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Τό φιλοσοφικόν τμημ* τή ; έν Παρισίοις 
’Ακαδηιζ,ίας τών ήθικοπολιτικών επιστημών 
71 ρό έπταετίας περίπου έβετο διαγώνισμα

καθόλου μέν περί τοΰ φιλοσοφικού συστή
ματος τοΰ Σωκράτους ιδία δέ περί τών με
ταφυσικών αύτοΰ θεωριών καί περί τής 
τούτων έπιδράσεως είς πάσαν τήν μετά  
ταΰτα  Ελληνικήν φιλοσοφίαν.

Έκ τών εις τό διαγώνίσμα τοΰτο ύπο- 
βληθέντων οκτώ υπομνημάτων έστέφθη, ώς 
τό πάντων άριστον. τό τοΰ κ. ’Α λ. Fouil- 
lde, άνδρός σοφοΰ, τοΰ καί έ'τερα λόγου ά
ξια έργα φιλοπονήσαντος, έν οίς καί τό έ- 
πιγραφόμενον «Ή Πλατωνική Φιλοσοφία» 
στεφθέν και αύτό παρά τής προμνησθείσης 
’Ακαδημίας, οΰ τίνος αναλυτικήν εκίεσίΥ
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προ τινων έτών έξέδοτο ό διακεκριμένος η
μών συμπολίτης Π. Βραΐλας.

Καί ημείς ούν περί πολλοΰ ποιούμενοι ϊνα 
έκ διαλειμμάτων παρατιθώμεν τη ήμετέρα 
φιλομούσω Νεότητι πνευματικήν τινα παν
δαισίαν έπωφελούμεθα της ευκαιρίας, ην έ- 
σχομεν έκ της προσφάτου άναγνώσεως του 
έν λόγω υπομνήματος, όπως προσφέρωμεν 
σμικρόν τ ι  αύτοΰ γεύμα, άναλύοντες, όσον 
ένεστιν, έπ ί τό συνοπτικώτερον τά  καθ’εκα- 
στα καί την οικονομίαν τοΰ έκτενοΰς τού
του πονήματος, ίνα καί έκ τής άναλύσεως 
τής εμβριθούς πραγματείας τοΰ Γάλλου συγ- 
γραφέως έ'τι καταφανέστερον γένηται τοΐς 
ήμετέροι; σπουδασταΐς τό ύπό τής πείρας 
έκάστοτε έπιβεβαιούμενον, ότι οί σπείροντες 
επ ’ εύλογίαις καί κοπιώντες εϊς τήν τοΰ αρ
χαίου ελληνισμού άροτρίωσιν, καθάπερ 6 κ. 
Fouillee, έπ’ εύλογίαις καί θερίσουσιν.

Έν τώ  προλόγω ό συγγραφεύς πραγμα
τεύεται περί τής μεθόδου, ήν προτίθεται ν’ 
«κολουθήσ·/) είς τήν μελέτην τών Σωκρατι
κών διδασκαλιών, όπως συλλέγων αύτάς έκ 
τών σωζομένων πηγών, καταρτίση ολον τ ι 
συμπαγές καί εύρυθμον- δ ιότι έτ ι καί νΰν 
ύφ ίστα τα ι άδιάλυτον τό ανέκαθεν ΰπό τών 
συγγραψάντων 'Ιστορίαν τής παρ’ "Ελλησι 
φιλοσοφίας άνακινηθέν ζήτημα, άν αί τοΰ 
Σωκράτους φιλοσοφικαί διδασκαλίαι έμπε- 
ριέχωνται γνήσιαι καί ακραιφνείς εϊς τά  ’Α
πομνημονεύματα τού Ξενοφώντος ή είς τούς 
Αιαλόγους τοΰ Πλάτωνος, τών μέν άξιούν- 
των, οτι ό Ξενοφών έγένετο ό μόνος πιστός 
διερμηνεύς τής διανοίας τού διδασκάλου του, 
τών δέ άπ ’έναντίας, ότι, ένώ ό Ξενοφών έν 
τώ προσώπω τοΰ Σωκράτους κυρίοις παρί- 
στησιν ήμΐν τόν πρακτικόν άνδρα, τόν αγα
θόν πολίτην,τό πρότυπον τής αρετής καί τής 
ήθικότητος, ό Πλάτων έν τή εικονογραφία 
τούτου εζαίρει μάλλον τάν διαλεκτικόν, τόν 
φιλόσοφον, τόν διηνεκώς έπανακάμπτοντα

είς αύτά τά  βάθη τής αύιοσυνειδησίας, ϊνα 
ΰπό τοΰ φωτός ταύτης δαδουχούμενος εύ- 
κρινώς διαστείλη τήν πραγματικήν γνώσιν 
τής κατά τό φαινόμενον.

Ά λ λ ’ ό συγγραφεύς τοΰ υπομνήματος 
ά::οφεύγων έκάτερον τών άκρων τηρεί μέσον 
τινά όρον, άσπαζόμένος τήν δοξασίαν τών 
συνδιαλλακτικών τών συναρμοζόντιον τάς 
μαρτυρίας τοΰ Ξενοφώντος μετά τών τοΰ 
Πλάτωνος, έ©’ όσον άνευρίσκουσιν έν τοΐς 
Διαλόγοις τούτου τήν άνάπτυςιν καί τήν 
συμπλήρωσιν τής έν τοΐς Άπομνημονεύμασι 
περιεχομένης στοιχειώδους Σωκρατικής δι
δασκαλίας* όσάκις δέ άπαντώσι διαφωνίαν 
$ ασάφειαν έν ταΐς μαρτυρίαις έκατέρου 
τούτων, παραλαμβάνουσιν ώς ασφαλές καί 
όριστικάν κριτήριον τά ’Αριστοτελικόν κύρος, 
όπερ προσεπιβεβαιοΐ τά  κεφαλαιώδη δόγ
ματα  τής Σωκρατικής φιλοσοφίας.

Ά λ λ ’ εί καί ή μέθοδος αύτη τοΰ 
Fouillee καθέστηκε κοινή καί πρός πολλούς 
άλλους έκ τών περί τό αύτά ζήτημα έπα- 
σχοληθέντων,κέκτηται όμως καί τ ι  ιδιοφυές 
πλεονέκτημα* διότι 6 συγγραφεύς πολλάκις 
έκ τίνος τυχαίας Σωκρατικής ρήσεως, έκ 
τίνος συνεπτυγμένης έννοιας εξάγει εύρυτά- 
τας συνεπείας, α ίτινες καί ώς άπλαΐ είκα- 
σίαι έκλαμβανόμεναι τεκμηριοϋσι τήν διο
ρατικότητα αύτοΰ καί οξύνοιαν. 'ΌΟεν έν 
τέλει τοΰ προλόγου μετά Γαλατικής ευστρο
φίας καί χάριτος προαναγγέλλει, ότι έν ελ
λείψει αύθεντικών μαρτυριών περί τίνος 
σπουδαίου ζητήματος, ύποχρείοθήσεται νά 
ύποβάλλν; τόν Σωκράτη είς τήν μέθοδον, 
καί αύτός πρός τούς άλλους έχρήτο, εί; 
τάς εγχειρίσεις τής μαιευτικής τέχνης του.

Ά λ λ ά  καίπερ άφ’ ενός άνομολογοΰντε; 
τή/ διανοητικήν τοΰ Κ. Fouillee δεξιότητα, 
δέν δυνάμεθα όμως άφ’ ετέρου ν ’ άποκρύψω- 
μεν, ότι η,χρήσις τοΰ είδους τούτου τής Με
θόδου αποβαίνει ενίοτε λίαν κεκινδυνευμέν/1

καί παράτολμος, έφ’ όσον ό Συγγραφεύς έπί 
τινων περιπτώσεων, πεποιθώς ότι μαιευεται 
τον Σωκράτη, τούναντίον αύτός έαυτόν μα ι- 
εύεται, ΰπ ’ εκείνου τιθείς νόθα καί ύπό- 
βλητα.

Μετά δέ τον πρόλογον είσαγόμεθα είς 
αύτήν τήν πραγματείαν έκ δύο άπαρτιζο- 
μένην Τόμων, ών ό μέν είς τρία διαιρούμε
νος βιβλία περιέχει τάς θεμελιώδεις βάσεις 
τής Σωκρατικής διδασκαλίας, ήτοι τήν Δια
λεκτικήν, τή ι περί τής Βουλήσεως θεωρίαν, 
καί τήν ηθικήν, 6 δέ έξ επτά βιβλίων συγ
κείμενος στρέφεται περί τάς κοινωνικοπο· 
λιτικάς, θεολογικάς, αίσθηματικάς, θρησκευ- 
τικάς αύτοΰ θεωρίας καί τάς πρό; τούς αν
τιπάλους σβέσεις του, τελευταΐον δέ τό 
Συμπέρασμα, ή άνακαιφαλαίωσιν τών ούσιω- 
δεστέρων μερών τοΰ όλου πονήματος.

Καί έν μέν τοΐς πρώτοις Κεφαλαίοις τοΰ 
ποοίτου βιβλίου άνακινουμένου τοΰ ιστορι
κού ζητήματος, άν δ Σωκράτης ήκροάσθη 
άλλους συγχρόνους του διδασκάλους καί έ- 
[*ελέτησε συγγράμματα προγενεστέρων σο
φών άνδρών, ή άν έγένετο, κατά τήν ιδίαν 
«'·>τοΰ δμολογίαν, αυτουργός τ ις  τής φι.Ιο- 
βοίρίας, έκ τινων τεκμηρίων εΰφυώς συνδια 
(ομένων, εκ τινων μάλλον η ήττον πιθανών 
εικοτολογιών συνάγεται ότι, έν τώ βίω τοΰ 
Σωκράτους δ ιαστέλλονται δύο Περίοδοι, ή 
ί'-ΐν, καθ’ ην ύπείκων είς τάς όρμάς τής νεα- 
νικής αύτοΰ περιεργείας όλοσχερώ; άφωσιιόθη 
‘ ΐς τήν σπουδήν τής φύσεως άναζηαών τάς 
~ρώτας άρ-/άς καί τά  πρώτα α ίτ ια , καί 
®°μβουλευόμενος τά  κοσμολογικά καί κο- 
®μογονικά συστήματα τής ’Ιωνικής, Ε λε
ατικής καϊ Πυθαγορικής Σχολής, ή δέ, καθ’ 
■'ίν εν ήλικία ήδη καθεστηκυία έπιγνούς τό 
«γόνον των τοιούτων μεταρσιολεσνιών, έ- 
“?απη νέαν όδόν έπασχοληθείς είς τήν πα- 
?ατηρηαιν τού ηθικού κόσμου, άνερευνών άντί 
τοιν ποιητικών καί φυσικών α ιτιώ ν, τήν

τής τελικής αιτίας έννοιαν, τό ού ένεκα καί 
τό τέλος πρός 8 έκαστον τών βντων έστί 
χρήσιμον, όπερ 6 Σωκράτης άποκαλεΐ τήν 
αρχήν τοΰ άγαθοΰ η τοΰ βέλτιστου, άνυ- 
ψούμενος ούτως είς τόν τά πάντα σκοπίμως 
διευθετοΰντα νοΰν έκ τούτου δέ είς ιδέαν έ'τι 
ύπερτέραν,τήν τοΰ άγαθοΰ.

Κ αί δέν άρνούμεθα μέν ότι ό Συγγραφεύς 
εύστόχως διέγνω τό κύριον γνώρισμα τή ; 
τοΰ Σωκράτους φιλοσοφίας καί τά νέον στοι· 
χεΐον, όπερ ούτος προσέθηκεν εις τήν ε π ι
στήμην έφαρμόζων είς τε τήν φύσιν καί τήν 
θείαν νόησιν, ού μήν άλλά καί είς τόν άν
θρωπον καί τήν άνθρωπίνην βούλησιν τήν 
άοχήν τής σκοπιμότητος, άλλά διστάζομεν 
νά παραδε/θώμε* ώς ιστορικόν γεγονός τήν 
ϊκ  τινων περικοπών τού Φαίδωνος σχημα- 
τισθεΐσαν δοξασίαν του, ότι η έπίκρισις τής 
τοΰ Άναξαγόρου θεωρίας παρέσχε τώ  Σω - 
κράτει άφορμήν, ίνα μεταρρυθμίζων τάς φ ι
λοσοφικά; αύτοΰ άρχάς, έκ φυσιοδίφου καί 
μετεωροπόλου μετατραπή, είς διαλεκτικόν καί 
ψυχολόγον, ένώ άλλως έξάγεται έκ τών 
πεοί αυτού βι·γραφικών ειδήσεων, ότιπρω ΐ- 
μως άνεπτύχθη αύτώ ή τάσις τού νά πεί- 
θηται είς τό πρόσταγμα τοΰ έν Δελφοΐς 
μαντείου, τά, γνώ θ ι σαυτότ, έπιμόνως έ- 
νασκούμενος περί τήν έκπλήρωσιν τής απο
στολής του απέναντι τών περιεργαζομένων 
τά  ύπό γής καί τά  ούράνια.

Κατόπιν δέ ό κ. Fouillee παραλληλίζων 
τά  διοίδοχικά στάδια τής φιλοσοφικής πο
ρείας τοΰ Σωκράτους πρός τάς ποίκιλας εκ- 
δο/άς τοΰ πολυθρυλλήτου άποφθέγματος 
rr& fft σ α υτύτ , άποφαίνεται, ότι έν τη  
αύτογνωσία ό Σωτράτης κατά πρώτον πε- 
ριελάμβανε τήν γ> ώ σ ι>* τής ήθιχής αύτοΰ 
ά/ΐίας, όρον απαραίτητον τής είς τήν άρετήν 
έπιδόσεως. Ά λ λ ’ ή γνώσις τής ηθικής προϋ- 
ποτίθησι τήν τής Λογικής, ήτις, προφυλάτ- 
τουσα ήμάς άπό τής απάτης,καθίστατα ι μέ-
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σον άναγκαΐον προς τήν ηθικήν* ύπό δέ την 
Λογικήν κε ϊτα ι ώς βάσις ή ψυχολογ ία , 
καθό η μόνη όδός ή άγουσα εϊς την έπίγνω- 
αιν τοϋ άληθοΰς καί τών είς άνακάλυψιν 
τούτου συντελουσών Μεθόδιον. Τέλος δέ 6 
φιλόσοφος σπουδάζων εαυτόν ανευρίσκει έν 
έαυτώ την ανθρωπότητα προχωρεί εις τά  κα
βάλου, καί εις τοϋς γενικούς νόμους, καθ’ οΰς 
ή άνίρωπότης άναπτύσεται* έν ένΐ S i  λόγω 
*κ της ψυχολογίας προσβιβάζεται είς την 
μεταφυσικήν, ής τό άντικείμενον εΐναι τό 
αύτό πρός τά τής ήθικής, είναι αύτό τά α
γαθόν, ή πρώτη καί τελική α ιτ ία  τοϋ παν
τός. "Οθεν ή Σωκρατική διάνοια, κατά τόν 
κ. Fouillie διαγράφει κύκλον, έφ’ δσον ή 
άφιτηρία συμπ ίπτει μετά τοϋ τέρματος, έφ’ 
ίσον ή ’Ηθική καί Μεταφυσική συνταυτί
ζονται ώς προς τήν τοΰ άγαθοϋ ιδέαν. Ό θιν  
τό Γ ν ω θ ι  cavzdr  ύπερβάλλον τά  δρια τής 
ήίικής έπεκτείνεται καί περαιτέρο) προσλαμ- 
βάνον λογικήν ψυχολογικήν καί μεταφυσι
κήν έννοιαν.

