 
κοσ ρ-ου. Τά οσα εΐπεν ό άγιος ποος καταδίκασαν 
του ασκητικού βίου, καταδικάζουν έπίσν,ς και τον 
κοινωβιακον έδικο'ν του. 2. Μ.
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μάτισμα είς τές υπερβολές τοΰ άσκητισμοΰ1. 
νΕνα τέτοιο σταμάτισμα ήτον πολύ χρεια- 
ζόμενο είς τόν. Πόντον, καί είς τές τριγυρι- 
νές επαρχίες. Ό πρώτος κήρυκας τής ασκη
τικής είς έκεϊνα τά μέρη ήτον ό Εύςάθιος, 
ό'στις άπαρθένιζεείς μίαν άδελφότητα Ά να 
χωρητών, οί οποίοι έπανομάζοντο, κατά τούς 
διαφόρους αρχηγούς των, Κύσταθιάδες, Lam- 
petians, Άοέλφιοι, Μαρκιανήτες' ώς άκόμη 
καί Ευχέτες, διά τήν θεωρίαν τους επάνω είς 
τήν εσωτερικήν ευχήν Χορευταί, διά τούς μυ
στικούς χορούς των, καί Ένθουσιασταί, διά 
τήν ίσχύρισήν τους ό'τι τάχα ήτον έμπνευμέ- 
νοι' τοΰτοι ό'λοι έζοΰσαν φανατιζόμενοι είς 
τήν πλάνην τους' έκαταφρονοΰσαν τον γά
μον, καί τήν οικογενειακήν ζωήν, είς βαθμόν 
τέτοιον, ώστε άρνοΰντο νά λάβουν τά μυςή- 
ρια, άν ετοιμασμένα άπό οικογενειάρχην ιε
ρέα, ώς άκόμη άρνοΰντο κάθε ίεράν πράςην 
είς οίκημα υπανδρεμένου ανθρώπου. Οικογέ
νειες έδιελύοντο' άνδρεςπαραιτοΰσαν τές γυ
ναίκες τους καί γυναίκες τούς άνδρες τους' 
γονείς τά παιδιά τους, καί παιδία τούς γο
νείς τους! . . .

Ή μεγαλήτερη σύγχισης έβασίλευε, καί ή 
μετάδοσης τής φρενοβλαβείας εκείνης έπρο- 
χωροΰσε ταχέως, δταν δ Βασίλειος έρρίφθη 
μ’ ενθουσιασμό νά φέρν) έμπρός τόν κοινω- 
βιωτισμόν του. Κηρύττοντάς τον φυσικω τώ 
λόγω έπρεπε νά ελθνι σέ σύγκρουση μέ τούς 
Άναχωρήτας, καί νά δυσαρεσ:ήση καί πολ
λούς άπό τούς έγκατοίκους, οί όποιοι μέ δί- 
κηο έπαοαπονοΰντο διά τήν ^φαίρεσιν τόσων 
πολιτών άπό τόν κόλπον τής κοινωνίας. Λυ
τός δμως έδούλευε άκατάπαυστα καί μ’ έπι- 
τυχίαν κ’ έστάθη δ καθιδριτής διαφόρων μο- 
ναστηρίων, φροντιστηρίων ή κοινωβίων ώς 
τότε διαφορετικά έπωνομάζοντο, καί τά 
οποία έ'περναν τούς κανονισμούς του. Τάκα 
ταστήμ,ατα εκείνα ήτον κουβέλια (σίμβλα) 
βιομηχανίας ένταυτώ καί παράμερα εύσε- 
βείας καί μετανοίας. Άπό τό έργαλεΐον καί 
~ό άμόνι άπερνοΰσαν άλληλοδιαδόχως είς 
τήν προσευχήν καί είς τήν άνάγνωσιν τών 
Γραφών. 'Υποδηματοποιοί καί λεπτουργοί έρ-

! "Οταν χαλινώνουμε και μετριάζουμε τε; υπερ
βολές τοϋ φανατισμού, και τών καταχρείσεων έν γ|- 

συντελοϋμ.ε si; τ ΐν  ί.αττρτ,στν τους. Σ. Μ.

γάζοντο τά χειροτεχνήματάτους, καί συν
τροφιές καλογήρων έδούλευαν τά χωράφια 
τους. Έκεΐ ό εύγενής καί δ άπελευθερομένος 
σκλάβος άνταμόνοντο ί’σια πρός ίσια σε μίαν 
κοσμικήν καί ουρανίαν άδελφότητα’ καί ητον 
έλεύθεροι νά έχτελοΰν δλας τάς κοινωνικάς 
των επιθυμίας έχτός τής υπανδρείας. 'Εκείνα 
ήτον ά -’αθρευτήρια υίϊκής ευσπλαχνίας' ένας 
όντας άπό τούς κυρίους .σκοπούς των ή ά α- 
θροφή τών παιδιών, τά δποΐα έδεχοντο είς 
τρυφερήν ήλικίαν. Τά ορφανά έδιδάσκοντο 
χάρισμα. 0[ κανονισμοί τοΰ Βασιλείου μ’ δλον 
δποΰ δυνατά χροματισμένοι άπό τές δεισιδαι
μονίες τοΰ καιρού του, δείχνουν μεγάλην δω- 
στότητα κρίσεως, καί βάθος πραχτικής φρο- 
νήσεως, καί φωτισμόν τέτοιον δποΐον ήμπο- 
ροΰσαν μόνον νά έχουν οί πρόμαχοι τής τότε 
προόδου.

Γρήγορα ό'μως έ/.ράχθη νά λάβ/] ύψηλότε- 
ρην θέσην, καί νά κάμη ποικιλότερες καί δυ- 
σκολώτερες εργασίες διαδοχικώς ώς πρεσβύ- 
τερος καί ώς ’Επίσκοπος. 'Ω; διδάχτωρ τής 
Έ  ίκλησίας καί Κυβερνήτης της έκεΐ εύρησκε 
στάδιον διά τήν εξάσκησην τών διαφόρων 
χαρισμάτων του, καί ήτον πάντοτε έτοιμος 
κάθε ποΰ έχρειάζετο νά γεννί κάτι. Έπιστρέ- 
φοντας τά 868 στήν Καισαρίαν έπειτ’ άπό 
μίαν απουσίαν δ'.τώ χρόνων, έγινε πρεσ-ιυ- 
τερος είς ηλικίαν τριαντα-τεσσάρω χρονών 
άφοΰ πρώτα έλαβε τούςκατο-έρους βαθμούς. 
'Ο Ευσέβιος, δστις δύο χρόνους πρώτερον 
ειχε γένει ’Επίσκοπος, (όντας είς τόν καιοον 
τής εκλογής του λαϊκός καί άβάπτιστος, 
άλλ’ δποΰ μετέπειτα έδείχθη άξιότιμος άν
θρωπος)1 έζήλεψε τόν Βασίλειον κ’ έπάσχισε 
νά τόν έκβάλνι άπό τήν Έκκλησίαν. 'Ο Βα
σίλειος όμως ήτον δημοτικός καί ο: καλόγη 
pot έβάλθησαν μέ τό μέρος του. Ή ’Εκκλη
σία ά ',ολούθως άναστατόθη, καί Ιγινε ενα 
σχίσμα, καί σχίσμα χαρακτήρος τόσο σπου
δαίου, ώστε έχρειάσθη νά σταλθοΰν άπο την 
Δύσην δύο ’Επίσκοποι είς τήν Καισαρίαν δια 
νά πραΰνουν τήν τρικυμίχν. Ό Βασίλειος είς

1 Είς έκείντ,ν Η ι έποχΐν οί χριστιανοί δέν Άιά- 
ζοντο νά βαπτίζονται. ‘Ο Μέγας Κωνσταντίνος 2εν 
έβαπτισθϊΐ παρά εί; τε; ύστερε; στιγμές τ ϊ;  ζωΐ; του.

Gibbon. Αίτιε; κτλ. τ ι; μεταν.τοΰ Κων
σταντίνου. Κεο. 20. Σ. W.
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έκε ίνη ν τή ν  π ερ ίσ τα ση ν έδ ε ιξ ε  τή ν  μ ετρ ιο 
φροσύνην το υ  κ α ί ε ιρηνικήν το υ  δ ιάθεσην άπο - 
τραβ ιζόμενος ε ίς  τρ  Μ οναστήρι το υ ’ γρήγορα 
δμω ς έχρειάσθησαν τή ν  βοήθειαν του  ε ίς  τή ν  
Κ α ισαρ ία ν. Οί Ά ρ ια ν ο ί, οί όποιοι ε ίχ α ν  ήδη 
μ ία ν  άπο  τ έ ς  έκκλησ ίες τή ς  π ό λ εω ς , έσκεύ- 
θησαν ό'τι τό  σ χ ίσ μ α  εκείνο  ε ίς  τ ά ς  φ ά λ α γ 
γ α ς  τ ώ ν  ’Ορθοδόξων, κ α ί τό  χοντροειδές τοΰ  
Ε π ισ κ ό π ο υ , δ σ τ ις  δέν ήτον δ ιόλου θεολόγος, 
τους έδ ιδ ε μ ία ν  θα υμ ά σ ια ν ευκα ιρ ίαν δ ιά  νά 
π α σ χ ίσο υν νά  λά βο υν τό  ε νά ντ ιο  μ ισ ά δ ι σ τά  
χ έρ ια  τους. Οί από σ τολο ι τοΰ  Ά ρ ια νο ΰ  Α ύτο - 
κράτωρος Β α λεντ ίο υ  άρχ ισαν λο ιπό ν τή ν  ένέρ- 
γ ιά ν  τους επ ά ν ω  σ τές  διηρημ.ένες κ α ί ά ψ υ - 
χη σμ ένες φ ά λ α γ γ ε ς  τ ώ ν  ’Ορθοδόξων, οί όποιοι 
δέν ε ίχ α ν  π λ έο ν  κα νένα ν  νά  τους δ ιευθύνη . 
Ό  Γρηγόριος δθεν ό φ ίλο ς το ΰ  Β α σ ιλε ίο υ  έ -  
σ τά λ θ η  νά  όμιλήστ] μ έ  α ύ τ ό ν  ό Β ασ ίλειος 
έδέχθη  τ ή ν  πρόσκλησ :ν, έ'τρεξε προθύμως 
ε ις  τ ή ν  Κ α ισ αρ ία ν, έμ ψύχοσε τους π ισ το ύς  
μ έ  τ ή ν  παρουσ ίαν το υ , έξανακέρδ ισε κ ά 
πο ιους δποΰ ε ίχ α ν  ά π ο σ τα τ ή σ ε ι, έστερέιοσε 
τους κλον ιζο μ ένους, -κ’ επολέμ η σε τους ενα ν
τ ίο υ ς  του  μ έ τόσην ε π ιτ υ χ ία ν ,  ώ σ τ ’ έκατόρ- 
θωσε νά  χαλάσ/, έξολοκλήρου τ ά  σχ έδ ιά  τους. 
Έ ν τ α υ τ ώ , μ έ μ ία ν  ευγ εν ικ ή ν  γ ε να ιό τ η τ α  ύ υ -  
χής εζη'τησε δ ιαμέσου κ α λ ώ ν  εκδουλεύσεω ν 
νά  κάμ η  φ ίλο ν τόν Ε π ίσ κ ο π ο ν  Ε υσέβιον- ένώ  
κ α ι  α υτό ς π ά λ ιν  μ έ  παρόμοιαν μ εγα λ ο ψ υχ ία ν  
έλησμόνησε τά  άπερασμ ένο , κ ’ έδέχθη  μ ’ ε υ 
γνω μ οσύνη  τ έ ς  α τ ίμ η τ ε ς  υπηρεσ ίες το ΰ  ά ξ ίο υ  
συμβοηθοΰ το υ , θ έ το ντα ς  σχεδόν όλοκλήρως 
ε ις  τ ά  χ έρ ια  το υ  τ ή ν  φ ροντίδα  τή ς  ’Ε κκλη 
σ ία ς- ώ σ τε  δέν άργησεν ό Β ασίλειος νά  ή να ι 
ο π ρ α γμ α τ ικ ό ς  ’Ε π ίσκοπος τή ς  Κ α ισαρ ίας, 
^ω ρ ις jaovov το 6νθ[/.α. Ά κ α τα ττ α ύ σ τω ς  έ να -  
σχολησμένος _ είς τ έ ς  υπόθεσες τη ς  Έ κ κ λη - 
σ ία ς , έφρόντιζε δ ιά  τούς φ τω χ ο ύς , κ ’ ε π ι 
σ τα το ύσ ε  δ λα  τ ’ ά λ λ α  Κ α τα σ τή μ α τ α  ά γ α -  
θοεργίας τ ά  ενω μ ένα  μ έ τή ν ’Ε κκλησ ία ν, έκυ- 
βερνοΰσε τούς καλογήρους, έ'γραψε μ ία ν  λ ε ι
τουρ γ ία ν ή όπο ια  υ π ά ρ χ ε ι άκόμη , κ ’ έκή - 
ρ υ ττ ε .

"Ενα Ιπεισόδ ιο ν τοΰ  καιροΰ εκείνου μ α ς άφη· 
νε ι νά ρήψωμε μ α τ ιά  μ ία  ά π ά νο υ το υ , κ α ί νά 
ίδοΰμε τή  δύναμη  τή ς  ε υ γ λ ω τ τ ία ς  του . Μ ία 
βαρυά π ε ίν α  ε ίχ ε  π έσ ε ι σ τή ν  Κ α ισαρ ία ν, κ α ί 

φ τω χ ο ί ή τον κα τα ντη μ ένο ι νά υποφέρουν 
άκρα δ ε ινά . Ό  Β α σ ίλε ιο ς  άνέβη  τόν ά μ β ω να

κ α ί άρχισε τ ή  δ ιδα χή  το υ  μ έ τούς λόγους 
το ΰ  Ά μ ώ ς , « Ό  λ έ ω ν  έβρύχησε' πο ιος δέν θέ
λ ε ι  φ ο β η θ ε ί; Κύριος δ ©εός ο μ ίλησε- ποιος 
δέν θ έλ ε ι π ρ ο φ η τεύσ ε ι; »* . Ί Ι  δ ιδα χή  εκείνη 
ε ίν α ι ά ξ ια  δ ιά  τό ν Β α σ ίλε ιο ν , κ α ί ά ξ ια  δ ιά  
μ ία ν  τ έ τ ο ια ν  π ερ ίσ τα σ ιν . Είς α υ τή ν  ζω γρ α 
φ ίζ ε ι  μ έ δ υ να τά  κ α ί φ υσ ικά  χ ρ άμ ατα  τό  φλο
γερόν εκείνο άνυδρο στερέομα , τή ν  σ τεγνή ν 
κ α ί ψυχομαχούσαν γ η ν - κ α ί έρω τα  άν δ Θεάς 
απ α ρ ά τη σ ε  π λ έο ν  τόν κόσμον του  σ τή ν  α π ε λ 
π ισ ία ν . Λ έγει είς τούς άκροατάς του  δ τ ι έ ξα ι-  
τ ία ς  α ό τώ ν  ό ουρανός εφ λο γ ίσ θη , κ α ί ή γή. 
έξηράνθη- δ τ ι 6 Θεός έκ λε ισ ε  τά  χέρ ι το υ , 
επ ε ιδ ή  α υ το ί έκ λε ισ α ν  τ ή ν  καρδ ίαν τους α π έ 
ν α ν τ ι  τ ώ ν  άδελ^φών τους . Λ έγ ε ι ε ίς  τά ν  π λ ο ύ 
σιον δστ ις  θησαυρ ίζει τ ά  ά ποθη κευμ ένα  του , 
δ τ ι ή άσύντρ ιβή  το υ  παρουσία  ε ίς  τόν οίκον 
τοΰ  Θεοΰ ε ίν α ι ένας π ε ρ ίγ ελ ω ς , κ α ί ένας ά 
κόμη μ εγα λή τερ ο ς  π ερ ίγ ελ ω ς  ε ίν α ι δ ιά  α υ 
τό ν  τό  νά  σ τ έλ νη  τ ά  π α ιδ ιά  του  κ α ί τή  γ υ 
να ίκ α  το υ  ε ίς  τ ή ν  παρουσίαν τού Θεοΰ, ένώ 
αύτό ς δ έν π ρ ά γ μ α τ ι άμαρτολός ε ίν α ι α π ώ ν , 
ακο λο υθώ ντα ς τόν Μ α μ μ ω να - κ α ί ο υτω  ποο- 
χ ω ρ ώ ντα ς  σ τενο χω ρ ε ΐ άκόμη περισσότερο κα ί 
θρηνολογεί τόν πλούσ ιο ν κ α ί  σκληρόκαρδον 
άμαρτολόν. Τόν κά μ νε ι νά  αίσθανθνί δ τ ι ήλθε 
ή ώρα του . "Ο τι δ Θεός έ σ τ ε ιλ ε  τή ν  άνυδρίαν 
δ ιά  νά  τό ν  δοκιμάσν], κ α ί νά  ίδή ά ν  ήθελε 
μοιράση τό ψ ω μ ί του  μ έ τό ν  π ε ινό ν τα . Έ ξ υ 
π ν α  τή ν  άποκο ιμημένη  συνείδηση- ζ εσ τέν ε ι 
τ έ ς  π α γο μ ένες  π η γ ές  τή ς  ε ύ σ π λ α γ χ ν ία ς - δ ιη 
γ ε ίτ α ι  τ ά  φρ ικώ δη α π ο τ ε λ έ σ μ α τα  τη ς  π ε ί
νας" κ α ί ζ ω γ ρ α φ ίζ ε ι τούς δ υ σ τυ χ ε ίς  π ε ινό ν- 
τ α ς  κ α τα ντη μ ένο υ ς  σκέλεθρα π ε ινα σ μ ένα  κα ί 
ά πο θνή σκο ντα . '11 πρόσκλησης ή τον ά ν α ντ ί-  
σ τ α τ η . 'Η καρδ ίες, κ α ί έ ν τ α υ τ ώ  ή αποθήκες 
τ ώ ν  π λ ο υσ ίω ν  ά νο ιξα ν - κ α ί ή θε ία  χάρις ευ 
λόγησε δω ρητάς κ α ί δωρούμενους. Έ φέρθησαν 
τρόφημ α- κ α ί δ Β ασ ίλε ιο ς έσύναξε τ ά  π ε ι-  
νασμ ένα  π λή θη . Ε ίχε προ β λέψει α γ γ ε ία  κάθε 
είδους, κ α ί ώ ς άξ ιο ς  μ αθη τή ς Ε κε ίνο υ  ποΰ 
επ λ η ν ε  τ ά  πό ο ια  τ ώ ν  μ α θ η τώ ν  το υ  έθεώρη 
σεν ω ς τ ιμ ή ν  του  τά  νά  ήμπορέσ-/) νά  μοιράστ] 
ε ίς  τούς φ τω χ ο ύς  τ ά  δώρα τ ώ ν  π λ ο υ σ ίω ν .

’ Α π οθανώ ν & Ευσέβιος ε ίς  τ ά  370 , ό Βα
σ ίλειο ς έκλέχ θη  ’Ε π ίσκοπος, ή μ ά λ λο ν  ’Αρ
χ ιεπ ίσ κο π ο ς . Τήν έκλο γή ν το υ  έναντιόθησαν

1 Ά υ.ώ ;. Κ ζγ . 3 . άν.θ. 8 .
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οί προύχοντες τοΰ  Τόπου- έπ ε ιδ ή  ή αυστηρή 
δ ιαγο γή  του  κ α ί τ ά  ε υ α γ γ ε λ ικ ά  του  κηρύγ
μ α τα , έκα τα δ ίκα ζο ν  ιο ύ ς  διεφθαρμένους τοΰ 
κόσμου. Τ οΰτο ι έφερναν ώ ς  επ ιχ ε ίρ η μ α , δ ιά  
νά  τό ν  πολ,εμήσουν, τό  ασθενές τή ς  υ γ ε ία ς  
του- ή δπο ία  ε ίχ ε  σ τα θ ε ί ά δ ύ να τη  π ά ν τ ο τ ε , 
κα ί τ ό τ ε  ή το ν περισσότερον άκόμη έςη σθ εν ι- 
σμένη άπό  τ ή ν  άσκησην, κ α ί άπό  τ ή ν  άκα- 
τ ά π α υ σ τ η ν  σπουδήν, κ α ί κόπους κάθε είδους. 
«Τό έπ ιχ ε ίρ η μ α  τ ο ΰ τ ο ,»  έγραψεν δ Γρηγό
ριος τή ς  Ν α ζιάνζη ς πρός τούς Κ αισαρίους, 
κή θελ ’ ε ίν α ι σω στό  ά ν έπρόκειτο  νά  εκ λέ 
ξ ε τ ε  α θ λ η τή ν , ά λ λ ’ άν π ρ ό κε ιτα ι νά  έ κ λ έ -  
ξ ε τ ’ Ε π ίσ κ ο π ο ν , τά  έπ ιχ ε ίρ η μ α  ε ίνα ι ά θ λ ιο ν .» 
'Ο Β ασ ίλειος έκλέχθη  ’Ε πίσκοπος, κ ’ έπ ι-  
σκόπευσε τ ή ν  Κ α ισαρ ία ν έ'ως τ έλ ο υς  ζο>ής 
του , έ'ως τ ά  379.

Είς τή ν  έξάσκησ ιν τ ώ ν  έπ ισ κ ο π ικ ώ ν  χρεών 
του δ Β ασίλειος έπ ο λ λ α π λ α σ ία σ ε  τ ές  προσπά- 
θειές το υ , κ α ί ύπερέβη  τό ν  εαυτόν του  τον 
ίδ ιον. Έ μεταρρύθμησε τ έ ς  κ α τά χ τη σ ες  οποΰ 
ε ίχ ε γλυστρήσουν μ έσα σ τή ν  έπ α ρ χ ία ν του* 
κ ’ έπεριόρισε τά  άκανόνισ^ον τ ώ ν  χ ω ρ επ ι-  
σκόπων (έπ ισ κ ό π ω ν  τή ς  έξο χη ς), οί όποιοι 
έ’μ β α ζα ν είς τ ή ν  ίεράν υπηρεσ ίαν υπο κε ίμ ενα  
διόλου ανάρμοστα  κ α ί ά ν ά ξ ια . Ί Ι  εδιχ.ες του 
χρείες ήτον ο λ ίγ ε ς - κ α ί τ ά  ε ισ οδ ήμ ατα  τοΰ 
Έ π ισ κ ο π ε ίο υ  έξοδεύοντο  ε ις  έ'ογα φ ιλ ά ν -  
θρω πα. Ί ΐ τ ο ν  τ ό τ ε  ποΰ έσύστ ισ ε τ ή ν  B aat- 
λ ε ιά δ α  σ τή ν  Κ α ισαρ ία ν, κ α τ α φ ύ γ ιο ν  δ ιά  τούς 
ξένους κ α ί ά -θ εν ε ΐς . Τό Κ α τά σ τη μ α  τοΰτο  
ήτον τόσο μ εγά λ ο  κ α ί τ έ λ ε ιο ν , ώ σ τ ε  ο Γρη
γόριος, δ φ ίλο ς  το υ , τό  ονόμαζε « μ ιά  μικρή 
χω ρ ο π ο ΰλα .» Ε ιχε μ.έσα έρ γαστήρ ια  δ ιά  δλους 
τούς τ εχ ν ή τα ς  κ α ί δ ο υλ ευτά ς , δσοι έχρ εια - 
ζοντο στο  Κ α τά σ τη μ α , κ α ί  ιατρούς έσ ω τε -  
ρικούς έδ ικούς το υ - κ α ί κ α τ α σ τή μ α τ α  τ έ τ ο ια , 
μέ τή ν  έπιρροήν του  κ α ί σ υνενέρ γ ιά ν τ ο υ ,ε ίχ ε  
κάμ ει νά  γένο υν είς δλην τή/ ε π ίλ α ιπ η ν  Έ -  
π α ρ χ ία ν .

