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Κ ύριο ι !
Προσαγορεύσατε εύσεβάστ<υ: τήν ήμέραν. 

ήτις ανατέλλει αίίριον κεκοσμημένη δι’ άμα- 
ράντων δαφνών, δι’ ών τήν έστεψεν άποθεοα-

θεϊσα τριας, μαρτυρίων, ήρωϊσμοΰ καί νίκης \ 
Ποοσαγορεύσατε τήν εαρινήν παρθένον, εις -fi-s 
δ-οίας τά  ομματα άπνίστραψαν οι ούρανο·., 
εί; τό μειδίαμά προεσημάνβη ή α ίγλη τής 
άνθρ<οπότητος καί είς. τό μέτοχον τό α ί- 
μοβαφέ; διαλάμπει ή ζωή τής ήμετερας 
πατρίδος ! ΙΙροσαγορεύσατε την ί,μέραν ό·.’ 
ής έδιδα/Or, δ κότμος είς ποιον ούρανόμηκες 
σνιμεΐον άφικνεΐται ή φιλοπατρία’ τήν ί  μέραν 
γ ' τ ι ς  απεκρίθη ε1 ζ τον Οουριον Ρ^γα κ/ι 
έπρανματοποί-Λ,σε τό «καλλίτερα μιας ώρας 
ελεύθερη ζωή . .  .» ! τήν ημέραν δι’ ής τε 
τρακόσια έτη δουλείας έξηφανίσθησαν, άνε- 
ζησαν οί ήμέτεροι πρόγονοι και αντήχησε
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οι’ όλου τοΰ κόσμου ζών τό νεκρόν δνομα 
τής ήμετέρας πατρίδος.

Τώ ό'ντι, κύριοι, προ π εντίκοντα  καί 
πέντε περίπου ενιαυτών διατρέχων τις  τν,ν 
ήμετέραν πατρίδα ήθελε διακρίνει ερείπια 
μόνον, έφ’ών ήρέμα έχυμάτιζεν ή σημαία τοΰ 
ζυγού και τή ; βαρβαρότητας έν άντιθέσει 
πρός τά  σήματα της αρχαίας Εύ/.λεία;. Τά 
σταόιον της φιλοσοφίας, τών τεχνών, καί 
τών αισθημάτων, ήτο έρημον άθλητών, έπί 
δε τών τάφων τοΰ Περικλεούς καί τοΰ Πλά
τωνος έπάτει αγέρωχος δ Μουσουλμάνος έ- 
ζελέγχων ενώπιον πάσ.ης καρδία; την αγνω
μοσύνην τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου. ΓΙαρί- 
στα ή Έ λλά: μεγαλοπρεπή τάφον αρχαίου 
μεγαλείου. Έ πί τοΰ τάφου τούτου περιη· 
γηταί κάποτε έτέλουν μνημόσυνα καί έχυ· 
νον δάκρυ Οαυμάζοντες τήν έναποληφθεϊσαν 
μεγαλοπρέπειαν της φύσεως, αί δέ εύγενεΐς 
λ ύραι τοΰ Βύρωνος τοΰ Casimir Delavigne 
καί τοΰ Chateaubriand έ'ψαλλον τά  περι
παθή καί ανέφικτα ελεγεία των. 'Ο Ε λληνι
σμό; έθεωρεϊτο ΰπό πάντων σχεδόν κατάλ
ληλον μόνον θέμα π§άς δ ιάπτυξιν αισθημά
των σκληράς τής τύχης μεταβολής, ή δέ 
ελευθερία τών τέκνων τοΰ Θρασυβούλου χ ί 
μαιρα ένομίζετο, πρόσφορος νά ριπίση ποιη
τικήν φαντασίαν μόνον* πλήν ύπήρχον καί 
άλλοι τινές, οί’τινες τήν άνάστασιν τής Ε λ 
λάδος έ θεωρούν to; την ανάστασιν τών τε- 
θαμμένων θνητών, τών όποιων Οαυμάζοντες 
τό μεγαλεϊον επιθυμούν νά τό θαυμάζουν 
έπί το'; τάφου των μόνον. Ίίπατηυ.ένως δ 
μως έθεωρήθη, δτι τό τελευταΐον ψυχορρά- 
γημα τή ; έλληπκή; Αύτοκρατορείας υπήρξε 
καί έκεϊνο τοΰ ελληνισμού. Ό ελληνισμός 1 
δέν είχε ταφεί* Τά φώ; τή ; άγ ία ; Σοφίας, I 
δπερ άπωλέσθη μετά τής ζωής τοΰ Παλαιο- 
λόγου διεδοθη εις τάς καρδιάς δλων τών ' 
'Ελλήνων, ήναπτεν εϊς τά Σούλι καί εις τήν 
:.Ιανη, το έφερον οι ορεσίβιοι άρματωλοί |

καί κλέπτα ι. Τά φώς τούτο τό έζωογόνουν 
εναντίον τών παγετωδών τής δουλεία; πνευ
μάτων αί ήρωϊκαί τώ ν πατέρων αναμνήσεις, 
ή γλώσσα καί ό σταυρός. Το φώ; τοΰτο έ- 
ζήλίΐε τών καρδιών καί άνέλαο.ψε καθ’ δΧην 
τήν 'Ελλάδα κατά τήν ήμέραν τής αΰριον.

Κληθείς ΰπό τής ψήφου τών έμών συνα- 
δελφων ινα τήν λάμψιν ταύτην υμνολογήσω 
ύπήκουσα τή εύγενεστάτ/, ταύτη  προσκλή- 
σει καί άνήλθον βήμα, ό'περ πολλοί σοφοί 
καί εύγλωτοι ρήτορες κατά παρομοίαν ήμέ
ραν άνήλθον, θαρρών πρώτον τί, ήμετέρα 
έπιεικεία καί δεύτερον διότι έθεώρησα δτι 
τοΰ σκοποΰ μου Οά έτύγχανον, ύμνολογι* 
δηλαδή άρκοΰσα θά ήτο άπλή παράστασι; 
καί άπεικόνισις. Τά μεγάλα έργα απαιτούν 
μεγάλους τους ύμνητάς, ίνα αίνος τονισθ'ί 
ισάξιος πρός τόν όγκον των, πλήν καί ή ιστο
ρία τών μεγάλων έργων είναι άρκοΰσα πρό; 
τοΰτο, καί ό μνημών ύμνολόγος είναι.

"Ελθετε λοιπόν νά άναλογισθώμεν διά τη; 
φαντασίας πώς έλαμψε τό φώς έκεϊνο κατά 
τήν ήμέραν τής αΰριον, νά εύρεθώμεν έν μέ
σω τών ήμετέρων πατέρων νά ίδωμεν πώ; 
ϊσταντο πρό τοΰ θανάτου καί νά αίσθανΟώμεν 
τοΰς παλμούς, ούς ένεποίησεν ή άνύψωσι; 
τή ; κυανοχρόου σημαίας μετά τετρακόσι* 
έτη, εν ή έναγκαλίζονται άδελφαί ή θρη
σκεία καί ή πατρίς. Νά ίδωμεν καί ήμεϊ; 
τας σκιάς τών ήμετέρων προπατόρων νά 
συμμερισθώμεν τού ένθουσιασμού, καί ν’ άν- 
τηχήση καί είς τά  ώ τα ήμών τό «έλευθερί* 
ή θά· .'/το;» . νά ίδωμεν τάν σοφόν ή'ρωα Γερ
μανόν απόστολον τού Θεού απόστολον κ«ί 
τής πατρίδας. Άναπόσπαστον άληθώ; άπό 
τής Ημέρας τής αΰριον καί αείποτε άςιον άνα- 
μνήσεως καί υμνολογίας είναι ή αλήθεια τή; 
καταπληκτικής καί προαιώνιου ένότητος έν 
'Ελλάδι τής θρησκείας καί τής έθνότητος. Τό 
παράδειγμα τού καρτερικωτέρου μαρτυρίου 
έδωκαν δ Γρηγόριος καί οί αρχιερείς, διά
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5έ τοΰ Διάκου καί τού Παππαφλέσα ή Α 
λαμάνα καί τά Μανιάκι αντιμετώπισαν τάς  
©ερμοπύλας. Προχθές δέ κατέπληξεν ή 
ή γέννησις καί νέου έφαμίλλου τούτων, τού 
Γαβριήλ τοΰ Άρκαδίου. ΣυνηντήΟησαν άλη
θώ; κατά τήν ήμέραν τής αυριον δύο Ευαγ
γελισμοί, πλήν δ πρώτος έδημιούργησε βε
βαίως καί οίωνεί συνε'ί είλκυσε τόν δεύτερον. 
Προοιωνίσθη κατά τον πρώτον δ ήλιος, δστις 
έμελλε νά ένώσ/ι νά ρυπίσνι καί νά έξάρη τό 
αίσθημα τής φιλοπατρίας καί νά φωτίσν) 
«πά τής ημέρας τής αΰριον τήν οδόν τοΰ 
μαρτυρίου.

'Η ιστορία τώ  οντι τής έλληνικής έπανα- 
ϊτάσεως είναι καί εποποιία. Τοιαΰτα εΐναι 
τά γεγονότα τοιοΰτοι είναι οί μαχηταί. Δια
βλέπει τις έν ταΐς σελίσιν εκείνης γεγονότα 
μυθολογικά* πλήν φαίνονται μυθολογικά 
διότι έξ ήμών σήμερον δεν δύναται τ ι ;  νά 
εννοήσνι τό ύψος τοΰ αισθήματος, εί; δ έ- 
κεϊνοι άνήλθον* διαβλέπει τις έν τή πολιορ
κία τού Μεσολογγίου, δ ,τι ήρωϊκώτερον ν.ο.\ 
®»μπαΟέστερον δύναται νά πλάσστ; ή φαν
τασία* τό αίσθημα εί/ εν ανυψώσει είς υπε
ράνθρωπα τώ  ό'ντι δντα τού; μαχητάς* ή 
όε φλάξ τού ηρωισμού καί τή ; φιλοπατρίας, 
'Μις ήρθη έκεΐθεν άποθαμβώσασα τήν Ευ
ρώπην Οά ήναι εν τών αγλαισμάτων τή ; ί- 
c^opia; τού κόσμου* έν τή οψει τής ©λογάς 
εκείνη; δ Chateaubriond έκήρυττε διά τή ; 
δημοσιογραφίας, ό'τι ενώπιον τής άνθρωπό - 
~'Λ~ος απέκτησαν ήδη οί “Έλληνες δ,ά τής 
«^ζν,ς, απαράγραπτα τά  δικαιώματα τή ; 
ελευθερίας των. Τύπον μεγαλοπρεπούς ήρωος 

. ουναταί τ ι ;  νά λάβη έν τώ  προσώπω τοΰ 
Κ'ίλοκοτ.ίώνη* αί δε δάφναι έκ τη ; κεφαλή; 
τοΰ Καραϊσκάκη καί τών Μαυρομιχαλών 
“ ν« ι άνώτεραι τών ήμετέρων λιβανωτών καί 
Των επινικίων. Τού Καραΐσκάκη, τού οποίου 
Τι> αίσθημα μόνον έδημιούργησε τήν στρα- 
^.γινήν, τήν δ-οίαν έν ταΐς Φαληρικαΐ: άκ-

τα ΐς έθαύμασαν οί έπιστήμονες τής Ευρώπης. 
Το δνομα Μάρκος Βότσαρης, προφερόμενον 
έμπεριέχει τήν ιστορίαν του* μετά παλμών 
δέ παρατηρεί τις  τοΰτο έν τα ΐς ξέναις γλώσ- 
σαις συνώνυμον τού άπαραυ.ίλλου ήρωϊσμού. 
Τά πρώτον βήμα πρός τήν δδόν έκείνην τού 
μαρτυρίου έγένετο έν Δραγατσανίω* έκεϊ ά 
νεφάνη ή δόξα τού ιερού λόχου τάς σκιάς 
τού οποίου πρέπει ν’ άντικρ ίζουν οί -,εώτε- 
ροι Φ αλαγγΐται καί τό αίσθημα αυτών νά 
κεντρίζηται πρός ισάξιον μεγαλεϊον. Έκεϊ δ 
’Ολύμπιος καί ή μονή τοΰ Σέχου, ένέπνευ- 
σαν τούς πρώτους παλμούς, οϊτινες κατό
πιν μετεβλήθησαν είς τόν ενθουσιασμόν τού 
Ναυαρί'.ου. 'J1 πρώτη αύτη λάμψις ένέ- 
σπειρεν έν τή Ιίύρώπν·, τήν έριδα μεταξύ 
τού συμφέροντος καί τού αισθήματος, καί 
τοιοΰτον υπήρξε τό μεγαλεϊον τών κατορ
θωμάτων, ώστε τό αίσθημα έκεϊνο ήρθη 
καί ένίκησε τήν ύλην. Τί άλλο περισσότερον 
δύναται νά πλάση ή φαντασία, ϊνα εικόνα 
μεγαλουργία; καί ηρωισμού προσφερνι εκεί
νων, οσα ή Ιστορία αναφέρει δτι έτελεσαν ο 
Κανάρης καί ό Μιαούλης* 'άνδρε; απαίδευτοι 
τήν πολεμικήν τέχνην, άνευ οργανισμού καί 
πυξίδος κατέστρεφον διά κελήτων τού; ά- 
τροαήτους στόλους, τούς οποίους ουδέ ή Ευ
ρώπη σύμπασα ατάραχος ήτένιζεν.

Ιίλήν δέν δύναται τ ις  ν’ άριθμήση τούς 
ήρωα; καί τά ; πράςει; τω ν. "Εκαστος τόπος 
έν Έ λλάδι έχει τόν ήρωα του, έκάστη ά- 
κτή ε/ει τήν ιστορίαν τη ;. Το τελειον 
τού μαρτυρίου καί τοΰ ήρωϊσμού ζητήσατε 
εί; τήν τέφραν τών Ψαρών καιτ/,ς Χιου καί 
διδαχθήτε είσέτι άπό τά έσπαρμενα οστά 
τών ηρώων. Πλήν ή ελληνική Έπανάστασις 
ήτις στάδιον είχε τήν Έλληνικήν γην δέν 
έκυοφορήΟη καί τά στο ιχΰα  τής προόδου 
καί τήν έκβασιν δεν έλαβεν έκ ταύτη ; μόνης* 
ε/.αστος γνωρίζει τήν έταιρίαν 'τών φ ιλ ι
κών, τάν πρόδρομον τή ; ήμετέρας π α λ ιγ - .



γενεσίας· δέν λέγμ  τους άγιον*; των χ.«ΐ 
τήν συνδροαήν ην παρέσχον τή έπαναστάσει. 
Ά λ λ ’ εκτός τούτων έάν ή εύγνωμοσύνη εί
ναι απαραίτητος χαρακτήρ πάσης καρδίας 
γενναιόφρονος, ημείς σήμερον οί έπιγενόμ.ενοι 
έορτάζοντες έπί πλέον ή αέραν ανεξαρτησίας, 

πρέπει νά άποτίσωμεν τό καθήκον τοΰτο «ν 
δχι ά'λλως 9] διά σεβασμού περιβάλλοντες 
τήν μνήμην των Φιλελλήνων συγγραφέ<ον 
καί ποιητών, τών οποίον οί επιβλητικοί 
παλμοί διεδόθησαν έν έποχή τελείας νάρ
κης τοΰ αισθήματος τής Ευρώπης, καί κρα- 
ταιάς βασιλείας τοϋ άπολυτισμοϋ διά τής 
ίεράς συμμαχίας καί παρεσκεύασαν π υρ ίτ ι
δα δ ι’ ελευθερίαν, ητις έ'λαμψεν είς , άς φλό- 
γας τοΰ Ναυαρίνου. Κ αί ούχί μόνον ευγνω
μοσύνης καθήκον έπιτελοΰμεν. πρός έργάτας 
τής ήμετέρας άπελευθερώσεως άλλ’ ημείς 
τής ελευθερίας οπαδοί καί τοΰ πολιτισμού 
πρέπει ν’ άναμνησθώμεν άνδρών, οΐτινες καί 
αίμα καί διάνοιαν ΰπέρ τής χειραφετήσεως 
τοϋ άνθρώπου κατηνάλωσαν. Προχθές ε ί
σέτι έξέπνευσεν έν μεμακρυσμέναις άκταΐς 
£ν λείψανον τής γενεάς εκείνης τών φ ιλελ
λήνων καί λόγοι υμνητικοί άντήχησαν τοΰ 
άκρου φιλελληνισμού του. Είναι ό ’Αμερικα
νόν ιατρός Χάουεν· καίτοι έν αλλω κόσμω 
ήχησαν εν τή έξόχω καρδία, ούτω συμπα
θείς τής άπελευθερώσεως οί στόνοι τών ή- 
μετέρων πατέρων, ώστε τόν μετεκάλεσαν 
έζωσμένον τό \ίφος· καί καθ’ δ'λην τήν διάρ
κειαν τών δεινών τής έπκνβστάσεως τήν 
έπιστήμην το ; ΰ-έρ ταύτης αφιέρωσε. Πλήν 
ά φ ’ ημών παοήλθεν ασήμαντος.

ΕΪναι γλυκύ ενθουσιαστικόν καί επ ίκα ι
ρον (άμα) νά φαντασθώμεν σήμερον πώς έ- 
χαιρετίσθησαν έν Μεσολογγίω ό Βύρων καί 
ή Ε λλάς. Ό υ έν ένθους έχαιρετιζε την γήν 
τών ονείρων καί τών παλμών του, ευτυχής 
ώς έγραφε προ^λέπων τό στάδιον τών 
εινδών έν ώ και ούτος έμελλε νά διατρέξη

μεθ’ 'Ελλήνων ύπέρ 'Ελλάδος καί έλευθε- 
ρί«ς· ή δέ 'Ελλάς ένδακρυς υπερήφανος καί 
ζωογονουμένη άντεχαιρέτιζε καί υίοθέτει έν 
αίμοφύρτοις αύτής άκταΐς τόν μέγαν τής 
Άλβιόνης ποιητήν δι’ ού ήγλαίσθη ό αιών 
τής ζωής του. Πλήν οί παλμοί δέν άνταπε- 
κρίνοντο καί κατά  την δεκάτην τοΰ Α πρι
λίου τοΰ 1 8 2 4 .  Είχεν άνατείλει καί ό ποι
ητής δέν έζη. Σήμερον άς φωτίση ημάς διά 
τής φαντασίας η ημέρα εκείνη καί πενθοφο- 
ροΰντες καί κυπάρισσον έστεμμένοι ώς οί 
ήμέτεροι πατέρες, νά συμμερισθώμεν τών 
παλμών εκείνων, νά θολώση καί ιό  ήμέτε 
ρον δμμα, καί ά'νθ·/; νά ρίψωμεν έπί τοΰ με
γάλου νεκρού, όστις συμμάρτυς τοΰ 'Ελλη
νισμού, έξέπνεεν ύπό ξένον ορίζοντα καί τών 
φ ιλτάτω ν μακράν μέ το ονομα τής πατρι
κός μας ! Μεγαλοφυΐκ να ι μεγάλη καρδία! 
Χύνετε δάκρυα έλεγε πρός τούς "Ελληνας 
άποχαιρετών τόν Βύρωνα ό πρό ολίγου με- 
ταστάς περικλεής Σπυρ. Τρικούπης* άλλά 
δέν είναι αρκετά πρός τό μεγαλεϊον τής έ- 
πιχειρήσεως, ην άνέλαβεν' ό νεκρός. Δέν η- 
σαν αρκετά τωόντι· άλλά τά  δάκρυα έκεϊν« 
ώς φόρον ευγνωμοσύνης συνεχίζει σηαεβον 
δ ήμετερος Σύλλογος έχων τής μνημης του 
ζώσαν αφορμήν τό ονομα δι’ ού κοσμείται 
καί εργαζόμενος άνενδότως τήν μορφήν τον 
να καταστηση ένυλον παλμόν διεγερτήριον, 
όπερ συνάμα θά κήται εικών μεγαλοφυίας? 
διδάσκαλος αύταπαονήσεως, καίκέντρον ποό; 
τό ύψηλόν τών αισθημάτων.

Παρά τιν ι άκρα τής έρήμ 
ποσίν άπορρώγος βράχου περιβρέχει τό κΰμα 
μικρόν τ ι λευκόν ύψωμα έφ’ ού έν έφθαρμέ' 
νοις σχεδόν γράμμα σι δύνατί τις νά άναγνώ- 
σ·/) τό δνομα τοΰ Σανταρόζα. ’Εκεί ενθυμούν

τα ι ό'τι άπεχαιρέτισε τήν 'Ελλάδα ό ήρω; 
εκείνος καί ήσθάνθη έκπληρούμενον τόν δια
καή ώς έλεγε πόθον του. τοϋ νά ταφή έν 
τή γή των ονείρων του. Μεγαλοπρεπέστε

ρο-/ καί μάλλον αντάξιον μαυσωλεΐον τής 
ενθουσιώδους καρδίας δεν δύναται νά ύπαρ- 
ξ·/,· ούδεν μεγαλεϊον τέχνης καί πλούτου 
δύναται κάλλιον ν’ απεικόνιση τήν ψυχήν 
τοΰ ρεμβώδους φιλέλληνος, ό'πως ταύτην 
άπεικονίζη τό χώμα τής ιστορικής Σφακτη - 
ρίας, ή έρημία καί ό γλυκύς τοΰ κύματος 
/.■λαρισμός. Ό πλούτος κατ’ έμέ είναι σμι- 
κρός, άνάξιος διερμηνεύς τής ποιότητος τών 
άνδρών, τούς δποίους διακρίνει τό πνεϋμα 
καί τό αίσθημα. Όποια τω δντι ή καρδία 
τοϋ φιλέλληνος τούτου ! Άνήρ επίσημος, 
υπουργός χρηαατίσας έν τή εαυτού πατρίδι, 
καί κλινας ρόδων καί αξιώματα, καί φ ιλ- 
τάτους έγκατέλιπε καί έμάχετο στρατιώτης 
απλούς. Φιλόσοφος αληθής έγένετο θύμα ού- 
'/ί τοϋ χοάνου, άλλά τοϋ αισθήματος έν ώ 
καί μόνω κεΐται το αληθές μεγαλεϊον καί 
ευτυχεί ή ψυχή.

'Εν Σφακτηρία αναπνέει τις τόν ένθου- 
σρχσμόν καί σφοδρότερον δονοϋνται οί παλ
ιοί τής εύγνωμοσύνης* έκεΐ πέριξ αναφαί
νονται ώς έν ζωή, αί ώραιότεραι καί αίσθη- 
['•«τικώτεραι σελίδες τής ελληνικής ιστο
ρίας· ή νήσος κοσμείται σημάτων φιλελλη
νισμού, γέμει α ίματος έλληνικοΰ, είναι ό 
τάφος τοϋ Τσαμαδοϋ καί τοΰ Ά  να γνωστά ρά- 
~λήν ό μελαγχολών έκεΐ ένθους παρατηρη
τής άντικατοπρίζεται αίφνης είς τά  ύδατα 
τοϋ Ναυα;ίνου ένθα διαβλέπει λαμπράν τήν 
οτεψιν τών μαρτυρίων.

Γεραίροντες σήμερον τήν μνήμην τών φ ι
λελλήνων, είναι έπίκαι,ον νά έκφράσωμεν 
τήν ευχήν ϊνα ίδωμεν έν τώ  ελληνικώ εόά- 
?ει πλησίον τής μορφής τοϋ Βύρωνος καί 
εκείνην τοϋ Chateaubriand, 'ϊπήρξαν άδελ- 
φοί καί νατά  τήν διάνοιαν καί κατά τήν 
καρδιάν καί οί δύο μεγαλοφυείς καί τών 
όύο τάς καρδίας ό 'Ελληνισμός έξ αρχής έ- 
νεΟουσίασεν. Ό ποιητής τών μαρτύρων τήν 
'Ελλάδα καί έν τή δουλεία έθρήνησε, καί

τόν άγώνα ένίσχυε καί τα  άθλα διεκηρυτ- 
τε σφοδρός τής αγνωμοσύνης καί τής ψυχρό
τητας έπιτιμητής* έν ολοις δ’ αύτοϊς συγ- 
γράμμασι ακμάζει ό φιλελληνισμός. Ό  Cha
teaubriand καί ώς ίδιότης καί ώς συγγρα- 
φεύς τό δημόσιον πνεϋμα ΰπέρ Ελλάδος έ- 
δημιούργησεν έν Ευρώπη, καί ώς ύπουργός 
έγραψε τό συμπαθητικώτατον έκεΐνο ύπέρ 
'Ελλάδος υπόμνημα. Τό άγαλμα τοϋ C h a 
teaubriand έν έλληνική γή θά ήναι είς έτι 
αραβών τοΰ αισθήματος τών δύο φιλελευθέ
ρων λαών. Ό χρόνος δυστυχώς δέν έπιτρέ- 
πει ν’ άναφέρωμεν ό'σους καρδίαν είχον φ ι- 
λελληνικήν, καί ούτως ή άλλως ύπέρ τα ύ 
της ξένοι έργάσθήσαν, πλήν έκαστος ας ά- 
ναπληοώση τοΰτο έν έαυτώ καί θαλερόν άς 
σπείση τής ευγνωμοσύνης τό δάκρυ. Τοιού- 
τους παλμούς άπέσπασεν ό ύπέρ ήμετέρας 
έλευθερίας αγών, καί σήμερον δτε πρός τόν 
αύτόν ιερόν άγώνα λαόςά'λλος έπί πλέον ο
μόθρησκος αγωνίζεται καί αί αναμνήσεις καί 
τό καθήκον πρέπει νά αίρουν τήν ήμετέραν 
αναλγησίαν, άν χεΐρα βοήθειας άδυνατοΰ- 
μεν νά τείνωμεν.

Πλήν ή έλληνική έπανάστασις ώς ίστο- 
ρικόν γεγονός έχει διεύθυνσιν, δχι μόνον πρός 
τό παρελθόν άλλά καί πρός.τό μέλλον. Δέν 
είναι αρκετόν νά φαντασθώμεν καί νά ένθου 
σιασθώμεν περιοριζόμενοι έν τή πατραγα
θία " είναι έπιβαλλόμενον καί λίαν κα τάλ
ληλον σήμερον νά ίδωμεν τ ί έβλάστη:εν έκ 
τού αίυ.ορρύτου ληΐου, ν’ άκολουδήσωμεν δη
λαδή τήν πορείαν τοΰ ελληνισμού, τήν φαν
τασίαν νά διαδεχθή η μνήμη, την μν/ΐμ/ιν 
έν βλέμμα πρός τό παρόν καί ούτω νά έπι- 
σκοτήσωμεν τό μέλλον. Ούτως τώ  δντ> 
προάγονται οί λαοί· λογιζόμενοι τά παρελ
θόντα καί διδασκόμενοι, άτενίζοντες τά πα
ρόντα καί συμπεραινοντες τα  μέλλοντα.

Α ληθώ ς, κύριοι, άπεξηραμένος ό έλληνι- 
σμός άπήτει αίμα ϊνα άναβλαστήση* άφ’ δ
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του δμως άνεφύη, ώς εϊδομεν, είχεν ανάγ
κην καλλιέργειας καί ανατροφής ποτιζόμε- 
ν.ος μέ άλλα πλέον νάματα. Μετά τήν ανε
ξαρτησίαν τής Ελλάδος άληθώς νέον στά- 
διον ήνοίγετο και μένει είσέτι ήνεωγμένον 
είς τους φιλοπάτριδας* έν τω  σταδίω τούτω  
ώφειλον νά συνεχίσωσι τά  έργα τής ήοωι- i 
κής εποχής· τό στάδιον τοΰτο έπίσης υψη
λόν καί τριβόλλων πλήρες, απαιτούν φιλο
πατρίαν καί καρτερίαν είναι το στάδιον τοΰ 
εκπολιτισμού. "Οπως διά τά  πρόσωπα ουτο; 
καί διά τά  κράτη ή δημιουργία εθεσε ρ ε
γάλας τάς δυσκολίας τής ανατροφής καί 
τή ; παιδεύσεως. Ό ένθους φιλέλλην, ού τόν 
τάφον ήτενίσαμεν έν Σφακτηρία γράφων έξ 
Ελλάδος έλεγεν «οί "Ελληνες είναι καλοί 
καί ανδρείοι* ή δέ μόνη δυσκολία είναι πώς 
\ά άνατραφώσι καί πολιτισΟώσι δίχως νά 
διαφθαρώσιν». Ύπό τήν πλήοη καί τήν 
δραστικήν επήρειαν τών δεινών τής έπανα- 
στάσεοι; δεν έλογίζετο τούτων άλλ ’ έφαν- 
τάζετο καί μετά δειλίας ήτένιζε τό στά- 
διον τής ανατροφής, έν ώ εΰρισκε τήν μόνην 
δυσκολίαν.

’'Ας άκολουθήσωμεν λοιπόν τήν σταδιοδρο
μίαν τοΰ ελληνισμού καί άς άτενίσωμεν τό 
λυκαυγές τοΰ μέλλοντος* άς ίδωμεν άν δικαι
ούνται οΐ κακολογοΰντες ή μας καί ffeupodr- j 
r ic  vioi'r too σκότους άοώμενοι τήν ·,'μέραν 
τών φλογών τοΰ Ναυαρίνου. Ό έξοχος πολι- 
τειολόγος Guizot λέγει ίν τή συγγραφή τής ; 
ιστορίας τοΰ πολιτισμού τής πατρίδος του 
La civilisation est un fait qui rtfsulte de 
tous les faits. ‘Ο πολιτισμός είναι γεγονός 1 
προερχόμενον έξ ό'λων τών γεγονότων, Όκεα 
νός είς ίν  ρεουσιν δλο·. οΐ ποταμοί τών κοι- ; 
νωνικών συμβάντων. Έν τή αναπτύξει λο ι- : 
πόν τοΰ πολιτισμού έν σχέσει πρός τόν 
ροΰν τών περιστάσεων δύναταί τις νά ί'δη 
τήν πρόοδον πάσης έθνότητος. Παν δε γεγο
νός πρεπει διά τού πολιτισμού νά κρίνηται

J ώς έν Λυδία λίθω. ΊΙ άνθρωπότης έν τώ 
πολιτισμώ καί μόνω ευδαιμονεί. Ό  χριστια
νισμός τόν πολιτισμόν επηρέασε σκοπών 
τήν μόρφωσιν τού εσωτερικού ανθρώπου. Διά 
τοΰ πολιτισμού λοιπόν άς κρίνωμεν τήν πο
ρείαν τού άναγεννηθέντος ελληνισμού* έν 
αϋτώ θά ίδωμεν τό ίνδαλμα τής καταστά* 
σεως τής προόδου καί τού μέλλοντος του.

Ό πολιτισμός συνίσταται είς τήν ύπαρ- 
ξιν δύο μεγάλων γεγονότων, τήν άνάπτυξιν 

| τής ατομικής καταστάσεως τής διανοητικής 
: ελευθερίας, τού έσωτερικού ανθρώπου καί 
| τήν άνάπτυξιν τής κοινοτικής ευημερίας καί 

τού πλούτου. Τά δύο ταΰτα  γεγονότα καί- 
τοι κεχωρισμένα έπ’ άλλήλων στενωτάτην 
εχουσι σχέσιν καί τό εν συνεφελκύει τό δεύ
τερον. Ή άνάπτυξις τών ατόμων φέρει τήν 
τών κοινωνιών, καί ή ευημερία τών κοινω
νιών εκείνην τών ατόμων. —  Τά δύο μεγά
λα στοιχεία τοΰ πολιτισμού πρέπει νά βα- 

ΐ δίζωσιν έκ παραλλήλου ϊνα αναγνώρισή τις 
τό τέλειον τοΰ πολιτισμού εις έν κράτος. 
Ά λ λ ά  ή ΰπαρξις καί ή πρόοδος όποιουδή- 

! ποτε στοιχείου έκ τών δύο είναι πορεία 
π-.ός τά  πρόσω, πρόοδος πρός τό τέλειον 
τού πολιτισμού,

Αί πεποιθήσεις, τά  αισθήματα, αί ΐδέαι, 
τά  ήθη, προηγούνται τής έξωτερικής κατα- 
στάσεώς, τών κοινωνικών σχέσεων, τών πο
λ ιτικώ ν θεσμών, λέγει ό Guizot «les croyan- 
ces, les sentiments, les idees, les moeurs 
precedent !a condition interieure, les rela
tions sociales, les institutions politique»· 

Ή άνάπτυξις 7,οιπόν ή ή κατάπτωσις  
τών πολιτικών θεσμών είναι δείγμα τρανόν 
τής προόδου η καταπτώσεως τών ατόμων. 
"Οπου αμάθεια ή κατάπτωσις φρονήματος 
έκεΐ καί δουλεία, δπου κίνησις πνεύματος ή 
έλευθεία είναι μ ια ά.άγκη καί το ιαύτη π ΐ' 
βάλλετα ι. Είναι καί αξίωμα τής ιστορίας. Ό 
Αιών τού Λουδοβίκου δέκατου τετάρτου άν'
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τικρ.ζει τήν ήμετέραν άρχαίαν Εύκλειαν. Ό 
μονάρχης Λουδοβίκος έπροστάτευσε τήν ανά- 
πτυξιν τήν ατομικήν, ήτο ένθερμος θιασώ
τη; ταύτης. Πλήν ή άνάπτυξις έκείνη έφερε 
τήν πτώσιν τού μοναρχικού του συστήμα
τος. Οί "Ελληνες άφ’ ής έποχής άπήρτισαν 
κράτος αυτόνομον σφοδράν έπέδειξαν τάσιν 
—ρός άνάπτυξιν τών πολιτικών αυτών Οε- 
<ψ.ών. Ό Καποδίστριας έξοχος δ ιπλω μά
της, άνήρ σοφός, ήμαρτε κατά τήν ιδέαν ό'τι 
άνάγκη νά μορφωθίί τό έθνος διά τού άπο- 
λυτισμοΰ. Μή έννοών ό'τι έκ τής επαναστά
σεις; έφερε τό έθνος πνεύμα ελευθερίας στοι
χεία προόδου καί δτι έν τή σχετική ελευ
θερία τό "Εθνος έπρεπε νά μορφαϋται καί 
νά προοδεύτ,. Αί έποχαί τοΰ 64 καί τού 
42 είναι άστέρες, οϊτινες διαυγέστατα φιο- 
τίζουσι καί δήλην ποιούσι τήν τάσιν ταύτην 
τής άναπτύξεως τών πολιτικών θεσμών, 
δι’ ών έμφαίνεται ή ατομική πρόοδος τοΰ 
'Ελληνισμού. Είναι περιττόν νά μακρολο
γήσω καί άπασχολήσω ήμας έπί τών δύο 
τούτων εποχών. Τά γεγονότα τυγχάνουσι 
πρόσφατα καί ένταΰθα παρίστανται οί άν- 
δρες τών εποχών εκείνων. *11 ατομική άνά- 
Κτυξις περιεβλήθη έσχάτως καί νέαν αίγλην* 
~ρό έτους, κύριοι, κατά τήν αύτήν ημέραν 
^ανηγυριζομένης τής έορτής τής ανεξαρτη
σίας, τό μεγαλεϊον τών πατέρων καί ό ήμέ- 
■τερος ένθουσιασμός καθίσταντο σφοδροί έπι- 
τιμηταί καί έκάστου τά βλέμμα ταπεινω
τικόν έστρέφετο* ταπεινωτικόν πλήν δχι 
κ*ί άπελπι.

Νέφη άπολυτισμοϋ είχον θολώσει τον 
Ορίζοντα* πλήν και ταΰτα  διελύθησαν, και 
ί  αιθρία έπανέλαμψεν. 'II άνάπτυξις ή άτο- 
Ρ·ι»ή μόνη έπεφάνη καί ό άπολυτισμος κα- 
τερρευσεν. Κ α ί τούτο κατ’ άντίθεσιν προς 
τό έθνος τών Γάλλων, δπερ πρό έτών θέλον 
νά ίδρύσ·/ι τήν έλευθερίαν καί τόν νόμον 
δημιούργησε τήν άπαισιωτέραν εποχήν.

Ά λ λ ’ έκτος τούτου, κύριοι, ή ατομική 
πρόοδος τοΰ 'Ελληνισμού έπιρρωνύεται διά 
σπανίων αρετών παρά τοϊς άλλοις κράτεσιν* 
οίαι ή έλλειψις προαιωνίων μισών καί δ ια ι
ρέσεων, αί οίκογενειακαί άρεταί, ή ενωσις 
τοΰ λαοΰ καί τοΰ κλήοου. Προχθές δέ ά'φθι- 
τον είσέτι το πΰρ τής ελευθερίας, τής φιλο
πατρίας καί τής άκοας αύταπαρνήσεως έξή · 
λεγξε παρά τω  'Ελληνισμώ ή ατυχής νήσος 
τής Μεσογείου.

"Ελλειψιν λοιπόν ατομικής άναπτύξεως 
δέν δύναταί τις νά έλέγξνι παρ’ "Ελλησιν* 
αύτη γιγαντιαίως έβημάτισεν έν σχέσΐΐ πρός 
τήν ηλικίαν καί τάς περιστάσεις τοΰ έθνους· 
Α ναφαίνεται λοιπόν τό εν στοιχεϊον τοΰ 
πολιτισμού. Βραδεία δέν Οά ήναι, καί ή 
ιστορία τό βέβαιοί καί ή επιστήμη τά άπο- 
δεικνύει, ή πλήρης κοινωνική ευημερία, ήτις 
καί αύτη ήρχισε νά βαδίζη έν 'ϋλλάδι. Τήν 
γενικήν ταύτην καί πλήρη άνάπτυξιν τών 
στοιχείων τούτων άπαιτούσι τινές έξ ήμών 
ευθύς έξ άρχής, καί κατακρίνουσιν ήμας έπ ί 
τή, μή άσφαλεϊ πορεία τοΰ πολιτικού ήμών 
οργανισμού. Μή λογιζόμενοι τάς περιπε- 
τείας τών έθνών, δσα υπόδειγμα προσάγουν. 
Δέν διαβλέπουν δτι ή ασφαλής πορεία τοΰ 
πολιτικού οργανισμού έν έλευθερια είναι τε- 
κνον τής έντελοϋς άναπτύξεως καί τών όύο 
τού πολιτισμού στοιχείων "Ιύετε τα  έν ε
λευθερία κράτη τά  καλώς βιούντα πολιτικως* 
έχουν ανεπτυγμένα θαυμασίως καί τά  δύο 
ταΰτα  στοιχεία. Τά πλεΐστα κράτη διά τής 
ατομικής άναπτύξεως έπροχώρησαν καί ά 
ν ήλθον.

Εύέλπιδες λοιπόν, κύριοι σήμερον πρέπει 
ν’ άτενίζωμεν τήν ήμετεραν πατρίδα, εύελ- 
πιδες, πλήν δχι μόνον τή έλπίδι θαρρούντες. 
Πρέπει διατρέχοντες καί ήμεΐς τό ΰμέτερον 
στάδιον, καί φιλοτιμούμενοι έπί τνί πατρι
κή εύκλεια νά τονίζωμεν έν πρώτοις τά ή- 
μέτερον ελεύθερον φρόνημα* φρόνημα δπερ
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κα'ι τήν πατρίδα πρός τόν πολιτισμόν θά J 
προάγη καί δι’ αΰτοΰ συνήψε και δύναται 
νά συνάψτ, μετ’ άλλων κρατών βέβαιον σύν
δεσμον ήθικόν. Έν έλευθέροις μόνον κράτε- 
σιν έκτος του κράτους τής εθνικότατος δ ια- 
κρίνεται και κράτος άνθρωπότητος* μόνον οι 
δουλόφρονες δεν διαβλέπουν ή όρια έθνότΛ,- 
τος καί καθήκοντα πρός τήν άνθροπότητα 
δεν γνωρίζουν. ''Οπου μή ελευθερία εκεί τό 
περιωρισμένον καί τό εγωιστικόν/

Τάς δάφνας λοιπόν τών ήμετέρων πατέ- 
pcov, τάς όποιας σήμερον έρρανε τό ήμέτε- 
ρον δάκρυ, δάκρυ πρός τά  μαρτύρια κ α ΐδ ι ’ 
ευγνωμοσύνην πρέπει νά έχωμεν αείποτε ή- 
μεΐς οί έπιγενόμενοι όρον συγκρίσεως, καί 
δρέποντες καί ήμεΐς τάς ήμετέρας νά έπιτρέ- 
ψωμεν ταΐς έπερχομέναις γεννεαΐς όπως καί 
ήμεΐς σήμερον νά διδαχθούν καυχώμεναι καί 
νά τάς περιβάλουν εύσεβάστως με ευγνω
μοσύνην καί ενθουσιασμόν.

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

ΤΟΤ ΦΩΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ TOV Κ. JAMES DEWAR 

ΕΝ Tin

ΒΑΣΙΑΙΚΩ ΙΝΣΤ1ΤΟΥΤΩ
τΐ\<: Μ εγά .Ιη ς  ’?ρ ε τ τα ν ία ς ·

Ό Sir Henry Holland, πρόεδρος τοΰ Βα- 
σιλικοΰ ’Ινστιτούτου, έν τώ  ύπομνήματι αύ
τοΰ, Π ερί τώ ν  προόδων κ α ι τοΰ π ν ε ύ μ α 
τος τώ ν  φ υσ ικ ώ ν  επ ισ τή μ ω ν , έκδοθέντι τώ  
1 8 5 8 , εκφράζεται ώς έξης. «Τά πειράματα 
τοΰ d’ A rcy καταδεικνύουσιν ότι ή έντύπω- 
σις τοΰ φωτός έπί τοΰ αμφιβληστροειδούς, 
διαρκεΐ πολλάκις έπί 2' 5 χρόνον δηλ. άρ- 
κούντκ εις φωτιστικόν κΰμα όπως διατρέξν) 
περί τά  1 0 εκατομμύρια λευγών !

Έν όποια καταστάσει εύρίσκεται τό φώς—

θεωρούμενον ώς ύλη, κίνησις, \ καί δύναμις—  
ένώ έφ ίστατα ι καί κατακρατείται έν ζώντι
όργανίσμώ ;

Τό δύσκολον τοΰτο πρόβλημα, τοΰ Οπό 
τής ένεργείας τοΰ φωτός έπί τοΰ αμφιβλη
στροειδούς καί τοΰ οπτικού νεύρου παραγο- 
μένου ειδικού αποτελέσματος, έσπούδασα 
δι’ όλως ιδιαιτέρου τρόπου μετά τοΰ D. 
Mac Kendrick. ΙΙολλοί φυσικοί καί φυσιο
λόγοι έποίησά-ν ευφυείς υποθέσεις έπί τοΰ 
αντικειμένου τούτου, άλλ ’ ούδείς έξετέλεσεν 
έπ’ αύτοΰ ακριβή, πειράματα. Ό  Νεύτων 
π. χ_. ό Mellerie καί ό Seebeck εϊπον, ότι 
ή έπί τοΰ αμφιβληστροειδούς έπίδρασις τοΰ 
φωτός συνίσταται εις τήν μετάδοσιν τών κυ 
μάνσεων. 'Ο Young ϋπέθεσεν ότι ή έπίδρα- 
σις αύτη συμβαίνει διά μικρας διαλειπούση; 
κινήσεως μέρους τοΰ οπτικού νεύρου" ό Rois 
—  Reymond άπέδωκεν αύτήν είς ήλεκρι- 
κήν δύναμιν* ό Drap ier διεϊδεν άνάπτυξιν 
θερμότητας έν τώ χοροειδεΐ* ό Mosier, τέ
λος παρέβαλε ταύτην ποός τήν έπί ευαίσθη
του φωτογραφικής πλακός έπενέργειαν τοΰ 
φωτός.

’Αναμφιβόλους, κατά τήν κοινώς σήμερον 
παραδεδειγμένην αρχήν τής μεταδόσεως τή5 
δυνάμεως, ή έπίδρασις τοΰ φο)τός έπί τον 
αμφιβληστροειδούς, θέλει παραγάγει άπο- 
τέλεσμα ισοδύναμον, όπερ δύναται νά π*' 
ρουσιασθή π. χ. ώς θερμότης, χημική ένέργ®1® 
ή ήλεκτρογόνος δύναμις. Eivat γνωστόν ότι 
ήλεκτρογόνος δύναμις μυός τινός έλαττο’·; 
όταν ούτος συστέλλητα ι διά τής έπενεργει*? 
τον συνήθους έρεΟισμοΰ, τήν .ύπό τοΰ αντί* 
στοιχοΰντος νεύρου μεταδιδομένην νει ,ρικ-ί·' 
δύναμιν* ωσαύτως ό'ταν νεΰρόν τ ι ένεργνί r' 
συνήθης αύτοΰ ήλεκτρογόνος δύναμις έλα'' 
τοΰται. Κ ατά τάν αυτόν τρόπον ή έ'ντα '̂ί 
καί αί μεταβολαί τής ήλεκτρογόνου δυν«* 
μεως τοΰ όπτικοΰ νεύρου, διατελοΰντος 
τήν δευτερεύουσαν έπήρειαν τοΰ φωτός

τοΰ αμφιβληστροειδούς εΐναι ή φυσική έκφρα- 
5ΐς μεταβολών τινων συμβαινουσών έπ’ αύ
τοΰ* έν άλλαις λέξεσιν αύται είναι ένέργειαι 
τής εξωτερικής έρεθιστικής δυνάμεως, ήτις  
ενταύθα είναι τό φώς. "Απασαι αί παρατη
ρήσεις αύται ώδήγησαν ημάς είς τήν σκ,έψιν 
ότι τό πρόβλημα τοΰ αποτελέσματος, ό'περ 
ή έπίδρασις τού φωτός έπί τής ήλεκτρογό
νου δυνάμεκις τδΰ αμφιβληστροειδούς καί 
τοΰ όπτικοΰ νεύρου δύναται νά παραγάγϊΐ, 
διά συντόνων μόνον καί άκριβεστάτων ερευ
νών δύναται νά λυθή.