Ά λ λ ’ άρά γε καί έν έπιγνώσει διατρέχει 
ό Σωκράτης τά  διαδοχικά ταϋτα  τής επ ι
στήμης στάδια ; έχει άρά γε ευκρινή συνεί- 
δησιν, ο τ ι  πρός έπίλυσιν τοϋ ήθικοϋ ζητή
ματος προσδεΐται τής έπικουρίας τριών άλ
λων έπιστημών, τής Λογικής τής Ψυχολογίας 
καί τής Μεταφυσικής ; Καί αύτό; δέ 6 συγ- 
γραφεϋς ευλαβούμενος μή περιπέστι είς προ
φανή αναχρονισμόν, είσάγων τόν πρό δισχι- 
λίων *τών καί έπέκεινα άκμάσαντα Σω- 
κράτη έπαγγελλόμενον τήν διδασκαλίαν φ ι
λοσοφικής έγκυκλοπαιδείας οϊα έν τοϊς νεω- 
τέροις χρόνοις διδάσκεται κολάζει όπωσοΰν 
τόν ισχυρισμόν αΰτοΰ τροπολογικώς επιπρο
σθέτων, δτι 6 Σωκράτης δέν έδοικεν έαυτώ  
ακριβή λόγον τών διανοητικών αύτοϋ έργα
σιών, ούόέ διέστειλε σαφώς τάς ποικίλας 
σημασίας, άς τινας άλληλοδιαδόχως επιδέ
χεται τό γνω θ ι cavzdr· Ά λ λ ’εΐναι, λέγει,

ούχ’ ήττον άναντίρρητον ό'τι ό Σωκράτη; 
ηθικολόγος ών δέν ήδύνατο νά μή ήναι έν- 
ταυτώ  λογικός, ψυχολόγος, μέχρι δέ τινο; 
καί μεταφυσικός. Πλήν ό συγγραφεύς καί- 
περ διά τής προσθήκης ταύτης άποπειρο'ψ.ε- 
νος νά έπανορθώσνι δ ,τι προηγουμένως άπε- 
φήνατο, καί νά συγκεοάσνι τάς περί τή; 
καθολικότητος τής Σωκρατικής φιλοσοφία; 
άκράτως έξενεχθείσας κρίσεις του, έξελέγ- 
χετα ι δμως έκλαμβάνων τά έν δυνάμει άντί 
τοΰ έν ένεργεία, καί συγχέων τά  μεθόρια τοϋ 
κοινοΰ καί τοΰ έπιστημονικοΰ λόγου* διότι 
καί εΐ(· αύτών τών κοινών καί χύδην αν
θρώπων τά  δίΛ,νοήματα καί τούς λόγους 
έ'γκεινται τά  σπέρματα πλείστο;ν λογικών, 
μεταφυσικών καί ψυχολογικών αληθειών, 
άλλά δέν έπεται έντεΰθεν, δτι οί τοιοϋτοί 
εΐσι καί έπιστήμονες, ένόσω άγνοοϋσι τήν 
φύσιν, τό άντικείμενον καί τά  δρια έκαστον 
τών διαφόρων τούτων κλάδίον τής φιλοσο
φικής έπιστήμης, ένόσω στερούνται συστη
ματικών γνώσεων καί άμοιροϋσι τών πρώ
των άρχών καί τών έκ τούτων κατά λογικήν 
ανάγκην έξαγΟμένων συνεπειών, καθάπερ ό 
εύχερώς καί άπταίστω ς λαλών γλώσσαν τινα, 
ή ό κατ’έμπειρίαν διεξάγων πολυπλόκου; υ
πολογισμούς δέν άπακαλεΐται δι’ αύτό τοΰτο 

γραμματικός ή μαθηματικός, άν μή προη
γουμένως εντριβής γένηται περί τήν γραμ
ματικήν ή τήν μαθηματικήν έπιστήμην. ;

Τούτων ουν προταχθέντων ό συγγραψευί 
άοχόμενος άπό τής λογικής έν έκτάσει πραγ
ματεύεται περί τής Σωκρατικής Μεθόδου, η' 
τ ις  άναδειχθεΐσα γόνιμος σπουδαίων αποτε
λεσμάτων διεχάραξε νέαν όδόν εις τήν 'Ελ
ληνικήν φιλοσοφίαν. Ταύτης δέ λεπτομερώ? 
άποσυνθέτοιν τάς ποικίλας έργασίας έξ«ίρει 
κατά πρώτον τάς δύο αύτής πλευράς, ^  
ειρω νείαν, ή τήν ελεγκτικήν καί τήν it«r  
ενπ χ ή ν  ή εΰρετικήν, ών ή μέν διαπεραίνε' 
τα ι διά τής ίζ α γω γή ς  ή τοΰ συλλογισμού
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εκτυλίσσοντος άπάσας τάς συνεπείας δεδο
μένης τινός άρχής. "Οθεν τήν Μέθοδον ταύ- 
την χρώμενος δ Σωκράτης κατά τοΰ α ν τ ι
πάλου του, κατ’ άρχάς μέν προσποιείται, 
δτι παραδέχεται παν εΐτι έκεΐνος ώ; άλη- 
θές ύποτίθησι. Κατόπιν δέ άναγκάζων αύ
τόν νά άναπτύξν) τήν αρχήν του, νά έξαγά- 
γ·/ΐ τάς έν ταύτη  έγκλειομένας συνεπείας, 
τόν φέρει έπί τέλους είς συναίσθησιν τής 
απάτης του, καί διά τής εις άτοπον απα
γωγής τόν διευθύνει, δπως έξελέγξη αύτός 
άφ’ έαυτοϋ τό ψεΰδος τής ύπ ’ αύτοΰ τεθεί- 
er,; άρχής. Αυτη δέ είναι ή πολύκροτος τοϋ 
Σωκράτου; ειρωνεία ήρέμα καί κατά μικρόν 
προβιβάζοντας τόν συνδιαλεγόμενον είς τήν 
άνεύρεσιν τών ιδίων αύτοϋ άντιφάσεων, ένώ 
αύτός προσπειεΐται πλήρη άγνοιαν, καί ύπό 
φιλομαθείας έλαυνόμενος αποτείνεται εις 
άλλους, ϊνα παρ’ αύτών διδαχθ·/]* άλλά διά 
τών άπευθυνου.ένων έρωτήσεων περιάγων 
αύτοϋς είς αμηχανίαν έξεγείρει είς συναί- 
σίησιν τής ιδίας αύτών άμαθείας συνάμα

καί οίήσεως.
'Η δέ Μ αιευτική ή Εύρετική Μέθοδος χρή· 

ται πρό; τόν σκοπόν της έκτός τής εξαγω
γή; καί τής διαιρέσεως ήτις εστί τά οργα- 
νον τής ειρωνείας καί έτέραν τινά λογικήν 
εργασίαν, τήν επαγω γήν, δ ι’ ής έκ τών 
μάλιστα γνωστών καί έκ τών καθ’ έκάστην 
εί; τήν άνθρωπίνην πείραν ύποπιπτόντοιν 
αναβιβάζεται ό ακροατής εις καθολικήν τινα 
«λήθειαν. 'Όθεν έξαγωγή καί επαγωγή εΐσι 
όΰο αντικείμενα ι έργασίαι τή ; Σωκρατικής 
μεθόδου, ών ή μέν έκ τών πρώτων αρχών 
''-«τέρχεται είς τάς έσχάτας συνεπείας, ή δέ 
” 0 άνάπαλιν, έκ τών έσχάτων συνεπειών α 
νέρχεται εί; τά ; πρώτα; άρχά;. Τή; μέν 
«φετηρία είναι τό καθόλου, τά γένος, τό δέ 
τέρμα είς 8 καταντά διά τής δλης σειράς 
τών ειδών είναι τά  καθ’ έκαστα- τής δέ 
τουναντίον αφετηρία μέν είναι τά  καθ’ εκα-

στα, τέρμα δέ τά καθόλου. "Οθεν τάς δύο 
ταύτας συμπερασματικά; έργασίας, τήν ά- 
νιοΰσαν έπί τάς άρχάς καί τήν κατιοΰσαν 
έκ τών άρχών, ιδία δέ τήν πρώτην, έν εϊδει 
διαλόγου έχρήτο ό Σωκράτης πρός τούς 
αύτώ συνδιαλεγομένους νέους, ούχί διδάσκων 
έξ επαγγέλματος, άλλά συζητών μετ’ αύ
τών, καί άποτείνων αύτοϊς έρωτήσ&ι; σκοπί- 
μω; καί έντέχνω;, ϊνα λαμβάνν) πείραν αύ
τών πώ ; έχουσι περί έπιστήμης. Διότι συ- 
χνάκις έλεγεν δτι δέν είναι αύτός διδά
σκαλο; τή ; έπιστήμης καί ικανός νά τήν 
μεταγγίσν] είς άλλους, ά λλ ’ δτι έκαστος εί
ναι αύτοδίδακτο; προσδεόμενο; μόνον έξιο- 
τερική; αφορμή; καί χειραγωγίας δΐ έπ ιτη- 
δείων έρωτήσεων, δπως άποτίκτν) τά ; έν τί) 
ψυχίί αύτοϋ έγκυμονουμένα; γνώσεις. "Οθεν 
κατά τήν Σωκρατικήν θεωρίαν ή έπιστήμη 
εΐναι έμφυτος* επομένως δέ τά μανθάνειν 
είναι ζ ίχ τε ιν , καί τά διδάσκειν τούς ά λ 
λους μαιεύεοθαί·

"Εν δέ έκ τών συστατικών στοιχείων 
τής λογικής με )όδ ου τοΰ Σωκράτου; είναι 
*καί ό ορισμό;, δστις, κατά τήν ό;-θήν πα- 
ρατήρησιν τοΰ κ. Fouillee, είναι τό προϊόν 
καί ή «υγκεφαλαίωσις τών δύο προηγουμέ
νων έργασιών, τής έξαγωγή; καί τής έπα- 
γω γή;, τή ; άναλύσεω; καί τής συνθέσεω;. 
Διά μέν έκείνη; δ Σωκράτης άνεκάλυπτε 
τά ; ειδικά; διαφοράς, διά δέ ταύτης τό γέ 
νος,εί; S αύτη υπάγεται* διότι ή φύσις αν
τικειμένου τινάς δέν δύναται όλοσχερώς νά 
γνωσθή, εΐμή διά τοΰ γένους καί τής ειδικής 
διαφοράς.

Ά λ λ ’ δτι μέν ό Σωκράτης έποιεΐτο χρή
σιν έκατέρου τών ειδών τούτων τής λογι
κής μεθόδου, δτι έφήρμοζεν δτέ μέν τήν ε 
ξαγωγήν, δτέ δέ τήν έπαγωγήν άναλόγως 
τών περιστάσεων καί τοΰ ποιοΰ τών συν- 
διαλεγομένων προσώπων, περί τούτου ά- 
νενδοιάστως παραδεχόμεθα τήν δι’ ίστορι-
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κών μαρτυριών κυρουμένην άφήγηση/ τοΰ 
συγγραφέως, άν δ[ι.ως έφαρμόζων ταύτας  
ήπίστατο καί τήν ειδικήν έκατέρας τούτων 
τών εργασιών λειτουργίαν καί σκοπιμότητα, 
περί τούτου ούδέν τ ι  θετικώς καί ώρισμ.ένως 
άποδείκνυσιν. ‘Όθεν ήμεΐς στηριζόμενοι έπί 
τοΰ κύρους του τε Ξενοφώντος 1) καί τοΰ 
Άριστοτέλους %) τοσοΰτον μόνον διακοατοΰ- 
μεν ώς βέβαιον, δτι ό Σ<υκράτης έν τοΐς έπί 
μέρους καί τοΐς καθ’ έκαστα έπιζητών αεί
ποτε τό καθόλου, τό γενικόν, όπερ κατ’αύ- 
τόν έξηγεΐ τν,ν ουσίαν καί τόν λόγον έκα
στου τόν ό'ντων, πρός άνακάλυψιν τούτου 
κατηύθυνε τήν μέθοδον, ήν ένήσκει έκ τοΰ 
παρατυχόντος έφ’ οίασδήποτε κοινής δοξα
σίας καί παραστάσεως, δέν έπεξειργάσθη ό
μως αύτήν επιστημονικής, καθάπερ μετά 
ταΰτα  ό ’Αριστοτέλης, όπωςχρησιμεύστ] είς 
καταρτισμόν καί συστηματοποιησιν φιλοσο
φικών γνώσεων. νΟλως δ’ εΐπεΐν ή Σωκρα
τική μέθοδος δέν εΐναι μεθοδολογική θεωρία, 
άλλά παρίσταται ώς εμπειρία, ώς προσω
πική δεξιότης τοΰ φιλοσο®οΰντος υποκει
μένου.

Πλήν ποός συμπλήρωσιν της έπικοίσεως 
ταύτης προσθετέον, ότι δ κ. Fouillee άπο- 
πειρώμενος ίνα προσδιορίστι τό όροθέσιον της 
περί μεθόδου Σωκρατικής καί Πλατωνικής 
θεωρίας ρινηλατεΐ, ώσπερ κύων Λάκαινα, ό
πως έν ένί καί τώ  αύτώ Πλατωνικώ δια- 
λόγω, τώ  Μένωνι, δια κρίνη τ ί μέν ίδιον τώ  
δίδασκά),ω, τ ί  δέ τώ μαθητή αύτοΰ, τ ί  θεω- 
ρητέον ώς Σωκρατικήν κ α ίτ ί  ώς Πλατωνικήν

(Ί) II , 5, 1. Ό Σωκράτης ούοέπότε 'έλεγε j 
σκοπών συν τοΤς συνοΟσι, τ! έκαστον είη των 
δντων Π , ο, |5. όπότε αύτός τι τ£ρ λόγψ 
όιεξίοι 6ιά των μάλιστα όμολογθυμένων έπορεύε- 
το. _  (2) Μίτα'ί. XIII ί .  ’Εκείνος (;y Σωκρά
της) εολογως εζητει τό τί έστιν... Λύο γάρ έστιν 
& τις αν άπô oirj Σωκράτη δικαίως, τούς τ ’ έ- 
πακτικονς λόγους και τό όρίζεσΟαι καθόλου.

j συμβολήν είς τήν 'Ιστορίαν τής ελληνική;
| φιλοσοφίας.

'Όθεν άνατέανων τόν διάλογον τοΰτονι i
μετά μικροσκοπικής ακρίβειας, ούχί δε καί 
άναλόγου πειστικότητας, διατείνεται ότι ο 
μέν Σωκράτης έδόξαζεν, ότι ή επιστήμη εί

ί ναι έμφυτος είς τόν άνθρωπον, καί ότι πα; 
τις ές έαυτοΰ παράγει αύτήν συμ-βοηθούμε- 
νος μόνον ύπό τίνος όδηγοΰ, ή προκαλούμε- 

; νος εκ τίνος εξωτερικής αφορμής, πρό πάν
των δέ δ ι’ έρωτήσεων- ό δέ Πλάτιυν καί 
προσωτέοω έλαύνων συνεπέραινεν, ότι ή £- 
πιστήμη είναι άνάμνησις, καί ότι δ διδα
σκόμενος κυρίως άναμιμνήσκεται τάς άλν)- 

■ θείας, ά'ς τινας ή ψυχή αύτοΰ είχεν έπο- 
πτεύσειν έν τ ιν ι προηγουμένη καταστάσει, - 
καθ’ ην έτέρπετο θεωμένη αύτό καθ’ εαυτό 
τό καλάν, τό αγαθόν, τό αληθές. "Οθεν ού
τος έκ μέν τής άναμνήσεως προχωρεί εί; 
τήν προόπαρξιν, έκ δέ ταύτης είς τήν έπο- 
πτείαν τών ιδεών. Έκ τών είρημένων ούν 
συνάγει ό συγγραφεύς, ότι εις μέν τάν Σω
κράτη δικαιούμεθα ν’ άπονείμωμεν μόνον τό 
ψυχολογικόν καί λογικόν μέρος τής περί τον 
εμφύτου τής επιστήμης διδασκαλίας, τό δέ 
μυθικόν καί μεταφυσικόν αύτής πηγάζει έκ 
τοΰ συνδυασμοΰ Πλατωνικών ιδεών μετά 
τής τών Πυθαγοοικών μ.ετεμ.ψυχ ώσεως.

Ά λ λ ά  τίς  ή ανάγκη νά προσφεύγωμεν 
εις τοιαύτας βεβιασμένας διχοτομήσεις; ά*. 
προκαταλήπτως παρακολουθοΰντες τήν βαδ- 
μιαίαν πρόοδον τής παρ’ "Ελλησι φιλοοο· : 
φιας, καταμανθάνομεν ότι δ μέν Σωκράτν)? 
διά τής μαιευτικής αΰτοΰ τέχνης, ήτις h  ί 
απλώς είδος τ ι  φιλοσοφικής προπαιδεία?) 
υπεβοηβει τους εισετι απαιδαγώγητους περί 
το φιλοσοφεΐν νέους, όπως αύτοί καθ’ έαυ- 
τους εξευρισκωσι καθολικάς τινας έννοια?) 
παρεχούσας είς τό πολλαπλοΰν τών ΰπ’αϋ- 
τας υπαγόμενων εννοιών ένότητα, όπως αν- 
τοί καθ’ εαυτούς τίκτω σι λόγους καλού;
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καί αληθείς. Ό δέ Πλάτων άφ’ ύψηλοτέρας 
σκοπιάς έξετάζων τήν φύσιν τών όντων ύ- 
ττελάμβανεν ότι τό καθ’ όλου εΐναι έμφυτον 
είς τόν άνθρωπον, ότι ή έπιστήμη δέν προσ
λαμβάνεται έτοιμη έξωθεν, δέν είναί τ ι  έ- 
πείσακτον, ώς έν άποθήκν) τή μνήμη ένα- 
τοταμιευόμενον, άλλ’ ή νόησις απόρροια οϋ- 
οα αύτής τής θεότητος έν μέσω τοΰ περι- 
στοιχίζοντος αύτήν αισθητού κόσμου, έν μ.έ- 
cw τής ποικιλίας τών μεταβολών καί τών 
αντιφάσεων αύτή εις έαυτήν έπαναστρεφου- 
ίμ άπτεται τοΰ νοητοΰ, καί έρχεται είς έ- 
πίγνωσιν τών συμφύτων αύτή ιδεών, αϊτινες 
οιιναπαρτίζουσι τήν ουσίαν αύτής καί ΰπό- 
ττασιν. Ά λ λ ά  τήν θεωρίαν του ταύτην συ- 
νήθιος ό Πλάτων περιβάλλει διά πόιητικών 
εικόνων καί θρησκευτικών συμβόλων, ώς έν 
τώ Φαίδρω καί έν άλλοις διαλόγοις.

Μετά τήν διευκρίνησιν ταύτην τής Σω
ματικής μεθόδου γίνεται μετάβασις είς τό 
δεύτερον βιβλίον έπιγραφόμενον «Διαλεκτι- 
rr i τής Πράξεως, ή θεωρία τής Βουλήσεως», 
εν ώ ό συγγραφεύς εν πρώτοις παρατηρεί, 
°τι κατά τήν Σωκρατικήν διδασκαλίαν, ή 
διαλεκτική απεργάζεται ού μόνον τό όρθώς 
διανοεΐσθαι, άλλά καί τό κατ’ άρετήν πράτ- 
τειν, διότι οί τήν διαλεκτικήν έπιστάμενοι, 

κατά γένη τά  πράγματα ταξινομοΰντες, 
γίνονται έπιτήδειοι, είς τε τούς λόγους καί 
‘‘άς πράξεις· δ ιότι ή διά τής διαλεκτικής 
''•ατορθουμένη τάξις τών έννοιών, τών γε
νών καί τών ειδών, θέτουσα τό γενικώτε- 
ρον αγαθόν πρό τοΰ μερικωτέρου καί μάλλον 
~εριωρισμένου, ή λογική αύτη τάξις ή ά- 
“οτελοΰσα τήν έπιστήμην, μεταβαίνει καί 

τάς πράξεις, καί γ ίνετα ι άρετή. 'Ο δν- 
Τ<0? διαλεκτικός τοΐς λόγοις ανάγκη νά 
^«ι τοιοΰτος καί τοΐς εργοις. "Ινα γ τις έ- 
ν*ρετος, άρκεΐ νά έπ ίστατα ι πώς νά τα ξ ι-  
°ιυ·'ί τά πάντα κατά γένη καί είδη. Ό γι- 

ν(05*ων τίνα θέσιν κατέχει έκαστον πράγμα

εις τήν σειράν τών ειδών καί τών γενών, 
γινώσκει συνάμα τήν τελικήν αύτοΰ αξίαν, 
τήν σχετικήν αύτοΰ χρήσιν καί ωφέλειαν. 
Τά δέ πρός τι χρήσιμον είναι καί αγαθόν, 
καί τό άνάπαλιν δε τό πρός τ ι αγαθόν εί
ναι καί χρήσιμον" σχετικόν αγαθόν καί σχε
τική  χρησιμότης είσί, κατά τόν Σωκράτη, 
έννοιαι συνώνυμοι. Ά λ λ ά  τά  σχετικά ταΰτα  
άγ'αθά άποκαλεΐ ό αύτός άμιρί.ίογος, ήτοι 
τά  αύτά πράγμ.ατα ύπό τινα μέν έποψίν εί- 
σιν άγαθά, ύπό έτέραν δέ κακά* οίον τά  
ποτά καί τά  έδέσμ.ατά είσι μέν άγαθά, ό
ταν συντείνωσι πρός τήν υγείαν, κακά δέ, 
όταν γίνωνται α ίτ ια  νοσήματος.