Είς μ ία ν  έπο χή ν ε ίς  τ ή ν  οπο ίαν ή σ υ μ π ά 
θεια  δ ιά  τούς φ τω χ ο ύς  κ α ί δ ιά  τούς δ υσ τυ 
χε ίς  ή τον ό χαρακτήρας τη ς  Ε κ κ λ η σ ία ς , ή 
ένερ γη τικό τη ς τοΰ  Β α σ ιλε ίο υ  δ ιά  φ ιλ ά νθ ρ ω π α  
έργα ή το ν υ π έ ρ τα τ η . Ά λ λ ’ α υτό ς  δέν ήτον 
μόνον έ'νας ακούραστος αρχιερέας, ά λ λ ά  κ α ί 
ένας άπό  τούς κορυφαίους υ π ερ α σ π ισ τά ς  τή ς  
π ίσ τ εω ς . Τρεις χρόνους πρ ίν γεννηθτί, τό  δ- 
μοούσιον, ή ουσ ιώδης ένότης τοΰ  Π ατράς κ α ί

τοΰ  ΐ ίο ΰ  έκηρύχθη έπ ισ ή μ ω ς άπό  τή ν  Σύνο
δον τή ς  Ν ικίας, ώ ς έκεΐνο  ποΰ ή Ε κ κ λ η σ ία  
έ π ίσ τ ε υ ε . Τά δόγμ α  το ΰ το , μόλον οποΰ κ α -  
τα ρ χ ά ς  προθύμ.ως ά γ κ α λ ιά σ θ η , άπα ρ α τη θη  
δμω ς έ π ε ιτ α  άπό  τά ν Μ έγα  Κ ω νσ τα ντ ίνο ν - 
κ α ί οί δ ιάδοχο ί του  Κ ω νσ τά ντ ιο ς  κ α ί Β α λεν -  
τ ιο ς , έ νη γκ α λ ια θ έντ ες  τ ά ς  άρχάς τοΰ Ά ρ ίο υ , 
έκα μ α ν τό  μ,έλλ.ον τή ς  ’Ορθοδοξίας πο λύ  σκο- 
τ ινά ν  ε ίς  τό ν  καιρόν τοΰ  Β α σ ιλε ίο υ . Είς τ α ς  
έπιστολ^άς του  πρός τούς ’Ε πισκόπους τή ς  
Δ ύσεως, κ α ί ά λ λο υ ς , γρ ά φ ε ι π ο λ ύ  θ λ ιμ ένο ς , 
κ α ί μ έ τό ν  π λ έο ν  λυπηρόν τρόπον. 'Ο μ ο ιάζε ι 
τ ή ν  παρούσαν κ α τ ά σ τ α σ ιν  τή ς  Ε κ κ λ η σ ία ς  μ. 
έκε ίνη ν ενός σ τόλου ε ίς  μ ία ν  θαλασσο ταρ α
χ ή ν , μ έ τ ά  π λ ο ία  χ τ υ π ό μ εν α  κ α ί συντρ ιβο - 
μ.ενα μ ε τα ξ ύ  το υς , κ α ί δ έ ε τα ι δ ιά  τ η ν  γ α λ η -  
νοσην τή ς  τρομερής έκείνης τρ ικ υ μ ία ς . Έ ν τ ο -  
σ ο ύ τω , π α σ χ ίζ ε ι  μ έ δλες του  τ έ ς  δύναμ.ες να  
μ.ετριάσ/| τ ά  κα κ ά  ά π ο τ ε λ έ σ μ α τα  τή ς  τ ρ ι-  
κ υμ ία ς  έκ ε ίνη ς. Τά ά θ λ α  του  είς υπεράσπ ισην 
το ΰ  Ν ικιανοΰ δόγμ ατο ς ή το ν άφθονα κ α ι α τ ί 
μ η τα . Ό  θρίαμ.βος το ΰ  δόγμ ατος εκείνου ε ις  
τή ν  ’ Α νατολήν χ ρ εο σ τε ΐτα ι κυρ ίω ς εις α υ τό ν , 
κ α ί ε ίς  τούς άξ ιους συμβοηθούς το υ  δύο Γρη- 
γορίους, άδελφ όν το υ  κ α ί φ ίλο ν  του . Α υτός 
τά  ά ν ά π τ υ ξ ε  μ.έ μ,ίαν μ εγ ά λ η ν  έ π ιτη δ ε ιο τη τ α , 
ε υ γ λ ω τ τ ία ν ,  κ α ί ά π ο δ ε ιχ τ ικ ό τ η τ α  εις τ α ς  
σ υζη τή σε ις  το υ - κ α ί τό  εξή γη σε  π ο λύ  καθαρα 
ε ίς  τ ά ς  ο μ ιλ ία ς  το υ . 'H  εγκαθίδρυση  το ΰ  δογ- 
μ.ατος εκείνου  ή το ν δ κύριος σκοπος τή ς  μ ε 
γ ά λ η ς  του  Α λλη λογρ αφ ία ς μ έ τ ά ς  Ε κ κ λ η 
σ ίας τή ς  ’Α να το λ ή ς  κ α ί τή ς  Δύσεως κ α ι μ ε 
ά λλο υς  δσους έσερναν τ ό τ ε  τ ά  π ν ε ύ μ α τ α , ω ς  
τόν Α θ α νά σ ιο ν , κ α ί τά ν  Άμ.βρόσιον τοΰ  Μ ι
λά νο υ . Ε ίνα ι β έβ α ια  θ α υμ ά σ ια  ή ά ; ί α  τ ώ ν  
συγγραμ .μ .ά τω ν το υ - ά λ λ ’ παρομ,οιως α ζ ιο ·  
θ α ύ μ α σ τη  ή άφ οβ ία  κ α ί σ τα θερ ό τη τά  του  ε ίς  
τ ή ν  υπ ερ άσπ ιση ν το ΰ  δ ό γμ ατο ς έκείνου τό  
όποιον α υτό ς  έθεώρει ώ ς  τά ν  άκρογονια ΐον 
λ ίθο ν τη ς  π ίσ τ ε ω ς , κ α ί ε ίς  τό  όποιον έβ α σ ι-  
ζο ντο , ώ ς ε ίς  τή ν  μόνην άγκυρ αν τή ς  σ ω τη 
ρίας τ ω ν . 'Ο Β α λεντ ιο ς  ε ίχ ε  προστρεξει ε ίς  
ραδ ιουργίας, κ ο λα κ ε ία ς , δημεύσεις  κ α ι φονους 
δ ιά  τ ή ν  δ ιάδοσ ιν τή ς  π ίσ τ ε ω ς  το υ . Π ολλο ί 
άπό  τούς ορθοδόξους κληρικούς έδ ιόχθησαν 
άπό  τ ά ς  εκκλησ ία ς  τ ω ν ,  δ ιά  νά  έμβουν οί 
ο παδο ί τοΰ  Α ύτοκράτω ρος- κ α ί ό γδ ο ή ντα  ιε 
ρείς δποΰ ε ίχ ’ έλθουν ε ίς  αυτό ν ώ ς Ε π ιτ ρ ο π ή , 
έβάλθη σαν δ ιά  π ρ ο στα γή ς  το υ  είς ένα  π λ ο ΐο ν ,
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εί; τό πλοΐον έβάλθη φωτιά, καί οί ιερείς 
f κείνοι έ-.άϋσαν.

Ευρισκόμενος δ Αύτοκράτωρ είς την Και- 
σάριαν, δ Βασίλειος έκράχθη νά πα3ουσιασθή 
ενώπιον τοϋ Κυβερνήτου Modestus, δστις δέν 
ητον παρά Ινα ίσυνείδιστον δργανον τοΰ Τυ
ράννου. Ό  Κυβερνήτης έρώτησε τόν Βασί
λειον πώς έτολρ.οϋσε νά φρονή διαφορετικά 
από τόν Αύτοκράτωρα, καί άν δεν ήτον κα- 
λητερα οιά αυτόν νά τόν έχη φίλον. Ή ά- 
πάντησες τοΰ Βασιλείου έθύαοσαν τόν Κυβεο-

. ι V
νητην, όστις, συκονόμενος καί δμιλώντας μέ 
χοντρήν καί άγρίαν φωνήν είπε,

Κυβερ. Τί λοιπόν δέν μέ φοβείσαι f 
Βασίλ. Καί διατί έπρεπε νά φοβηθώ j Τί 

θά αοΰ συνέβη ; Τί θά πάθω;
Κ ... Έγώ ’(λπορώ νά σέ παιδέψω μέ πολ

λούς τρόπους.
Β ... Μέ πόσους ; σε π α ρ α κα λώ ; Κύριέ μ ο υ , 
Κ . . .  Μέ δήμευση μ έ εξορία , μ έ βάσανα  

( to r  t u r a ) ,  κ α ί μ έ θά να το .
Β ... Ίδές άν έχης τίποτε άλλο νά μοΰ 

φοβερίσεις, επειδή απ’ δσα μοΰ έμελέτησες 
κανένα δέν μέ φοβίζει. Δέν έχω τίποτε νά 
μοΰ πάρης, ακολούθως δέν φοβοΰμαι τή δή
μευση- : ν τουλάχιστον δέν ορέγεσαι τά ξεφ- 
τισμένα ταΰτ-» καί ξεσχισμένα φορέματά μου 
καί λίγα βιβλία ποΰ παρομοίως μοΰ ευ;ί- 
σκονται. Τήν εξορία δέν τήν εννοώ, επειδή 
ή Γή δλη είναι παρομοίως τοΰ Κυρίου, κ’ έγώ 
δέν είμαι σ’ αύτήν παρά διαβάτες καί ξένος. 
"Οσον διά τά βάσανα ή πρώτη δοκημή ήθελε 
μέ άποθάνει, καί δέν ήθελε υποφέρω πολύ' 
καί δ θάνατος ήθελε μέ φέρει εις τόν ©εόν.

Κ ... Κανείς ά '.όμη δέν μοΰ ομίλησε μέ 
τόσην έλευθεροστομίαν.

Β...  Ώς φαίνεται δεν δμίλησες άκόμη μέ 
κανέναν επίσκοπον αλλέως ήθελε σοΰ μιλή
σει καθώς σοΰ δμίλησα καί έγώ διά τοΰτα 
τά πράγματα, εις κάθε άλλο εμείς ειμασθε 
υπήκοοι' άλλ’ δταν πρόκειται περί Θεοΰ, 
εμείς τότε προσέχουμε είς αύτόν μόνον. "Υ
βριζε, φοβέριζεοσο θέλεις, άλλά ποτέ δέν 
θέλει μάς κάμεις νά παραδεχθούμε σφαλερά 
δόγματα.

Ο ύτε κ ο λα κ ε ία , ο ΰτε  φοβέρα ε ίχ ε  δύναμ ην 
ε π ά ν ω  ε ί ;  τόν Β α σ ίλε ιο ν . Κ α ί δμω ς δ Α ύτο 
κράτωρ δ ιά  νά  τό ν  τρομάξ·/], κ α ί ν ά τ ό ν β ά λ /  
ε ίς  υ π ο τα γ ή ν , τ ή ν  ήμερα τ ώ ν  Θ εοφανείω ν έμ -

βήκε στήν έκκλησίαν συντροφευμένος μέ δο
ρυφόρους του, δπου ήτον μία μεγάλη μάζευση, 
κ’ έπήγε σιμά στόν ’Επίσκοπον, μέ έ'να χά
ρισμα είς τό χέρι του, διά νά τόν ύποχρεόση 
νά τό δεχθή, καί ουτω νά φανη δτι 5 Έπί· 
σκσπος ήτον έμβασμένος είς τήν συγκοινω.·· 
νίαν του.

Ό Βασίλειος έμεινε ακίνητος, χωρίς νά 
προσέξ·/) διόλου τόν Αύτοκράτωρα, δστις χα
μένος διά τήν άψηφισίαν τοΰ Επισκόπου, έ- 
κλονίσθη, καί ήθελε πέσει, άν δέν ήχε πια- 
σθή' "Ηθελε νά έξορίση τόν Βασίλειον' άλλά 
φοβούμενος μίαν επανάστασην διά τήν υπό- 
ληψιν καί αγάπην δποΰ τοΰ είχαν, άλλαξε 
τήν άντιπολιτικήν καί άδικην απόφασήν του" 
καί έδειξε μάλιστα νά θεωρνί τον άνθοωπον 
εκείνον δστις τόσον γενναίως τοΰ άντιστάθή 
καί τόν έσκότισε, δεισιδαιμονικόν σέβας. Εις 
τούτην τήν σκηνήν δ Βασίλειος ύψόνεται, καί 
πέρνει μεγάλας ήρωϊκάς αναλογίας. "Εν’ α
σθενές καί άχαμνισμένο άτομο, νά βάζη έ'ναν 
αύτοκράτωρα μέ τους δορυφόρους του είς α
μηχανίαν ! ίδοΰ ή ζωγραφία, οχ t τής συνε- 
ρισίας μεταξύ κοσμικής τυραννίας καί παπα
δίστικης αύθάδειας, άλλά τής αδυναμίας τής 
ύπερτάτης έξουσίας, απέναντι μιας υπέρτα
της ψυχής' έ'να παράδειγμα τής υπεροχής 
τών χριστιανικών ρχών, απέναντι τής αλυ
κής βίας. Ζωγραφία τούτη ποΰ δικαιεΐ τόν 
Βασίλειον νά συναριθμήται ά άμεσα στους 
εύγενεΐς ύπερασπιστάς τών ιερών δικαιομά- 
των τής συνειδήσεως.

Ό άνθρωπος επάνω είς τόν δποΐον ή δργή 
τοΰ Αύτοκράτωρος είχε άποτύχει, δέν ήθελ’' 
ήμπορέσει νά καταμυτοθή άπό έναν εχθρόν 
κατώτερον. Ό πάρεδρος τοΰ Κυβερνήτη τοΰ 
Πόντου έπάσχισε νά βιάστ; μίαν εύγενή χήρα 
νά τόν υπανδρευθή. Τούτη, μην έχοντας ποΰ 
άλλοΰ, έπρόστρεξε είς τήν Έκκλησίαν τοΰ 
Βασιλείου" δστις άρνηθείς νά τήν δώσ·/!,έσύρθη 
εμπρός είς τό Δικαστήριον τοΰ Κυβερνήτη. 
Οι υπάλληλοι εδιατάχθησαν νά τοΰ ξεσχί
σουν τό ιερόν φόρεμά του' άλλ’ δ Βασίλειος 
έπρόσφερε νά τό κάμη αύ τός δ ίδιος' καί δέν 
έταράχθ;/ είς τήν φοβέραν τοΰ νά ξεσχίσουν 
καί τό σώμα του μέ καρφιά, λέγοντας δτι 
τοΰτο ήθελε τόν ωφελήσει είς τό σκότι του, 
άπό τά δποΐον εκείνην τήν στιγμήν ύπόφερνε 
δυνατά. Ά λ λ ’ δ Κυβερνήτης έμετανόησε γρνί-
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γορα διά τήν άχρειότητά του' επειδή παρευ-
4)ϋς δποΰ άκούσθη ό'τι δ Επίσκοπος έπιάσθη, 
«νδρες καί γυναίκες, άρπάζοντες κάθε άρ
ματα ποΰ ήθελ’ εύρουν εμπρός του όρμησαν 
νά τόν ελευθερώσουν. 'Ο Κυβερνήτης τότες 
έπαυσε νά φοβερίζν) τόν Βασίλειον, καί τόν 
έπαρακάλεσε νά μεταχειρισθή τήν έπιρροήν 
του, διά νά ήσυχάστι τήν άναστάτοσην.

Διά έναν άνθρωπον δποΐος ήτον ό Βασί
λειος, είς μίαν τέτοιαν έποχήν δποία ήτον 
εκείνη, ησυχία καί ειρήνη δέν ήμποροΰσε νά 
ήναι Οί άνθρωποι τόν έκατάτρεξαν έως τέ
λους ζωής του' καί αύτός πάλιν δέν έβαλε 
κάτου τά δπλα παρά μόνον είς τήν θανήν 
του. Τά βέλη τής συκοφαντίας έπεφταν ά
πάνου του ’σαν χαλάζι, καί τόν έτύλιςαν είς 
διατριβές ερεθιστικές ν ' επιζήμιες μέ τους 
γειτονεύοντας Επισκόπους, οί δποΐοι έφθο 
νοΰσαν τό μεγαλεΐον του, κ’ έμισοΰσαν τήν 
πίστην του' μάλιστα μέ τόν "Ανθιμον, διά 
τά σύνορα τής έπαρχίας των. Ό Βασίλειος ε- 
διαιτήρησε δταν ’Επίσκοπος τό μοναστικόν φό
ρεμα, κ’ έζοΰσεμέμοναστικτν δίαιταν έως τέ
λους τής ζωής του. Μαρασμένος άπό τές αύςη- 
ρότητες, άγώνας,καί προσπάθειες κάθε είδους, 
μέσα είς τά δποΐα τό σώμα του, άπ’ αρχής 
άοθενές, ηθελεν υποκύψει, και, καί μόνον έ- 
βαστάχθη διά τήν σιδηράν δύναμιν τής θε- 
λήσεώς του άπέθανε τά 379 , είς ηλικίαν 
πενήντα χρόνων. Τά ύστερά του λόγια εστά- 
θησαν « Είς χείρας σου παραδίδω τό πνεϋμα 
μου.» Θερμά δάκρυα καί λυπηρές κραυγές 
τοΰ δλου ποιμνίου του τόν έσυντρόφευσαν είς 
τόν τάφον του" καί δλη δλόκληρη ή Εκκλη
σία έθρίνησε τόν χαμόν τοΰ πατρός της. 
Τόση ήτον ή σύναξη δλων τών τάξεων τής 
κοινωνίας είς τήν κηδείαν του, ποΰ πολοί 
έζουπήσθησαν είς τό πλήθος καί άπέθανον. 
Τά φυλλολογικά τθυ άπολειπόμενα είναι πο
λυάριθμα' καί μεταξύ των εκατό σχεδόν δι
δαχές, ή δποΐες, μόλον δποΰ δέν είναι χυ- 
μενες είς τό καλήτερο καλοΰπι τής άμβωνι 
κής εύγλωττίας, είν’ ό'μως άναντιρρήτως 
προϊόντα ενός όρθοΰ λογικοΰ, κ’ ένός πολΰ 
καλλιεργημένου πνεύματος. Ή καθαρότης, ή 
γλυκύτης, καί ή παρθενική ώραιότης τοΰ ϋ- 
φους είναι δ χαρακτήρας τους. Ή στερεότης 
τών ιδεών, ή δύναμη τών επιχειρημάτων 
κ«ί τών οικείων άλλά καλλωπισμένων παρα

δειγμάτων, είναι τά ευχάριστα άντίθετα τών 
κούφων καί επιτηδευμένων φωνασκιών, ή 
δποΐες είς έκεΐνον τόν καιρόν έπερνοΰσαν όιά 
εύγλωττίαν. "Αν θά έννοήσωμεν τήν εύγλωτ- 
τίαν κατά τό έτοιμολογικόν της νόημα, ώς 
έλευθεροστομίαν, δ χαρακτηρισμός τοΰτος 
στέκει καλά είς τές διδαχές τοΰ Βασιλείου. 
'Ο Βασίλειος είναι ξάστερος’ τά λεει στρογ- 
γιλά, δέν μεταχειρίζεται περίφρασες, καί 
χτυπά κατευθείαν είς τό σημάύι’ γλυκενει 
δμως δπωσοΰν τόν τρόπον με μίαν αγαθό
τητα δποΰ κερδίζει, καί μίαν πειθώ ή ο
ποία χρεοστεΐται είς τήν σωφροσύνην του και 
ορθόν λογικόν του.

'Η διδαχές τοΰ Βασιλείου είν’ ένα άπό τά  
πλέον εύχάριστα δείγματα τής επιτυχίας τής 
ρητορικής είς τόν "Αμβωνα, επειόη αυτός εμε- 
ταχειρίζετο τόσον έπιτηδίως τή* τέχνη τιυ . 
Οί ρητορικοί κανώνες τόν ε ίχα ν διδάξει να 
όνοματ ίζϊ] όχι μόνον, άλλά καί νά έκλέγν] 
καί νά μεταχειρίζεται τά όργανά του ρέ 
μίαν έχπληχτικήν κομψότητα εφαρμογής είς 
τόπροκείμενόν του. 'Η διδαχές του δέν είναι 
θεολογικά δοκίμια.'!! Διατριβές του δεν είναι 
διδαχές. ’Ητον άκόλουθος τοΰ ’Ωριγένη' άλλά 
τό πνεϋμα του έκλινε είς τήν πραχτικήν ω
φέλειαν. Υπάρχουν άκόμη τά συγγράμματά 
του περί χριστιανικής ήθικής, καί άσκητικής, 
ή ώς κανείς ήμποροΰσε μάλλον νά ειπή, 
πραχτικής θρησκείας' είς τά δποΐα είναι κα
θαρά εκφρασμένη ή ίδέα του περί τοΰ τ ί είναι 
άγία ζωή- Τά πέντε βιβλία του εναντίον είς 
τόν Εύ'όμιον, καί τό σύγγραμμά του περί 
'Αγίου Πνεύματος είναι τά κυρ κότερά του εις 
τό ’Αριανόν ζή-ημα. Τά ύστερον βιβλίον,πολυ 
έχτιμημένο ά.τό τόν φίλον του Γρηγόριον, 
μδλον δποΰ δέν αναπτύσσει τό δόγμα τοΰ 
Πνεύματος τόσον πληρέστατα δσον έπειτα 
έγινε, θεωρείται ώς τό έπιτηδιώτερον άπό 
τά γραφθέντα του. Τοΰτο εμεταφρασθη απά 
τόν "Ερασμον δστις μάς λέγει δτι στήν ήμι- 
σιά του έπαρατήρησεν άλ>αγήν είς τό ηφος 
«τώρα ύψονόμενον έως τραγικόν, και τωρα 
πέφτοντας είς χυδαιότητα, ένω τά πρώτα 
τέσσαρα μέρη έχουν ήφος σώφρον, ισιο, και 
εγκρατές,» καί δτι κλίνει α .ολουθως να θεω- 
ρήση τό ύστερο τοΰτο μέρος ώς κίβδηλον. Ή 
«Έξαήμερος,» ένδεκα ά /άγνωσες περί τών 
έξη ημερών τής δημιουργίας, άναγκαίως έ-
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σ φ αλμ ένη  α π έ ν α ν τ ι  τή ς  Έ π ισ τή μ η ς , π ν έ ε ι 
λ ε π τ ό ν  ευ α γ γ ελ ικ ό ν  π ν εΰ μ α , κ α ί ε ίν α ι π λ ο ύ 
σ ια  άπό  π ρ α χ τ ικ έ ς  ιδ έες , κ α ί άρμοδίαν έφαρ- 
μ ο γή ν . Δ εκ α φ τά  Δ ιδαχές έπ ά νω  ε ίς  τους 
ψ α λμ ο ύς , κ α ί ε ίκο σ ιμ ία  επ ά νω  σε διάφορα 
ά λ λ α  θ έμ α τα , ε ίν α ι τ ά  κυρ ιώ τερά  του ά α β ω - 
ν ικ ά  λ ε ίψ α να . 'Ο Β ασ ίλειο ς ε υ τ υ χ ε ί  ε ίς  τή ν  
έξή γη σ ιν  κ α ί φ ώ τ ισ η ν  τ ώ ν  υ ψ η λ ώ ν θ ε μ ά τ ω ν , 
τ ά  ό π ο ια  ε ις  τ έ ς  ήμέρες του  μ έ  τόσην ζέσην 
έσυζητο ϋντο . Δέν έσυνηθοϋσε νά  π ε τ ά  υψη 
λό τερ α  άπό  τους άκροατάς του  ε ίς  τ ά  ΰψη 
τη ς  θεωρίας" ά λ λ ά , σ υμ φ ώ νω ς μ έ τους μ ε 
γά λ ο υ ς  ιεροκήρυκας της. ά ρ χα ιό τη το ς, η τον 
κ α ί α υτό ς  άνθρωπος ένεργεία ς. ‘Η μ ε γ α λ ύ 
τερη  του ρητορική δ ύνα μ ις  κ α ι α υ θ ε ν τ ία  η το ν 
μ ά λ λ ο ν  ά π ο τέλ εσ μ α  τη ς  ο ια γο γή ς  το υ , παρά 
σπουδής ε ίς  τ ή ν  τ έχ νη ν . Ά λ λ ’ επ ε ιδ ή  ή ίκ α -  
νότης το ϋ  $ η ρ ύ τ τ ε ιν , ώ ς κ α ί μ ετρ ίω ς , θά 
η το ν  σ π ά ν ια  ε ίς  εκ ε ίνες  τ έ ς  ήμέρες, ό λαός 
ή το ν  δ λ ιγώ τερ ο ν  ά π α ιτ η τ ικ ό ς  δ ι’  ό'σον άπό - 
β λ ε π ε  τόν ά μ β ω να , παρ ’ ο ,τ ι  ε ίν α ι τώ ρ α , κ α ί 
ή  κα λλ ιέρ γη σ η  τή ς  δ υνά μ εω ς  τοϋ  δ μ ιλ ε ϊν  I -  
το ίμ ω ς , άρκοϋσε τό ν  ιεροκήρυκα, κ α ί τόν έ ' 
λευθέρω νε άπό  πρ ο α ιτο ιμ α σ ίες , ή όπο ιες είς 
τ έ ς  ήμερες μ α ς ε ίν α ι ά π α ρ α ίτη τε ς .