Τό ζήτημα διαιρείται είς δύο μέρη* πρώ
τον μέν πρέπει νά όρίσωμεν τήν ήλεκτρογό- 
νον δύνκμιν τού αμφιβληστροειδούς καί τού 
οπτικού νεύρου* είτα δέ, νά έξετάσωμεν, 
έάν ή εντασις τής δυνάμεως ταύτης μετε- 
βλήθη ένεκα τής έπιδράσεως τοΰ φωτός. Ή 
ήλεκτρογόνος δύναμις οίουδήποτε ζωικού 
ιστού, προσδιορίζεται εύκόλως διά τής με
θόδου τού Bois-Reymond. Ό  φυσιολόγος 
οΰτος παρετήρησεν ότι άπαντα τά  σημεία 
τις εξωτερικής έπιφανείας μεγάλου ΤίΛΛω- 
η>ς (tanche, λατ. tinea, είδος ιχθύος), 
είναι θετικά μέν διά τήν έγκάρσιον, αρνη
τικά δέ διά τήν κατά μήκος τεχν/ιτήν το- 
[ΐήν^τοΰ όπτικοΰ νεύρου. Είς τό συμπέρα
σμα τοΰτο έφθασε μεταχειοιζόμενος τά  γνω- 

αύτοΰ μή πεπολωμένα ήλεκτρόίια, άπο- 
τελούμενα ΰπό δοχείιον έκ ψευδαργύρου έπι- 
μελώς έφυδραργυρωμένων, καί πεπληρωμέ- 
ν«ν ύπό ούδετέρας διαλύσεως θειϊκού ψευ
δαργύρου μεθ’ υποστρωμάτων διηθητικού 
Χάρτου τής Σουηδίας πρός έναπόθεσιν τού 
παρασκευάσματος. tfIva ποοφυλαχθή τό πα- 
Ρ*«κεύασμα τοΰτο άπό τής έρεθιστικής έπι- 
®ράσεως τού θειϊκού ψευδαργύρου, έκαστον 
''“όστρωμα έκαλύφθη διά λεπτού στρώμα- 

πλαστικής άργίλλου καταλλήλως δ ια- 
^ραχείσης διά διαλύσεως κοινού άλατος 
(75 ), χά ήλεΛτρόδ ια έτέθησαν εις συγ

κοινωνίαν μετά γαλβανομέτρου, καί τοιου
τοτρόπως διετέθη ή εργασία ώστε ό οφθαλ
μός, άπό τού όποιου άφτιρέθη έπιμελώς πας 
μΰς νά στηρίζηται έπί τού ενός έξ άργίλλου 
στρώματος, ένώ ή έγκάρσιος τομή τοΰ οπτι
κού νεύρου έφήπτετο τοΰ ετέρου. Ά κολου- 
θοΰντες τήν μέθοδον τοΰ Bois— Reymond, 
έλάβομεν εύκόλως λίαν ίσχυράν εκτροπήν 
τής βελόνης τού γαλβανομέτρου, διά τών 
οφθαλμών τού κονίκλου, τής γαλής, τού 
κυνάς, ^ής περιστεράς, τής χελώνης, τοΰ 
βατράχου, καί τοΰ έρυθροΰ ίχ_θύος. Πολλά
κις ή έκτροπή ήν τοσαύτη ώστε τά φωτει
νόν σημιΐον ύπερέβαινε τήν κλίμακα τοΰ 
γαλβανομέτρου.

"ϊνα γνωρίσωμεν, άν τά φώς έπιδρα έπί τής 
ήλεκτρογόνου δυνάμεως, καί μέχρι τίνος προ 
χωρεΐ ή έπίδρασις αύτη, τό πείραμα παρέ- 
σχε μείζονας δυσκολίας. Ή μέθοδος ην ήκο- 
λουθήσαμεν ήν ή εξής* έθέσαμεν τόν όφθαλ- 
μον έπί τών υποστρωμάτων, ώς εϊπωμεν ά- 
νωτέρω, έσημειώσαμεν τήν έκτροπήν τής βε
λόνης τού γαλβανομέτρου, μετά ταΰτα  δε 
έζητήσαμεν έάν έπίδρασις της συνέβαινεν έπι 
τής κινήσεως φωτεινής άκτΐνος όταν αύτη  
παρέμενεν έν τώ  όφθαλμώ καί όταν έπαυε νά 
ένεργνί. ’Έν τισιν τών προίτων πειραμάτων 
έποιηοάμεθα χρήσιν τοΰ y a M  α ν  ο μέτρου , 
πο.ΙΛ απΛ ασιασζοΰ  του Bois-Reyinond* αλλ ’ 
επειδή ή έκτροπή ήν τόσω μικρά ώστε δύ
σκολον ήν νά παρατηρήσωμεν τήν έπίδρασιν 
τού φωτός, κατεφύγομεν είς τό α ν α κ λ α σ τ ι
κόν γα .Ιβ ανόμ ετρον  τοΰ Sir William Thom
son χορηγηθέν ήμΐν ύπό τοΰ καδηγητοΰ Tait. 
Είναι γνωστόν ότι τό όργανον τούτο είναι 
λίαν εύαίσθητον. 'Γπήρχον ωσαύτως δεύτε· 
ρεύουσαι δυσκολίαι* ή νέκρωσις τοΰ νεύρου, 
τό αδύνατον τοΰ διατηρήσαι σταθερά το μη
δέν καί τήν πόλωσιν τής συσκευής, ή έπενέρ- 
γεια τής θερμότητος κλπ. 'ϊπερέβημεν, ώς 

I οίον τε, τά  κωλύματα ταΰτα , διά τών άρί-
34
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στιυν μ.εθοδων. ‘Η αλλαγή τών “ όλων τή ; 
συσκευής ήν βραδεία, δθεν δέν ήτο δυνατόν νά 
συγχυσθή μετά τών έκ τή ; έπιδράσεως τοΰ 
Φωτός εκτροπών, διότι αύται ήσαν απότομοι 
κα1 '.κανώς βραχεϊαι. ΓΙρός δε αί παρατηρη- 
θεΐσαι εκτροπαί παρκθέτονται ένταΰθα ούχί 
ώς απόλυτα εξαγόμενα, ά λ λ ’ ώ; σχετικά. 
Περί τά ; 5 0 0  παρατηρήσεις έγενοντο πρό τοΰ 
μν,νό; απριλίου τοΰ 18 7 3 , έλΠόθησαν δέ 
άπαντα τά  προφυλαχτικά μέτρα ττρος έξα- 
σφαλισιν τή ; άκριβείας τών έξαγου.ίνων. 
Ά πηλλάγημεν τοΰ έκ τή ; θερμότητα; έπι- 
γιγνομενου λάθους, καλύψαντες τά  περιέ- 
χοντα τόν σπουδαζόμενον οφθαλμόν αγγεία  
διά διπλού ύελίνου καλύμματος, μεταξύ  
τών τοίχων τού όποιου έτέθη ΰδωρ πάγους 
τουλάχιστον 0 ,0 2 5 .

’ίόου τά  έπιτευχθέντα εξαγόμενα. 
ί ον) 'Π επί τοϋ αμφιβληστροειδούς έπί- 

ύρασις τοΰ φωτός μεταβάλλει τήν έ'ντασιν 
τή ; ήλεκτρογόνου δυνάμεω; κατά 8 —  7  ο/ο 
τής όλης δυνάμεω; τοΰ φυσικού ρεύματος.

) Αστραπή τις μόριον δευτερολέπτου 
διαρκοΰσ* παράγει αισθητόν αποτέλεσμα.

3 0ν ) Πυρεΐον άναπεφλεγμένον, εις άπό- 
στασιν Ί μεχρις I 1/2, μέτρου παράγιι «- 
ποτέλεσαα.

·ίον) Τό φώς ασθενούς φλογός φωταερίου, 
-ερικεκλειμένης εντός λύχνου καί μεταδιδό
μενης Οι’ ύελίνης σφαίρας διαμέτρου 0 ,3 0  καϊ 
πλήρους όιαλύσεως έν θείου άμμοινιακίΰ χαλ
κού, ή διχρωμικοΰ καλίου μεταβάλλει έπίσης 
τήν έ'ντασιν τής ήλεκτρογόνου δυνάμεως.

5 «  ) ’ιδού τά  έπί οφθαλμού βατράχου 
αποτελέσματα τής έπιδράσεως τοΰ φωτός· 
δταν διευθύνωμεν τό διακεχυμένον φώς έπί 
οφθαλμού βατράχου ή φυσική ήλεκτρογόνος 
όυναμις αφού -γίνη ίκανώ; σταθερά, αυξάνει 
επειτα κατά πρώτον ϊνα έλαττωθή μετά 
ταΰτα ' ερ’ όσον επενεργεί τά φώς, ή δύνα- 
μις αυτη βραδέως έλαττοΰτα ι, μέχρι; ού

φθάσει εις σημεΐόν τ ι ένθα μένει στάσιμο;· 
έάν άφαιρέσωμεν τά φώς, ή ήλεκτρογόνος διί- 
/*μις αυςανει άποτομως καί αναλαμβάνει 
σχεδόν τήν προ τέραν έ'ντασιν. Αί προειρη
μένα·, μεταβολαί εισι μεταΰΜ μα'ί έξαρτώ- 
μεναι εκ τής φύσεως καί τής έντάσεως τοϋ 
φωτός, ου ποιούμεθα χρήσιν, έκ τής έπί 
τών υποστρωμάτων θέσεως τοΰ οφθαλμού, 
καί έκ τών παραλλαγών τής ζωτικότητο; 
τών ιστών.

6'·") Έν αναλόγοις πειράμασι γενομένοις 
όι’ οφθαλμών ζώων θερμόαιμων, τεθέντων 
έπί τών υποστρωμάτων, δσον τό δυνατόν 
ταχύτερον μετά τόν θάνατον τού ζώου καί 
υπό τά ; αΰτας περιστάσεις , ουδέποτε παρε- 
τηρήθη αρχική μεταβολή θετική, ώς έν τω 
όφθαλμω τού βατράχου, άλλά πάντοτε αρ
νητική Το έ ; επιδράσεως αποτέλεσμα άμα 
τ>, άφαιρέσει τοϋ φωτός, συμβαίνει όμοιο- 
τρόπως.

; ° )  Πλεϊστα πειράματα έγενοντο έπί 
τής ένεργείας τού φοιτάς τών διαφόρων με
ρών τού φάσματος. Μετεχειρίσθημεν πρός 
τούτο τό φάσμα δπερ παράγεται ύπά φλο
γός όξινου αερίου πίπτοντος έπί τεμαχίου 
άσβέστου, καί διηυΟύναμεν έπί τοϋ οφθαλ
μού, έφ’ ού εμελλε να εκτελεσθή τό πείραμα 
τά φώς τών διαφόριον μερών τού φάσματος. 
"Απασαι αί παρατηρήσεις τείνουσιν είς ά- 
πόδειξιν, ό'τι τά μέγιστον τής έπιδράσεως 
παράγεται ύπά τών φαινομένων ήμϊν φωτει
νότερων μερών τού φάσματος, δηλ. ύπό τοΰ 
κίτρινου καί τοϋ χλωρού.

8°ν ) Ω σαύτως, πειράματα γενόμενα διά 
φωτός μεταβλητής έντάσεως δεικνύουσιν 
δτι, τα  παρατηρηθεντα φυσικά άποτελέσμα- 
τα λιαν πλησιαζουσιν πρός τάς τιμάς, ά; 
ήθελον έχει, εάν ό νόμος τού Fechner ήν 
κατά προσέγγισιν αληθής.

θ'"1) Π μέθοδος ην ήκαλουθήσαμεν εί; 
τάς έρευνας ταύτας είναι νέα έν τνί φυσιο

λογία, καί διά καταλλήλων μέσων δυνατά^ 
μεγάλως νά άναπτυχθή, οϋ μόνον διά τήν ο- 
ρ«σ·.ν άλλά καί διά τάς λοιπάς αισθήσεις.

’Από τής 2,1 ’Απριλίου 1873... έργαζό- 
υ.ενος πάντοτε μετά τοϋ Dr Mac Kendrick, 
ποοσεπάθησα νά λάβοι ποσοτικά εξαγόμενα, 
λαμβάνων τόν χρόνον ώς μεταβλητήν, εν τή 
σπουδ*/) τής έπί τοΰ αμφιβληστροειδούς κα* 
τοΰ οπτικού νεύρου έπιδράσεως τοϋ φωτός. 
ΙΙρός τούτο, έδέησε νά κατασκευάσωμεν α
κριβή γραφικήν παράστασιν τών ύπό τ?,? 
προσπτώσεως καί τής άφαιρέσεως τού φω" 
■τος μεταβολών. Λήλον. ότι πρός σημείωσίν 
μικροτάτων γαλβανομετρικων μεταβολών, τό 
μόνον μέσον εΐναι ή φωτογραφία. Διά τα ύ 
της, επιφάνεια κατασταθεΐσα ευαίσθητος 
καί πεοιελιχθεϊσα περϊ όριζόντιον - κύλινδρον 
'«χέοις περί άξονα στρεφόμεναν, δέχεται τάς 
διαδοχικής έντυποισεις τάς παραγομένας 
ύπά τής μεταθέσεως τού ύπό κατόπτρου 
άνακλωμένου φωτεινού σημείου, ώς δτε πρό
κειται νά σημειώσωμεν συνεχείς μαγνητι- 
<'·άς παρατηρήσει:. ’Επειδή ή αναγκαία διά 
τα; παρατηρήσεις ταύτας συσκευή είναι λ ί 
«ν πολύπλοκος, καί πρέπει τις νά ηναι λίαν 
ε,ησκημενος, ϊνα ποιήσηται χρήσιν αύτής, 
''•ατεφύγομεν τό πρώτον εις μέθοδόν άπλου- 
’'τέραν' έσημειώσαμεν τήν θέσιν τοΰ γαλβα
νομέτρου έν ϊσοις χρονικοΐς διαστήμ.ασιν, 

κατά, καί μετά τήν έπί τοϋ οφθαλμού 
έϊτίδρασιν τοΰ φωτός. Είς τάς παρατηρήσεις 
ταύτας μετεχειρίσθημεν κροϋον εκκρεμές με- 

δευτερολέπτων. Τών παρατηρητών 4 
μεν παρετήρει τάς κινήσεις τοΰ γαλβανομέ
τρου, 6 δέ. έσημείου έκαστον διάστημα 
< ,, 5, έγραφε τούς ευρισκομένους αριθμού; 
**ί έκανόνιζε τά φώ ;. ’Ολίγη έξάσκησις πα- 
ρέσχε λίαν εύάρεστα αποτελέσματα, άτινα  
*'«υτίζοντο κατά διαφόρους παρατηρήσεις, 
Χ«ί άτινα έπεδείκνυον τάς έξοχάς τή ; καμ- 
~'Αη; τών μεταβολών.

Αί κααπύλαι τών μ,εταβολών όηλοΰσιν 
δτι άυ.α τή προσπτοίσει τοΰ φωτός, η ήλεκ
τρογόνος δύναμις αυξάνει αποτομως* ενόσω 
τό φώ; παραμένει ή δύναμις αύτη έλαττοΰ- 

♦ται καί λαμβάνει έλαχίστην τ ιμ ή ν  τέλος 
άμα τή άφαιρέσει τοϋ φωτός, παράγεται 
αποτέλεσμα δπερ δυνάμεΟα νά όνομ.άσωμεν 
ί’ί  έπ ^ ρ ά σ ιω ς  (inductif) δηλ. απότομο; 
αυξησις τής ήλεκτρογόνου δυνάμεως, ήτις 
επαναφέρει τό νεϋρον είς τήν κανονικήν λε ι
τουργίαν του. Ή μείωσις τής ήλεκτρογόνου 
δυνάμεως, διαρκούσης τής έπενεργείας τοΰ 
φωτός, παριστα ύπό φυσίχην  έποψιν, τόν 
έν τή φυσιο.Ιογία  καλούμ.ενον κόπο)· τά έζ 
έπιδράσεω; αποτέλεσμα εΐναι' ή επάνοδος 
τοΰ οργάνου εις τήν κανονικήν του κατά- 
στασιν. ’Ενίοτε ή πρόσπτωσις τού φωτός, 
ού μόνον δέν συνοδεύεται ΰπά αύξήσεως άλλ ’ 
ΰπά μειώσεως μάλιστα  τής ήλεκτρογόνου 
δυνάμεως. Τοΰτο πιθανώς έξηγεΐται έκ τοΰ 
δτι ή νέκρωσις τοΰ αμφιβληστροειδούς καί 
τοΰ νεύρου δηλοΰται διά βαθμιαίας μ.ειώσεως 
τής ήλεκτρογόνου δυνάμεως δπερ πολλάκις 
τοσούτω ταχέως συμβαίνει, ο^στε ή προσ- 
πτωσις τοϋ φωτός άόυνατεΐ να προξενησνι 
τήν αύξησιν ταύτης τής δυνάμεως. Έν 
τοιαύτη πεοιπτώσιι, τό φωτεινόν σημεϊον, 
οπερ βραδέως πρό τής έμφανίσεως τοΰ φω
τός κατήρχετο, έφ ίστατα ι μέ·/ έπί τινα χρό
νον δτε συμβαίνει ή πρόσπτωσις, εΐτα δε 
αναλαμβάνει ταχύτερον ή πρό*ε;.ον τήν π ;ό ; 
τά  κάτω πορείαν του.

Ιδού τά έκ διαφόρων διακεκριμμ,ένων πει. 
ραμάτών έξαχθέντα.

1 ον) Ευκολον είναι νά λάβη τ ις  ρεύμα 
ίκανώς ισχυρόν διά τοΰ δέρματος τοΰ βα 
τράχου, έφ’ ού ρεύματος ούδολως έπιδρα τό 
φώς. ΊΙ παρατν’-.ησις αύτη καταδεικνύει δτι 
αί περί τόν κεράτιον χ ιτώ να δερμικαί κυψε
λίδες, ούδαμώς έπηρεάζουσι τά εύρεθέντα 

έξα (-όμενα.
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2 oy) Τό ρεύμα, δπερ παρέχουσιν · α ί κυ
ψελίδες τοΰ χοροειδοΰς, ούδαμώ'ς έπηρεά- 
ζεται ΰπό τοΰ φο>τός.

'3ον) Ή επί τοΰ αμφιβληστροειδούς έντύ- 
πωσις τοΰ φωτός ούδόλοις άλλοιούται, εάν» 
έγχύσωμεν ύπό τό δέρμα βατράχου, W o o -  
rara, σαντονίνιιν, στρυχνίνην καί ύοσκύ- 
αμ·ν.

4 0ν ) Επίσης έσπουδάσαμεν την ενέργειαν 
τοΰ προσθίου μέρους τοΰ όφθαλμοΰ. Διχοτο- 
μήσαντες έπιμελώς οφθαλμόν βατράχου, ού
τως ώστε νά άφαιρέσωμεν εντελώς τό πρό
σθιον μέρος, δηλ. τον κεράτιον χιτώνα, τό 
ύόατώδες υγρόν, την ίριν, τόν περιφερή μύν 
καί τόν κρυστάλλινον φακόν, θέσαντες δέ 
τόν αμφιβληστροειδή είς επαφήν μετά τοΰ 
ενός εξ άργίλλου στρώματος, παοετηοήσα- 
μεν ευκόλως σημαντικήν εκτροπήν, τοσούτω 
αισθητήν άμα τή έπιδράσει τοΰ φωτός, ώς 
οτε έπειρώμεθα δι’ όλοκλήρου τοΰ όφθαλ
μοΰ, ό'περ δεικνύει δτι ή διά τής έπενερ- 
γείας τοΰ φωτός συστολή τής ΐριδος, είναι 
ολως ξένη τών προειρημένων εξαγομένων.

δ07 ) Πειρώμ,ενοι μετά τοΰ προσθίου μέ
ρους τοΰ οφθαλμοΰ, καί λαμβάνοντες ώς 
πόλους τόν κεράτιον καί τήν όπισθίαν επ ι
φάνειαν τοΰ κρυστάλλινου φακοΰ, παοετη- 
ρήσαμεν σημαντικήν εκτροπήν, άλλ’ έν τού- 
τοις άνεπαίσθητον είς τήν έπίδρασιν τοΰ 
φωτός.

6 0ν) Ο σκληρός χ ιτώ ν καί τό νεΰρον, α- 
νευ τοΰ αμφιβληστροειδούς, όμοίως διατε- 
θέντες παρέσχον σημαντικήν φυσικήν ήλεκ
τρογόνον δύναμιν* άλλ’ άνεπαίσθητον ω 
σαύτως.

7 ον) Ιδού πώς διανέμεται ή ήλεκτρογό
νος δύναμις μεταξύ τών διαφόρων τμ ημ ά
των τοΰ οφθαλμοΰ και εγκαρσίου τίνος το
μής τοΰ νευρου" το Οετικώτερον μέρος ε ί
ναι ό κεράτιος· μετά ταΰτα  έρχεται ό σκλη
ρός και τέλος ή κατα μήκος επιφάνεια τοΰ

νευρου" ό κεράτιος είναι ωσαύτως θετικό? 
σχετικώς πρός τήν όπισθίαν έπιφάνειαν τοΰ 
κρυστάλλινου φακοΰ, καί αύτός ό αμφιβλη
στροειδής φαίνεται θετικός, σχετικώς πρό; 
τήν εγκάρσιον τομήν τοΰ νεύρου.

§ον) ν{],5η είσερχόμεθα είς τά  ΰπό άνισο· 
εντατικών φώτοιν παραγόμενα αποτελέσμα
τα . Έάν θέσωμεν κηρίον εις ένός μέτρου ά- 
πόστασιν άπό τοΰ όφθαλμοΰ, είτα δέ εί? 
δέκα μέτρων, τό ποσόν τοΰ φωτό; δπερ δέ
χεται ό οφθαλμός έν τν5 δευτέρα θέσει τοΰ 
κηρίου είναι ακριβώς τό πέμπτον τοΰ έν 
τη πρώτη· λοιπόν έν τή δεύτερα ή ήλεκτρο
γόνος δύναμις καθίσταται τρις μικρότερα 
άντί νά γίνν) πεντάκις. Πλεΐστα πειράματα 
γενόμενα μετά διαφόρων τοποθετήσεων τοΰ 
όφθαλμοΰ, κατέδειξαν δτι έκατονταπλασία 
ποσότ^ς φωτός τριπλασιάζει μόνον τήν ή· 
λεκτρογόνον δύναμιν.

9 ,ν ) ’.Αναμφιβόλους υπάρχει σχέσις με
ταξύ τών πειραμάτων τούτων καί τής δι* 
τών αισθήσεων άντιλήψεως, όσον άφορα τήν 
ορασιν. Ήδη είναι κοινώς παραδεδενμένον 
οτι τό αισθητήριον κέντρο ν  (sensorium) 
δέν δέχεται τήν εικόνα έξωτερικοΰ άντικει- 
μενου, άλλ ’ ό'τι πράγματι είς τόν εγκέφα
λον φθάνουσιν εντυπώσεις άλλοιωθεϊσαι εν 
τώ  δεχθεντι αύτάς όργάνω. Δυνάμεθα λοι
πόν νά θέσωμεν ένταΰθα τό έξης ζήτηαα' 
τά  φυσικά αποτελέσματα τά  πρό μικροΰ πε- 
ριγραφέντα, δύνανται πραγματικής νά πα- 
ραβληθώσιν πρός τάς διαφοράς τών φωτει
νών έντυπο^σεων, άς λαμβάνομεν διά τών 
αισθήσεων ήμών, παραλείποντες τά  λοιπ* 
και προσεχοντες μόνον είς τήν διαφοράν τής 
έντάσεως ; Έν άλλαις λέξεσιν, αί μετά* 
βολαί αύται είναι παράστασις τών είς τό 
αισθητήριον κέντρον μεταβιβαζόμενων ; Το 
πρόβλημα τοΰτο ίσως κατά πρώτον φ«νί 
δτι διαφεύγει τάς πειραματικάς έρεύνας· 
Έν τούτοις υπάρχει μέσον ύπολογισμοΰ λί*ν
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άκριοοΰς τών παραλλαγών τών ύπό τοΰ j 
φωτός παραγομένων διαφορών τήςαίσθήσεως, j 
τό δέ μέσον τοΰτο κάλλιστα  ά^επτύχθη Οε- . 
ωρητικώς τε καί πειραματικών ΰπό τοΰ έ
ξοχου φυσιολόγου Fechner. Ό νόμος τοΰ 
Fechner (*) δύναται ούτοι νά έκφρ'/σθή γε
νικώς : «ή  μ ιτ α ζ ν  τώ ν  α ισθη μ ά τω ν ή/ιών 
διαφορά ε ίν α ι άνάΛ ογος τ ον Λογαρίθμου 
τοΰ πηΛίκου τω ν  δ ιαφόρω ν ΐν τ ά σ ιω ν  τον 
φωτόι,. 2ειρά πειραμάτων γενομένων πρό 
τίνος ύπό τοΰ Dalboeuf, (ύπόμνημα αύτοΰ 
πρός τήν βελγικήν Ακαδημίαν) έπιβεβαιοΐ 
έντελώς τήν ακρίβειαν τοΰ νόμου τούτου. 
Έάν λοιπόν αί διαφοραί τής ήλεκτρογόνου 
δυνάμεως, αί παρατηρηθεϊσαι κατά τάς γε- 
νομένας μεταβολάς τής έντάσεο^ς τοΰ φω
τός, συμφωνοΰσι πρός τόν νόμον τοΰ Fechner 
χερίτώνδιά τών αισθήσεων έντυποίσεοον ήμών, 
τότε είναι λίαν πιθανόν δτι αί παραλλαγαί 
αύται προσδιορίζουσι τάς διαφοράς ών άντι- 
λαμβανόμεθα διά τών αισθήσεων καί δύνανται 
’'ά παραβληθώσι πρός ταύτας. Είπομεν α
νωτέρω δτι εκατονταπλάσια ποσότης φοι- 
τός, τριπλασιάζει μό·»ον τήν ήλεκτρογόνον 
δύναμιν. Κατά τόν νόμον τοΰ Fechner, δυ- 
ναμεθα νά εϊπωμεν δτι ή διαφορά τών εις 
Ε|ν μεταβολήν ταύτην τής έντάϊεως τοΰ 
Οοιτός ανταποκρινομένων αισθημάτων, θέλει 
^κρασταθη διά τοΰ 2  δστις είναι δ λογά
ριθμος τοΰ 1 0 0 .  Τών έκ τοΰ πειράματος ε
ξαγομένων ό'ντοιν πρός άλληλα ώς 3 ; 1 , ή 
διαφορά των είναι ωσαύτως 2 , ώστε τά δύο
»£ , , ,Υ  \ ·/εςαγομενα ταυτίζονται. Μη λησμονησωμεν 
εν τούτοις δτι τά  πειράματα έγένετο έπί 
όφθαλμ οΰ βατράχου" άλλά καί έπί τώ^ οφ
θαλμών τών μαστοφόροι ζώων παρετηρή- 
θησαν ανάλογοι μεταβολαί, αύτα ι δμως εί- 
ναι όλιγοίτερον έπαιοθηταί, άναμφιβόλως

(") Fccliner. Ε I e ιιι e ιι I ο <14 s F s y c h ο p h j -  
s 1 k, HelmolU, Φ ι ι σ ι ο λ ο γ ι χ ή δ π τ ι χ ή .

έ\εκα τής ταχείας νεκροίσεως τών ζωικών 
ιστών.

1 0 ον ) "Όταν θέσωμεν έν μέν ά'κρον τής 
άργίλλου εις επαφήν μετά τοΰ κερατοειδοΰς 
χιτώνος η τοΰ νεύρου, έτερον δέ μετά τής 
τομής τοΰ λοβοΰ τοΰ όφθαλμοΰ, λαμβάνο
μεν αμεσοις ρεΰμα έπαισθητόν, άμα τί) έπι- 
δράσει τοΰ φα>τός. Έν τω  πειράματι τούτω  
άφήνομεν τόν οφθαλμόν έν τη κόγχη του, 
καί δέν προσβάλλομεν ποσώς τό νεΰρον. 
Ούτω κατέστη δυνατόν, νά παρακολουθηθή 
έν τώ  έγκεφάλω ή έπ ί τοΰ αμφιβληστροει
δούς έπίίρασις τοΰ φωτός.

'Η έξακολούθησις τών ερευνών τούτων 
παρέσχε τά  έξής αποτελέσματα.

1ον) Τό φώς μή συμπεπυκνωμένης σελη
νιακής άκτΐνος, άν καί ασθενές καί σχεδόν 
έντελώς έστερημένον θερμαντικών άκτίνων, 
δύναται νά τροποποίηση τήν ήλεκτρογόνον δύ- 
νκμιν τοΰ νεύρου καί τοΰ αμφιβληστροειδούς.

2 0ν) Τό φαινόμενον τοΰτο έσπουδάσθη 
έπί τών οφθαλμών τώ ν έζής ζώων : 1 ον) 
Triton aquaticus" 2 0 v )C yrinus auratus" 
3'>v ) M ° tella vulgaris" 4 0V) Gasterosteus 
trachurus 5°v ) Cancer pagurus· 6 0V) Por- 
tunus puber 7 0V) Hyas coarctatus· 8 0v) 
Pagurus Bernhardus, καί τέλος 9 0V) έπί 
τοΰ Homarus vulgaris.

Τά γενικά αποτελέσματα τα  έττιτευ^- 
θέντα διά τών οφθαλμών τώ ν διαφόρων τού" 
το>ν ζώο^ν, ύπήρξαν όμοια πρός τά άρτι είρη- 
αένα. Ό όφθαλρ.ός τοΰ χ·ρυσοειδον<: κ υ π ρ ί-  
ro 'i καί ό τής m ο t e 11 a v u l g a r i s  δυο 
ΐχθύoJV ίκανώς βραδυπόροιν, έχουσι πρός 

j άλλήλους αναλογίαν τινά ώς πρός τήν βρα- 
| δύτη τα  τών παραλλαγών τής ήλεκτρογόνου 
: δυνάμεως, καί άποτελοΰσι καταφανεστάτην 
ί άντίθεσιν πρός τόν ονρανοσχόπον  η Oaste- 
I rosteus trachurus, τόν τόσον ζωηρόν καί 
i ευκίνητον, ού ό οφθαλμός είναι λίαν εύαί- 
! σθητος είς τό φώς.
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Τά έπί τών οφθαλμών μαλακόστρακων 
γενόμενα πειράματα είναι σπουδαία, ώς ά- 
ποδεικνύοντα δτι, ή έπί συνθέτου όφθαλμοΰ 
ενεργεια τοΰ φωτός είναι ή αύτή καί έπί ά- 
πλοΰ, καί δτι αυτη τροποποιεί τήν έπί τής 
ευαισθήτου έπιφανείας εντασιν τής ήλεκτρο
γόνου δυνάμεως. Ό  οφθαλμός τοΰ άστακον 
παρεχει εκτροπήν 6 0 0  βαθμών τοΰ γαλβα
νομέτρου, τής κλίμακος ούσης περίπου είί 
άπόστασιν 0 ,6 5 . Τό φώς παρήγαγε παραλ
λαγήν τής εκτροπής σχεδόν 6 0  βαθμών δϊ]λ. 
περίπου 1 0 ο/ο ήτις είναι ή σημαντικωτέρα 
παραλλαγή ή παρατηρηθεΐσα καθ’ άπαντα 
τα  πειραματα. 'Ωσαύτως άπεδείχθη δτι ή 
μείωσις τής έντάσεως τοΰ ΰπό τοΰ φωτός 
παραγομενου αποτελέσματος, δταν αύξάνω- 
μεν τ/ιν αποστασιν, είναι ακριβώς ή αύτή 
καί έν τώ  ά,τλώ όφθαλμώ π. /. είς άπό- 
στασιν 0 ,3 0  περίπου, παρετηρήθη παραλ
λαγή 1 0 0  βαθμών’ είς άπόστασιν 3 μέτρων 
τής ποσότητος τοΰ φωτός ούσης Ικατοντά- 
κις έλασσονος, τά παραγόμενον αποτέλεσμα 
δεν ήλαττωθν) εις 1 βαθμόν, άλ7^ά μόνον είί 
2 0 , οηλ. εις τό εν πέμπτον τοΰ όλικοΰ α 
ποτελέσματος έν άποστάσει 0 ,3 0 .

3ον ) Έσπουδασαμεν τήν ενέργειαν τοΰ φω* 
τος επί τής ήλεκτρογό\ου δυνάμεως τοΰ 
ζώντος όφθαλμοΰ παρά ταΐς γαλαϊς καί τοΐς 
πτηνοΐς (τ·?) περιστερά καί τή γλαυκί) Έν 
τοΐς πρώτοις ήμών πειράμασιν, ευρομεν δτι 
ήν λιαν όυσκολον νά παρατηρήσωμεν τήν 
άμα τή επιόρασει τοΰ φωτός αισθητικότητα  
έν τοΐς όφθαλμοΐς τών μαστοφόρων καί τών 
πτηνών, άν καί προσεπαθοΰμεν ώς οίον τε 
ταχύτερον νά άποσπώμεν τό δργανον τής κόγ
χης του αμέσως μετά τάν θάνατον τοΰ ζώ
ου. ΊΙ δυσκολία αύτη προφανώς προέρχε
τα ι, έκ τοΰ δτι ή ευαισθησία τοΰ νευρικοΰ 
συστήματος παρά τοΐς ζώοις τα χ ύτα τα  ά- 
φανί,ετα ι, οταν η συρροή τοΰ αίματος παύ- 
σν;. Έδέησε λοιπόν νά πειραθώμεν έπί ζών~

πρώτον τήν γαλήν ή τά πτηνόν, είτα έθί- 
σαμεν αυτα εις συσκευήν καθιστώσαν ή ν 
κεφαλήν έντελώς ακίνητον, καί τέλος άφ·/]- 
ρεσαμεν το εξωτερικόν τοίχωμα τής οφ
θαλμικής κόγχης, προσπαθοΰντες ώς οιόν 
τε όλιγιότερον νά φθείρωμεν τά  βλεφαριχά 
αγγεία. Μετά ταΰτα  διχοτομήσαντες τό 

, όπτικον νεΰρον, καί άνυψώσαντες τήν έγκάρ- 
σιον τομήν, εθέσαμεν τάς ά'κρας τής άργίλ
λου τών ήλεκτροόίων είς συγκοινωνίαν, τήν 
μέν μετά τής εγκαρσίου τομής τοΰ νεύρου, 
τήν δέ μετά τοΰ κερατίου. Ή τοποθέτησή 
αύτη παρέσχεν ήμΐν αμέσως ισχυρόν ρεΰμα 
καί λίαν εύαίσθητον είς τήν έπίδρασιν τοΰ 
φωτός.

4 0ν) Ίδοΰ τά  έπιτευχθέντα εξαγόμενα, 
διά τών έπί οπτικών λοβών ζώσης περιστερά? 
χλωροφορμισθείσης γενομένων πειραμάτων' 
ά.) δταν είς τών πόλων έφήπτετο τοΰ άρι- 
στεροΰ όπτικοΰ λοβοΰ, καί ό έτεοος τοΰ κε- 
ρατοειδοΰς τοΰ όεξιοΰ όφθαλμοΰ, παρετηρή* 
σαμεν επαισθητην εκτροπήν άυ.α τή έπι- 
δρασει τοΰ φωτός· β/.) δτε δ πόλος, άντί νά 
τεθή είς συγκοινωνίαν μετά τοΰ δεξιοΰ όφ- 
θαλμοΰ, έτίθετο είς επαφήν μετά τοΰ κερά- 
τοειδοΰς τοΰ αριστερού όφθαλμοΰ, ή έκτρο
πή ήν έλάσσων, άλλά πάντοτε έπαισθητή 
άμα τι) έπενεργεία τοΰ φωτός* γ'. δτε διηυ- 
θύνομεν τό φώς έπ’ άμφοτέοων συγνρόνώί 
τών οφθαλμών, τοΰ μέν ενός πόλου συγκοι- 
νωνοΰντος μετά τοΰ ενός μόνον όφθαλμοΰ, 
τοΰ όε Ιτέρου μετά τοΰ άριστεροΰ όπτι- 
κοΰ λοβοΰ, τό άποτέλεσυ.α ήν σχεδόν δι- 
πλασιον τοΰ ύπό τής προσπτώσεως τοΰ  

φωτός επί τοΰ δεξιοΰ ή ίριστεροΰ ό φ θ α λ μ ο ΰ  

παραγομενου. Τά άποτελέσματα τάΰτα  δύ- 
νανται νά εξηγηθώσι διά τής διασταυρώσεων 
τών οπτικών νεύρων.

5 ον) Ή έζέτασις όφθαλμοΰ δφεώς π«' 
ρεσχεν ήμΐν δμοια εξαγόμενα πρός τά
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ΰπό τοΰ όφθαλμοΰ βατράχου χορηγηθέντα.
βον) ό  νόμος λοιπόν τής παραλλαγής 

τής ήλεκτρογόνου δυνάμεως τοΰ αμφιβλη
στροειδούς καί τοΰ όπτικοΰ νεύρου, άληθεύει 
ίίά τά μαστοφόρα, τά πτηνά, τά  ερπετά, 
τά άμφίβια, τους ίχθύας καί τά  μαλακό
στρακα.

7ον) ΙΙλεΐστα πειράματα κατέδειξαν δτι 
ό προειρημένος ι^υγο/ρνσιχός τόμος τοΰ 
Fechner, δέν έξαρτάται μόνον έκ τής άντι- 
ληπτικότητος τοΰ εγκεφάλου, άλλά καί έκ 
τής κατασκευής αύτοΰ τοΰ όφθαλμοΰ. Τά 
άποτελέσματα τά  παραγόμενα κατά καί 
μετά τήν έπίδρασιν τοΰ φωτός έπί τοΰ άμ- 
?ιβληστροειδοΰς, παράγονται ώσαύτως καί 
Ρ·ετά τήν διακοπήν τής πρός τόν έγκέφα- 
λον συγκοινωνίας. Ούτωό νόμος τοΰ Fechner 
δ μ  είναι, ύ ς  ύπέθετον μέχρι τοΰδε, σιινάρ- 
τ>ΐσις μόνου τοΰ έγκεφάλου, άλλ ’ είναι πράγ. 
Ρ·ατι συνάρτησις τοΰ τελικού οργάνου, δηλ. 
τι>ΰ αμφιβληστροειδούς.

80ν) Πρός σημείωσιν τών γαλβανομετρι- 
*δν παραλλαγών μετεχειρίσθημεν ί/.έθοδον 
vt*v, ήχις δύναται νά ώφελήσν) είς πλείστα? 
?υσικάς καί φυσιολογικάς έρεύνας. Ιδού είς 
τ’· συνίσταται ή μέθοδος αύτη. ’Εθέσαμεν 
ει? 'κατάλληλον άπό τοΰ γαλβανομέτρου ά- 
ποστασιν, άντί τής συνήθους βεβαθμολογη- 
Η-ένγις κλίμακος, τήν έπιφάνειαν κυλίνδρου 
Καλυμμένου ύπό χάρτου καί στρεφομένου 
Βε?ι άςονα οριζόντιον διά μηχανισμού ώρο- 
^ογιου. xq φωτεινόν σημεΐον τό ύπό τοΰ 
'•«τοπτρου τοΰ γαλβανομέτρου άνακλώμε- 
ν°ν, παρίσταται καθαρότερον, έάν μελανώ- I 
1(<>μεν άπασαν τήν έπιφάνειαν τής σφαίρας 

γαλβανομετρικοΰ λύχνου, έκτάς σημείου 
Τίνός πλάτους περίπου 3 χιλιοστών, είς τό 
*εντρον τοΰ οποίου χαράττομεν δι’ αιθάλης 
ΪΡ*μμήν ή σταυρόν. Τό εϊδωλον τής γραμμής 
11 τοΰ σταυροΰ τούτου άναγκαίως άνακλά- 
;«ι υπό τοΰ κατόπτρου έπί τοΰ κυλίνδρου.

Τοΰ κυλίνδρου τεθέντος είς κίνησιν, το <pca- 
τεινόν σημεΐον δύναται νά παρακολουθη α
κριβώς παρατηρητής κρατών γραφίδα λε
πτήν καί έμβεβαμμένην πρότερον έν μελάνη. 
Ό κύλινδρος, ού έποιησάμεθα χρήσιν, έτέ 
λει μ ία ; στροφήν άνά παν ογδοηκοστόν δεύ
τερον λεπτόν. Ό  χρόνος ούτος ήν δινιρημέ- 
νος είς τέσσαοα ίσα μέρη, ΰπό τεσσάρων εγ
καρσίων καί ισάκις άπεχουσών γραμμών, 
άχθεισών. έπί τοΰ κυλίνδρου. Τά πρώτον οια- 
στημα μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας 
γραμμής, παρίστα ίϊΟ , καθ’ ά ό οφθαλυ,ός 
διετέλει έν τώ  σκότει, καί ή ήλεκτρογόνος 
δύναμις παρίστατο ΰπό εύθείας γραμμής" τά 
δεύτερον διάστημα, μεταξύ τής δευτέρας 
καί τρίτης γραμμής, παρίστα, 2 0 ” καθ’ ά 
έπενήργει τό φώς, καί δι’ ά παραλλαγή τή? 
ήλεκτρογόνου δυνάμεως έδηλοΰτο διά καμ
πύλης στρεφούσης είτε πρός τά  δεξιά είτε 
πρός τά  αριστερά" τό τρίτον διάστημα, με
ταξύ τής τρίτης καί τετάρτης γραμμής, 
παρίστα 20 "  καθ’ ά έξηκολούθει ή έπίδρα- 
σις τοΰ φωτός καί ή ήλεκτρογόνος δύναμις 
ηυξανε βαθμηδόν" καί τέλος, τό τέταρτον 
διάστημα, μεταξύ τής τετάρτης καί πρώ
της γραμμής, παρίστα 2 0 ” καθ’ ά ή ήλεκ
τρογόνος δύναμις ηυξανε κατά πρώτον, άμα 
τή αφανίσει τοΰ φωτός ίνα έλαττωθή μετά 
ταΰτα  ταχέως.

Έδείξαμεν λοιπόν διά πειραμάτων- 1 ον 
δτι ή πρόσπτωσις τοΰ φωτός έπί τών οφθαλ
μών τών μαστοφόρων, τών πτηνών, τών έρ- 
πετών, τών άμφιβίων, τών ιχθύων καί 
τών μαλακοστράκ<ον, παραλλάσσει κατά 3 
—  1 0 ο/ο τήν κανονικήν ήλεκτρογόνον δύ- 
ναμιν, τήν μεταξύ τοΰ κερατοειδοΰς καί τής 
εγκαρσίου τομής τοΰ νεύρου- 2 0ν δτι ή ή- 
λεκτρική αύτη άλλοίωσις δύναται νά παρα- 
κολουθηθή μέχρι τοΰ έγκεφάλου* 3 ον οτι αί 
άκτΐνες αί θεωρούμεναι φιοτεινότερα ι παρά- 
γουσι τάς σημαντικωτέρας παραλλαγάς· 4 0ν
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δτι ή άλλοίωσις τοΰ ηλεκτρικού φαινομένου, | κυανού τοΰ κυνοπρασίνου δί’ δλων αΰτοΰ τών

«ποχρωσίων, ών ·ή μέν πλησιεστέρα πρός τί» 
πράσινον πλησιάζει προς τοΰτο μάλλον κ«·

μεταβαλλόμενης της έντάσεως’ τοΰ φωτός, 
φαίνεται δτι εγγύτατα  έ'πεται τα ϊς ύπό 
τοΰ ψυχοφυσικού νόμου τοΰ Ferhner διδο' 
μέναις σχέσεσιν* 50ν δτι ή ηλεκτρική άλλοίω- 
σις οφείλεται είς την έ;:’ αύτής της όρής 
τοΰ αμφιβληστροειδούς έπίδρασιν τοΰ φωτός> 
διότι ή άλλοίωσις αϋτη εΐναι ανεξάρτητος 
τοΰ άνω μέρους τοΰ οφθαλμού, δπερ επομέ
νους καταστρέφει την ύπόθεσιν, δτι η συστο
λή τής ίοιδος ήδύνατο όμοιον άποτέλεσαα  
νά παραγάγΥ]* 6 ον δτι δυνάμεθα νά φθάσ(ο~ 
μεν ί ια  πειραμάτων είς τήν φυσιχην εχφρα" 
a i r  τοΰ εν τνί φνσιο .Ιογία  καλουμένου 
.Τόυ* 7 0ν τέλος, δτι ή μέθοδος, ής έποιησά" 
μεθα χρήσιν έν ταϊς έρεύναις ταύταις δύνα- 
τα ι νά έφαρμοσθνί εις σπουδήν τών ειδικών 
οργάνων τών άλλων αισθήσεων.

BAS. II. ΚΑΛΟΙΈΡΟΠΟΤΛΟΣ.