Καί ότι μέν ό Σωκράτης διανύων τήν 
δλην συστοιχίαν τών πεπερασμ.ένων και σχε
τικών αγαθών καί χρησίμων καταντά  εις τ ι  
απόλυτον αγαθόν, όπερ έστί τά τέρμα τής 
διαλεκτικής τής πράξεως, τοΰτο όρθώς κα- 
τεΐδεν ό συγγραφεύς' ότι όμως έν τγ  Σωκρα
τική διδασκαλία τό απόλυτον αγαθόν ού- 
δεμίαν κέκτηται θετικήν καί συγκεκριμ.ένην 
έννοιαν, ότι άστατεΐ ούδένα λαμ.βάνον μό
νιμον προσδιορισμόν, τοΰτο διέλαθε τήν οξυ- 
δέοκειαν αύτοΰ. Διότι έρωτώμ.ενος δ Σωκρά
της, τ ί  έστιν ή πράξις τοΰ άγαθοΰ, άπαντα, 
ότι είναι ή έπιστήμη αύτοΰ- διότι όστις έ- 
π ίσ τατα ι τό αγαθόν, άναγκαίως τό πράττει. 
Ά λ λ ά  τ ί είναι τό περιεχόμενον άύτής τής 
επιστήμης είς τ ί  σ υν ίσ τα τα ι; είς τήν έρώ- 
τησιν ταύτην πάλιν άπαντα, είς τήν πρά- 
ξιν τοΰ άγαθοΰ. Έκ τοιούτου δέ διαλλήλου 
κύκλου ούδέν τ ι  σαφές καί ώρισμένον έςά- 
γεται.

Ά λ λ ά  φέρε νΰν ίδωμεν έκ τίνων ψυχο
λογικών γεγονότων όρμώμενος ο κ. Fouil
lee, καί πώς όδεύων είς τούς συλλογισμούς 
του, παριστάνει τόν Σωκράτη έξικνούμενον 
είς τήν τοΰ απολύτου άγαθοΰ έννοιαν.

Ό Σωκράτης, λέγει, ήκολούθησε τούς άν- 
τιστοιχοΰντας βαθμ-ούς τοΰ χρησίμου καί
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τοϋ αγαθοί» ως πρό; τά  πράγματα, άλλά  
φθάσας εις τήν άνθρωπίνν,ν προσωπικότητα 
πιστεύει οτι αυτη συνίστατα ι είς τόν λόγον. 
"Οθεν τό όντως αγαθόν τοΰ ανθρώπου εΐναι 
τό του λόγου, έπομέ\ω·, 8ε τό απόλυτον 
αγαθόν διότι τό αγαθόν, ό'περ απαιτεί ό 
λόγος είναι άπειρον και απόλυτον, διότι τά 
ϊδιον αύτοΰ αγαθόν είναι τά αγαθόν αύτό 
καθ’ εαυτό. Ό  λόγος είναι τά σημείο ν, έν ώ 
συμπίπτουσι τό τε προσωπικόν και τό ά- 
πόλυτον. Τά έμόν άρα άγαθόν δέν άντίκει- 
τα ι πρός τά άγαθόν αύτά καθ’ έαυτό, ουδέ 
πρός τά τών άλλων δντων, μάλιστα  δέ έάν 
ταΰτα τυ“, χάνωσιν οντα λογικά, ενεκεν τοΰ 
λόγου αύτών τείνοντα πρός τ ι τέλος κοινόν. 
Ίο απόλυτον λοιπόν καί άναλλοίωτον αγα
θόν, όπεο εστ'ιν αείποτε καί χρήσιμον, με- 
ταδιώκει ο Σωκράτης ώς τόν μόνον τελικόν 
σκοπόν δστις ουδέποτε μετατρέπεται καί 
αύτος ως (Λεσον προς άλλον τινά <7&οπον 
υπέρτερον. Ώς τοιουτον S i απόλυτον σ/.ο- 
πόν τοΰ ανθρώπου παραδέχεται τήν ενδα ι- 
μ ο ν ια ν , άλλ’ υπο τόν όρον νά μή συγχέιο- 
μεν ταύτην μετά τής ευτυχίας, ήτις είναι 
άποτελεσμα τής συνδρομής τυχαίων περι- 
στάσειυν, άλλά νά τήν θέτωμεν εις τήν εν
δόμυχον εκείνην αύτάρκειαν, ήν άπεργάζεται 
η εμφρων καί έπιλελογισμένη τοϋ άνθρώπου 
ενέργεια, καί ή'τις κ α τ ’ άντίθεσιν πρός τήν 
ευτυχίαν καλείτα ι ύπό τοΰ Σωκράτους εν- 
πρ α ζία . Τοϋτο δέ τό αγαθόν,ό'περ έστϊ ταύ- 
τόν πρός τήν ευδαιμονίαν, ούδέ συντίθεται 
ές άμφιλόγων καί διφορούμενων αγαθών, 
οίά εΐσιν ή ισχύς, 6 πλούτος, ή δόξα κ τλ . 
είναι ό τελικός δρος τής Σωκρατικής δ ια 
λεκτικής.

ΙΙρος εμπέδωσιν δέ δτι τοιαύτη ήν ή περί 
τοΰ απολύτου αγαθοΰ Σωκρατική διδασκα
λία ο συγγραφεύς φέρει είς μαρτυρίαν χωρίον 
τ ι εκ τών Ξενοφωντείων ’Απομνημονευμάτων 
(Β. II. VI). ’Α λλ ’ ϊνα έκτιμήσωμεν δεόν

τως κατά πόσον αύτώ επιτρέπεται ινα έπί 
τής βάσεως ταύτης άνεγείρνι τό έαυτοΰ οι
κοδόμημα,προηγουμένως διευκρινήσωμεν τήν 
έννοιαν τοΰ έν λόγω χο^ρίου. Λιστάζοντος τοΰ 
Κριτοβούλου, άν είναι δυνατόν νά ΰπάρξτ, 
φιλία  μεταξύ τών άνθρώπιον, ένώ καί αύτοί 
οί ένάρετοι πολλάκις στα<πάζουσι περί τοΰ 
πρωτεύειν έν τα ϊς πόλεσι καί ΰπά <ρθόνου 
μισούσα άλλήλους, ό Σωκράτης έπίλύει τόν 
δισταγμόν του τοΰτον παρατηρών, ό'τι φύσει 
οί άνθρωποι δτέ μέν είσί εύδιάθετοι πρό; 
τήν φιλ ίαν, διότι εχουσιν άνάγκτ,ν αμοιβαίοι; 
συνδρομής καί βοήθειας, ότέ δέ ρέπουσι πρό; 
τήν έχθραν, διότι σχηματίζοντες τήν αύτήν 

γνώμην περί τών κα.Ιών κα ι ήόέων (τά  "'· 
γάρ αύτά καλά καί ήδέα νομίζοντες), ΰπέρ 
τής τούτων κτήσεως μάχονται άλλήλοι;, 
καί διχογνωμονοΰντες γίνονται έναντίοι. 
Ά λ λ ’ δμως διά πασών τούτων τών έπιθυ- 
μιών ή φ ιλία  διαδυομένη συνάπτει τού; 
καλούς καί άγαθούς* δ ιότι ή αύτοϊς ένυ- 
πάρχουσα αρετή μετριάζει καί χ α λ ινα γ ω 

γεί τάς ορέξεις των, α ίτινες διεγείρουσιν 
αύτοϊς τάς στάσεις καί τάς έριδας.

Τοιαύτη λοιπόν ή φυσική και άπέρριτο; 
έννοια τοΰ έν λόγω χωρίου’ άλλ’ ό κ. Foil' 
ΐΐΐέε έξ αβλεψίας ή καί έκ πρεκαταλήψεω; 
παρερμηνεύων τήν ρήσιν τάτε γάρ αύζά 
χα.Ια κα ι ήδ ία  νομ ίζο ντες , έκλαμβάνει %'r  
τήν έμφαίνουσαν ούχί δτι οί άνθρωποι εχουίΐ 
τήν αύτήν γνώμην περί τών καλών καί Τ  
δέων, ήτοι δτι τό ύπό τίνος έξ αύτών νο· 
μιζόμενον καλόν καί ήδύ, τό αύτό τοΰτο κ*1 
ύπό τών άλλων νομίζεται ώς τΟιοϋτον, άλλ 
δτι ταύτιζουσι τά  καλά μετά τών ήδέ«νι 
ή συγχέουσιν αύτά πρός άλληλα, νομίζον- 
τες δτι τό καλόν καί τά ήδύ είσιν ίν  καί το 
αύτό, δπερ, κατά τόν κ. Fouillee, «ντι· 
κειτα ι είς τήν Σωκρατικήν διδασκαλίαν, έν& 
μάλιστα 6 Σωκράτης έδογμάτιζε τήν τ«ι>' 
τότητα τοΰ καλοΰ καί ήδέος. ’ΐδού λθ'.'ον
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τί εντεύθεν έπάγεται. 'Π σύγχυσις τοΰ κα
λού καί τοϋ ήδέος γίνεται είς τούς ανθρώ
πους α ιτ ία  μίσους καί έριδος, διότι ούτοι 
δοξάζουσίν δτι τό άγαθόν καί τό καλόν εΐσιν 
?ν καίτό αύτό μετά τοΰ ήδέος. Ά λ λ ά  τοΰτο 
είναι οπτική άπάτη τής διανοίκς. Ούχί τό 
ήδύ, άλλά τό άγαθόν εΐναι τά αύτά πάσιν 
άνθρώποις. Τό ήδύ άρα τούς διαιρεί, ένώ τό 
άγαθόν τούς συνδέει. ’Ιί'ν τή μωρία αύτών 
αντιποιούνται τώ ν ideuv  ° ιον τώ ν τ ιμ ώ ν  
τον π.Ιούτον,τής ήδνπαθειας, και νομ ιζου- 
αιν δτι ά ντιπο ιούντα ι τών αγαθών· Γοτε ό'ε 
έκδηλοϋται ή ποικιλία τών γνωμών ό μεν 
ττροτψ.α τόν πλοΰτον, ο όέ τάς τιμάς, οπερ 
ό Σωκράτης καλεϊ δ ιχογνω μ ονεΐν  αντιτασ- 
οων αύτό είς τήν ένότητα τής άληθοΰς έπι- 
βτή|λης, τοϋ δντος άγαθοϋ. Αυτη όε ή ποι
κιλία έξωτερικευομένη εϊς τάς πράςεις γέννα 
τήν άμοιβαίάν έναντίωσιν.

Ά λ λ ’ ό κ. FouiI!6e εϊσάγων τόν Σω
κράτη ταΰτα  διδάσκοντα, υπομιμνήσκει ή- 
μ.ΐν δ,τι κατά παράδοσιν λέγετα ι, δτι άνε- 
ιρώνησεν ό Σωκράτης άκούσας τόν Πλάτωνα 
ϊναγινώσκοντα τόν περί φιλίας ύιαλογον 
*ύτοϋ «Αύσιν» έπιγραφόμενον, αώς πολλά  
μο^καταψεύδεθ’ ό νεανίσκος». (Αιογ. Λαερτ, 
13. Πλάτ. X X IV. 35).

Τά δ’ έφεξής τοϋ αύτοΰ βιβλίου κεφάλαια’ 
έν οίς δ συγγραφεύς πραγματεύεται ίδια 
περί τής Σωκρατικής θεωρίας τής βουλήσεως 
όμολογουμένως βρίθουσι πρωτοτύπων ιδεών 
'<«ί εύφυών κρίσεων.

Εξετάζει δέ τήν βούλησιν ύπό δ ιττήν έπο- 
Φιν πρός τε τόν γενικόν σκοπόν, πρός 8ν 
*|ίνει,καί πρός τά  ιδιαίτερα μέσα,άτινα προ
αιρείται πράς έπίτευξιν αύτοϋ.

fO άνθρωπος, κατά τόν Σωκράτη καί τόν 
Πλάτωνα,φύσει καί κατ’άνάγκην ορέγεται τού 
«γαθοΰ ώς τέλους τών έαυτοϋ πράξεων οίαν- 
οήποτε άλλως καί ποιείται αϊρεσιν τών μέ- 
*wv. τό μόνον τέλος, πρός ο αείποτε τείνει

ή ανθρώπινη βούλησις κατά πάσαν πράξιν 
είναι άριστον, τό βέ.Ιτ ιο τον, α ο ιονται 
συμφορώτατα (Ξεν. Ά π ο μ . Ill, IX, 4) 
διότι κατά  τό Σωκρατικόν άξίωμα, oi-cific 

έκών xaxoc, ούδε'ις έπ ι τά  x ax a  txuv  έρ
χετα ι καθ’ δσον άντιστρατεύεται είς τήν 
του άνθρώπου <ρύ<ϊΐν ε/,ων vot προτιμά τα  
κακά άντί τών άγαθών.

’Επειδή λοιπόν 6 άνθρωπος βούλεται πάν
τοτε τό άγαθόν, ώς έκ τούτου γ ίνετα ι κατα
ληπτή καί ή έκλογή τώ ν μέσων. Ό  λόγος, 
δ ι’ 8ν προτιμά τις  ταύτην μάλλον ή έκείνην 
τήν πράξιν, εΐναι δ ιότι τήν γινώβκει ώς συν- 
τελέστικωτέραν πρός τό άγαθόν. Ή πράξις 
άντανακλα άπλώς τήν μάλλον ή ήττον 
ακριβή γνώσιν τοΰ αγαθού' διότι ούτε 6 ά* 
γνοών τό αγαθόν πράττει αύτό, ούτε ό γι- 
νώσκων τό άγαθόν δύναται νά πράξνι άλλο 
τ ι,  ή αύτό τοΰτο δπερ γινώσκει ώς άγαθόν. 
Ιδού δέ πώς ό συγγραφεύς εξάγει τήν ήθι- 
κήν τοϋ Σωκράτους έκ τής διαλεκτικής 

αύτοΰ
* Ουδέν δύναται, λέγει, νά νοηθτί ή νά 

«πραχθή, άν μή περιέχω έν έαυτώ έλλογόν 
» τ ι καί καθολικόν, δι’ ού δύναται νά περί- 
«ληφθή είς μίαν έννοιαν ή ορισμόν* ό ,τ ι δεν 
«είναι όριστόν ούδέ πρακτον είναι, τούτο εΐ- 
«ναι αρχή τής δλης Σωκρατικής φιλοσοφίας, 
» Ά λ λ ’ αί πράξεις τής ήμετέρας βουλήσεως 
»δέν δύνανται νά έξηγηθώσι δ ι’ άλλου τινός 
«λόγου, είμή διά τής διανοιας καί τής έπ ι- 
«θυμίας άγαθοϋ τίνος, διότι τό βούλεσθαι 
«άνευ τής προθέσεως σποποϋ τίνος εΐναι 
«αδύνατον. Ό λόγος τής προτιμησεως δέν 
«δύναται νά vivat άλλό τ ι  είμη άγαθον τ ι  
»εΐτε αληθές είτε ψευδές, δπερ κινεί τήν βού- 
«λησιν, άλλως μένει άνεξήγητον διά τ ί τό 
«χείρον προτιμάται άντί τοϋ βελτίονος, ή 

1 Λβούλησίς μας ούτε νοητή ούτε όριστή κα- 
«θίστατα ι. Τά διάφορα λοιπόν άγαθά καί 
»αί διάφοροι περί τοϋ άγαθοϋ δοξασίαι έ-

4 2
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«ξηγοΰσι δ ιατί βουλόμ-εθα πράγματα διά- 
»φορα. Ά λ λ ά  κυρίως είπεϊν άπατώμεθα έάν 
»πιστεύωμεν, ότι τά  άγαθά δύνανται ν’ άν- 
βτιστρατεύωνται πρός άλληλα. π. χ. έάν 
«πιστεύη τ ς̂ δτι τό ίδιον αύτοΰ αγαθόν άν- 
»τΐ!7τρατεύεται πρός τό άκρον άγαθόν, και 
«ό ιδιαίτερος αύτοΰ σκοπός πρός τόν καθολι- 
»κόν. Ή απάτη αύτη είναι αποτέλεσμα της 
»περί τοΰ άγαθοΰ άστατου καί μετεώρου ήμΐν 
«δοξασίας. Ό  τήν άληθή έπιστνίμνιν τοΰ 
«υπέρτατου άγαθοΰ κατέχων δέν άγνοεϊ ό'τι 
«τά  πολλά άγαθά ανάγονται εϊς ενότητα έν- 
»τινι ύπερτάτω καί καθολικώ δρισμ.ώ, νΟςις 
»άποκτήση τήν γνώσιν τοΰ άκρου εκείνου 
»άγαθοΰ, τοΰ ανώτατου γένους, ούδεμίαν 
«πλέον άντιλαμβάνε-:αι διαφοράν μεταξύ 
«τοΰ ίδιου αΰτοΰ και τοΰ άκρου άγαθοΰ. 'Ο 
«τοΰτο γινώσκων ύπάγει τό ύπεδεέστερον 
«αγαθόν ύπό τό ύπέρτερον* διότι έν τη ΰπο- 
«θέσει ταύτη  οΰδεμία πλέον ΰπάρχει απάτη  
«τοΰ πνεύματος ικανή νά διαταράξη τήν δια- 
«λεκτικήν τάξιν τών δντων καί τών όρισμών. 
«Καί πάλιν ό τήν άληθή επιστήμην τοΰ βελ- 
«τίονος κατέχων δ,τ ι διανοείται αιρετόν,αύτό 
«τοΰτο αίρεΐται καί διά τής πράξεως· έπο- 
«μένως δέ ούδεμία ύφίστατα ι αύτώ άντί- 
«θεσις μεταξΰτής ύπό τοΰ λόγου νοουμένης 
«έπιστήμηςκαί τών ύπό τής βουλήσεως ά- 
«ποτελουμ.ένων πράξεων. (*)

Πλήν ένταΰθα ό συγγραφεύς έξετάζων, 
πώς συμβιβάζεται μετά τοΰ Σωκρατικού τού
του δόγματος τό αυτεξούσιον τοΰ ανθρώπου, 
τό ύπό τής κοινής συνειδήσεως έπιμαρτυρού- 
μενον γεγονός, δτι καί περ γινώσκοντες καί 
έν τή διανοία προαιρούμενοι τό βέλτιον, έν 
τη πράξει δμως προαιρούμεθα τό χείρον, 
πράττομεν τό εναντίον πρός ο,τι γινώσκομεν 
ώς άγαθόν, ν e d ο i 1 m i g 1 i ο v e a 1 
p e g g i ο v m’ a ρ p i g 1 i ο; άξιοι δτι ό

(*) Τ ομ . Λ. σελ. 109.