Έ  εμ φ άνιση  ενός τ έτο ιο υ  άνδοός είς τά ς  
φ ά λ α γ γ α ς  τή ς  ’Ε κκλησ ία ς δέν η το ν δ ιόλου 
έ'να κο ινόν σ υμ β άν, ά λ λ ’ έ'να άσυνήθ ιστο  φ α ι
νόμενό, ενος άνθρώ που διάσημου ε ίς  τ ή ν  φ υλ - 
λ ο λ ο γ ία ν  κ α ι φ ιλο σ ο φ ία ν , δ σ τ ις  έμ β α ιν εν  είς 
τ ή ν  ’Ε κκλησ ία ν . Ό  Β α σ ίλε ιο ς  ε ίχ ε  ζή σε ι είς 
μ εγα λ ο π ο λ ε ις  κ α ί ε ίχ ε  λ ά β ε ι τ ή ν  μάθησιν 
άπό  τ ά ς  π η γ ά ς  τη ς . Ε ίχε άφ ιερόσει δλην τή ν  
ζω ή ν  του  ε ίς  τ ή ν  ά π ό χ τη σ ιν  τή ς  τ έχ νη ς  τοϋ  
π ε ίθ ε ιν  δ ιά  το ϋ  λό γο υ ' κ α ί , προτοϋ γ ένη  ’ Ε
π ίσ κο π ο ς , έσ τάθη  δόκιμος ε ίς  τή ν  τ έχ νη ν  τοϋ  
νά  κυβερνά τους άνθρώπους ε ίς  τό  Μ ονα
στήρ ι του .

Ή  υψηλή  κ α ί π ο ικ ίλ η  κ α λ λ ιέ ρ γ ια  τοΰ  νοός 
το ϋ  Β α σ ιλε ίο υ , α γ ια σ μ ένη  άπό  μ ία ν  βαθεία ν 
κ α ί ζώ σ α ν  ευσ έβ ε ια ν , ε ίν ’  έ'να άπό  τ ά  ωραιό
τερ α  δ ε ίγ μ α τ α  ποΰ ή εκ κλη σ ια σ τ ική  ιστορ ία 
’μ πορεί νά  δείξ·/].

("Ε πεται συνέχεια.)

ΑΝΔ1\ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ.

(Μ ίτάφρασ ι; ίπ 'ο  το ’Α γγλ ικόν.)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

(B U F F O  Ν ).

(Συνέχεια' φυλ. γ'.)

Ό  έΜψας.

Περίεργος ε ίνα ι ό έλέφ α ς κ α ί δ ιά  τ ή ν  κ α 
τασκευή ν τ ώ ν  π ο δ ώ ν του  κ α ί δ ιά  τή ν  ύφήν 
το ϋ  δ έρματος, δπερ δέν ε χ ε ι τρ ίχ α ς  ώ ς είς τά  
ά λ λ α  ζ ώ α , ά λ λ ’  ε ίν α ι ε ν τ ε λ ώ ς  έστεοημένον 
το ιο ύ τω ν , μόνον δέ ε ίς  μέρη τ ιν ά ,  ιδ ίω ς  κα τά  
τ α  β λέφ αρα , όπ ισθεν τή ς  κ εφ α λή ς , έντά ς τώ ν  
ω τ ω ν  κ α ι έσω θεν τ ώ ν  μηρών κ α ί κνημώ ν 
υπάρχουσ ι. Ή  σκληρά κ α ί τ υ λ ώ δ η ς  έπ ιδερμ ίς 
ο ύτω  σ χ η μ α τ ίζ ε ι ρ ω γμ ά ς, ώ σ τ ε  ομ ο ιά ζει μέ 
τό ν  φλο ιόν γη ρ α ιά ς δρυός. Είς τό ν  άνθρωπον 
κ α ι α λ λ α  ζώ α  ή έπ ιδερμ ίς π α ν τα χ ο ΰ  προσπέ- 
φυκε τ ώ  δ έρ μ α τ ι, είς τό ν  ε λ έφ α ν τα  δμω ς μόνον 
εις σημ εΐά  τ ιν α  πρ οσπέφυκε, ώ ς δύο υφ ά σμ α τα  
το ίν  έ π ί το ΰ  ετέρου ερραμένον. Ή  έπ ιδερ 
μ ίς  α ΰ τη  φυσ ικώ ς ε ίν α ι σκληρά κ α ί μ ά λα  
υ π ο κ ε ιτα ι είς π ά χ υ ν σ ιν  σ υ χ νό τα τα  δέ κ έκ τη - 
τ α ι  πά χ ο ς τρ ιώ ν  ή τεσσάρω ν γρ α μ μ ώ ν ώς 
εκ τή ς  δ ιαδο χ ική ς άποξηράνσεω ς τ ώ ν  δ ιαφό
ρων σ τρ ω μ ά τω ν , ά τ ιν α  ά ν α γ ε ν ν ώ ν τ α ι τ ά  μέν 
υπό τ ά  δ έ ’ ή π ά χ υνσ ις  α ΰ τη  τή ς  έπ ιδερμίδος 
ε ίνα ι ή παράγουσα  τ ή ν  έ.Ιεφαντίασιν ή τή ν  
ξηράν Λέπραν είς ήν ε ν ίο τε  υ π ό κ ε ιτ α ι κ α ί ό 
ά νθρ ω π ος .Ή  νόσος α ΰ τη  ε ίν α ι σ υνη θεσ τά τη  είς 
το ν  ε λ έ φ α ν τα , ί'να προ λά βω σ ι δέ τ α ύ τ η ν  οί 
’ Ινδοί φροντίζουσ ι νά  έντρ ίβ ω σ ι σ υχ νό τα τα  
τη ν  επ ιδ ερμ ίδα  δ ι ’ ελα ίο υ  μ ετα χε ιρ ιζό μ ενο ι 
συχνά  λο υτρ ά , ί'να δ ια τη ρ ή τα ι τό  δέομα 
μ α λα κό ν . Τό κ έν τη μ α  τ ώ ν  μ υ ιώ ν  α ισ θ ά 
ν ε τ α ι  ο έλ έφ α ς  τόσον π ο λ ύ , ώ σ τε  ού μό- 
νον τ ά ς  φυσ ικάς το υ  κ ινή σεις  μ ε τα χ ε ιρ ίζ ε 
τ α ι πρός άπελευθέρ ω σ ιν  έξ  α ύ τ ώ ν , ά λ λ ά  κα ί 
ά λ λ α  μ έσα  εφευρ ίσκει λ .  χ . μ ε τα χ ε ιρ ίζ ε τα ι 
τή ν  ουράν, τ ά  ώ τ α ,  τή ν  προβοσκίδα , ε ίτ ε  
σ υ νά γω ν  τό  δέρμα ε ίς  ρ υτίδ α ς, φονεύει τα ύ -  
τ α ς  έμ π ερ ικ λ ε ίω ν  εντό ς τ ώ ν  ρ υ τ ίδ ω ν , ε ίτ ε  
λ α μ β ά νε ι κλάδους δένδρων ή δέσμην χόρτων 
κ α ί έκδ ιώ κ ε ι τα ύ τα ς ·  ό 'ταν τοϋ  ε λ λ ε ίπ ε ι  π α ν  
ά λ λο  μέσον τ ό τ ε  σ υ νά γ ε ι κόνιν δ ιά  τή ς  ποο“ 
βοσκιδος του  κ α ί κ α λ ύ π τ ε ι  δ ιά  τα ύ τη ς  
εύα ίσ θη τα  μέρη.
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Κ α θ’ δσον άφορά τόν σχ ημ α τισμ όν τ ώ ν  
ποδών, οί έμπρόσθιοι πόδες ε ίσ ίν  υψηλότερο ι 
τώ ν ό π ισ θ ίω ν , δέν κ ά μ π τ ο ν τ α ι δέ ώ ς οι τοΰ 
ί'ππου, βοός κ τ λ .  ε ίς  δύο μέρη, άλλ^ά τρόπον 
τ ινα  δ ,τ ε  μηρός κ α ί ή κνήμη  ά π ο τελο ΰσ ιν  £ν 
δ λο ν ό βραχύς κ α ί μικρός ποΰς του  χ ω ρ ίζ ε 
τα ι είς π έ ν τ ε  δ α κ τύλο υς  κα λυπ το μ ένο υ ς  υπό  
τοϋ δέρματος ο ΰ τ ω ς ,ώ σ τ ε  δέν φ α ίνο ντα ι έςω - 
θεν, κ α ί μόνον είδός τ ι  ό νύχω ν ό ια φ α ίν ε τ α ι , 
τό δέ π έ λ μ α  το ϋ  ποδός κ α λ ύ π τ ε τ α ι  υπό  
σκληράς δ ερ μ άτινη ς π λ α κ ά ς  ώ ς τοϋ  κερατος.

Περί τ ώ ν  ώ .τω ν άνεφέραμεν προηγουμένω ς. 
Ί Ι  κέρκος εχ ε ι μήκος δύο κ α ί ήμ ισυ  έω ς τρ ιώ ν 
ποδώ ν, ε ίν α ι λ ε π τ ή  κ α ί ε ίς  τό  άκρον οξε ία  
κα ί π ερ ιβ αλλο μ ένη  υπό  δέσμης χονδρών τρ ι
χών ή μ ά λλο ν  υπό  μ ελ α νώ ν  κ α ί σ τερ εώ ν κ ε 
ρ άτ ινω ν νη μ ά τω ν , ισχυρώ ν ώ ς  σίδηρος, ώ ς ε  
άνθριυπος δέν δ ύ να τ α ι νά  τ ά  θραύση ό ιά  τ ώ ν  
χειρών, μ ο λο νότ ι ε ίο ίν  ε λ α σ τ ικ ά  κ α ί ενδ ι- 
π λ ο ϋ ν τα ι. Ή  δέσμη α ΰ τη  τ ώ ν  τρ ιχ ώ ν  ε ίνα ι 
κόσμος,πολύ υπό  τ ώ ν  Ν ιγρ ιτ ίδ ω ν  έκζητούμ ε- 
νος, ε ν ίο τε  μ ία  κέρκος έλ έφ α ντο ς  π ω λ ε ίτ α ι  
α ν τ ί δύο ή τρ ιώ ν  δ ο ύλω ν , κ α ί οί Νέγροι δπω ς 
εϋχαρ ιστήσω σ ι τή ν  ά ξ ιο λά τρ ευτο ν  ερωμένην 
τ ω ν  δ ιακ ινδυνεύουσ ιν έν ίο τε  κ α ί α ύ τή ν  τή ν  
ζωήν προσπαθοϋντες ν ’ άο α ιρ έσω σ ι τ α ύ τ η ν  έκ 
τοϋ ζώ ντο ς  έλέφ α ντο ς .

Ε ίπομεν δ τ ι τό  κ λ ίμ α  κ α ί ή τροφή πο λύ  
έπηρεάζουοι τή ν  α ΰξη σ ιν  κ α ί τό  μ έγεθος τού 
έλέφ αντο ς- εν γ έ ν ε ι  οί ε ίς  π ο λύ  νεαράν ή λ ι-  
κ ίαν σ υ λλ η φ θ έν τε ς  ο υδ έπο τε  φθάνουσι τά ς  
δ ιαστάσεις  το ϋ  έν έλευθερ ία  ζώ ντο ς - οί μ ε -  
γα λ ε ίτ ερ ο ι έ λ έφ α ν τ ε ς  τ ώ ν  ’ Ινδ ιώ ν κ α ί οί τή ς  
α να τολ ική ς Α φ ρ ικ ή ς  έχουσ ιν ΰψος δ εκ α τεσ 
σάρων π ο δ ώ ν, οί δέ τή ς  Σ ενεγάλη ς κ α ί οί τής 
δυτικής ’Αφρικής έ'χουσι δ έκα  ή δ ώ δ εκ α , οι 
έν Εύρώπνι δέ μ εταφερόμενο ι ουδ έπο τε  φ θά - 
><!υσι τά  ΰψος τ ο ύ το .

’Εν προηγουμένω  φ υ λ λ α δ ίω  ε ίπ ο μ εν  περ ί 
τοΰ είδους τή ς  τροφής κ α ί τή ς  ποσό τητο ς, δέν 
είπομεν δμω ς κ α ί περ ί τή ς  άποστροφής α ύ 
τοΰ ε ίς  τ ά ς  άκαθάρτους τροφάς- ό'σον μ εγ ά λ η  
κα ί άν ή να ι ή π ε ιν ά  του  π ά ν τ ο τ ε  τ ρ ώ γ ε ι μ ε τά  
μ ετρ ιότητος κ α ί έ κ λ έ γ ε ι τ ή ν  καθαρω τέραν 
τροφήν, ά π ο χ ω ρ ίζε ι τ ά  έφθαρμένα φ ύ λ λ α  κ α ί 
απο τ ινάσσ ε ι άπό  τ ά  μή τ ο ια ϋ τα  τ ά  έντομ α  
κα ι τή ν  άμ μ ον ' π ο λύ  ά γ α π ά  τό ν  οίνον κ α ί τ ά  
ο ινο πνευμ ατώ δη  π ο τ ά ' άρκεί νά  δ ε ίξω σ ιν  είς 
αύτόν ά γ γ ε ϊο ν  πλήρες το ιο ύ τω ν  π ο τώ ν  κ α ί

υποσχεθώ σ ιν  δ'τι θ έλ ε ι ε ίσ θα ι τοΰτο  βραβεΐον 
το ΰ  κόπου το υ , το ύτο  κ α ί μόνον ά ρ κε ί, να  
παρακινήστ] α ύ τό ν  νά  κάμ η  τ ά ς  έ π ιπ ο ν ω τ ε -  
ρας πορείας κ α ί τ ά ς  έπ ικ ινδ υνω δ εσ τερ α ς  ε π ι 
χειρήσεις. Π ολύ ά π ο σ τρ έφ ετα ι τ ά ς  δυσάρε
στους οσμάς, πρός δέ α ισ θ ά ν ε τα ι άληθ ινή ν 
φρίκην ε ίς  τ ή ν  φ ω νήν τοϋ  χοίρου κ α ί μ ία  του- 
το υ  κραυγή  άρκεϊ νά  τρέψη  ε λ έ φ α ν τα  ε ίς  
φ υγή ν .

Τά εξής εδρίσκομεν άναφερόμενον 6πό τοΰ  
μαρκησίου M o n trn ira i l ,  δπερ συμπλ,ηροϊ τρό
πο ν τ ιν α  τ ά  περ ί τή ς  εύφυί'ας το ϋ  έλέφ α ντο ς  
λ ,εχ θ έντα . «Μ ετα χ ε ιρ ίζο ν τα ι τό ν έ λ έφ α ν τα  
»δ π ω ς  μ ετα β ιβ ά σ ω σ ι τά ς  κανονοστοιχ_ίας έτϊί 
» .τώ ν  όρέων,είς τή ν  έπ ιχ ε ίρ η σ ιν  δέ τ α ύ τ η ν  δ ια - 
» φ α ίν ε τ α ι  δλη η εύφυ'ί'α του . ’ ΐδοϋ  π ώ ς  π ρ ά τ -  
« τ ε ι 'έ ν ώ ο ί  έζευγμ ένο ι βόες σύρουσι μ ε τ ά  δ υ νά - 
«μ εω ς  τά  πυροβόλον ό έλέφ α ς  ώ θ ε ϊ όπ ισθεν δ ιά  
« τ ο ϋ  γό να το ς κ α ί ε ίτ α  π ά λ ιν  δ ιά  τοϋ  μ ε τώ -  
»π ο υ . Φ α ίνετα ι δ τ ι  εννοεί δ τ ι  δ ή π ο τε  ε ίπ ω -  
»σ ιν  ε ίς  α υ τό ν ' άναφέρουσι δέ τό  έξης συμ- 
»β ά ν  είς Δ εκάν ' έλ έφ α ς  τ ις  έκδικούμενος έφό- 
»νευσ ε  τό ν όδηγόν, ή γ υ νή  το ύ  δδηγοΰ τ ό τ ε  
ϊλ α β ο ΰ σ α  τ ά  δύο τη ς  τ έκ να  τ ά  έρριψε προ 
» τ ώ ν  πο δώ ν τοΰ  μα ινομένου ε τ ι  έλ έφ α ντο ς  λ έ -  
»γο υσ α ' επειδή έγόνευσες τον σύζυγόν μ ον, 
'ΰάψαίρεσον και τήν ζωήν ijiov καί τών πα ι- 
»όίων τούτων, ό έλέφ α ς έσ τά θη  τ ό τ ε , κ α τ ε -  
Βπραυνθη κ α ί επ ε ιδ ή  συνεκ ινήθη  έκ τή ς  λ ύ -  
» π η ς , ε λα β ε  δ ιά  τή ς  προβοσκίδας τό  μ ε γ α -  
»λ ε ίτ ερ ο ν  π α ιδ ίο ν  κ α ί εθεσεν έ π ί  το ϋ  τρ α χ ή - 
»λ ο υ  το υ  τό έδέχθη  δέ ώ ς όδηγόν ούδένα 
«άλλ.ον σ υ γκ α τα ν εύω ν  νά  δεχθή .

«Π ερί τή ς  ευγνω μ οσ ύνη ς το ΰ  έλ έφ α ντο ς  
«άναφέρομεν τό  έξής μόνον ά νέκδο τον. Σ τρα- 
Β τ ιώ τη ς  τ ις  έσ υνε ίθ ιζε  νά  φέρη ε ις  τ ιν α  έλέ- 
« φ α ν τ α  κ α θ ’ έκά σ τη ν ποσόν τ ι  ρακής, εν
ν ο ε ί τ α ι  δέ δ τ ι  το ϋτο  η ύχ α ρ ίσ τε ι κ α θ ’ υπ ερ - 
))βολήν τόν έ λ έ φ α ν τα ' μ ία ν  φοράν π ιώ ν  δ ρη- 
» θείς σ τρ α τ ιώ τη ς  υπέρ  τό  μέτρον έμεθύσθη 
a κ α ί ούδόλως έπ ε ίθ ετο  νά  όδηγηθη ε ις  τή ν 
» φ υλ α κ ή ν , τ ό τ ε  ή ναγκάσθη σαν νά  μ ε τ α χ ε ι-  
Βρισθώσι β ία ν  κ α τ ’ α ύ το ΰ , ά λ λ ’ ούτος δ ια -  
» φ υ γ ώ ν  κ α τ έ φ υ γ ε ν  υπό  τ ή ν  πρ ο στα σ ία ν  τοΰ  
« έ λ έφ α ν το ς  κ α ί ύ π ’ α ύ τό ν  άπ εκο ιμ ή θη ' έ π ε ι-  
«ράθησαν νά  σύρωσι τά ν  σ τ ρ α τ ιώ τη ν  έκε ϊθ εν 
» ά λ λ ’ δ έλ έφ α ς  ε ίς  ούδένα  έπ έτρ εψ ε  τοϋτο . 
»Τ ή  έπαύρ ιον ά φ υ π ν ισ θ ε ίς  δ σ τ ρ α τ ιώ τη ς  κ α ί 
» ίδ ώ ν  δ τ ι ευρ ίσκετο  υπό  τά  ύπ ερ μ έγεθες
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»τοϋτο ζώον έ'φριξε διά την τόλμην του, δ 
ϊελέφας τότε εννοήσας την φρίκην του, προσ- 
))επαθησε δια θωπειών νά τόν καθησυχάση 
»τώ  έδωκε δέ νά εννοήσει οτι ητο ελεύθερος 
»ν’ άπέλθνι.»

Μεταξύ τών αρετών του εξέχει ή ευγνω
μοσύνη, οτ«ν δέ δέν ήναι ώργισμένας δέν επι
τίθεται κατά τοϋ άνθρώπου, άλλά μάλιστα 
τόν βοηθεΐ- περί τούτου διηγούνται πλεϊστα 
ανέκδοτα έξ ών θά άναφέρωμεν τά έξης δύο.

«Έλέφας ώδοιπόρει είς την οπισθοφυλα
κήν στρατιωτικού τίνος άπασπάσματος δδεύ- 
οντος είς Σχεριγκαπατάμ- πληγωμένος τις 
πυροβολιστής έ'πεσεν έκ τής άμάξης τοΰ πυ
ροβόλου και οί όπισθεν τροχοί εμελλον νά 
διαβώσιν έπί τοϋ σώματός του, δτε ό έλέφας 
σταματά την άμαξαν διά τής προβοσκίδας, 
υψώνει τούς τροχούς καί τούς κρατεί υψωμέ
νους αέχρις δτου άνήγειραν τόν πληγωμένον 
δστις οΰτως έσώθη.»