Π ΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

(Συνέχεια και τέλο,-)

ίδωμεν λοιπον νΰν πώς δυνάμεθα νά πα· 
ραστησωμεν εικονικώς πάντα τά  χρώματα 
μκτα κατά τόν Έ λμχόλτζιον, τροποποιή. 
σαντα και συμπληρωσαντα τήν προς τοΰτο 
εικονικήν κατασκευήν τοΰ Νεύτωνοί.

Κατασκευάζομεν τρίγωνον, είς τοΰ όποιου 
τάς κορυφάς θέτομεν τά  τρία χρώματα, τό 
έρυθρόν, τά πράσινον καί τά ίόχρουν είτα  
θετομεν περί τήν περίμετρον τοΰ τριγώνου 
μεταξύ τοΰ έρυθροΰ καί πρασίνου κατά σει
ράν το κροκοβαφές καί τά κίτρινον, μεταξύ 
δ* τοΰ πρασίνου και ίοχροου τό κυανοΰν,καί 
μεταςύ ίοχροου καί ερυθροΰ τό πορφυροΰν.

II απο τοΰ ενος είς τά επόμενον χρώαα 
μεταοασις γ ίνεται δι* ολων τών μεταξύ ά- 
ποχρωσεων, ώς λ. χ. μεταξύ πρασίνου καί

θόσον δε πλησιάζομεν πρός τά κυανοΰν, 
πλησιάζει προς τοΰτο. Ούτω θέλομεν έχει 
περι την περίμετρον τοΰ τριγο!>νου πάντα 
τά  κεκορεσμένα χρώματα. Έν τώ  μέσω 
τοΰ τριγώνου τοποθετοΰμεν μικρόν λευκόν 
κύκλον καθόσον δέ βαίνοαεν άπό τής 
περιφερείας προς τόν κύκλον αυτόν, τοπο
θετοΰμεν τάς άπό τοΰ χρώματος, άφ’ ού 
άναχωροΰμεν, πρός τό λευκόν άποχρώσει; 
αύτοΰ. Ούτως άπό τοΰ έρυθροΰ πρός τό λευ
κόν Οελομεν θέσει τά ερυθρόλευκον δ ι’ δλων 
αυτού τών αποχρώσεων πρός τό λευκόν. 
Έπι τόΰ τριγώνου λοιπόν τούτου θέλομεν 
εχει, πλήν τών κεκορεσμένων χρωμάτων, 
καί πάσας τάς πρός τό λευκόν αποχρώσεις 
αυτών. Έν τί] παραστάσει ταΰτη διά λό
γους, ους συντορ,ίας χάριν παραλείπομεν, ί  
τοΰ πράσινου κορυφή είνε κατά τ ι πεπιεσμέ
νη και ό λευκός κύκλος δέν εύρίσκεται έν τώ 
μέσω άκριβώς τοΰ τριγώνου.

Έν τή παραστάσει ταύτν) τών χρωμάτων 
ελάβομεν ύπ ’ όψιν μόνον τήν ώς πράς τά 
άπλά τοΰ φάσματος χρώματα άπόχρωσιν 
αύτών καί τόν κόρον, ούχί όμως καί τήν 
λαμπρότητα. Πράς παράστασιν λοιπόν καί 
ταύτης δυνάμεθα νά φαντασθώμεν πυραμίδα, 
βάσιν έχουσαν τά άνω τρίγωνον £αί άνωθεν 
περατουμένην είς μέλαν. Έν ταϊς άπό τί? 
κορυφής πράς τήν βάσιν παραλλήλαις ταύτ'/ΐ 
τομαΐ5 τής πυραμίδος τήν θέσιν τοΰ λευκο3 
κύκλου τής βάσεως κατέχουσι κύκλοι φαιοί, 
οιτινες πλησιάζουσιν έπί μάλλον τό μέλαν, 
καθόσον ή τομή είναι πλησιεστέρα πρός τήν 
κορυφήν τήν δέ θέσιν έκάστου άπλοΰ χρώ' 
ρ.ατος τής βάσεως κατέχει ηττον λαμπρόν 
χρώμα, εχον τά αύτά μέν μήκος τοΰ κύμα* 
τος πρός τό τοΰ άντιστοιχοΰντος τής βά- 
σεως, λαμπρότητα δμως άνάλογον του φαί'
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οΰ τής τομής δίσκου προς τήν τοΰ λευκού 
τής βάσεως. Ούτω τά χρώματα ταΰτα  είνε 
τά ήττον λαμπρά συστατικά χρώματα τοΰ 
άτονωτέρου λευκού (φαιού), τοΰ διά τοΰ έν 
τω κέντρω φαιού κύκλου παριστανομένου, 
ένω έν τή βάσει είνε τά  συστατικά τοΰ λευ. 
κοΰ. Έπαναλαμβάνομεν δέ καί πάλιν, ό'τι 
τό αύτά άπολύτως χρώμα κατά τόν διάφο
ρον φωτισμόν, μέ τόν δποϊον βλεπομεν τα  
αντικείμενα, φαίνεται διάφορον. Ούτω τό 
/.«τά τήν ημέραν ώς βαθυπράσινον θεωρού- 
ν,ενον, τό εσπέρας, άν ήτο δυνατόν νά τά 
ίδωμεν έχον τήν αύτήν λαμπρότητα, ήν 
είχε τήν ήμέοαν, θά εοαίνετο λαμπρόν πρά
σινον σχετικώς πράς τόν άσθενή . φωτισμόν 
των άλλων αντικειμένω ν έπειδή δμως βλέ- 
“ορ.εν καί αύτά μέ τόν αύτόν άσθενή φω τι- 
5|j.όν, έκλαμβανόμενον καί πάλιν αύτά ώς 
βαθυπράσινον, διότι τό συγκρίνομεν πράς 
■ό έκάστοτε ώς λευκόν θεωρούμενον καί τά  
συστατικά αύτοΰ.

Τά μεταξύ τής περιμέτρου εκάστης το- 
!*ής καί τού φαιού κέντρου κατέχουσιν αί 
Ι-'-ετά τοΰτο αναμίξεις αύτών, και πλησιά-
γ \ »ιΟυσιν έπί μάλλον και μάλλον το φκιον 
’ ΐ ;  διατομής, καθόσον βαίνουσιν άπό τής 
Περιμέτρου πράς τόν δίσκον αύτής, Ούτω, 
«έλομεν ε'χει έπί τής έπιφανείας τής πυρα- 
μιοος άντί λ . χ. τού πρασίνου, πράσινον έπί 
('•άλλον ασθενές καί βαθύ, πλησιάζον κατά  
~'χ «voj τής πυραμίδος πρός τά μέλαν πρά
σινον· έκάστης δέ περιμέτρου πράς τόν
9*ιον κύκλον θά έ'νωυ,εν φαιοπράσινα. Κ,α-
β ’ 1 1νόσον δμως ή λαμπρότης τών χρωμάτων έ-
Λ*ττοΰται, κατά τοσοΰτον ή διάκρισις τών 
^χρώσεων γ ίνετα ι δυσκολωτέρα* διότι έν 

fiv£t ή διάκρισις καί σύγκρισις τών διαφό
ρων εντυπώσεων είνε ασφαλής και κατά τάς 
Γραίας βαθμίδας τής έντάσεως τών έρεθι- 
ί'-ών, οιτινες προξενοΰσιν αύτάς.

Πριν προβώμεν εις τήν σύντομον έξήγη·

σιν όπτικών τινων φαινομένων διά παραδο
χής τριών ειδών όπτικών νεύρων, προσθέτο- 
μεν τήν έξής σπουδαίαν παρατήρησιν, ην δ- 
ρ.ως ή ύπόθεσις τοΰ Έ λμχολτζίου έξηγεϊ.

’Έστωσαν δη7.αδή δύω φώτα διαφόοου 
χρώματος λ. χ. έρυθρόν καί κυανοΰν, έμποι- 
οΰντα ήμΐν τήν έντύπωσιν ίσης ένστάσεως, 
Έάν έκάστου τών φώτοιν τούτων μεταβά- 
λωμεν έξίσου τό ποσόν (καί τούτο κατορ- 
θοΰται, έάν βλέπωμεν τά φώτα διά μέσου 
ανοίγματος, τά όποιον δυνάμεθα νά αύξήσω- 
μεν η έλαττώσωμεν κ α τ’ αρέσκειαν), αί εν
στάσεις τών δύο φώτων δέν θά φαίνωνται 
πλέον αί «ύτα ί. Καί έάν μέν αύξήσωμεν τό 
ποσόν τών <ρώτ<υν έξίσου, θά φαίνεται λαα- 
πρότερον τβ εχον μακρότερον κύμα, δηλαδή 
είς τά  άν.·.,τέρω δύω χρώματα τά έρυθρόν* 
έάν δ’ έλαττώσωμεν αύτά, θά φαίνεται λαμ- 
πρότερον τά εχον ρ.ικρότερον κΰμα, δηλαδή 
τά κυανοΰν. Εντεύθεν ϊπ ετα ι δτι αί εντυ
πώσεις τών διαφόρου χρωμάτων δέν έξαο- 
τώ ντα ι κατά τόν αύτόν τρόπον έκ τού πο
σού τοΰ φωτός, άλλά διαφόρως κατά τά  
διάφορα χρώματα. Τοΰτο εξηγείται διά τής 
παραδοχής ό'τι -ά  διά τά  τρία αρχικά χρώ
ματα κατάλληλα νεύρα διατίθενται διαφό
ρως, άναλόγως τοΰ ποσού τοΰ φωτός, τά 
ότιοΐον έρεθίζει έκαστον αύτών.

"Ας ζητήσωμεν λοιπόν νΰν τήν έξήγη- 
σιν όπτικών τινών φαινομένων διά τής ύπο- 
θέσεως τού Έ λμχολτζίου.

"Οταν ή ένστασις φωτεινής τίνος πηγής 
αύξάνη, τότε τά χρώμα αύτής τείνει πρός τό 
λευκόν. Ό λόγος τοΰ φαινομένου τούτου εί * 
νε δτι δι’ έκάστου χρώματος ερεθίζονται 
διάφορα μέρη τοΰ όπτικοΰ νευρικού συστη'- 
ματος* καί τά  λοιπά δμως μέρη, άλλ ’ εις 
κατώτερον βαθμόν, συνερεθίζονται. Έάν λοι
πόν ή ενστασις τοΰ φωτός αύξάνγ,, τείνει ό 
ερεθισμός τών τριών διαφόρων ειδών τών 
νεύρων έξισωθνί, η τουλάχιστον νά γίν:-

35
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τ« ι έπαισθητός καί τών μ/, ύπό τοΰ /ρώ- 
ματος τής φωτεινής εϊδικώς έρεθιζομένων* 
ίθεν διά τής άναμίξεως τών τριών αρχικών 
χρωμάτων προξενεΐται ΐ έντύπωσις τοΰ λευ- 
κοΰ. Ώς έκ τοΰ διαφόρου δμως τρόπου τής 
«ύξήσεως τοΰ ερεθισμού τών διαφόρων ειδών 
νεύρων, ή άλλοίωσις τοΰ χρώματος τής φω
τεινής πηγής, όταν ή ένστασις ταύτης αΰ- 
ξανν;, εινε διάφορος κατά τά διάφορα χρώ
ματα. "'Οταν τό χρώμα τής πηγής γ;νε ίό
χρουν, ή δέ ένστασις αύτής αύξάνη, δ ερε
θισμός τών ίοχρόων νεύρων δέν αυξάνει το
σοΰτον, όσον ό τών πρασίνων καί ερυθρών 
νεύρων’ διό καί τό φώς άπό ίοχρόου θά με- 
ταβή διά τοΰ κυανοΰ πρός τό λευκόν. Έάν 
τό γρώμα τής φωτεινής πηγής /,νε ερυθρόν, 
αύζανούσης τήν ένστάσεως αύτής, θά έρεθι- 
σθώσιν ετι έντονώτερον τά ερυθρά νεύρα' θά 
έρεθισθώσιν δμως καί τά  πράσινα, όλιγώτε- 
ρον δέ τά ΐόχροα' δΟεν θά τε ίν/j πρός τά 
λευκοκίτρινον, τά προξενούμενον διά τοΰ 
συγχρόνου ερεθισμού τών ερυθρών καί πρά
σινων νεύρων καί ολίγον τών ίοχρόων.

'Έτερον φαινόμενον, τό όποιον δυνάμεθα 
νά έξηγήσωμεν, είνε τά τίόν συμπληρωαα- 
τικών καλούμενων χρωμάτων.

Έάν, άφού παρατηρήσωμεν χρώμά τ ι ί 
δωμεν λευκήν τινα επιφάνειαν, αυτη θά δει- 
κνύν, άπόχρωσίν τινα κατ’ άρχάς. Έάν λ .χ .  
μετά έρυθράν επιφάνειαν ίδωμεν λευκήν, αύ
τη θά μάς φανή ώ; έχουσα κυανοπράσινον 
αποχρωσιν. Τό κυανοπράσινον λοιπόν καλοΰ
μεν συμπληρωματικόν χρώμα τοΰ έρ ,θοοΰ. 
'Ο λόγος τοΰ φαινομένου τούτου είνε ό έξής. 
•Όταν βλέπωμεν έρυθράν χρώμα, Ερεθίζον
τα ι ιδίως καί άποκάμνουσι τά  ερυθρά νεύρα’ 
όταν ειτα ίδωμεν λευκήν έπιφάνειαν, τά 
λευκόν προσβάλλει μέν καί τά τοία είδη 
τών νεύρων, άλλά τών μέν ερυθρών ώς άπο- 
καμόντων ή αϊσθητικότης είνε ήλαττωμένη, 
τών πρασίνων όμως καί ίοχρόων εινε ακμαία’

ό'θεν ταΰτα  θά έρεθισθώσιν έντονώτερον, έ$ 
ού γεννάται ή κυανοπράσινος άπόχρωσις τής 
λευκής έπιφανείας. Συμπληρωματικόν χρώ
μα χρώματός τίνος είνε εκείνο, τού οποίον 
ή σύγχρονος μετά τής τοΰ πρώτου έπίδρα- 
σις προξενεί τά λευκόν, διότι διά τής συγ
χρόνου ταύτης έπιδράσεως συνερεθίζονται 
πάντα τά είδη τών νεύρων καί προξενοΰαιν 
εντεύθεν τό λευκόν.

Τά συμπληρωματικά χρώματα είνε to‘j 

ερυθρού τό κυανοπράσινον, τοΰ κροκοβαφβί; 
τά κυανοΰν, τοΰ κίτρινου τό ινδικόν κυανοΰν, 
τοΰ κυανοΰ τό κροκοβαφές, τοΰ ίοχρόου το 
κιτρινοπράσινον’ τοΰ πρασίνου τ') συμπλη
ρωματικόν εινε τό διά της συγχρόνου ένερ
γείας τοΰ ερυθρού καί ίοχρόου γεννώμενον, 
δηλαδή τά πορφυρούν, τό όποιον δέν είνε «· 
πλοΰν χρώμα.

'Ένεκα τοΰ συνε^εθισμοΰ όλων τών είόών 
τών νεύρων, έστω καί άσθενοΰς, όταν **■ 
ρατηρώμεν χρώμά τ ι, δέν βλέπομεν τά «■ 
πλα χρώματα εν δλω τώ  κόρω αύτών, άλλ’ 
άναμεμιγμένα μετά ποσού τίνος λευκού. Ό
πως δέ τά ίδωμεν όσον τό δυνατόν μάλλον 
κεκορεσμένα, δέον νά ίδωμεν προηγουμένωί 
τά συμπληρωματικόν αύτών χρώμα, κ α ι ε ί τ ϊ  

τό χρώμα τά όποιον ιδίως θέλομεν νά ΤΛ' 
ρατηρήσωμεν. Ούτω πράττοντες, ερεθίζορ*·®* 
το μέρος τών νεύρων τά έπιφέρον τήν λευ* 
κανσιν τοΰ ΰπ ’ οψιν κυρίου χρώματος, 
άφού α ϊτό  άποκάμν], δυνάμεθα νά ίδωμεν εν 
δλω αύτοΰ τώ κόρω τό κυρίως ΰπ’ όψιν 
χρώμα, Ή έντύπωσις δμως τοΰ πλήρους κο* 
ρου ολίγον διαρκεϊ, διότι μ ε τ ’ ολίγον άρχ1" 
ζουσιν άποκάμνοντα τά  νεύρα τά  ειδικά dAj 
τό ΰπ’ οψιν χρώμα, τουναντίον δέ αναλ«^' 
βάνουσι τήν αισθητικότητα αύτών τά w! 
συμπληρωματικού. Είνε δέ γνωστόν, ότι 
νεύρα, όσον πλεϊον διαρκεϊ δ έρεθισμός, ΐ0 ' 
σοΰτον μάλλον άποκάμνουσι καί γίνοντ*1 
ήττον ευαίσθητα- καί έάν δ ερεθισμός

υπερβολικός, δύνανται νά καταστώσιν ολως 
αναίσθητα έπί χρόνον τινά η και διαρκώς.
’ Έκ τού καμάτου τών νεύρων εξηγείται 

5ιά τή·; ΰποθέσεως τοΰ Έλμ,χολτζιόυ 'τό 
γινόμενον τής άπάτης ενίοτε περί τήν ε- 
χτίυ,ησιν τών χρωμάτων. Έκν λ. χ. παρα- 
τ’ορήσωμεν χρώμά τ ι ,  καί μάλιστα κεκορε- 
σμ έ ν ο ν, έπί μακράν άποκάμνουσι τά  τοΰτο 
ιδίως μεταβιβάζοντα οπτικά νεύρα, ένώ τα  
τού συμπληρωματικού χρώματος ή ουδόλως 
?! ήκιστα άποκάανουσιν. Έάν λοιπόν παρα- 
τηρήσώμεν αμέσως έτερόν τ ι χρώμα,θα ιδω 
μεν τοΰτο ούχί έν τή συνηθει αυτού αποχρω- 
σει* διότι τά πρός τοΰτο κατάλληλα νεύρα Γ.·̂ ν 
Οχ έχωσι τήν συνήθη αύτών αισθηκοτητα. 
Έάν λ. χ. ίδωμεν έρυθράν χρώμα, θα απο- 
κάμωσι υ.έν τά  έρυθρά νεύρα, θά μεινωσι δ’ 
«κμαϊ* τά  πράσινκ κχί ΐόχροα, τά  προςε- 
νονντα συνερεθιζόμενα τά κυανοπρασινον.

Έάν άαέσως μετά τόν ερυθρόν ίδωμεν 
κροκοβαφές, προξενούμενον διά τοΰ συνερε- 
βισμοΰ τών έρυθρών καί πρασίνων νεύρων, 
ϋά ίδωμεν αύτό η κλΐνον πρός τό κίτρινον, 
δι’ οί» ερεθίζονται έξίσου τά  έρυθρά καί πρά· 
Ήν*, η κν, υ.ϊ πρασίνην άπόχρωσίν άν τό  
"αρατηρηί,'έ/ έν άρχή αρχικόν χρώμα ητο 
~ολύ λαμποόν καί παρετηρήθη έπί μακρον.

Τέλος θά ζητήτωμεν νά δώσωμεν τήν έ-
{, , , ! ινογησιν ετέρου τίνος φαινομένου, της τυ  · 
ίλότητος δηλαδή, δι’ ώρισμένα χρώματα. 
Την τύφλωσιν ταύτην θά καλ έσωμεν κατά  
τό χρώμα ρουθ^ά τόφλωσιν κ τλ . Συνήθως 
*~άνταται ή έρυθρά τύφλωσις. Τό φαινόμε* 
yov τούτυ εξηγείται, έάν δεχθώμεν έτ ι τά 
μέρος ιού όπτικοΰ νευρικού συστήματος, το 
Κατάλληλον διά τήν αισθησιν τού έρυθρού 
Χρώματος, ηνε άναίσθητον. Τό φαινόμενον

αύτό παρέχει τό μέσον πρός ετέραν ΰπό 
^ϊ'.ν, δι’ ής δρίζεται είδικοίτερον τό μέρος 
•ών οπτικών νεύρων τό κατάλληλον δ ι’ ε- 
κστον τών τριών αρχικών χρωμάτων. Λυνα-

μεθα λοιπόν νά δεχθώμεν, ότι δ κώνος έ 
καστου νεύρου μεταβιβαζέι έκαστον τιον 
τριών αύτών χρωμάτων, άλλά διάφορον μέ
ρος έκάστου κώνου έκαστον έξ αύτών. Ούτω 
δυνάμεθα '-ά δεχθώμεν, ότι ή μέν άκρα ε- 
κάστου νεύρου μεταβιβάζει τό ίόχρουν, το 
δέ μέσον τό πράσινον, ό "έ πρός τον κορμόν 
βάσις τό έρυθρόν. Διά τής τάξεως ταύτης έ- 
ξηγεΐται ή συνήθης τύφλω σις, ή έρυθρά, 
διότι δυνάμεθα νά δεχθώμεν, δτι η βασις 
τών κώνων εινε συνυφασμένη ώς είπεϊν μετά  
τού κορμού. Π ρασίνη τύφλωσις δέν είνε γνω
στή, ή δ έ ίόχρους δύναται νά παραχθή προ- 
σκαίρως διά τής καταπόσεως σαντονιΐνης. 
Διά ταύτης καθίσταται άναίσθητον τό άκρον 
τών κώνων, δθεν επέρχεται ή ίόχρους τύ -  

φλωσις.
Οί τήν έρυθράν τύφλω σιν πασχοντες έκ- 

λαμβάνουσι τά  έρυθρά αντικείμενα ώς με
λανά, διότι τά  έρυθρά αύτών νεύρα (δηλαδή 
τά τήν αίσθησήν τού ερυθρού μεταβιβάζον 
αέρος τού οπτικού νευρικού συστήματας) δέν 
ερεθίζονται, καί επομένως δέν προξενεΐται ή 
τού έρυθρού αίσθησις διά τόν αύτόν λόγον 
τροποποιείται παρ’ αύτοϊς καί ή άπόχρω- 
σις τών λοιπών χρωμάτων· ουτω λ . χ. τυ 
διά τού έρεθισμΟύ τών έρυθρών καί πράσι
νων νεύρων προξενούμενον κίτρινον χρώμα 
έκλαμβάνουσιν ώς πράσινον, διότι μόνον τά  
πράσινα αύ'.ών νεύρα ερεθίζονται ύπό τοΰ
κίτρινου φωτο.;.

Ά λ λ ά  καί τά ?:ρόσωπα τά μηδεμίαν τύ -  
φλωσιν πάσχοντα δέν βλεπουσι παντα τά  
χρώματα έντελώς έξίσου, διότι εί; άλλους 
μέν εμποιεί μεγαλήτεραν έντύπωσιν τό έρυ
θρόν, είς άλλους δέ τό πράσινον κτλ . Τοΰτο 
σημαίνει δτι παρά τοΐς μέν είνε εύαισθητό- 
τεοα τά  έρυθρά, παρα τοΐς δε τά .όχροα ή 
πράσινα νεύρα. *11 διαφορά αύτη δέν γίνεται 
καταφανής κατά τήν συνήθη εκτίμησιν τών 
χρωμάτων, άλλ’ ιδίως μόνον έν τα ΐς οωτο-
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μετρήσεσιν, έν α?ς τό χρώμα έπηρεάζει τήν 
έκτίμησιν τής λαμπρότητα?, έάν τά συγκρι- 
νόμενα φώτα όεν -̂ νε όμόχροα. Εις τον συ
νήθη δμως βίαν τοΰτο δέν έχει έπιοροήν τινα.

Έκ τοΰ συνόλου τών όηθέντων εξάγομεvr 
δτι ή εν τώ  εξ a  κόσμω διαφορά της κινή- 

σεω; του *^ερος προξενεί έπί τοΰ οπτικού 
νευρικοΰ συστήματος τήν διαφοράν τών χ ρ ω 

μ ά τω ν  ωστε αυτη υπάρχει έν ήμΐν καί έ- 
ξαρτάται έκ της ιδιαιτέρας έκάστου οφθαλ
μού κατασκευής, ή τής διαφόρου καταστά- 
σεως ενός καί τοΰ αύτοΰ όφθαλμοΰ, ώς λ. χ. 
ό'ταν ου το? καταστή άμβλύ; πρός ώρισμέ- 
νον τ ι χρώμα. Διά τήν κανονικήν δμως κα
τασκευήν τοΰ όφθαλμοΰ έκλαμβάνομεν τά 
χρώματα ώς σημεία, δ ι’ ών άναγνωρίζοαεν 
ώρισμένην ιδιότητα τών ύπ ’ οψιν ' ήμών σω
μάτων, τό νά έκπέμπωσι δηλαδή κύματα 
«ορισμένου μήκους ή ανάμικτα μετ’ άλλων 
και με ώρισμένην λαμπρότητα, συγκριν»μέ- 
νην πρός τό σύνηθες φώς, τό όποιον θεωρού- 
μεν ώς λευκόν.

Δ. Κ. Κ.ΟΚΚΙΔΗΣ,

ΙΙΕΡΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ

 ̂ Α ί ^«λίρροιαί εΐσι κίνησις τής θαλάσσης 
διάσημος, θαυμασία καί εις τών ανθρώπων 
τάς ασχολίας συμφερωτάτη. Ούτως ονομά
ζεται ή άνάβασις καί κατάβασις τής θαλάσ- 

• σης, ή γινόμενη πάντοτε δίς τοΰ Ημερονυ
κτίου, κατά καιρούς ώρι^μένους* διότι πα- 
ρατηρουμένη ή θάλασσα κατά τους αίγιαλοΰς, 
ενίοτε μέν φαίνεται ό'τι θέλει νά δρμήτν) εις 
τήν ξηράν, ενίοτε δε ό'τι θέλει νά άποχωρήσν) 
εντελώς άπ ’ αύτής. *Η κίνησή αύτή γ ίνε 
τα ι τακτικωτέρα έπί τοΰ μεταξύ τών τρο
πικών ωκεανού’· αλλ ’ εκεί όεν είναι ούτως 
αισθητή, ώς ή συμβαίνουσα κατά τούς αΐ-

γιαλούς. Τό ύδωρ άναβαίνει άδιακόπως ώρα;
και εμμενει εις τήν ύψηλοτάτην αύτον 

κατάστασιν λεπτά 1 2 ,  καί τοΰτο λέγεται 
ΠΛημμνρίς· Μετά ταΰτα  καταβαίνει πάλιν 
τό υδωρ διηνεκώς ώρας έξ, δτε ονομάζεται 

! "Α μπωτις, καί έμμένον ακίνητον έν τνί βα- 
| θυτάτ·/) αύτοϋ καταστάσει 1 2  λεπτά, κι- 
| νεϊται παλιν εις άνάβασιν. Ή άνάβασις λοι- 

πον και κατάβασις τοϋ ΰδατο; γίνεται με- 
ταξύ 1 2  ώρών βραδύτερον δμως 2 5  λεπτά, 
και έπομενως εντός δλου τοΰ ημερονυκτίου 
50  λεπτά, I, κατά τούς υπολογισμούς τών 
ναυτών, 4 8  μόνον λεπτά.

Αί πλημμυρίδες γίνονται πάντοτε μετά 
2  ή 3 ώρας, άφοΰ δ ι ε λ θ ν ;  ή σελήνη τόν ύπέρ 
τον όρίζοντα, ή τόν ύπό τόν δρίζοντα με
σημβρινόν. Εις τά  πελάγη τοΰ ’Ωκεανού 
υψώνεται τό υδωρ 2  εως 3 πόδας κατά δ: 
τούς στενωτεοους τόπους 1 0  εως 50  πόδας. 
Εις τήν Βαλτικήν καί τόν Εύξεινον Πόντον  

αι παλιρροιαι εισι όιολου ανεπαίσθητοι" έπί 
δ έ  τήν μεσόγειον θάλασσαν, ολίγον τ ι αί- 
σθηταί. Αί καμπυλότητες τών αίγιαλών, οί 
άνεμοι, τά ρεύματα καί τά  άλλα τοπικά 
α ίτ ια  προξενουσι τινάς διαφοράς ε ί ς  τόν 

χρόνον, τά ύψος καί τήν κίνησιν τών παλιρ
ροίων. Ή θάλασσα μεταδίδει καί εις τού? 
μεγάλους ποταμούς τάς παλίρροιας. Ή εί; 
τά  κάτω δμως ορμή τοϋ ποταμίου ύδατοί 
άποκαθιστα τάς πλημμυρίδας βραδύτερα: 
τών α(Λπωτεων. Ε'.ς τόν ποταμόν τνίς Γερ* 
μανίας "Ελβαν φαίνονται αί παλίρροια·. 20 
μ ίλια  ενδότερον τών εκβολών αύτοΰ. Κ α τ ά  

τήν κώμην 'Ρυτσεμπύτελ, τήν παρά τάς έχ- 
βολάς τοΰ ‘Έλβα, δταν ηναι πανσέληνος καί 
νέα σελήνη, άρχονται αί άμπώτεις περί σά ί  

7  ώρας καί 25  λεπτά, αί δέ πλημμυρίδε; 
περί τήν μίαν ώραν καί 5 λεπτά. Κατά δί 
τό πρώτον καί τελευταΐον τέταοτον τής σε* 
λήνης άρχονται αί άμπώτεις κατά τό *Ρυ· 
τσεμπύτελ, μετά τρία τέταρτα τής ώρα;, Λ
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ριετά μίαν ώραν καί έν τέταρτον, στρέφεται 
τό ύδωρ τοΰ ποταμού είς τά όπισθεν, καί 
ά'ρχΟνται αί πλημμυρίδες έν τώ ‘Έλβα. Φθά- 
νουσι λοιπόν αί πλημμυρίδες άπό 'Ρυτσεμ
πύτελ εις τό Άμβοϋργον μετά 5 ώρας καί 
23 λεπ τά ’ διότι κατά τό Άμβοϋργον, ού- 
®ης νέας σελήνης, άρχονται αί άμπώτεις 
περί τά  48  λεπτά τής πρώτης ώρας, αί δέ 
πλημμυρίδες περί τάς 5 ώρας καί 6 λεπτά. 
Κατά δέ τό πρώτον καί τελευταΐον τέταρ
τον τής σελήνης άρχονται αί άμπώτεις περί 
τάς 5 ώρα; καί 31 λεπτά , αί πλημμυρίδες 
"ερί τάς 9 ώρας καί 49  λεπτά. 'Π διάρκεια 
λοιπόν τών άμπώτεων είναι 4 ώραι καί 18  
).επτά, τών δέ πλημμυρίδων, 8 ώραι καί 6 
λίπτά. Αί γινόμεναι μικραί παλίρροιαι κατά 
τό 'Αμβοϋργον ύψώνουσι τό ύδωρ 6 πόδας 
Χ*!. 8 δακτύλους, αί δέ μεγαλείτεραι αί γ ι
νόμενα1. κατά τήν πανσέληνον καί νέαν σε
λήνην, 7  πόδας καί 3 δακτύλους. 'Όταν 
•μως συμβαίνωσι μεγάλαι τρικυμία’, άπό τοΰ 
βορειοδυτικού μέρους, υψώνεται τό ύδωρ 
ενίοτε 18  εως 2 0  πόδας καί επέκεινα. Αί 
Παλίρροιαι φθάνουσι καί εί; τά  παραποτά
μια διά τών ποταμών.

Οί προσεκτικοί θαλασσοπόροι παρετήρη- 
ο«ν βέβαια ανέκαθεν τήν σχέσιν τής κινή
σεις τής θαλάσσης καί τής σελήνη;. Αί πε
ρίοδοι τών πλημμυρίδων είσί καί τής φοράς 
τής σελήνης περίοδοι. Ή θάλασσα άρχεται 
νά ύψώνηται, δταν ή σελήνη διέρχηται τόν 
μεσημβρινόν, καί έπομενως δταν εΰρίσκηται 
έγγυτάτω, ή άπω τάτω  τοΰ κατακορύφου 
°νΐμείου. "Οταν δέ ηναι νέα, ή πλησιφανή: 
βελήνη, ύψώνηται μάλλον ή θάλασσα, καί
V  ̂ ! Υ \ t«τι μάλλον, οταν πλησιαζη τό πλάτος τή: 
σελήνης είς τό τοΰ τόπου πλάτος, καί πολύ 
πλίιον, δταν ή σελήνη γίνηται περίγειος. 
’£κ τής συμφωνείας ταύτης γνωρίζονται αί 
^«λίρροιαι ώς αποτελέσματα τής σελήνης.

Καί Πυθεάς δ Μασσαλιώτη; ύπέλαβεν α ί

τιον τοϋ φαινομένου τήν σελήνην. Ό Κέ- 
πλερος δμως καί ό Νεύτων εξήγησαν αύτό 
άποχρ«όντω; άποδόντες τό αίτιον εις τήν 
συνηνωμένην ενέργειαν τής σελήνης καί τοΰ 
ήλιου- καί οί φυσιοδϊφαι πάντε: άπεδέχθη- 
σαν τοϋ δευτέρου τήν γνώμην.

Ή έλκτική τής σελήνης δύναμις έκτείνε- 
τα ι μέχρι τής' γής, διότι κε ΐτα ι πλησίον 
αύτής. '11 σελήνη δέν δύναται βέβαια νά 
έκτοπίσν) τήν γην άπό τής τροχιάς αύτής, 
άλλά μάλιστα  ή γή ώς σώμα πολύ με- 
γαλείτερον έφέλκει ίσχυρώς τήν σελήνην. 
Πρός τούτοις ή σελήνη δέν δύναται νά 
κάμη τινα ενέργειαν έπί τήν ξηράν γήν, 
ώς βαρεΐαν, καί έχουσαν στερεάν τών 
μερών συνέχειαν· ένεργεΐ δμως έπί τής θαν 
λάσση;, ήτις είναι ευκίνητο; καί καλύπτει τά 
τ^ία τέταρτα τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Ή 
σελήνη λοιπόν έν τ·?ί φαινομέν·/] αύτής ήμε- 
ρησία περιφορά, εις οίονδήποτε τόπον άν- 
τικρύσν;, κάμνει τό ύδωρ τής θαλάσσης έλα- 
φρότερον, διά τής οικείας έλτικής δυνάμεως' 
τό δέ ύδωρ, επειδή αποβάλλει μέ:ο; τού 
βάρους του, δπερ πιέζει αύτό πρός τό τής 
γής κεντρον, υψώνεται ολίγον τότε τά  
περικείμενα ύδατα, επειδή δρμώσι πρός 
έκεΐνο τό μέρος τής θαλάσσης, είς άποκα- 
τάστασιν τής ισορροπίας γεννώσι τάς πλημ
μυρίδας έκεΐσε, τάς δέ άμπώτιδας δθεν ά 
ποχωροϋσι. Ά λ λ ’ έπειδή ή κίνησις αΰνη 
άπαιτεϊ κ/ιρόν τ ινα ’ διά τοΰτο αί πλημ
μυρίδες γ ίν ,ντα ι κοινώς ύψηλόταται μετά  
ώρας τινάς άπί> τοΰ καλινδισμοΰ τής σελή
νης. Τό αίτιον λοιπόν τών πλημμυρίδων 
τοτε παύει, ή ίέ  σελήνη ένεργεΐ είς άλλον 
τόπον, εί; τόν δ,τοΐον συρρέουσι τά  ύδατα 
τοϋ προηγηθέντος τόπου, είς άποκατάστα- 
σιν αύθις τής ισορροπίας, καί ούτω γίνονται 
κατά τον πρώτον τόπον άμπώτεις. Κατά  
τούτον λοιπόν τό / τρόπον έφέλκει τά  ύ- 
δατα ή σελήνη έν τή φαινομέν-f, αύτής κι-
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νήσει, καί βιάζει αυτά νά ΰψώνωνται άπό 
μεσημβρινού είς μεσημβρινόν.

Προς τούτοις καί έπί τό έκ διαμέτρου 
άντικείμενον τής γης μέρος συμβαίνουσι ταύ- 
τοχρόνως «ί πλημμυρίδες έξ α ιτ ία ; τοιαύ- 
τνις. Αιά τής έλκτικής δυνάμεως τής σε
λήνης έδύναντο νά άποσυρθώσι παντάπασι 
τά  ύδατα ά—ά τοΰ αντικειμένου μέρους, έάν 
ή ισχυρά μετά τής γής συνάφεια αύτών δέ1 
εμπόδιζεν. Ή ισχύς όμως ταύτης τής συνα- 
φείας, ήτοι ή πρός τό κέντρον τής γής πίε- 
σις τών ΰδάτων, έλαττοΰται διά τούτο, 
ήτοι γίνονται κατ’ έκεΐνο τό μέρος τά ύδατα 
εις τά  όποια rfiv φθάσει ή τής έ'λεΰσεως 
ένέργεια, όρμώνται πρός έκεΐνο τό μέρος, 
προξενούσι τάς πλημμυρίδας.

Ή διεύθυνσις όμως τής τού ΰδατος ροής 
μεταβάλλεται συχνά, διότι εμποδίζεται ΰπό 
τών περικειμένων μεγάλων τόπων καί νή
σων, και υπο τών θαλασσίων ρευμάτων καί 
τών άνεμων. ‘Όθεν δέν γίνονται ταύτο/ρό- 
νως αί ρηθεϊσαι παλίρροια1., έπί πάντας τούς 
ύπό τόν α^τάν μεσημβρινόν κειμένου; τό
πους. Εντεύθεν δε γεννώνται διαοοραί κατά  
χρόνον, αϊτινες γίνονται τόσον μεγαλείτεραι, 
ό'σον μάλλον απέχει τής σελήνης τό κατα- 
κόρυφον σημεΐον τού τόπου, καί καθ’ όσον 
μάλλον ό τόπος αποχωρίζεται άπό τού ώ· 
κεανού διά τής προκειμένης ςηράς. Λιά τούτο 
κατά τινας τόπους άρχονται αί πλημμυρί-
Λ  ̂ 1 «, I «. / >οες, οτε, εν τώ  ωκεανώ γίνεται άρχή ά λ 
λων νέο)ν· οίον παρά τά  ανατολικά παράλια 
τής Μαδαγασκάρ γίνονται αί πλημμυρίδες 
μίαν ώραν καί 2 0  λεπτά μετά τόν καλινδι- 
σμόν τής σελήνης, παρά δέ τό ϋΰελπι άκρω- 
τήοιον δύο καί ήμισυ ώρας’παρά τήν νήσον τής 
Ά γ ια ς  Ελένης μετά ώρας 2  1/ ί παρά τάς 
εκβολάς τού Γαρούνα μετά 3 ώρας’ παρά 
τήν πόλιν Βρέστ μετά 3 ώρας καί 35  λε
π τά ’ παρα τό Σάντ Μάλο φρούριον μετά 6 
ώρας’ παρά τάς έκβολάς τού Σένα μετά 9

πόλιν Όστένδεώρας, και παρα την oyupav 
1 2  ώρας μετά τον καλινδισμόν τής σελήνης. 
Πρός τούτοις πολλαγού εΰρίσκονται δύο τι- 
νές τόποι γειτνιάζοντες, καθ’ οΰς συμβαί- 
νουσιν αί πλημμερίδες κατά χρόνον πολύ 
διάφορον.

Λεν πρέπει όμως νά ΰπολάβωμεν ό'τι 
πάντα τά έκ τών παλιρροιών φαινόμενα 
προέρχονται μόνον έκ τή ; σελήνης, δ ιότι καί 
ό ήλιος γίνεται συναίτιος αύτών. Καί όσον 
λοιπόν τά  δύο ταΰτα  σώματα ένεργοΰσι 
κατά τήν αύτήν ί; κατά τήν έναντίαν 
φοράν, γ ίνοντα ι καί αί παλίοροιαι κατά 
κατά τοσοΰτον μακραί ?ι μεγάλαι, καί συμ- 
βαίνουσι ταχύτερον, ή βραδύτερον. Άπό  
τής νεομηνίας εως 3 ημέρας με τα  τό πρώ
τον τέταρτον της σελήνης, επιταχύνει τάς 
πλημμυρίδας ό ήλιος· έ'κτοτε δε μέχρι τής 
πανσέληνου βραδύνει αύτάς. Διά τούτο λοι
πόν συμβαίνουσιν αί μέγισται πλημμυρίδες 
κατά τήν νευμηνίαν καί τήν πανσέληνον' 
διότι τότε, ευρισκόμενο; ό ήλιος καί ή σε· 
λήνη κατ’ εύθεΐαν άντικρύ τής γής, ένεργοΰ- 
σιν όμοΰ διά τής ελκτικής αύτών δυνά
μεως έπί τά θαλάσια ύδατα. Κατά δέ τοΰ; 
λοιπούς τετραγωνισμούς τής σελήνης συμ- 
βαίνουσιν αί μικρόταται πλημμυρίδες, αί 
λεγόμεναι ΰπό τών φυσιοδιφών νεκραί’ διότι 
όταν ή σελήνη διαβαίν·/) τό κατακόρυφον 
έκεΐνο σημεΐον τοΰ τόπου, 6 ήλιος εΰιίσκε- 
τα ι κατά τόν όρίζοντα. Κατά μέν τήν δια- 
κε/.αυμένην ζώνην έρχονται πάντοτε αΐ 
πλημμυρίδες άπ ’ ανατολών* κατά δέ τό βό
ρειον ήμισφαίοιον άπό μεσημβρίας, καί κατά 
τό νότιον άπ ’ άρκτου* γινομένων δέ τών 
άμπώτεων, ΰποστρέφουσι πάλιν τά  ύδατα 
ένθεν ήλθον.

Έ πί τών λιμνών έστω καί τών μεγίστων 
δέν συμβαίνουσι παλίρροιαι, διά τήν μικράν 
αυτών έκτασιν. Έ,τειδή ενεργεί ή σελήνη 
έπί πάντα τά  μέρη αύτών ταύτο/ρόνως,
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καί έπομένως αποβάλλει όλον το υΟοιρ έν 
ταΰτώ μέρος τού βάρους του· άλλ’ έπειδή αι 
λώναι δέν έ/ουσι μέρη άλλα απώτερα, μή 
υποκείμενα είς τήν έλζ·.ν τής σελήνης, 
διά τούτο ούτε ύδατα συρρεουσιν άλλα- 
χόθεν, ούτε πλημμυρίδες συμβαίνυυσιν εις 
αύτάς. Διότι όταν γ ίνω ντα ι εν τώ  Ωκεανώ 
αΐ πλημμυρίδες, δέν υψώνονται τά  ϋ'ΐατα 
οικοθεν, άλλά διά τής συρροής τών περικει
μένων ύδάτων, τά  οποία ορμώσιν, ινα άπο- 
καταστήσωσι τήν ταραχθεΐσαν ισορροπίαν.

A.  A .  Κ Α Ν Τ Λ Κ Ι  A U S .

ΠΕΡΙ ΤΩΝ 
ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ’ VMIN ΨΥΧΡΟΤΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ (*)

Κ ύριοι !
Άφίνοντες τάς ΰψηλάς θεωρίας και τας · 

έκλεκτάς διατριβάς, τάς οποίας άλλοι ήμών j 
άζιώτεροι δύνανται νά συντάζωσιν, επιχει- . 
ρούα,εν σήιιεοον νά θίζωμεν ζητημα προ τών 
ποδών ήμών κείμενον, άλλά μή ποοκαλέσαν ί  

δυστυχώς ούδενός τών πολυμαθών συναδέλ
φων μου τήν προσοχήν, ούδ" άπ«σχολήσαι 
τό παράπαν τούς νευρο)δεις αύτών καλα
κούς. Ή θρησκεία δμολογεΐται παρά πάν
των ώς ή άγκυρα έκείνη ή δυναμένη νά σώσν) 
τό κλυδωνιζόμενον σκάφος τής πολιτείας 
άπό τόν επικείμενον κίνδυνον, ό δέ άνθρω
πος έρ·/όμενος είς τόν κόσμον εΐσάγεται είς , 
τό μέγα αύτό καί άκατάληπτον θέατρον 
ύπό τής χειρός τής θρησκείας* έξέρχεταν 
δέ έκεΐθεν καί μεταβαίνει είς άλλα βασί
λεια αείποτε ύπό τής θρησκείας χειραγω
γούμενος καί ούδέποτε ύπ ’ αύτής έγκατα- 
λιμπανόμενος. Ό  ά'νθρωπος εργον ανωτέρας 
δυνάμεως, πλάσμα τού πανσόφου δημιουργού 
τού διαθέσαντος τό σύμπαν, έχει καθήκοντα |

(*ι *Αν«γνώαΟη έν τω Φιλ Συλλόγω «Βΰ^ωνι». !

πρός τόν θεόν ώς προς εαυτόν, άτινα γνω
στοποιεί μέν ό λόγος, επιβάλλει όε ο ανθρώ
πινος νόμος’ άλλ’ 6 άνθρωπος παρασυρόμενος 
ύπό τών παθών θα ελησμονει αυτα συχνά- 
κις, άν μή ό θρησκευτικός νόμος δεν τα  υπε 
μίμνησκεν είς έκάστην στιγμήν όιά πομπών 
καί μυστηρίων. Έα τούτου δε έπεται ότι 
οί άνθρωποι έχουσιν ανάγκην θρησκείας, ώς 
έχουσιν ανάγκην νόμων, τών όποιων είναι ό 
φυσικός προστάτης ώς τάν αύτόν προτεθε- 
μένη σκοπόν.