Σωκράτης δέν παραδέχεται τήν διαφωνίαν 
τούτων τών εννοιών καί τών πράξεων τόν 
διχασμόν τούτον τοΰ ανθρώπου πρός εαυ
τόν, ισχ οριζόμενος δτι πάντες προαιρούνται 
δ,τι νομίζουσιν έαυτοΐς βέλτιον καί προαι
ρούμενοι τοΰτο τδ πράττουσιν. Έάν δέ τις 
προαιρήται τά κακόν, α ιτ ία  τούτου είναι 
διότι· εκλαμβάνει τό κακόν ώς αγαθόν, διότι 
ή δντως έπιστήμη τοΰ άγαθοΰ ούποι έπε- 
λάβετο τής διανοίας τού πράττοντος, οΰπω 
κατέστη αύτώ στερρά καί ακράδαντος πε- 
ποίθησις. "Οθεν οί ΰποτιθέμενοι σοφοί καί 
έλεύθεροι, οΐτινες, καίπερ γινώσκοντες τό 
άγαθόν, δέν τό πράττουσιν, ούσιωδώς δέν 
γινώσκουσιν αύτό, καί επειδή έν τή γνώσε1., 
έν τή έπιστήμη εγκειτα ι ή ελευθερία, δέν 
είναι έλεύθεροι, άλλά δούλοι ΰπείκοντες εί{ 
τά  πάθη καί υφιστάμενοι διανοητικήν απά
την. ΊΙ έλευθερία είναι ή αύτή μετά τ-?,; 
επιστήμης καί τής σωφροσύνης ελεύθερο; 
είναι μόνος ό σοφός ό τώ  λόγω y ρώμενος, 
ό έπιστάμενος τό άγαθόν καί πρός αύτό 
άσφαλώς καί άπταίστως ρυθμίζων τάς πρά
ξεις του. "Οθεν άφ’ ενός μέν ταύτίζονται 
έπιστήμη, έλευθερία, καί άρετή, άφ’ ετέρου 
δέ αμάθεια, δουλεία, καί κακία.

Ά λ λ ’ οί ύποστηοικταί τής έλευθέρας βου- 
λήσεως καί τοΰ αυτεξουσίου, έν οίς ουγκα- 
ταριθμ.εϊται καί ό ημέτερος συγγραφεύς, θέ- 
τοντες τό ζήτημα διά τ ι ό άνθρωπος πολ
λάκις καί περ γινώσκων τό άγαθόν πράττει 
όμως τό κακόν, δέν τό έπ^λύουσιν, ώς ® 
Σωκράτης, άλλά παραδέχονται, δτι τό αυ
τεξούσιον είναι δύναμις ένεργοΰσα άνεξαρτ'Λ* 

τως πάσης προηγουμένης γνώσεως καί αισθή
ματος πάσης άφορμής καί σκέψεως αύτή *? 
έαυτής κατά το δοκοΰν προσδιοριζομένν 
"Οθεν οίαδήποτε ιδέα παρίσταται έν τ ί  
διανοία ήμών, οίονδήποτε πάθος ή αϊσθημ* 
έπικρατεΐ έν ήμ.ΐν, όπως έξωτερικευθη, 
μετατραπη είς πράξιν δέον νά περιμείνη τν,ν

Β Υ Ρ Ω Ν 331

έγκρισιν της έλευθέρας βουλήσεως, δέον νά 
τύχη παρά ταύτης τό εκτελεστόν καί τήν 
ϊξουσιοδότησιν.

(Ά χ ο .ΐο νθ ε ΐ)·

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ.

(Σ υ ν έ χ ε ια  ϊδ .  φύλλον  4 5 )

Βα.γιου»Ιεύω— πε,ριπ°ιοΰμ.αι,θεραπεύω, ύ- 
πηρετώ τ ιν ι. « ’Έχεις τόσους καί σέ βαγίου- 
λεύουνε τ ί άνάγκη έχεις.»— Τό ρήμα έσχη- 
μάτισται, νομίζομεν, άπό τής τουρκ. λέ
ξεως Βάγια =  ή θεραπαινίς, ώς καί τόσαι 
ά'λλαι νοθογενείς λέξεις περιβληθεϊσαι χ ι
τώνα έλληνικόν έμ.ετρίασαν τήν αύτών βαρ
βαρότητα καί κατέστησαν δυσδιάκριτοι* οία 
/αζηρεύω, ομαι*=παρασκευάζω, ετοιμάζο
μαι* άπό τοΰ τουρκ. χαζήρ— έτοιμος, κλπ. 
(Δοκίμ. ίστ. τής ελ. γλώσ. ύπό Δ. Μαύρο - 
φρύδου ^ελ. 1 6).

Βαθύc = 1 )  τώ  άρχ. Βαθύς. 2) πονηρός, 
κρυψίνους. «Βαθύς άνθρωπος δεν ’μπορείς νά 
τού χάρης λόγο.»

B arre i·— ύπόσχεσις, α ΐτησις προθεσμίας, 
αναβολή, ύπέρθεσις. ή λέξις εύχρηστος μ ά λ 
λον κατά πληθυντικόν αριθμόν Βαντέδες, ώς 
είς τό άσμ.α «Κη ούλο Βαντέδες μω "κανε 
’βδομ.άδα ’ςέ ’βδομάδα.

Β αργο ιιίζω  —  (βαρύς γόμος) ένοχλοΰμα,, 
υπό της εγκυμοσύνης* καί βαργομισμένη γυνή} 
'Ί έγκυος καί εγγύς τού τοκετού ούσα, ή 
έπίτεξ.

[■ αροΰσι =  κτήματα πολλά καί οΐκογέ- 
ν5'-α πλουσία καί πολυκτήμ.ων.« Έγώ δέν έχω 
Χανενα βαρούσι, τ ί  μ.οΰ γυρεύετε ούλοένα ;» 
καί « ’ςέ καλό βαρούσι, έπειε  τό κορίτζι 
'ϊας» .

Βαρναχονω— είμ.ί δυσήκοος. «Άρχίνησε 
νά βαρυακούη ό γέρως μας».

Βαρω  =  (βάρος) 4 ) τύπτω , μ.αστιγόω, αΐ- 
''•’•ζω. «Μή βαρής τόν άνθρωπο δέ φταίει»

φρ. «Βαρεΐεκεϊ ό'που σταλίζει ή ψείρα» δηλ. 
σφοδρώς καί έπικυνδύνως τύπ τε ι. 2) κό
π τω , κρούω τήν θύραν. «Βάρ’ τήν πόρτα νά 
σ’ άνοίξουνε. 3) προσκόπτων ή προσκρούων 
καί π ίπ τω ν πάσχω, πλήσσομ.αι. «επεσα κ’ 
έβάρεσα πολύ*» 4) έπ ί πλημμύρας, φθάνω, 
έκτείνομαι «έξεχείλισε τό ποτάμ-i κ’ έβά- 
ρεσε σ ’ τή στράτα» «έμπήκα σ’ τό ποτάμι 
καί μ ’ έβάρεσε ώς τήν άμ.ασκάλη». 5) έπί 
τής μελωδίας οργάνων μουσικών παίζόμενων 
διά τής χειρός. «Βαρεϊ το βιολί φοβέρα*» και 
παροιμ. «Κάθετε καί βαρεΐ τόν ταμπουρα τώ 
ρα» ήτοι διατελεΐ άργός καί δυςυχης* και επι 
πεινώντος «βαρεΐ ταμπουρα ή καρδιά μου)?, 
καί έτέρα. « Ά ς  κάθεται νά βαρη τ ’ άλογα 
η νά βαρή τής μ ύ γ α ις= τη  αρχαία παροιμ. 
«άέρα πυκτευέτω. 6) έπι σκοποΰ, βολής, 
στοχάζομ-at «βαρεΐ φοβερά»* η σημαδεύει 
καλά»— Τό παθητ. Βαρηέμαι έχει άλλοίαν 
δλως έννοιαν, όκνέω άμ.ελώ, ραθυμω «Ιναμ.ε 
τή δουλειά σου μ.ή βαρηεσαι» «Μη βαρηε- 
σαι νά μού γράφης ».

Β ρ υάζ ιι =  (Βρύω) άπρόσ. 1) ύπάρχει τ ι  
δαψιλώς οιον τό άναβρύον ύδωρ «Βρυάζει ο 
τόπος άπό χορτάρι ’φέτος·» 2) κατ’ έννοιαν 
υπαρκτικήν μ.όνον εις τόν αόριστον ευ χρη
στόν τό ρήμα’ άνήκει τ ι  πρός τινα ώς ίδιον 
κτήμ.α. «Είναι ’δικό μ.ου το χαρτί» λέγει 
τ ις .—Σώ νβρυαξε !» άποκρίνεται έτερος ει- 

ρωνικώς.
Βυζί=(>  μαστός.
Β vCα ί /'ω=θηλάζω.
BvCov= ywh  έχουσα μεγάλους μαστούς* 

σημ : δ ιά  τής καταλήξεως ου έκφρα,ει ή
παρ’ ήμ.ΐν σ υνή θε ια  τό θηλυκόν πολλών με
γεθυντικών έπιθέτ. ώς Δοντάς, Δοντοΰ ή έ
χουσα μεγάλους καί δή προεξέχοντας τούς 
οδόν τας τής άνω σιαγόνος* οΰτως λογάς λο- 
γοΰ καί Γλωσσοΰ ή πολύλογος, ή φλύάρος 
καί αναίσχυντος γυνή. Μπεκρής Μπεκρού ή 
μέθυσος. Κοιμ.ηθουρλοΰ, φαγού κλπ.
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Β α σ χ α ίν ω = δπερ καί άλλως ’ματιάζω  λέ
γετα ι’ επηρεάζω, βλάπτο), επιφέρω άσθέ- 
νιιαν καί καθόλου βλάβην διά τών οφθαλμών 
καθορών τ ι, δπερ ριοί προύξένησεν αϊσθησιν βα- 
θεΐαν δι’ώραιότητα η σπάνιν,άνθρωπον, ζώον, 
σκεΰος προσέτι καί δένδρον έξοχον διά καλ
λονήν Έκ τούτου καί τά  περίαπτα, άτινα  
πρός αποφυγήν τής έκ τής βασκανίας φέ- 
ρουσιν. ’Αναρτώσι δέ σκόροδα καί εις δέν
δρον νέον ή άφθονους φέρον καρπούς. «Κά
ποιος μοΰ έμάτίασε τό παιδ ί, τ ’ άλογο κλπ. 
καί δέ 'μπορεί είναι τμουρεμένο». χό δέ 
παθητικόν έκφράζομεν περιφραστικώς «πέο- 
νω ’μ ά τ ι» — «Μήν τ ’ άλλάζγς τό παιδί 
«νά ίλήν πάρη μ ά τ ι.» = μ ή  βασκανθή.

Τήν βασκανίαν οϊδε καί ή ήμετέρα εκκλη
σία, ητις παρέχει έν δέοντι τάς προσηκού- 
σας εύχάς. ’Οφείλει δ’ ό βασκανθε'ις κατά  
την έπικρατοΰσαν πρόληψιν, λαβών προη
γουμένως τάς, ώς είρηται, άνηκούσας εύχάς 
παρά ίερέως ϊνα νιφθή άνάστροφα (ανάποδα 
δηλ. άπό τών κάτω τοϋ προσο'ιπου ποός 
τά  άνω, καί π ίη τ ’ άπονίμματα (ιδ. τήν 
λέξ.) ίερέως πρός θεραπείαν· ετι δέ ιαματι
κόν νομίζεται ϊνα ό βασκάνας, δτε γέγηται 
γνωστός, έμπτύσνι τόν βασκανθέντακα τάπρό- 
σωπον η καί έν τώ  στόμ ατι.— Λέγει δέ που 
καί Σολομών «βασκανία φαυλότητος αμαυ
ροί τά  καλά, (Σοφ. Σολμ. κεφ.

Βασχαντούριχο  λέγεται τά άντικείμε- 
νον, S βουλόμεθα φυλάξαι άπό τής βασκα- 
νιας. «Πότ’ έμεγάλωσε τό βασκαντούρικο !»

Γ .

Γ αργα .Ιάω -ηΰ  ένεργ. μέσ. δέ Γαργαληέ- 
μαι. 1 ) = τ ώ  άρχαίω Γαγγαλίζω ’ 2) κινεί
τα ι ή όρεξις μου προς τ ι έφίεμαι, επιθυμώ  
τίνος. «Σέ γαργαλάιι νά φας τό μήλο, άλλά  
δέν σου τά δίδω».

Γ αρΰαχ ιά ζω  =  πιέζων καί στενοχωρών 
καταβάλλω τινά.

Γαρ.Ιαντης= &  εχ tov μεγάλα ώτα. 
Γ ά νμ το σα .ϋγγαρ ο ς— ύ λείμαξ.
Γ έννημ α  καί πληθυντ. γεννήματα'— 1) 

τά  σιτηρά, οί δημητριακοί καρποί. —  T? 
λέξει κέχρηται ουτω ό Βυζαντινός ίστορι- ! 
κος Θεοφάνης (ίστορ. τοΰ έλ. έθν. Κ. Παπ- 
παρηγοπούλου Τόμ. Γ'. σελ. 3 8 7 )  2) γόνος· i 
ώς έν τή φράσει «Γέννημα καί θρέμμα τής .] 
Βυτίνας.

Γ εννη τά τα — ζχ· γενετής άπό τής γεννη- 
σιως καί έντεΰθεν. «Τώχει γεννητάτα τό 
πάθος.»

Γερα.Ιέθ(;=τ:1·ψΑς ημερών, ϋπέργηρως, 
έσχατόγηρως.— έτήρησε καί έν τώ  όνόματι 
τούτω ή συνήθεια τήν άργαίαν κατάληξιν 
αλεος δηλοϋσαν διαψίλειαν τής ύπό τής ρί- , 
ζης έμφαινομένης έννοιας.

Γ ’.α ρ α ντ ίζω — '/.ν.τ«.ν~ΰ}, καθίσταμαι έπί j 
τέλους. Δέν περπατεΐς καλά καί δέν είξέρω 
πώς έχεις νά γιαραντίσνις.»

Γ ι α ρ ά ζ — πληγή, τραϋμα πυωθέν" «ίκοψ* 
’λίγο τά δάχτυλό μου, κ’ εγεινε γιαρας καί 
δουλεύει»

Γ  u iyxJa^^ 'h  καμπή, ή στροφή· «στράτα 
μέ γιάκλαις ή γ ιαγκλω τή ή μετά στροφών 

όδός.
Γ ιό η α  ή α ίγ ίς ,= τ ά  δέρμα τής αΐγός. προ· 

βεια δε τοΰ προβάτου τής προβατίνας κοινώ* 
Τοΰ δέ άρνϋς τό δέρμα καλοΰμεν άρνίακόν’ 
τό τοΰ κριοΰ κριαρειαν, καί τοΰ χοίρου χοι· ! 
ρειάν· ώς καί παρά τοϊς άρχαίοις έλέγετο λν* 
κέη τά λυκοτόμαρο, κυνέη τό τον κυνός κλ?Γ. I

Γ ιν ά τ ι— 6ργή, θυμός λέξις Τουρκική ^ 
ής καί ρήμα.

Γ ινα τώ νω — ούδέτ. θυμοΰμαι, όργίζορά$> 1 
αγανακτώ. Κ άτά παθητικήν φωνήν μόνο?
6 παρακείμενος τής μετοχής εύχρηστος"
« ttvat γινατωμένος μήν τοΰ ’μηλατε».