α Ά λλο ς  έλέφας έφευγε πληγωμένος έ'κ τ ι · 
νος μάχης, δτε βλέπει πληγωμένον στρατιώ
την κείμενον κατά γής· άντί νά διαβ-jj έπί 
τοϋ σώματός του τόν ανεγείρει διά τής προ - 
βοσκίδος του, τόν τοποθετεί είς τήν γωνίαν 
τής όδοϋ καί είτα έξακολουθεΐ τήν οδοιπο
ρίαν του- »

ΉδυνάμεΟα νά άναφέρωμεν καί άλλα τοι- 
αϋτα περιστατικά άλλ’ άρκούμεθα μόνον άνα- 
φέροντες ανέκδοτά τινα έξ ών καταφαίνεται 
οτι ο έλεφας ένεργεΐ σχεδόν πάντοτε μετά 
περισκέψεως.

Ζωγράφος ηΟέλησε ποτέ νά ζωγραφήσ-/) 
ένα έλέφαντα μέ υψωμένην προβοσκίδα καί 
διά τοϋτο, έν ώ αύτός τόν έσχεδίαζε διά τοϋ 
μολυβδοκονδύλου, ό υπηρέτης του έ'ρριπτεν 
εις τόν αέρα διάφορα γλυκίσματα τά  δποΐα 
δ έλέφας προσπαθών νά συλλάβνι διά τής προ- 
βοσκίδος ευρίσκετο είς τήν ζητουμένην θέ
σιν. ']] έργασία διηρκει πολλάς ημέρας δτε δ 
υπηρέτης έσκέφθη ινα, δι’ οικονομίαν, άπατα  
τόν έλέφαντα προσποιούμενος δτι τώ ρίπτει- 
τοϋτο δμως δέν ηύχαρίστησε τόν έλέφαντα, 
δςις δμως ηννόησεν δτι δ υπηρέτης δέν επταιε 
κατά τ ι - γεμίσας λοιπόν τήν προβοσκίδα του 
ΰδατος περιέχυσε καί τόν ζωγράφον καί τήν 
εικόνα απαλλαχθείς τ ής δυσαρέστου εκείνης 
Οέσεως.

Ο ελεφας διακρίνει τόν κύριόν του άπό

τόν φύλακα-και χαιρετίζει τόν πρώτον νΛ<ι· 
πτων ολίγον τό γόνυ καί κλίνων τήν κεφα
λήν, άμα δέ ούτος τώ κάμει νεϋμα δτι έπι- 
θυμεΐ να αναβτί επ’ αυτοϋ αμέσως τώ· κλίνει 
ολίγον τόν έμπρόσθιον πόδα μετά χάοιτος- 
περί τοϋ προτερήματος τούτου διηγείται ό 
κύριος Μενώλτ συμβάν άληθές.

Χήρος τις Βιρμανός, κύριός τινων ελεφάν
των ενυμφευθη εκ νέου. Τήν επομένην ήυ.έραν 
ή νεόνυμφος μετά πολλής άκολουθίας έξήλθεν 
είς τόν εξώστην ινα άναπνεύστ] δροσερόν άερκ. 
Κάτωθεν τοΰ εξώστου περιεπάτει δ εύνοού- 
μενος τοΰ νεονύμφου έλέφας δςις, άμα είδε τάς 
γυναίκας, άμέσως έκοψε διά τής προβοσκίδος 
έκ τίνος έκεΐ δένδρου εν άνθος καί έπλησίασεν 
υπο τον έςωστην μεθ’ υποκλίσεων- αί γυ
ναίκες τά πρώτον άπεσύρθησανπεφοβισμέν*ι, 
κατόπιν ομως μία έξ αύτών έπλησίασεν ίνα 
λαβ>] το άνθος, άλλ’ δ έλέφας άπέσυρεν άμέ
σως τήν προβοσκίδα- έπλησίασαν άλλαι γυ
ναίκες άλλάτό αύτό έπανελήφθη, έπί τέλου{ 
πλησιάζει δ κύριος τοΰ έλέοαντος καί ουτος 
δέν άποσύοει μέν τήν προβοσκίδα άλλά δέν 
αφινει το άνθος. Τότε ένόησαν δτι δ έλέφας 
ήθελε νά τά προσφέρν] είς τήν νεόνυμφον ητις 
επλησίασεν επι τέλους- δ έλέφας τότε άφί- 
νει κραυγήν χαρας οί οφθαλμοί του ελαμψα* 
υπό νοημοσύνης καί τρυφερότητος καί άμέ
σως άφήκε τό άνθος.

Εις την’ίνδίανμεταχειρίζονται τόν έλέφχν- 
τα εις υπηρεσίας, είς τάς δποίαςοί Εύρωπαΐοι 
μεταχειρίζονται τόν άνθρωπον καί ούδέποτέ 
τις παρέλιπε τοιοϋτο καθήκον είτε τά έξε- 
πλήρωσε κακώς.

Ό ’Ιατρός Φραγκλΐνος διηγείται ό'τι ειδε 
Ά γγλίδα τινα κυρίαν νά έμπιστεύηται είς 
έλέφαντα τήν φύλαξιν παιδάς έξαετοϋς. Τό 
εύφυές ζώον έξεπλήρου τήν υπηρεσίαν μετά 
συνειδήσεως."Αμα τό παιδίον έ'παιζεν μεταξύ 
τών ποδών του ούτος τά άνήγειρε διά τ ί ί  
προβοσκίδος θωπεύων αύτό, άμα δέ άπεμα- 
κρυνετο άμέσως συνελάμβανε τόν νεαρόν δρ*' 
πέτην καί τόν έπανέφερεν είς τήν θέσιν του 
εν δλίγοις όέ εξεπλήρου τήν υπηρεσίαν ώί 
καλή παιδαγωγός.

'Ολόκληρον ί'σως τόμον ήδυνάμεθα νά πλη- 
ρώσωμεν διηγούμενοι ανέκδοτα περί τών δια
φόρων άρετών καί προτερημάτων τοϋ έλέ- 
φαντος, άλλά παραλείπομεν ταΰτα εύχόμε'
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νος ίνα άλλος συμπλήρωσή τήν εις πολλά 
μέρη έλλειπή, βεβαίως ήμετέραν περιγραφήν 
τοΰ ελέφαντας.

Λ. ΡΩΜΛΝΙΛΗΣ.

ΙΟ Υ Λ ΙΑ
J iijy ijf in  (1872).

(Συνεχεία- καί τέλος ιο. φυλ. γ .)

τ '.
Λιέμεινεν έπί τινα ώραν α'.ινητος και σιω

πηλή/ ώς τό άγαλμα τής άπελπισίας. Τά 
ειδεχθές καί άπαίσιον φάσμα τής δυστυχίας 
της διήλΟε πολλάκις πρό τών οφθαλμών αύ
τής έν δλη αύτοϋ τή, φοβέρα πραγματικότητι.

Έσκέφθη δτι έμεινεν ανευ προστασίας, 
άνελογίσθη τούς κινδύνους οδς θά διέτρεχεν 
έν τη άπεράντω έκείνη πόλει μόνη καί άνευ 
ερείσματος .. . . '  Χιλιάχις άνήλθε μέχρι τών 
χειλέων της ή βλασφημία καί χιλιακις έν τή 
άκρα αύτής εύσεβεία τήν κατεπνιςεν.

Παρήλθον ούτως ήμέραι τινες, άς διήρχετο 
μελαγχολική, άπελπις καί εξαντλούσα τούς 
τελευταίους αυτής πόρους. Το δωμάτιόν της, 
δπερ άλλοτε τοσάκις άντήχει έκ τών θελ
κτικών ασμάτων της, άτινα έψαλλε διευθε
τούσα τά έν αύτώ ?| έργαζομένη, ήδη ήτο 
σιωπηρόν ώς τάφος ! Ένώ άλλοτε ουάέ την 
έλαχίστην αταξίαν ή κηλαόα ηνείχετο να 
βλέπη, έν τ?, κατοικία της, ήδη πρό ημερών 
δέν έσυρε τά σάρωθρον, και τά παντα ήσαν 
έν άταξία'τά έπιπλα είχον καλυφθή υπο κο- 
νεως καί αί ά^άχναι ήρξαντο υφαινουσαι τους 
ιστούς αυτών είς τάς γωνίας τοΰ δωματίου, 
τρανή άπόδειξις τής έσχατης άκηδίας, ΰφ’ ής 
είχε καταληφθή.

Έξήλθε δίς'ν) τρις τής οικίας άφωνος, σι- 
γώσα, κεκαλυμμένη καί κάτω νευουσα- ε- 
πορεύθη μέχρι τοΰ καταστήματος τής έμ
πορου τών συρμών, άλλ’ αί έπί τών θυρών 
έρυθραί σφραγίδες έμαρτύρουν περί τής άπο- 
τυχίας της. Διήρχετο πρό άλλων καταστη
μάτων, ΐστατο πρό τών παραθύρων παρατη
ρούσα δήθεν τά έν αύτοϊς έκτεθειμένα κο
σμήματα καί πολυτελή υφάσματα, πράγματι

δμως έπιθυμοϋσα νά έρωτήστι άν είχον αναγ- 
κην έργατρίας.

Έπί τινα χρόνον ή υπερηφανία της άν- 
θίστατο, διότι δέν ήθελε νά είσέλθη είς κα
τάστημα αγνώριστος, ως επαίτης, ίνα ζη- 
τήσν] έργασίαν. Ά λ λ ’ δταν ή ισχυρά ανάγκη  
δι’ δλης αυτής τής φοβέρας καί άφύκτου δυ
νάμεως έπετέθη έναντίον της, ετολμησε δειλή, 
περίλυπος, συνεσταλμένη καί εχουσα ̂  τούς 
οφθαλμούς πλήρεις δακρύων, έτοιμων να κα- 
ταρρεύσωσι, νά είσέλθτι.

"Ολων τών εργατριών οι οφθαλμοί εστρα* 
φησαν έπ’ αύτήν. "Ηρξαντο ψιθυρίζουσαι πρός 
άλλήλας, μορφάζουσαι καί κινούσα-, άλλή- 
λας διά τοΰ άγκώνος. 'Η δυστυχής παρα
τηρούσα ταϋτα ήρυθρία- ή πρώτη έπελθοϋσα 
είς αύτήν σκέψις ήτο νά φυγνΐ ταχιστα, χω
ρίς νά εϊπτι τίποτε. Ά λλά ,

—  Τί άγαπατε, δεσποινίς ; ήρώτησεν αύ
τήν ή διευθύντρια τοϋ καταστήματος.

—  "Ηθελον έργασίαν, κυρία- άν εϊχετε
νά μοί δώσητε . . . .

—  "Οχι, κόρη μου, δεν έχω- ήτο ή ξηρά 
άπάντησις ήν ήκουσεν.

Έξήλθεν ούδέν είποϋσα- άμα θεΐσα τόν 
πόδα έκτός τοϋ καταστήματος, ηοθάνθη άφαι- 
ρούμενον έκ τοΰ στήθους της ούκ οίόα οποίον 
βάρος.

Καί έν τούτοις προχωρήσασα βήματά τινα 
καί άναλαγισθεΐσα τά φρικαλέον τής θίσεώς 
της έπέπληξεν έαυτήν, διότι δέν έπέμεινεν 
ολίγον αιτούσα έργασίαν. "ίσως θά τή έάιυον 
τοιαύτην, έάν έμάνθανον κατ’ έλάχιστον τά 
περί αύτής. Τοΰτο δέ τήν ήνάγκασεν ν’ άπο- 
πειραθή/.αί αλλαχού- πανταχοΰ δμως ή αύτή 
ψυχρότης καί άναλγησία τήν ύπεδέχετο. "ί
σως, έάν έλεγε θά έπετύγχανεν, άλλ’
ή άτυχης κόρη ητο έξ έκείνων, οίτινες ούδέ- 
ποτε κατορθοΰσι νά άρθρώσωσι τήν άπαισιαν 
ταύτην λέξιν, πεινώ  !

Έπανήλθεν είς τήν πενιχράν φωλεάν της 
καί κλείσασα τήν θύραν ησθάνθη δτι εΐχεν 
άνάγκην νά έκφράση εις τινα τήν απελπισίαν 
της, νά δμολογήσν) τά μύχιον άλγος της, νά 
έλαφρύνη τήν καρδίαν της άπό τής πιεζού- 
σης αύτήν οδύνης! Προσηυχήθη!. . .

Καθ’ ήν στιγμήν ήγειρε το, ήκουσε τήν θύ
ραν άνοιγομένην καί είδε τά σοβαρόν καί βλο
συρόν πρόσωπον τοϋ θυρωρού έμφανιζόμενον.
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Καλ’ ημέρα, δεσποινίς, ύπεγόγγυσεν 6 
θυρωρός, πώς έχετε;

Καλά, φίλε μου, άπήντησεν ή νεάνις 
προσπαθούσα νά μειδίάση.

Δεν μοι είπετε τίποτε άκόμη πεοϊ της 
επιστολής την οποίαν σάς έφερα' εξηκολιού- 
θησεν ό θυρωρός θέλών νά δειξη αμέσως τον 
σκοπόν της έπισκεψεως του' ήτο ευχάριστος ; 
αί'; . . .  δέν ήτο ;

Ά  ! κύριε, σιωπή ! μηδέ λέξιν σάς 
παρακαλώ, έάν άγαπάτε τάν Θεόν !

Καλά, καλά, δεσποινίς, σιωπώ. ’Ήθε
λον δμως νά σάς εϊπω δτι δέν έκάματεκαλά....

’Ά  ήναι σιωπήσατε λοιπόν, κύριε, 
δι’ ονομα τή; Μητράς του Θεοΰ σιωπήσατε ! 
άνέκραξεν ή νεάνις ένοΰσα ικετευτικώς τάς 
χεΐρας.

'Εστω, σιωπώ μή Ουμόνετε, ύπέλα- 
βεν ο κα;.ό; ά'νθρωπος έπακούμβών έπί τίνος 
έδρας ως λαμβάνων θεσιν άτταιτητικήν. Ίΐξεύ- 
ρετε ομως, πολ.υς καιρός παρήλθε, καί δέν 
μοι επληρωσατε άκόμη τό ενοίκιο ν. "ίίθελ.ον 
λοιπόν νά σάς εί'πω. .  »

Αφοΰ ι φανητε τοσον καλάς μέχρι τοΰδε, 
έψελλισεν ή άτυχης κόρη, πιστεύοί δτι θά 
περιμείνετε ολίγον άκόμη.

Ήθελον λοιπόν νά σάς ειπω, εξηκολόύ- 
θησεν ή τίγρις, δτι πρέπει νά μέ πληρώσετε !

—  Δέν θά περιμείνετε ίλίγον άκόμη ; 
είσθε τοσον καλός ! Περιμείνατε νά εΰρω έο · 
γασιαν, και θκ σάς πληρώσω . . . Είμαι τιαία  
εγώ ! . .  .

Τό ήξεύρω, τό ήξεύροι' άλλά μέ τήν 
τιμήν δεν δυναταί τις νά πληρώσνι, παρήλθε 
πλέον ή χρήσις τοΰ νομίσματος αύτοΰ.

—  Ά λλά  σείς θά περιμείνετε" δέν έ'χει 
ούτω, καλέ μου κύριε;

—  Θά τά έπράττον εέχάρίστως, δεσποι
νίς μου, έάν περιέμενον καί εμέ. Ά λλά  δέν 
δέν μέ περιδένουν.

—  ΤΩ Θεέ μου ! Ινάί σείς λοιπόν, κύριέ 
μου, κατ' έμοΰ, καί σείς ;

—  5/Οχι, ’Ιουλία, όχι" έχετε τόσα δείγ
ματα τής αγαθό τητός μου μέχρι τοΰδε. 11ε- 
ριεμενον τόσον χρόνον, άλλά δέν μοί είναι 
πλέον τοΰτο δυνατόν.

0[ λογοι ούτοι έπληξαν τήν άτυχή νεά- 
■νιόα, ώς κτύπημα κεραυνοΰ.

—  Διά νά σάς άποδείξ<ο δέ δτι τωόντι

σάς λυποΰμαι, σάς χαρίζω τά όφειλόμενα; 
ε.ηκολούθησε, καί σάς παρακαλώ νά κενώ- 
σητε τό δωμάτιόν σας τοΰτο, διότι τό ζη 
τοΰσιν άλλοι. ’Εννοείται δτι δέν δύναμαι '.ά 
κάμω αγαθοεργίας μέ ζημίαν ίδικήν μου.

Ο καλός θυρωρός, ώς βλέπετε, ένόει άλ
λως τήν αγαθοεργίαν έχάριζε τά οφειλόμενα, 
αλλ’ έ'ρριπτε τήν νεάνιδα εις τάς δδούς, καί- 
περ γινώσκων τήν κατάστάσιν αύτής. Οί άνα- 
γνώσται Οά μάθωσι κατωτέρω τό αίτιον, έξ 
ού έπήγαζεν η τοίαύτη συμπέριφορά τοΰ άγα- 
θοΰ άνθοώπού.

—  Σάς άφίνω λοιπόν νά σκεφθήτε- άλλά 
καί πάλιν σάς ύπενθυμίζο> τήν επιστολήν... 
προσέθηκε και άπήλθε κλείων δπισθέν του 
τήν θύραν.

Θεε μου ! Θεε μου ! Τί θά γείνω τώρα ; 
ώλόλυςεν ή νεάνις άναλυομένη είς δάκρυα. ”Η 
μήπως ενίοτε α; προσευχαί καί δεήσεις τών 
πτωχών καί δυστυχών ήναι τόσω άιθενεΐς 
και άόύνατοι, ώστε δέν κατΟρθόνουσι νά φθά- 
σωσι μέχρι τών ποδών τοΰ Θρόνου Σου !

ίΐ'.
Και μ’ όλα ταΰτα ή δυστυχής άπεφάσισε 

νά εγκαρτέρηση,πάντοτε έλπίζουσα.Είς ποιον; 
Καί αύτή πλέον δεν έγίνωσκεν. Τή έφαίνετο 
ό'τι τά πάντα είχον συνομόσει κατ’ αύτής.

—  Τί πταίω ; έλεγεν ή δύστηνος. Διατί 
τοσαύτη καταφορά εναντίον μου ; Ούδένα ήδί- 
κησα, καί έν τούτοις ούδαμόθεν βοήθεια, ού- 
δαμοθεν συνδρομή . . .  Καί ’Εκείνος είς 8ν οί 
πάντες πρέπει νά έλπίζωσι καί ..  . ώ ! διατί 
διστάζω νά τά εί'πω >. .καί ’Εκείνος . . .  μ ’ έγ- 
κατέλιπεν!

Παρήλθον έτι μία, δύο ήμέραι. ΊΙ τροφή 
έςελιπε σχεδόν έξ δλοκλήρου, αύτη δέ άνε- 
ζητει τεμάχια άρτου, άτινα άλλοτε είχε πε- 
ριόρονήσν], καί δι’ αύτών προσεπάθει νά κο- 
?έση τήν πεινάν της. Ά λλά  καί αύτά έξην- 
τλήθησαν ταχέως.

Καί ίόού ή πείνα, τό άκαταμάχητον τοΰτο 
θηρίον, έπεφάνη άπειλητι-.όν, έν ολν) α ύτΐί 
τή φοβερά καί σκελετώδει μορφή . . . .

Κατ’ άρχάς ησθάνθη τήν μεγίστην εκεί
νην δρεξιν, ήτις βασανίσασα αύτήν έπ’ ολίγον 
ήρξατο βαθμηδόν έξαφανιζομένη, ρ.ετά δε 
τινα χρόνον έξέλιπε καθ’ ολοκληρίαν. Διήλ- 
θεν ώρας τινας έν τοιαύτή καταστάσει, άλλ’
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είτα ήσθάνθη τάς δυνάμεις αύτής άσθενούσας, 
τάν στόμαχον τρέμοντα, τά ώτα βομβοΰν-α, 
τούς πόδας κλονδυμένους. Κατέλήοθη έξ 
ίλιγγιάσεως.

ΊΙ δύστηνος νεάνις εφθασεν είς τήν στιγ
μήν εκείνην, καθ’ ήν δ ά'νθρωπος ένεκα. τής 
μεγάλης οδύνης δέν δύναται νά καταμε- 
τρήσ-/] άκριβώς τό ά /.ροσφαλές τής θεσεώς του. 
"Ηντλει τό είς ούδεμίαν στερεάν βάσιν στη- 
ριζόμενον εκείνο θάρρος έκ τής άπελπισίάς. 
Ήλπιζε μή γινώσκουσα καί αύτή πόθεν 
προήρχετο ή έλπίς εκείνη.

Πολλάκις βλέπομεν άνθρώπους γελώντας, 
ένώ είσι περικυκλωμένοι υπό συμφορών!

"Οταν δμως είδεν δτι δέν τή είναι πλέον 
δυνατόν νά ύποφέρη, δταν οί οφθαλμοί της 
ήρξαντο μή διακρίνοντες ά/.ριβώς τάντικεί- 
μενα, δταν ησθάνθη τούς πόδας καμπτομέ- 
νους, κατελήφθη υπό φρίκης καί έγένετο διά
βροχος υπό ψυχροΰ ίδρώτος.

Κατ’ άρχάς έσκέφθη νά δράμη είς τάν θυ
ρωρόν, δπως παρ’ αύτοΰ ζητήστι τεμάχιον 
άρτου’ άλλ’ έπί τή ιδέα δτι θά ύπενθυμίστ] 
αύτή τήν επιστολήν,ή έν έναντία περιπτώσει 
θ’ απαίτηση] τό ένοίκιον, έκράτησεν Ιαυτής. 
Έσκέφθη νά δράμη πρός τινα τών γειτόνων, 
άλλά καί πάλαν έκρατήθη, διότι έστοχάσθη 
δτι θά ήτο δλτος άνωφελές νά παρατείνν; τήν 
αγωνίαν της, τρώγουσα τεμάχιον άρτου καί 
είτα έπανερχομένη είς τήν αύτήν κατάστα- 
•σιν πρός τούτοις μεθ’ δλας τάς άτυχίας, ή 
ύπερηφανία τής νεάνιδος διέμεινεν ακατά
βλητος.