Ή θρησκεία μάλιστα  είναι ή ισχυρότερα 
έπικύρωσις τών νόμων, ως μόνη παρεχουσα 
βεβαίαν είς τό έγκλημα τιμωρίαν, καί άσφα- 
λή εις τήν άρετήν άνταμοιβήν. Οι νόμοι γ ι-  
νώσκουσι τή άληθεία νά τιμωρώσι, πλήν 
δέν είξεύρουσι νά άνταμείβωσιν" εχουσι και 
δεσμωτήρια, βασανιστήρια διά τάν άσημον 
έγκληματίαν, άλλ’ ώς πρός τόν έντιμον ά ν
θρωπον τόν κάμνοντα ευεργεσίας εν τω  σκο- 
τει δέν έχουσιν άμοιβάς, μόνη ή θρησκεία 

| υπόσχεται καί δίδει τοιαύτας, διότι εχει 
εγγυητήν τών επαγγελιών της τόν μηδε- 
ποτε άπατώ ντα. Αί άνθρώπιναι άμοιβαί δύ- 

! νανται νά κολακεύσωσι την υπεροψίαν, ύέν 
ίκανοποιούσιν όμως την καρόίαν, διότι η 
καρδία έπιποθεΐ, δπερ στερείται, διότι α ι
σθάνεται ότι παν το πεπαρασμενον έκθλι- 
βεται, παν δ,τι δέ ποθεί, είναι αιώνιον.

Ό θεός λοιπόν μόνον ισχύει νά πληρώση 
την καρδίαν τού ανθρώπου καί νά παράσχη 
είς τήν άρετήν γέρας άξιον αύτής.

Ή θρησκεία έχει δύο μεγάλους σκοπούς, 
τήν εύδαιμονίαν τοΰ ανθρώπου έν τώ  παρόντι 
βίω, καί τήν μακαριότητα αύτοΰ εν τή μελ·

| λούση ζω·?ί. Ό άνθρώπινος βίος είναι μίγμα  
άγαθών καί δεινών, τά  όποια κοατοΰσιν έπί 

1 τοσοΰτον, ώστε οί σοφοί ό'λων τών χρόνων 
δεν έθεώρησαν τήν παρούσαν, είμή ώς ζωήν 
δοκιαασίας καί τής προπαρασκευήν είς κρείτ 
τονα. Αύτη δέ ή ζωή τής δοκιμασίας καί



τ?ίς προπαρασκευής ε ί ν α ι  ενίοτε τοσοΰτον 
πίκρα, ώστε Οχ καθίστατο ανυπόφορος, άν 
μ/ϊ ή θρησκεία όεν ήρχετο νά παρηγόρηση 
ήμας εν ταϊς δυστυχίαις.

•Όταν οί ίσχυροί της ήμέρας καταδιώ  
κωσιν ήμας /.αί, 5εν κατορθοϋμεν να έκφύ- 
γωμεν τών χειρών των, όταν άρπάζωσι τήν 
περιουσίαν μας, τήν ελευθερίαν, τά  τιμαλφέ-  
στερα δικαιώματα μας καταφεύγωμεν ίδα- 
νικώς εις άσυλον, εν8α μακράν τών καταδιω- 
κτών μας ανακτώμεθα δλα τά  δίκαια τής υ- 
παρζεως μας. °Όταν άπολέσωμεν τους γο
νείς μας, του; φίλους καί δλα τά αντ ικ ε ί
μενα τής στοργής μας, ρίπτομεν γέφυραν 
επί τοΰ βίου τούτου καί σπεύδομεν νά ά- 
νεύρωμεν αυτούς έν τω  άλλω. τέλος δέ 
τρέχομεν είς τόν άλλον εκείνον βίον, δταν 
ό παρών μας διαφεύγει, ή μάς ποτίζει ά- 
παύστως μέ θλίψεις καίάψυνθον. Ά λ λ ’ ή 
θρησκεία τότε επέρχεται καί παραμυθεΐ ήμας 
μέχρι τοΰ χείλους τοΰ τάφου.

Ή ιδέα τή ; ισότητας μεταξύ τών ανθρώ
πων είναι ιδέα, ?,ν τό ανθρώπινον πνεϋμα ανέ
καθεν υπερηγάπν,σε, καί ήτις στηρίζεται έπί 
τής αλήθειας, διότι έχει τήν ρίζαν της έν 
τή άνθρωπίνω καρδία. ΊΙ  ΐσότης λοιπό', αύ
τη δέν δύναται νά ύπάρξ·/) έν τώ παρόντι 
βίω, δπου οί άνθρωποι εξ ανάγκης είναι ά- 
νισοι, τό μέν διά τάς φυσικάς ιδιότητας, τό 
δέ διά τά επ ίκτητα δικαιώματα. '> —ά'/ει 
όμως πάντως έν άλλω βίο,', ένθα πάσα·, αί 
ανισότητες θά έξαφανισθώσιν ώ; σκιαί, διά 
νά παραχωρήσωσι τήν θέσιν των είς τ ήν αγω
νίαν ισότητα. Έκεΐ όλοι θά είναι ίσοι ενώ
πιον τοΰ θεού, ό πτω χό; πρός τόν πλού
σιον, ό ασθενής πρός τόν ισχυρόν, ό μικρός 
π ?° ί μεγαλον, ο υπήκοος πρός τόν ή-*ε- 
μόνα, καί μόνη διάκρισις Οά ύπάρχ·/], ή τής 
αρετής. Ά νε υ  θρησκείας ούδέν έθνος έχει 
αρετήν, άνευ δέ άρε τής δέν δύναται νά εύ- 
δαιμονήση. ϊ ά  έθνη έχουσι ύπαρξιν άθροι-

στικήν καί έπομένως έφήμερον, στερούνται 
μελλούσης ζωής καί ύφ ίστανται έν τή πα- 
ροο7γ μόνον τάς έθνικάς δυστυχίας ή προό
δους. Τά καταπληκτικά παραδείγματα τά 
άπαριθμούμεναν έν τή ιστορία τοΰ κόσμου 
μέ την αυτήν ακρίβειαν καί αναλογίαν πρέπει 
νά διδάξωσι τούς ανθρώπους, δτι δέν ύπάο- 
χει εύδαιμονία δ ι’ αυτούς άνευ αρετής, καί 
δτι ή θρησκεία ή παραδίδουσα μέ συντο
μίαν τήν πρακτικήν είναι έπίσης αναγκαία 
ώς οί νόμοι.

ΤΙ θρησκεία θεσμός προφανώς κοινωνικός, 
και καθ’ ήν περιστασιν θά πάρεις εν αφορ
μήν πρός έξάσκησιν τής άρετής μόνον έκτός 
τών παραμυθιών καί τών ύποσχέσεων, άς δί- 
όει, θά ήτο καί τότε άναγκαία προς διατή- 
ρησιν καί διάσωσιν τώ ν άνθρωπίνοιν κοινω- 
νωνιών. Εΰκταϊον θά ήτο τώ  δντι, άν όλοι 
οί άνθρωποι οί άπαρτίζοντες τάς κοινωνίας 
ταύτας είχον τήν αύτήν θρησκείαν, διότι 
Οά συνεδέοντο σφ ιγκτά  πρός άλλήλους, άλλ’ 
η ελευθερία τών θρησκευτικών δοξασιών εί
ναι επίσης προσφιλής είς τούς ανθρώπους 
ώς ή τών πολιτικών καί δέν θά ήδύνατο 
τις να αφαίρεση εκατεοας άνευ αναιδούς πα- 
ραβιάσεως τών φυσικών καί απολύτων δι! 
καιωμάτων των.

Η θρησκεία έύόθη είς τούς ανθρώπους μό
νον, δπως συντάμν) τήν άδάν τής άρετής καί 
μετριάστι τάς κοινωνικάς ανισότητας, οιτινες 
είναι αποτελ.εσμα τοΰ ανθρωπίνου συναγε- 
λασμοΰ· οφείλει λοιπόν νά συνιστα πάντοτε 
την άρετην και νά κηρύττγ τήν ισότητα είς 
τους ανθρώπους διδάσκουσα αύτούς, δτι 
έχουσιν όλοι τήν αύτήν καταγωγήν καί ότι : 
δεον νά έχωσι τόν αύτόν προορισμόν. ’Εκτός 
δμως τής άρετής ή θρησκεία πρέπει νά πχ- '/j 
ρεχνι έλπιόας καί είς τήν μετάνο ιαν άλλ’ό- 
φείλει έ ; ίσου νά προγράψη τήν δεισιδαιμονίαν ί 
και τήν ασέβειαν, σύνηθες καταφύγιον τών 1 
κακών καί στενοκεφαλών ανθρώπων τών ‘
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διελθόντων τόν βίον είς διηνεκείς διασκεδά- 
σεις.Οί άνθρωποι ούτοι, μή εύκαιρήσαντες νά 
Μεφθώσι περί τοΰ προορισμού των καταν- 
τώσιν είς τήν παρακμήν τοΰ βίου των χωρίς 
νά γνωρίζωσι ποΰ βαδίζουσι'καί έπειδή δλα τά  
ςηρίγματα έφ’ ών ήρείδοντο, διά μιας κατα- 
βτρέφονται,άρπάζουσι τό πρώτον παρουσιαζό- 
μενον καί ρίπτονται κατά τάς έπικρατούσας 
ιδέας τής εποχής των εις τήν ασέβειαν ή 
τήν δεισιδαιμονίαν. ΊΙ θρησκεία, καθαρώς 
πνευματική ούσα, έπί τοΰ πνεύματος μόνον 
ισχύει, τό δέ κράτος της δέν είναι έν τώ  
χόσμω τούτω, άλλ’ άναφέρεται είς άλλον. 
Δ:ν επιδρά πράγματι διά τών δογμάτων της 
**'· τής ηθικής της έπί τής εύημερίας τών 
«νθρωπίνων κοινωνιών, άλλ ’ έπιδρα έμμέ- 

έπιφυλλ.άττουσα τήν εύδαιμονία / εις 
άλλην εποχήν* έν κράτος λοιπόν δύναται 
ν« κυβερνάται κακώς καί νά έχη έν τούτοις 
θρησκείαν καλήν, καί όσοι προσέβαλον τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν έν τή γεννήσει της, 
ΰτό τήν πρόφασιν, ότι τό 'Ρωμαϊκόν κράτος 
**τέπιπτε καθ’ όσον ΰψοϋτο, συνέ^εον δύο 
φράγματα απολύτως διακεκριμένα, τήν ά- 
Χ?ό»ολιν τοΰ ουρανού,καί τήν άκρόπολιν τής 
ϊ'ίς. Ό δέ Νομάρχης Σύμμαχος δέν έδικαι- 
°̂ το ποσώς νά κατηγορή τον χριστιανισμόν 
^  τάς συμφοράς τοϋ έθνους, ά.··τί νά μέμ- 
Ρ'ι'χι τήν κυβέρνησιν τών αύτοκρατόρων.

Οί Στωϊκοι διϊσχυρίσθησαν δτι μόνη ή 
*?ί~ή καθ ιστα ευτυχή τόν άνθρωπον έν 
τουτω τώ  κόσμω, καί ότι ό ένάρε τος ήδύ- 
ν*“ο νά εύδαιμονή καί έν αύτή τή θλίψει 
**ί έν αύτια τώ  όνειδει, νά δυστυχή δέ άνευ 
•ΐί άρετής καί έν αύτή τή /αρά καί έν αύτή 
r i δόξη. Ά λ λ ’ οΐ 2τωϊκοΙ έσύγχυσαν έν τώ  
ίν^ουσιασμώ των τήν ιδανικήν ευτυχίαν μέ 

πραγματικήν, καί τήν μέλλουσαν μέ 
παρούσαν. Είναι αληθές ότι ή παρούσα 

δ α ιμ όνια , ή έφήμερος, δεν δύναται νά ίσο- 
*Τ*0μηθή πρός τήν μέλλουσαν. τήν αΐ«νί«ν. j

Οί θρησκευτικοί νομοθέται, οί όποιοι έν 
τή παιδική τών κοινωνιών ηλικία έδίδαξαν 
πρώτοι θρησκείαν στηριζομένην έπί τής ένό- 
τητος τοϋ θεού καί τής Προνοίας του, ησαν 
αληθείς προφήται, έπειδή έδίδαξαν είς άν- 
Ορώπους άξέστους καί βαρβάρους έ'τι αλή
θειαν, ην δέν ήδύναντο ποτε νά έννοήσωσιν 
άφ’ εαυτών, άν μή τήν έλάμβανον έ ; άπο- 
καλύψεως, ούτως είπειν. Ή  ιδέα θεού ενι
αίου καί έντελεστάτου εΐναι ιδέα έξαχθεϊσα 
έκ πολλών άλλων, διότι τό πνεύμα ήδυνάτει 
νά καταλάβν) αύτήν διάι/ιας, καί έπρεπε νά 
φθάσνι βαθμηδόν καί σχηματίση τήν ιδέαν 
τής τελειότητας, άφ’ού Οά έ'καμνεν άφαίρε- 
σιν άπό παντός, ο,τι δέν ήτο έντελέστατον. 
Είναι αληθές, οτι ή ενότης τοϋ σχεδίου τοϋ 
έκτυλισσομένου έν τώ  σύμπαντι αγγέλλει τήν 
ενότητα καί τήν ίσχύν τοϋ πλάστου του. 
άλλ’ ή αλήθεια αυτη άπεκαλύφθη έν τή νη- 
π ιότητι τών κοινωνιών δι’ άνθρώπων προνο
μιούχων, εμπνευσμένων ύπό τοΰ θεοΰ, καί 
οί τοιοΰτοι έδεί^θησαν συνάμα εύεργέται 
τής άνθρωπότητος, έπειδή άπεκάλυψαν πέραν 
τοϋ τάφου ζωήν θαυμαοίαν, έλπίδα παρη ■ 
γορητικήν.

Τό αίσθημα τής θρησκείας γεννώμενον καί 
τρεφόμενο·; έν τή καρδία ύπήρξεν ανέκαθεν 
άκατάβληταν καί μέγα έλατήριον τών περι- 
φημοτέρων πράξεων. ΙΙάντες οί λαοί άγριοι 
καί μή, κατασκεύασαντες αυτοί θεόν άνήγει- 
ραν βωμούς καί θυσιαστήρια,καί είς τούς βω
μούς τούτους προσήνεγκον θυμίαμα καί λα 
τρείαν. νΑν τις  έξετάση τήν ιστορίαν τής 
άρχαιότητος καί διε;έλθ/, σύννους τό διδα
κτικόν ά ;α νκαί φοβερόν δράμα, ό'περ παρου
σιάζει, βλέπει, ότι διά τού αισθήματος τή ; 
θρησκείας, κοινωνία ι εις άποσύνθεσιν άπολή- 
γουσαι, ίδυνήθησαν νά άνακύψωσι, καί ά λ 
λα·., έν έντελεία ευρισκόμενα·., ταχέως κατέ
πεσαν. Ή 'Ρώμη, τό μόνον κράτος, ένθα συ- 
νέβησαν πανθ' όσα δύνανται νά έπιτελεσθώ-
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«ιν έν τώ σύμ.παντι, παρίστα τήν δύναμιν 
τοΰ θρησκευτικού αισθήματος μέ αναμφίλε
κτα παραδείγματα, καί όλοι οί συγγραφείς 
καί πολιτικοί φιλόσοφοι οί συγγράψαντες 
περί τής ακμής καί παρακμής των εθνών ά- 
ποίίδουσι μέγα μ-έρο: τής ευδοξίας τών 
'Ρ»7.αίων εις τήν επιρροήν, ην ή θριβκεία 
των είχεν έπί τοΰ πολιτικού σώματος. Διά 
τοΰ θρησκευτικού αισθήματος, το όποιον διε- 
τηρεΐτο άκρ.αΐον καί ζωηρόν έν τ vj καρδία 
έκαστου 'Ρωμαίου, ώς πολύτιμος κιβωτός 
τής ελευθερίας, τ,δυνήθησαν \ά κατακτήσω  
σιν άπασαν τήν ύφήλιον καί τάς χώρας, τάς 
όποιας ή πανίσχυρος τοΰ δημιουργού χείρ 
διέσπειρεν έπί τής υδρογείου σφαίρας, νά 
διανείμωσιν ώς πολεμικήν λείαν ή ώς έπί- 
κοινον πράγμα. "Αρκεί μόνον δ στρατηγός 
νά προβάλν] είς τήν θεάν τών Στρατιωτών το 
εί'δωλον τών θεών, καί οί στρατιώ ται έχορή- 
γουν τά αϊμά των πρόθυμοι, ϊνα κατασκευα- 
σθή ύπόβαθρον πρός ΐδρυσιν αυτού. Ό  Τάκι- 
τος, δ σοβαοός αύτός καί σιωπηλό; ιστορικός 
φιλόσοφος τής 'Ρώμης, περιγράφει με τ ό ν  κά
λαμον. ου δεύτεροςείσέτι δέν έφά-η, τά μεγά
λα ανδραγαθήματα τών ρωμαϊκών γεγονότων 
καί τήν επαίσχυντο/ ταύτην έκφαύλισιν συμ- 
πίπτουσαν μέ τήν έξο .δένωσιν τού θρησκευ
τικού αισθήματος. Κατακτώντες οί 'Ρωμαίοι 
έσέβοντο τήν θρησκείαν, έ·ώ πρώτον εργον 
των ήτο νά καταστρεψωσι τήν πολιτικήν έ 
λευθερίαν, τήν οποίαν ΰπεραναπώντε: διά 
τον έαυτόν των έδολοφόνουν δια τούς άλλο·» . 
ή καί πολλάκις μάλιστα  άναίό'ην έρόνευον.

Καί ο;. αρχαίοι έλληνες έ.τισης, μολο.ότι 
ήσαν πνευματικοί κ α ίς έ / ί ΐτ ή ς  πρακτικής, 
μεταρσιούμενοι είς ύψηλάς θεωρίας, καί βαυ- 
καλιζόμενοι είς γλυκέα όνειρα, είς ίδανι-.ό- 
τητας καί άτοπίας, είχον ζωηρόν τό αίσ- 
θημ.α έν τή καροία, καί έσέβοντο τά  είδωλα 
τών θεών, ώς οί δεισιδαίμονες σήμερον τάς 
εικόνας τών άγίων. Πόλεμ.οι πολλοί καί μ.υ-

Ό Ν

ριόνεκροι συνέβησαν έν τώ  τόπω έκείνω τής 
τερπνότατος, ένεκα θρησκευτικών λόγων, καί 
οί εφέστιοι θεοί είναι τό μόνον κέντρον, δι’ 
ών ή πατριωτική τον Δ/μοσθένους φωνή συ
νάγει τά  ψυχρά καί άπονεκρωμ.ένα πλήθ'ί 
τών Αθηναίων πρός ύπεράσπισιν τής πατρί- 
δος κατά τής άκατασχέτου ροής τοΰ Μακε- 
δονικοΰ χειμάρρου. "Απκντες οί νομ.οθεται 
εκείνοι τής άρχαιότητος έφρόντισαν έν ταΐς 
νομοθεσίαις νά κατασκευάσωσιν έν τή καρ- 
δία τών συμπολιτών των μικρόν τ ι  μέρος,καί 
έν αύτώ νά καλλιεργήσωσι τό αίσθημα τό 
θρησκευτικόν πρός έπικουρίαν τής πολιτικής 
ευημερίας καί τών γενναίων κατορθωμάτων, 
ών γέμει η ιστορία. "Ο ιοί δέήδυνήθησαν κάλ- 
λιον νά έπιτύχωσι τοΰ ποθουμένου Νσκοποΰ, 
είδον τήν μέν πατρίδα των εύδαίμονα καί 
σεβαστήν, τούς δέ πολίτας συναίσθησιν έχον* 
τας τής ατομικής των αξίας, καί πίπτοντας 
έκθύμ.ως,ώς σφάγια τής ελευθερίας.'Τό α γ ν ώ θ ι 

σαυτόν», ώς καί τό αμ.άχου ΰ —έρ πίστεως καί 
πατρίδος» είναι οί δύο άξονες πάσης άνθρω-  

πίνου υπάρξεως, εΐναι όλος ό ήθικός βίος τον 
ανθρώπου, τό εύαγγέλιον της διαγωγής τον, 
ό δωδεκά ;ελ :ος τέλος τού θεού, ό ό το ΐ ος  

έςήλθε τό μέν πρώτον έκ τού μυστηριώδους 
■ αού τής Πυθίας, τό δέ δεύτερον έκ τής σε- 
πτής έκκλνσίας τού Σωτήρος.

Τό θ .ησκευτικόν αίσθημα τήν αυτήν δίί' 
κνυται έχον επιρροήν καί κατά τούς μετέ- 
π ιιτα  χρόνους, οπότε μάλιστα  εύρυτερίν 
λαμβάνει ό'ιάστασιν καί θερμότερον καθα 
στατα ι. Το Β/ζα/τινό·/ κράτος παρέχει το 
ελεεινόν καί αξιοδάκρυτο·/ θέαμα τής ψυχρ?' 
τητος τού θρησκευτικού αισθήματος, καθ’ί ν 
εποχήν τούτο γνωρίζοντες έξηγριωμένοι κα> 
φανατικοί λαοί έπ ιπίπτουσι καί άρπάζουί1 
τάς χώρας τω ν, ώς έλώρια άμορφα καί άτυ- 
χή κΰνες πειναλέοι καί δρμητικοί. Τό θρν 
σκευτικδ/ αίσθημα συνεγείρει τότε το«< 
λαούς της δύσεως, καί άνθρωποι παντόί

θέλει δ Θεός μας βοηθεί» κ. άγοντες, έρχονται 
νά λυτροίσωσιν άπό τό yαίνον στόμα το > 
όλεθρον, άπό τοΰ: ονυ/α; τού απηνούς πε
πρωμένου επικράτειαν φΟισιώσαν ·/.·/.. κ;: -
κτικήν. Αί στχυ;ο ρορίαι έσχη μζτίσΟ'.σαν 
ατό τό θοησκευτικόν αίσΟη ; .

Δέν εξετάζω άν ώφέλησαν ή έβλαψαν τό 
άθλιον Βυζαντινόν βαοιλειον, γνωρίζω όμως, 
ό'τι ά'ν-υ τών στανροφ ριών οί -/άτοκοι τή : 
"Αρ/.του καί τής Δίσ;ως, ήτν. ο! Γερμανοί 
καί οί Κ έλτα ι. Οά άντεκαθιστώντο έν τνί 
Κύριό π η ύτό τών ανθρώπων τή ; Μ:σ/,;.- 
βρια; καί τής ’Ανατολή;, ήτοι ύπό τών 
Μαύρων κ ■<ί τώ ν ’Αράίιον, οί Χριστιανό1 
ϋτό τών Μωαμεθανών, καί απασα ή Ιΐύ- 
ρώτη θά ητο, ώς ή ’Αφρική καί ή ’Ασία, 
τεθαμμένη εϊς τά  σκότη τού Ισλαμισμού. 
Τό θρησκευτικόν αίσθημα έπιτηδείως καλ
λιεργούμενο·/ καί έπιδεξίως μεταχειριζόμε- 
νον ανθρώπους κοινούς καί χυδαίους μ ετα 
βάλλει είς μεγάλους καί τολμητίας, λαόν 
ζωηρόν είς ήρωα τρομερών κατορθωμάτων, 
κοινωνίαν φιλόδοξον εις παγκόσμιον κ ατα 
χτητήν. Τί δ Μωάμεθ, τ ί  τό (οθωμανικόν 
*ράτος ; Διά θρησκείας άλλοκότου, δ ι’ υπο
σχέσεων απατηλών έξήψεν δ πρώτος τό φι- 
λαρπακτικόν αίσθημα τών κατοίκων καί διά 
τού φανατισμού πλήθη αδέσποτα καί φθο- 
Ροττοιά, τρέχο/τα κατά τάς διευθύνσεις τής 
μάστιγος τοΰ κυρίου των περιέζωσαν τόν 
*05μον, όστις Οά έξέπ.εεν άτό άσφυγξίαν, 
αν μή δ Μάρτελλος έθρχ.ε/ έν Νορμανδία 
Τόν αριστερόν βραχίονα τού τέρατος, καί ό 
'Ισπανός Κάρολος έν Άρβέρτη τόν δεξιόν. 
Πότε ήδυνήθη ή Ισπανία νά κατανίκηση 
τούς Μαύρους, νά έπεκτείνη τά όριά της, νά 
μεταβνί εϊς τήν ’Αμερικήν καί νά έγκα τα - 
*ταθή έκεϊ τύραννος; Ιϊίς εποχήν, καθ’ην δ 
λαός μεθυσθείς έκ τοΰ θρησκευτικού α.σθή- 
^ατος, γυμ.νόπους έτρεχε νά άρπάση πέδιλα

τά αύθάΐη στίφη θεούς· εί: έ τοχήν καν’ ήν
έ ' ο-,. ν·. ή θρησκ:ία ζητεί α. /.α κα ί δ

: 6 .ό ; πτ-όματ*. Δε ν  θέλω να αναφέρω ϋμΐν
; τούς πε-.ικλαύστους εκείνου; καί αιματηρούς

πολέαου:. οίτινε; έπ'ή^ωσαν άπό σφαγάς 
1 1 / 

καί πυρπολήσεις τάς δέλτους τής ίβτορία·;,
και τών όποιων αφορμή ήτο λογοι θρησκευ
τικοί. Ούτ; ό επταετής, ούτε δ τριακονταε
τή ; πόλεμος, ούτε οί αναμορφωτικοί έπ ι-  
κληθέντε; ύστερον, ούτε ή φ ο ιερά νύξ τοΰ 
Βα:0 .λοοιαίου, ούτε οί έσ-ερινοί τή , Σ κε- 

I λίας είνα. άξιοι της προσοχής, είναι ίδιοι τού 
: θέματός μου. διότι τό μέν υπολαμβάνω αύ

τοΰ; λίαν γνωστούς, το όέ Οεοιρώ ως φρι- 
κώδεις παρεκτροπάς, εις δς δίδουσι χώραν 
αί ζέουσαι θρησκευτικαί δοξασίαι, ή ενδό
μυχος π-ρί αύτών πεποίθησις, αί όλέθριαι 
έναντιοφωνίαι καί ή άποφασιστικοτης τοΰ 
θανάτου, ποοκειμένου νά τάς ύπερασπισΟίί.

Πού όφείλομεν ήμεΐς τήν άναγέννησίν μας} 
Γνωστόν, ότι κλίνασα τό γόνυ καί μέ δου- 
λικάς άλύσσεις περιδεθεϊσα κατά την 1 2  
Μ at ου τού 1 4 4 5 . αν δέν άπατώ μαι, ή Ε λ 
λάς έζησε μακραίωνα καί ταλαιπωρον βίον 
γευθεΐσα όλας τάς πικρίας, με τάςδποίας χειρ 
βάρβαρος καί ασεβής τήν έπότιζε. Πολιτικά 
προνόμια, άστυ/.αί έλευθερίαι, προσωπική ε 
λευθερία, ατομικά δικαιώματα, όλα άφηρέ- 
θησαν, ή δέ διδάσκαλος τοΰ κόσμου έγινεν 
αίχμάλ.ωτος καί δούλη βέβηλου νικητού, ώς 
δ Κύριος ήμ ώ ν’Ιησούς Χριστός τού Καϊάφα. 
Μόνον τήν θρησκείαν δέν ήδυνήθη -/’απόσπα
ση δ άνηλεής κατακτητής, δ ιότι ήτο ίσχυ- 
ρώς συνδεδεμένη μέ τήν καρδιαν τού ανθρώ
που, ην έπρεπε πρώτον νά έκβάλη έκ σώ
ματος* άλλά καί καθ’ ήν εποχήν Οά εξέ
βαλλε τήν καρδίαν τό θρησκευτικόν αίσθημα 
θά άπεσύρετο έορωμονέστερον είς τό πνεύμα, 
καί θά έλάμβανε ζωήν νέαν, όταν ό τύραν
νος Οά έφρόνει ότι τό έφόνευσε. Πόσοι μάρ-
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σπέοματος είς I» σωματωθέντες, «ό 0:ί>: τό ί καί νά προσφέρ·/ι αύτά είς τούς δ^ηγούντας
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τυρέ; δέν επέσον ασμένως διά νά κράτύνωσι 
'ό θρησκευτικόν αίσθημα. καί ποϊος "Ελλην 
δέν θά έλάτρευε θρησκείαν, υπέρ ής έβλεπε 
τόν Πατριάρχην άπαγχονιζόμενον καί ριπτό- j 
μενον, ώς μολυσματική δορά κτήνους, ώ : : 
τής θαλάσσης τά  παμφάγα κύματα ; ΊΙ θρη
σκεία μόνη διατηρηΟεϊσα σώα καί ακέραια, 
καθ’ ην εποχήν ϊ) σφραγίς τή ; δουλείας έπί 
πάντων ετίθετο, μόνη αϋτή μή άποβαλοϋσα 
τήν περικαλλή έσθτ,τα, μέ τήν όποιαν τήν 
περ'.εβαλεν ό σωτήρ, μόνη αυτή μή κύψασα 
τή,ν κεφαλήν είς εποχήν, καθ’ ην ή χαμέρ
πεια καί ή κολακεία κατέστησε κωφούς όλους 
τους ανθρώπους άγωνιζομένου; τ ίς  νά φαί- 
νηται δουλικώτερος, διεθέρμανε τάς παγετώ
δεις καρδίας τών ελληνικών κοινωνιών καί 
έμπνευσασα εις αύτάς τ  όν πρός τήν πατρίδα 
έρωτα κατέστησεν έτοίμους είς τό πρώτον 
κιν/ιμα, το οποίον οφείλεται πρό πάντων 
είς τοϋ κλήρου τήν σύνεσιν καί φιλοπατρίαν. 
Οί Ιερείς τότε ησαν σημαιοφόρος καί τά  
πρώτα πτώ ματα χρησιμεύοντα ώς γέφυρα 
είς τού; στρατιώ τα;, καί ώς οχύρωμα είς 
τους έθελοντάς ησαν τών κληρικών. Οί ιε
ρείς ύπό τό ράσσον έκρυπτον ξίφος καί εύαγ- 
γέλιον καί έδίδασκον τόν λαόν ποτέ μέν τά  
αναφαίρετα καί άπαλλοτρίωτα δικαιώματα  
του, ποτέ δέ τό μάχεσθαι ύπέο πίστε(ος, 
καί τό «εις οιωνός άριστος άμύνεσθαι ΰπέρ 
πάτρης. ΊΙ έπανάστα ίις τοϋ 1 3 2 1  οφείλε
τα ι κατά μέγα μέρος είς τάς προσπαθείας 
και ενεργείας τοϋ κλήρου, το δε εκ ταύτης 
αποτέλεσμα είναι αποκλειστικόν εργον. Ά λ 
λά διατί, Κύριοι, τό θρησκευτικόν αίσθηαα, 
είς τό όποιον χρεωστοΰμεν τήν πολιτικήν 
ΰπαρξιν, τή,ν Ιστορικήν γέννν,σιν έψυχράνθη 
ήδη ώσανεί αιώνιος ριγοβόλο; βορράς έπεκά- 
θητο έπί τής καρδίας μας καί έπίεζεν έφι- 
άλτας τά  ελληνικά στήθη μας. Τόσον όλί- 
γος χρόνος ήρκεσε νά μεταβάλν; πεποιθή- I
σεις άκραόάντους, νά έξαλείψνι τήν εύγνω- j
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μοσύνην νά κατστρέψν) τή» ζωογόνον θερμό
τη τα , νά έμποιήση τήν λήθην, τή,ν αδια
φορίαν πρός παν ό',τι συνιστα καί αποτελεί 
τήν εύκλειαν καί τό μεγαλεϊον μας ; Τεσσα
ράκοντα χρόνοι ελευθερίας είργάσθησαν μό
νον καί μόνον διά νά κατεδαφίσωσι, διά νά 
κατερειπώσωσι παν ο,τι τετρακόσια έτη βα
ρείας καί στυγεράς δουλείας δέν ϊσχυσαν 
ουτε καν ν’ άλλο ιώ σω σι; Ά λ λ ά  ποϋ πρέπει 
νά ζητηθνί ή φρι/,αλ.έα αυτη καί αίφνή,διο; 
μεταβολή, ή τοσαϋτκ κακά δημιουργούσα καί 
ουτιδανούς ήμας άπαντας καθιστώσα, τή,ν 
δέ πατρίδα γελοίαν καί άξιοκαταφρόν/ιτον 
ποιούσα;

Ά παιδευσία  τοϋ κλήρου, αμέλεια τη ; κυ· 
βερνήσεοις, διαφθορά τοϋ λαού, ανεπιστημο
σύνη τών διεπόντων τά  τής θρησκείας, λα
βύρινθος τών εκκλησιαστικών κανόνων, σπον
δή νεωτερισμού, έπίδειξι; εύφνΐας γίνικη έ· 
ξαχρείωσις, έκλειψις πολιτικής ανατροφή?) 
ανυπαρξία οικογενειακής διαπαιδαγωγήσεων 
ιδού τά  α ίτ ια  τής ψυχρότητα; τοϋ θρησκευ
τικού αισθήματος. Παραλαβόντες παρά τών 
πατέρων έτοιμον, πλήν σαθρόν, οικοδόμημά 
ήρκέσθημεν εις αύτό καί έδείξαμεν άδιαφο- 
ρίαν άσύγγνωστον* άνδρες δέ, κληθέντε; ν«> 
διευθύνωσι τόν τόπον μας, παρεγνώρισαν τή,ν 
αποστολήν των, καί είσαγαγόντες χρή'ί'·ί 
μήποτε ύπαοχούσας διέφθειραν τά  πάντα· 
Συστηματοποιήσαντες τάς πολιτικάς ραδι
ουργίας, καί ένασχοληΟέντες εις τήν κατα- 
στρατήγησιν τών νόμων, άντί νά έκπαιδεύ' 
σωσι λαόν μόλις τής δουλείας έξελθόντα 
άφήκαν αύτόν έρμαιον τής μέθης τής ελευ
θερία; καί άνώρυξαν διά τών ίδιων χειρών 
τόν τάφον τής καταστροφής του. Παρέβλϊ' 
ψαν τά ; πληγάς τής πατρίδος, καί άντί ν* 
ύποθάλψωσι τούς έναπολειπομένους σπινθή
ρας πρό; διάπλασιν τοϋ φυράματος μετ£" 
στοεψαν αύτοϋς έπί τό χείρον* μετεχειρίσθη' 
σαν τοϋ; ιερείς οργανωτών ακολάστων όρί'
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ξεών των καί έπεκτείνοντες παντού τόν ζυ
γόν τής άμαΟίας προσείλκυσαν τόν λαόν είς 
έπιτέλεσιν τών οργίων των. Αί δημόσιαι 
θέσεις έπλάσθησαν διά τούς εύνοουμένους, ή 
δέ θρησκεία ύπαχΟεϊσα είς τάς θελήσεις ά ξ ε 
στου πολλάκι; υπουργού έξέκλι/ε τού υψη
λού προορισμού, καί εί; τόν οίκον τοϋ κυρίου 
είσίφρυσαν λειτουργοί, ών μόνον προσόν είναι 
ή νωθρεία καί ή λαιμαργία. Έπεχείρησαν 
ούτοι διά τών διακωδωνιζ',μένων θαυμάτων 
νά κρατήσωσι δούλον τό πνεϋμα, πένητες 
δέδντες και μή δυνάμενοι νά κορεσωσιν ά- 
ιτνιτητικάς ορέξεις κατέφυγον εί; τάς προσ
φοράς, καί άπήτησαν τοιαύτας άναιδώς. Τά 
ρ,νστήρια τότε έβεβ/,λώθησαν, ό δε άμαρτω 
λό; εξομολογούμενο; ύπό πνευματικού ά
γραν μάτου εισέρχεται διά μιας πεντάρας 
ίίς τόν παράδεισον, είς τοϋς κόλπου; τοϋ 
’Αοράμ καί ’Ισαάκ. Αύτό τό όνομα τοϋ κα
λογέρου μετέσττ, είς τό γελοΐον καί θεωρούσι 
?ήν σήμερον, ό'τι τό ράσσον καλύπτει παν 
δ,τι ό οφθαλμός Οά άπετροπιάζετο βλέπων. 
Πενία δυσκαταγώνιστος, άυάθεια στυγηρά, 
φθόνος διάπυρος, υπεροψία σατανική, μοχ- 
θν,ρία ανυπόφορος, κολακεία κατάπτυστος, 
Πανουργία μυθιστορική, ιδού τά  προσόντα 
πάντων τών ιερέων πάση; τής Έλ.λάδος. Ού- 
όόλως παράδοξον, άν τοιοϋτοι διαχειρισταί 
τών αγίων καί οσίων έπήνεγκον τήν αδιαφο
ρίαν, καί ερριψαν τή,ν ψυχρότητα έν τώ  μέσω 
τή; κοινωνίας, ην οί κυβερνώντες δέν έφρόν. 
τισαν νά διαμορφώσωσι καί διαπλάσσιοσι. 
Κλήρος καί Κυβέρνησις συνώμοσαν διά κοί- 
νού; ίδιο τελεί; σκοπού; καί κατέστρεψαν παν 

τι ώφειλον νά ύποθάλπώσι καί περιποιη- 
9δσιν. <Ήρ πασαν οί πρώτοι εθνικά κτήματα  
‘'•«ί έγκ ατεστάθησαν έκεΐ πρό; πλήροισιν ά
σεμνων ορέξεων, ύποσχεθεντες μόνον νά βοη- 
θώσι τάς κυβερνητικά; π/.εκτάνας καί νά 
"‘ϊξαγάγωσι τό ύφασμα τών σκευωριών. Ά -  
‘-υψώθησαν εί; ύψηλάς θέσεις οΐ μέν διά πο

λυτίμων δώρων, οί δέ διά τή ; εξευτελιστι
κής χαμερ’ -είας, καί έκεΐθεν ερριψαν έπ ί τής 
χέρσου γής τόν σπόρον τής κακον,θείας καί 
τή ; έξουδενώσεω;. Οί λαοί αμαθείς καί δια- 
φθειρόμενοι. καθ’ όσον οί άρχοντες του δια· 
φθείρονται, άπεξενώθησαν πρό; θρησκείαν,ί,ν 
δέν καταλαμβάνουσι, καί τής όποίας τάγόη  
τρα καί οί θησαυροί μένουσι -κεκρυμμένα 
έ ’-ίτηδες. ά ν - ’ αύτών δε ένηγκαλασθησαν 
τυφλήν δεισιδαιμονίαν, ήτις οΰδέν αγαθόν 
παράγει, καί διά τής όποίας έσχημάτισαν 
ιδέας καταστρεπτικά; καί παραδόξους. Πε- 
ριμένουσι τά  πάντα  έκ τών εικόνων, ή δέ 
έργασία καί ή φιλοπονία έξοστρακυθεΐσαι 
άνεπληρώθησαν ύπό σταυρών καί μετανοιών. 
’Αλησμόνησαν τό «σύν Άθηνα καί χείρα 
κίνει» καί νομίζουσιν, ότι διά νηστειών δύ- 
νανται νά έξαγνίσωσιν αμαρτήματα καί κα
κουργήματα θανατηφόρα' άρπάζουσιν ευκόλως 
τόν πλούτον τοϋ άλλου καί φέρουσι περί τόν 
τράχηλον περίαπτον, ένθα φυλάττουσιν ώς 
zcpn' οφθαλμού '.ά φύκια τά  ευρισκόμενα 
εί; τ ;ύ ς  πόδας τοϋ θαλασσοποροϋντος λ ε ι
ψάνου τοϋ άγιου Σπυρίδωνος ή Γεράσιμου. 
Τά πάντα διεψεύσθησαν καί άνεστρεβλώθη- 
σαν, ή δέ διαφθορά εξέτεινε τόν μαϋρον χ ι- 
τώ-.ά της άπελπιστικώς έπί τοϋ πολιτικού 
τή ; Ελλάδος σώματος. Είναι πολλάκις εύ
κολος ή άπό τοϋ ένό; άκρου είς τό άλλο 
μετάβασις, καί ή ιστορία περιγράφει πώς 
αί xoivcoviat μετέστησαν άπό μοναρχίαν είς 
άναρ/ίαν, άπό ελευθερίαν είς δουλειάν έν 
τώ κόσμω τά  πάντα είναι δυνατά, π ιστεύ
ονται δέ τότε, ό'ταν παρέλΟτ, ή γενεά, καθ’ 
yjv συνεβησαν. Ουτω καί εν Έλλώόι άπο την 
δεισιδαιμονίαν μετεπήδησαν είς τήν προφα
νή ασέβειαν, έφ’ή καί άγάλλονται. Νέοι, επί - 
δειξιν διώκοντε; πνεύματο;, άποτάσσοντα t 
τών γενικών παραδεδεγμένων, καί τόν ζ υ 
γόν τή ; συνήθειας άποσείοντε; διδάσκουσιν 
αλλότροπα δόγματα, άτινα ή άρρυθμος φ α ν
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τασία τήν συγεσκεύασε. Πανταχού τον Βολ- 
ταΐρον καί τόν 'Όββην προβάλλοντες, ά'λλοτε I 
τον 'Ρενάν ΰμνούντες, κατορδούσι νά άπο- 
κτώσι φήμην φιλοσόφου καί νομίζουσιν, δτι 
μέγα τ ι έπετέλεσαν, δταν διαδίδωσι διά 
τώ ν κεχηνότων θαυμαστών, οτι άνέγνωσαν 
δεκάκις το φιλοσοφικόν λεξικόν τοΰ Βολταί- 
ρου καί τά  περί μελλούσης ζωή; τοΰ Βεο- 
οόν ληρήματα. Στρεβλάς περί πολιτισμού 
ιδέας Ιχοντες παραιτούσι τά  πάτρια κχί 
έγκολπούνται τά  ξένα καί όθνεΐα, τά  ότοϊα 
τοσαύτης βλάβης πρόξενα γίνονται. Κηρύτ- 
τουσιν άπροκαλύπτως τή ; απ ιστίαν καί προ- 
βάλλουσι μεταρρυθμίσεις, αϊτινες άν έπε- 
τύγχανον Οχ εφερον γενικήν ανατροπήν. Οί. 
ίερεΐς έπάγοντες θανάσιμον κατ’ αυτών πό· 
λεμον έκλεισαν τούς άσημους, ΰτέο ών έ- 
κλινεν όχλος αμόρφωτος, μόνον καί μόνον 
διότι κατεδιώκοντο. 'Ο πρός τά  άλλότρια 
ερως εύρείας λαβών διαστάσης άτετέλεσεν 
έν τή 'Ελλάδι μεγάλην ό ,άδα, τήν νέαν σχε
δόν γενεάν, η τις ψυχρά πρός τ?  γενναία καί 
υψηλά, άσκόπως δεΐ.·.ν·η*ι ΰπωστη-,ι/.τής τ ών 
εργατών τής έρημώσεως. ’Αφορίσατε £ν β ι
βλίων καί έ/.αστος ί ;  μών 0/. τό άγοράση 
αδρότατα, θά καυχάται δέ λέγουν δ τι τό 
άνεγνωσε δεκάκις. Τά πά·.τα βαίνουσι τόν 
άνεττίσχετον τής ά.τωλεία,ρούν, ώσανεί έγεν- 
νήθημεν διά νά άποτίσωμεν διά τ ί ς  ΰπάο- ; 
ξεωςμας τόν φόρον τής ά'λλοτε ευδαιμονίας 
καί μεγαλοποιήσεως. Ί] οικογένεια διά τήν 
ελλειψιν θρησκευτικού αισθήματος δέν ει- 
πλέον σχολείον ηθικής ανατροφής καί δια- 
παιόαγωγήσεως, διότι οί οίκογενειάογαι έκ 
τού διεφθαρμένου κοινωνικού σώματος λαν. 
βανόμενοι μεταδίδουσιν εις τά  θρέμματά 
των τάς ίδιας κακίας καί ελλείψεις. Ή 
γυνή ουδόλως φοβείται τόν θεόν, δέν σέβε
τα ι τόν άνδρα της, παραβιάζει τήν π ίστιν  
της καί παραλύει δι’ έπεισάκτου αίματος ί 
την οικογενειακήν ενότητα. *0 άνήρ, άγνοών ‘

τά  τελούμενα έν τώ  άσύλω όργια, δεν φρον
τ ίζε ι περί της αγωγής τώ ν παίδων, οδς 
παραδίδει εις τάς μέριμνας μητρός μοιχαλί
δας η μαστρωπού, πλειστάκις δε εϊς χεΐρας 
αλλοεθνούς τιτθής, παρά τής οποίας μανΟί- 
νουσι τό διέρχεσθαι τόν χρόνον ευχαρίστως 
καί άπόνως, λησμονούσι δέ έντελώς, η μάλ
λον ουδόλως έπίστανται τήν θρησκείαν, έστι 
δ’ δτε καί τήν πάτριον γλώσσαν. ’Ώ  ! Ή 
καρδία μου, Κύριοι, αίμάσσει, δταν βλέπΐ 
τή·/ γενικήν έξαχρείωσιν καί διαφθοράν, r.v 
α: /ΐ'.οζς μας έδημιούργησαν καί κατά τ?,? 
οποίας ούδέν μέτρον λαμβάνομεν. Ένοθεύσα- 
μεν τά  πάντα, τήν φιλοπατρίαν μετεστρε- 
ψαμεν εϊς έπ.δείξεις φωνασκίας, τό θρησ*ευ· 
τικόν αίσθημα είς μεταρρυθμίσεις αποκλει
στικές, τήν φιλίαν είς δη,ωσιν καί λεηλατν,- 
σιν. Τό θρησκευτικόν αίσθημα ψυχρανθέν π*· 
ρήγαγε -ήν παραμέλησιν τών πρό; τόν θεόν 
καθηκόντων, ού ό φόβος θεωρείται άρχή 
τή : Σ ιΟΪας. "Οταν ή 'Ρώμη ώλιγώρησε πρό; 
τά  τής θρησκείας ήρχισε νά βαίν/ΐ εϊς τήν 
παρα/.υ.ήν, τά  πάντα έγίνοντο κτήμα του 
πρώτου τυχόντος. *11 άρπαγή ένομιμοποιν'θνίι 
οί πολιτινοί νόν.οι έσίγησαν, οί θρησκευτι
κοί κατηργήθησαν, ό δέ Ίογούρθας δέν εί" 
χ εν ικανά χρήματα νά άγοράσν) τήν δέσποι
ναν τού κόσμου. Τί βλέπομεν πέριξ ήμών ; 
Τά αύτά πράγματα. ΙΙανταχού συλήσεις, εκ
ποιήσεις άσεμνοι, πανταχού απεμπολήσει 
τών πατρίων σαρκών. Τά πάντα είναι ώνιοίι 

omnia sunt venalia καί, δπερ χείριστον, *" 
σηυ.οι ξένοι άνοράζουσι τόν τόπον μας όιά 
τών ιδίων μας θησαυρών. Είναι φρίκη νά το 
άναλογιζώμεθα ! ! ! Ποιος κάλαμος θά έκθε* 
ση αύτήν τήν ιστορίαν. Ό  κάλαμος οΰτο; 
Οά δυνηθή νά προ/ωρησν) χωρίς νά συντριβή; 
’Εγώ βάλλω φραγμόν έπί τά  χείλη μου X® 
καταστέλλω  τάς δρμάς τής καρδίας μο»· 
Ά ν τ  εμού δέ ακούσατε τά  μουσοφόοα χε^Λ 
τού έθνικού ποιητοΰ τού Βαλαωρίτου έκφ£"
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ροντα’ «δταν συγκρίνω τήν γενεάν τού 18 2 1  
?:οός τήν νΰν καταλαμβάνομαι ύπό ανέκ
φραστου απελπισίας· τότε ωκεανός πο
λυτάραχος, άλλ’άχανής, τώρα λίμνη τεθολω- 
ρ,ένη καί νεκρά ύδαια , τότε ήλιος διαλάμ- 
κων έν μέσω πορφυροχρόων νεφελών, τωρ/. 
λυχνία ήμίσβεστος άμυδράν έκπέμουσα λάμ- 
ψιν.Τπό τήν έποψιν ταύτην ή καταρτισις τού

ύπήιξεν άληδής δολο- 
■?,: ιδέα:. Έ ουλακί-

έλληνικού βασιλείου 
φονία τής μεγάλης εθνικής 
σθν, τό έθνος εντός στενοχωρου ειρκτής, κα- 
τεσκευάσθη διά χειρών άλλοτριων βάθρον 
ταπεινόν, έφ’ οΰ έτεΟη εύθρασνον Ορονίον. 
έδωρ/,θη είς ή μ ίς  μανδύας, δν ειρωνικω; 
~90/,γόρ»υσαν πορφύρκν, έχαλκεύθη σζ.ήπ- 
τρον κουφότερων καλάμου, έχαράχθησαν sr.’ 
«ΰτού τερατώδη σύμβολα, κ,αί ή;/.εΐς νηπιοι 
έπεκροτήσαμεν τήν θεατρικήν ταύτην παρά· 
7-ασιν καί άνεπαύθηυ.εν. Τό πολεμικον πνεύ
μα τής φυλής έσβέσθη, τό θρησκευτικόν αί. 
cdvi'Aa έυ.αράνΟη, κατέφαγεν ή σκωρία τά  
«ίματοβαφή ό’πλ α τών πατέρων, οι απόγο
νοι τών διασημοτέρων αρματολών μετεμορ- 
οώθησαν είς δικ/ιγορίσκ.ους δ ιαπληκτι,ομε- 
νους,οίλάτραι έξέπεσον είς δυσεβεϊς, καί τήν 
εντιν.ότητα διεδέχΟη ή ατιμ ία.