ΓχουρΛΛίζ(ύ καί Γ κοο υλ ίζω = 1) έστί το 
άρχαΐον γρυλλίζω, τηρηθείσης καί έν ταύτ? 
τνί λέξρι τής αρχαίας προσφοράς τοϋ υ. ^
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τής φωνής τοΰ χοίρου χρώμεθα καί ήμεΐς | 
τη λέξει" 2) λέγεται καί μεταφορικώς έπί ί 
τώ'ί δι’ άνεμον ή δι’ άλλας στομαχικάς αι- ( 
τιας βορβορυζόντων έντέρων, tcδιά τ ί  γκουρ- j 
λίζουνε τ ’ άντερά σου ; σΰ φασούλια δέν έ- ί 
«ραγές»’ 3) παραπονοΰμαι πλαγίους δυστρο- ■ 
πώ ποιήσαί τ ι.  «Τί γκουρλίζεις ; πήγαινε 
είς τήν δουλειά σου.»

Γ.Ιύχα ή=και*ός εΰδιος συγκιρασμένος 
κλινών μάλλον εις θερμότητα, ό καί άλ
λως μαλακάς καιρός. j

ΓχαγχαΑίόα  άπό τοϋ αρχαίου άγκαλίς 
έκχυδαϊσθέν καί περιορισθέν μεταπεσάν από 
Jtt/.ατίου ξύλοιν εϊς δεμάτιον νήματος περι- ! 
τετυλογμένου είς τοϋς διεστηκότας τής χει- . 
ρός δακτύλους.

Γ χετ ίζω , —  άποκάμνω, άπαυδώ, παραι
τούμαι ίΈ γκέστισα  γυρεύοντας, καί τά  α- 
παράτηκα ».

Γον.ΐας— εύχρηΰτότερον κατά πληθυντι
κόν αριθμόν, Ι'ουλάδες, θησαυροί, πλοΰτος, 
κτήσεις μεγάλαι. «Κάθετ’ αργός, ’σάν νά 
κοιμώνται γουλάδες ;=θησαυροί

Γραόώνω  (γράω έξ ου καί τά γράφω) 
ποιοΰμαι γράδωσιν.

ΓράόωοΊς— το άνοιγμα ή χαραγή ή δ ι’ 
επίτηδες εργαλείου γινόμενη κατά τά έτε 
ρον ή χΚί κα τ’ άμφότερα τά  άκρα άγγείων 
ξυλίνων, δπως στηριχθή έν αύτή ό πάτος 
(ή πουμοσιά)* τά πώμα το Φούντι ίδ. τήν 
λ έ ξ ._

Γουργός 1) γεωργός, σημ : πιστεύεται
π“ρά τ φ  λα φ  δτι τή 18  Νοεμβρίου, δτε 
εορτάζεται ή μνήμη τών άγιων μαρτύρων 
Πλάτωνος (πλατάνου κοινώς) καί 'Ρωμανοϋ, 
δύει (βασιλεύει λέγομεν) ή πούληα (πλειάς), 
κ«ί ακούεται τότε κρότος σφοδρός περί βα- 
θ·<ν ύ'ρθρον. 'Όθεν λέγετα ι.
0 Η πούληα Ca* λβύοντα xal ’itictu -παραγγέλνοντί. 
Μηίέ τζοπάνης "ς τα βουνά μηδέ γουργός 'ς τούς κάμ

) πονς.»

2) ταχύς, αιφνίδιος’ « τ ί γουργός θάνατος 
ήτανε τοΰτος; έπί αΐφνιδίου καί άπροσόοκή- 
του θανάτου.

ΓονΜ — τό στέλεχος τών λα  χάνων ιδία  
τών κηπαίων τής κράμβης κλπ . 2) μεταφ  

παχύς ένσαρκος.
7'οΰρ<=τύχηκαλή εΰνους’ σημ. έπ ικρατιΐ 

πρόληψις παρά τοϊς πολλοΐς δτι τών τέκνων 
τής οίκογενείας ένια έχουσι τύχην (Γοΰοι) 
ίδιαν συντελούσαν είς εύόδωσιν καί ευδαιμο
νίαν τής δλης οίκογενείας.

(άκολουθεΐ).

ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ
Κ Λ 1

ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ τής ΚΟΙΝΩΝΙΛΣ.

Κυρτοί- !

’Αναγνωρίζων τήν σπουδαιότητα τοΰ θέ
ματος τό όποιον άνέλαβον νά ποαγματευθώ, 
θέλω προσπαθήσει παντί σθένει νά άποφύ- 
γ&ι τάς ύψηλάς φιλοσοφικάς θειορίας, ών εϊ- 
ν»ι ίδιον, καί θά περιορισθώ κατά μίαν φά- 
σιν αύτά έξετάζίον νά έκθέσω υμΐν τά  άδρά 
τής πραγματικότητος προϊόντα. Τά περί 
κοινωνίας ζήτημα άπασχολήσαν τών π ο λ ι
τικών, νομικών, ηθικών καί ποινικών φιλο
σόφων τούς νευρώδεις καλάμους μετετραπη 
έπ’ εσχάτων εϊς σφοδράν συζήτησιν, ήν άνερ- 
ρίπησεν ή έν παντί εθνει ύπάρχουσα αίρεσις 
τών κοινοκτημοπστών, οΰς σοσιαλιστας κυ- 
ριολεκτικο>τερον ώνόμασαν. Ούδείς υπάρχει 
ό άγνοών τάς περί κοινιονιας δοςασιας τοϋ 
ύψιπετοΰς Πλάτωνος, καί τας κατ αύτών 
άκαταμαχήτους αντιρρήσεις τοϋ θετικω τά- 
του Άριστοτέλους. Το πνεϋμα, κύριοι, καί 
μάλιστα τά φιλοσοφικόν, άφ^οϋ διά τής 
προσιδιαζούσης αύτώ όξυδερκείας καί φιλο- 
πονίας έπιληφθή πάντων τών ΰπά τάς αισθή
σεις π ιπτόντω ν, άτινα οί κοινοί τών άνθρώ-
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t t o j v  ούδεμιάς άξιοΰσι προσοχής, άφ’ού νψωθή 
είς τάς σφαίρας της ίδανικότητος, όττόθεν πε
ρισκοπεί πάντα  τά  κάτωθι ευρισκόμενα, άφ’ 
οΰ τέλος ούδέν καταλίπη άνεξέταστον, έπέο-* ' i
χετα ι ό κόρος, καί παν δ ,τι τότε τραγαα- 
τεύεται είναι αποτέλεσμα τοΰ άναποδρά- 
στου αύτοΰ κόρου, είναι απόλυτος ιδανισμός, 
η κατα τήν γλώσσαν τών νέων φιλοσόφων 
είναι ουτοπία. Τών σοσιαλιστών άπαν τό 
σύστημα αποβαίνει ουτοπία καί δι’ αύτό έν 
σιγή παρερχόμενος εισέρχομαι είς τό ποο
κείμενον.

Ή κοινωνία έν γένει είναι τό αποτέλε
σμα της φυσικής τοΰ συναγελασμοΰ δυνά- 
μεως της έμφυτου είς τους άνθροίιπους πρός 
άμοιβαίαν χρήσιν βοήθειας καί συμπληρω- 
σιν της άτομικότηος τοΰ βίου. Μόνος ό άν
θρωπος εκ τών πεπερασμένων οντων έχων 
συνείδησιν τών μεγάλων προόδων, ών είναι 
επιδεκτικός, εναντίον της άτελείας της «ρύ
σεως του αίσθανεται, ό'τι όπως ύπάρξη καί 
τελειοποιηθή έχει ανάγκην της σταθεράς 
βοήθειας τών ομοίων του. fH δύναι/.ις καί ή 
επιθυμία της κοινωνικότητος ύπάρ/ουσιν έν 
παντί λογικω ό'ντι, άλλ’έκδηλοΰνται μέ πε- 
ρισο τέραν ή όλιγωτέραν πρόνοιαν καί ελευ
θερίαν· παραγόμεναι κ α τ’ ένστικτον είς τάς 
ποώτας της κοινωνίας συσκευάς, περιβάλ
λονται βαθμιαίος τόν χαρακτήρα της γνώ- 
σεως καί της έκουσιότητος, καθ’ ό'σον ό κοι
νωνικός βίος διαμορφοϋται, έκ δέ τών ιδιο
τήτων των απαραιτήτων πρός ύπαρξιν της 
κοινωνικότητας, έπεται ότι ή κοινωνία είναι 
η ενωσις άριθμοΰ προσώπων ΰποχρεουμένων 
έλευθερως καί θεληματικής, όπως έκτελέ- 
σωσι διά τών συμπεπλεγμένων δυνάμεων 
κοινόν σκοπόν έγκείμενον έν τή άνθρωπίνη 
φύσει. II κοινωνία λοιπόν δέν δύναται νά 
υπαρςη άνευ έλλογου σκοποΰ, άνευ συνταυ- 
τίσεως διαφόρων ένεργειών, άνευ έλευθέρας 
συγκαταθί!.: >ς. Επειδή δέη  εκλογή εκατέ-

ρου τών τελών τών τεινόντων πρός ίκανο- 
ποίησιν τών φυσικών ή πνευματικών άναγ- 
κών μας είναι πράξις ηθικής συνειδήσεω; 
πάσα κοινωνία μακράν τοΰ νά εΐναι καθαρώ; 
νομική ή δικαστική, είναι πρό πάντων ώ; 
έκ τοΰ σκοποΰ καί τών ένεργειών της, 
θεσμός ηθικός.

Είναι πλάνη νά π ιστεύηται έπί πλέον, 
ό'τι ό σχηματισμός τής κοινωνίας είναι πρ«- 
ξις πολιτική γινομένη υπέρ τοΰ νόμου καί 
τής έπικρατείας, διότι τά δικαιώματα είναι 
δευτερεύοντα παντοΰ, ενθα πρόκειται περί 
τής ατομικής ή κοινωνικής έκπληρώσεως των 
τελών τών έρειδομένων έπί. τής άνθρωπίντι; 
φύσεως, τά  όποια ούτε τά  δικαιώματα, ούτε 
οί νόμοι δύνανται νά δρίσωσιν, οϋδέ καν νά 
έπιτρέψωσι ταύτων τήν πραγματοποίησιν. Τό 
δίκαιον πρέπει μόνον νά ί δ ρύση τούς εξωτερι
κούς δρους, έξ ών ήρτηται τής κοινωνίας i  
κατασκευή, τό μέν, δπως γνησίους καθιστά 
τούς γενικούς δρισμούς τούς αφορώντας τήν 
ίσχύν ένός συναλλάγματος, τό δέ, δπως έ- 
πιβάλη είς τάς διαφόρους κοινωνίας τάς υ
ποχρεώσεις, ας έχουσι νά έκπληρώσωσι πρό; 
τά κράτος.

Πάσα κοινωνία παράγει τά δικαίωμα τί; 
ύπάρξεώς της, έκ τοΰ σκοποΰ, βν προτίθε- 
τα ι, καί δστις δύναται νά είναι θρησκευτι
κός, έπιστημονικός, βιομηχανικός ή πολι
τικός, δταν δέ είναι θεμιτός ή σύμμορψο; 
πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν, τό κράτος δέν 
δύναται νά οίκειοποιηθή τό δικαίωμα καί 
άπαρτίση έκ τής έγκρίσεώς του τόν σχντ 
ματισμόν τής κοινωνίας, ή δποία τόν απο
δέχεται. Κοινωνία λοιπόν έλλογον έπιδιώ* 
κουσα σκοπόν δέν ΰφ ίστατα ι έκ- συγκατα· 
θέσεως τοΰ κράτους, άλλ’ έκ τοΰ φυσικό) 
δικαίου, διότι στηρίζεται έπί τής ενεργεί»; 
τών δύο άνθρωπίνων δυνάμεων, τοΰ λόγο» 
καί τής έλευθερίας, ύπέρ τών οποίων το 
κράτος, ώς θεσμός κοινωνικός τοΰ δικαίου,

Β Υ Ρ Ω Ν 335

Γ \ γ / ·» y /
οφείλει να χορηγή τας αιρεσεις της εςασκη- 
υεως καί τή ς  εφαρμογής. Οί άνθρωποι λο ι
πόν συνελθόντες είς κοινο>νίαν έπραζαν το υ - 

το έξ ιδίας προαιρέσεως καί έκ τώ ν φυσι
κών κλίσεών των έλαυνόμενοι, ή δε ούτω 
ίϋρυθεΐσα κοινωνία ούδέν» παρέχει έξαναγ- 
/.ασαόν, ούδέ περιορισμόν τής έλευθερίας τής 
ατομικής, άνευ τής όποιας μεταβάλλεται 
είς αμανές δεσμωτήριον περικλεΐον ούχι 7»λεον 
οντα μέ λόγον πεπροικισμενα, αλλα ποι- 
u,uta ούτιδανά καί άνευ προορισμού, μετα- 
τρεπόμενα κατά τάς έκάστοτε θελήσεις 
τοΰ ισχυρού ποιμάντορος. {Η άρχη λοιπόν 
πάσης κοινωνίας θεμελιοϋται έπί τής άβια- 
Ίτου συναινέσεως τών μελών τών παραδε- 
ξαμένων καί συγκροτησάντων αύτην έν ε
ποχή, καθ’ ην ή άγριότης καί δ άτομικός 
αποχωρισμός βαρύνοντες τοΰ ανθρώπου την 
φύσιν, πρός τήν οποίαν τοσοΰτον άντέκειν- 
το, υπέδειξαν αυτώ δδόν κρείσσονος βίου 
«αί όμοιοτέραν πρός τοΰ πλάστου τήν παν- 
δοφίαν, οΰ κατ’ εικόνα έδνιμιουργήθησαν. 
Ή κοινωνία άρα σύμφωνος πρός τάν υψηλόν 
τοΰ άνθοώπου προορισμόν δύναται μόνη νά 
#νοίπτύξη τόν έν αύτή βιοΰντα καθ’ όλα τά  
πνευματικά στιάδια, άτινα είς πάγκοινον 
θέαν άείποτε προβάλλει ή δέ έκτος αύτής 
ενίιαίτησις καί δι αγωγή άντικειμένη ε ϊς  τε 
"ούς θείους καί άνθρωπίνους νόμους έκμηδε- 
νίζει τό πρόσωπον, έξαγριοι αύτό, άφαιρεΐ 
ολοσχερώς τάς τε πνευματικάς καί σωμα- 
τ '·κάς δυνάμεις, καί μή δυναμένη έπί τέλους 
ν« έξασφαλίση αύτό τό άφίνει έρμαιον τοΰ 

£ πρώτου τυχόντος χωρίς διόλου νά ένέχηται.
Έν τή  ιστορία τής άνθρωπίνου κοινωνίας 

Λια/.ο ίνονται τρεις βαθμοί παρατηρηθεντες 
. ύπό τών πολιτικών φιλοσόφων καί άναφερό- 

fWvoi ύπό τοΰ Άρεντίου έν τώ  φυσικω δι- 
/·αίω. Ή πρώτη εποχή χαρακτηρίζεται ύπό 
τής ένστικτου δηλοποιήσεως τής άρχής τής 
κοινωνίας, 'Όλαι αί άνθρώπιναι κοινωνίαι

παρήρθησαν έκ φυσικοϋ ενστίκτου, έκ τής 
άκουσίας έκείνης ελξεως τής άγούσης τούς 
μέν πρός τούς δέ. Τό δρμέμφυτον τοΰτο 
είναι άναμφιβόλως ή έκφρασις τής λογικής 
ούσίας, ής δμως δέν έχουσι τήν συνείδησιν" 
έπιδιώκουσιν άνευ σκέψεως τούς ύπό τών φυ
σικών κ>.1 πνευματικών άναγκών δειχθέντας 
σκοπούς. Έν τή πρώτη μορφή τής κοινωνίας, 
όλα τά  άρχικά στοιχεία τά  έν τώ  άνθρώπφ 
καθεύδ οντα αναφαίνονται διά αυτομάτου 
έκρήξεως..