—  Λοιπόν, Θεέ μου, άφευκτους προώρισται 
ν’ άποθάνω ; Ν’ άποθάνω νέα τόσω καί τόσω 
οίκτρώς! ειπέν ή άθλία δακρύουσα. Ώ μή- 
τέρ μου, μήτέρ μου, σύ ήτις ρ.έ βλέπεις άνω
θεν στήριξόν με κατ’ αύτήν τήν φοβεράν 
ώραν ! Κινδυνεύω νά παραφρονήσω ! . . .  Θεέ 
μου, Θεέ μου ! δέν έξηντλήθη ή κατ’ έμοΰ 
<5ργή σου ; 'δέν έξιλεώθης άκόμη καί μέ τυ · 
ραννεϊς τοσοΰτον, ώσεί ήμην ό πρώτος τών 
κακούργων ; Τί επραξα έναντίον σου, ώστε
νά ήμαι άξία τής τοσαύτης οργής 'σου ; ........
"Η έπλασας τάν κόσμον σου διά νά ζή καί 
βυμπεριφέρεται άλλως, ή, άν τόν έπλασας 
τοιοΰτον, έδημιούργησας αύτόν έν στιγμή 
υπέρτατης κακίας καί οργής διά νά δια- 
Όκεδάζης βλ,έπων αύτόν δυστυχή καί πά-

σχοντα καίχαίρης έπί ταΐς θλ,ίψεσιν αύτοΰ!. . .
Ά λ λ ’ εγώ θά άποθάνω, έξηκολούθησε 

μετά τινα παΰσιν μειδιώσα. Ναι, θ’άποθάνω, 
προσέθηκε μετά γέλωτος σαρδωνικοΰ ή δυ
στυχής, ής ήρξαντο διασαλευόμεναι αί φρέ- 
νες. Πόσον ωραίος θάνατος ό έκ τής πείνης! 
Έξαπλοΰταί τις έπί τής κλίνης του καί ή 
ψυχή του εξέρχεται άθορύβως καί ήσύχως.

Καί ταΰτα λέγουσα έκάθησεν έπί τής κλί
νης. Έν τούτοις έφαίνετο οτι έφοβεΐτο νά κα- 
τακλιθή· ένόμιζεν δτι, άμα πράξασα τοΰτο, 
θάπέθνησκε. Διηγέρθη έν αύτή τό αίσθημα 
τής αύτοσυντηρήσεως.’Έμεινεν ούτω, έπί τινα 
ojcav σιωπηλή καί σκεπτομένή. Αί'φνης είδε 
χαρτίον τ ι συνεπτυγρ.ένον εί'ς τινα τών γω
νιών τοΰ δωματίου, έρρίφθη κλονουμένη έπ’ 
αύτοΰ, ήνοιξεν αύτό μετά πυρετώδους ταχυ- 
τήτος καί άνέγνω.

κ'ίίραία καί χαρίεσσα Ιουλία,
Είμαι κληρονόμος πλουσίας περιουσίας καί 

ούδένα έχω συγγενή διαμφισβητοΰντα αύτήν. 
Είδα τήν έξαισι'αν καλλονήν σου καί έσκέφθην 
δτι είναι λυπηρόν σύ τόσω νέα καί τόσω 
ώραΐα, ορφανή καί άνευ προστάτου, νά τή'- 
κεσαι καί μαραίνεσαι ύπά τής έργασίας, ένώ 
ήδύνατο νά καταστής κυρία Ικανή νά διεγεί- 
ρης τάν φθόνον καί τήν ζηλοτυπίαν τών ευει- 
οεστερων τών Παρισιων γυναικών" ενω ήου- 
νασο νά έχης άμαξας υπό τάς διαταγάς σου, 
πολυτελείς ένδυμασίας καί κοσμήματα,θεω
ρεία ε?ς τά θέατρα καί θαυμαστάς είς τούς 
περιπάτους.

ΊΙ περιουσία ρ.ου καί δ κύριός τη; είναι 
πρόθυμοι νά εύρεθώσι πρό τών ποδών σου, 
άρκεί νά γείνης ίδική μ ου...

Ερρίκος Δέ........
-— Πόσον καλός νέος αύτός ό κύριος Ερ

ρίκος ! ειπέν ή ’Ιουλία άναγνοΰσα τήν επιςο- 
λήν. Πόσον εύγενής καί έλεήμων καρδία! 
Ίδοΰ δτι ύπάρχουσιν άκόμη άγαθοί άνθρωποι 
έν τώ κόσμω, καί έγώ άπηλπιζόμην προ ολί
γου. Είναι, λέγει, πλούσιος, καί δλος του 
δ πλοΰτος θά γείνη ίδικός μου. Θά εχω αμά- 
ξας, θεωρεία, κοσμήματα θαυμαστάς . . .
Τωόντι πολλά πράγματα! . . . Έγώ δέ ή 
πτωχή κόρη τ ί θά θυσιάσω άπέναντι δλων 
τούτων; . . .  Α ϊ! τωόντι δίκαιος καί άγαθάς 
είναι δ κόσμος! προσέθηκε καί έκάθησε πάλιν, 
διότι καί πάλιν αί δυνάμεις άς έχορήγησαν
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αύτη ό πυρετός καί δ φόβος τοΰ θανάτου εί
χον έξαντληθή.

Δεν εΤχεν έτι καθήση κα'ι δ θυρωρός ένε- 
φανίσθη.

— Λοιπόν, δεσποινίς, τ ί άπεφασίσατε ; ή- 
ρώτησε μετά βαναύσου ύφους άμα είσελθών. 
Έσκέφθητε η όχ ι;

— Έ γώ; . . . τ ί νά σκεφθώ; έψέλλισεν ή 
Ιουλία [Λή δυναμένη νά συγκράτησή τάς πνευ
ματικά? αυτής δυνάμεις, ένεκα της κατα- 
στάσεως εις ην ευρίσκετο και μή γινώσκουσα 
τ ί ν’ άπαντήσνι.

— Ά λλά  περί τής επιστολής κα'ι τοΰ ενοι
κίου, δεσποινίς μου.

— "Α ! περί τής επιστολής καί τοΰ Ενοι
κίου, έψιθύρισεν η άτυχης κόρη, ώς ηχώ τών 
λόγων τοΰ θυρωροΰ.

— Ναι, περί τής επιστολής και τοΰ ένοι- 
κίου’ έσκέφθης θά σκεφθής’ διότι πρέπει άφεύ- 
κτως νά κενώση,ς τό δωμάτων, ώς σοι είπον.

— Ναί . . .  θά σκεφθώ, άπηντησεν ή νεά- 
vt? μή εννοούσα τ ί λέγει.

— Δέν άρκεΐ μόνον τό θά σκεφθώ, διότι 
δύνασαι νά τό λέγης πάντοτε, οσάκις σέ έοο>- 
τώσιν’ άλλά πρέπει νά σκεφθής ταχέως· έχο- 
μεν τώρα Sc μ. μ. τήν δγδόην θέλοι άνυπερ- 
θέτως άπάντησιν, επειδή αυριον θά έλθη 6' 
νέος ένοικιασ^ής. Θά ημαι είς τό δωμάτιόν 
μου μέχρι τής ώρας έκείνης περιμένων, προ- 
σέθηκεν δ θυρωρός και έξήλθεν.

— Φαίνεται ό'τι τό πουλάκι θά πέση είς 
τό δίκτυ μας, είπε καθ’ εαυτόν άμα έξελθών. 
Προχθές δέν ήθελε ν’ άκούσ·/) λόγον περί τής 
επιστολής, καί σήμερον είδα εν χαρτάκι ε
πάνω είς τήν κλίνην βέβαια θά είναι ή επι
στολή. Ά λλά  επιμονήν ποΰ έχει δ διάβολος .. 
Τί ανόητος! Ψοφά άπό τήν πείναν, ένώ δύνα- 
ται νά γείνη μεγάλη κυρία . . . "Ας υπάγω 
τώρα νά εΐπω τά νέα είς τόν κύριον Έο- 
ρΐκον.

"Εκαστος ήδη εννοεί διατί δ θυρωρός έπέ- 
μεινε μετά τοσαύτης άπανθρωπίας. Εϊδομεν 
τήν νεάνιδα είς τό πρώτον κεφάλαιον τής πα- 
ρούσης διηγήσεωςπαρακολουθουμένην υπό τ ώ ν  
δύο νεανιών, ών δ είς ήτο δ ‘Ερρίκος, ό'στις 
φθάς είς τήν οικίαν κατόπι τής ’Ιουλίας έδω- 
κεν είς τόν θυρωρόν τήν πρός αυτήν έπιστο
λήν, ήν κατ’ άρχάς ή κόρη περιεφρόνησί καί 
πρός ήν, πολιορκηθεϊσα υπό τών άναγκών καί

παρασυρομένη υπό τής έλπίδος τής ζωής, ή- 
ναγκάσθη νά έπανέλθτ,. Ό  νέος καθ’ έκάστην 
διήρχετο έκ τής οικίας ζητών πληροφορίας 
παρά τοΰ θυρωροΰ, ό'στις έ'λεγεν αύτώ ότι ή 
νεανις επιμένει άρνουμένη νά άπαντήσνι,διότι 
δέν ήθελε νά έ/.βιάση αυτήν. "Οτε ό'αως είδε 
χρυσά τινα νομίσματα μεταβάντα έκ τοΰ θυ
λακίου τοΰ Ερρίκου είς τό ί δικόν του καί ή- 
κουσεν ό'τι θά μεταβώσι καί άλλατοιαΰτα,άρ
κεΐ νά γείνν) πιστός τοΰ 'Ερρίκου σύνεργας, 
δ θυρωρός άπώλεσε καί τό έσχατον τής φι
λανθρωπίας ίχνος καί έπετέθη δι’ δλης τής 
βαναύσου βίας κατά τής άτυχους νεάνιδος.

— Λοιπόν ή τύχη μου άπεφασίσθ/;, είπεν 
ή κόρη μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θυρωροΰ’ 
αυριον θά ριφθώ είς τούς δρόμους, χωρίς νά 
ήξεύρω καί έγώ τ ί θ’ άπογείνω . . . ώ ! ν’ 
άπέθνησκον εως τής αυριον. Τότε θ’ άπη- 
λασσόμην τής αισχύνης ταύτης, καί τό σώμά 
μου δπωσδήποτε ήθελε ταφή . . .

Διήλθεν έκ τής κεφαλής της ή ίδέα τής 
αυτοκτονίας. Κατ’ άρχάς είδεν ό'τι τίποτε 
εύκολώτερον τοΰ θανάτου.

— Ανοίγω τό παράθυρον, είπε, ρίπτομαι 
καί πριν φθάσω είς τήν γήν, τά πάντα θά 
ήναι τελειωμένα.

Ταΰτα δέ λέγουσα έπλησίασεν ε’ς τό παρά
θυρον, τό ήνοιξε, παρετήρησε πρός τά κάτω, 
άλλά πάραυτα ώπισθοδρόμησε μετά φρίκης. 
Τόσω είναι αληθές ό'τι ή ζωή μέ όλας αύτής 
τάς συμφοράς καί πικρίας sivai προσφιλής 
καί γλυκεία. Αί χεΐρές της άνεπαισθήτως 
διηυθύνθησαν πρός τήν έπιστολήν, ήν άνέγνω 
καί πάλιν.

— Τί ζητοΰσι παρ’έμοΰ; . . . είπε. Τί ζη- 
τοϋσι παρά σοΰ, άθλία! . . . άνέκραξε μετά 
μικοάς σκέψεως, ζητοΰσιν δ,τι δέν δύνανται 
νά σέ άποδώσωσι, ζητοΰσι τό μόνον άγαθόν, 
τό δποΐον δέν ήδυνήθη νά καταστρέψν, ή δυσ
τυχία, τήν τιμήν σου ! . . .

Αί! είμαι μεμολυσμένη, καί άφοΰ έτόλ- 
μησα νά τό σκεφθώ, είμαι άξία οίκτιρμοϋ, 
προσέθηκεν έπιπλήττουσα έαυτήν. Ά λλά  ν’ 
άποδιωχθώ, έξηκολούθησε μετά τινα παΰσιν, 
ν’ άποδιωχθώ ώς κύων, ν’ άποθάνω τής πεί- 
νης είς τάς οδούς; ώ! είναι τρομερόν! είναι 
φρικώδες! . . . Λοιπόν προτιμότερον τό α
μάρτημα ; . . . . Τό αμάρτημα ; καί
πταίω έγώ, άφοΰ μοιραία βία μέ ώθεΐ πρίς
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τοΰτο,χωρίς νά δύναμαι ν’άντισταθώ πλέον;... 
Τίς θά μέ κατηγορήσω; . . . Τίς; Ό κόσμος 
ό'λος! "Ολων οι δάκτυλοι θά διευθύνωνται 
πρός έμέ, όλοι θά λέγωσιν, ιδού έκείνη!

Καί ή δύστηνος νέα έν τώ κυκεώνι αύτώ 
τών σκέψεων, έν τώ λαβυρίνθω έκείνω τών 
αντιφατικών ιδεών, εξ ών ουό’ ο σοφωτερος 
καί θαρραλεώτερος ήδύνατο να εξελθη σώος 
καί άβλαβης, κατελήφθη υπό φρίκης! Έστη 
ώ; άπολέσασα τάς φρένας περίτρομος καί 
έχουσα τους οφθαλμούς άκινήτους καί άπλα- 
νεΐς, είτα δέ διά μιας ώρμησεν έξω τοΰ δω
ματίου παράφορος, ώσεί έόιώκετο υπο τών 
Έριννύων ! Ούδ’ ήκουσεν έν τώ διαδρόμω, 
διότι ήτο νϋξ, καί δέν ήδύνατο νά ίδη, φ«- 
νήν τινα καλοΰσαν αύτήν μετά δειλίας.

Έξήλθε τής οικίας πάντοτε τρέχουσα ώς 
παράφρων.

Μετά τινας στιγμάς έξήλθε κεκυφώς καί 
περίλυπος δ μόνος αύτής φίλος, ο μόνος αύ
τής προστάτης, δ πτωχός εκείνος φοιτητης. 
Άπό τής ημέρας έκείν.ης, καθ’ ην παρηκολού- 
θησεν αύτήν, δέν τήν είδε πλέον.

Έπί μίαν ή δύο ημέρας περιέμενεν ήσύχως, 
μετά ταΰτα ό'μως ή άνησυχία του εγένετο 
πυρετώδης.

— Τί γίνεται; . . . ποΰ είναι; . . . μήπως 
ήναι ασθενής ; . . . Διατί δέν φαίνεται; . . .  
ήσαν αι βααανίζουσαι αύτόν σκέψεις.

Καθ’ ΐκάστην έφθανε μέχρι τής θύρας τής 
οικίας σκοπών ν’ άναβή’ άλλά μή τολμών α- 
νεχώρει πάντοτε σκεπτικός, ρεμβός, περίλυ
πος. "Απαξ μόνον έτόλμησε νά έρωτήστ; μετά 
δειλίας, άν ή ’Ιουλία ήναι επάνω. Είχεκατα- 
στήδ δυστυχής άντίκείμενον γέλωτος εις τους 
πέριξ οίκοΰντας. Τήν ημέραν ό'μως εκείνην η 
άπόφασίς του είχε γείντ) αμετάθετος’ έλαβε 
μεθ’ εαυτοΰ όσα είχε συνάθροιση χρήματα 
καί περιμείνας νά έπέλθτ] ή νϋξ εισήλθεν ή- 
ρέμα καί άπροποδητί είς τήν οικίαν. Α νέ
βαινε τήν κλίμακα μετά προσοχής μεγίστης, 
ίστατο περιδεής έπί τινας στιγμάς, κατε- 
βαινέ τινας βαθμίδας, άνέβαινε πάλιν. Έπί 
τέλους κατώρθωσε νά φθάση μέχρι τοϋ δια
δρόμου περιρρεόμενος υπό ίδρώτος. Έσκε- 
πτετο τ ί νά πράξη, πώς νά δικαιολογηση 
τήν έπίσκεψίν του, δτε ήκουσε θύραν άνοιγο- 
μένην καί προβαίνουσαν μεθ’ δρμής σκιάν γυ
ναίκας, έν ή άνεγνώρισε τήν ’Ιουλίαν. "Απαν

τό αίμά του συνέρρευσεν είς τήν καρδίαν και 
μόλις έτόλμησε νά κράξη, ’Ιουλία !

Περί τήν 2 μ. μ. τής έπιούσης οι φοιτη- 
ταί τής νομικής ΐσταντο πρό τής σχολής των 
περιμένοντες νά φθάσ'/) η ώρα τοϋ μαθήμα
τος, δτε τις τών συμμαθητών έφάνη έκ τίνος 
γωνίας κραυγάζων καί σείιον δια τής χειρος 
έφημερίδα ήν έκράτει.

* — Τί συμβαίνει; τ ί τρέχει; ήρώτησεν δλος 
έκεΐνος δ έσμός τών ζωηρών.

-—Δέν έμάθετε ; ή ήρωίς μας, ή ’Ιουλία, 
έκείνη διά τή ν  δποίαν τρελαίνεται δ φίλος μας 
Ε ρ ρ ί κ ο ς ,είναιέκδεδιητημένηπρώτης τάξεως...

-—Ψεύδος! έ/.ραύγασε φωνή τις έξελθοϋοα 
έκ τοϋ δμίλου.

— Κ αλά ! άπήντησε πρός τόν διακόψαντα 
δ κρατών τήν έφημερίδα, είτα δέ έξηκολού
θησε λαλών πρός τούς άλλους.

— Κρίμα είς τήν σεμνότητα μεθ’ ής διήρ
χετο! Είναι διεφθαρμένη, είναι κλέπτρια ! 
τοϋτο δέ είναι τόσον άληθές, δσον δτι είναι 
ημέρα καί δτι έγώ ονομάζομαι Λουδοβίκος, 
διετής φοιτητής καί θεράπων τής έπιστήμης 
τοΰ δικαίου.

— Συκοφαντία! Αφήσατε τήν δύστηνον 
νεάνιδα ήσυχον και μή θελετε να παίζετε 
μέ τήν δυστυχίαν, διέκοψεν δ πτωχός τής 
’Ιουλίας φίλος προσερχόμενος. Τί σάς πταίει 
τό άτυχές κοράσιον ;

— Πτωχέ μου ρωμαντικέ! πόσον σέ λυπού
μαι! Σέ έμάγευσαν,ώς φαίνεται, οί λαμπροί 
τής Ιουλίας οφθαλμοί, καί έχασες τάς φρέ
νας σου ! Διά νά σέ άποδείξω δμως δτι δέν 
λέγω λόγους, άλλά πράγματα, άκουσον καί 
σύ καί όσοι άλλοι δέν πιστεύετε, άκούσατε!

Έκτυλίξας δέ τήν έφημερίδα καί άναβάς 
έπί τίνος λίθου τού πεζοδρομίου άνέγνιο.

« Αυριον θά δικασθή νεάνις τις συλληφθεΐσα 
χθές τό έσπέρας έν τή δδώ κλέπτουσα έκ τ ί
νος καταστήματος τίμιου και ήσυχου πολίτου 
πράγματα πολύτιμα. 'II κορη αυτη νεω.ατ/ι 
τήν ηλικίαν καί ώραιοτάτη Ονομάζεται ’Ιου
λία Έπερνώ. Λέγεται δε ότι ανήκει εις συμ
μορίαν κλεπτών διωργανωμένην καί ό'τι έχει 
διαπράξ’/) καί άλλας κλοπάς. Ή δίκη θά ήναι 
λίαν περιέργος καί θά συρρεύσ/ι άρκετός κό
σμος είς τό δικαστήριον.»
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— ΈπείσΟητε λοιπόν, φίλοι μου, δτι δ 
άγγελός μας ήτο διάβολος μεταμορφωμένος 
καί δτι δέν πρέπει νά έμπιστευώμεθα είς 
τάς ωραίας; Καί έπειτα μέ κατηγορείτε ενί
οτε δτι προτιμώ νά καταδιώκω τάς άσχη
μους ! Ά λλά  μήπως έλάβετε καιρόν νά φι
λοσοφήσετε έπί τήν ανθρωπίνων πραγμάτων; 
Κυνηγεΐτε, φίλοι μου, αδελφοί μου, τάς ά
σχημους, διά νά έχετε ελπίδας επιτυχίας . . 
'Οπωςδήποτε χαίρω διά τό συμβάν τοϋτο, 
διότι ήδυνήθην δι’ αύτοϋ νά σάς αποδείξω τήν 
θεωρίαν μου ταύτην αναμφισβήτητο'/. 'II 
Ιουλία σας περιεφρόνησε τόν 'Ερρίκον, δστις 
βεβαίως θά τή προσηνεγκε πολλά, διότι θά 
είχεν άλλους καλλιτέρους,πλουσιωτέρους αύ
τοϋ. Τοϋτο δέ, επειδή ήτο ωραία. Έάν δμως 
ήτο άσχημος . . . . ώ ! τότε θά έτρελαίνετο 
δι’ αύτόν. Ά λλά  διά νά. μή πολυλογώ, πι
στεύω δτι θά κυρηχθήτε υπέρ τής αρχής μου.

Μετά τόν αυτοσχέδιον τοΰτον sub frigi- 
do Jove λόγον δ ρήτωρ κατέβη τοϋ αυτοσχε
δίου επίσης βήματος.

— Εύγε! εύγε ! μάς έφώτισας! μάς.έκέρτ 
δησας ! ήκούοντο έξ όλης τής πλατείας καί έξ 
δλων τών στομάτων τών φοιτητών, οΐτινες 
ρίχον συρρεύση ΐδόντες τόν ρήτορα κινοϋντα 
τάς χεΐρας καί κρατούντα τήν έφημερίδα καί 
νομίσαντες δτι πρόκειται περί τίνος διαδητ 
λώσεως η στάσεως έκ τών συνήθων έν Παρι- 
5 ΐοις, ιδίως δέ έν τόποις συχναζομένοις υπό 
τών σπουδαστών.

— Ά λλά  πού είναι ο ρωμαντικός μας ; ή- 
ρωτησεν ο ρήτωρ. Έξηφανίσθη δ δυστυχής ! 
'Ο διάβολος τήν αγαπα στά γεμάτα !

Τωόντι δ ατυχής νεανίας απούσας τό διά
φορον έκεΐνο τής έφημερίδος άπήλθε λάθρα 
δακρύων καί έχ(ον τήν οδύνην έν τή καρδία. 
Έσκέπτετο δτι ή κόρη έπραξε τό έγκλημα 
ολίγον μετά τήν ώραν, καθ’ ήν ούτος άπεφά- 
σισε νά υπάγη είς τήν οικίαν της, δπως τή 
προσενέγκη τήν συνδρομήν του. Έπέπληττεν 
εαυτόν, διότι δεν έδραμε κατόπιν της νά έ- 
ρωτήστι αύτήν, άν είχεν ανάγκην τινός. Έ- 
συλλογίζετο πάντα ταύτα, εΰρισκεν έαυτόν 
αδικαιολόγητον,καί έν τή απελπισία του ένό- 
μιζεν δτι εκείνος ητο δ κύριος τοϋ έγκλήμα
τος ένοχος !

ΐ\
Τωόντι τήν επιούσαν τό άκροατήριον το ϋ '

πλημμελιοδικείου ήτο πλήρες θεατών,παρα- 
συρθεντων άπό τήν είδησιν τής εφημερίδος. 
Τό ημισυ ώραϊον τοϋ άνθρωπίνου γένους, εις 
τήν περιεργίαν τοϋ δποίου δφείλει δ κόσμος 
τήν δυστυχίαν καί τάς συμφοράς του, άντε- 
προσωπεύετο υπό πολλών κυριών, κατεχου- 
σών τάς πρώτας θέσεις τού ακροατηρίου. Πα- 
ρήσαν ωσαύτως καί οί φίλοι ήμών φοιτηταί, 
οι μάλλον ένδιαφεοόμενοι είς τήν παρούσαν 
ϋπόθεσιν, θορυβοϋντες, άστεΐζόμενοι καί λε- 
γοντες μυρίας οσας τών άνοησιών εκείνων τών 
μεστών εύφυίας καί παρισινού άλατος.