'Εν Άθήναις ι ξ  *21 Μιρτίου 1871.

Π. ΚΑΨΑΑΗΣ

ΡΩΜΑ1ΚΑ.Ι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

(έκ τοΰ ΓερμανικοΟ).

Κ άτοικοί τον 'Ρ ω μ α ϊκο ύ  βασιΛεΙον·

(Σ υνέχει» κα ι τέλος).

§. 9.

Α ί χ α .ία ια ί φ ν .Ια ϊ χα ΐ <ρατρίαι·

Κατά τάς μαρτυρίας τών συγγραφέων 
όιεΐλεν 6 'Ρωμϋλος τόν λαόν είς τρεις φ ν . Ι ά ς

(tribus): τούς 'Ραμ>Ίτας (Ramnes ή R a- 
mnenses), Τ ατιήνσας  (Tities) καί Λού- 
κερας (Lurercs). ’Εντεύθεν φαίνεται δτι πα- 
ρήχθησαν τκ  διάφορα φύλα, ές ών απετε- 
λέσΟη τό ‘Ρωμαϊκόν βασιλείαν, καί ές ών 
τό τελευταίον πιθανώς έπεκράτησε τών άλ
λων καί έςηφάνισεν αύτά. Ή ένωσις όε τώ% 
τριών τούτων φυλών και ή έπαύςησις αυ
τών, ή: τινες αίτιον νομίζόυσι τόν Λ. Γαρ- 
κύνιον ΓΙιΐσκον, στενώς συνέχεται τώ  αυζη- 
θέντι αριθμώ τών πατρικίων καί τή έπαυ- 
ίήσει τ?, συγκλήτου. Αί τρεις αύται φυλαί 
διη:έθησαν εις ',ριά/.ovra φράζρας (curias), 
αΐ·ινες συνεδέοντο πρός ά'/λήλ.ας πβλιτικώς 
και Ορησκευτικώς, καί ών έκάστη ειχεν ένα 
rppciτρίαρχον  (curio), πάσαι δ’ όμού ενα 
ιιέγακ  (ρρ c i t  ρίαρχοτ (curio maximus). Λ ι 
ο :ά τ :α ι συνέρχοντο έν τή (ρρατρίχί) ίχχΛ ψ  
τ ΐ η  (comitia curiata), τή άρχαιοτάτ·/) πολι
τική τού λαού συ/ελευσει. Πάσα ομως εν 
ταύτη, ένέργεια άπώλεσε τήν σημασίαν της, 
καθ’ 6 φυσικώς άπό πατρικίων ένεργουμένη, 
άο ’ ού τά  προνόμια τούτων εκποδών έγέ- 

νοντο.
§. 10 .

Συμμορίαί καί Λόχοι..

*ί1 είς συμμορίας (classes) και Λόχους 
(centuriae) διαίρεσις έγένετο ύπο Σερουίου 
Τυλλίου, δστις ήθέλησε τά  μέν διάφορα τής 
πολιτείας στοιχεία είς ολον τ ι να βυνδεσνι, 
τά  δέ τού πολέμου βάρη καί τούς φόρους 
δικαίως τοΐς πλουσίοις νά έπιβάλη, καί ά«.α 
ε!ς τούτους πολλά τής βασιλικής εξουσίας 
νά παραχιορήση,. Ούτος πιθανώς άναλόγως 
τών περιουσιών έταξεν ώρισμένας συμμορίας, 
μέ ώρισμένον αριθμόν λόχων η ψήφων, και 
ούτως, ώςτε οι πλούσιοι, ει καί δλιγιστοι, 
ειχον δμως πλείστας ψήφους. Ειχον δε ώ ; 

έξης·
ά. συμμορία περιουσίας 1 0 0 ,0 0 0  άσσα-

ρίων (asses).
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18 λόχοι ιππέων (equiturn)
4 0  » πρεσβυτέρων (seniorurn)
4 0  μ νεωτέρων (iuniorum)

2 - » τεκτόνόον (fabrura)
β*. συμμορία περιουσίας 7 5 .0 0 0  άσσαρίων 

1 0  λόχοι πρεσβυτέρων 
10  )) νεωτέρων

γ'. συμμορία περιουσίας 5 0 ,0 0 0  «σσα- 
ρίων

10 λόχοι πρεσβυτέρων 
10  » νεωτέρων

δ', συμμορία περιουσίας 2 5 ,0 0 0  άσσα- 
ρίων.

1 0 λόχοι πρεσβυτέρων 
1 0  » νεωτέρων.

έ. συμμορία περιουσίας 1 0 , 0 0 0  άσσαρίων. 
1 5  16/οι πρεσβυτέρων 
1 5  » νεωτέρων

1 a νεοσυλλέκτων (accensorum)
1 β κεραταυλών (cornicinum)
1 » σαλπιγκτών (tubicinum)

ς\  συμμοίία περιουσίας ελάχιστης
1 λόχος άπορων (proletariorum, ca- 

pite censorum).
Ή τελευταία αυτη συμμορία σπανίως και 
έν κρισίμοις μόνον περιστάσεσι μετείχε των 
πολεαικών * οί λ.όχοι τών νεωτέρων και πρε
σβυτέρων είχον ιδίαν ε/.αστος δ.τλοσκευή\· 
έθεωροΰντο δέ νεώτεροι μέν οί ηλικίας 1 7 —  
46  ετών, πρεσβύτεροι δε οί ηλικίας 4 7 — 60 . 
Πάντες ησαν 1 9 4  εχοντες μίαν ψήφον έκα- 
στ:ς, έπλειοψήφει λοιπόν ή ά. συμμορία. Γ0  
Λίβιος μαρτυρεί δτι ή όιαίρεσκ αυτη στου- 
δαίως έσήμαινε πολιτικώς· ό αύτός οέ μαρ
τυρεί δτι βραδύτερον έπήλθε μεταβολή' τις, 
μή όρίζων δμως ποία τις  καί πότε" φαίνε
τα ι δτι ή διαίρεσις εις λόχους συνήφθη τή 
είς φυλάς διαιρέσει, έκάστης φυλής διαιοου- 
μένης εις δύο λόχους· ούδέν ήττον ή εϊς 
συμμορίας διαίρεσις ύφίσ^ατο, έξησΟενημένη 
όμως.

s. ^ ·

Λ  μεταγενέστερο ι <ρι\Ιαί·

Ό Σερουΐος Τύλιος διεΐλε τήν μέν πόλιν 
είς 4 , τήν δέ χώραν πάσαν εις 2 6  μοίρας ?ι 
δήμους’ οί έν μια μοίρα κατοικοΰντες εκα
λούντο (tribus) εχοντες ενα φρατρίαρ-
χον  (tribunus), ΰπερασπίζοντα αυτούς. Με
τά  δέ τήν έζωσιν τών βασιλέων εΰρίσκομεν 
τό πρώτον μόνον 2 0  μοίρας, δπερ ίσως Οεω- 
ρητέον ώς συνέπεια τής άπωλείας, ·?,ν ή πο
λιτεία  ΰπ έ ιτη  έν τω  κατά τοΰ Πορσέννα 
πολέμω* κατά μικρόν όμως δ αριθμός αύτών 
ηύξήθη μέχρι 3 5 . Ή είς φυλάς διαίρεσις 
σπουδαία έγένετο δτε οί Πληβείοι έπί μεϊ- 
ζον έδυνήθησαν διά τών y v .h z ix & r  έχχ.ΐη- 
σ ιώ ν  (c mitia tribuia), έφ’ ών οί πατρί
κιοι δέν ήδύναντο σπουδαίως νά έπιδρώσιν. 
υ ί  έξοχώτεροι τών πολιτών, οί κατέχοντίς 
•κτήματά άπετέλουν τάς σπουδαιοτέρας τών 
φυλών, τάς rojrtzdc (tribus rusticae)· μι* 
κροτέραν δέ αξίαν είχον α ί 4  ά σ τ ιχ α ΐ y v  
A al (tribus urbanae) Ι Ια .Ια τ ιν η , (Palati- 
na), ΣονΟουράνα (Snburana), K o .L U r r j  

(Collina) καί Ή σχυΛ ίνη  (Esquilina), έν αίς 
κατετάσσετο ό όχλος, οί κάπηλοι καί οί 
χειρώνακτες· έκ τών αστικών παρεισήλθον 
είς τάς τοπικάς πολλοί απελεύθεροι, οδ{ 
δμως έςέβαλον πάλιν εις τάς άστικάς δ τ ι
μητής Κί,ΐ'τος Φάβιος Μάξιμος 'Ρουλλιανός 
(304 ) καί ό πατήρ τών Γράκχων Τιβέριος 
Σεμπρόνιος, μεγάλως τήν πολιτείαν ύπηρε* 
τήσαντες. Έ πί τών Καισάρων ή εις φυλάς 
διαίρεσις άπώλεσε τήν ΐσχύν της.

§. 12 .

Α ί τάζεις·

Καταλυθείσης τής πολιτικής σηυ.ασίας 
τής μεταξύ πατρικίων καί Πληβείων δια
φοράς, μετεχειρίζοντο ώς τά  πολλά τήν λί- 
ξιν plebs εις δήλωσιν τοΰ όχλου, ούτινος
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έναντίοι έγένοντο τά μέν οί εύγενεϊς, τό δέ 
«ί άνώτεραι τ'<ζεις (ordines), ύφ’άς έννοοΰ- 
μεν τήν σύγχΛητον (ordo senatorius), καί 
τούς ιππείς (ordo equester). Παρά τοϊς Πλη- 
βείοις σπανίως εΰρίσκομεν έν χρήσει τήν 
λέξιν ordo.

ά. ή σύγκλητος (ordo senatorius)
Ό Λίβιος μαρτυρεί ότι δ 'Ρωμΰλος έξε- 

λέξατο 10 0  βουλευτάς (patres), (*) ο ΐτι-  
νες έγένοντο 2 0 0  ένωθέντων τών ‘Ρωμαίων 
μετά τών Σαβίνων. Το άριθμάν αύτών έπηύ- 
ζησεν ό Τύλλος 'Οστίλιος έκ τών ΰποτε- 
τ«γρ.ένων ’Αλβανών, δ δέ Ταρκύνιος Πρισ- 
κος ηΰξησεν αυτούς είς 3 0 0  έκ τών νέων 
πατρικίων γενών (patres minorum gen
tium)· ό αριθμός ούτος είτα  ήλαττώθη έπί 
των βασιλέων, ηύξύνθη δέ πάλιν είς 3 0 0  
ύ~ό τών πρώτων υπάτων διά προσλήψεως 
νέων (primores equestris gradus), οιτινες 
κατ’ άρχάς έξελέγοντο έκ τών ιδίως πατρί
κιον (patres et conscripti). Άκμαζούσης 
^ τής πολιτείας φαίνεται δτι έγένοντο 
400· έπί Σύλλα και Καίσαρος ό άριθρ.ός αύ
τών ύπερηυξήνθη, έπί δέ τοΰ Αύγούστου ή- 
^«ττώθη είς 6 0 0 .  Ί Ι  γερουσία ήν τό άνθος 
τ&ν δυνάμεων τής πολιτείας (amplissi- 
"lus, maximus, sanctissimus ordo), διάφο
ροι ί -  διατάξεις ΰπήοχον περί παραδοχής 
βουλευτών, ησαν δέ αύται : υψηλή γέννησις 
Χ5,·ί ώρισμένη περιουσία, έν τοϊς μεταγενε- 
’ τεοοις χοόνοις 8 0 0 , 0 0 0  σιστερτίων. Φαί- 
/ετ«ι δέ ό'τι καί έν άρχαιοτέροις χρόνοις τά 
•.Οσον τοΰτο ήτο μέγα, διότι οί βουλευταί 
^ψειλον δ ι’ όλου των τοΰ βίου ν’ άφοσιω- 
®&*ιν εις τ/ν υπηρεσίαν τής πολιτείας, 
■°'·|το δέ δέν έπέτοεπεν αύτοϊς έμπορείαν ήν. , 1 1 k
^λην χειρωναξίαν ν’ άσκώσιν, ίι δημοσίων 

"?οσοδων μισθώσεις ν’ άναλααβάνωσιν. Οί 
‘̂ 'Μευταί έξελέγοντο (legebantur) ύπό τών

βασιλέων, τών υπάτων καί βραδύτερον ύπό 
των τιμητώ ν, καί ούχί οί πάντες αδιακρί
τως άλλ’ οί εχοντες ώρισμένα προσόντα, 
ών £ν έν μεταγενεστέροις χρόνοις, πλήν τών 
προμνησθέντων, έθεωρεΐτο και ή έν διαφό- 
ροις «ρχαϊς υπηρεσία, ών ή ταμιεία άπετέ- 
λει τήν πρώτην βαθμίδα (ή ταμιευτική ηλ ι
κία [aetas quaestoria] ην τό 2 7  έτος). Βου
λευτα ί δέ ήσαν κατ’ άρχάς μέν Πατρίκιοι, 
ήδη δέ έν τα ΐ;  άρχαΐς τής δημο ρατίας μνη
μονεύονται καί Πληβείοι βουλευταί, καί έπο- 
μένως άφ’ ό'του Πληβείοι έξελέγοντο άρχον
τες τοιοΰτοι, ών ή υπηρεσία συνεβάλλετο 
είς εκλογήν βουλευτοΰ. Τά δέ σήματα αυ
τών ήσαν ή χ .Ιατεϊα  πορφύρα $ τό jr./α- 
τύσημον (latus ciayus) καί τά σε.Ιηνοειόή 
υποδήματα  (calcei lunati) τών Πατρικίων 
βουλευτών, άπό δέ τ»ΰ έτους 1 9 4  είχον καί 
ιδίαν έν τή ορχήστρα τοΰ θεάτρου θέσιν. 
Έξής δέ μετά τών αξιωμάτων τών βου
λευτών συνεδέθησαν καί διάφοροι τιμωρίαι. 
Οί βουλευταί ώφειλον νά μή άπομακρύ· 
νωνται τής 'Ρώμης διαρκουσών τών συνε
δριάσεων καί άνευ άδειας όδοιπορίας νά μ ή 
καταλείπωσι τήν ’Ιταλίαν.

β'. οί ιππείς (ordo equester)
Ούτοι ήσαν κ α τ ’ άρχάς στρατιοιτική τις  

τάξις. Ό 'Ρωμΰλος ίδρυσε τρεις λ,όχους ιπ 
πέων, οϊτινες άπετέλεσαν τήν διαίρεσιν τών 
φυλών εϊς'Ραμνίτας, Τιτιήνσας καί Λούκερας. 
Ούτοι πιθανώς ήσαν οί τοΰ Αιβίου Κέλερες 
(Celeres), ήτοι βασιλικοί σωματοφύλακες. 
Κυριευθείσης τής 'Ά λβας ό Τύλλος Όστίλαος 
ηΰξησεν αυτούς είς 6 0 0  καί δ Ταρκύνιος 
Πρϊσκος έδιπλασίασε τόν αριθμόν τών λό
χων. Ό Σερρούίος Τύλλιος έττισυνήψε τοϊς 
6 παλαιοτέροις ') 12  νέους λόχους ιππέων, 
οί 18  δέ ούτοι λόχοι είχον τό δικαίωμα τοΰ 
άνατιθέναι τήν άρχήν τοϊς κρατίστοις τώ ν

ν ) Οπερ εν τ  «ι  χωρίοις κ ι'τα : άντί τοΰ p a l i i n i . I) Οιτιν«ς έκ»λοΰντο s ξ ψ ή φ ο ι   ̂ s ex  suffragia^
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πολιτών, έλάαβανον δέ κατ’ άρχάς έκαστος 
ένα ΰιμιόοΊον (.ππον  {eqnus puplicus) η προς 
άγοοάν ίππου χρηματικήν ποσότητα (aes 
etjuestre) καί πρό; διατηρησιν αυτού ετη- 
σίαν έτιχορήγησιν, ήν παρείχαν αί χειραι 
καί άγαμοι παρθένο'- (viduae). μετα δέ τον 
χρόνον τ^ς ύ-η&εσίας των παρέδιδον τον 
ίππον είς τήν πολιτείαν. ) Πολιτικήν όε σν,- 
μασίαν έλαβεν ή των ιππέων τάξις έν πολύ 
μεταγενεστέροις χρόνοις, διά ψηφίσματος τοΰ 
Γ. Γράγκχου ( 1 2 2 )  λαβούσα τό δικαίωμα  
τοΰ δικάζειν*(ίικ1ίΓία), δττερ διετήρησε μέχρι 
τών χ*όνων τοΰ Σύλλα. Κ ατά τά  τέλτ! τής 
δημοκρατίας πρώτον οΐ ύπατοι, εΐτα  δέ οί 
τ ιμ η τα ί ώρισαν το ίχ π ιχ ό ΐ τίμημα  εί; 
4 0 0 ,0 0 0  σεστερτίων ( 2 2 ,0 0 0  τάλ.)* έντεΰ- 
Οεν ί] τέως λίαν άξιοσέβαστος αύτη τάξις 
σ,τουδαίως έςέπεσε παντός κατόχου τής α
νωτέρω π.οσότητος έχοντας τό δικαίωμα νά 
πρ?'ΐλαμ2άν·/·,7αι είς τήν τάξιν τζύτν,ν, καί 
πολλοί ιππείς ώς δημοσιώναι (publicani) 
διά τής έκμισΟώσεώς τών φόρων (vectigalia) 
με γάλα πλούτη απέκτησαν /.αί δ ι’ αύτών 
σπουδαίως έπέδρων έπί τών τής πολιτείας. 
Διετηρεΐτο έν τούτοις ή συνήθεια τού λαα- 
βάνειν δημόσιον 'ίππον, καί μόνον οί τοιού- 
τον κεκτημενοι άνήκον είς τούς λόχους τών 
ιππέων. Ό Αύγουστος πράς άνύψωσιν τής 
καταπεσούσης ταύτης τάξεως έξελέξατο 
τούς ένόόζους ιπ π ε ίς  (equites iilustres), 
άντί τού στενοσήμου τών άλλων ιππέων δούς 
αύτοϊς τά πλατύσημον τών βουλευτών. ’Α
ξιοσημείωτος δέ εΐνε η έτησία παιιΐππευσις  
(annua transvectio), καθ’ ήν εκείνοι μόνον 
έλάμβανον μέρος, ο - ο ι δημόσιον ίππον είχςν 
καί έπί ί) όλα ΰπέστησαν τήν δοκιο.ασίαν 
τών τιμητών (recognitio), γινόμενη κατά  
τάς Ίοούς τού ’Ιουλίου μηνάς, ό’τε οί ιππείς

! Κατ ά(Γ/άς είχον '/.a! οί βου'/ευτ·*! δημόσιον ίππον 
>:ςΰ άνη·.!ον εί; to'j; λ ό χ ο υ ;  τ ων  ί π π ? ω ν r = ■ π— 
iiuiae ι·φΜ(ί»ΐιΐ).

κατεστολ,ισμένοι άπά τοϋ ναού τοΰ 'Άρε»; 
διά τής αγοράς μετέβαινον είς τά Καπιτώ  
λιον. Τά ύέ σήματα «ύτών ησαν οΐ άργυ--, 
[/οΐ όαχτύ.Ιιοι (annul: ain-ei), ή r  paisa  
(trabea) φοινοκοπάρυφος τήβεννα, καί -Jj 
στενή rtoprpupa- % τά στενόσημον (angu- 
stus clayus), άπό δέ τού έτους 6 7  ελαβον 
καί αυτοί τάς ααεσω; ο.ετά τά : τών 3ου-! ; 1 1 Ί
λευτών θεσεις έν τώ  θεάτρω. Τά τιμητικά 
δ’ αύτών ονόματα ήσαν sple ididi καί for* 
tissimi.

§. 13

Ε νγενε ϊς  κα ί Α γ ε ν ε ίς

Καταλυθείσης τής πα'/ αίας διαφοράς με·
| ταξύ πατρικίων καί Πληβείων, ήγέρθί 
j νέα μεταξύ εύγενώ ν  (nobiies) καί αγενών·! 
| (iguobiles). Αί άρχαί τής 'Ρώμης ήσα'. τι-ί| 
| μητικαί δέσεις, οί δε άρχοντες, έξελέγοντο 
; ύπά τού λαού- ίνα άνέλΟνι λοιπόν τις είς τά;

άνωτάτας τιμητικάς θέσεις, έδει ν’ ά~ο- 
i λαμβάν/; μεγίστης όποληψεως παρά τώ 
! λαώ ’ καί κατ’ άρχάς μέν τοιοϋτοι έγίνοντο 

μόνον πατρίκιοι, κατά μικρόν δέ ύπεισελ- 
θόντων καί τών πληβείων καί συγχωνευθει* 
σών τών δύο τάξεων, έβλάστησεν έξ αύτών 

χωρίς έπισήυ.ου άναγνωρίσεως τάξις τις εύ· 
γενών έκ κατοικιών καί πληβείων, ών οι 
πρόγονοι διά πολλών γενεών ήρξαν τάς έπι* 
διφρίους άρχάς (την αστυνομίαν, στρατνΚ 
γίαν καί ίπατε ίαν). At τιμητικα ί αύτ«ι 
θέσεις άπήτουν μεγάλας δαπάνας, δι’ ό 
πολλοί άπεκλείοντο αύτών, καί οΰτω έσχνΗΙ 
ματίσθη ισχυρά τις  πλουσία τάξις ήτις δια: 
δοχικώς τάς άρχάς ταύτας ηρχε, σπανίωί 
δέ συνέβη ν’ άνυψωθή εις αύτάς έξοχός ' ’-ί 
φύσις, καινό; τ ι;  άνήρ (homo novus)' τοιού' 
τοι καινοί άνδρες έγένοντο ό Μ άριος κα1· ° 
Λ ιχέρΐύν. Τά μόνον προνόμιον τών* οότω 
γενομένων εύγενών ην ή παλαιοτάτη συν/1̂ 3 
θεια τού άνΟέτειν έν έπί τούτω ώρισ ·̂»'

νϊις θήκαις armaria) έν τώ  αύλειω (atrium) 
τάς κηοίνας τών προγόνων εικόνας (ins ima- 
ginuin), κοσμουμένας συνήθως δι επιγρα
φών (tilulus) περί τών άρχων, άς ο εϊκω- 
\ιζόρ.ενος ηρξε, καί έστεμμένας στεφάναις 
δάφνης (sternmata) άλληλαις συνδεδεμένας.
Έν ταϊς κηδείαις έφερον τάς εικόνας ταύτας  
τρό τού νεκρού. ■—  Έκ τών εύγενών τούτων 
άτετελέσθη εν τνί βουλνί ίύία ταςις, οι 
ρτίΓζ· (optimatcs), συντηρητική, μερίς, ήτις 
ύ~ερίσ~ησε τήν ίσχύν της βουλής και την 
τχλαιάν διοίκησιν τών πραγμάτων ενάντιον 
τής θορυβώδους μερίδος τών δημ οτικώ ν  
(populares), οιτινες προσεπάθησαν νά παρά- 
e/ωσι τω λαώ έλικα αγαθά καί πολιτικήν 
toy όν.—.

§· 14 .

’Ά π ο ιχ ο ι, la o jfo J tra t  κα ί χωμο.το.Ηται·

Έν τώ  'Ρωμαϊκω βασιλείω κατά τήν αρ
χικήν περιοχήν του ουδεμια διάφορα υπήρ
χε ρ.εταξύ διοικησεως πόλεως καί πολνίτείας. 
Καί εΐτα δέ αύξηδέντος αύτοΰ διά τών κα- 
τακτήσεων, τά» αύτό είδος της διοικησεως 
διετηρήθη. Πάσα διοίκησις άπέρρεεν ά~ό τής 
!Ρώμης, οί δε έξασκοΰντες οίαδήποτε πολι
τικά δικαιώματα ώφειλον νά παρώσιν έν 

’ Ι'Ρώμη. "Οθεν δ ιά τής συμμετοχής τής διοι- 
<'·ήσίω; τών κοινών δυνάμεθα νά διακρίνωμεν 
τούς ιδίως 'Ρωμαίους τών δι’ αύξήσεως γε
νομένων πολιτών τών άνευ ψήφου (civos 

■ sine suffragio)·

ά.) οί (ίποιχοι

Οί ηττώμενοι λαοί έν τοϊς άρχαιοτέροις 
Χ?όνοις ύπεβάλλοντο ώς επι τό πλειστόν εις 

f  '{ΐίγάλαί ζηυ.ίας ί α λάβωσι τήν Ρωμαϊκήν 
~ολιτείαν καί ταύτην ούχι πληρη, άνευ τού ; 
'^καιιόρ.ατος ψήφου (civer; sine su(fragio), 
στερούμενοι μεγάλου μέρους τής χώρας των, 
$*ερ ώς δημόσιος αγρός (ager publicus)

έ π ω λ ε ϊτ ο ,  η το ϊς  π ο λ ίτ α ις  δ ιε ν ε μ ε το , η π α -  

ρεχ<ορεΐτο εϊς το ύ ς  π α τρ ικ ίο υ ς  προς κ α λ λ ιέρ 

γ ε ια ν  ά ν τ ί  οορου τ ίν ο ς . Πρός έ ζ α σ φ α λ ισ ιν  

δέ τ ώ ν  κ τ ω μ έ ν ω ν  τ ο ύ τ ω ν  λ α ώ ν  κ α τ ά  τ ε  τ?,ς 

έ ξω τ ερ ικ ή ς  επ ιδρομ ής π ο λεμ κ ο ν  κ α ί  κ α τ ά  

τ ή ς  α π ο σ τα σ ία ς  α ύ τ ώ ν  τ ο ύ τ ω ν  α π ε σ τ ε λ -  

λ ε τ ο  κ α τ ά  π α λ α ιό ν  Τυρρηνικόν κ α ί Λ α τ ιν ι 

κόν έθος α π ο ικ ία  'Ρ ω μ α ίω ν  π ο λ ιτ ώ ν  κ α τ ' αρ- 

χ ά ς  σ υνή θω ς 8 0 0 .  Οί ά π ο ικ ο ι (coloni) ο ί-  

τ ιν ε ς ,  ώ ς ε ίκ ό ς , η σαν σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή  φρουρά 

τ ή ς  ΰ π ο τ ε τ α γ μ έ ν η ς  χ ώ ρ α ς , ε ίχ ο ν  πλη ρ η  τ α  

π ο λ ιτ ικ ά  δ ικ α ιώ μ α τ α  μ ε τ ά  το ύ  δ ικαίωμα.· 

το ς  τή ς  ψήφου (jus suffragii), δ ιε τ έ λ ο υ ν  δέ 

μ ε τ ά  τ ώ ν  ά ρ χ α ίω ν  τή ς  χώ ρ α ς  κ α τ ο ίκ ω ν  ̂ έν 

σ χ έσ ε ι άρ χο ντο ς κ α ί άρχομένου , οπερ ε ό ι-  

δ εν αφορμήν ε ίς  σ υχ νά ς  ε π α ν α σ τ ά σ ε ις . Κ α τά  

α ικράν όμω ς οί π α λ α ιο ί κ ά τ ο ικ ο ι τ ώ ν  αρ
χ α ιό τε ρ ω ν  α π ο ικ ιώ ν  α π έ κ τ η σ α ν  πλήρ ες τό  

π ο λ ιτ ικ ό ν  δ ικ α ίω μ α . Α ί απο ικ ία -, α ύ τ α ι ,  

τ ή ν  αρχήν άπό  τ ώ ν  Κ α ισ άρ ω ν έχ ο υ σ α ι, 

εκ α λ ο ύντο  ά π ο ι κ ί α ι  πο .ίιτώ ν  (colomae 
civium) πρός α ν τ ιδ ια σ τ ο λ ή ν  τ ώ ν  κ α λ ο ύ μ ε -  

νων Λ α τ ιν ικώ ν  απο ικ ιώ ν  (colomae Lati- 
n a e ) ,S ? δέν ά π ε τ έλ ο υ ν  π ο λ ΐ τ α ι ,ά λ λ ά  κυρ ιευ - 

θέντο ς το ύ  Λ α τ ίο υ  (338 ), σ ύ μ μ α χ ο ι Λ α τ ί 

νο ι σ υ γ γ ε ν ε ίς  το ϊς  'Ρ ω μ α ίο ις  ύ π ό  'Ρ ω μ α ΐο ν  

α ρ χ η γό ν . Ά φ ο ύ  δέ ά π ό  π ο λ λ ώ ν  ήδη ε τώ ν  

r.pb τού  β '.  Κ αρχηδονιακού π ο λέμ ο υ  δ εν 

ά τ ε σ τ ά λ η σ α ν  ά π ο ικ ία ι π ο λ ιτ ώ ν ,  α π ε σ τ α -  

λη σα ν έ π ί το ύ  π ο λέμ ο υ  το ύ το υ  τ ο ια υ τ α ι  ε ις  

οσας χώ ρας ε ίχ ο ν ά π ο σ τα τ ή σ ε ι κ α τ α  τη ν  

έν α ύ τ α ϊς  δ ια τρ ιβ ή ν  το ύ  Ά ν ν ίβ ο υ  σ τ ρ α τ εύ -  

σα ντο ς κ α τ ά  τή ς  'Ρ ώ μ η ς . Μ ετά  το ύ το  ώ δή  

γη σ α ν α π ο ικ ία ς  κ α ί  είς τ ή ν  εντό ς τ ώ ν  " Α λ 
π ε ω ν  Γ α λ λ ία ν  (Gallia cisalpina). Μ ετα  

το ύ το  δέν μ νη μ ο νεύ ετα ι α π ο σ το λή  α π ο ικ ία ς  

κ α τ ά  τ ά  π α λ α ιά  νόρ-ΐμα.
Ί ΐ π ί  τ ώ ν  Γ ρ ά κ χ ω ν ή α π ο σ το λ ή  α π ο ι

κ ιώ ν  έσ κ ό π ε ι τ ή ν  ά να κ ο ύ φ ισ ιν  π ε ν 'μ ε ν ώ ν  

π ο λ ιτ ώ ν ,  έ τ ί  δέ Σ ύ λλ α  τ ή ν  ίκ α νο π ο ίη σ ιν  

τ ώ ν  δ ια σ τρ α τευ ο μ ένω ν  σ τ ρ α τ ιω τ ώ ν .  Ί ο ια ύ -
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τα ι αποικίαι ώδηγήθησαν καί έπίΚαισάρων, 
άλλά ιδία είς τάς επαρχίας.

’Αποικίας ώδήγουν (deducebantur) ψη- 
φίβματι τοΰ δήμου (plebiscitum) εϊσηγήσει 
της βουλής. Οί άποικοι, οΐτινες δέν έπρεπε 
νά είνε έκ τών φαύλων πολκώ ν, προσεφέ- 
οοντο έκ.ουσίως (nomina dabant), ελλείψει 
δε έκουσίως προσφερομένων βία έκάλει το ι- 
ούτους ή άρχνί. Τήν άποικίαν ώδήγουν τρεις 
ά'νίρες (triumviri coloniis deducendis) έν 
βη'ματι στρατιωτικώ (sub vexiio)· ό τόπος 
τής άποικίας έχαράσσετο άρότρω, έκάστω 
ο* «ποικω έδίδοντο ώρισμένα εντός αΰτοΰ 
πλέθρα γής. ·Η 5ιοίκνι<τις τών αποικιών, 
γινθ[λέν·/ι κατά τό παράδειγμα τών 'Ρω
μαίων, ην όμοία τνί τών ίσοπολιτίδων πό
λεω ν.—

β ·) ΙσοποΛΐται.

Οί ΙσοποΛΐται (municipies), ί, κάτοικοι 
τών ΙσοποΛιτίόων n d .ieu r  (municipia) ήσαν 
πρότερον μέν ξ t voi (peregrini), ε ιτα  δ ’ έγέ- 
νοντο π ο ίΐτ α ι  (cives). Είχον έπομένως 
πλήρη τά  πολιτικά ‘Ρωμαϊκά δικαιώματα  
*«1 ρωμαϊκούς νόμους, άλλ' ιδίας άρχάς καί 
ιδίαν διοίκησή. Κ ατ’ άρχάς ή5« ν 'οί μέν 
πολΐτα ι μετά, οί δέ άνευ δικαιώματος ψή
φου· κατά μικρόν δμως πάσα ι α ί ’Ιταλικού 
πόλεις έγένοντο ίσοπολίτιδες ίχουσαι καί 
τό τής ψήφου δικαίωμα (municipia cum 
snffragio). Έ πι Καισάρων δέ έγένοντο καί 
έν ταΐς έπαρχίαις ίσοπολίτιδες πόλεις.

γ ·) χωμοποΛϊται.

Οί χωμοποΛΐται (incolae praefectura- 
rum) κατ αρχάς έστεροΰντο δικαιώματος 
ψήφου, κατ’ έτος δέ άπεστέλλετο είς τάς 
κωμοπόλεις είς "Επαρχος έκ ‘Ρώμης. Κατά  
μικρόν απέκτησαν τό δικαίωμα ψήφου, διε~ 
τήρησαν δέ τούς έπάρχους καί τά ονόματα 
ΐπ α ρ χ ία ι.

§. 15 .

Ιθα γενε ίς  κα ί άπεΛεύθιροι 
Ά λ λ η  διαφορά κατοίκων τοΰ 'Ρωμαϊ'.οϋ 

βασιλείου, ούχι άνευ πολιτικής σημασίας, 
ην ή τών ίθαγεγ& ν (ingenui) καί άπεΛιν- 
θέρων (libertini), περί ών γενήσεται εκτε
νέστερος λόγος έν §. 19.

Β'

ΞΕΝΟΙ  

%. 16.

Σύμμαχοι κα ί έπαρχι& ται.

Τά έθνη, ά'τινα οϊ 'Ρωμαίοι έν τοΐς άρ- 
χαιοτάτοις χρόνοις ΰπέτασσον, έλάμβανον 
συνήθως βία έπακτήν πολιτείαν άνευ δι
καιώματος ψήφου. Οί έν μεταγενεστέροις δέ 
χρόνοις αποτασσόμενοι λαοί έγίνοντο <fένοι 
(peregrini), οίτινες καίπερ μή μετέχοντε; 
πολιτείας, διατέλουν οΰχ ήττον έν σχέσει 
υπηκοότητας πρός τούς 'Ρωμαίους. Έ κτω ν  
ξένων δέ τούτων τινές, οί σύμμαχοι (socii), 
διετήρουν τούς ίδιους αυτών νόμους καί άρ
χοντας, παρέχοντες τώ ‘Ρωμαϊκψ στρατώ 
επίκουρους, ή, άναλογως τών περιστάσεων, 
χρυσόν, σίτον, πλοΐα κ. τ .  λ. Ή  σχέσις, 
«ύτών έθεμελειοϋτο έπί ρητών εγγράφων 
συνθηκών, άς κατά μικρόν παριδόντες οί 
Ρωμαίοι σκληρότατα επίεζον αύτούς καί 

αύθαιρέτως μετεχειρίζοντο. Σύμμαχοι ηίαν 
ιδία αί Ίταλικα ί πόλεις μέχρι τοΰ συμμα
χικού πολέμου, καί τινες τών έξω τής ’Ιτα
λίας. Καί άλλοφυλοι δέ βασιλείς συνήπτον 
πολλάκις μετά τοΰ ‘Ρωμαϊκού λαοΰ τοιαυ- 
τ«ς συμ μ αχ ίας  (societates) η σντθήκας 
(foedus), πρός ένδειξιν δέ τούτου άπολαμ- 
βανον του τίτλου ψ ί,Ι  c χαί σύμμαχος τον 
'Ρωμαϊκού Λαοΰ (amicus sociusque p. p .),

1) Percgrinus (έν άΡχαι0 ιέ?οις δέ χρόνοις (hoilis) 
έλέγετο πας μή 'Ρωμαίος.
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πράγματι όμως ησαν ού πολύ τών υπηκόων 
διάφοροι.

’Ά λλη  τάςις ξένων ήσαν οί έξ δλοκλήρου 
υπήκοοι έπαρ χ ιώ τα ι (provinciales), ΰπό 
Ρωααιων κυβερνώμενοι καί φόρου υποτελείς 

οντες (dedititii). Οί ξένοι  ̂μή μετέχοντες πο
λιτείας, έστεροΰντο φυσικώς τοΰ δικαιώμα
τος τοΰ έκλεγειν καί μετιέναι άρ·/άς· έτι- 
ρ-ωροΰντο δέ αύθαιρέτως ΰπό τών άρ/ών, 
ιτερουμενοι τοΰ δικαιώματος τοΰ ΰπερα- 
ϊΛ'.ζειν εαυτούς. Κατά τούς υφισταμένους 
δέ νόμους έστεροΰντο τοΰ τε γάμου (con- 
nubium) καί τής επ ιμ ιξ ία ς  (commercinm)*.

άρχαιοτέροις χρόνοις μόνον δ ι’ αντιπρο
σώπου, φίλου ή κηδεμόνος ‘Ρωμαίου πολί
του ήδύναντο νά παραστώσι πρό τοΰ δικα- 
βτ/|ριου· τοΰτο όέ διήρκεσεν έως συνέστη 
ίδιον όικαστήριον (praetor peregrinus) διά 
τ*{ μεταζύ πολιτών καί ξένων, $ ξένων 
Κρός άλλήλους διαφοράς. Πολλάκις δέ διά 
Ψηφισμάτων έξεδιώχθησαν οϊ έν 'Ρώμη 
ξένοι

S 17 .

Λ α τ ίνο ι

παντών όέ τών συμμάχων άξιομνη- 
μονευτότερος είνε δ λαός, έξ ου οί 'Ρωμαίοι 
**ταγονται, οι Λ α τ ίνο ι. 'Γό ιδιαίτερον τής 
*Ρ4« τούς 'Ρωμαίους σχέσεως αυτών δηλοΰ- 

δια τής φρασεως socii nomenque lati- 
"u,n· ‘II 'Ρώμη άρχήθεν ήν πολέμιος τοΐς 
Λ«τίνοις. 'Υπό τόν Τύλλον Ό στίλιον ήλώθη 
1 Αλβα καί οί κάτοικοι αύτής μετεφέρίη- 

ν εις 'Ρώμην, τών έκκριτοτέρων οίκογε- 
_''ω' Υ*'θμένων πατρικίω ν οί πόλεμοι έ- 
’ ^■'•ολούθησαν καί ΰπό τούς εξής βασιλείς, 
ωί ού ή 'ρώμη έπί Ταρκυνίου τοΰ ΰπερηφά- 
°j έγένετο ήγεμών τής Λατινικής συμμαχίας.

) Ε ςα ;ρέ«ι τών t i  μάλιοτα ιύνοουμένων ίυ μ -  1 
 ̂ Χων.

ί Έζωσθέντων δέ τών βασιλέων οί πόλεμοι έ- 
πανεληφθησαν καί έξηκο/>ούθησαν μέ^ρι τοΰ 

I 5 9 3 , οτε συνήφθη συνθήκη ύπό όλως ισου? 
έ/.ατερωθεν όρους, ών είς ην καί ό μεταξύ  
'Ρωμαίων καί Λατίνων γάμος. ’Εν τή συνθήκη 
δέ ταύτνι προσελήφθησαν καί οί "Εονικοι. 
Μικρόν ή συνθήκη αύτη διετηρήθη, καί ή 
'Ρώμη, έπιθυμήσασα τής ηγεμονίας, πολλά- 
κις έπειράθη τήν πλήρωσιν τής επιθυμίας 
της, καίπερ πολλάκις, ιδία δέ έπί τοΰ Γαλ
λικού πολέμου, τήςάποπείρας μεταιωθείσης, 
ούχ ήττον αύτη έπέμενε ζητούσα ό'τι έπόθει, 
και τέλος τώ  8 3 8  ΰπέταξε άπαν τό Λά- 
τιον καί κατέστησε τούς Λατίνους ξένους, 
ίσως άνευ δικαιώματος γάμου καί έπιι/,ε- 
ξίας, ύποχρεώσατα αύιούς νά παρέχωσιν 
αύτη πολεμικάς υπηρεσίας. Καί τούτων 
δμως ούτως έχόντων οί Λατίνοι ήσαν στε- 
νώτερον πάντων τών άλλων συμμά/ων μετά  
τών 'Ρωμαίων συνδεδεμένοι, καί ήδύναντο 
νά μετάσχωσι πολιτείας οί έ^οντες ώρι- 
σμένα προσόντα τ .  έ. οί έν τή πατρίδι των 
άρχοντες γενόμενοι, οί έν 'Ρώμνι άνατραφέν- 
τες καί οί έν τνί πατρίδι των άρρενας άπο- 
γόνους καταλιπόντες. Οί ‘Ριομαΐοι οΰ σπανίως 
μετεχειρίσαντο τούς Λατίνους είς επαύξησιν 
καί στερέωσιν τής δεσποτείας καί γλώσσης 
αύτών, πέμποντες αύτούς είς άποικίας (colo- 
niae Latinae) ύπό 3 'Ρωμαίους πολίτας, δια- 
τηρούσας πρός τήν 'Ρώμην οΐαν σχέσιν καί 
οι λοιποί Λατίνοι. Έ πί τοΰ συμμαχικού πο
λέμου οϊτε Λατίνοι καί αί Λατινικαί άποι- 
κίαι έλαβον πολατείαν, έν δέ τοΐς έπομένοιί 
έτεσι (89) πόλεις τινές έν τή πέραν τοΰ 
ΙΙάδου Γαλλία (Gallia transpadana) ύπό 
τήν επωνυμίαν Λ α τ ιν ικ α ί ϊιπο ικ ία ι απέ
κτησαν όσα καί οί Λατίνοι δικαιώματα (jus 
Latii, Latinitas), έπί όέ τών Καισάοων 
τοΰτο έπεςετάθη καί είς τάς έπαοχίας. Ά πό  
Τιβερίου δέ μέχρι ’Ιουστινιανού Λ ατίνο υς  
(Junianos) λέγοντες, ένόουν τάξιν τινά ά-
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πελευθέρων (βλ. §. 19 ) , οΐτινες ε ιχονώ ρι- 
σμένην έπιμ.ιξίαν, ούχί δε καί γάμον, καί 
ύπό ώρισμένους όρους ήδύναντο νά τύχωσι 
πλήρους πολιτείας. Καί οί λοιπο' δέ ’Ιτα
λικοί σύμμαχοι πρό τοΰ συμμαχικού πολέ
μου ειχον τό ins Jtalicum , φύσει ούχί διά
φορον τοΰ ins Latii, δπερ έπί Καισάρων με- 
τενεχθεν εϊς τάς ί )  ταΐς έπαρχίαις πόλεις, 
σπουδαίως έπέδρα έπί τής καλλιεργίας των 
αγρών καί τών φόρων, έπειδή ή ’Ιταλία ειχεν 
απαλλαγή τοΰ έγκτητικοΰ φόρου.