Ό  λόγος ό άείποτε ενεργών έκδηλοΰται 
ώς φυσική λο fiκή εν τε τή ιδέα καί τή έκ- 
φράσει διά τής γλώσσης. Καί αύτός μ άλ ι
στα ό όρμέμφυτος λόγος δ άρχων τοΰ υπο
κειμένου έξασκεΐ τό κράτος του έπί τών 
προίτοιν άνθρωπίνων κοινωνιών καί έκτυ- 
ποΰται έν τοΐς ήθεσι, τοΐς έθίμοις καί τοΐς 
νόμοις. Έν τούτοις δταν ό λόγος δέν άνα- 
γνωρίζεται ύπό τής συνειδήσεως συναντά 
παραχρήμα έπίφοβον πολέμιον είς τά  πάθη 
τά  γεννώμενα μετά τάς πολυπλοκωτέρας 
σ/έσεις τών άνθρώπων. ’'Αν οί πρώτοι συ- 
ναγελασμοί παρίστων τά θέαμα τής άπλό- 
τητος, τής άθωότητος καί τής ειρήνης τά  
ένστικτα καί τά  έλατήρια μή έχοντα έλλο
γον διεύθυνσιν θά μετεβάλλοντο είς πάθη 
καί θά έοριπτον τήν σύγχυσιν,τήν διχόνοιαν, 
τόν πόλεμον μεταξύ τών προσώπων καί 
τών κοινωνιών. Ή κατάστασις. αύτη συνέβη 
είς όλους τούς λαούς, ά λλ ’ οί μέν έμειναν 
έν αύτή πλειότερον τών άλλων, δλοι δέ, έ- 
ξαιρέσει φυλών τινων διατελουσών έν τή 
άγρία καταστάσει, κατενοησαν έπι τελοως 
τήν άνάγκην νά άποτερματίσωσι τάς έχθρας, 
νά καταπνίξωσιν αύτας έν τοΐς σπαργανοις, 
καί νά έπιβάλωσιν, εστω και όια τοΰ πολε- 
μου, τούς όρους τής είρηνης είς τα  άλλα  

έθνη.
Ή δευτέρα έποχή έν τή άνθρωπίνη κοι

νωνία διαφαίνεται έκ τής ισχύος, ήνή σκέ-
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ψις λαμβάνει βαθμιαίως έκ τών παθών. Ό  
πόλεμος δέν εξαφανίζεται, γ ίνεται δμως ά 
τακτο ς η παύει την έξακολούθησιν, έπάγε- 
τ« ι ύπό λαοΰ εις λαόν /.αί υποβάλλεται εις 
κανόνας, τοϋ κύκλου δέ της κοινωνίας διη- 
νεκώς αύξανομένου, 6 πόλεμος διεξάγεται 
μεταξύ εθνών μάλλον εκτεταμένων καί λαμ
βάνει έπίφοβον χαρακτήρα. Ή επιστήμη καί 
ή τέχνη επέρχονται, μεταμορφοϋσιν αύτόν 
εϊς θεωρίαν καί άναπτύσσουσι την δύναμίν 
του. Ά λ λ ’ έν ώ ό κτηνώδης πόλεμος άπο- 
σύρεται, τά  κοινωνικά στοιχεία τά  άλληλο- 
διαδόχίος σχηματιζόμενα μένουσιν είς κα- 
τάστασιν διχονοίας καί πάλης. Ή σκέψις, 
ή δεσπόζουσα έν τνί μακρα ταύτη έποχνί 
καί έγκειμένη έν τνί αναπτύξει τών διαφό- 
ροιν θεσμών τοϋ κοινωνικού σώματος δέν 
ίόρύει οργανικούς δεσμούς μεταξύ αύτών, 
διότι άτελώς εννοεί τον άνθρωπον, είναι δέ 
ίδιον τής σκέψεως νά άναχωρνί έξ ώρισμένων 
γεγονότων, νά συνδένι ταϋτα πρός άλληλα  
καί νά ύπάγη ταϋτα  ύπό άφηρημένους νό
μους, χωρίς ποτέ νά ΰψ ίϋτα ι εις άρχάς λο · 
γικάς καί αρμόνικάς. Μολονότι δέν θαρροϋ- 
σιν έπί τών άρχών τούτων οί άνθρωποι ύ- 
πείκουσιν έκ συμφέροντος καί έκτιμώσι την 
κοινωνικήν κίνησιν κατά τάς προσωπικάς 
των τάσεις* έν τή έποχνί ταύτνι λοιπόν οί 
διάφοροι θεσμοί άντιστρατεύονται πράς άλ- 

■λήλους καί οί άνθρωποι διαιρούνται εϊς το·· 
σαϋτα στρατόπεδα, δσα ατομικά ή αθροι
στικά συμφέροντα ύπάρχουσιν έν τώ άγώνι. 
Οί μέν ύπϊρμαχοϋσιν ύπέρ τής θρησκείας, οί 
δέ ύπέο τής πολιτικής καί τής έπικρατείας, 
άλλοι ύπέρ τής βιομηχανίας καί τοϋ εμπο
ρίου, καί τέλος ΰπέρ τών άναγκών, ων έπι- 
θυμβϋσιν τήν ίκανοποίησιν. Έν τή διαμάχη 
ταύτη ή νίκη έπιφυλάσσεται όιά τοϋς έ
χοντας πλείονα καί μείζονα διανοητικά καί 
ύλικά προσόντα. Καθ’ όσον όμως ή άτομι- 
κότης προάγεται εν τοϊς κόλποι; τής κοι

νωνίας καί πριν η καταλήξ* εις δλας τάς 
θλιβεράς συνεπείας, άς περιέχει, πνεύματα 
γενναία κεκτημένα αισθήματα δικαιοσύνης 
καί φιλανθριυπία; έπιζητοϋσι τρόπον νά ί ί -  
ελΟωσι τής έμπολέμου ταύτης θέσεω; καί 
να οργανίσωσι τά  κοινωνικά συμφέροντα άρ- 
μονικώς καί ένθέσμως.

Ή τρίτη εποχή τής κοινωνικής προόδου 
χαρακτηριζόμενη ύπό τής συμφιλιώσεως πε
ριλαμβάνει τήν ενότητα μετά τής ποικι- 
λίας, τά κοινόν μετά τοϋ άτομικοϋ καί δη
μιουργεί μονίμους θεσμούς καί κανόνας. 'Π 
έποχή αύτη διαπόνεΐται ένδελεχώς ύπά τις 
έπιστήμης είς τάς σχολάς τάς σκοπούσα; 
τήν καθιέρωσιν καί διάδοσιν τών αξιωμά
των τής κοινωνικής όργανοποιήσεως. Είς 
τάς θεωρίας ταύτας, καί πλά-vat παρεισφρύ- 
ουσι καί διδασκαλίαι γεννώνται, αΐτινες ύπό 
τό πρόσχημα ίδρύσεως κρείσσονος συστήμα
τος θά ήθελον νά συντρίψωσι τοϋς υφιστα
μένους θεσμούς καί νά έμβάλωσι τήν άτα- 
ξίαν έν τνί κοινωνία. Ά λ λ ά  σπανίως έπι- 
τυγχάνουσι. Πεπεισμένοι, οτι ή αρμονία εί
ναι παγκόσμιος νόμος τεθείς ύπ ’ αύτοϋ τοΰ 
θεοΰ όφείλομεν νά έφαρμόζωμεν αύτόν έν 
τνί άνθρωπίνω κοινωνία καί νά άκολουθώμεν 
τήν φυσικήν τών πραγμάτων πορείαν, μηδό
λως εϊς αδύνατα παρεκτρεπόμενοι. Τό τρι- 
πλοϋν τοϋτο τών εποχών τής ανθρώπινης 
κοινωνίας καταδεικνύει τήν δρμέμφυτον μορ
φήν διαδοχικώς έξυψουμένην εις τύπον έμ- 
φρονέστερον, μέχρις ού 6 λόγος, δ νοϋς τρο* 
ποπο'εΐ διά τής έπιστήμης καί τής τέχν'/ίί 
δ,τι κ α τ ’ άρχάς ήτο φυσικόν εργον, φαινό- 
μενον τυχαΐον.

'Η κοινωνία ύπ ’ αύτήν τήν εποψιν είναι 
δευτέρα πλάσις, ένθα δ άνθρωπος παρίστα- 
τα ι ώς ό έργάτης καί τό εργον έν ταύτω· 
Παν δ ,τι έν τ·?ι φύσει του υπάρχει ζητεί νά τό 
πραγματοποιήσν) έξωτερικώς* ή κο ινω νία 

είναι τό κάτοπτρον τοΰ ανθρώπου, καί ΪΜ '
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στο; παρατηρεί τήν κοινωνίαν, ώς παρατη- πόσπαστα καί αναφαίρετα, άναπαλλοτρίωτα  
ρεΐ τόν ίδιο- εαυτόν του, ώς δηλονότι κα- καί άπόλυτα, τά  προσόντα ταΰτα  η μάλ- 
ταλαμβάνει τήν ανθρώπινον φύσιν. λον τά  ύψηλά αύτά δ ικαιώ ματα είναι τό τής

Έκ τής τριπλότητος τών εποχών άφορ- ; ίσοτητο;, τής έλευθερια; καί τής κοινονικώ- 
μήν λαμβάνοντέ; τινες διαιοοϋσι τάς κοι- : τητος, τα  δύο δμως πρώτα άνευ τοΰ τελευ- 
νωνία; εϊς βαρβάρους, ήμιβαρβάρους, πεπολι- ταίου άπονεκροϋνται, ώς έν αρχή είπομεν, 
τισμένας θρησκευτικάς κ τλ . Ά λ λ ’ αί διά- 1 διότι ούτε ϊσότης, ούτε ελευθερία υπάρχει 
φοροι αύτα ι φάσεις τής άνθρωπότητος δέν έκτος τής κοινωνίας, άπεναντίας μάλιστα

τά δίκαιον τοϋ ίσχυροτέρου καί ή καταπ ίε-προερχονται εκ της φυσειο; της κοινωνίας, 
άλλ’ έκ τών διαφόρων κλίσεων καί Λι.αθε- 
σεων, αί όποΐαι έγκεινται είς τάς ψυχάς τών 
ανθρώπων καί τών φυλών τών οικούντων 
επί τής υδρογείου σφαίρα; καί ένεργούντων
5ια

σις. tfIva δέ μηδέποτε παραβλάπτηται ή 
κοινωνία οφείλει τό κράτος νά έξασφαλίσνι 
τήν έξάσκησιν καί τήν άνάπτυξιν τής δυ
νάμεω; ταύτης τοϋ ανθρώπου καθ’ δλην τήν

φοροτοόπως, αί δποΐαι είναι λίαν άναγ- 1 έφαρμογήν εί; τοϋς ελλόγους σκοπούς τοΰ 
καΐαι καί επίτηδες ύπό τοϋ δημιουργοϋ ένε- , βίου. Ή παοαγνώρισις τοϋ προσόντος τού- 
σπάρησαν, δπως διατηρήται ποικιλία καί του τή ; προσωπικότητος θά έξομοίου τόν 
όμοιότης εί; τά  εύεργετικά ταϋτα  κατα- άνθρωπον πρό; τά κτήνο;, τό δποΐον ή φύ- 
σκευάσματα, ή ποικιλία δέ αύτη παράγει σ ι; έστέρησε τή ; δυνάμεο); τής έλλογου 
όμολογουμένως τήν άκατάληπτον καί τόσω ! κβινωνικότητο;.

Ή κοινωνία εΐναι εν τών ίσχυροτέρων 
μέσων τή ; πολιτικής καί κοινωνικής άγω-

μαγευτικήν αρμονίαν, ήτις θέλγ ει και αυ -
τους τους άγριους. Περί τών διαιρέσεων
τούτων όμιλεϊ άριστα ό κ. Κ αλλιγάς, έν 1 γή ;, διότι έν αύτή μανθάνουσιν οί άνθρωποι
τώ περισπουδάστω αύτοϋ συγγράμματι τοϋ 
'Ρωμαϊκού Δικαίου, εί; τά ; γενικά; άρχάς. 
«Ουδέποτε, λέγει, ή κοινωνική κατάστασ ι; 
είναι μόνιμο; καί αμετακίνητος, άλλ’ ύπεί- 
κει είς τούς νόμους τή ; οργανικής μεταπλά- 
σεως, ή'τι; είναι άδιάσπαστον προσόν τή ; 
ζωής διηνεκώς καί οικοθεν άναγεννωμένης. 
Νοητικώς, ηθικώς, κοινωνικώ; καί πολιτ ι-  
κ<ος μεταμορφοϋνται τά  έθνη, άν καί δ ια 
τηρούν δι’ δλων τούτων τών φάσεων τάν 
διακοιτικόν αύτόν καί άρχέγονον τύπον κ .̂ί 
«ί φάσεις αύτα ι τή ; μεταπλάσεως καί άνα- 
γεννήσεω; κατά τά ; διαφόρου; τα ύτα ; κα
τηγορία; έξεταζόμεναι άποτελοϋσι τήν ιστο
ρίαν τών τεχνών, τή ; θρησκείας, τής φιλο
λογία; καί τής πολιτείας αύτών».

Ό άνθρωπο; έξεταζόμενο; διανοητικώ; καί 
ίω ματικώ ; εύρίσκεται έχων ανάγκην τριών 
«πολύτων προσόντων, τά  δποϊα είναι ανα

νά έκτιμώσι καί συζητώσι αντικείμενα του 
κοινοϋ συμφέροντος, νά έννοώσι τάς δυσχε- 
ρείας τάς αντιτασσόμενα; πολλάκι; ε ί; τάς  
ώφελιμωτέρα; περιστάσει; καί δτι έκάστη 
κ.οινωνία χρηζει νόμων, δπω; εί; άρμονίαν 
Οέσνι τά  ατομικά συμφέροντα. Ή ύποταγή  
είς τούς νόμου; τούτου; έπ ιτυγχάνετα ι εύ- 
χερέστερον, δταν έκαστο; μετέσχε πρός κα
τασκευήν καί άνεγνώρισε τήν ανάγκην 
αύτών.

'Π κοινωνία ύποβοηθεΐ ούσιωδώς τό κρά
τος, τδ όποιον δέν δύναται νά προσέχη περί 
πάντων, ούδέ νά είσδύη έκεΐ, δπου αύστη- 
ρώ; τώ  άπαγορεύεται. Παν τό συντεϊνον εϊς 
κοινήν εύεργεσίαν, εί; τήν τιμώρησιν τών 
κακών, εί; τήν ήθικοποίησιν τών διαφόρων 
κλάσεων τών πολιτών έκπληροΰται άείποτε 
κάλλιον διά τή ; κοινωνίας, διότι αύτη χρη
σιμοποιεί τάς δυνάμεις, α ί όποίαι έν τνί

43
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μονήρει ζωη δέν έξασκοΰνται δι’ ελλειψιν 
μέσων.

Ή ηθική ώς καί τό δίκαιον άπαιτούσιν, 
ί'να ή δύναμις αύτη δύναται νά αναπτύσ
σετα ι έλευθέρως καί νά υποστηρίζεται παν- 
τοιοτρόπως. Αιότι ή κοινωνία ποιεί έπικρα- 
τέστερον τό δημόσιον συμφέρον καί πολλά
κις την αύταπάρνησιν έπί τοΰ άτομικοΰ 
συμφέροντος, δπερ ώς άφορμή πράξεως, Επι
δοκιμάζεται ύπό τής συνειδήσεως. Ή κοι
νωνία λοιπόν δ ι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου καθι
στά  τούς ανθρώπους βελτίονας έγείρουσα έν 
αύτοΐς τά  ήθΐκά ελατήρια, την συμπάθειαν 
την επιείκειαν, την αφιλοκέρδειαν, αί δποΐαι 
έξυψοΰσι τόν άνθρωπν ύπεράνω τής σφαίρας 
τής εγωιστικής προσωπικότητος.

Τήν σήμερον ή κοινωνία άπέβη ό πρώτι
στο; δρος, ή κυριωτέρα βάσις τής προόδου 
καί μάλιστα τής ειρηνικής προαγωγής. Οί 
λαοί οί πρώτοι καθιεροίσαντες παρ’ έαυτοϊς 
τόν νόμον τής κοινωνικότητος, τό σωτηριώ- 
όες αυτό αξίωμα, ενωρίς έκτήσαντο ύπεοο- 
χήν διατρανουμένην έν τω  κοινωνικώ βίω. 
Η ελεύθερα κοινωνικότης είναι τό όχυρότε- 

ρον φρούριον κατά τών ταραχών καί τών 
βιαίων στάσεων* δταν αί άπαιτήσεις, άντί 
να κατευνασθώσι, χωρίς νά έκριζωθώσι, δύ- 
νανται νά δημοσιεύονται καί νά συζητών- 
τα ι δημοσίως, άποκωλύουσι τήν κατασκευήν 
τών μυστηριωδών έταιριών καί έπιθέτουσι 
τήν ύπερτάτην αΰθεντείαν, δπως άναγνωρί- 
σωσι τήν πραγματικήν σπουδαιότητα τών 
συμφερόντων τών άπαιτούντων τήν προστα
σίαν των.

Ή κοινωνικότης καί έλευθερία είναι, ώς 
άνω εϊρηται, φυσικά τοΰ άνθρώπου δικαιώ
ματα καί δέον κατά συνέπειαν νά αναγνω
ρίζονται παντοΰ καί πάντοτε,καί ή μέν ίσό- 
ν/)ς χαρακτηρίζει τόν άνθρωπον ώς μέλος 
μιάς καί τής αύτής οίκογενείας, ή δποία 
είναι τό ανθρώπινον γένος, ή δέ έλευθερία

δημιουργούσα τώ  άνθρώπω προσωπικήν 
σφαίραν ένεργείας χαρακτηρίζει αύτόν ώς ά'- 
τομον ύπάρχον καί ενεργούν ύπέρ εαυτοί 
έν τ·?ί κοινωνία, ή δέ κοινωνία ιδρύει έκ 
νέου τήν περιουσίαν μεταξύ όλων τών προ
σώπων, τά  όποια θά διέκειντο άποκεχωρι- 
σμένα, άν μή ατομική έλευθερία καθίστατο 
ή μόνη άρχή ένεργείας.

Ή κοινωνία καί ό άνθρωπος, είναι αδι
αίρετος, καί άναμ.βισβήτητος κάτοχος τών 
δικαιωμάτων αυτής είναι κυρίαρχος άπόλυ· 
τος. Είς άπαντας τούς κώδικας απάντων τών 
εύνοουμένων εθνών άνεγράφη πρό ολίγων 
χρόνων, δτι ό ά'νθρωπος λαβών παρά τοΰ 
®εού τήν έλευθερίας ισότητα καί κοινω 
νικότητα δέν δύνανται κατ’ ούδένα τρόπον 
κα ί έπί ούδενί λόγω νά άπαλλατριώση αύ
τά , πάσα δέ συμφωνία καί προσωρινής έστω 
άπαλλοτριώσεως είναι άνίσχυρος καί άκυ
ρος;. Ά λ λ ά  δ ιατί δ μέν άνθρωπος νά μή 
δύναται νά έκ ποιιίση τά  δικακόματά του, ί  
δέ κοινωνία ή ϊσχυροτέρα καί έντελεστέρα 
τοΰ άνθρώπου, ή κυρίαρχος κοινωνία νά ά· 
φαιρήται αύτών καί νά γίνηται παίγνιον 
τοΰ έκάστοτε πονηροτέρου ; μή άρά γε ό 
ά'νθρωπος εν τη κοινωνία αποβάλλει τόν χα
ρακτήρα του, έξευτελίζη τά  προσόντα του, 
λησμονη τόν εαυτόν του ; δχι, κύριοι. Πάσ* 
κοινωνία άς σκεφθη είς τό έξης, ό'τι παοα- 
δίδουσα είς άλλους τά  άπόλυτα δικαίωμα* 
τά  της παραβιάζει τούς νόμους τοΰ Θεοΰ 
καί δτι διά νά είναι κυρίαρχος, νά εΐναι α
διαίρετος καί νά μή ύπάρχωσι φιλόσοφοι 
ποιούντες γελοίας διακρίσεις πρέπει νά έζε- 
λάση τούς Ηγεμόνας της καί νά λάβη αύτνι 
τά σκήπτρον τής διευθύνσεως. Τό εργον έ* 
κείνων έτελείωσεν, άς άρχίση ήδη ή κοινω' 
νία τό ίδικόν της καί έκ τής παραβολής των 
άποτελεσμάτων τών έργασιών, δ κόσμοί 
διακρίνη τίς  τών δύο έπέτυχε πλειότερον· 
Ήμεΐς απαθείς θεαταί τής φοβέρας εκείνες
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πλήν σωτηρίου πάλης άς έπιφυλάξωμεν τά  
χειροκροτήματα διά νά τιμησωμ-εν τόν vt- 
κητήν, είς δέ τόν παρασχόντα σήμερον τήν 
συνδρομήν του, δπως πληρωθή τό κενόν, δ
περ ή άσθένεια τοΰ αγαπητού συναδέλφου 
μας κ. Ζησίου άφήκεν άς εϊπωμ-εν δτι τόν 
εϋχ«ριστοΰμ.εν αί ίδέαι του άλλοθεν ειλημ
μένα·. δέν είναι άξιαι έπικροτήσεως, ή δέ 
μίτριοφροσύνη του δέν είναι πρέπον νά πλη-
γωδη, άφ’ ού τό αποφεύγει. Χαίρετε.