Έπί τέλους παρουσιασθέντων τοϋ παθάν- 
τος, τής άδικησάσης καί τών μαρτύρων, ηρ- 
ξατο ή δίκη.

“Ά μα έπεφάνη τό ώχραν καί ώραϊον τής 
’Ιουλίας πρόσωπον καί τά χάριεν ανάστημά 
της κλίνον δπό τό βάρος τοϋ φοβερού δυστυτ 
χηματος, διηγέρθη ψίθυρος διαδραμών τό 
δικαστήριον δλον.

“ Τόσω νέα, τόσω ωραία, καί κακούργος! 
έλεγόν τινες,

— Πού κατήντησεν δ κόσμος ίέλεγον άλλοι,
— 'II κοινωνία ευρίσκεται είς άποσύνθεσιν!
— Ό νόμος πρέπει νά φανή αμείλικτος ! 

πρέπει άπαξ διά παντός νά κτυπηθώσι κατα
κέφαλα αύτοί οί χατεργαραΐοι!

Αί κυρίαι επίσης εύρον αφορμήν νά έ/.- 
χύσωσιν ά'πασαν τήν χολήν των εναντίον 
μιας άνηκούσης είς τό φύλον αύτών, —  
άφοϋ μάλιστα είχε τό ατύχημα νά ήναι καί 
ωραία!

Ό δε πτωχός φοιτητής έβυθίσθη εις τινα 
γωνίαν περίλυπος καί κατηφής, δπόθεν ήδύ
νατο νά βλέπη καί ν’ άκούη τά πάντα, χωρίς 
νά φαίνηται.

Μετά τάς συνήθεις διατυπώσεις τών δι
καστηρίων- «πώς ονομάζεσαι, πού έγεννήθης, 
πού κατοικείς, τ ί πρεσβεύεις, καί τά λοιπά,

-—Κατηγορεΐσαι δτι έκλεψας προχθές τό 
εσπέρας ένα άρτον, έν τή δδιο . , . έκ τού 
αρτοποιείου Μαρτίνου, είπε πρός τήν Ιου
λίαν δ ά'νθρωπος τού νόμου.Τί απολογείσαι;

—  Δυστυχώς ναι, κύριέ μου, έψέλλισεν rj 
’Ιουλία.

Κέος ψίθυρος διέδραμε τάς τάξεις τοϋ α
κροατηρίου.

— Ιδού τά πολύτιμον πράγμα τό δποΐον 
εκλεψεν ή δυστυχής! ειπεν είς τών φοιτητών·.
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— Αληθώς μεγίστη ζημία διά τίμιον καί 
ήσυχον πολίτην! ειπεν άλλος.

— Καί έπειτα άς λέγουν τινές δτι δέν θέ
λουν όλοι οί έφημεριδογράφοι κρέμασμα! είπε 
τρίτος.

’Άλ.λοι δε, καί μάλιστα τών κυριών τινες, 
είτε μή άκούσαντες καλώς τήν έρωτησιν τοϋ 
δικαστοϋ καί νομίζοντες δτι πρόκειται περι 
κλοπής πολυτίμων άληθώς πραγμάτων, είτε 
προσποιηθέντες δτι δέν ήκουσαν.

— Μετά πόσης αναισχυντίας δμολογεΐ τά 
έγκλημά της ή αναιδής ! έλεγον.

— Τί σέ ώθησε πρός τοϋτο, κόρη μου ; 
ήρώτησε καί πάλαν ο δικαστής.

' — Αυπηθήτέ με, κύριε πρόεδρε, μή μ’ έ- 
ρωτάτε- είναι τόσω θλιβερά αύτή ή ιστορία ! 
Τοϋτο μόνον ήξεύρω, δτι δέν είμαι τοιαύτη, 
οιαν μέ νομίζετε.

— Δεν αρκεί μόνον τοϋτο, τέκνον μου, 
πρέπει ν’ απόδειξης τήν άθωότητά σου. Τήν 
στιγμήν, καθ’ ήν σέ συνέλαβον, έκράτεις είς 
χεΐρας επιστολήν τινα- πόθεν προηρχετο η 
έπιστολή αύτη;

ΊΙ κεφαλή τής δυστυχούς κόρης, άκου· 
σάσης ό'τι τό γράμμα έκεΐνο, τό δποΐον κατά 
τήν βιαίαν φυγήν έκ τής κατοικίας της έλαβε 
μεθ’ Ιαυτής έν τή ταραχή της, περιήλθεν εί; 
χεΐρας άλλων, κατέπεσεν έκ τής αισχύνης. 
Σκεφθεΐσα δμως δτι ή σιωπή της θά καθίςα 
αύτήν μάλλον ένοχον είς τά δμματα τών 
δικαστών καί τοϋ δημοσίου και άντλοϋσα 
θάρρος έκ τής άπελπισίας της άπεφάσισε ν’ 
άπολ.ογηθή.

— Ό πατήρ μου, ειπεν, ήτο γενναίος καί 
έντιμος στρατιώτης φονευθείς κατά τήν έφο
δον τοϋ Μαλ.ακώφ. Άπέθανεν ούδέν άλλο 
άφήσας είς εμέ καί τήν μητέρα μου ή τό έν
τιμον ονομά του καί μικράν σύνταξιν. Έζώ- 
μεν άμφότεραι έκ τής έργασίας μας ήσυχοι 
καί εύτυχεΐς, δτε έπήλθε κατόπιν ή άσθε- 
νεια καί μετ’ ολίγον δ θάνατος τής μητρός 
μου. "Εμεινα είς τόν κόσμον τούτον μόνη, 
άνευ ούδενός στηρίγματος, πρός δε καί άνευ 
χρημάτων, διότι δλας ήμών τάς έξοικονομή- 
σεις είχε καταδαπανήσει ή άσθένεια τής μη
τρός μου. Είργαζόμην παρά τινι κυρία καί έκ 
τού έργου μου έποριζόμην τά πρός τό ζην, 
άλλά καί ή κυρία αύτη έπτώχευσε μετ’ ολί
γον. Μή δυναμένη δέ νά εΰρω εργασίαν έδα-

πάνησα δ,τι είχεν ή νόσος μοί αφήσει. Έπί 
τέλους έπήλθεν ή παντελής στέρησις. Ούδέν 
άλλο μοί ύπελείπετο ή ν’ άποθάνω τής πεί- 
νης. Τότε μοί έστάλη ή έπιστολή εκείνη, τής 
δποίας τό'περιεχόμενο·/ μόνον μετά φρίκης 
άναμιμνήσκομαι!

Τήν περιεφρόνησα! Ά λ λ ’ είχον νά φαγω 
δύο ημέρας, καί δ θυρωρός άπήτει τό ένοί
κιον. ΊΙ κεφαλή μου έ'καιεν, δ πυρετός μέ 
είχε καταλάβει- έκινδύνευον νά παραφρονή
σω ! Τά κατόπιν συμβάντα άμυδρά, ώς έν 
σνείρω, παρίστανται είς τήν μνήμην μου. Μοί 
φαίνεται ότι άνέγνωσα και παλ.ιν τ /jv επι
στολήν, ήτις έκυλίετο εις τό δωμάτιόν μου. 
Ό δαίμων τής ήδυπαθοϋς ζωής, ήτις μ-κα
λέ ι μέ τοσούτον ζωηρά χρώματα αφ’ ενός, η 
πείνα καί δ έξ αύτής θάνατος άφ’ ετέρου μ’ 
έτάραξαν καθ’ ολοκληρίαν τάς φρένας. Έρρί- 
φθην έξω τοϋ δωματίου, μή γνωρίζουσα τ ι 
πράττω, κατέβν,ν μετα σπουδής την κλίμακα, 
ώρμησα έξω τής οικίας καί ήρχισα νά τρέχω 
μέ'δλας μου τάς δυνάμεις, τάς δποίας είχον, 
ώς καταδιωκομένη υπό τοϋ φάσματος τοϋ 
θανάτου, Νομίζω δτι έτρεξα πολύ, διότι, 
δ'τε έστάθην, ήμην κατάκοπος.

Παρετήρησα δτι είχον ένώπιόν μου παρά- 
θυρον, δπισθεν τής ύέλου τού οποίου διεκρι- 
νοντο ώραΐοι καί νωποί άρτοι. Ή πείνα μέ εί
χεν αφανίσει, τά  ώτα μου εβομβουν, ενομιζον 
δτι τά περί έμέ αντικείμενα έστρέφοντο. Έρ- 
ρίφθην έπί τοϋ παραθύρου μήέχουσα τήν συ- 
ναίσθησιν τής πράξεώς μου, εθραυσα τήν 
ΰελον, ήρπασα τόν άρτον καί ήρχισα κατα- 
βοοχθίζουσα αύτόν μετά μανίας. Μέ συνέ
λαβον. ΊΙ μόνη μου άπάντησις πρός τάς ύ
βρεις, δς μοί έπεδαψίλευον, ήτο.— Αφήσατε 
με νά φάγω πρώτον, καί κάμετε με δ,τι θέλε
τε! δ,τι θέλετε!— Έν τούτοις χωρίς νά καμ- 
φθώσιν υπό τών παρακλήσεών μου, μέ ώδή- 
γησαν είς τήν φυλακήν.

Ιδού τά έγκλημα διά τά δποΐον κατηγο- 
ροϋμαι, προσέθηκεν η νεανις κλινασα τ /ιν κε
φαλήν καί καλύπτουσα τό υπό των δακρύων 
καταβρεχόμενον ωχρόν πρόσωπον ΐί,ζ  δια 
τών χειρών.

Τήν άποστροφήν, τήν καταλαβοϋσαν τά 
άκροατήριον κατά τήν έμφάνισιν αύτής, ήρ- 
ξατο κατά τήν πρόοδον τής απολογίας δια- 
δεχομένγ 5υμπαθειαί

9
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Έφ’ δσον η νέα κόρη προεχοφει, ή σιωπή 
ηΰςανεν, ή προσοχή έπετείνετο καί τό άκροα- 
-τήοιον σύμπαν συνείχε τήν αναπνοήν, μηδέ 
λέξιν τής ’Ιουλίας θέλον ν’ άπολέσν). "Οτε 
δε ετελειωσεν, δλων οί δφθαλμοί ήσαν πλή
ρεις δακρύων, ουδ’ αυτών τών δικαστών 
έξαιρουμένων.

Έν τούτοις,— τίς θά τό πιστεύσ-/;;— τό 
δικαστήριον σκεφθέν κατεδίκασε τήν νεάνιδα 
είς τριών ημερών φυλάκισιν πρός ίκανοποίη- 
τιν τοΰ νόμου!

Α ϊ! έχουσι τοιαύτας φοβέρας αδυναμίας οί 
άνθροϋπινοι νόμοι!

'II άπόφασις αΰτη διήγειρεν,ώς είκός, ούκ 
έλιγον θόρυβον, τών άκροατών έπικρινόντων 
μετά τίνος δριμύτητος τους δικαςάς. Αίφνης 
δμως ήκούσθη έν μέσω τοΰ θορύβου ή φωνή,

—  Σιωπή! σιωπή! ησυχία!
Κυρία δε τις έκ τών τοΰ άκροατηρίου,σχε- 

δόν παρήλιξ, έφαίνετο ώσεί θέλουσα νά δμι- 
λήση. Άφοΰ άποκατέστη ή ήσυχία,

—  Κύριοι, είπε πλη'ρης ένθουσιασμοΰ διά 
τήν αρετήν τής νεάνιδος, εΐμαι πλουσία καί 
άνευ συγγενών, έπιθυμώ δε έδώ, έπισήμως, 
τιμώσα τήν άρετήν τής κόρης νά τήν υιοθε
τήσω. "Ας μάθν] κα’ι αύτή καί πας ά'λλος δτι 
ό Θεός ούδέπητε εγκαταλείπει τούς ηθικούς 
καί έναρέτους !

Τό δικαστήριον δλον έξερράγη είς ζωηρο- 
τάτας επευφημίας.

—  Καί έγώ θά προσθέσω ά'λλο τι, προ- 
σεΐπεν ο γνωστός ήμΐν 'Ερρίκος εισερπύσας 
άπαρατη'ρητος είς τό μέσον τοΰ δικαστηρίου, 
διαρκούσης τής ταραχής, ην διήγειρεν ή πρό- 
τασις της αγαθής κυρίας. Είμαι εκείνος οςις 
έπότισε με πολλάς πικρίας τήν νεάνιδα ταύ
την, είμαι έκεΐνος δστις τνί έπέστειλε τό αΰ- 
θαδες έκεΐνο γράμμα, καί θέλω έδώ νά ζη
τήσω παρ’ αύτής συγγνώμην και νά τνί προσ- 
ενέγκω τήν χεΐρά μου. Ούδείς φόβος, μή 
νομισητε δτι πράττω τοΰτο χάριν τών χρη
μάτων τής κυρίας. Ό πλοΰτός μου είναι ικα
νός ν’ άτϊοκρούση πάσαν τοιαύτην ιδέαν. Εί
μαι δ Ερρίκος Δέ . . .  .

Νέαι ένθουσιώδεις έπευφημίαι υπεδέχθη- 
σαν τούς λόγους τοΰ νεανίου. Είς μόνος δέν 
έπευφήμησεν, άλλ’ έπεφάνη ωχρός καί κλο· 
νουμενος πρό τών κιγκλίδων τον ακροατη
ρίου άκούσας τούς λόγους τούτους.

—  Σας ευχαριστώ, κυρία, άπό καρδίας 
ύπέλαβεν αίδημόνως ή ’Ιουλία, καί δέχομαι 
μετ’ ευγνωμοσύνης τήν πρότασίν σας. Ευ
χαριστώ καί υμάς έπίσης, κύριε, προσέθηκεν 
άποτεινομένη πρός τόν νεανίαν, κα'ι σάς συγ
χωρώ εκ μέσης καρδίας. Πας δ έχων χρή
ματα δικαιοϋται έν τώ κόσμω τούτω νά θεω- 
ρή τούς δυστυχείς δπως θέλει καί νά κρίννι 
περι αυτών κατ’ άρέσκειαν. Σάς συγχωρώ, 
αλλά δέν δύναμαι νά δεχθώ τήν χεΐρά σαί. 
Γνωρίζω ένα, δστις μέ συνεπάθησε δυστυ
χούσαν, οςις, ένω σείς οι άλλοι διεσκεδάζετε 
με τήν άπελπισίαν μου, είχε τήν άγαθότητα 
να σάς έμποδιζγι, είς τοΰ δποίου τόν νοΰν, 
είμαι βεβαία, κακός διαλογισμός περί τοΰ 
χαρακτήρός μου δέν διηγέρθη, ένώ οί άλλοι 
έρριπτον κατ’ έμοΰ λίθον αναθέματος, διότι 
ήτο καρδία εύγενής καί αγία. Άφοΰ δ Θεός, 
εν τνί άπείρω Αυτοΰ άγαθότητι μέ κατέστη- 
σεν εύτυχή, άς κάμω και έγώ ένα τοιοϋτον. 
Είς αύτόν προσφέρω τήν χεΐρά μου.

Τούς λόγους τούτους έπηκολούθησε κραυγή 
τις καί ταραχή έν τώ ά/.ροα-ηρίω. Ό εύτυ- 
χής νεανίας, δν πάντες γνωρίζομεν, ήθέληιε 
νά ορμήσν!, δπως άσπασθή τό γλυκύ στόμα, 
τό άπαγγεΐλαν τούς ωραίους τούτους λόγους, 
αλλ’ ηαίόώς, ή φυσική του δειλία καί δ «τολ“ 
μος χαρακτήρ του έκράτησαν αύτόν, ή δέ 
μεγάλη έκ τής άρρητου χαράς συγκίνησις τόν 
έρριψεν λιπόθυμον είς τάς άγκάλας τών φί
λων του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Οί έφημεριδογράφοι— μέ τήν άδειάν των— 

άγαπώσιν ολίγον τά ψεύδη” ταύτην δμως τήν 
φοράν δέν δυνάμεθα νά έπιρρίψωμεν δλην τήν 
ευθύνην είς τούς συντάκτας της δημοσιευσά- 
σης τήν ψευδή περί τής κλοπής ειδησιν έφη- 
μερίδος. Αΰτη ήτο έπινόν,σις ζαχαροπλάστου 
τινός, δστις ήλπιζε νά κάμν) αρκετήν πώλν- 
σιν γλυκισμάτων καί πο τών κατά τήν ήμέ- 

- ραν τής δίκης, διεγείρων τήν περιεργίαν τοϋ 
κοινού, διότι είχε τό κατάστημά του πλη 
σίον τοϋ δικαστηρίου.

Τρεις ημέρας μετά ταΰτα— ητο Κυριακή—  
έτελοΰντο οί γάμοι τοΰ Frangois Copp ê 
ήδη διακεκριμένου συγγραφέως καί ποιητοϋ
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έν Παρισίοις μετά τής δεσποινίδας ’Ιουλίας 
Έπερνώ, ής αί παρειαί είχον άναλάβη τον 
Λ3ώτον αύτών ρόδινον χρωματισμόν και ητις 
έλαμπεν έκ καλλονής καί χάριτος.1

ΛΑΜΠ1ΌΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟνΛΟΣ.

ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ. ΕΙΣ ΒΟΥΝΟΝ.

(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ISABELLA BRAUN.)

Καί πάλιν ήλθε γελών τό έαρ. “Έξω! 
λοιπόν, έξω! ϊν’ άπολαύσωμεν τής θέας του 
έίς κοιλάδας, λειμώνας λαί δάση καί νεό
τητα πάλιν νά ροφήσωμεν έκ τοΰ ηπίου ρεύ
ματος τών άέρων, τών υπέρ αυτά έφιπτα- 
μένων. Ά λ λ ’ άν καί κατ’ έτος αί θωπεΐαι 
τοΰ έαοος άνανεοΰσι τήν καρδίαν ήμών, ούχ 
ήττον οί άνθρωποι δέν εϊμεθα, δσον καί ή 
άλλη φύσις, εύτυχεΐς. Τό έαρ ήμών άπαξ μο- 
νον θάλλει2 καί τά νεανικά αισθήματα πά
λιν άφίπτανται ουτω ταχέως, ώς τής αύρας 
αί πνοαί. Τά δένδρον όσον καί άν γηράσν;,

1 Σ. 2 . Παν πράγμα, οσω μικρόν και άν τί, εχει τ^ν 
ίστο,ίαν του* έποαένως και το διτγημα τούτο εχει 
τίιν ίδικν,ν του. Προ' τινο)ν ετών ο σεβαστό; καΟτ,- 
γητίις κ. Ν. Σαρίπολος έν τω· μαθτ,ματι ττ,ς Π ο ι- 
ν ι κ τ. ς Δ ι κ ο ν ο α ί α ς θίλων νά παρασττ.σν) τοίς 
άκροαταΓς αΰτου οτι ό νομος είναι αμείλικτος και 
τιμωρεί πάντοτε το άδίκτ,αα, οίον δτ,ποτε και αν vj 
το παράγον αΰτ'ο αίτιον, εστω και άν γίνητα ι, ώς έν 
ττ, περιστάσει. ταυ-*/}, προς αποφυγήν άλλου μεγα- 
λειτε'ρου αμαρτήματος, ώμίλησεν τ,μΓν περι τίνος 
νεάνιδος πτωχτ.ς τών Παρισίων, τίτις μη θίλουσα νά 
πωλτ,στ, εαυτόν τ,ναγκάσθη νά κλέψνι ενα άρτον, ό
πως· κατορθώστρ νά ζτζσνί τ.με'ρας τινάς, καθ1 ας τ,λ- 
πιζε νά ευ:νι έργασίαν, συλληφΟεϊσα ομως και £ικα- 
<$εϊσα κατεοικάσΟη εις τριήμερον φυλάκισιν. *11 διτ.- 
γ*ΐσις αυτη του σε&αστου και πολυμαθους καθηγητου 
ν.μών ύπτ,ρξεν ίη βάσις έφ·5 r ;  ώκοοομτΟη τι μικρά 
ιστορία τ,ν προσηνεγκομεν τοις συνδρομτταΓς του 
Β υ ρ ω ν ο ς.

2 Τούτο, νομίζω, ισχύει και περί του έρωτος λ ιγο - 
μενον κα ι μ* ενθυμίζει ο ,τι έγραψα ποτε κ ’ έγώ κατά 
τ* ;  πρώτας έαρινάς μου τμ έρ α ς :

*Α χ ! βάλλει άπας^  άπαξ θάλλει μονον,
Μ ετά καρπών ό έ'ρως ό βαθύς 
^Χψίστων τ^ονών ομου και πόνων 1

χλΘ’ έκαστον νέον έαρ άνανεοΰται καί λάμ
πει πάλιν άνθοστόλιστον" άλλά τήν παρακ.- 
μήν καί τά γήρας τοΰ άνθρώπου ουδέποτε 
πλέον ή νεότης διαδέχεται έπί τής γής: 
Έγήρασε ; τετέλεσται τότε-1 καί ό'μως ϊσως 
δι’ αύτό τοϋτο μάλιστα είσαι τόσον κατα- 
κτηκτής τών καρδιών, ώ μάγε Νεότης!

Οί στοχασμοί ούτοι δύνανται πενθίμως νά 
διαθέσωσι καί τήν φαιδροτάτην τών καρδιών 
πρός τήν θέαν τοϋ έαρος, έάν δ άνθρωπος ευ- 
ρίσκηται είς τό μεταξύ τοϋ θέρους καί τοϋ

1 'ίϊ{  και -ή xugja Ευφροσύνη Xau.apTsiio'j περ ι- 
π *θώ ; όροι» χ* ί χαοιεντω ; λέ-γει:

«Τοΰ εαρο'ς μου άνθηοοί 
Πώς φεύ-ρτε, ?> χρο'νοι,
Κ *ί (Λ* αποχα ιρετάτε;
2ταθ?,τε /.ctl u.'il, ά σ π λ α χ νο ι,
Και ρ.τι, άνδρωποχτονοι,
'Εν τάχει u.ri π εο ίτε  ! »

«Μ ί μας άιτογυμνώνετε 
Τοϋ Πλάατου τα  πο ικ ίλα  
KoajiTiiAaTa κα ι κάλλη,
'Ό πω ς το δένδρον ο χειλών 
ϊΑποστερεΐ τά  φύλλα,
ΙΙλήν τοΰτο πά λ ιν  θ-άλλει* . . »

« Ά λ λ ’ ίι Νεο'τη; ; <?εϋ ! χύτη 
Δεν επ ιστρίφει πλέον 
*Λς απαυα ·5ι ψύαις,
’Αλλα περά κα ί άφαιρεϊ 
Παν άνθος, παν ύραΤον,
Κ’ επέρχεται νι/.δύσις.»

Κ’ ίιχοΰ αύτοΰ τά  χ ε ίλη  προ' τ ίνο ς παρόμοιον ο ιή - 
νοιξε παράπονον ίν α  τ ά  ίέ ν ίρ α  έν φθινοπώρω  π α -  

ρεττ,ρου·*.
• Β λέπ ε ις  τοΰς κλάδους τω ν ^υανους 

Τ ά  δένδρα προς το ύς Ούρανους 
Ώ ς  χεΐρας ν ’ ά ν υ ψ ω σ ι; ;
ΙΙα ρ ακ αλο ΰ ϊΐ τον Θεόν 
"Ανθ-η κ α ι φ ύλλα  κ α ι καρπόν 
Κ αι π ά λ ιν  νά  το ϊς  δώθ7····“'-

Έ κ ε ινα  6ά είϊακουσβοϋν 
Κ αι π ά λ ιν ,  αχ  ! 6ά σ τ ο λ ίζ ο υ ν  
Με φ ύλλα  κ α ι |αε ανθτ.·
Ποτέ πλήν δεν παλινδρομεί,
Ά λ λ ’ α ιω ν ίω ς 4ι έαή 
Νεο'της έμαράνθϊ!.