Γ.
ΔΟΥΛΟΙ

S 18

Λοΰ.ίΙοι

Παρά τοΐς 'Ρωμαίοις, ώς παρά πάσι τοΐς 
«ρχαίοις λαοϊς, μία μόνον μερίς ανθρώπων 
άπήλαυεν ελευθερίας έπί :,ακώ τοΰ μεγα- 
λ,ειτερου μέρους τών λοιπών, άτύχοίν δντων. 
άτινα ωφειλον άνευ ούδεμιάς απολαβής, ή 
τών μαστιγώσεων καί ποικίλων άλλων κα- 
κωσεων,νά παρεχωσι τόν άρτον είς τούς ώμους 
καί άπανθρωπους δέσποτας t c o v ,  οΐτινες ά λ 
λου τίτλου ήσαν άξιοι ή τοΰ τίτλου  
Οίρον A νάρός· Ή ιϊεινοπαθοΰσα αύτη μερίς 
έλ,εγετο όοΰ.Ιο'· (servi)* τους δούλους ούτε 
έθεώρουν ούτε μετεχειρίζοντο ώς λογικά 
όντα, άλλ’ ώς κτήνη· τούς δούλους, ώς καί 
παν κτήμα, ήδύναντο κατά τό δοκοΰν ν’ α
γοράζω*», νά παραχωρώσι, νά πωλώσι, νά 
κληροδοτώσιν έπί τοΰ δούλου ό κύοιος υ.έ· 
χρι Ά ντωνίνου εΐχε δικα ίωμα ζω ή ; χαι 
θανάτου  (ins vitae et nor is), είς τόν δοΰ- 
λον ήδύνατο νά έπιβάλλ^νι οίανδήποτε τιμω 
ρίαν (fragelhim, lora, virgae, furca, sti 
gmata, ergastulum, in pistriuuin dari. 
jilecti pendentem, crux). Οί δοΰλοι έλάμ
βανον μηνιαΐον τ ι ποσόν πρός σίσισίν των 
(demcnsum), ούδέν δμως κτήμα ήδύναντο

νά έχωσιν άνευ τής άδειας τοΰ κυρίου των 
(peculium). Μεταξύ αύτών αληθής γάμος 
(niatrimonium) δέν συνήπτετο, άλλ’ απλή 
τις συμβίωσις (eontuberniuin). Αιηροΰντο nz 
οί δοΰλοι, είς ιδιωτικούς, ΰπηοετοΰντας ίδι- 
ώτας, καί δημοσίους, οΐτινες, κτήμα τοΰ 
δημοσίου οντες, συνεβάλλοντο είς τάς. δημο
σίους εργασίας. Λοΰλος έγίνετό τις ή ώς 
γεννηθείς έκ δούλων έν τη, οικία τοΰ κυρίου 
του, ή έξ αιχμαλωσίας έν πολέμιο (vender? 
καί venire sub corona). Οί οφείλεται (nexi), 
οί μή δυνάμ.ενοι ν’άποτίσωσι τό δφλημα, ώ" 
φειλον έν άρχαιοτέροις χρόνοις νά ΰπηρετήσωσ'· 
παρά τοΐς δανεισταΐς ώς δοΰλοι. '11 άπό τή; 
τιμητείας καί τών πολεμικών ύ πηρεσιών άπο- 
χώρησις, ετ ι δε καί παν πολιτ ικόν πταίσμα 
έτιμωρεΐτο διά δουλείας. Είς δε τάς μ ε γ ά - 
λας τών δούλων έν 'Ρώμ·/] αγοράς έπωλή- 
θησαν ΰπό τών άνδραποδιστών (mangones) 
πολλοί αλλόφυλοι.

§· 1 9 .

Α πελεύθερο ι

Ή άπελευθέρωσις (manumissio) έγίνετο 
ή διά προσλήψεως είς τούς καταλόγους 
(censu), είτε ενώπιον τοΰ στρατηγού όπο 
ώρισμένους τύπους (vindicta), είτε έν δι»* 
θήκνί. Καθ’ δλους τούτους τούς τύπους ί  
νόαιυ.ος άπελευθέρωσις (justa manumissio) 
καθίστα τόν δοΰλον ού μόνον ελεύθερον, 
άλλά καί πολίτην. Ό Αύγουστος ύπέβαλεν 
εις διατακτάς συνθήκας τό δικαίωμ,α τήί 
άπελευθεοώσεως διά τοΰ lex Aelia Sentia, 
κατά τήν ηλικίαν τοΰ απελευθερωμένου κ*1 
έλευθεροΰντος, καί τόν άριθμ.όν τών διά συν
θήκης άπελευθεροτέων. Κ ατά τόν χρόνον τον* 
■τον ιδία υπηρετούν έκαστοι τών δούλων ε(ί 
•/αθ’εκαστα είδη (inter amicos. per epistp’a 
tarn, per mensam)* οί ώς άνω απελεύθερου- 
μ.ενοι κατ’άρχάς άπηλλάσσοντο μόνον τών έϋ" ■ 
γασιών τών δούλων, χωρίς ν’ άναγνωρισθώβιν
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ύπό τής πολιτείας (jure civili) ώς ελεύθεροι . τον πάτρονά του, δςτι; :ν εναντία περιπτώ- 
(inlibertate morari, pro liberis e99e ) . ’Kv σει, έάν ό απελεύθερος . ατέλιπε τέκνα η 
τούτοις δέ ή τάξις αύτη σαφέστερον ώρί- διαθήκην, μετείχε τη; κληρονομιάς. 1ν/Λ- 
σθϊι έπί Τιβερίου διά τοΰ ’Ιουνίου νόμου (lex φιζον σ.νεπεια ώρισμένων διατάζεων, μη 
Ionia; χορηγούντο* τοΐς άπελευθέροις τήν λαμβανομένων πάντοτε ύπ ’ οψιν, εις τας 
ελευθερίαν καί τά δικαιώ ματα τών Λ ατίνι- ήττον έξοχους άστικάς φυλάς, πρό τοΰ συμ- 
■α&ί αποικιών καί τών έν ταύταις πολιτών, | μαχικοϋ πολέμου δέν έγίνοντο στρατιώται 
ιδία δέ περ'.ωρισμένην έπιμιξίαν (commer- . (έκτός σπουδαίων άνανκών) καί άπεκλείοντο 
cium). 'Ο απελεύθερος (libertinus, ώς πρός ί τών άρχών καί τής βουλής. Έν !^ '*Υ ενε- 
δέ τ ό ν  έ λ ε υ θ ε ρ ο ύ ν τ α  libertus) δέν άπηλλάσ- | στέροις χρόνοις τοΰτο ίσχυε καί έπί τών 
σετο π α ν τ ό ς  μετά τοΰ κυρίου δεσμού· έ λ ά μ -  ; τέκνων τών απελεύθερων (filii li.lertu.o- 
βανε το δνομα καί προωνύμιον τοΰ κυρίου ; rnm). Τέλος δέ μέχρι^ τών εσχάτων τής όη- 
του, άτινα συνέδεε μετά τοΰ ονόματος αύ · μοκρατίας χρόνων δεν συνήπτετο γάμος 
τού, ώς δούλου, ώς έπωνύμου·(ίιι1^3ΐο) καί j  (connubium) μεταξύ ιθαγενών (ingenui) καί 
έγίνετο πελάτης αύτοΰ. Άποθνήσκων ατε- | άπελευθέρων (libertiui). 
κνος άνευ διαθήκης είχε φυσικόν κληρονόμον ; ΟΘΟΝ ΗίΛΝΚΟι· l'BNTZOS

Ο ΦΟΒΟΣ TOT ΚΑΚΟΤ
ΚΑΙ

ΊΟ  ΚΑΚΟ Ν  ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ.

Κ  ί ί  Μ Ω Δ I Α

ΚΙ5 ΠΡΑΞΙΡί ΜΙΑΝ.

Μ ετενεχθεΐσα είς τα. λα  Ο ημάς ήθη. 

Έκ τοΰ Ιτ«λ'.κοΟ.

ΠΡ02Ω1ΙΛ

AHMI1TPI02 δικηγόρος 
ΒΙΡΓΙΝΙΑ σύζυγός τον
ΓΕΩΡΓΙΟ^ , .  ,
ν0Φι ν ζύπηρ ίτα ι τον /ίημητρι

ΒΑΑΛΕΜΑΡΟ^ ΛΙί ΡΛ1ΝΧΜΠΚΡΓ γρ α μ μ α 
τ ε ίς  Πρεσβείας·
ΙΩΑΝΝΗΣ ϋ χηρέτψ ; τοΰ η μητριόν-

Η ΣΚΗ ΝΗ  ΕΝ ΑΘ Η Ν ΑΪΣ

ΛΙβουαα χομι;ως άιεσχευασμίτη· θ ύρ α  i f  τώ [ΐέσω, ά./.Ιαι rt-Ιαγιαι· Πρός όεζιά ν, 
ΰ^άχ.ίιντροι' χαί έτώπιο>· αύτοΰ μ ικρά  τράπεζα πλήρης εφημερίδων· Ογδοη πρω'Ο ι) ωρα.

ΣΚΗ ΝΗ  A'. | Δηλαδή, θά ελθνι εποχή καθ’ην οί άνθρω-
1{Λ ίΚ Μ \?.(ταχτοποιώΓ τάς εφημερίδας). | ποι, δέν Οά δύνανται νά κάμωσι βήμα εις
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τού; δρόμους. άπό τα ϊς πολ,λαϊ; εφημερί
δες. Τό κακό τοϋ τόπου τούτου νά πάη καί 
να μη γυρισιτ,. Ό παπουτσής παραιτεΐ τό 
καλαπόδι του καί σού γίνεται δημοσιογρά
φος. Ιναί τ ί  γράφετε παρακαλώ ; « τό σου
βλί» σ’ άπαντα «τήν έφημερί; ’ποΰ υπερα
σπίζεται τό ιντερέσο τοΰ Κ ρύτου». Τί νά 
τοϋ ’πώ τ ’ άφθέντη ποΰ τής θελνι δλες τού
τα'.; τνίς πατσαβούρες. ’Αλήθεια είπα ά- 
φθεντη καί ’θυμήθηκα’ βλέπο} τώρα, τώ 
ρα κάτι άστραπαΐς μεταξύ αύτοΰ καί τ^ς 
κυράς, καί πιστεύω ότι έντός ολίγου θ’ ά- 
κούσωμεν καί τόν κεραυνόν. Πολύ έπεθύ- 
μουν όμως νά μ ή κτυπήσ'/j εμέ. Καί 3- 
μω; τό φοβούμαι, διότι συνήθως όταν λαμ- 
βανωσι χοίραν τοιαύται συζυγικαί κατεγί- 
δες, μόνοι οί ύπηρέται ζημιοΰνται έξ αυτών, 
διότι δταν έπέλθη αιθρία, όταν δηλ. άρχί- 
ζ«σ ι « τά  ψυχή μοj μετανοώ, φώ; μου σοί 
ζητώ συγγνώμην δ ι1 δ ,τι έξ α ιτίας μου ύπέ- 
φερας τόσα» μακρύνουν τού: μάρτυρας τής 
τοιαυτης καταιγίδας, ήτοι τού, ΰπηρέτας. 
Κ ΐ’ όλα αύτά τά  κάνει εκείνο; ά παληογερ- 
μανος. 'Όλω μυστικά εχει μέ τήν κυρά, 'ποΰ 
τόν χάνεις ’ποΰ τόν ’βρύσκει; μ ’ αύτήν. "Ε ! 
ό άφθέντν); 6 καϋμένος ζηλεύει, κ ι’ έ/ti καί 
δίκαιο. "Ετσι μοϋρχεται, όταν τον βλέπω νά 
τόν άρπαςω καί νά τοΰ δώσω υ,ιά νά τόν 
πετάξιο κάτω, καί κάτω* άλλ’ έλα ’π ’ έχει 
χάρι ανοικτό. Ά λ λ ά  νά χάσω πάλι τό ψωμί 
μου έγώ γιά  αύτόν ; "Ε! τ ί νά γίνν), 8 γέ- 
γραφε, γέγραφε· · '(ά ίό ω ν  προσοχήν πρός 
τά έ'ζω) ακούω βήματα ! {άρμη -τρός ζηγ 
θνρ<χ> x a i συγχρουιτα ι μ ετά  τον εισερχο
μένου Ί 'α νσ μ π έρ γ ).

ΣΚΗΝΗ Β .

ΒΑΛΔΕΜΛΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΒΑΛΔΚΜΑΡΟΣ ( Ρ ιχτύμ ενος έπ ί τίνος 
ϊ δ ρ α ς ) »  Ιω άννη !

ΙΩΑΝ. Κύριε !
ΒΑΛΔ. Είσαι ανόητο;.
ΙΩΑΝ. Ευχαριστώ πολύ τόν κύριον !
ΒΑΑΔ. Είσαι βλάξ !
ΙΩΑΝ. (Π ροσχ.Ιίνων). Ή καλλωσύνη σας!
ΒΑΑΔ. Είσαι αύθάδη; !
ΙΩΑΝ. Δέν ίχω  λόγους νά ευχαριστήσω 

τόν κύριον, διά τήν τιμήν ’ποΰ μοΰ κάμνει.
ΒΑΑΔ. Διά τήν τιμήν ·
ΙΩΑΝ. Ν«ί !
ΒΑΑΔ. Σέ παρακαλώ πολύ νά μοΰ έξη- 

γ/ίση; τό είδος αύτό τή ; τιμής, διότι δέν 
τό εννοώ.

ΙΩΑΝ. Ιδού'. Διά νά καταστώ άντικείμε- 
νον τής οργή; σας έπρεπε νά έχω άξίαν τινα, 
και επειδή ήςεύρω καλ.ώς, δτι τοιαύτην α
ξίαν όεν έχω, επεται, δτι ό κύριος μοί κά- 
μνει τιμήν όργιζόμενος εναντίον μου ! · · ·

ΒΑΑΔ. (Μ ειό ιώ ν). Είπέ μοι ’Ιωάννη άπό 
ποιον μέρος είσαι ;

ΙΩΑΝ. ’Από τήν Ζάκυνθον.
ΒΑΑΔ. Καί πώς εύρίσκεσαι έδώ ;
ΙΩΑΝ. Είναι διεξοδική ιστορία κύριε.
ΒΑΛΔ. Δεν όυνάμεθα νά τήν μάθωμεν ;
ΙΩΑΝ. Διατί δχι' ώ{ έλαβα τήν τιμήν 

νά σά; είπω έγεννήθην, εις Ζάκυνθον, εί; τόν 
κα τ’ έξοχήν ποιητικόν αύτόν τόπον. Παν
τού μαγεία, σελήνη έξαισία, έξβχαί θαυμά- 
σιαι, λεμβοδρομία*., τέλος ή διαμονή έκεΐ, 
εΐναι διαρκής εορτή.

ΒΑΑΔ. "Α ! "Α ! Βλέπω δτι είσαι καί 
ποιητής !

ΙΩΑΝ. (Σ τεκχζων)*  Ναι έ'γεινα έπί τέ
λους, έπί πέντε έτη έγραφα διαρκώ; στ ί
χους· · · - εις τάς φύλακας τής Κερκύρας.

ΒΑΑΔ. {Μετά τόνον ειρω νικο ί)  ώς 'Ρι
ζοσπάστης ;!

ΙΩΑΝ. ώ; Κιβωτοσπάσ της !
ΒΑΑΔ. Τί μέ λές ;
ΙΩΑΝ. ( 'ΛφεΛώς). Τήν αλήθειαν ! · ■ ΓΙοέ- 

πει να μαθητ* ότι απο μικρός είχον έκτα
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κτον έπιτηδειότητα. ’Ενθυμούμαι εις ήλι* 
κίαν 10  ετών άφνίρεσα άπό τινα έκκλησίσαν 

ολα τ’ άργυρά σκεύη.
ΒΑΔΔ. Άλ.λ’ είσαι ιερόσυλος 1 
ΙΩΔΝ. "Οχι διά δύω λόγους.
ΒΑΑΔ. ( ΐζαπ.Ιούμενος έπ ί τής 'έδρας 

του) νά τούς άκούσωμεν.
ΙΩΑΝ. Πρώτον ή εκκλησία ήτο Καθολική, 

καί έπομένως έδικαιούμην έκ δικών τήν α 
γίαν Θρησκείαν μας, «'Ης νά έχωμεν τήν
εύλονίαν» νά πολεμώ τόν Πάπαν* καί δεύ- 

* - >;» ' „ τερον έσκέφθην ότ’ είναι άόικον, οι άγιοι,
οιτινες δέν εχουσι καμμίαν ανάγκην, ούτε
άπό ένδύματα, ούτε άπό άνθη, ούτε απο
χορού: ,  ούτε άπό λεμβοδρομίας, να εχωσι
τόσον πλούτον, ένώ ύπήρχον πτωχοί υπο -
φέροντες μυρίας στερήσεις, λέγοντες τό
ψωμί, ψωμάκι !

ΒΑΑΔ. Κ αί δέν σέ συνέλαβον :
ΙΩΑΝ. 'Ο κύριος μέ προσβάλλει.
ΒΑΑΔ. Δ .ζτί ;
ΙΩΑΝ. Διότι διά νά μέ συλλάβωσιν έ

δρεπε νά ημαι ανεπιτήδειος ένώ είχον τήν 
τιμήν νά τ,μαι πρώτης ποιοτητος

ΒΑΑΔ. Είπες «εΐχον» άρα τώρα δέν I-
χεις πλέον.

ΙΩΑΝ. Κ αί καλά δέν μέ βλέπετε ;
ΒΑΔΔ. ’Ό χ ι.
ΙΩΑΝ. Θά -?σθε μύωψ.
ΒΑΑΔ. Διατί δέν έ'χει; πλέον τήν τιμήν 
γσαι κλέπ τη ς;
ΙΩΑΝ. Είναι πάλιν άλλη ιστορία.
ΒΑΑΔ. Τήν όποιαν θ’ άκούσωμεν βεβαίως ; 
ΙΩΑΝ. Ευχαρίστως. Έξεποίησα τά  κλο

πιμαία, τά  έκαμα χρήματα καί τά  έμοίρασα 
τρεις πτωχούς.

ΕΑΑΔ. Εύγε.’Ιωάννη ! Ποιο·, ησαν ούτοι; 
ΙΩΑΝ. Έγώ, 6 πατήρ μου, καί ό "Αγιος 

Διονύσιος.
ΒΑΔΔ. ( γεΑών)  έξακολούθει.
ΙΩΑΝ. "Ελεγα λοιπόν ότ’ ήμην επ ιτή

δειός. Ό πατήρ μου ήγάπα παλΰ το κυνη- 
γειον, καί συχνά έκυνήγει.

ΒΑΑΔ. Εϊς τά  υποστατικά του;
ΊΩΑΝ. Ά λ λ ’ ό'χι ! είς τά  ξένα* έγώ δέ 

τόν ήκολούθουν όπως συνηθίσω τήν τέχνην. 
Πρέπει δέ νά σημειώσητε, οτι έκαστον ^τών 
τ α ξ ε ιδ ίω ν  τούτων, έπλήρου τήν οικίαν σίτου, 
δ ι’ δλον τό έτος, ελαίου, ξύλων, και των 
ωραιότερων καί τρυφερότερων κρεάτων, τών 
εκλεκτότερων καρπών. Ά λ λ ! ο·. "Αγγλο;, 
έ'χουσιν, ώς ήξεύρετε πολύ λεπτήν οσφρη- 
3 ιν καί δέν τούς έμύρισε καλά ή ύπόθεσις, 
άλλ ’ ό πανούργος γέρων, κατώρΟωνε πάν
τοτε νά τούς άπατα ...

ΒΑΑΔ. Κ αί πώς άπέδανεν ό ά ;ιό τ ιμ ο ;

ούτος κύριος ;
ΙΩ4.Ν. (Μ ετά  χ.Ιαστον σ τεναγμ ο ύ) 

"Α ! πολύ κακά Κύριε, πολύ κακα .
'Ημέραν τινά τόν συνέλαοεν ή αστυνο

μία, τόν έδεσαν είς τό κανόνι, και τοΰ ε^ω- 
-αν τόσους ρνβδισμούς ’πού ό άξιοσέβαστος 
γέρων άπέθανεν!

ΒΑΛΔ. Τί κρίμμα !
ΙΩΑΝ. "Αν τόν έβλέπατε I όλη ή Ζάκυν

θος τόν εκλαυσε.
ΒΑΑΔ.’Ό χι δμως καί εκείνοι είς τών όποίων 

τά  ύποστατικά, έξησκεΐσο εις τήν τέχνην.
ΙΩΑΝ. ’Εγώ τότε ώμωσα έκδίκησιν κατά  

■ τών "Αγγλων. Συνέλεξα τούς ίκανοτέρους 
νέους τής Ζακύνθου, καί έσυστήσαμεν 
μίαν εταιρίαν ήτις όνομάσθη «Έκδίκησις» ! 
Ήθέλαμεν νά πολεμήσωμεν τήν ’Αγγλικήν 
πιιοστασίαν διά τοΰ πνευματικού συναιτερι- 
σμοΰ. Σκοπός τής εταιρίας ητο ή ταπείνωσις 
της προστασίας, τούτο δ’ έκατωρθοΰτο διά 
νυκτοκλοπών, τόσω φοβερών, ώστε ή ’Αγ
γλ ία  έδέησε νά παύσνι δύο Άρμαστάς. Ή 
δουλειά έπήγαινε γαϊτάνι* τήν νύκτα δηλ. 
έργαζόμεθα, τήν δέ ημέραν διασκεδάζαμεν.

ΒΑΛΔ. Τά χρήματα έμοιράζατε είς πτω - 

χούς ;
38
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ΙΩΑΝ. Π ά ν το τε π ά ντο τε .
ΒΑΛΔ, Ά λ λ ’ ολα αύτά δέν μ ’ έξ/,γοϋν | 

πως ήλθες έδώ.
ΙΩΑΝ. Θά τά μάθητε. Ό  νέος Αρμοστής 

μας έκαμε τοιαύτην καταδιωςιν, τοιαΰτα έ- 
λάμβανεν μέτρα ωστε τά  έχρειάσθημεν, καί 
άπεφασίσαμεν νά κάμωμεν |ν πραζικομημα 
έξ εκείνων, «τινα  Οά μας ’πήγαιναν η τοϋ 
ύψους η τοΰ βάθους. ΤΗτο εις Ζάκυνθον έ
να; έμπορος πλουσιότατος δ σιορ Γερά
σιμος Παυλατος. Είς τό κατάστημα το ΰ 
το εΐ^εν έπιστήσει τήν μεγαλειτεραν προ
σοχήν η Α στυνομία , διότι ητο τό πλον- 
σιώτερον τής Ζακύνθου. Τό κατάστημα  
τοΰτο άποφασίσαμεν νά γυμνόσωμεν έμ
προσθεν τών οφθαλμών τής αστυνομίας. 
Διά ψηφίσματος η εταιρία άνέθηκεν την έ - 
κ τ έ λ ε σ ιν  εις τόν έπιτηδειότερον δηλ. εις 
εμέ καί εις ένα τών συντρόφων μου" την 
νύκτα τής αύτής ημέρας, μεταμορφωθείς δ 
υποφαινόμενος και δπλισθείς μέ κλείδα φθάνει 
ενώπιον τοΰ καταστήματος, οπου εφυλατ- 
ταν πολλοί κλητήρες, ένώ όπίσω του ειχεν 
τόν σύντροφόν του δστις έπαιζε τό πρόσωπον 
οφειλέτου παρακαλοΰντος νά μή έκτελεσθΐ) 
ενχντίον του, άπόφασις τελεσίδικος. Θέτει 
τήν κλείδα είς τήν θύραν καί αυτη υποχωρεί· 
άλλ ’ αίφνης περικυκλοΰται ύπό τών κλητή
ρων, εδώ ελαμψεν ή έπιτηδειότης μου. Βοή
θεια φωνάζω αμέσως κλέπται, προσποιού
μενος οτι' δέν έγνώρισα τούς κλητήρας. Κύ- 
βιε μοί λέγουσι τότε εκείνοι, μή θορυβο- 
ποιεΐτε· δέν εΐμεθα κλέπται είμεθα άστυνο- 
αικοΐ πράκτορες έπιτηροΰντες τήν κοινήν 
ησυχίαν. Δόξα τώ  ©εώ ! αποκρίνομαι. Είχε 
κοπή τό αίμα μου έφοβούμην μήπως εΙναt 
νυκτοκλέπται. "Επειτα στρεφομενος πρός 

* τόν σύντροφόν μοι» ! Καλέ άνθρωπε, λέγω  
διότι έσώθην άπό τόν φοβερόν αύτόν κίνδυ
νον σοΰ ανανεώνω τό συνάλλαγμα 2ου. "Ελα 

μέσα.

ΒΑΛΑ. Καλέ δέν μοΰ λέγεις πώς εΐσ«ι 
θχυμάσιος. Κρίρ.μα νά μή γεννηθής στην 
Εύρώπην.

ΙΩΑΝ. Δ ιά τ ί;
ΒΑΛΔ. Διότι, άντί νά ήσαι ήδη άπλοΰς 

I ύπηίέτης, θά έκόσμεις πρό πολλοΰ τά κά
τεργα. Σέ βεβαιώ δτι θά ηχες τήν τιμήν

• 1 ' αυτν,ν.
ΙΩΑΝ. ( σ τε νά ζω ν )  Κύριε εσχον τιμήν 

η/ σπανίως άπολαμβάνουσιν κλέπτα ι. ;Β· 
καμα πέντε έτη είς τάς φύλακας τής Κερ
κύρας. ’Ά λλω ς ήτο δυνατόν νά γείνω πρόε
δρος τής ίχδιχήσεως ;

ΒΑΛΔ. ( Ί δ ια )  Τί κάθαρμα1 ( ύψηΛοφ)· 
έξακολούθει.

ΙΩΑΝ. Ή εργασία έβαινε κατ’ ευχήν εί
χαμε κενώσει κατά μέγα μέρος τό κιβω- 
τιον τοΰ σιόρ— Παυλατου, οτε αίφνης # 
κούομεν κρουομένην τήν θυραν. Δαίμων κ* 
κός, εί·/εν ώδηγήσει εκεί τον κυρ ΙΊαυλ.ατον, 
δστις ίδών φώς εντός τοΰ καταστήματος 
του ήο^ισεν νά όρύεται ώ; λυσσαλέος σκύ
λος. ’Εσπευσαν οΐ κλητήρες. Ίίζυπνοΰσιν οί 
γείτονες και πάντες εισέρχονται είς το κα
τάστημα. ’Εν τΐί μεταξύ τούτων, ήμεϊς- ει· 
χαμεν σβέσει τό φώς, μέχρις δτου όέ παρο· 
μιθευθώσι τοιοΰτον ό σύντροφός μου κατόρ
θωσε ν ’ άποδρήστι άπάγων τό ήμισυ τώ* 
λαφύρων. Τι ευτυχής άνθρωπος! Έγώ δριω! 
συνελήφθην και φαντασθήτε τήν λύπην 
δταν τήν επαύριον είδον νά μέ ώδηγώσιν «ν» 
μέσω τών όόών μέ δεόεμενας χεΐρας', ε® 

τό δικαστήριον.
ΒΑΛΔ. Ήσχύνεσο διά τήν θέσιν εϊς 

ευρίσκεσο; Έντρέπεσο τους συμπολίτας σου!
ΙΩΑΝ. Καλέ τ ί λέγετε Κύριε ; ! Τί κα*»’ 

επραξα διά νά έντρέπομαι; ’Εντρέποντανέ' 
κείνοι οιτινες διαπράττουσιν έγκλημα. Έ ΐ : 
δ ιατ ί νά έντρέπωμαι; ( μ ετά  ζωηρότητα;) 
έλυπούμην πρώτον, διότι έχανα τήν μετ«4| 
τών συντρόφων μου υπεροχήν, καί δεύτερθν
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ότι δέ; θά ειχον μέρος είς τήν διανομήν ; 

τών λαφύρων.
ΒΑΛΔ. Τί κτήνος !
ΙΩΑΝ. (  έζαχο.Ιουθ&ν μ ετ ’ ά π α θε ια ς)  

Τέλος δικασθείς κατεδικάσθην εις θανατον, 

ώς ένοχος ληστείας.
ΒΑΛΔ. Και ποιος νάχωμε καλό ρώτημα
έλευθέρωσεν;

ΙΩΑΝ. Ό Λυθέντης μου ;
ΒΑΑΔ. Πώς; σύ είσαι λοιπόν; σύ, τόν 

όποιον μοι έγραφε έκ Ζακύνθου νά ενεργήσω 

νά έλευθ εοωθνί ;
ΙΩΑΝ. Ά . ! είχατε καί ή έξοχότης σας 

λάβει μέρος είς τήν άπελευθέρωσιν μου.
ΒΑΑΔ. Ναι ζώον, ναΐ κτήνος, άγνοών 

δμως δτι πρόκειται ν’ άποδιόσω εις τήν 
κοινωνίαν, ενα υποκείμενον τής κρεμαλας. 
Σταματώσι τουλάχιστον εως ε'.'ώ τα  κα- 

τορθώματά σου ;
ΙΩΑΝ. "Οχι! η μάλλον Ναί.

ΒΑΑΛ. Πώς ; έξετέλεσας καϊ άλλα ;
ΙΩΑΝ Έν ετι" tv δ ικαιότατον πράγμα 

δταν άπεουλακίσθην, έξεγύμνωσα τόν ναόν 

τοϋ άγίου Διονυσίου.
ΒΑΛΔ. Ά λ λ ’ εΐσαι αλήτης !

ΙΩΑΝ. Ακούσατε έξοχώτατε. Ά ν  διά 
τά μικοά, τά  δλως νεανικά εκείνα παραπτω- 
ρ,ατά μου δύνασθε νά μοι άποοώ-ητε απε
ρισκεψίαν, τό τελευταΐον ό’μ.'.ς καταόει- >υει, 
βρόνησιν, καί χαρακτήρα ανδρικόν/IIτο άπλή
ίκδίκησις. Ένθυμεΐβθη δτι έγώ, δταν έπώ 
·> , Λ (/ - 1 ' λησα τά  πραγματα εκείνα,ατινα εκ/.εψα
~'νι ναόν τών Καθιλικών, ·ι?μν.ρ*σν. τά
Χρήματα εις τρεις πτωχούς, εις εμε. ε-ς τ  .ν
«γιον Δ ιο ν ύ σ ιο ν ,  καί εί; τ jv πατερχ μου,
®~αν λ.οιπόν αύτός ήτο π τω χ ός..........

Β ΑΛΔ. ΓΙοϊ>ς ;
ΙΩΑΝ. Ό  άγιος Διονύσιος, τόν £βοήΟησα; 

°ταν εγώ έπενόμην, έφυλακιζόμην, κατετρε- 
/νθμην, έκινδύνευον ν’ άποθάνω, αυτός έχα-

θηκε νά μοΰ φέρνι ενα πράσινο φΰλλο. ’Έ τσι

για  τά  ’μμάτ’α.
ΒΑΑΔ. Ωραία λογική τή, άληθεία. Ά λ λ ά  

σύ δέν έχεις συνείδησιν;
ΙΩΑΝ. Ή συνήδεισις κύριε, είναι τό α'.ώ- 

νιον επιχείρημα τώ ν δειλών. Φοβούμενοι νά 
πράξωσι τ ι ,  λέγουσιν δτι τους εμποδίζει 
ή συνείδησις. ’Ά λλω ς  τε  νά σάς εϊπω. Έγώ 
οφείλω τήν ζωήν μου είς τόν Κύριόν μου, 
μέ τ ί  μοΰτρα θά τόν ϊδω, άν μοΰ εΐπνι ποτέ, 
’Ιωάννη αύτός δ άνθρωπος μ’ ένοχλει, καί 
έγώ δέν τόν φονεύσω ;

ΒΑΛΔ. (μ ε τά  τρόμον) Διάβολε τ ί  μορ
φή είναι α ύ τ ή ! Τί παράδοξον άν δέν τόν 
παρήγγειλ* νά μέ φονεύσν;; ( ίδ ια  νγηΛο- 
φώ να ;ς). Εύγε ’Ιωάννη, φέρεσαι ώς τίμιος άν
θρωπος. Έγώ άγαπώ τους παλ/ικαραδες· 
Είπέ τώρα τοΰ άμαξη λάτη  μου νά f.va 
έτοιμος διότι 0ά καταβώ.

ΙΩΑΝ. θέλει νά μ ’ άπομακρύνν)
διά νά εύρη καιρόν νά όμιλήσν; τής κυρίας. 
Ά ς  νά μή* (πορεύετα ι είς την γω ν ία ν  χαι 
σύρει την τ α ιν ία ν  τοΰ κώδωνος εισέρ
χεσαι ή Σ οφ ία ). Ε'.πε είς τόν υπηρέτ/iv νά 
ειπη είς τόν άμαξηλάτην τής έζοχωτητος 

του ·. ά ή,ναι έτοιμος.

ΒΑΛΔ, ( ιδ ία )  Λέν θέλει νά μακρυνθ^. 
Κα. έγώ s/ω άνάγκτν νά ομιλήσω είς τήν 
Βιρ'Ί'ίαν (ύ )hhto·]·) Ιωάννη λάβε* (τω  
d idu  χρήματα)  w ·  ειτ:ε είς τν,ν κυρίαν ότι 
τ. Ο ον τήν

ΙΩΑΝ. ( προαχΜ νω ν) Ευχαριστώ πολύ 
τνν Κύριον. ίΜεί-.ατε ήσυχος, άμα έλΟγ. δ κύ
ριο; μου θά τό εϊπω.

Ι> \ΛΛ. Είς τ ή ν  Κ ρίαν σου είπα, ογι είς 
τόν Α ύ θ έντη ν  σου, αύτός δέν είναι άνάγκη 
νά ν άθ'Λ, δ τ ’ ηλθα,δ ιότι θά έπιστρέψω κατό- 

I τό π ιν*  ( τ ω  δ ίδει x a l a .L la  χρήμ ατα ). Είς 
τήν Κυρίαν ακούεις ’Ιωάννη ( φ εύγε ι) .
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ΣΚΗΝΗ Γ .

BY

μένον* (ύά η λ .)  Σοφία έχωρίσθημεν πλέον διά 
παντός. Είσαι ελεύθερα. Δύνασαι νά νυμφευ- 
Οη; δποιον θέλεις. Καί εγώ είμαι ελεύθερος 

ΣΩΦ. ( ίδ ια )  Θεέ μου άν μ ’ άφήση xj’ ένώ 
τον άγαπώ τόσω πολυ· * · Ά λ'λ’ άς όύίζω 
οτι δέν μέ μέλει, (ύψηλοφ·) "Αν ήξευοες

ΩΝ 30!

; εΐναι σηκωμένος* (κ λα ίε ι)  καί εγώ ’ποϋ τόν 
! άναττώ τόσον ! Αύτός ουδέποτε μοί ώμίλη- 
ί σε μ.έ τοιοϋτον τρόπον. Ά λ λ ’ ίσως τόν πα- 

ρώργισεν ή έπιμ.ονη μ.ου. Α λλα παλιν να 
1 κά jw ’κείνο ποϋ ήθελε; Ά ς  να μη* πο·. ε. Ά  !

ΙΩΑΝΝΗΣ ί ΐτ α  ΣΟΦΙΑ.

ΙΩΑΝ. Νά σκάσω άν αύτός δ αχρείος δέν 
μελετά νά τιτλοφορήση τόν κύριόν μου. Ά ς  
νά μ Τι κ. ‘Ρανσμπέργ. ’Εγώ νά προδώσω τόν 
’Αφέντην μου ποτέ 1 ( ε ισέρχετα ι ή Σοφία)·

ΣΟΦ. Καλημέρα Γιάγκο μου, έφυγε ό κ. 
'Ρανσπέρ^ ;

ΙΩΑΝ. Ναί έφυγε. Είσαι κ α λ ά ;
ΣΟΦ. ’Εγώ είμαι καλά δταν σ’εΐσαι καλά. 

Τ£ τάχα.
ΙΩ\Ν. Ευχαριστώ Σοφία μου.
ΣΟΦ. Καί κάτι, σήμερον πολύ εύγενή ■"έ 

βλέπω- τ ί  τρέχει: μή τυχόν σέ δυσηζΐανπΰι* 
έν άγνοια μου.

ΙΩΑΝ. ί ύ ε ικ ν ύ ν ν  αΐ-τΆ τά χρήμ ατα ) 
ειμεθα π λ ο ύ σ ιο ι!

ΣΟΦ. f  ιιετάχαρΰ,Γ)  Ποϋ τά  ’βρήκες Γιάγ
κο μου ; ποϋ ;

ΙΩλ Μ. Τί σέ μέλει. Ίδ  ύ μοί ελεγες δ η  
εΐμ<::ι ανίκανος, cri περιμένω άπό τόν ξηοό 
μισθόν ποϋμοϋ δίδει ό άφθέντν,ς, δτι δέν’μπο
ρώ νά οικονομήσω και εγώ δύω λ επτά γιά  
νά στεφανωΟώμεν. Να τώρα.

ΣΟΦ. (Μ ετά  σοβαρότητας) Γιάγκο, ποϋ 
εύρες αύτά τά  χρήματα ; είναι καθαρά ή 
πηγή των, μ ή τά  έκλεψες ;

ΙΩΑΝ. ’Εγώ νά κλέψω ; τ ί  είπε; Σοφία: 
Μά τόν Θεόν σοί λέγω ή κλοπή δι’ έμέ ε ί
ναι φρικώδες πραγμα’ φρίττω δλος ’π ϊϋ  τ ’ 
άκούω ( χ α τ ' Ιδ ία ν )  "Ε! άν ήμην εί; τήν 
Ζάκυνθον ’μπορούσε κάτι νά γείννι.

ΣΟΦ* Λοιπόν;
ΙΩΑΝ. Σοί δίδω τής τιμής μου τόν λό

γον δτι ουδέποτε έκλεψα. Μάρτυς μου ό Θεός 
καί ό άγιος Αιονύσιος, ό προστάτης μου.

ΣΟΦ. νΩ ! είχα φοβηθή τόσον.
ΙΩΑΝ. Λοιπόν έ'να φιλάκι.
ΣΟΦ. ( άποβονσα α ύ τό ν )  ’Αλάργα κύρ 

Γιάννη.

ΙΩΑΝ. Τί θά πάθϊ,ς καϋμένη Σοφία δέ» 
μου λες, μ’ ένα φ ιλ ί ’ς τό μέτωπο.

ΣΟΦ. Κύρ Γιάννη νά σοΰ λείπουνε αυτά' 
τό κατάλαβες ; Φιλί άπό ’μένα ούτε θά πά· 
ρν-ς, ούτε θά σοϋ δώσω, παρ’ δταν ακούσω, 
τό κ’Ησαΐ* Χόρευε» πάρετο άπόφασι.

ΙΩΑΝ. Γειά Σου. Ά μ ’ τότε θά παρακα·
λής νά σοϋ.............  άς ή,ναι ρ,εϊνε έδώ μ'ϊ
στιγμή , καί άν έλθγ, δ κ. Βαλδέμαρος· · ··

ΣΟΦ. Γιά νά σοϋ ’πω Γιάννη, ’Θύμωσ8(, 
διότι δέν σ’ άφησα νά μέ φιλησγ,ς ;

ΙΩΑΝ. ToSpse τδμαθες ; τ ί  θά ’πη αύτό' 
εγώ σ’ αγαπώ τόσω καί σύ δέν μ.’ άφίννις · · ·

ΣΟΦ. Μά·............
ΙΩΑΝ. Τί μά, και μά, έλα" πΛησ:άζ(ΐ 

πρός τήν Σ οφίαν)·
ΣΟΦ. (,τροσποιουιιενη ότι ϊντρέπεται. 

Μά, πώ;.
ΙΩΛΝ. Μα πώς; νά εγώ θά σέ φιλήσω x.*i 

σύ · · · σύ κάνε πώς δέν θέλεις, (πειράίαι 
rci τήν φ ιλή σ /j ά.Ι.Γ αϋτη Απομακρύνεται 
γελώ σα ) Ά  ! τόν Σατανα !

ΣΟΦ. ’Ενώ είμαι μωραΐτισσα κύρ-Γιάννΐ 
καί τ ί ς  μι#:αίτισες οί άνδρες δέν της φιλούν, 
τόσω εύκολα τό κατάλαβες ;

ΙΩΑΝ. βά  μέ κάμ.ης νά θυμώσω.
ΣΟΦ Π'ιέ ξύδι’ έχουμ’ Ινα δυνατό !
ΙΩΑΝ. Σοφία !
ΣΟΦ. τ ί  τρέχει κύρ-Γιάννη ; Δέν μοϋ I’· 

γεις. σοϋ φαίνεται καλό, ν’ πάρνις γυναΐ# 
μ’ά φιλημένη ;

ΙΩΑΝ. Γ ιατί δχι, άν έγώ ήμην εκείνοι 
δστις τήν είχε φιλήσει.

ΣΟΦ. Κ ι’ άν δέν με πάρη ή ευγένε ια  σο» 
δ δέ άνδρας μ.ου έχει της αύταΐς ίδέαις Τ.Ο 

έχεις καί σύ ;
ΙΩΑΝ. Ά λ λ '  άνδρας σου θά γείνω έγώ. I
ΣΟΦ. Μά δεν τό ’ςεύρομεν.
ΙΩΑΝ. Πά! Τί αμφιβάλλεις;
ΣΟΦ. Ά ν  δέν ακούσω τό «Ίσαΐα» · · ·
ΙΩΑΝ. ’Ανάθεμά σε ! άς κάμω τον θυμ#

τί χάρι ’ποϋ μοϋ κάμ ννς;
ΙΩΑΝ. Πώ,, πώς δέν σε μ έλε ι; (ιδ ία ) 

xj' £γώ τήν αγαπώ τοσω ! Προς χ^ριν της 
άφ·',σχ καί κλεψιές καί χαοτϊα και κοασι 
καί δλα τά  έλαττώ ματά  μου.

ΣΟ Φ . Ναί δέν μέ μέλει. Ά ς  η ναι καλά 

δ κύο Γεώργης.
’ΙΩΑΝ. (γελ ώ ν ) δ κύρ-Πωργης, ό είς ά 

ξιο; τού ετέρου. 1'. τεργίαστό άνδοόγενο.
ΣΟΦ. ( Μ ετά πλαστής οργής)· Διατί τά 

χα δέν σ’ αρέσει, είναι τίμ.ιο παιδ ί, καί τόν 
αγαπώ.

ΙΩΑΝ. ( ίδ ια )  ώ ! Θεέ μου (ύψηλφ·) Ά φ ε ς  
αυτά ! Μείνε έδώ κ ι’ άν έλθη ό κ. Βαλδέμα- 
ρος μή τόν άφίσης μόνον.

ΣΟΦ. ’Ώ ! τ ί  χαρά ! θά Ιλθη ;
ΙΩΑΝ. Τί ; τ ί  ;
ΣΟΦ. Χαίρω δτι θά ΐδω τόν κ. Βαλδέ- 

μκρον.
ΙΩΑΝ. ”Ε\ δένήξέρεις τ ί  λές.
ΣΟΦ. Σύ δέν ήξεύρεις τ ί λές· ό κ. Βαλ- 

δέμ,αοος είναι νέος, ωραίος, εύγενής.
ΙΩΑΝ. Ναι' άλλ’ εΐναι ά π ό ’κείνους ο ίτι-  

νες άμα ’βρουν κοράσιόν τ ι πτωχόν ’σάν κι’ 
έαέ, άπό Δεσποσύνη Σοφία τό κάνουν κυρία 
δλου τοϋ κόσμου. ’Εγώ διόλου όεν ενδια- 
φέρομ.αι" τό λέγω μ-όνον διά τό καλσόν σου. 

ΣΟΦ. Δ ιατί νά πειράζεσθε !
ΙΩΑΝ. Κάμε ώς σέ ζ,ΐπα (φεύγει)·

Σ Κ Η Ν Η  Δ .

ΣΟΦΙΑ (Μ όνη).