+  *
¥

.... ----

Σεβαστή μοι φίλη· !

Σέ πρώτην ένθυμήθην δτε τό απόσπασμα 
τού ημερολογίου, δπερ σοί πέμπω, περιήλθε 
κατά τύχην είς χεΐρας μου- σέ τήν άγαθήν 
καί σεβασμίαν προστάτιδα τής παιδικής μ.ου 
ήλικίας, ητις μοί ένέπνευσας τήν πρός τήν 
πατρίδα άγάπην· Σοί πέμπω τάς όλίγας 
ταύτας σελίδας, διότι γνωρίζω πόσον σοί 
είναι παρνίγοραν το νά βλέπης δτι οί διαδεχ- 
θέντες τήν εύλογημένην γενεάν, ην ύμεΐς, τά  
όλίγα τιμ.αλφή λείψανα τοΰ έλ. άγώνος αν- 
τιπροσοιπεύετε μ.εταξύ ύμών, δεν έλησμόνη- 
νϊΐσαν τά  παραδείγμ.ατά σας.

Έν τώ  μέσω τών καταδιωγμών τής έπο- 
χής, ήτις παρεσκεύασεν ήμΐν τήν ελευθερίαν, 
έδρες καταφύγιον έν τη φιλοξένω αποικία  
των Φωκαέων, άλλ’ έκεϊ, έν τώ  μεγάλω έ- 
Χείνω έμ,πορικώ κέντρω τής Γαλλίας, δευ- 
τεραν πατρίδα εύρούσα, ουδέποτε επαυσας 
νά σεμνύνησαι διότι ή πρόνοια σ’ έγέννησεν 

Έλληνίδα.
Ποσάκις ένθυμοΰμ-αι τάς εύχαρίστους ε

σπέρας, δτε πλησίον σου καθημένη, σέηκουον 
άκορέστως διηγουμ-ένην μοι, μ.ετά νεανικού 
όλως ένθουσιασμού, τά  κατορθο'ίματα τών 
«τρομήτων ήρώων τής νεωτέρας ήμών ιστο
ρίας ! "Ω ν α ι! ουδέποτε θέλω λησμ.ονήσει 
μεθ’ όποιου ενθουσιασμού έπρόφερες τό ονομα

τής γενετείρας σου γής, ?Ιν άπό τής νεανική; 
σου ήλικίας δέν είχες έτι ιδείν.

'Η δέ εύχή μ.εθ’ ή; ο νέος εκείνο;, Μακε- 
δών τελειόνει τά ήμερολόγιόν του μοί ένθύ- 
μησε τήν ευχήν ην τοσάκις σέ ηκουσα νά 

. κάμνης ύπέρ τής προσφιλούς σοι εκείνης χω
ράς. Λέν νΐμην μέν τότε είς κατάστασιν νά 
τήν έννοησω, άλλά νύν πώς δύναμαι νά σιω
πήσω καί νά μή σοί κάμω λόγον περί τής  
εύγνωμοσύνης, ην όφείλομεν άπασαι αί Ελ- 
ληνίδεςτής δούλης Ελλάδος είς τάς ένεργείας 
τοΰ ύπέρ τής διαδόσεως τών Ελληνικών γραμ.- 
μάτων έν Ά θή να ι; συλλόγου !

Οί διαπρεπείς καί λόγιοι εκείνοι άνδρες 
μ.ετ’ αύταπαρνησεως ύπερ τοΰ ιερού τουτου 
σκοποΰ έργαζόμενοι, άναζωπηροΰσι παντα- 
ταχοΰ τόν σπινθήρα τής παιδείας και η ά
γρυπνος αύτών ύπέρ τής διαδόσεως τών ελ. 
γραμμάτων μέριμνα, ώς εύεργετικη τις αύρα 
πρός τάς πολυπάθει; εκείνα; χώρας προσπνε- 
ουσα, ζωογονεί τάς άδελφάς μας, αϊτινες έν 
τη δουλωσύνη λησμονηθεΐσαι συγκαταλέ
γονται μετ’ άφανών καί άλλογλώσσων γ υ 
ναικών. Οί εύεργέται μας εκείνοι προοιωνί- 
ζουσι λαμ.πράν τό μ,έ^λον τής φίλης πατρι- 
δος μας, ά λλ ’ ένώ ή φιλόστοργες αύτών ύπέρ 
ήμών μέριμνα διεγείρει ζωηρόν έν ήμΐν το 
εθνικόν φρόνημα, ένφ μεθ’ ύπερηφανειας α ι-  
σθανόμ.εθα δτι εϊμεθα Έλληνιδες, προς τινα  
άλλον νά στραφώμεν διά νά ζητήσωμεν τό 
παράδειγμα τού πρακτικού μας βίου, 5) πρός 
ύμάς, ώ σεβαστά λείψανα τής παρελθούσης 
γενεάς, καί άντί τό αρχαΐον τών Σπαρτια
τικών παίδων ένθυμούμ-εναι ρητόν νά σας 
εϊπωμεν «άμμως δέ γ ’ έσόμεθα πολλώ κάρ- 
ρονος ήμών», ευτυχείς θέλομεν εΐσθαι έάν 
δυνηθώμεν νά ύποσχεθώμεν δτι θέλομεν α
κολουθήσει τά  ϊχνη τού έναρέτου καί φιλο- 
πάτριδος ύμών βίου.
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ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΣΠΟΥΛΑΣΤΟΥ (1).

THi l<a ΑΠΡ1ΛΙ01'ΤΟ!'.... ΕΤΟΠ ΕΠΕΒΙΒΑΣβΙΐΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝ \ ΠΕ ΡΑΙΩΣ

Μεθ ό770to'-> ενθουσιασμού έπ άτyjcoc τά ελ
ληνικόν έδαφος κατά  τήν αείποτε άξιοανη- 
μόνευτον Si’ εμέ ημέραν εκείνην! Μεθ’δποίας 
συγκινήσεως κλίνας γόνυ ήσπάσθην τότε τό 
δια μαρτυρικοί αίματος ήγιασμένον αύτοϋ 
χ ώ μ α ! Ή νεανικνί μου φαντασία έβλεπετόν 
ούοανόν μειδιώντα νά προσβλέπν] είς τήν 
προσφιλή εκείνην γήν και ήκουε τό κύμα 
τοΰ Σαρωνικοΰ γλυκυθύμως ψυθιρίζον νά 
θωπεύν, τάς ενδόξους αυτής άκτάς.

ΐέκνον τής πολυπαθοΰς Μακεδονίας, έκ 
τών σφαγών τής έπαναστάσεως μακράν έπί 
ξένης περισοιθεν κατα τήν νεανικήν ηλικίαν, 
ήρχόμην νΰν έφηβος γενόμενος ϊνα ζητήσω 
πατρίδα και μέλλον εις ·̂},ν πρωτεύουσαν 
τοΰ ■ Πανελλήνιου ως είς γήν επαγγελίας. 
Ά λ λ ά  νεος αφανής καί πτωχός έφθανον είς 
πολιν ένθα ούτε φίλους, ουτε συγγενείς εί
χον και ένώ σύννους καί μελαγχολικός άνηο- 
χομην την ΓΙειραϊκην οδόν, αίφνης διέκρινον 
την Άκροπολιν ύψουμένην ΰπεράνω τοΰ λό- 

,φου τοΰ .Μουσείου καί ώς φωτεινή τις άκτίς 
άπροσδοκήτως φω τίζει έν μέσω τοϋ σκότους 
τον εις αγνωστα πέλαγη πλέοντα όδοιπό- 
ρον, οΰτω καί ή θέα αύτής άνέκφραστόν τινα  
έν εμοι άιεγειρασα πόθον, μέ έκαμε νά στρέ
ψω παρευθύς έκεΐσε τό βήμα.

(Ί ) Τ ήν παρούσαν διατριβήν εργον δεκαεπτα- 
ετοΟς νεάνιδός, ασμένως καταχωρίζομε·/, ϋπο>ς 
ένθαρρόνωμεν τόν ζ-^λον τή ς οιλοπάτριδος κόρης, 
κα ι Οεσωμεν αΰτήν ώς υπογραμμ.όν εις τας νεά- 
νιΟας έκεΐνας, α’ίτ ιν ΐι; δια σ·π;ίρου;ι τό πνεΟμα 
αυτώ ν έφ % μή δεΤ, ένώ ήδύναντο καταγ ινομε- 
ναι είς τοιαΟτα έ'ργα νά τ ιμήσω σ ι τό φΟλον 
αυτώ ν,

Μετ’ ολίγον άπό τοϋ Παρθενώνος έθαύ-
μαζον τόν διαυγή καί έκτεταμένον ορίζοντα 
τής Αθηναϊκής πεδιάδος. Ό ήλιος ρίπτων 
τας τελευταίας ακτίνας του διά τών κιό
νων τοΰ μεγαλοπρεπούς εκείνου ναοΰ, άπέ- 
συρε βαθμηδόν τήν περίφλεκτον αύτοΰ χλα
μύδα από τών Πελοποννησιακών όρέων καί 
μετά θλίψεως άπεχαιρέτά τήν χαρίεσσαν 
πολιν τής Παλλάδος ινα όδηγήση τό άρμα 
του εϊς άλλας χώρας όλιγώτερον προσφι
λείς είς αύτόν. Πανταχοΰ όθεν έστρεφον περί 
έμέ τό βλέμμα, μακράν, έπί τής γαληνιαία; 
θαλάσσης ή έπί τών πεοιστοιχούντ . ν με έ 
ρειπίων, πανταχοΰ ζωηραί μοί διηγείροντο 
αί αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος μεγαλείου 
τής πατρίδας ! Ά λ λ ’ ήρχόμην άρά γε έπί 
τών τόπων έκείνων ϊνα έμπνευσθώ τής πρός 
τήν πατρίδα αγάπης ; Οιμοι τέκνον ορφανόν 
καί άπροστάτευτον προσηρχόμην έκεΐ, ώς 
πρός ιερόν τ ι καί απαραβίασταν άσυλον, ϊνα 
ζητήσω παραμυθίαν. Ό πατήρ μου είχεν 

άποθάνειν άμέσως μετά τήν γέννησίν μου καί 
ούτω διά παντός έμενον άγευστος τής τοϋ 
πατρός στοργής· ώ ποσάκις είχον θρηνήσει 
τήν στέρησιν τοϋ φύλακός ρ.ου αγγέλου ό- 
στις άπεπτη τής γής, πριν ή γνωρίσω τούς 
προσφιλείς αύτοΰ χαρακτήρας !

Καί νΰν, μόνος έπρόκειτο νά δ ιαχαράζω  

τό στάδιον μου δεκαεξαετής μόλις, μέ 
μα δειλόν καί συνεσταλμένον, άπεπειρώμ'Λν 

νά είσέλθω είς τόν πρακτικόν βίον, άλλά 
τίς φίλη χειρ ήθελε μοί δείξει τήν οδόν ην 
ώφειλον ν’ άκολουθήσο) διά μέσου τοΰ αχ*' 
νοΰς κόσμου; Τίς φίλη καρδία ή[)ελε μέ 
ένισχύσει κατά τάς στιγμάς τής άποθαρρύν- 

σεσως η τής αποτυχίας ; "Ή μην π τω χ ό ς , ό 

δέ μόνος έναποληφθείς συγγενής, μή όυνά- 

μενος πλέον νά μέ διάτηρή δι’ ιδίων έξόοων 
είς τά σχολεϊον, μ ’ έβίαζε παντί σθένει νά 
έπιδοθώ είς τά εμπορικόν στάδιον, άλλ’ ή 
καρδία μου έφλέγετο παιδιόθεν ΰπά τοΰ πρός
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τά ελληνικά γράμματα πόθου καί ουτε αί j 
προτροπαί, ουτε αί άπειλαί, ούτε ή άνάγκη j 
ϊσ^υσαν ποτέ νά καταστείλωσι τήν πρός I 
τήν παιδείαν άκατάσχετον άρμην μου. Παΐς j 
ετι κατώκουν είς τά  περίχωρα τής Ά λεξαν- ! 
ϊοείας καί καθ’ εκάστην εσπέραν έπιστρέ- 
φων έκ τοΰ σχολείου συνείθιζον νά διέρχω. 
υ.7.1 παρά τά  ερείπια τής Πτολεμαϊκής β ι
βλιοθήκης καί έκεΐ λησμονών και παίγνια  
καί συντρόφους, ά'φινον τήν φαντασίαν μου 
νά πλανάται διά μέσου τών αιώνων τής πα~ 
τρίδος καί τό πνεΰμά μου πλήρες πόθου έ- 
ατρέφετο τότε πράς τήν έσπερίαν Ευρώπην 
είς ήν δαψιλώς είχον διοχετευθή τά  λείψανα 
τής ποτέ άνεξαντλήτου προγονικής κληρο
νομιάς.

Ά λ λ ά  τά  ώραΐα εκείνα όνειρα τής π α ι
δικής μου όλικίας, ώς πνοήν άνέμου διελυ- 
οεν αίφνης ή αδυσώπητος τύχη καί βαρυαλ- 
γών νΰν έμελλον ν’ άποχαιρετίσοι τόν λό
γιαν Έρμήν καί νά προσέλθω είς τήν λ α 
τρείαν τοΰ Κερδώου. Καί έγνώριζον μέν ότι 
ο αιών έν ώ έγεννήθην ήτο αιών καθ’ ον ό 
βιοφθόρος χρυσός, 6 τών κακών αείποτε άρ- 
χηγός, μετά μανίας έλατρεύετο, έγνώριζον 
ότι ή όδός ην μέ ήνάγκαζον ν’ ακολουθήσω 
εύ/.όλως ήθελε μέ φέρει είς πλούτη, εϊς τ ι-  
Ρ·άς, άλλά τίς  ποτε τύχη ήθελε θεραπεύσει 
τόν πρός τήν παιδείαν πόθον μου ;

Ύπό τοιούτων λοιπόν σκέψεων κατεχό- 
Ρ·ενας, περιέφερον τεθλιμμένως τά  δι«βήμ«τά  
1*0 υ έπί τών τόπων έκείνων έφ’ ών ή ανθρώ
πινη μεγαλοφυία άνεξαλείπτως όπετύπωσε 
τά ίχνη αύτής' άλλά τέλος άπαυδήσας έκά-
ί, . , , ,ι̂σα παρα τ ιν ι γωνία και στηριςας την κε
φαλήν έπί τής χειρός, άφήκα ελεύθερον τόν 
ροΰν τών δακρύων. Βαθμηδόν δμως ό κόπος 
καί ή συνκίνησις μοί έπέφερον ατονίαν, άχ- 

. λός κατεκάλυψε τούς βεβαρυμένους οφθαλ
μούς μου καί ό νοΰς μου άνεπαισθήτως έου- 
®ίσΟη είς κόσμους ιδεών άγνώστους καί μυ

στηριώδεις. Τότε συγκεχυμένως πως ήκουσα 
γλυκείαν φωνήν ήχοΰσαν πλησίον μου καί ά- 
νοίξας τούς οφθαλμούς, μετ’έκπλήξεως είδον 
ότι δέν ήαην μόνος έν τή έρημία έκείνν).