Φ. Α .Ο ΙΚ .
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φθινοπώρου τής ζων;ς του σύνορον. Παρομοίως 
κ’ έγώ αύτή διετέθην οίκαδ’ έπανερχομένη 
έξ έαρινοϋ περιπάτου, καθ’ 8ν είχον κατα- 
σκοπεύσει τήν Θαυμασίαν άναγέννησιν τής 
φύσεως. Μελαγχολώσα καί σχεδόν περιαλ- 
γής ήνοιξα τά παράθυρόν μου καί περιέφείον 
βλέμμα είς τό πέριξ υπό τής εσπέρας ήδη 
καταλαμβανόμενο-; τοπίον, δπερ ό "Ηλιος 
μόλις άπεχαιρέτισεν. Ά λ λ ’ αίφνης έπεσε τό 
βλέμμα μου έπί τά απέναντι βουνάν, δπερ 
έβάπτιζε τήν γιγαντώδη κορυφήν του είς τά 
κυάνεα δψη.

«’Αρχαίος σύντροφος καί σύ ! «άνεφώνησα. 
« Έπί της κεφαλής σου φέρεις κάλυμμα έκ 
χιόνος' βαθεΐαι αύλακες ένεχαράχθησαν είς 
τό μέτωπόν σόυ, δπόθεν συχνά ρεύματα, 
ωσάν δακρύων έξ ανθρωπίνων οφθαλμών, έκ- 
βλύζοντα καθορμώσι. Τά πάντα περί σέ 
χλοάζουσιν, άνθοϋσιν. Άλλ.άσύ μόνον τά επι
βλέπεις έ/. τοϋ ΰψους σου. Την ί δίκην σου 
κεφαλήν δέν κοσμεί εαρινός στέφανος.»

Τότ’ αίφνης ά/έλ,αμψεν ή κεφαλή τοϋ βου
νού έν έξαισία ροδοπορφύρω φωταύγεια, ώς 
άν έξεφαίνετι φλογερός τις έντοσΟέν του εν
θουσιασμός, δμοιος πρός τάν έν τω ά νθρωπίνω 
οφθαλμώ έ/ίοτε παρατηρούμε'.ον. Τά άψυχα 
πλάσματα τής φύσεως έ'χουσι καί αύτά τήν 
μυστηριώδη γλώσσάν των, καί μοί έφάνη ώς 
νά ώμίλει τό βουνόν :

«Γέρων είμαι αληθώς' χίονα φέρω έπί τής 
κεφαλής μου, ούδ’ άλλη τις λάμψις μέ κο
σμεί. Αύλακες διασταυρούσι τό πρόσωπόν 
μου καί δταν πέριξ μου ή καταιγίς ώς καί 
περί παν δημιούργημα, μαινομένη βοά, τότε. 
είς ρύακας καθορμώσι τού βουνού τά δά
κρυα. Ά λλά  διατί νά με x-λαίης καί συνάμα 
σεαυτήν; Μήπως οί άνθρωποι διά τήν γη- 
ραλέαν ηλικίαν μου καί οψιν μέ άναπώσιν 
όλιγώτερον ή τούς χλοανθεΐς λόφους; Δέν 
βλεπεις πόσοι καί πόσοι μάλιστα έν αγάπη 
καί πόθω προσέρχονται εί; εμέ καί πιστώς 
μοι άφοσιωμένοι μένουσι καί με.τά πάντα τ ’ 
άλλως τόσον ευμετάβλητα αίσθήματά των; 
Καί δέν άίού εις συχνά φωνάς καί αλαλαγ
μούς χαρας άπό τής κορυφής μου άντηχού- 
σας μακράν, μακράν, έως κάτω είς τά βάθη 
τής κοιλάόος ; ’ιδού πόσον ευχαριστούνται 
παρ εμοί οι ανθροιποι. Καί συχνά μέ ά/α- 
οαινε( κάνεις των ίνα επανωθέν μου έπισκο-

πήσ-/] τήν γήν, επειδή ελεύθερον πρός θέαν 
τών πέριξ πάντων νά περιφέρτι δύναται τό 
βλέμμα. "Η μή αί ραδιναί έλάται καί τά 
άνθη άπαξιοϋσι νά θάλλωσιν είς τούς πρόπο- 
δάς μου; Συνετίσου καί μάνθανε, παρ’ έμοΰ· 
ιδού- θά σοί έμπιστευθώ τό μυστικόν μου.»

«Έγώ καί δ Ουρανός έχομεν κάμει συμ
φωνίαν. Ή κεφαλή μου άνυψοΰται πρός αύ
τόν. Τήν πρωίαν, δτε τάν ήλιον αποστέλλει 
είς τήν περιοδείαν του, ήρεμα ούτος δίδε: μοι 
ασπασμόν. —  Κ λαίω ; τότε υπό τό μειδία
μά του αποξηραίνονται τά δά '.ρυά μου" πρό; 
τούτοις διατηρεί έπί πολύ ανθούν καί θάλ- 
λον τό πλήθος τών παρά τούς πόδας μου 
φυτών. Καί τήν περιβολήν μου συχνά κοσμεί 
έφ’ δλην τήν ημέραν διά χρυσοφαών ζωνών* 
καί τήν εσπέραν οΰτως ευμενής καί χαρίεις 
μέ αποχαιρετίζει φλογερόν αποχαιρετισμόν, 
καθώς ήδη παρετήρησες».

« Ά λλά  καί άνευ τής στολής μου οι άνθρον 
ποι μέ άγαπώσι, άν καί αύτοί άγνοοϋσι τό 
διατί, πλήν έγώ τά γνωρίζω καί ιδού σοι 
τό λέγω. —  'Όσον φαλακρόν καί ψυχρόν καί 
άν φαίνιυμαι, δμως ενδόμυχος φλόξ ακμαία 
διασώζετ’ έν εμοί. Έκ ταύτης πηγάζει μα
γεία, είς $ν ούδείς, πίστευσόν μοι, ν’ άντί- 
στν; δύναται. Διά τοϋτο οί άνθρωποι πάν
τοτε καί πάντοτ1 έπανέρχονται είς εμέ: γέ
ροντες, νέοι, πάντες αδιακρίτως».

Αύτά μοι είπε τό γηραιόν βουνάν διά τής 
μυστηριώδους φυσικής του γλώσσης, καί ή 
καρδία μου ένηλάλαξε δι’ο,τι είχον ακούσει-. 
Κατόπιν έγένετο σκότος. Τά βουνάν πεοιεκα- 
λύφθη διά τοϋ μανδύου τής νυκτός. Ούδέ τό 
διέκρινον σχεδόν πλέον. Ά λ λ ’ έκεΐ, δπου ή 
κεφαλή του πρίτερον έφαίνετο κάτω βλέπου- 
σα, άνέτελλεν ήδη άστρον μαρμαρύσσον, καί 
εν άκόμη καί πάλιν έν καί όσημέραι περισ- 
σότερ’ άστρα ήρχοντο χρυσαυγή.

«Άκολούθει τό παράδειγμά μου!» —-μοί 
έφάνη προσψιθυρίζον τό περικεκαλυμμένον 
βουνόν. —  «Οΰτω κατά τάς ημέρας τοϋ γή
ρατος σου δέν θέλουσί σοι συμβαίνει χείρονα 
τών ήδη συμβαινόντων είς έμέ. Καί δταν τοϋ 
θανάτου σέ καλύψη τό σκότος, έπιλάμπουσι 
τότε έκεΐ, ένθα διήγες, τά χρυσαυγή άστρα 
τής μνήμης σου».

Έ  Ά θήνα ις τί) 28 Μαίου 1874.
(Έ λ ιυθ ίρ ω ; έκ ττ.ς Γίδίλάνικϋ;)* 

Φ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΜΓΣ.
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Ι ΣΤΟΡΙ Α
Τ Ο Υ  Τ Ρ ΙΑ Κ Ο Ν Τ Α Ε Τ Ο Υ Σ  ΠΟ ΛΕΜ Ο Υ 

6*ο ΣΧΙΛΕΡΟΥ.

ΒίβΛίον πρώτον.
§ 1 Άπό τής ένάρξεως τοϋ έν Γερμανία 

θρησκευτικού πολέμου (τής μεταρρυθμίσεως) 
μέχρι τής έν Μούνςερ ειρήνης ούδέν μέγα καί 
λόγου άξιον έγένετο έν τω πολιτικώ κοσμώ 
Τίς Ευρώπης, είς τό δποΐον νά μή συνήργησε 
οπουδαίως δ πόλεμός ούτος (η μεταρρυθμι- 
σις). "Ολα τά έν τή προκειμένη έποχή συμ
βάντα συνέχονται μετατής Μεταρρυθμίσεως, I 
άν μή εύθέως έκ ταύτης άπορρέουσι, καί έκά- 
στη μεγάλη ή μικρά χ,ωρα υπέστη κατά το 
μάλλον ή ήττον, αμέσως ή εμμέσως ταύτης 
τήν έπίδρασιν.

§ 2 Κατά τής Μεταρρυθμίσεως καί τών 
δπαδών αύτής διηύθυνεν η 'Ισπανία απασας 
τάς πελωρίους της πολνίτικας δυνάμεις ένεκα 
τής μεταρρυθμίσεως εμφύλιος άνήφθη πόλε
μος, δςις έπί τέσσαρας θυελλώδεις βασιλείας 
διετάραξεν έκ βάθρων την I αλλιαν, εφερεν 
είς τούς κόλπους τής πατρίδος αλλοφύλων 
δπλα καί μετέβαλεν αύτήν έπί ήμίσειαν εκα
τονταετηρίδα είς θέατρον οδυνηρότατων ερη- 
μώσεων.-—Ή Μεταρρύθμισις κατέστησε μι
σητόν τόν 'Ισπανικόν ζυγόν εις τας Κ α . ω 
Χώοας παρ’ αίς τά .χρειωάη παρασκευασασα 
έζήγειρε τάν πόθον και το θάρρος να θραυ- 
σωσι τάν ζυγάν αύτόν "Ολ,α τά δείνα άτινα 

• Φίλιππος δ δεύτερος κατά τ ή ς  βασιλίσσης τής 
Αγγλίας διέπραξεν, ήσαν τρόπον τινά έκ- 
δίκησις, διότι αΰτη υπερασπιζετο τους δια- 
μαρτυιομένους υπηκόους και προίστατο θρη
σκευτικής μερίδος, ήν ούτος ήθελε νά έξον- 
τώση. Αί τής έκκλησίας διαιρέσεις συνεπή- 
γαγον έν Γερμανία διηνεκείς πολιτικάς διαι
ρέσεις, αίτινες έπί μίαν περίπου εκατονταε
τηρίδα έρριψαν μέν τήν χώραν ταυτην είς 
ταραχάς καί θορύβους, άλλ’ ούχ ηττον ύψω
σαν εναντίον τών πολιτικών καταθλίψεων 
μόνιμον προπύργιον.— "Ενεκα τής Μεταρρυθ
μίσεως αί άρκτικαί δυνάμεις Δαπμαρκια καί 
Σουηδία, προσελήφθησαν τοτε πρώτον εις το 
πολιτικόν τής Ευρώπης σύστημα, διότι διά 
τής προσχωρήσεώς των ού μόνον ή τών δια- 
μαρτυροαένων συμμαχία εκρατύνετο, άλλα

καί αύται αυται λίαν ώφελοϋντο. Κράτη ά 
τινα μέχρι τούδε μόλις άλλήλοις προσήγγι- 
ζον, ήρξαντο έ'νεκα τής Μεταρρυθμίσεως είς 
στενήν ερχόμενα έπαφήν καί άμοιβαίαν αι
σθανόμενα πολιτικήν συμπάθειαν. Οΰτως έ
νεκα τής Μεταρρυθμίσεως ού μόνον πολΐται 
πρός πολίτας καί Ηγεμόνες πρός τούς υπη
κόους των, άλλά καί έθνη δλόκληρα μετέβα- 
λον τάς πρός άλλήλους σχέσεις- διά σπανίας 
δέ τών πραγμάτων φοράς η τής έκκλησίας 
διαίρεσις έπήνεγκε τών έθνών τήν ένωσιν. 
Φοβερά μέν καί δλεθρία ήτο ή πρώτη πρά- 
ξις, δι’ ής ή καθολική αΰτη πολιτική συμπά
θεια έξεδηλώθη,— τριακονταετής καταστρε
πτικός πόλεμος δστις άπό τών ένδοτέρων τής 
Βοημίας μέχρι τών πηγών τοϋ Καλδιος απο 
τών οχθών τοϋ Πάδου μέχρι τών παραλίων 
τής Βαλτικής έξηφάνισε τήν καλλιέργειαν 
άνεστάτωσε χώρας καί απετεφρωσε πόλεις 
πόλεμος, καθ’ δν χιλιάδες μαχητών οίκτρόν 
εύρον θάνατον, δ όποιος τά έν Γερμανία υπο- 
φώσκοντα τής γεωργίας ζώπυρα επι ήμίσειαν 
εκατονταετηρίδα κατεσβήσε και τα μόλις α- 
ναγεννώμενα χρηστά ήθη εις την αρχαιαν 
βάρβαρον αγριότητα έπανέφερεν. Ά λ λ ’ ή 
Εύρώπη έξήλθεν άδάμαστος καί έλευθερα εκ 
τοϋ φοβερού αύτοϋ πολέμου, καθ δν τοτε 

I πρώτον άνεδείχθη ως άλληλ.ένδετος πολι- 
I τική κοινωνία, ή δε άλληλ.ουχ ι̂α αυτ/1 τών 

Κρατών, ή ώς έκ τού πολέμου δημιουργη- 
θεΐσα, ητο ικανόν κέρδος, ωςπε να ε^αλειψγι 
είς τά ομματα τοϋ Κοσμου τας φριχ-τοτητας 
του. Ή φιλοπονία καί ή έργασία έξηφάνισεν 
ήρεμα δλα τά φθοροποιά ίχνη τοϋ πολέμου, 
ένώ τάπαρακολουθήσαντα τούτω ευεργετικά 
αποτελέσματα είσίν ανεξάλειπτα. Ή καθο
λική λοιπόν αΰτη τών Κρατών συμπάθεια ή 
τάν έν Βοημία τιναγμόν είς τά ήμισυ της 
Εύρώπης μεταδώσασα περιφρουρεΐ ήδη τήν 
άποπερατώσασαν τάν πόλεμον τούτον ειρή
νην. 'Ως ή φλόξ τής έρημώσεως έκ τών ένδο
τέρων τής Βοημίας, Μοραυίας καί Αυστρίας 
έξώρμησεν, ϊνα πυρπόληση τήν Γερμανίαν, 
Γαλλίαν, τό ήμισυ τής Εύρώπης, οΰτως ή δ̂ας 
τής Βιομηχανίας καί τοϋ πολιτισμού οόόν 
θά τάμη έκ τούτων τών κρατών ϊνα φωτίση 
καί άναζωογονήσ-/) τας χωράς έκεινας.

§ 3 Πάντα ταϋτα είσίν έργον τής Θρη
σκείας- άλλ’ ούχί δλως αποκλειστικόν. ’Ά ν
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τό άτομικον συμφέρον καί τά κοινόν αγαθόν 
δεν ηνοϋντο μετ’ αυτής εγκαίρως ουδέποτε ή 
φωνή τών Θεολόγων καί τοΰ' λαοϋ θά εδ'ρι- 
σκον τόσον προθύμους ηγεμόνας,ουδέποτε τά 
νέα κηρύγματα τόσον πολλούς, τόσον ί’σχυ- 
ρους, τόσον αφωσιωμένους ΰπερασπιςάς. Μέγα 
πλεονέκτημα διά τήν Θρησκευτικήν έπανά- 
στασιν ήτο, δτι εϊχεν υπέρ έαυτής τήν νι- 
κώσαν ίσχυν τής αλήθειας, ή τής φαινομένης 
αλήθειας.— Αί καταχρήσεις τής παλαιάς εκ
κλησίας, α: μωρίαι τών δογμάτων της, αί 
υπερβολικαί απαιτήσεις της έμελλαν άναν- 
καίως νά κινήσωσι τήν άγανάκτησιν τών άν
θρώπων, οίτινες «ίσιωτέραν προοιο>νιζόμε ο̂ι 
εποχήν όιετέθησαν εύμενώς είς τήν παραδο
χή* τής βελτιωθείσης θρησκείας. Τά θέλγη
τρα τής άνεξαρτησίας, αί πλούσιαι τών μο
ναστηριακών κτήσεων λεΐαι έγαργάλιζον 
τους βασιλείς εις τής θρησκείας τήν μεταβο
λήν και ένδομύχως ούκ ολίγον ένίσχυσαν τήν 
πεποιθησίν των' άλλ’ ίνα δριστικώς άποφα- 
σισωσι, μόνον τοϋ Κράτους τά συμφέροντα 
ήδύναντο νά τους πείσωσιν. Ά ν  Κάρολος δ 
V. εν τνί μέθ·/] τής ευ τυχίας του, δέν έπεβου- 
λεύετο τήν αυτονομίαν τών Γερμανικών κρα
τών, δυσκόλως συμμαχία τών διαμαρτυρο- 
μένων θα εσχηματιζετο όια νά πολεμήσϊ) 
υπέρ τής ελευθερίας τής πίστεως. Ά ν  οίΓουΐ- 
ζοι δεν έδείκνυον φοβεράν φιλαρχίαν, ουδέ
ποτε οί έν Γαλλία Καλβινισταί θά έβλεπον 
έπί κεφαλής των τον Κονδέ ή τόν Κολιγνύν 
καί άν ή έδρα τής 'Ρώμης δέν επέβαλλε τόν 
φόρον τών δέκα καί είκοσι δηναρίων, ουδέ
ποτε θά άπώλλυε τάς ηνωμένας Κάτω Χώοας. 
Έν ώ λοιπόν οί μέν βασιλείς ήγωνίζοντο 
υπερ τής εαυτών σωτηρίας ή μεγαλείου δ 
Θρησκευτικός ενθουσιασμός προσέκτα αύτοϊς 
στρατιάς καί ήνοιγεν αύτοϊς τους θησαυρούς 
τοϋ λαοϋ, δ δέ πολύς όχλος, δσάκις ή ελπίς 
λείας δέν εσυρεν αυτόν υπό τάς σημαίας των, 
ένόμιζεν, δτι χύνει τό αίμά του υπέρ τής ε
λευθερίας έν ώ τό έχυνεν απλώς ιίρός τά συμ
φέρον τού ήγεμόνος του. .

§ 4 'Ικανόν ευτύχημα διά τους λαούς ήτο, 
οτι τό συμφέρον τών ηγεμόνων στενώτατα 
συνεδέετο^τήν φοράν ταύτην μετά τοϋ ίδικοΰ 
των και εις την σύμπτωσιν ταύτην δφείλουσι 
τήν άπό τοϋ παπισμοϋ έλευθερωσίν των. Εύ- 
τυχνμα έπισης καί διά τούς ηγεμόνας ήτο,

ότι ο υπήκοος υπέρ τών ιδίων έμάχετο συμ
φερόντων, έν ώ δ ήγεμών τά έαυτοϋ ύπερα- 
σπίζετο. Έν τή προκειμένη εποχή ούδείς ή- 
γεμων έοασιλευεν εν Ευρώπη τόσον δεσπο- 
τικώς, ώστενά καταφρονή τοϋ λαοϋ του τήν 
θελησιν, ίνα τους ιδίους επιδίωξη πολίτικους 
σκοπούς. Ά λλά  καί πόσον δυσχερές άπέβαινεν 
ίνα ταύτην τήν θελησιν τοϋ λαοϋ υπέρ τών 
ιάίων κερδήσν) σκοπών καί πρός ίδιον στρέψη 
ώφελος ! Ο: σπουδαίοι λόγοι οί γεννώμενοι 
άπό τά έθνικά συμφέροντα δέν συγκινοϋσι 
τον υπήκοον, διότι σπανίως τούς κατανοεί. 
Εις τήν περίστασιν λοιπόν ταιϊτην επιδέξιος 
ηγεμών ώφειλε νά συνδέση τά συμφέρον τής 
πολιτείας μέ αλ7>ο συμφέρον, δπερ νά κολα- 
κευη τόν λαόν, καί άν τοιοϋτο δέν υπήρχεν, 
ωφειλε νά τό έπινοήση.

§ 5 Έν τοιαύτνι εύρίσκοντο καταστάσει 
πολλοί τών υπέρ τής μεταρρυθμήσεως στρα- 
τευσάντων ηγεμόνων. Δι’ «καταληπτού τών 
πραγμάτων περιστροφής ή τής εκκλησίας διαί- 
ρεσις συνηπτετο μέ δύο πολιτικά γεγονότα^ 
ων ανευ αυτη άλλοίαν θά έλάμβανε τροπήν' 
τούτεστιν : ή δσημέραι προϊοϋσα τοϋ αύςφια- 
κοϋ οίκου επικράτησις, ή'τις ήπείλει τήν 
ελευθερίαν τής Ευρώπης, καί δ διάπυρος υπέρ 
τής παλαιαςεκκλησίας ζήλος τοΰ οίκου τού
του. 'II μεν έξήγειρε τούς βασιλείς, δ δέ 
εςωπλισε κατ’ αύτοϋ τά έθνη.

("Επεται συνέχεια.)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΑΛΙΙΣ·
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ΕΠΙίΤΟΛΗ

Τί} δεσποσύνη Ε. Π . Α.

Συχνά τον οίκον παραιτών και φεύγων τούς ανθρώπους 
Είς απροσίτους φέρομαι και φιλέρημους τοπους 
Έ νθ’ έπι βράχου σκελετού παρά τη παραλία 
Προσφέρω τό θυμίαμα τνί μοίρα τή αθλια 

Στενάζων.

Χθες τον βορραν μυκώμενον και μαύρην καταιγίδα 
Ν’ ένδύη νέφη κελαινά τόν ουρανόν μου είδα 
Και τήν τοΰ ναύτου μητρυιάν τήν θάλασσαν τό κΰμα 
Νά έξεγείρη μετ’ όργής καί θραύη παραχρήμα 

Παφλάζον.

Και εΤπον έφυγε λοιπόν το εαρ ; καί με πονον 
Έστέναξα ένθυμηθείς τών παρελθόντων χρόνων·
Διότι εις τόν στρόβιλον αυτής τής τρικυμίας 
Έκατοπτρίσθη καθαρώς και τής εμής καροιας 

Ό σάλος.

Άπεθαρρύνθη ή ψυχή, κ’ ύπό τής δυστυχίας 
Λαμβάνουσ’ ή διάνοια πληγας πο7̂ υ βαρείας ,
Έν τέλει άφηνίασεν κ’ ώς ασεβής προβαίνει 
Τόν ποιητήν τής συμφοράς αυτής καταρωμενη 

μεγάλως.