ΣΟΦ. Πώς φοβούμαι. "Α ! χωρίς άλλο 
κάποιαν άλλην έχει στό ’μμάτι· ό νοϋς του

άν τήν μάθω ποια εΐναι θά τής βγάλω τά  
: ’μμ-'τια* (εισέρχεται ό Γεώργιος \>·ετα χω- 
\ μ ικής επ ιτη δ εύσ ε ις  ενδεδνμένος ώς ά μ αζι- 

λ  '<της)·*Μ κρυφθώ νά μήμέ ίδη (π λη σ ιά ζε ι 
πρός τ ν ν  τράπεζαν). Ά ς  διασκεδάσω του
λάχιστον μ.έ τόν άνόητον αύτόν.

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΓΕΩΡ. (Π αρατηρών τά  ενδύματα του)· 
Ά ν  μέ ιδή δ Γιάννης, θά σκάση, θά πνιγ-ii, 
Οά τόν πάρ’ δ διάβουλος! Αύτά καλέ δέν 
εΐναι ρούχα, εΐναι θαϋμα- μοϋ πιάνουν τόσω 
ωραία. Αυτή ή βελάδα, αύτό τό ιταντελο- 
νάκι, αύτό τό ζιλέκο τό κάτασπρο εΐναι 
τρελλα· άμ’ δ λαιμοδέτης μου, 5 δραχμάς 
στρογγυλάς κοστίζει έ ακριβά λ ιγά κ ι, άλλ’ 
έλα ντε ’ποϋ μέ κάνει άγγελον. Ά μ ’ αύτά  
τά  χερόκτίΛ. Τρέλλα, τρέλλα τ ί θέλεις τ ί  
τά  γυρεύεις. Πά να ΐδώ στον κανδρέφτη. 
(παρατηρεί εντός τον κατόπρον κα ι με ι
δ ιώ ν i r  έκστάσει) Μωρ’ άγγελος ! άγγελος 
στητός ! φτου/ να μην αοασκαθνίς κακο ματι 
νά μή σέ πίάση. "Αν δέν τρελλαθοϋν αί γυ 
ναίκες νά μή τό ’πώ κανενός. Είπα γυναίκας 
καί ’θυμήθηκα· τ ί  νά κάνη ή Σοφία μου* πώς 
τήν άγαπώ. Ά λ λ ’α ύτή ! Ά χ ! Ά χ  ! δέν τής 

“άρέσωΐ Ά λ λ ’ οταν μέ ΐδ?, μ ’ αύτά μου τά

(καινούργια, δταν μάθη δτι δ αφέντης, δ θεός 
νά τόν πολυχρονάν), μ ’ έκανε λακ ίο  του θα 
Οελήση’ τ ί  θά κάνη. νΕ ! ψυχή μου ’πώς Οά 
κάθουμαι άπάνω στά άμάξι μέ τά χ,έρία 
σταυρωτά. Ά μ ’ δταν θά πηγαίνω άπάνω 
στά «πήτία νά δίνω τίποτα η νά ρωτάω, 
ψυχή μου! άν τύχγι μάλιστα καί απαντήσω 
καί κάμμ’ά γυναίκα, (μ ειό ιώ ν) νά ’ναι κ!
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ώμορφοϋλα, Οά τρελλαθ/i θά μέ περάση γ ϊά
κανένα πρέσβυον* άλλ’οταν τής ’πω οτι είμαι
λακέος, Οά ’πή μέ το νοϋν της χαρά ’ί  τί)
π αλληκάο ι! σάν κοντές είναι. Ά λ λ ά  πού νά#
’ν*>, ή Σοφούλα μου νά μέ ’όή μέ τά καινούρ
γ ια  ! (σ τη ίψ ΐτα ι χα). β λ έπ ε ι τήν Σ οφίαν) 
ώ! ψυχή τη ; ψυχής μου, όμμάτιον τών όμ-

νά ’ογγίς; καί μέ είχες νά κάθουμαι νά πε
ριμένω τόσην ώραν, ’σάν μερικούς ανθρώπους 
’ποϋ βλέπω, οί όποιοι, μοϋ φαίνεται πώς 
χρωστούν τήςΜιχαλοϋς, οί όποιοι περιμένουν 
νά ’βγή τό φαγγάρι καί κάθουνται καί πα
σκίζουν καί κάτι γράφουν · · Ά ρ α τα  ρήμχτα.

ΣΟΦ. Ά π ό  ’κείνα που έλεγες σύ καλλίτερα.
ΓΕΩΡ. Ά χ  ού χ ά ! δέν λές τίποτα  Σο-

ΣΟΦ. 'Ωραία, θαύμα /
ΓΕΩΡΓ. Έ  ! ά'γγελος, δέν είμαι τ ί λ έ ς ; 
ΣΟΦ. Λέω πώς μόνον τά  φτερά σου λεί

πουν,
ΓΕΩΡ (ϊ$ ία )  ΤΩ ! διάβολε τ ί  άκούω; (ύ-

ΓΕΩΡ. Τ ί ; Τ ί;  νερό................πο
τήρι ; ( ίδ ια )  ό διάβολος νά μέ πάρ-f τώρ« 
κατάλαβα πώς είμαι ανόητος* αύτή μ’ αγα
πάει καί έγώ ; (ύψ-η.Ιοφ·) Ά χ  Σοφία μου, 
συ δέν είσαι Σοφία, είσαι Σοφοϋλα, οΰτε Σο- 
φούλα, είσαι Σοφολίτσα μου. Μωρέ καλά τό 
λέγει ό παππάς κάθε Κυριακή στήν εκκλη
σία «Σοφία ορθή» ξεύρει τ ί  λέει. Βέβαια, βέ
βαια ορθή είσαι, ορθή. Καί δέν μοϋ λές Σο-

νά μην εΐχα ’μπερδευτώ, ’σβύστηκα, £/_ά- 
8ηκα γ ϊά  ’σένα άφέντρα μου.

ΣΟΦ. Ναι ά 'λ ά  έγώ ξέρει; τ ί  λέω ;
ΓΕΩΡ. Τ ί ; λέγε τ ί  ;
ΣΟΦ. Κ ι άλλες εκατό τό λέγω κάλλια  

ποϋ ’γεννήθηκα, καί στήν ίδική σου αγάπη  
κάλλια ’ποϋ πμερδεύτηκα.

ΓΕΩΡ. ’Ά χ  γλυκό στοματάκι. Ζαχαρι 
6τόμα, μέλι στόμα, μ’ άγαπας τό λοιπόν ; 

ΣΟΦ. Τώρα τό κατάλαβες.
ΓΕΩΡ. Τώρ* Σοφία μου έτσι νάχω καλή 

ψυχή δέν τό ιί/α  καταλάβει τόσο καιρό.
ΣΟΦ. Ναί· · · · άλλά σύ · · · · μ ’ άγα

πας.
ΓΕΩΡ. Τί λές πέρδικά μου. Στάσου νά 

5»ϋ ζουγραφίσω τόν ερωτά μου. ’Ό χι· 
ν«ί · · · έτσι · ■ · εΐναι μωρέ έγώ είχα δια
βάσει σένα βιβλίο μ ία  φορά. Πώς τό έλεγε, 
πώς τό έλεγε τό έξέ-/ασα.* έγώ ’ μαι, σύ 
ϊηλ. εΐσαι ένας. ’Ά  ! ναι θυμήθηκα. Λύτη 
ή αντιπαθητική σου μορφή, αύτο .ό ά-.ό^ 
δητο άνάστημά σου, αύτό τό γλαφυρό προ- 
υωπόν σου, αύτό τό χαριτωμένο σύνορόν 

σου, σοϋ άρέσω τοσον · · · · *
ΣΟΦ. (γ ελώ σα ) σύνολόν σου όχ(, σύνο-

ρόν σου.
ΓΕΩΡ. ’ξέρω έγώ άς κουρεύεται δηλ. μ 

αρέσεις τόσω, ώστε · · ■ ·
ΣΟΦ. 'Ώστε.
ΓΕΩΡ. (σχεπτόμενος) ώ σ τε ; να ί· · · · 

δχι, ναι ναι ναι, ώστε καί είς μανίαν π ολ
λάκις νά καταντάς* έ ! τ ί  λές πώς σοϋ φαί
νεται αυτό* τό ε ΐχ α  διαβάσει μιά φορά καί 
ένα καιρό* καί τώρα μοϋρθε στο νοϋ. Εγω 
δέν σ’ άγαπώ ’Ά χ  Σοφία μου σ’ εΐσαι ένας 
ήλιος, φ ε γ γ ά ρ ι λαμπερό, μοϋ θάμπωσες τό 
φώ; μου κα ί δέν ’μπορώ να ’όώ.

ΣΟΦ. Σ’ άγαπώ τόσον πο/.υ.
ΓΕΩΡ. ’Ά /  i φιλόζωος εύσπλαχνία μου* 

6ά ρ.’ άποβιώσγ,ς.
ΣΟΦ. Ά ν  ρ.’ άγαπας.

ΓΕΩΡ. Μή μοϋ τό λές αύτό Σοφία, καλ
λίτερα έ/ω νά ρ.’ αύτοκτονησης.

ΣΟΦ. Ά ν  ρ.’ άγαπας ήθελα νά μου δω- 

σνις.
ΓΕΩΡ. Τί περιστέρα μου λέγε.
ΣΟΦ. Τίποτε.
ΓΕΩΡ. Τί ; τ ί  ; θέλεις στραγάλια ;

ΣΟΦ. ’Ό χι.
ΓΕΩΡ. ’Ά  ! κατάλαβα κουφέτα Οά θέ- 

λ·(,ς ;
ΣΟΦ. "Οχι.
ΓΕΩΡ. ’Ά  i διάβολε χαλβά Οά θέλης ε ! 

τό κατάλαβα (μ ε ιδ ιώ ν)  ’σοϋ μαι ένας κΐ* 
έγώ αμέσως ’μπήκα στό νόημα.

ΣΟΦ. ’Ό χι.
ΓΕΩΓ. Μά τ ί  οργή θεού θέλεις ; Μήπως 

έπεθύμησε ή καρδιά σ*υ κανένα λαγώ ; τό 

μόνον εύκολο.
ΣΟΦ. Τό χέρι σου ήθελα.
ΓΕΩΡ. ’Ώ αγαπημένη μου περιστέρα, όέν 

μοϋ τδλεγες τόσην ώραν. llo ji άπ ’ τά  δύο; 
θέλεις τό ζερβί ή τό δεξιό :

ΣΟΦ/Ο/ι, ο/ι. τό χέρι τής καρόιάς.
ΓΕΩΡ. (ιδ ία )  Τί 0’ νά ’πη πάλι χέρι καρ 

σιάς έχει κ ι’ ή καρδιά χ έρ ι; έ διάβολε φαί
νεται Οά ’ χουν τρία χέρια οί άνθρωποι τώ 
ρα, καί έγώ δέν το ‘ξέρα. (ύψη.Ιοφ·) Σο
φία μου συρ.πάΟησέ με. Δέν έχω, άν εύρω 
κανένα τώρα ποϋ Οάβγω έξω τ ’άγοραζω καί 
στό δίνω. Εερεις ποϋ τά  πουλάνε ;

ΣΟΦ. Ποιά ;
ΓΕΟΡ. Τά χέρια τής καρδιάς.
ΣΟΦ. Τό ζερβί χέρι, εΐναι τής καρδιάς.
ΓΕΩΡ. "Ω ! συρ-φορά' πάρτο Σοφία μου 

-χάρισμά σου. Ά λ λ α ·  · · ·
ΣΟΦ. Ά λ λ ά  τ ί ;
ΓΕΩΡ. "Ηθελα νά μοΰ ’δώστ,ς '/-’ί  ερ,ένα

τό τ ό · · · ·
ΣΟΦ. Πο’ό έλεύΟερα· · · ·
ΓΕΩΡ. Τό χέρι τοϋ πλερ.ονιοϋ.
ΣΟΦ. Εύ/αρίστως (σφ ίγγονσ ι τά ς χ ιΐρ α ζ)

φοϋλα μου, έγώ δέν ’ξεύρω πολλά γράμματα, 
ρ,ά καθώς ρ.οϋ λέν’ είναι νά ’ξερνάν) κανείς, 
εκείνα ποϋ γράφουνε* τρελλοί άνθρωποι τ ί  
*αλό περιμένεις.

ΣΟΦ. Αύτούς τούς λένε ποιητάς.
ΒΕΩΡΓ. Ποιούς, αύτούς τούς τρελλούς 

μετά μακρυά μαλλιά , ’πο1> ’ξημερώνονται άπό 
κάτω άπ ’ τό φεγγάρι ρ.’ άδεια κοιλιά :

ΣΟΦ. Ναι, ναι, αύτούς.
ΓΕΩΡΓ. ’ντράπου Σοφία μου νά ζής.
ΣΟΦ. Μάλιστα ρ.άλιστα, μακάρι νά εγί- 

νεσο καί σύ τέτοιος.
ΒΕΩΡΓ. Έγώ : 4 θεός νά μέ φυλάν), κου

νήσου άπ ’ τόν τόπον co-j .
ΣΟΦ. Μά γ ια τ ί.
I ΕΩΡΙ. Δαγκασε τη γλώσσα σου καί 

φτΰσε στόν κόρφο σου νά σέ/*ρώ.
ΣΟΦ. Μά γ ια τ ί ;
ΓΕΩΡ!’. Γ ιατί, διότι έγώ έχω νά τρώω' 

δπ ιος δέ τρώει καλά δέν φοβάται νά ~ρελ- 
λαθή κ*ί νά γείν/, πείνα τή: πώ ; τού; είπες. 
’Αλλά (μιιδιΰι)·) έ / έ ! έ /

ΣΟΦ. Τί ;
ΓΚ.ίΡΓ. (μ τ ιδ ιώ ν)  π ώ : σ ιϋ  φαίνονται, 

αύτά τά καινούργια ρ-ου ρούχα ; έ /

φοϋλα μου τ ί ιδέαν έχεις γ ϊά  ρ.ένα.
ΣΟΦ. Έγώ ; (στενάζουσα) ’'Αχ i
ΓΕΩΡ. (ίδ ια ) Μωρ’ αύτή μέ αγαπάει μέ 

τά σωστά της τ ί ζώον ποϋρ,αι τόσω καιρό νά 
μή καταλάβω τίποτε’ (ύψηλ·) ήθελα· · · · 
Ναί· · · έτσι νά καταλάβω, τή γνώμη σου.

ΣΟΦ. Έγώ τό ’ξεύρω.
ΓΕΩΡ. Καλά· · · · μά δέν ’ρ.πορώ νά τό 

μάθω κ ι ’ έγώ ;
ΣΟΦ. (δεικνύουσα τήν καοδίαν της) έδώ!
ΓΕΩΡ. Τ ί; τ ί ; Σοφοϋλα ρ.ου, πες τό 

τέλο; πάντων μέ ’πέΟανες. Πές την τήν 
αναθεματισμένη λ έ ;ι. ’ποϋ Οά μέ κάνη σω
στό τετράποδο.

1 0 1>. Τί άνάγκη· o j ούτε μέ συλλογί
ζεσαι.

ΓΚΩΡ. "Ω ! ποϋ νά μέ κάψουνε χίλιες ά· 
στραπές, ποιόν άλλον συλλογιζοαα άπό σέν*

• *■ ‘ , ' Jκυρα μου ’με:α νυ/.τα ; ποιά αλλη όέ ρ.οΟ 
λέ;, ; έγώ ό,τι νά /.ανω έσενα συλλογοϋ- 
p.r«,-. περ::ατώ έσένα σΛ λογυύμαι, καθα- 
ρίζ;.< τ ’ άλογο έσενα συλλογοϋμ,αι. Ά χ !  Σο- 
φ'α ρ.ου, έγώ εκατό φορές τό είπα νά μήν 
εΐχκ γεννηθώ καί στήν ίδική σου άγάπη,

ψη.ϊοφ). Ιτσ ι ε ;
ΣΟΦ. Τήν αλήθεια τ ί  ; είσαι νέος, πού 

ματίων μου, άστρο τής αύγής, γ ια τ ί άργησες j νά σε π ivy, κανείς σ’ ένα ποτήρι νερό.
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.ΓΕΩΡ. Τί τρυφερό σά βαν,βάκι είναι. 
ΣΟΦ. Τίζώον.
ΓΕΩΡ. Λοιπόν ;
ΣΟΦ. Λοιπόν είμαι ι&ικ/, σου.
ΓΕΩΡ. Κ';’ έγώ ί&ικός σου.
ΣΟΦ. "Ε! τώρα ’πάγοι νά ΐδώ p,r ’στι- 

κώθη ή κυρά.

ΓΕΩΡ. Κ ΐ’ έγώ νά έδώ τ ί  κάνει τ ’άλογο 
(ϊ7 Σοφία φ εύγ ιι)·  Μώρ’ ειόες καλα με λέγει 
ζώον, αύτΫ, τρελλένεται γ ϊά  μένα, και έγώ 
’νόμιζα πώς αγαπάει τό Γιάννη. Τί χρυσό 
κορίτσι (φ εύγει) ουλο καλικοϋτστα θά r/|v 
πηγαίνω περίπατο.

ΠΑΥΛ0 2

Π Ο ΙΗ ΣΕ ΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΞΕΝΗ ΓΗ.

Α '.

Ά ς  φωνασκώσι καθ’ ήμών, οι πένητες τά  φώτα,
Οί τήν ψυχήν αναίσθητοι, ο? άνευ παρε/*θόντος ί 

Θάλ?νει άκόμη δάφνη τ ις  πλησίον τοΰ Ευρώτα, 
Ναυμάχων δ’ ετι θρίαμβον άντιλα?νεΐ ό πόντος,

Είς παραλίας προσωθών τριήρεων, τρικρότων
Σ υντρίμματα ά λ ,π λα γη τα  μέ πάταγον και κρότον.

Ε ίναι μακράν, θά είπωσι, τό παρελθόν εκείνο.
Σ ιγδτε, φθόνου έχιδ·.;ι και πνεύματα αβύσσω ν! 

Ά ν  ή Ε λ λ ά ς  έστέναςεν έν βόθρω έπωδύνω,
Ά λ λ ’ ό'μως δέν έξέπνευσε* περιβληθεΐσα βύσσον, 

Ιδού και πάλιν  εύσταλής, γελόεσσα προσβάλλει 
Βραδεϊ μέν βήματι, ά λλά  στερρω, μέ νέα κάλλη .

Κόσμος λαμπρός κα\ τη λα υγή ς όπίσω μας άπλοΰται, 
Κ ’ εγγύς τής Σαλαμΐνος μάς βροντοβοα ή Κρήτη. 

Τοΰ Αεωνίδου δέ έγ γ ύς , όατις άποθεοΰται,
Πίπτων ό Μάρκος ό κλεινός πάση τη γή  κηρύττει 

Ό τ’ ή Ε λ λ ά ς  δέν έθανε, ότ’ ή Ε λ λ ά ς  δέν θνήσκει, 
Πρός θάνατον δέ πλέουσα τόν βιον της ευρίσκει ί
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’Ώ ! ή Ε λλάς δέν έθανε! συμπ λέγματα  ήρώων, 
Μ εγαλουργίας θησαυρός και πνεύματος άγώνες, 

Μαρτύρια αιώνια και α ίματα  άθρόων
Θυμάτων, σκότιαι σ τ ιγμ α ι και πάλιν λαμπηδόνες 

Ε λ λ ά ς  ! φωνοΰσι μύχιον, δεικνύουσιν Ε λλά δ α ,
Μετά ρομφαίας και φωτός κρατούσαν θείαν δαδα.

Η έκ προγόνων άλυσ ις δέν διερρήχθ’ άκόμη,
Κ ’ αί Μοΰσαι δέν παρήτησαν ε?σέτι τήν Ε λλά δ α .

Κ αι τότε μόνον Οά στεφή ή τών Μ ογγόλων κόμη,
Θά τελευτήση, δέ ή Ε λ λ ά ς ,— είς ώραν αποφράδα 

'Όταν ό Φοίβος, θρύμματα, ώς άστρον εν διάττον,
Σβεσθη είς χάος, κόσμος δέ άναφανή τεράτων !

'Ω συκοφάνται, σιωπή ! .  . έκ σκότους έξελθόντες,
—  Κ αι τοΰτο χάρις είς ήμας— και βαίνοντες είς σκοτος 

Δουλείαν επισείοντες, δουλείαν δαπανώντες,
Μή λήθην ψάλλετε ήμΐν ή ότι έξ εύρώτος 

Δουλείου έγεννήθημεν— ήμεΐς δέν λησμονοΰμεν,
Ζώμεν, έλάμψαμεν κ’ ιδού τήν 'Έω διχδουχοΰμεν !

Ά κόμη τής Ε λλάδος μας ή γή  δέν έστειρώθη,
Κ αι ώς παράγει ήρωας, και πνεύματα παράγει,

Οί πόθοι τών πατέρων μ α ς κα\ ίδικοί μας πόθοι,
'Ημών at νήες σχίζουσι και τώρα τά  πέλαγη ,

"Οπου δ’ ό "Ελλην διαβή, πολιτισμού σημεΐον,
Μνημεϊον έν εγείρεται, Ναός ή Μαυσωλείον !

Β

Ύ ψοΰ, Ναέ Ε λληνικέ πρός αίνον τοΰ Ύ ψίστου,
Πρός δόξαν τοΰ Ε λληνικού, τής άκριβής φυλής του,

Κ αι ήχηρώς άνάγγελε είς πάντας αιωνίως,
"Ότι, πατέρων ευκλεών τέκνα καλά , ομοίως 

Δαδα κ’ ήμεΐς πολιτισμοΰ πηγνύομεν είς ξένην,
Παντοΰ Ε λλά δ α  σπείροντες, Ε λλά δ α  πεφίλμένην.

39



306 Β Υ Ρ Ω Ν

Ύ ψοΰ, Ναέ Ε λλη ν ικέ , πρός αίνον τοΰ Ύ ψίστου,
Πρός δόξαν δέ του ’Έ λληνος, της θείας εντολής του,

Κ αι γίνου κέντρον συγκρατοΰν τήν γλώ σσαν, τήν καρδίαν, 
Δεικνύον ήλιον φωτός τήν του Χρίστου θρησκείαν,

Έμπνέον δέ αισθήματα πρός μεγαλοφροσύνην,
Τών χαρμονών μας κοινωνοΰν, πραόνον τήν οδύνην.

'Υψοΰ, Ναέ Ε λλη νικέ , πρός αίνον τοΰ Ύ ψίστου,
Πρός δόξαν τοΰ Έ λληνικοΰ, τής ακριβής φυλής του,

Κ αι πέριξ σου διάχεε, έστία φεγγοβόλος,
Θείας ακτίνας νά λυΟή ό τής σκοτίας δόλος.

Κ' ένώ ή ’Ά ρκτος δίκτυα άπανταχοΰ άπλόνει,
Τό φώς σου και τά  τέκνα της αύτά νά ήμερόνη.

Ύ ψοΰ, Ναέ Ε λληνικέ , πρός αίνον τοΰ Ύ ψίστου,
Πρός δόξαν δέ τοΰ Έ λληνος, τής θείας έντολής του.

Έδώ εϊς γα ιαν  φ ιλικήν τό άσυλόν μας εσο
Κ ατά  έχθρών τών θύραθεν, κατα έχθρών τών έσω,

Κ ’ εσο έν ώραις άλγεινα ΐς  άγνή παρηγορία,
Έπί και τελευτή ύψ ίστη εύλογία !

Ύ ψοΰ, Ναέ Ε λλη νικέ , πρός αίνον τοΰ Ύ ψίστου
Πρός δόξαν τοΰ Έ λληνικοΰ, τής άκριβής φυλής του.

Μακράν τής γής τών πάπων μας, τής γή ς τής μυρωμένης, 
”Ω ! εσο ή σημαία μας !—  κ’ έν μέσω μαινομένης

Θ αλασσής φάρος χρυσαυγής δεικνύων τοις ναυτίλοις 
Λ ιμένα άναπαύσεως και χαρμονής ποικίλης.

Ύ ψού, Ναέ Ε λλη νικέ , πρός αίνον τοΰ Ύ ψίστου,
Πρός δόξαν δέ τοΰ "Ελληνος,— κ’ ή ποθητή πατρίς του

Μέ όλας της τά ς  καλλονάς, τάς τόσας λαμπηδόνας,
Έ σο έδώ περίδοξος εϊς άπαντας αιώνας !

Κ α ι αιωνίως σώτειρα έξ ύλισμοΰ άγριου,
’Έσο Ναός ύψίδμητος τοΰ θείου μεγαλείου ί

Ύ ψοΰ, Ναέ Ε λλη ν ικέ , πρός αίνον τοΰ Ύ ψίστου,
Πρός δόξαν δέ τοΰ "Ελληνος, τής θείας έντολής τ ο υ !
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"Οταν τών χρόνων ή στροφή βιαίως σέ σαρώση 
Ή  έλαχίστη πέτρα σου φωνήν άς άναδώση—  

"Οτι, ένώ αχάριστοι τόν εβλεπον έν χλεύη ,
"Ελλην κ’ έντεΰθεν απείρων φώς διήλθεν ώς διεβη !

ΚΛΕΑΝΘΙ1Σ Ι ΙΑ Π Π Α Ζ Ο Γ Λ Η Σ .

ΑΚ.ΡΟΣΤ1ΧΙΣ.

Μις τήν ζωήν μου αίφνης φώς ουράνιον έχύθη 
όταν εν βλέμμα σου ήδύ άνέτειλεν έμπρός μου 
και τρικυμία άγνωστος μοΰ ’τάραξε τά στήθη, 
δταν έσέ άπήντησεν 6 κλαίων οφθαλμός μου.

ί-<πό τόν θόλον τ ’ ούρανοΰ πετώσα ή ψυχή μου, 
σέ μόνην έσυνήντησεν ώραίαν και άγνήν  
και τόρα, μόνον δι’ έσέ θά £έη ή ζωή μου,
Σύ μόνη μοι κατέστησας, Σύ, τήν ζωήν τερπνήν.

π-ιύρω τών ώμων σου λυτή  ή κόμη όταν πίπτη
κι’ ό οφθαλμός σου κεκμηκως περιπλανατ ασκοπως, 
ποιον μυστύριον τερπνόν τό βλέμμα σου έγκρυπτει 
ή μήπως σέ κατέβαλε τοΰ βίου μας ο κοπος;

Μαν προσφέρω είς έσέ ούράνιον λατρείαν,
έάν τό στήθος έκ φλογός άγνής μοι έθερμανθη..........
νά έμποδίσω δύναμαι τήν δρόσον τήν πρωίαν 
νά ραινη μέ άδάμαντας τά  τοΰ λειμώνος άνθη ;

^ ά  έμποδίσω δύναμαι τόν χείμαρρον ποΰ τρέχει 
τά κύματα τ ’ άφριζοντα τήν πλανον αστραπήν ·, 
καθ’ είς τά πεπρωμένον του ’ς τόν κόσμον τοΰτον έχει 
κι’ έμοΰ ή μοίρα ώρισε νά άγαπώ αύτήν.
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ιν δ ά λ μ α τ α  αόριστα ή φαντασία  π λά ττε ι
χι εν τουτβις ενα ίνδαλμα ωραΐον καί τερπνόν, 
τό μόνον ποΰ έπόθησα καί ό'περ μέ ταράττεί, 
εν ίνδαλμα ουράνιον, έν ίνδαλμα άγνόν.

!>υτο το τερπον ίνδαλμα, αύτή ή φαντασία, 
συ είσαι άστρον μου γλυκύ ώραΐα Ευγενία· 
συγχώρησον άν σοί τό πω . . .  σ’ ήγάπησα, σέ είδα 
καί τότε μόνον έλαβον εις τήν ζωήν ελπίδα.

Α .

ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ.

’Ανθοδέσμη έκ ποικίλων 
Κ αί παντοειδών άνθέων 
Μετά κλώνων μετά φύλλω ν  

Μ εμιγμένη  
Εις ώραΐον ήν δοχειον 

Τεθειμένη.

Κ α ί συνέβη τότε είρον 
Τό μεν τ ’ άλλο ν’ άτενίζη  
Κ αί νά χέη όσον μΰρον 

Π εριβάλλει,
Ινα ούτω τά  πλησίον 

Ύ περβάλλη

Κ αί τό ρόδον πρώτον όλων 
Άνεβόησε κομπάζον 
«Έκ τών πέριξ μυροβόλων 

'Υπερέχω.
'Υπερέχω καί τό σκηπτρον 

Έ κ π α λ ’ έ χ ω » .

Δέν έπέρανε τά  έπη 
Κ αί ό ήλιος τοΰ εΤπεν:
«Μή καυχάσαι δέν σοΰ πρέπει 

Κοΰφον ρόδον 
Είσαι πάγκοινον καί κόσμος 

Τών τριόδων.

Ποΰ ήκούσθη; ποΰ το βλέμμα  
Έάν στρέψη τ ις  ολίγον  
Ν’ άπαντα εύθύς καί στέμμα ;

"Οχι ειπον 
Μάρτυρα επικαλούμαι 

Πάντα κήπον

Ό  σκηπτοΰχος έάν όντως 
Πρέπει νά έξέχη όλων 
Ποιον τότ’έμοΰ παρόντος 

Θά προβάλλη 
Έρειδόμενον εις όγκον 

*Η είς κ ά λ η ;
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Έ γώ μόνον καθ’ έκάστην 
Παρακολουθώ τόν Φοίβον 
Τόν τροφέ α καί τόν Π λάστην 

Τών άνθέων 
’Αναλλοίωτον καί εύχρουν 

Κ αί άκμαΐον

Ένώ σείς ; σεις τόν αύχένα  
Κ αί θά κύψετε καί μόλις  
Τά ώχρά καί μεραμένα  

Π έταλλά σας 
Θ’ άνορθώσητε ώς δύσ/j 

Είς θαλάσσας»

Κ αί τό ίον τότε είρον 
Τ’ άπεκρίθη « Ή λιέ  μου 
Είσαι μέγα  όμως στεΐρον.

Σύ γνωρίζεις 
Πώς καί μέγα  πλήν ποτέσου 

Δέν μυρίζεις».

Τ’ άνθος όμως έχολώθη 
Τής καλής άμυγδαλα ίας  
Κ αί ήρέμα άνωρθώθη 

«Μυροβόλα 
Μικρολόγα άνακράζει 

_ Εισθε όλα.

Ό  σκηπτοΰχος προηγείται 
Πάντοτε καί π ά ντω ν  τοΰτο 
Δέν πιστεύω ν’ άρνηθήτε 

Πρό αιώνων 
"Οτι πρώτιστον άνοίγω  

Έ γώ μόνον

Δότε μοι λοιπόν τό στέμμα»  
Κ αί ό σταχυς τότε «όχι 
Έ ψυθιρ ισ ίν ήρέμα.

’Ά ν  άνθίζης 
Πρώτον, πρώτιστον πλήν πάλιν  

Έ κφυλλίζεΐς.

Έάν στεΐρον εύωδιας 
Έ γώ είμαι τρέφω όμως.» 
Εϊπε καί μετά πικρίας 

Τά πλησίον 
Τόν ήτένιζον κ ι’ έξ οίκτου 

Έμειδίων.

Κ λώ ν δέ τότε κυπαρίσσου 
«Παΰσε πλέον άνθοδέσμη 
Παΰσε εϊπεν κ ι’ ένθυμίσου 

Τεθλιμμένη  
Α ις δοχειον ότι είσαι 

Τεθειμένη.

Διατί νά γαυριώμεν 
Έν ώ πέπρωται μοιραίως 
'Έν πρός εν Οαί μαρανθώμεν 

ΙΙαραχρήμα ;
Άνθοδέσμη ένθυμίσου 

Κ αί τό μνήμα.

I .  Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Η Σ
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Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΑΗΑΣ (*)

Ό Γιαννακός κι’ ό βασιληας σ’ ένα ταρπέζι τρώ γαν, 
κατηφόρα δέν είχανε, κατηφόραν έπιάσαν 
άπάνω είς τη ς εύμορφαις και γ ια  της τιμημέναις· 
πετάεται κι’ ό Γιαννακός φουμάει τήν αδερφή του·
«Μά σώπα, σώπα, Γιαννακό, θέλεις νά τήν π λανέσω ;»
— 'Α ν τήν πλανέσης, βασιληα, έμέ νά μέ σκοτώσης 
κι’ άν ίσως και δέν πλανεθη, σύ σκλάβος μου νά γείνης».

Τόν Γιαννακόν έδιάταξεν εύτϋς ν’ άναχωρήση 
και άπό τό παλάτι του νά μή ξαναγυρίση  
και ό βασιληας έφώναξεν έν’ άπό τούς π ιστ»ύς του :
«σύρε  και κτυπα δυνατά στής ’Αρετής τήν πόρτα 
καί ’πές της πώς ό βασιληας θέλει νά τής ’μιλήατη»
«Ποιος είναι στήν πορτίτσα μου, ποιος εϊναι στήν αύλή μ ο υ ; 
ποιος εΐναι στήν άσκάλα μου τήν μαρμαροστρωμένην; 
άν είναι γ ιά  προξενητής άς έλθη παρά μέσα  
κ^ άν ηναι γ ιά  διαβολευτής άς πάη παρά έξω.
— Προξενευτής ειν’,’Αρετή, κι’ ήλθε νά σου ’μιλήση· 
ό βασιληας μ ’ έπρόσταξε και λέγε ι σ’ άγαπάει, 
δύο λό γ ια  άπό τά  χείλη σου επιθυμεί νά πάρη.
— Ό  άδερφός μ ’ έμίσευσε σήμερα τήν αύγοΰλα  
και δέν ’μπορώ νά τόν δεχθώ γ ια τ ’ είμαι μοναχοΰλα.

Ό βασιληας φοβήθηκε τό στοίχημα μή χάση 
άν μέ τήν Άρετοΰσα του τήν νύκτα δέν περάση· 
και τότές άπεφάσισε, δώρα πολλά τής στέλνει 
ή μέ καλό ή μέ *ακό τό βράδυ νά τήν εύρη.

«Ποιος «ίναι στήν πορτίτσα μου, ποιος είναι στήν αύλή μου, 
ποιος είναι στήν άσκάλα μου τήν μαρμαροστρωμένη ‘
— Ό  βασιληας μ ’ έπρόσταξε Οά έλθ’ αύτό τό βράδυ, 
δύο λόγ ια  άπό τά χείλη σου έπιθυμεΐ νά πάρη».

Τά χέρια της έσταύρωσε στής σκλάβαις της π η γα ίνε ι:  
«σκλάβαις μου και σκλαβ ίτσα ις μου, ποιά ’ναι σκλάβα δική μου,

(* ) 'Όρα PasSow σελ. 355 καί Ζκμπελίου.
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ποιά ’ναι άπό τα ϊς σκλάβαις μου νά κάνη τήν καρδιά μου ; 
νά βάλλω  ’γώ  τά ρούχα της κι’ εκείνη τά 'δικά μου, 
νά μείνω ’γώ  στήν κλίνη της κι’ εκείνη στή δική μ ο υ ;

"Οσαις σκλάβαις τ ’ άκούσανε όλα ις άρραθυμήσαν 
και μ ιά  σκλάβα, μικρόσκλαβη, έγκαιραγορασμένη·
«’γώ  ’μαι άπό τα ΐς  σκλάβα ις σου νά κάνω τήν καρδιά σου, 
νά βάλης σύ τά  ρούχα μου κ’ έγώ τά έδικά σου, 
νά μείνης σύ στήν κλίνη μου κι’ έγώ στήν έδική σου»
’Αμέσως τήν έστόλισε ’σάν τήν βασιλοπούλα  
κι’ αύτ’ έγεινε βασίλισσα κι’ έκείν’ έγεινε δούλα.
Κ α ι έπηγε ό βασιληας και έμεινε τήν νύκτα.
Ι ία ι τήν αύγή τή χαραυγή δυο ώραις νά ’ξημερώση, 
έκοψε τήν πλεξούδα της μέ τό μαργαριτάρι, 
κι’ έκοψε τό δακτύλι της μέ τό παρανυχάρι, 
κι’ άμέσως έξεκινησε και στό πα λά τι πάει· 
κι’ έπρόσταξε τόν Γιαννακό και φέρανε δεμένο.
Μά κείνος έλυπήθηκε μόν’ γ ιά  τήν άδερφή του· 
κι’ έζήτησ’ άπ’ τό βασιληά χάρι νά τοΰ χαρίση, 
ειπε νά τόν περάσουνε άπό τήν άδ&ρμή του :
«Κ ύτταξε, σκύλα άνομη, οχιά φαρμακεμένη, 
κύτταξε ποΰ μέ έφερε ή άτιμ ιά  ή ’δική σου.
— Μά σύρε, σύρε, Γιαννακό, κι’ άμέσως σέ προφτάνω».
Μπαίνει στή μέσα κάμαρα, στήν εξω καμαρίτσα  
και ’ντίνει τό κορμάκι της ρούχα τής βασιλείας, 
βάζει δυο σκλάβαις άπό ’μπρος δυό σκλάβαις άπό ’πίσω  
και τή μικρή σκλαβίτσα της τήν πέρνει στό πλευρό της. 
«Παραμερατε, άρχοντες κι’ όλο τ ’ άρχοντολόϊ, 
νά ’δώ κι’ έγώ τόν βασιληά, ποτέ μου δέν τόν εΐδα.
Τήν εύμορφιά της είδανε και τής προσηκωθήκαν* 
τότε πέτάχθη ό βασιληας μέ τό γιομάτο στόμα·
«Γιά δέστε την τήν άνομη και τήν διαβολεμένη 
πού όλονυχτις κοιμώμαστε σάν τάημερα πουλάκια  
και τήν αύ^ή τήν χαραυγή δυό ώραις νά ’ξημερώση 
έκοψα τήν πλεξούδα της μέ τό μαργαριτάρι, 
κι’ έκοψα τό δακτύλι της μέ τό παρανυχάρι;
— Γιά δές και τά  δακτύλια μου κι’ άν λείπη και νυχάρι, 
γ ιά  δές και τής πλεξίδες μου κι’ άν λείπη και τριχάρι· 
μέ σκλάβα μου κοιμήθηκες, σκλάβος ’δικο'ς μου είσαι,
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Κ αι ό Γιαννακός έγύρισ ί και λέει ’στον βασιλέα  
«Πάρε τήν Α ρετή  καί σύ μαζύ νά βασιλεόσης, 
γ ια τ  ή τιμ,ή της γεναικός αξίζει ένα βασίλειο

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΡ. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΥ.

συνέλεξε

ΛΟΓΟϋϋΣϊΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ TUN ΠΑΡΕΑΘΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΑΑΟΓΩ

Β Υ ΡΠ Ν Ι
ν π ο

Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ.
(τακτικού

Κ ν ρ ί Γ ' Ι  !

’Ολίγων ιδεών ή πραγμάτωσις ύπέστη 
τοσούτους διωγμούς δσω ή τοΰ πνευματι
κού συναιτερισμοΰ. Α ί παράδοξοι τής γεν- 
νήσεως καί άναπτύξεως αυτής φάσεις, είσίν 
άξιαι προσοχής μεγάλης καί μελέτης εμβρι
θούς. Μόλις αναφαίνεται καί καταδίωξις 
αυστηρά εγείρεσαι κατ’ αύτής, καταδίωξις 
ητις δμως συντελεί μάλλον εις τήν άνά- 
πτυξιν, εις τήν πρόοδον, εϊς τήν διαρρύθμι- 
σιν τής μεγάλης ταύτης ιδέας, η είς τήν 
χαλάρωσιν, είς τήν έξουδίνωσιν, είς τήν κα
ταστροφήν αύτής. ’Επιτείνεται ή καταδίω- 
ξις καί ή ιδέα τοΰ συναιτερισμοΰ αφανίζε
τα ι προς στιγμήν, άλλά μ ε τ ’ ού πολύ ανα
φαίνεται καί πάλιν μάλλον επίμονος καί 
μείζονας έμβάλλόυσα φόβους τούς διώκτας 
αύτής. Διατί ΰπερίσχυσαν οί τήν πραγμά- 
τωσιν τοΰ πνευματικού συναιτερισμοΰ έπι- 
διώκοντες ; διότι ή ανθρώπινος φύσις επ ι
ζητεί δτι τνί άπογορεύεται. Δ ια τ ί; τοΰτο 
μόνος δ Θεός γνωρίζει.

προέδρου).

’Αλλά τίνες ήσαν οί δ ιώκται της θείας 
αύτής ιδέας ;

’Εκείνοι, ών ή ύπαρξις άπνίτει τήν μίι 
ΰπαρξιν τοΰ συναιτερισμοΰ, έκεΐνοι είς ών 
τούς βανδαλισμούς ή'θελε θέσει τέρμα, εκεί
νοι, οΐτινες ηθελον νά δημεύωσι, νά φυλακί- 
ζωσι, νά στερώσι τά  τέκνα τών γο'-έων, 
τάς συζύγους τών συζύγων, χωρίς νά δί- 
δωσι ούδενί λόγον, καί οΐτινες προέβλεπον 
δτι διά τής πραγματοποιήσεως τής ι’δέαί 
ταύτης ήθελε παραχθή ή αλήθεια, ητις 
ήθελεν υποχρεώσει αύτούς νά δώσωσι δίκην 
τών πράξεών των. *0 πνευματικός συναιτε- 
ρισμός γεννάται, βιοΐ καί αναπτύσσεται 
δπου υπάρχει ελευθερία. Παράγων οΰτος 
τήν άληβειαν Ηθελεν εϊσθαι ανεκτή, δπου 
ή τυραννία εκτείνει τό ροφώδες κράτος 
τη ς ; Αύτη ζή έν τώ  σκότει καί έν αύτνί 
ευρίσκει τής ΰπάρξεως τόν λόγον. Δέν θά 
ήρνεΐτο έ αυτήν, άν δέν καταπολέμων τήν 
μητέρα τής άνθρωπίνης αλήθειας τήν συ- 
ζήτησιν;
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Ά λ λ ’ έπί τέλους ηλθεν έποχη καθ’ ην 
ή καταδίωξις ύπεχώρησεν απέναντι τής ρι~ 
ζοβολήσεως τής ιδέας καί ό συνεταιρισμός 
καθιερώθη διά νομού. ’Ά λλο τε , έν τ?ί ^γορα, 
έν ταΐς σχολαϊς καί ταΐς Ά καδημίαις καί
μέχρις α ύ τ ώ ν  τών σ υ μ π ο σ ίω ν ,  εϊχεν άγαγειν
ό Ελληνισμός τήν συζητησιν, καί οι έκει 
πνευματικώς παρασκευαζόμενοι πολΐτα ι, 
ησαν οί εν τ·?. Βουλή και τώ Δημω, κραται· 
οΰντες τάς πολιτείας αϊτινες έπανειλ/ιμμ-- 
νως συνέτριψαν, τήν εισβαλοΰσαν έπανειλ/ϊμ- 
μένως είς τήν Ευρώπην βαρβαρότητα.

Ί1 τοΰ 1 789 μεγάλη τρικυμία, η τ ι ομοιά
ζει μέ τήν ζύμωσιν ήτις παρατηοειται έν τι, 
φύσει, δταν αύτη παρασκευάζει τήν δημιουρ
γίαν πλασμάτων, συνετριψε τής τυραννίας 
τό στέλεχος καί άνεδν,μιούργησε τήν πνευ
ματικήν ενωσιν έν πασι καί έν τή πολιτεία, 
liivat δε παράδοξον δτι καί μέχρι σήμερον 
έτι, απαντάτα ι τάξις ανθρώπων ύποβλέ- 
πουσα τόν συνεταιρισμόν. Ά λ λ ’ είναι τοσον 
άραιά ή τάξις αύτη, τόσον τά επιχειρήματα 
της χαλαρά καί ήμαυρωμενα, ώστε ήθελεν 
αδικήσει τις  τούς ανεπτυγμένους τών αν
θρώπων, προσπαθών νά πείση αύτούς περί 
αλήθειας τοσούτω φαεινή:.

Mix εαεινε τελευταία  τοΐς εσχ_ατοις του- 
τοις καί γεγηρακόσι καί άναπηροις άπομα- 
χο’.ς τών τυραννικών ίόεών, προφασις, δτι 
οί Σύλλογοι είναι μέν καλοί άλλ’ δχι διά
τούς νέους.

Καί πρώτον οί Σύλλογοι δέν καταρτίζον
ται έκ νέων, άλλ’ έκ φοιτητών οΐτινες ει- 
σίν ώριιιοι ηύη ίκανώς δια την πνευματι
κήν εταιρίαν καί τήν συζητησιν* άλλ ’ ούτε 
έκ φοιτητών ((.όνον καταρτίζονται ώς μετε- 
χόντων είς τάς έργασίας αύτών τών μαλ- 

• λον έν τγ, άριστο/.ρατία τώ ν 1'ραμμάτων 
διακεκριμμένων καί δλων τών πολιτών τής 
επιστήμης, ών α ί διαλέξεις δεν είναι τό δευ- 
τερεΰον τών Συλλόγων . εργον, καί ών τά

έργα δέν εΐναι τά έσχατα προϊόντα τής δ ια
νοητικής τοΰ τόπου μας παραγωγής, παρα
γωγής ην οί Σύλλογοι προκαλοΰσιν.