Σύ μ’ εσωσας παρηγόρα είποϋσα δμως έπη 
Πρός ά ούδ’ έπ έλάχιστόν νά δυσπιστήσω πρέπει· 
Διότι σύ ώς άδελφή τών αγαθών άγγέλων 
Είξεύρεις τά έν ούρανώ· έπείσθην κ’ είς τό μέλλον 

Ελπίζω.
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ΕΚ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

τής δεσποσύνης"4 1 ?  -Λ. Κ.

Σέ ειδον χθές δακρύουσαν χαι τείνουσαν τό ομμα 
Προς τοϋ ούρανοκράτορος τό φωτοβόλον δώμα·
Ωμίλει τότε ή ψυχή μετά σκιάς άγίας 
Και /;ν το δάκρυ σου άγνον θυμίαμα λατρείας 

Πρός τήν μητέρα.

Σύ λύρα μάρτυς κήρυξον τίνα παρηγορίαν 
Είς τοΰ πατρός έστάλαξε τήν τλήμονα καρδίαν 
Διότι είς τον στρόβιλόν τής ανθρώπινης δίνης 
Εύκόσμως είδε βαίνουσαν έπί τά ίχν’ έκείνης 

Τήν θυγατέρα.

Σοί ενθυμίζω τήν χαράν νΰν έν τή εορτή σου 
Νομίζων τοΰτο φίλη μου άρκοΰσαν αμοιβήν σου 
Ο Ψάλτ?Κ τοΰτο σ’ εύχεται νά ζήσης εύδαιμόνως 
Καί νά κηρύττη πάντοτε ώς σήμερον εύφώνως 

Τάς άρετάς σου.
I . ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

ΤΗ ΔΕίΠΟΙΝΙΔΙ A .... Π....

Πρίν έξαπλώσης τά πτερά, 
Μικρόν πτηνόν, καί φύγης, 
Πρός τι, ω κόρη γλυκερά,
Τήν ΰπαρξίν μου θίγεις

Με δρόσον τών αγγέλων; 
Εαν μακραν σου σκοτεινόν 

Τοΰ βίου μου τό μέλλον, 
Πρός τί δεικνύεις ουρανόν, 

Συμπάθειαν δέ θείαν 
Είς δυστυχή καρδίαν;
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Άφοΰ μακράν θά πετασθής,
Μακράν, πρός άλλα μέρη,
Πρός τί ή χείρ σου συμπαθής 
'Έν άνθος μοι προσφέρει 

Ευώδες παραδείσου;
Ώ  νεανις, πρός τι, πρός τι 

Ή φλογερά ψυχή σου 
Δωρεΐται φώς τώ ποιητή 

Κ’ ένθεους έντρυφήσεις,
Άφοΰ θ’ αναχώρησης;

Θά ή μην μάκαρ τις θνητός 
Πλησίον σου νά ζήσω,—
Ά λ λ ’ άφοΰ φεύγεις είμαρτώς,
Θά έξακολουθήσω

Ζωήν πίκραν, ώ κόρη!
*Ω μάγισσά μου γλυκερά 

Μακράν μου αναχωρεί,
Κ.’ εστω ή τύχη σου λαμπρα,

Και φοΐβος άνατέλλων 
Τοΰ βίου σου τό μέλλον!

Μή δείκνυε άγάπης φώς 
Είς άθλιον δεσμώτην,
"Οστις έν σκότει κεκυφώς 
Προσμένει τόν προδότην,,

Τόν φρικαλέον χρόνον,
Ούχι νά παύση τόν σωρόν 

Τών ψυχικών του πόνων,
Ά λλά  μ’ εν τραΰμα φοβερόν 

’Ελπίδας του νά σβύση,
Νά τόν έκμηδενίση . ..

Ά λλά  κ’ έν σκότει κ’ έν ειρκτή,
Ενόσω άναπνέω,
Άνάμνησίς μου ποθητή,
Έφ’ ί,ζ  δάκρν θά χέω,

Θά ήν’ ή «ή, νεανις·
10
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Rat ώς χαρίτων καλλονή 
Πρό χρόνου μ’ έπεφάνης,

Ούτω κ’ έκείνη φωτεινή 
Καί προσφιλής θά μένη 
’Εντός μου χαραγμένη!

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΓΙΓΙΑΖΟΓΛΗΣ. 

(Π * ;ά  τ ά ; $·/Πς τοϋ ’Ίυτρου).

ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ( a r s  a m a x d i )  ΤΟΓ ΟΒΙΔΙΟΓ

(Βιβλ. Γ '. σ τ ιχ , 687— 746 .)

ΚΕΦΑΛθ£ ΚΑΙ Γ'ΡΟΚΡΙξ.

Είς τοΰ άνθηροΰ 'Υμηττού τάς χρυσώδεις 
κλιτύας υπάρχει πηγή ιερά, 
καί πλίνθος είς γην μαλακήν χλοερά, 

άπό δενδρυλλίων ό τόπος ύλώδης.

Ή εύκαμπτος κόμαρος κρύπτει τήν πόαν, 
κισσός λιβανώτις καί δάφνη πικρά, 
βαθύχρους μυρσίνη μέ φύλλα μικρά 

έκπέμπουν τερπνήν εύωδίαν άθώαν.

Πυκνόφυλλοι πύξοι και πεΰκαι συμπίπτουν 
μυρίκαι σαθραί λεπτοί κλάδοι συκής 
άπ’ αύραν ήδεΐαν Ζέφυρους γλυκείς 

παντοΐα φυλλώματα τρέμουν καί κύπτουν.

Έκεϊ μ’ ησυχίαν ό Κέφαλος βαίνων
τούς δούλους άφήσας καί κύνας όμοϋ 
συχνά κεκμηκώς μετά πλείστου παλμοΰ 

ό νέος καθίζει στό χώμα άσθμαίνων.

Νά αδη συνείθιζεν «εύστροφος Αύρα 
έλθέ είς τό στήθος μου νά σέ δεχθώ 
έλθέ δροσερά νά σέ έγκολπωθώ, 

καί δρόσισον σπλάγχνα έκ καύσωνος μαΰρα.»
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Κενόσπουδος τίς τά ρηθέντα προφθάνει 
Είς τάς της συζύγου δειλας άκοας 
νά ειπη* ή Πρόκρις τρελή ώς Θυιάς, 

τήν Αύραν ώς νέαν κακήν έκλαμβάνει.

Εκπίπτει βωβή καί ωχρά έκ τής λύπης 
Ώς φύλλα αμπέλου χωρίς σταφυλών, 
ά οψια έβλαψε νέος χειμών, 

ώς ώριμα κλίνουν κυδώνια έν κήποις.

Άφοΰ δέ συνήλθε μέ δάκρυα βρέχει
καί σχίζει τήν λείαν έσθήτ’ άλγεινώς, 
τοΐς όνυξι δάπτει τάς γνάθους δεινώς, 

λυσίκομος δέ τάς οδούς διατρέχει.

. Καθώς πλησιάζει τόν τόπον ή νέα
έκτος τής κοιλάδος άφίνει λοιπούς 
σιγά καί κρυφίως βαοιζει ο ποΰς, 

έκείνη στά δάση προβαίνει γενναία.

’ Ω Πρόκρις τί νοΰν είχες ότε άφρόνως 
έκρύπτεσο οΰτω διά νά ιοής 
πλαστήν άντεράστριαν μετα σπουοής, 

καί τίς ό τοΰ στήθους σου καυσων και φθονος;

"ϊ'πέΟετες ότι ταχέως θά φθάση, 
ή Αύρα αύτή ήτισδήποτ’ έστι, 
κ’ ένώ πρός εκείνον σύ ήσο πιστή 

ανάξιον ήθελες σοΰ δοκιμάσει.

Ότέ μέν λυπεΐσαι πώς ήλθες διότι
δέν θέλεις έξαίφνης νά πιάσης αύτούς, 
ότέ τούς σκοπούς σου θαρρείς ασπαστούς, 

τοΰ έρωτος φύσις τό άστατον πρώτη.

Την σήν εύπιστίαν δικαιολογοδσιν 
ό τόπος τό όνομα κι’ ό μηνυτής, 
καί ότι τόν φόβον του ό εραστής 

νομίζ’ άληθή καί παν ο,τι ακούσει.
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Ώς ειδε τήν χλόην έκεΐ πατημένην 
σαφή νεοχάρακτα ίχνη ποδός, 
κλονεΐται ταράττεται πολυειδώς 

σκιρτά ή καρδιά μέ ψυχήν τρομασμένην.

Θερμή μεσημβρία έσμίκρυνεν ήδη
τας λεπτεπίλεπτους τών δένδρων σκιάς' 
τόν Φοίβον εσπέρας κι’ Αυγής πολιας 

έπίσης άπέχοντα ήθελες ίδει.

’Ιδού έπιστρέφει Κυλλήνης γόνος 
στά όάση ό Κέφαλος καί κατά γής 
μέ ΰδωρ τής θείας έκείνης πηγής 

δροσιζει τό φλέγον του στόμα άφθόνως.

Ή Πρόκρις άδήμων πατεΐ ώσπερ σαύρα 
στήν χλόην έκεΐνος άπλοϋτ’ ευειδής 
καί έλθετε Ζέφυροι, λεγει, ήδεϊς 

και συ μετ αύτών, ώ φιλτάτη μου Αύρα.

Ή τάλαινα άμα τερπνήν καί παγκάλην 
δίσημου όνόματος πλάνην νοεί, 
ό χροΰς έπανέρχεται καί ή ζωή 

τόν άνδρα ποθεί νά δεχθή στήν αγκάλην..

Τά φύλλα ταράττει κρυφίως όρμώσα, 
θηρίον ήχουν τήν νομίζει αύτός, 
τό τόξον άρπάζει τοξότης πιστός 

στήν χεΐρα του βέλη κρατών πλεΐστα όσα,.

Τί κάμνεις ταλαίπωρε; αΰτη θηρίον 
δεν εινε, άλλά σοΰ γυνή ποθητή* 
τα βελη σου κράτει· άλλοίμονον τ ι ; 

πληγοϋται ή κόρη έξ οπλών οικείων.

— «Ώ φεΰ έπληγώΟη καί πρίν πονεμένη 
καρδία, άνέκραξεν, ένεκα σοϋ, 
εκπνέω προώρως ύπό τοΰ πυρσοΰ, 

δέν μ’ έκαυσεν ό'μως επίβουλος ξένη.
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»Τό χώμα έκ τούτου σ’ έμέ τεθαμμένην 
θά εΐν’ έλαφρόν, ή δέ Αύρα τανΰν 
έξ ής έδοκίμασα πλάνην δεινήν 

έμοΰ θά δεχθή τήν ψυχήν ίπταμένην.

Εκπνέω, φεΰ, χείρ σου ή ήγαπημένη 
τά δμματ’ έμοΰ άς καλύψη νεκρά· 
στον αδην τούλάχιστον βαίνω φαιδρά 

έκ τής αρετής σου εύχαριστημένη.»

Έκεΐνος κρατεί εις περίλυπον κόλπον
τήν θνήσκουσαν φίλην είς μάτην καλών 
πληροί τήν πληγήν της δακρύων πολλών 

«ΐτενάζων συχνά μετά θρήνων εύμόλπων.

Ά λ λ ά  βαθμηδόν έξορμά ή ψυχή της, 
άπό τής εύπιστου καρδίας σκληρώς· 
είς τοΰ δυστυχοΰς δέ τό στόμα άνδρος 

εισδύει γλυκά ή ύστάτη πνοή της.

ΑΛΙΕΥ* ΚΑΙ ΙΧΘΥΔΙΑ-

Τόν πεζόβολον Ικράτει είς ψαρας στο περιγιάλι 
καί εύρισκετο ό τάλας είς στενοχώριά μεγάλη 
καί κανένα δέν ήμπόρει ψάρ’ άπ το γιαλό να βγαλη.

Μέσα στά πολλά καί πάλιν τόν πεζόβολον του ρίπτει 
καί έκ τύχης έν ψαράκι στοΰ δικτυοΰ τόν σάκκον πίπτει.

Σάν τό σήκωσεν έπάνω τόν παρακαλεϊ τό ψάρι* 
εΤνε καί καλό δικόσου κάμε μου αυτη τη χ&ρι>

Είμαι δτι ποΰ γεννήθην, αφες με νά ζήσ’ άκομα, 
τώρα τί θά καταλάβης μι* μικρή μπουκιά στό στόμα; 
μάγκους δέν αηδιάζεις όπου μοιάζω σάν τό μειώμα;
» Είμαι δλο κοκκαλάκια, άφες με νά μεγαλώσω ^
»νά παχύνω νά χονορύνω καί ψαχνάδια νά γεμώσω, 

»Τότε πάλιν μοϋ φωνάζεις καί χωρίς νά κοπιάσης
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»διχως δίχτυα μοναχόμου θενά έβγω νά μέ πιάσης,
«ποΰ θά τρως πεντέξε μέραις καί θά λαρδομουστακιάσης. 
— »Μπρέ καλά μοΰ λές ψαράκι, μά δέ ξέρω τώνομά σου 
»δταν θενά σέ καλέσω νά ξεβγης άπτά νερά σου.
— »Τοΰτο τό λοιπόν καί μόνον είς τόν δισταγμόν σέ βάνει 
«Νοΰν νά μέ όνοματίση είς τήν μάνναν μου έφάνη.

Έ τσι μέ κουραχανίαις τον ψαρά μας καταφέρει 
καί άφίνει νά τοΰ ττέση άπό μέσ’ άπό τό yept.

Τόν πεζοβολόν του βράδυ ξαναορίπτει τελευταιον 
κι’ ώς καθώς ^ό πρώτον πιάνει ένα ψάρι πολύ νέον 

Τάς ιδίας καί έκεΐνο παρακλήσεις απευθύνει:
» Αν μέ φας άπό τά τώρα μικρόν κέρδος θά σοΰ γείνη· 

«ΓΙές μου τί θά καταλάβης άπό τώρα νά μέ βράσης; 
«Ήμπορεΐς μέ τό φαγί μου απτήν πείναν νά χορτάσης ;

«Γιά νάψαχνα διάσω κι’ όλα κάλλιο νά μέ παραίτησης 
»στό κονάκι μου νά πάγω, κι’ όταν θές νά μέ ζητήσης·

» Ιόικόν σου θαμαι πάλιν φθάνει μιά νά μοΰ φωνάξης 
»και στήν αμα’ ευθύς έμενα μέγα ψάρι θά κυττάξης·

»θά σταθώ γιά νά μοΰ κάμης ο,τ’ ή άφεντιάσ’ όριζε:,
»να μέ πας στο σπίτι τώρα καν τόν κόπον δέν αξίζει.

» Ιοτε κάνει νά μέ πάρης στο παλάτι νά πωλήσ/)ς 
»στήν στιγμήν θά ίδης ότι άπό μένα θά πλουτήσης
— »Κ.αλά λές καί σύ ψαράκι, μά σάν θέλω νά σέ κράξω 
«πες μου ποιώνε τώνομά σου νά θυμοΰμαι νά φωνάξω;
— «Εύκολ όνομ’ άπτή γέννα εχ’ ή μάννα μου μοΰ δώσει,

μ’ έβγαλεν αφέντη, Γνώσι·
Ετσι με αύταίς ταίς μπούρλαι^ άπό τοΰ ψαρά γλυτόνει 

καί τά συνομίληκά του μέ πολλή χαρ’ άνταμόνει,
Kt ο ψαράς έστράφη πίσω στήν καλύβα κουρασμένος 

μέ καλάθια όλο φύκια κ’ έπεσε καί πεινασμένος.
Πλην τοΰ εόιόαν ελπίδα τά ψαράκια γλυκεΐαν 

καί ώνειροπολει μόνος μέλλουσάν του ευτυχίαν
»θά τ άφήσω ένα χρόνον γιά νά καλομεγαλώσουν 

μέγα κέρδος νά μοΰ δώσουν.
Με το ένα θενά θρέψω μέραις τρεις τή φαμελιά μου 

«και λαχταριστό τό άλλο θά τό πά’ τοΰ βασιλιά μου.
Σάν έπέρασεν ό χρόνος στήν άκρογιαλιά πηγαίνει, 

και φωνάζει: «Νοΰ, νοΰ έβγα, ό ψαρας σέ περιμένει·»
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Αποκρίνεται τό ψάρι: *Νοΰν αν είχες ενα δράμι 
«τή ζαβιά νά μέ άφήσης δέν θά ήθελες τήν κάμει.» ^
— «Έβγα μπάρε μου σύ Γνώσι καί τή συμφωνία θυμήσου 
«πέουσι μικρό σάν ήσουν όπου έκαμα μαζί σου ^

«'Ο,τι λέγει τις οφείλει μετά ταϋτα καί νάπραττη 
«καιοος είνε, όπως μούπες, νά σέ πάω στό παλάτι.»

Τόν περιγελά τό ψάρι: «αι ψαρά άν είχες γνωσι 
δέν θ’ άπόλνας τό ψαράκι πέρυσι νά μεγαλώση.  ̂ ^
ΕΠΙΜΤΘΙΟΝ. Θέλεις τώρα καί τοΰ μύθου νά είπώ την ερμηνείαν 
σκέψου λίγον κ’ ένθυμήσου τήν δημώδη παροιμίαν 

Κάλλια πέντε καί στό χέρι 
παρά δέκα καί καρτέρει.

"4.V τό πρό-/ειρον άφίνης καί γυρεύης πγιό_μεγάλο 
πλεονέκτης τότε χάνεις καί τό ενα καί τό άλλο.

<Η δπόθεσίί τοϋ άνωτέρω μύθου άπο τελ εί μέρος παραμυθίου τινός έν Πάρω ^ ζ ο μ έ ν ο ^  

παρουσιάζει δέ όμοιίτν,τα  τώ  β '.  μύθω τοΰ Βαβρίου «αλιεύς και 
έκδόσεως 1 2 4 ) ,  δν έχει μεταφράσει ό ’Αλέξανδρος Κατακουζν,νός υπ άριΟ. 1 3 7 .

Ο MEGYSOC

’‘Ητον ώς μοΰ διηγοΰνται στοΰ παπποΰ μου τάς ημέρας 
ένας πουπινεν κ’ εμένα θαυμας-ός κρασοπατέρας.^

Γιά τήν οίκογένειάν του ντιπ δέν ϊδρονε τ αυτι του 
φθάνει μόνον νά μή λείψη τό ποθούμ~=νον κρασί του.

Ή καμμένη του γυναίκα φυσικ αντεροδιαλυεται 
όσον τόν έθώρει σκνίπα σάν τόν χοίρον να κυλιέται.

Μιά σταλιά ξεζαλιζμένος νάνε τόν παραφυλαει, 
σ^ήν ταβέρνα πάλι φρέσκος ήτοιμάζετο νά παη. ^

Μ’ εύμορφο τοΰ λέγει τρόπο έλα πγιά στά λ ο γ ικ ά  σου, 
σάν δέν ντρέπεσαι τόν κόσμο κάν λυπήσου^ τα παιοια σου.

ΙΙοΰ τά δοΰχα των λυωμένα δέν προφθαινω να μπαλονω, 
ποΰ πεινοΰν τό μεσημέρι καί ξηρο^ψωμί τους οονω, 

γιατί ότι λεπτό βγάζεις 
στό κρασοπουλειό ξοδιάζεις.

Ά ν  έμένα δέν πιστεύης τά κακά ποΰ έχει ό οίνος 
στόν πνευματικό μας τράβα νά σοΰ τα ε’ιπη κ’·εκείνος.

Ό πνευματικός ποΰ ήτο πριν βαλμένος άπό κείνη 
τάς ίδιας είς τό Γιάννη συμβουλάς κατόπιν δίνει.  ̂

«Γιάννη νάξευρες πως κάνεις μεγαλωτατ αμαρτία 
» νά περνά ή φαμελιά σου κι’ άπό τό ψωμί νηστεία 
«γιά τά έρμα φυσικά σου.
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»Μέ αύτά εχθρόν σου κάμνείς και Χριστό καί Παναγία 
»ούσκολον νά απόλαυσης τήν ούράνιο βασιλεία.

Τοΰ πνευματικού ό λόγος 
καί της κόλασις ό φόβος 
γιά νά φέρη τέλος φθάνει 
εις συναίσθησιν τόν Γιάννη. 

ΐ0  λοιπόν ώρκισθη κ’ έβαλε μέ τά σωστά του 
άπό χέρια ταβερνάρη νά φυλάττη τόν παρα του 

Μιά άφίνει εβδομάδα ώς τό τέλος νά περάση, 
απορώ σ’ αύτό τό θαΰμα δίχως νά τό δοκιμάση.

Γουνησιαις πγια όεν έξεχνα γιά τό σπίτι του νά κάνη 
σωστόν πλέον νοίκοκύρην τότε έβλεπες τό Γιάννη 
και επηγαιν όλη μερα ή δουλειά του γαϊτάνι,

Γ/;ν κυριακην στολισθη, εβαλε τά σκολιανά του, 
σάν καλός χριστιανός πάει νηστικός στήν Έκκλησιά του.

Οταν άπελειτρουγηθη κιαπ’ τήν αγοράν έπέρνα 
ώ τοΰ θαύματος ευρεθη !ξω άπό μιά ταβέρνα.

Τ^ς βαρελλας μυρωοιαν εις τό ρθοΰνι έμυρίσθη 
και εύθύς έσκανδαλίσθη 

Κοντοστοματα ολίγον πλήν στον πειρασμόν αντέχει 
κάκτον ορομον του κυττάζων εξακολουθεί καί τρέχει.

Οταν δέ άπεμακρύνθη εύγε ξεφωνίζει Γιάννη, 
διά τό κατόρθωμα σου αμοιβή πολλή σοΰ πιάνει.

Τι μεγαλειτέρα νικη νά νικάς τόν εαυτό σου, 
να ψοφάς γιά τό κρασάκι καί νά φεύγης στανικώς σοι).

® « Μ  τή μυρωδιά του νά πηγαίνης μιλ^’ αλάργα, 
αςιος είσαι νά £>ουφήξης τώρα μιά ποτήρα κάργα.

Στρέφει στο οίνοπωλεΐον μιά γεμάτη κατεβάζει, 
γιατ έφυλαξες τον όρκο κι’ άλλη μία σοΰ ταιριάζει.

Με τό ευγε ευγε Γιάννη μέ τή μ̂ ά καί μέ τήν άλλη
εκατάντησε καί πάλι 
είς τό πρωτινό του χάλι,
Καί χειρότερος ακόμα 

ποΰ ελεεινός έξέρνα άπό δθούνια κ’ άπό στόμα. 
ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ Τάς κακάς άρχηθεν έξεις 

πρεπει νεε νά προσέξης, 
γιατί μιά νά σέ πλακώση 
δέν μπορεί νά ξερριζώση.

u,k0®e<7t? τοϋ άνωτέρου μύθου έλιίφθν) άπο δτμώδονς τινός παραδόσεις. Παρόμοιοί 
μυ ος ευρηται εν Α-.σωπείων μύθων συναγωγή άριθ. 7 3  έκδόσεως Κοραη, άλλά μετά πολλφ 
οιαφορου οικονομίας, 8ν Ιχε,ι μεταφράσει ό Παναγιώτές Σοΰτσος ύπ ’ άριθ. 35