Οί νέοι έπειτα δέν ζημιο'ΐνται εν τοις 
Συλλόγοις συνερχόμενοι, διότι εδώ,τας ώρας, 
ac ήθελαν καταρροφησει ήδοναι ού θεμ ιτα ί, 
ήδοναί ύλης καί καινότητος, άσχολοΰσιν είς 
τροφήν πνευματικήν, χωρίς ποσώς να στε- 
ρώσι τήν άναγκαίαν μελέτην τω ν, τοΰ άπαι* 

τουμένου χρόνου.
Ή έν τοΐς σωματείοις τούτοις γενομέν» 

εργασία ούδαμώς εΐναι άσχετος εις τον σκο
πόν τοΰ έθνους ήμών, τον σκοπόν τον ένα, 
τόν δίκαιον, τόν ποθεινόν, τόν άίόιον σκο
πόν τών αγαθών 'Ελλήνων, ούτε πρός τό 
πολίτευμα, ούτινος η άνάπτυξις είναι έκ τών 
πρωτίστων χρεών ήμών. Και προς τον σκοπόν 
μεν εκείνον τόν ίερώτατον εχουσι σχέσιν και 
έργω καί λόγω, ύλικώς και πνευματικώς 
οί Σύλλογοι, διότι μορφόνωσι καί συν- 
δέουσι τούς αδελφούς τούς πάσχοντας, πρός 
τάς ιδέας καί τούς πόθους τής πατρίδος, 
άναπτύσσοντες αυτούς νοερώς, και βοηθοΰν- 
τ;ς  τήν άνάπτυξίν των* πρός τά πολίτευμα 
δέ, διότι καί πόρρο> τών πολιτικών άπέ- 
χοντες έν αύτοΐς προπαιδεύονται οί μετ’ ο
λίγον έν τί, πολιτεία άποδυόμενοι, τήν π α ι
δείαν τοΰ κοινοβουλευτικώς πολιτεύεσθαι, 
τήν παιδείαν τοΰ ύπεί/.ειν τοΐς έκ τής ψή
φου προερχομένους άρχουσι, τήν παιδείαν 
τοΰ συζητεΐν πρεπόντιος, τοΰ έντίμως καί 
ηθικώς χρήσθαι τί, ψήφω .αυτών καί τών 
α ύ τ ο ΐς  πειθοαένων, τοΰ όμιλεΐν καλώ ς, τοΰ 
διακρίνειν τούς άρχειν δυναμενους, τοΰ άρ- 
χεσθαι καί άρχειν, έν ενί λογω τήν μεγά
λην τέχνην ητις εστιν η βασις τ/ίς προχ.ο- 
πής τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος 
καί τής έλευθερίας, βάσις ήτις πρέπει νά 
όν.ολογώμεν, δτι δέν είναι αύτη ομαλή 
λίαν, ούτε επίπεδος καί έδραία παρ’ ήμΐν.

’Ά ν  ή συζήτησις κατά τόν Σωκράτην
40
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είναι ή μήτηο τής άληθείας, των συλλόγων 
ασχολία καί λειτουργία μόνη, είναι ή συ- 
ζητησις και ό λόγος, λειτουργία, ή’τ ις  πρέ
πει να ενισχυΟή, νά εΰρυνΟΐ) νά στερεωθίί, 
ϊνα χρησίμευσνι προς ειδικήν τών πολιτών 
ευημερίαν καί πρόοδον τής πολιτείας. ’'Αν 
τό μέγα καλόν το ϊτο . δέν είναι καί κακών 
τινων αμιγές, τοΰτο δηλοϊ ό'τι ώς άνθοώ- 
πινον χρήμα, τελεί τόν φόρον τής μοιραίας 
τών ανθρωπίνων άτελείας. Τά χακά δμως 
εισί τόσα πρό τών καλών ελάχιστα, ώστε 
ϊνα τις  έπ ικαλήται αύτά πρός καταπολέ- 
μησιν τής προόδου τών συλλόγων, πρέπει 
νά πασχτι πολλήν έλλειψιν διαγνωστικότη- 
τος, καί νά στερήται τής πνευματικής εκεί
νης δυνάμεως, δι’ ής δύναταί τις νά κρίνη 
εο’ ΰψηλοτέρου καί όρθοτέρου.

Δυστυχώς άν τά τής διοικήσεως έργα 
είναι έκ τών δυσχερεστάτων, πρέπει νά μή 
λ7 ,σ μ ο νώ μ εν , ό'τι ε ίς  τάς φυσικάς καί τάς 
επιστημονικάς, ώς είπεΐν, βεβαιωμένας δυ- 
σχερείας, τής διοικήσεως παρ’ ήμϊν είναι 
καί μία ά'λλη δυσχέρεια, ή ένεκα άτελοϋς ' 
τής διοικήσεως λειτουργίας έλλειψις πείρας 
οιοικουμένων καί διοικούντων, ής οί σύλ
λογοι δέν είναι αμέτοχοι. Διά ταΰτα  δίδων 
σήμερον λογον τών εμών π ρ ά ξεω ν  κατέχο- 
μαι ύπό τοΰ φόβου καί τής δειλίας, ΰφ’ ής 
πας εϋθύνας διοικήσεως όφείλων κατέχεται, 
ευρισκόμενός έναντι εκείνων, ττρος ους όφεί- 
λει λόγον τών πράξεα>ν του. Έν τούτοις 
άντλών θάρρος ολίγον έπί τών αγαθών τής 
Εφορίας προθέσεων, προσέρχομαι ενώπιον 
ύμών καί καταθέτω τήν ενιαύσιον εργασίαν 
τοϋ συλλόγου, έλπίζω ν δτι δέν θά παραγνω. 
ρισθή τοΰτο- δτι ή εφορία, ής είχον τήν τ ι 
μήν νά προΐσταμαι, εΐργάσθη είλικρινώς καί 
ά ό κ νω ς , άν δέ ολίγα ή ούδέν ΰπέρ τοΰ σ υ λ -  

λογου επετυχ ι ύεν π τα ιε ι διότι εΐργάσθη 
ϊνα τό έπιτύχνι, καί άν άπέτυχεν, άπέτυχε 
διότι λόγοι ανεξάρτητοι τής θελήσεώς της

έματαίωσαν τών ειλικρινών έργασιών τ%; 
τήν καρποφορίαν.

ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ.

Ό  αριθμός τών κατά τήν λήξασαν περίο
δον έγγραφέντων μελών ανέρχεται εϊς έκ*· 
τόν όγδοήκοντα, αριθμόν πολΰ ΰπέρτερον 
τοΰ τής προπαρελθούσης περιόδου. ’Εάν έ- 
πράχθη καλόν τ ι  ΰπέρ τοΰ συλλόγου τοΰτ 
οφείλεται άναντιρρήτως εϊς τήν πληθΰν τών 
μελών, μελών καλών, αληθή τιμήν περνποι- 
ούντων τω  συλλόγω. Τά μέλη είναι δ κύ
ριος μοχλός, ή βάσις παντός συλλόγου, η 
ίδέα δέ, δτι απέναντι τής πολυχειρείας, 
τά  πάντα έμπεδοΰνται, ευρίσκει πλήρη εφαρ
μογήν, έπί τών συλλόγων. Άναλαμβάνουσιν 

•οΰτοι καί τελοΰσιν έργα, τά  όποια h  μόνον 
άτομον, είναι αδύνατον ν ’άναλάβ·/]* έκτός κ  
τούτων συνιστώσι βιβλιοθήκας καί αναγνω
στήρια σπουδαία, έκδίδουσι περιοδικά, καί 
ίδρύουσιν έν τή δούλη 'Ελλάδι σχολάς δι’ 
ών διαδίδονται είς τους δούλους ήμών άδελ- 

ι φοΰς τά  'Ελληνικά γράμματα. ’Εννοείται Α’
! έντεΰθεν, δτι δσω πλείονα πεοιλαμβάνουοι»
; οι σύλλογοι μέλη, τόσω ταχύτερον καί τε- 
| λειότερον κατορθοΰσι ταΰτα .

’Εκ τών 1 8 0  τούτων μελών 39  κατε- 
j γράφησαν εις τήν τάξιν τών τακτικών" ήτοι 
• οί κ. κ. Λ. Φρα-Βασίλης Δ. Φ. Γ. Φιτάνίί 
! Δ. Φαρ. Ν. Γεωργίου, δικηγόρος, Π. Πάπα- 

ϊωάννου ιατρός, Μ. Σαπουντζάκης, δικηγό
ρος, Θ. Μαργαρόπουλος, δικηγόρος, Σ. Γι«" 
νόπουλος. Θ. Μεταξάς, I. Μιτσάκης. Λ· 
Η τίνος, Γ. Χαλκιόπουλος, Ν. Θεοδώρου, i· 
Σβορώνος, Δ. Κυμπρίτης, X . ’Αναγνωστό- 
πουλος, Κ . Κυριαζίδης, Κ . Παμπούκης, Ρ· 
Πάππας, Μ. Παναγόπουλος, Ε. Χοϊδάς. Κ· 
Διμητρίτσης, I. 'Ράγκος, Α . Μπέτσος. Α· 
Ζώτος, I. Σκούφος, Π. Μεντσελόπουλος, Β· 
Οίκονομόπουλος, X . Ι’ ιαννόπουλος, Α. Τσ«" 
τσώνης, Π. Μελισσαρόπουλος, Π. ΓΙετρόπον
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λος, σπουδασταί διαφόρων έπιστημών, Ε. 
Αάντζ, Γ. Σκανδαλίδης, Γ. Βλαστός, Γ. 
Βρούτος, λόγιοι.

Είς τήν τών εκτάκτων.
*Η λόγιος κυρία, Κ. Κεχαγιά. Οι εύπαί- 

ίευται αξιωματικοί τοΰ πυροβολικού δπλου 
Π. Κολοκοτρώνης, Κ. Ίσχόμαχος, Ε. Χ ατζή  
Πέτρος καί Ε. Στροΰμπος. Οί πολυμαθείς 
κκί ενάρετοι κληρικοί Γ. Γιακουμής καί X. 
ϊταμ,ατιάδης, άρχιμανδρϊται, 6 κ. I. Μο- 
ο^ονήσιος υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, οί 
Χ.κ. I. Ε. καί Α. Κριεζής αξιωματικοί τοΰ 
ναυτικού, οί αξιότιμοι βουλευταί Α. 'Ρού- 
κης, Α. Βαλέττας καί I. Σιμόπουλος* οί κκ. 
Κ. Μυλωνάς καί Ν. Νεστορίδης, καθηγηταί 
γυμνασίων, ό κ . Α. Σιμόπουλος σχολάρχης 
Ίαί οί κ. κ. Β. Βασιλειάδης, Σακελνλαρόπου- 
λος? Χατζάρας καί Λογοθετόπουλ^ος διδά
κτορες τών διαφόρων έπιστημών.

Είς τήν τών έπιτίμων*
Οί κκ. Δ. Βικέλλας, Π. Λουτράρης, Α. 

'Ράλλης, I. 'Ράλλης Α. Μιλιαρέσης, Ν. Νέ- 
ΪΡ'Ίί, Λ. Κυριάκός καί Α. Βαλλιέρης· καί 
οΐ κκ. Δέ-Γαβριάκ, πρ. τής Γαλλίας ό έλ- 
λϊ,νυτής, Emile Legrand, ό έν Παρισίοις 
καθ/ιγητής gidel, δ αίδεσιμώτατος Hogg έν 
Νιχαία, οί κκ. Π. Χαλκιόπουλος, Ν. 'Ραδος, 
Κ. Πώπ, δ ·|· άγιος "Υδρας Νεόφυτος, ό -}- 
*γιος Θήρας Ζαχαρίας, ό αρχίατρος Β. ν0ρ- 
«ταϊν καί ό βεης Δ. Άοιστάρχης, δ αληθής 
Ουτο? πατριώτης, δστις ύπερασπιζόμενος 

συμφέροντα τής Μ. εκκλησίας κατά τοΰ 
5/.ισματος τών Βουλγάρων, έστερήθη εις ή- 
ιΧι*ν 37  έτών τών οφθαλμών του, έκ δο

λοπλοκίας τών τελευταίων.
Εις δέ τήν τά ίιν  τών άντεπιστελλόντων

75.

Ήτοι οί κκ. Ε. Ά ντ ίπ α ς , Παππαζαφει- 
Γ^ουλος, Τ^αγρής, Καλλέλν,ς, Α. Λιαμαν- 
^ΐτουλος, Ε. Κλάρας, Π. Ινανελλόπουλος, 
Κοσμόπουλος, Ν. Θωμόπουλος, Λ. Παναγό

πουλος, Ε. Άσιμακόπουλος, Ε. Χαιρέτης, 
I. Δάλκος, Δ. Βαρδουνιώτης, Γ. ‘Ροΰφος, 
Α. Σαλταφέρας, Σ. Πανόπουλος, I. Ζωγρά
φος, Θ. Βαφειόπουλος, Ν. Μ. Καΐρης, Ν. 
Πασχάλης, II. Πασχάλης, ϊ . Καμπάνης, Γ. 
ΓΙούμπουρας, Π. Κουβάρας, Β. Μερτικό- 
πουλος, Ε. Μερτικόπουλος, Ε. Τουρνάκης, 
Λ. Στε^γιόπουλος, Β. Κωνσταντίνου, Ε. ’Αν- 
τονώπουλος, Κ. Σκαρπέτης, I. ΓΙαντολέων, 
Α. Χρυσάνθου, Ε. Σωτηρόπουλος, Α. 'Ρι- 
γόπουλος, I. Λουκάς, Π. Καΐρης, Κ. 'Ρου- 
φογάλης, Π. Κούνας, Λ. Καΐρης, I. Κ άγ- 
κος, Μ. Νικόπουλος, Κ. Νικολαίδης, Μ. 
Μάγκος, Δ. Τομαρόπουλος, I. Σπανόπουλος, 
Β. Γιαννάκος, Ν. Δημόπουλος, Ίεμόδεος 
Κωστόπουλος, I. Χαλκιόπουλος, Μ. Λ. 
Ξάνθης, I. Βότζης, Δ. Κουντουριώτης, Γ. 
Στυμφαλιάδης, Κ. Ζώτος, Α. Ζωγράφος, 
Ν. Γερακάρης, Κωτσάκης καί I. Τριγγέτας.

Πάντες διδάκτορες διαφόρων έπιστημών, 
λόγιοι καί έμποροι.

Δυστυχώς ινα μή έπί πολΰ χαρή δ σύλ
λογος διά τήν άπόκτησιν τοσούτων ή
μών συναδέλφων, ό θάνατος έστέρησεν 
αύτόν πολλών μελών, χρησίμων καί αύτώ  
καί τή πατρίδι. Καί δή έν άρχή τής περιό' 
δου, θλιβερά εϊδησις ήγγειλε τώ  συλλόγω  
τόν θάνατον τού Σ. Βασιλειάδη. 'Ο δυστυ
χής νέος μεταβάς κατά τό θέρος εις Γαλ
λίαν, δπως άναπαυθή μικρόν εκ των βιοπο
ριστικών έργασιών, εύρεν έκεΐ τόν θάνατον εν 
ξένη χώρα μακράν τών συγγενών του, μα/.οάν 
τών φίλων του. Ό  σύλλογος τιμών τήν μνή
μην τοΰ προσφϊλοΰς ήμών εταίρου έςελέξατο. 
τόν μέν κ. Π. Ποταμιάνον δπως έκφωνησν) 
έπικήδειον λόγον, τοϋς δέ κκ. I. Μαργαρίτην 
καί Κ. Ηένον, ελεγεία* άλλ’ ό μέν πρώτος 
ένεκεν άσχολ^ειών, παρεκαλ.εσε τον Συλνλογον 
νά τόν άπαλ.λάξη τοΰ θλιβερού τούτου κα
θήκοντος, οί δέ τελευταίο ι έξετέλεσαν τήν 
εντολήν τοΰ Συλλόγου διά δύω ελεγείων
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προκαλεβάντω; την γενικήν επιδοκιμασίαν. 
’Ολίγον έπειτα , άπέθανεν ενταύθα 6 Γ. ΙΙο' 
ταμ.ιάνος, μέλος πολλά ύπέρ τοΰ Συλλόγου 
έργασάμενον* δ Σύλλογος έν έκ^άκτω συνε
δριάσει, ένετείλατο τώ  κ. ϊ .  Δάτσικα νά 
έκφωνήσ·/) έπικήδειον λόγον, καί διέταξε 
πένθος μιας έβδομ-άδος. Μετά τινα  χοονον 
άπεβίωσεν έν Μεσσήννι της ’Ιταλίας  ̂ Α.. 
Μωραϊτίνης, έπίτιμ.ον τοΰ Συλλόγου μέλος, 
σπουδαίος νομομαθής, πρός Sv πολλά ώρει- 
λεν ή πατρίς. Τέταρτον μέλος, οΰ τίνος τον 
θάνατον έθρήνησεν 6 Σύλλογος, ήν ο Ά ρ ’ 
γεΐος στρατηγός Τσόκρης. Τήν λύπην δέ 
τοΰ Συλλόγου ηΰξησεν έ'τι μάλλον ή ψυ- 
y ρότης ήν ή δημοσιογραφία τής πρωτευού- 
σης έτήρησε περί τοΰ θανάτου του. Λεν εΰ- 
ρέΟη μία έφημ,ερίς νά χύστ) δν δάκρυ, διά 
τόν θάνατον εκείνου όστις τοσάκις έχυσε τό 
αίμά του άγωνιζόμ.ενος ύπέρ της πατρίδος. 
’Ίσως τό ονομ.α τοΰ γενναίου στρατηγού, συ- 
νεδέθη εσχάτως μ.ε λυπηράν τινα  π ο λ ιτ ι
κήν άνάμνησιν. Ά λ λ ’ 6 άποθανών δεδικαίω · 
τα ι. 'II δε δημοσιογραφία έπρεπε νά λη- 
σμονήση τό μικρόν τοΰτο παράπτωμα (αν 
τό παράπαν εΐναι τοιοΰτον διότι δεν είναι 
καθήκον έμ.οΰ νά τό εξετάσω) απέναντι 
τών έκόολεύσεων άς προσήνεγκον τή πατρίδι.

ΠΙΪΡΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ.

Ό Σύλλογος συνεδρίασε τακτικάς καί 
εκτάκτους συνεδριάσεις 6 3  έξ ώ/ 2 ίί τ α κ 
τικάς καί 38  εκτάκτους.

ΚΡΓΑΣΙΛΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Έν τή συνεδριάσει τής 2 9  7βοίου άνε- 
γνώσθη ή περί Οαυμ.ασίου όρους, σύντομος 
άλλά περιεκτική διατριβή τοΰ άντεπιστέλ.- 
λοντος μέλους κ. 1. Βογιατζή. Έν τή συνε
δριάσει της 2 0  8βρίου δ εύπχίδευτο; ήμων 
συνάδελφος κ. Ο. 'Ρέντζος άνέγνω τήν περί 
Οικονομικών τών 'Ρωμαίων διατριβήν του,

προϊόν μελέτης βαθείας καί εμβριθούς. Έν 
τή συνεδριάσει τής 31 8βρίου ό κ. Φ. Οι- 
κονομίδης, άνέγνω τό ά. μέρος τής σπου
δαίας περί Έ λλην. ποιήσεως διατριβής του 
παραταθείσης έπί 4 δλας συνεδριάσεις. Έν 
τή διατριβή ταύτη  ό κ. ΟΪ/.ονομίδης διεζ- 
ελθών ολας τάς φάσεις τής έλληνικής ποιή
σεως, μ.ετά μεγίστης κρίσεώς έξετάζων τάν 
στάδιον αύτής, έξήνεγκε σπουδαία συμπερά- 
σματα, άτινα δυστυχώς δέν δύναμαι ν’άνα- 
γράψω ενταύθα. Είς τό τέλος δέ τής ομι
λίας του ταύτης, απήγγειλε ποίημα yap ιέ - 
στατον ΰπό τήν επιγραφήν «Γολιάθ.» Έν 
τή συνεδριάσει τής 3ης Νοεμβρίου, άλλο τι 
μέλος άνέγνω, μετάφρασιν κεφαλαίων τινών 
τών φυλακίσεων τ :ΰ  Σιλβίου Παλίκου, μετά 
βρα^ειαν εισαγωγήν περί τής οίκτρας κα- 
ταστάσεως τής ’Ιταλίας, είς ην περιήλθεν 
αυτη ύπό τήν τυραννικήν διοίκησιν τοΰ 
Φερδινάνδου. Έν τή συνεδριάσει τής 7 η; 
Νοεμ.βρίου, ό κ. Φ. Οί/.ονομίδης άνέγνω 
τό ονειρον τοΰ Άρόλδου, μ.ελέτην φιλο
σοφικήν, 'Ο δέ κ. Κ. Ξένο; απήγγειλε 
τήν Νεφελοκοκυγίαν, ποίημα ώραϊον, έν ώ 
μετά y άριτος ψέγει τήν ιδέαν τών όλί- 
γοιν εκείνων οίτινες ζητοϋσι σ ιίνε ι x a l κα.ΙΛ 
νά καθιερώσωσιν ώς δμ,ιλουμένην γλώσσαν, 
τήν δημώδη. Έν τ·/ί συνεδριάσει τής ! Ου.; 
Νοεμβρίου ό κ. Σ. Κροκιδας, άνέγνω τόν 
βίον τής Θεοδώρας τοΰ Ίουστινιανοϋ, διελ- 
0ών συντόμως άλλά περιε/.τικώς, δλόκλη- 
ρον τήν ζωήν τής εστεμμένης αύτής εταίρας. 
Έν τή επομέντ, συνεδριάσει τής 16  9βρίο’·> 
δ κ. Ά χ .  Ιίαράσχος, απήγγειλε τρία π ο ιν  
μ.ατά του, δύω λυρικά α τήν προσφώνησιν πρός 
τους νέους.» καί «τόν yopov καί τόν τραγου
διστήν,» καί δν εθνικόν, «τήν θάλασσαν τ ί(  
Σαλαμ.ΐνος, η ού ή άνάγνωσις άνέμνησεν ειί 
τους άκροατάς τήν ένδοξον εκείνην μάχ'Λ7 
ην έπέβλεπεν ό κραταιός τής Περσίας μονάρ
χης, όστις κατιόρθωσε νά ραπ lay  καί όι~

σμενσει την θ ά λ α σ σ α ν ! !  Έ πί μίαν ώραν ή 
ζωηρά καί εύστροφος τοΰ κ. Παράσχου Μού- 
οα έκράτει έν τή γλυκεία ταύτνι άναμνή- 
« ι  τούς πάντας, χειροκροτήματα όε, ραγ- 
ίχΐα, ειλικρινή χειροκροτήματα, ύπεδέχθη- 
vj.') τόν προσφιλή ποιητήν κατερχόμενον τοΰ 
βήματος. Έν τή επομένη συνεδριάσει τής 
2 ί  9βρίου, δ κ. I. Μαργαρίτης άνέγνω τόν 
Πετραλείφαν, δράμ.α έμ.μετρον εις πράζεις 5.
Ή ΰπόθεσις τοΰ δράματος είναι φραγκική, 
καί δύναται τις είπεϊν ότι έγράφη έν συνε
χεία τής Μαρίας Λόξα— Πατρι.'Ο Πετραλειρας 
είναι άναντιρρήτως δν τών καλών έργων τής 
νέας δραματικής ποιήσεως. Λι’αύτοΰ ό κ. Μαρ
γαρίτης ή θέλησε νάπραγματοποιήση τήν ιδέαν 
ϊ,νεχει περί τή ςέλλ . σκηνής, τοΰ νά συγχω- 
νευθή δηλαδή ή κλασική μ.έ τήν ρωμ.αντικήν 
σ/ολήν· ή δέσις τοΰ δράματος, είναι ισχυρά, 
ή δέ κάθαρσις κατά τούς κανόνας τής τε- 
/νης απρόοπτος. Οί χαρακτήρες φυσικοί ι 
δίως δε τοΰ Πετραλείφα προσώπου ραδιούρ
γου είναι κάλλιστα  διαγεγραμμ.ενον. Έν 
τή έπομ.ένη συνεδριάσει τής 30  9οριου,
4 κ. Σ. Ι’ιαννόπουλος, άνέγνω έπίτομον ί- 
στορίαν τής πόλεως τού Ναυπλίου. ‘Π δια
τριβή αύτη ήν προϊόν μ.ελετης πολλής. Εν 
τή επομένη τής 1 «  Δεκεμβρίου δ κ. Γ. 
Χαλκιόπουλος, εις ιστορικά; καταγινόμενος 
Ρ·ελέτας, άνέγνω λεπτομ-ερή,τής κ. Σταε7ν 
l̂O'rραφίαν, μετά γλαφυοότητος, διεξελθων, 

τάς περιπετείας τοΰ βίου τή ; έξοχου γυναικος. 
Ίίν τή έπομ.ένη συνεδριάσει τής 1 5 Λεκεμ-βριου 
ό κ. κ .  Άργυρόπουλο; άνέγνω σύντομον 
ιστορίαν τής νήσου Κρήτης. Περιγράψας διά 
βραχέων τό κλίμα καί τόν χαρακτήρα τών 
κατοίκων της, προέβη αφηγούμενος τάς 
κατ’ αύτής έπιδοομάς ξένων λαών, είτα  
προχωρών εϊς τήν περιγραφήν τών διαφόρων 
μα/ών, άς έποιήσαντο οί γενναίοι Κρήτες, 
οθάνει εις τήν τελευταία·; έπανάστασιν 

**ί καταστρέφει τόν λόγον θρηνών τήν

κακήν αύτής τύχην. Έν τή έπομ.ένη συνε
δριάσει τής 2 9  Δεκεμβρίου, δ κ. Γ. Σαπουν- 
τζάκης άνέγνω τό ά. μέρος τής Περί Δι
καίου καί τών έπισημοτέρων νομοδιδασκά
λων, εμβριθούς διατριβής του. Έν τή συνε
δριάσει τής 11  Ίανουαρίου, 6 κ. Λ. Βυζάν
τιος άνέγνω τό πρώτον μ.ερος τής περι Σαπ- 
φοΰς όυ.ιλίας του. Κ ατά τήν συνεδρίασιν 
ταύτην δ καλλιτέχνης αύτός τού λόγου, 
μετά τής οικείας αύτώ γλαφυρότητος διήλ- 
θεν δλό κλήρο ν τόν βίον τής αφελούς ποιη- 
τρίας καί είτα  μ.ετά βαθείας κρίσεώς ποοέ- 
βη εις τήν άνάλυσιν τών ολίγων έργων 
της άτινα  δυστυχώς διεσώθησαν μ.έχρις η
μών. Έν τή συνεδριάσει τής 1 2  Φεβρουάριου 
δ κ. Γ. Άβραμίδης ώμίλησε «περί γυναικός 
παρ’ όθωμανοϊς). περιγράψας λεπτομερώς τά  
ήθη καί έθιαα τών χαρεμίων, έν αίς κατα-  
κλείονται τά  δυστυ/ή εκείνα πλάσματα, 
καταοώμ.ενα τόν Μωάμ.εθ τόν αίτιον τής 
φυλακίσεώς των ταύτη-. Έν τή συνεδριάσει 
τής 2 3  Ίανουαρίου, δ κ. Γ. Χαλικιόπουλος 
μετά μικράν εισαγωγήν απήγγειλε πανυγη- 
ρικόν τινα τού μακαρίτου Τερτσέτη λόγον, 
ον ό δυστυχής ποιητής, έπρόκειτο ν’ άπαγ- 
γείλη τήν 2 5  Μαριίου εί μή ό θάνατος ά- 
πέκοπτε τή ; ζωής του τό νήμα. Έν τή  συ
νεδριάσει τής 2,6 Ίανουαρίου δ κ. Ά ναγνω - 
στόπουλος, άνέγνω τήν περί Τεγαίας καλήν 
διατοιβήν, περιγράψας συντόμως μέν άλλά  
περιεκτικώς πάντα τά  υπάρχοντα καί ϋπάρ- 
ξαντα έν Τεγαία καλλιτεχνικά  έργα. Έν τή 
συνεδριάσει τής 5 Φεβρουάριου δ κ. Λ. Καν- 
τακίδης άνέγνω τήν περί Θαλασσίων αλα- 
των τερπνήν καί ώραίαν πρωτότυπόν δ ια 
τριβήν του. Έν τή συνεδριάσει τής 5 Map - 
τίου, ό κ. Λ. Βυζάντιος έπεράτωσε τήν περί 
Σαπφοΰς ομιλίαν του. Έν τή επομένη συνε
δριάσει ό κ. Θ. Μεταξάς, (ομίλησε περί 
Έλλην. έπαναστάσεως καί Λ. Μεταξά. Έν 
ή ΐ συνεδριάσει τή* 1 3  Μαρτίου, δ κ. Φ.
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Λούζης απάγγειλε διαφόρους αύτοΰ ποιήσεις. 
Έν τ ί  συνεδριάσει τής 2 7  Μαρτίου ό κ· Κ. 
"Όρσταϊν άνέγνω εμβριθή διατριβήν, περί 
τ ις  ιατρικές επιστήμης άτ:ο τών αρχαίων 
χρόνο>ν μέχρ τών καθ’ υμάς. Έν τή συνε
δριάσει τής 30  ό κ. I. Μιτσάκος ώμίλτισε 
συντόμως άλλά μετά πολλής κρίσεως περι 
τοΰ έξοχου ρήτορος Μιραβώ. Έν τή συνε
δριάσει τής 6 ’Απριλίου δ κ. Ν. Ντΐνος α- 
νέγνω τήν μετά βαθυτάτης κρίσεως περί 
’Αρχαίας Ελλάδος γεγραμμέννιν διατριβήν 
του.

Έν -.ή συνεδριάσει τής 1 7  ’Απριλίου ό κ. 
Ο. 'Ρέντζος, ώμίλησε περί τοΰ βίου τών 
τριών μεγάλων ιστορικών της ’Αρχαίας Ε λ 
λάδος, Θουκιδίδου, 'Ηροδότου καί Ξενο- 
φώντος. Ίίν τή συνεδριάσει τής 19  ’Απρι
λίου ό κ. Κ. Κυριαζίδης άνέγνω τήν περί 
Κορίνθου ώραίαν διατριβήν του. Έν τή έπο- 
μέννι δέ συνεδριάσει δ κ. Κ. Παμπούκης ά
νέγνω τήν έπίσης ώραίαν περί Περικλέους 
διατριβήν του.

ΠΕΡΙ ΕΟΡΤΩΝ.

Ό Σύλλογος δύο κατ’ έτος τελεί έορτάς, 
τήν τής 2 5  Δβρίου επέτειον τής συστάσεώς 
του, καί τήν τ/,ς 2 5  Μαρτίου. Άμφότεραι 
αί έορταί αύται έτελέσθησαν κατά τήν πα- 
ρελθοΰσχν περίοδον λίαν άξιοπρεπώς' καί έν 
μεν τή ά. απήγγειλε λόγον σπουδαιότατον 
δ επί τούτω εκλεχθείς κ. I. ’Λργυριάδης 
καί ποίημα ώραΐον ό λόγιος αξιωματικός 
τοΰ μηχανικού κ. X. Χρυσοβέργης έν δέ τή  
β\ ό κ. Λ. Βυζάντιος λόγον διεγείραντατόν 
ενθουσιασμόν πάντων, έν ώ έξυμνήσας τάς 
αθανάτους πράξεις τών ήμετέρων προγόνων 
μετά λεπτότητας έψεξε καί τάς πολιτικάς 
έ/.είνας παρεκτροπάς αϊτινες συνεκίνουν τόσω 
τήν κοινωνίαν ήμών, κ α ί συνετάρασσον τήν 
πολιτείαν ούχί άκινδύνως. Κατόπιν τοΰ κ. 
Βυζαντίου απήγγειλε ποίημα πλήρες έν

νοιας ό πατήρ τοΰ ήμετέρου Συλλόγου κ. 
Θ. Όρφανίδης. Είς άμφοτέρας τάς συνε
δριάσεις ταύτας παρήσαν πάντες οί παρ’ 
ήμϊν έξέχοντες ά'νδρες.

ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Τά ζητήματα έφ’ ών έπέστησεν ιδίως τήν 
προσοχήν του ό'τε Σύλλογος καί ή εφορία, 
είναι τά  έξής'

Πρώτον καθήκον αύτής, έθεώρησεν ή έφο- 
ρία άμα άνέλαβε τά  καθήκοντά της, νά ζη- 
τήσνι παρά τής Σ. κυβερνήσεως, τήν άδειαν 
ν’ άναλάβϊ! δ Σύλλογο? τήν διδαχήν τών 
καταδίκων καί υποδίκων, συμφώνως πρός 
τήν κατά τήν παρελθοΰσαν περίοδον γενο- 
μένην άπόφασιν τοΰ Συλλόγου. Έ πί τούτω  
ΰπέβαλεν είς τό ύπουργεΐον τών έσωτερι- 
κών, αϊτησιν. ϊό  ΰπουργεϊον ύπέβαλε τήν 
αί'τησιν ταύτην εϊς επιτροπήν συνισταμένην 
έκ τών κ. νομάρχου ’Α ττικής, τοΰ διευΟυν- 
τοΰ τής αστυνομίας (άν δέ μ ’ άπ ατα  ή μνή 
μη) καί τοΰ Γ. Γραμματέως τοΰ υπουργείου 
τών εσωτερικών ήτις σκεφθεΐσα έπ’ αύτής" 
τήν άπέρριψεν ώς άποαγματοποίητον. Τοΰτο 
έλύπησε τόν Σύλλογον, φέροντα τήν πεποί- 
θησιν, ό'τι τά έργον παρείχε μέν δυσχερείας, 
ά λ λ ’ οΰκ ήν άκατόρθωτον.

ΊΙ έφορία έν τ ιν ι συνεδριάσει αύτής, ά- 
πεφάσισε ν’ άποταθή πρός διαφόρους άρχάς 
καί ϊδ ιώ τας, ό'πως κατορθώση, ν’ άποκτήση 
δ Σύλλογος έν οίκόπεδον διά δωρεάς, καί 
οϊκοδομήσν) κατάστημα, είς ένοίκιον τοΰ 
οποίου αλίσκει τό πλεΐστον τών ετησίων 
προσόδων του. Καί δή άπετάΟη κατ’άρχάς 
ττρός τό δημοτικόν συμβούλιον Αθηνών δπερ 
άπεφάσισε νά παραχωρήση ό δήμος έν τοι- 
οΰτον τώ  Συλλόγω. Ό κ. δήμαρχος δμως 
έβεβαίωσε τήν έφορίαν ό'τι δ δήμος Αθηναίων 
δέν έχει ουδέ σπιθαμήν γής ίδικήν του. Κα
τόπιν ή έφορία, άπετάθη πρός τήν Μονήν τών 
’Ασωμάτων ήτις χάριν είς τάς άοκνους ένερ-
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γειας τοΰ άξιοτίμου νομάρχου Α ττ ικ ή ς  κ. 
Δρακοπούλου, πρός 8ν ή εύγνωμοσύνη τοΰ 
Συλλόγου εσται αναλλοίωτος, εδωρησεν αυτω  
οίκόπεδον πλ.ησίον τοΰ υπουργείου τών στρα
τιωτικών, έκ μέτρων 1 4 0 0  Ενθυμούμαι ετι 
τήν χαράν καί τόν ενθουσιασμόν τών μελών! 
Καί είχον δίκαιον. Τό έογον είχε περατωθή 
δέν ύπελείπετο ή ή έγκρισις τής δωρεάς έκ 
μέρους τοΰ υπουργείου τής παιδείας, τοΰ 
υπουργείου δε τουτου προίστατο ο κ. Δ. 
'Ράλλης μέλος έκτακτον τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου. 'Ο πρόεδρος τοΰ Συλλόγου έπεσκέφθη 
τόν κ. υπουργόν ό'στις ύπεσχέθη αύτώ την 
έκ μέρους τοΰ ΰποκργείου έγκρισιν τής δω
ρεάς. Φαντασθήτε ήδη τήν άπορίαν και αύ
τοΰ καί τής εφορίας καί τοΰ Συλλόγου, ό
ταν μετά τινας ημέρας υπάλληλος τής νο
μαρχίας τόν είδοποίησεν δτι τό ΰπουργεϊον 
ήκύρωσε τήν πρός τόν Σύλλογον δωρεάν τής 
Μονής, καί δ ιέταξε τήν αύΟωρεί έκποιησιν 
τοΰ οικοπέδου. Ουτω δε δ Σύλλογος υπέ- 
στη ζημίαν μεγάλην, καί τής ζημίας ταυ-  
της πρόξενοςέγένετο έν τών μελών του.

Ή έφορία δι’ αίτήσεώς της έζήτησε παρά 
τοΰ υπουργείου τών εσωτερικών την εγκρι · 
σιν τής συστάσεώς τοΰ Συλλόγου μας. Ο 
δέ κ. Βούλγαρης προθύμως (εφ’ ώ καί εύ- 
γνωμ.ονοΰμεν αύτώ) προύκάλεσε βασ. δια- 
ταγμ.α δι’ ου ένεκρίθη ή σύστασις αυτοΰ

Δ'. Ό Σύλλογος ήσχολήθη έπί πολΰ είς 
τήν σπουδαίαν περί άναγνιοστηριου πρότα- 
σιν τοΰ κ. Γ. Χαλκιοπούλου, διά τής πραγ- 
ματοποιήσεως τής δποίας ΰπεσχετο την 
κατάρτισιν τελείου αναγνωστηρίου. Μετά 
μακράς συζητήσεις ή πρότασις έγενετο όε- 
κτή. Συζνιτηθέντων δε τών πλειστων κεφα· 
λαίων τοΰ συν τή προτάσει ταύτνι ύποβλη- 
θέντος κανονισμού τοΰ αναγνωστηρίου, πα- 
ρεπέμφθησαν τά  λοιπά εις την επιτροπήν 
τοΰ κανονισμού τοΰ Συλλόγου, ού [Λερός θέ
λει άποτελέσειν ή πρότασις αυτη,

Ε\ Συνεζήτη ε ; έπί μακρόν ό Σύλλογός 
τήν άπό τής παρελθούσης περιοόου, εισα- 
χθεΐσαν παρά τίνος μέλους πρότασιν, περί 
συστάσεώς ιττορικοΰ διαγωνίσματος' καθ’ ό 
νά κρίνωνται έργα άφορώντα τοϋς βίους τών 
κατά τό 2 1  διαπρεψάντων άνδρών, καί ιστο
ρικά υπομνήματα, περί τής Σρατιωτικής 
Οικονομικής καί Θρησκευτικής καταστάσεως 
τής έποχής έκείνης. 'Ο Σύλλογος μετά μ α 
κράς συζητήσεις άπέρριψε τήν πρότασιν ταύ
την. Τελευταΐον συνεζητήΟη ή περί άναθεω- 
οήσεως τοΰ κανονισμού πρότασις τοΰ κ. 
Ζησίου. Μετά μακράς αμφισβητήσεις ό σύλ
λογος έδέχθη δτι ό κανονισμός έχει ανάγ
κην άναθεωρήσεως, καί έςελεςατο πεντα
μελή έπιτροπήν, είς ήν άνέθηκε τήν σύνταξιν 

νέου κανονισμού.

1ΙΕΡΙ ΕΕΕΛΕΓΕΕΩΣ.

ΙΙροκειμένου περί εκλογής τών μελών τής 
εξελεγκτικής έπιτροπής, διεσπαρη έν τω  
Συλλόγω φήμη, ότι έν τώ  ταμείω υπάρχει 
κατάχρησις. Δέν ήτο δύσκολον νά εύρεθή ό 
διασπείρων τάς διαδόσεις ταύτας. Ιίάντες 
τήν έννόησαν ήτο εν μέλος ουτινος η ποός 
τόν Σύλλογον έχθρική διαγωγή ήν άπό πολ- 
λοΰ γνωστή. 'Ο κ. Δάτσικας ταμίας τοΰ 
Συλλόγου καί τοΰ Περιοδικού, προς όν ή 
έαπιστοσύνη τοΰ Συλλόγου ήν απεριόριστός, 
παρεκάλεσε τόν σύλλογον, ϊνα μέρος τής ρη- 
Οείσης έπιτροπής άποτελέση καί δ >;. Γ. 
Άβραμίδης, νέος φοιτητής έκ Κ/ττόλεως δ- 
στις έθεωρήθη πατήρ τής φημνις τών κατα
χρήσεων έν τή δϊαχειρίσει τοΰ Περιοδικού. 
'Ο σύλλογος έδέχθη τήν πρότασιν ταύτην, 
καί ούτως ή έξελ. επιτροπή άπετελέσθη έ/. 
τών κ.κ. Γ. Άβραμίδου, Ν. Τζίνη, φίλου 
τοΰ πρώτου, καί τοΰ κ. Χαλκιοπούλου. Έκ 
τής πρώτης συνεδριάσεως ό κ. Χαλκίό 
πουλος ήννόησεν ώς έβεβαίωσε κατόπιν τόν 
σύλλογον, ό'τι ήσαν λίαν ύποπτοι αί προθέ-
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σεις τοΰ Άβραιζ-ίδου, άξιοϋντος, ϊνα αυ
τό ; ι/.ένλάβητήν έςέλεγζιν τοϋ ταμείου τοϋ 
συλλόγο.', ό χ.. ϊζ ίνη ς  τοϋ ταμείου τοϋ 
περιοδικού χ.αί ό χ.. Χαλ:<ιοπουλος την είε- 
λεγξιν τοϋ ’Αναγνωστηρίου, τό αποτέλε
σμα δέ τών εργατιών έ ν ό ς έκάστου αύτών, 
νά ύπογράφωσιν οί λοιποί άσυζητητεί. Ό  κ. 
Χαλιχ.ΐόπουλος άντέστη, είπών οτι δέν υπο
γράφει τυφλοϊς όμμασιν. Ό  χ.. Άί>ραμίδης 
προσεποιήθη δτι ΰπεχώρει εις την εύλογον
ταύτην παρατηρίΐσιν χ,αί αετά παοέλευσιν 8
ημερών περατώνει τήν έςέλεγζιν, χωρίς νά 
ζητησν) παρά τοϋ ταμείου ούδέν σχετικόν 
έγγραφον, ούδεμίαν άπόδειξιν δικαιολογού
σαν τάς δαπάνας. Ιϊίς τήν έςέλεγζιν του 
όμως ώς πρός τήν διαχείρησιν τού Περιο
δικού έτήρησε τήν έξής τάξιν καί τό ακό
λουθόν σύστημα υπολογισμού. « ’Εζεόόθη- 
o a r  rpvJ· Βύρωνος τόσα, είσί συνδρομή'

τα ΐ τόσοι, .Ιαβόντες (ρν.Ι.Ιάόια τόσα, ν- 
π 'ρ γ ο ν ν  είς την άχοθήχην τον σν.Ι.Ιο- 
γου τόσα, άρα τά ύκό.Ι· ιττ.α νπεζηρεσιν 
ό Τ α μ ία ς» . Αιά τοιούτων δέ, [ίαίνων συλ
λογισμών παν ό ,τι ελλείπει θεωρεί έλλειμα 
χωρίς νά ζητήση νά μάθν) ποϋ διετέθη,.

Ίν,τότερον. Ό  κ. Άβραμίδης ειπεν ί 
τήν έξέλεγξιν τοϋ περιοδικού, έζεδόθησαν 
δέκα φυλλάδια άνά χ_ίλια αντίτυπα, ,)-/·ϊ 
χιλ. τεύχη. Είσί συνδρομηταί 3 9 0 , λαβόν- 
άνά δέκα έκαστος 3 ,9 0 0  τεύχη είσί ει; 
τήν άποθ/,κην 3 0 9 9  τεύχη, άρα μέχρι τών 
1 0 ,0 0 0  έλλείπουσι τεύχη τρισχίλια πρό; 
δραχ. μίαν έκαστον δρ. τρ ισχίλιαι. Ο Ια* 
μίας λοιπόν κατεχρήσθη f>p. 3 0 0 0 .

άχο. Ιονθεΐ)

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.

Έχ. τών πολλών παροραμάτων τών έν τώ  άρΟρω ό ά .  Σ ο .Ι ο μ ώ ς  

διορθοϋμεν τά  έξής*
Έν σελ. 2 0 0  στήλη ά. άντί .τe y t M x u  άνάγνωθι π ε φ ϋ η χ ε .

Έν τή μεταφράσει τών στίχων παρελειφΟη μετά τόν τά  «σ^λάγ 

χνά του τά  πατρικά κλπ . ό εξής*
κ έ χ ρ έ ο ν τ α  τ ο ΰ  σ τ ή θ ο υ ς  τ ο ν  β . Ι ε χ ε ι  τ ά  α ί μ α τ α  τ ο ν ·’ κ^· 
α νω τ έρ ω  ά ν τ ί  « λ’ ΐν ι ϊ )  τ ό  α ί μ α  χ .Ι .χ .ή  ά ν ά γ ν ω θ ι «£Μ·> ιύ  

α ί /tci χ . Ι . ι . νί
Έν σελ. 2 0 1  στήλη β'. άνάγνωθι άντί χ χ ν ζ ε ς ,  , χ α ν ε τ ε ς .

Έν σελ. 2 0 2  στήλν] ά. εγημεν  άντ« εγε ιμ εν , .h  r τι) ά.Ιω.χεχή.
άντί Λ ε υ ί τ η ,  ά .Ι ο π ε χ ή ·

Έν σελ. 2 0 3  έν τή υποσημειώσει άνάγνωθι Α ό ι . Ι φ ι ό ι ύ ς ,  αντί

ά ό ε .Ι γ ο ύ ς ·
Έν σελ. 2 0 8  στήλη ά. άνάγν. ά χ α θ α ν α τ ί σ η  ύ ψ ι ι . Ι ο ζ ε ρ α ς ,  άντί 

ύ ι/ ΐ) .Ιο τ ε ρ ο ν ς  χ . Ι χ .