Είς τό μέσον τοΰ ναοΰ ϊστατο  γυνή υψη
λή καί μεγαλοπρεπής' σφίγξ, σύμβολον τοΰ 
μυστηρίου, έκόσμει τό ύψίλοφον αυτής κρά ■ 
νος καί παρά τούς πόδας της δράκων ύπερ- 
μεγέθης μεθ’ υποταγής έσειε τήν κεφαλήν: 
ΤΗτο δέ ενδεδυμένη χιτώνα ποδήρη δστις 
μετά χάριτος περί τήν όσφύν διά ζώνης 
συνεσφιγμένος, κατέπ ιπτεν είς άφθονους 
πτυχάς έλαφρώς ΰποδεικνυούσας τό έναρμό- 
νιον σχήμα τοΰ εύγενοΰς αυτής σώματος, 
αίγίς έκάλυπτε τούς ώμους, και το στήθος, 
καί τά μόνα γυμνά αύτής μέρη, ό λαιμός 
καί οί βραχίονες, ένέφαινον κάλλος αίθεριον, 
κάλλος παρθένου άσχολουμένης είς έργα αρ
ρενωπά καί γενναία. Πλήρης σεβασμού ήτε- 
νισα πρός τήν ώραίαν αύτής μορφήν, άλλα  
καταληφθείς ύπό θάμβους έταπείνωσα τούς 
οφθαλμούς διότι φλόξ θεία, κατεφώ τιζε  
τούς γαληνιαιους έκείνους χαρακτήρας. Η 
χρυσή αύτής κόμη άφθόνως άπό τοΰ κράνους 
διαχυνομένη περιέβαλλε τό σοβαρόν μετω- 
πόν της, οί οφθαλμοί της άντενάκλων πρός 
τήν γήν τούς γλαυκούς ούρανούς, ή δέ εκ- 
φοασις τοΰ στόματός της, ή άποκαλύπτουσα 
σοφίαν καί βαθύνοιαν, απεκάλυπτεν ένταύτώ  
καί τό μεγαλεϊον ηθικής βουλήσεως απεριο
ρίστου. Έκράτει είς τήν άριστεράν χεΐρα 
δόρυ στηρίζουσα ένταυτώ τήν παρά τούς πό
δας τη ; ασπίδα, τήν δέ δεξιάν φιλοφρόνως 
έτεινε πρός γυναΐκά τινα μεθ’ ής έφαίνετο 

j δτι συνωμίλει· ένώ δέν έλάλει ή άθάνατος 
' εκείνη παρθένος, ένώ τό εμβριθές καί ούρά- 
: νιον αύτής βλέμμα μ ετ’ άγάπης συμπαθούς

ήτενι
κυ

Υ* ποός τήν άγνωστον εκείνην, ή γλυ- 
της καί ή καλοκάγαθία καθωράιζον έτι 

έτι υ*άλλον τούς σοβαρούς αύτής χαρακτήρας. 
Ά λ λ ’ ή περιβάλλουσα αύτήν λάμψις, διε-
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γείρασα αι'φνες τήν ύπνώττουσαν ψυχήν μου 
δεν μέ άφήκε κατ’ άρχάς νά παρατηρήσω 
την μ ετ’ αυτής συνομιλούσαν, μ ε τ ’ ολίγον 
όμως όιεκρινα οτι ήτο γυνή περικαλλής επ ί
σης, αναστήματος δμως μικροτέρου τής θεάς" 
έφαίνετο καταβεβλημένη καί βαθεΐα μελαγ
χολία έπεσκίαζε τήν γλυκεΐαν αύτής μορ
φήν, οί δε μεγάλοι καί μελάνες αύτής οφθαλ
μοί δεδακρυσμένοι υψοΰντο πρός τήν θεάν, 
ένώ δέ έκπληκτος ήτένιζον πρός αύτήν, φω
νή μυστηριώδης, ώς μεμακρυσμένη τις γνω
στού μέλους άπήχεσις, έψιθύρισεν είς τό ούς 
μου, «Πατρίς» καί ή καρδία μου σκιρτήσασα 
μ ετ’ ενθουσιασμού έπανέλαβε «Πατρίς!»

« Ώ  δέσποινα τιμωράς τοΰ κακού, ελε- 
γεν έκείνη, ώ θεά, πρό τής όποιας εξαφα
νίζεται τό ψεύδος καί ή άπατη, λάβε οί
κτον ύπέρ έμοΰ τής άσθενοΰς, ήτις ΰπό μυ- 
ρίων εχθρών διωκωμένη, καταφεύγω υπό 
τήν προστασίαν σου.»

«Θύγατερ, άπήντησεν ή Ά θηνα, στρέψον 
περί σε τό βλέμμα, ιδέ τά  νέφη τοΰ ύλ ι-  
σμοϋ καί τής απιστίας καλύπτοντα τήν πε- 
πλανημένην γεν, ίδέ τούς γαύρους δ ιπλω - 
μάτας κρατούντας εϊς τάς βέβηλους αύτών 
χείρας τάς τύχας τών έθνών. Οί λαοί κατα- 
πατουμενοι βοώσι πανταχού δικαιοσύνην, ή 
άρετή αΐσχυνομένη φεύγει μακράν τής κοι
νωνίας καί ή Θέμις μετά βδελυγμού άπο- 
στρεφει τά πρόσωπον, καταιγίς λυσσώδες 
μαίνεται περί σέ καί μ ε τ ’ ολίγον θέλει σέ 
ρίψη θύμα εϊς χείρας βαρβάρου εχθρού! Έ- 
κεΐ δπου δύστυχος γλώσσα καταπνίγει τά 
μέλος τής έναρμονίου γλώσσης τών Μουσών, 
εκεϊ δπου άφανη τέκνα προσπαθοΰσι νά υίο- 
θετηθώσιν υπό μετράς βαρβάρου, έκεϊ δαί
μονες καταχθόνιοι ρίπτουσι τόν οφιν τής 
διχονοίας μεταξύ τών ειρηνικών λαών σου, 
έκεϊ δόλιος εχθρός μ ετ’ άγριας χαράς σοί 
προετοιμάζει τον όλεθρόν καί καθ’ έκάστεν 
κατα σοΰ προχωρεί. Προχωρεί ώς ό χείμαρ

ρος δ δρμετικός δστις παρασύρει μ ετ’ αύτοΰ 
παν τό προστυχόν μετ’ ολίγον θέλει κα- 
τακλύσει τούς βωμούς καί τά  πατρώα λεί
ψανα και τά  βορβορώδη αύτοΰ κύματα μετ’ 
απαίσιας βοής κατακυλιόμενα θέλουσι μολύ
νει τάς διαυγείς θαλάσσας σου. Ά λ λ ’, ώ 
κόρη αθανάτου μετράς, ένθυμήθετι δπόσαι 
καρδιαι σέ ηύλόγησαν, δτε θραύουσα τά  δε- 
σμα σου -ώραία καί πάλιν άνέβλεψας πρός 
το γλυκυ τής έλευθερίας φώς, άπόσεισον τήν 
μικροψυχίαν, ή σάλπ ιγξ τοΰ κινδύνου σέ 
καλεΐ.»

« θε ά ! άπεκρίθη τότε έκείνη μετά συ
στολής, παρήλθον οί χρόνοι καθ’ οδς τά  τέ
κνα τής δΰσεως τά  ύπό τής έλλενικής μού
σες έκτραφέντα, γενναίως έ'τεινον πρός (« 
χείρας αρωγούς. Οί εύγενεΐς εκείνοι ά'νδρες 
τής Άλβιόνος καί τής Γαλατίας, ών τά  ό- 
νοματα αθανατα αείποτε τερώ έν τη καρδί« 
μου, πρό πολλοΰ ΰπέστησαν τήν εϊς τού; 
θνητούς άναπόφευκτον μοίραν" καί νΰν, δτ6 
νεος όρίζων ανοίγεται εϊς τό πολυτάραχον 
σταδιον τής φιλοδοξίας, δτε τό συμφέρον 
αντικαθιστά τό αίσθημα τής δικαιοσύνες 
νΰν βεβελος γλώσσα καθ’ έκάστεν νέας κατ’ 
έμοΰ διαδίδουσα συκοφαντίας, άποκαλεϊ τήν 
χώραν μου, χώραν ληστών καί βαρβάρων. 
Νΰν, οι τά  δρια τοΰ βασιλείου μου φειδω- 
λώς διαχαράξαντες, σκωπτικώς μειδιώσι 
θεωροΰντες τήν σμικρότετά μου. Τλήμω7 
έ γ ώ ! ύπό πάντων παραγνωριζομένε ποΰ νά 
στρέψω τό βήμα διά νά εύρω βοήθειαν;»— 
«Θάρρει, ώ τεθλιμμένε γύναι, ή πρόνοι* 
μάτην δέν έδωκεν είς τόν έ'λληνα τήν φι
λοπατρίαν ώς τό ίδιάζον αύτοΰ χαρακτηρι
στικόν. Μακράν είς τά  απώ τατα μέρε τοΰ 
κόσμου ούτος ευρισκόμενος, σκιρτά όσάκι? 
ακούει τά δνομα τής γενέτειρας αύτοΰ γής· 
Ώ  Ε λλάς! τά  τέκνα σου πανταχού τής ί '  
φηλίου διεσπαρμένα πρός σέ, τήν ποθεινήν 
των μητέρα, στρέφουσι μετά στοργής τό
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βλέμμα καί μετά μόχθων καί κινδύνων τήν | 
περιουσίαν\χύτών έπί ξένες συνάζοντα, προ- ■ 
σέρχονται τέλος ίνα καταθέσωσι παρά τούς j 
πόδας σου τούς καρπούς τών κόπων τω ν ! 
’Αναρίθμητα στίφη βαρβάρων σέ κατεπάτη- 
®αν ύπό τούς πόδας των ανηλεώς, νεκρικός ! 
πέπλος έκάλυψε τήν μαρανθεΐσαν μορφήν 
«ου, άλλά χειρ θεία, ώραίαν καί πάλιν σέ 
έξήγειρεν, έκ τής αλγεινής σου εκείνες νάρ
κες. Μή φοβοΰ’ έάν ξένοι λαοί διήρπασαν 
τά προγονικά σου κειμήλια, έάν οί ’Ολύμ
πιοι τήν βαρβαρότητα διαφυγόντες εύρον ά- 
βολον είς τάς μεγαλοπόλεις τής Δύσεως, έ- 
κεϊνοι, ΰπό τόν ομιχλώδη καί σκυθρωπόν 
ουρανόν ευρισκόμενοι, ποθοΰσι πάντοτε τάν 
γλυκύν τής φίλης πατρίδος των ούρανόν. 
Ό δαίμων τής καταστροφής έπεκάθισε βα
ρύς εις τά  μνημεία τοΰ παρελθόντος μεγα
λείου σου, σωροί ερειπίων κεΐνται περί έμέ 
τά είς την σοφίαν άφιερωθέντα τεμένε, άλ
λ’ ενταύθα, εϊς τούς προσφιλείς μοι τούτους 
τόπους άγαπώ πάντοτε νά περιφέρωμαι ανα
πολούσα τούς χρόνους καθ’ οΰς ή χαρίεσσα 
Νίκε μειδιώσα έ'τεινε πρός με τάν στέφανον 
τής δόξες. Ά λ λ ’ δ προσφιλής μοι εκείνος 
άγγελος έκτείνας τάς χρυσας πτέρυγάς του 
«πέπτη περίλυπος μακράν τής χειρός -μου 
ό Έλλενισμός ό ύπερεφάνως τάν κόσμον δια· 
τρέξας, ώχρια νΰν καί κλονίζεται τάν περι 
τών δλων άγωνιζόμενος αγώνα καί ένώ οί 
λαοί, οδς μεγαλοψύχως διέσωσεν έκ τής 
βαρβαρότητος, μετά ψύχρας άπαθείας θεω- 
ρούσι τά σπαραξικάρδιόν τής αγωνίας αύτοΰ 
&»αμα, αί σκιαί τών διδασκάλων τής άνθρω- 
πότητος παρωργισμέναι έξεγείρονται έκ τών 
τάφων καί ή μ»ΰσα κλίνουσα τά σκεπτικόν 
μέτωπόν της κλαίει σιωπελώς. Σπεΰσον λοι
πόν, ώ ποθεινή τών στεναζόντων λαών ελ
πίς, σπεΰσον έπί τοΰ πεδίου τής μάχης.»

« Ά λ λ ’ , ώ θεά, οί δόλιοι συνδυασμοί τοΰ 
έχθροΰ προ αιώνων πλέκονται κατ’ έμοΰ,

τό κράτος αύτοΰ αχανές, άπεριόριστον εκ
τείνεται μέχρι τοΰ σημείου καθ’ δ ή φύσις 
άρνεϊται νά δώση ζωήν. "Εθνη αναρίθμητα 
μετά τρόμου κλίνουσι τάν αύχένα προφερον- 
τα  τό δνομα τοΰ ισχυρού αύτών δεσποτου 
καί ή φωνή τής έλευθερίας, ή διά μέσου 
τών αιώνων πρός τήν άνθρωπότετα βοώσα, 
έκπνέει πρίν ε φθάση εϊς τάς άκοάς του, άς 
μόνον αί κραυγαί τής απελπισίας τών ύπό 
τούς πόδας του καταπατουμένων λαών κα- 
ταθέλγουσι! πώς λοιπόν άοπλος έγώ καί 
ασθενής θέΐω  δυνεθή ν’ αναχαιτίσω τόν 
τρομερόν τούτον έχθρόν ;»

«Ό  πόλεμος δστις σοί ανοίγεται δέν εΐ
ναι πόλεμος τών δπλων. Ή κατακτεσις 
τών είς σέ άνεκουσών χωρών ούδαμώς δύ- 
ναται ν’ άπομακρύνη άπό σού τάν επικείμε
νον όλεθρον, άλλ’ είναι πόλεμος τής αλή
θειας πρός τό ψεΰδος, τής παιδείας πρός 
τήν αμάθειαν, τοΰ φωτός πρός τά σκότος. 
'Ότε αί φλόγες τής Κορίνθου άνήγγελλον 
είς τάν κόσμον τήν τελευταίαν τής έλευθε
ρίας ώραν, ή αθάνατος μητερ σου προσελ- 
θοΰσα παρά τούς σβεννυμένους βωμούς μου, 
εύλαβώς διέσωσε τήν έπ’ αύτών έκλείπου- 
σαν φλόγα καί ταύτην ώς ίεραν παρακα
ταθήκες έμπιστευθεΐσα σοι, άπήλθεν εις τά  
’Ολύμπια δώματα. Έν ταΐς ήμέραις τοΰ 
πένθους καί τής δουλείας, το μυστηριώδες 
έκεΐνο ζώπυρον θαυμασίας κατά τών βαρβά
ρων ύπερασπίσαν σε, κατεφώτισε την Εύρω- 
πεν δλεν έν τώ  μέσω τών αιώνων τοΰ σκό
τους καί παρεσκεύασε τήν ευδαιμονίαν τών 
νΰν άκμαζόντων κρατών, η ιερά λοιπον αύτε  
παρακαταθήκη έστω σοι καί πάλιν τά φυ- 
λακτήριόν σου δπλον. Έμφανίσθητι είς τά  
νεναρκωμένα πλήθη ώς πρόδρομός μου άγ
γελος, τήν λαμπάδα τής παιδείας άνά χεΐ- 
ρας κρατοΰσα καί έξεγειρον εκ τοΰ ληθαρ- 
γου τής πλάνες τάς πεπτωκυίάς έκείνας 
ψυχάς, αϊτινες άνυπόπτως πρός καταχθο-
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νιους σκοπούς δουλαγωγούμενοι προετοιμά 
ζουσι τήν ιδίαν αύτών καταστροφήν.»

Και όταν έζηντλημένη καί αίματόφυρτος 
καταπέσης υπό τά  βέλη του έχθοοΰ, όταν
r \  > rηνεκρικη ωχροτης επισκιαση την γλυκεΐαν 
μορφήν σου καί ό δαίμων τοΰ θανάτου πε- 
ριί'ττταται πλησίον σου κρατών τάς μελαίνας 
πτέρυγάς του, όταν ό εχθρός εξόρμηση κατά  
σου ίνα σβύση την ίεράν εκείνην λαμπάδα  
ην, καίτοι άγωνιώσα, θέλεις κρατεί άνά χεΐ- 
ρας, καί μετ’ άγριας χαράς έτοιμασθή νά 
κατασπαράξη τό θΰμα του, τότε θέλω έπι · 
φανή εις τους ασεβείς εκείνους. Ό  κεραυνός 
ι ?,ς θείας δίκης θελει αίφνης αντηχήσει καί 
τό φέγγος τής άληθείας θέλει άποκαλύψει 
τα  έν τω σκότει διαπραχθέντα εγκλήματα  
καί έκεϊ ε ίί τά  άγρια βάραθρα τοΰ Ταρτάρου, 
ένθ’ άκτίς φωτός ούδέποτ’ εισδύει, έκεϊ θέλω 
χ.ατακ.ρ*/)ίΛνΐ'7ει τ^ν υτϊεοότυτ*/; / εκείνον δστις  

π ροετο ίμ ασε τον οΧλεθρον έθνους εύγενους κ α ι 
γ εννα ίο υ .» .

Ταΰτα είπουσα ή ΆΟηνα μετά φωνής 
βροντώδους, άνέλαβε τήν παρά τούς πόδας 
της ασπίδα καί άπεμακρύνθη μέ βήμα βραδΰ 
καί μεγαλοπρεπές. νΕκλαγξε τότε τά δόρυ 
*υγκρουσθέν έπί τής χρυσής άσπίδος καί ή 
γλαυξ έν τώ  άμα πετάξασα άπό τών άν- 
τηχούντων είσέτι έρειπίιον ήκολούθησε τήν 
Θεάν ήτις έγένετο ά'φαντος διά τών κιόνων 
τοΰ ναοΰ της.

Τότε ή τεθλιμμένη έκείνη γυνή έκαμε βή
ματά τινα ϊνα αναχώρηση, ά λ λ ’ ίδοΰσά με 
έπροχωρησε προς τήν γωνίαν ένθα έκαθήμην 
καί προσηλώσασα έπ’ έμοΰ τους ώραίους 
οφθαλμούς της μοί είπε ριετά φωνής γ λ υ 
κείας άλλ ’ επιτακτικής.

Π παΐ Μακεδών, ή χώρα έν ή είδες τό 
φώς στενάζει ύπό τούς πόδας τών ύβριζόν- 
των αύτήν καί σύ καθεύδεις, είς ματαίας 
και αγόνους σκέψεις κατατριβών τάν χρόνον ; 
’Απορείς πρός τ ί  νά τραπής ; άλλά μή λη· J

σμόνει ότι ό έλλην τοΰ σταδίου αύτοΰ άρχό- 
μενος είς μόνην τήν πατρίδα του οφείλει ν’ 
άποβλέπη.

Τεθλιμμένη καί δειλιώσα απέρχομαι πρός 
τάς εφόρους κοιλάδας, πρός τούς χαρίεντας 
λειμώνας ένθα δύσηχος γλώσσα ήχεΐ, έκε; 
σπεύδο) είς τήν φωνήν τής Θεάς ϋπακούουσα. 
Ώ  τέκνα τής Ελλάδος, ώ απόγονοι τών 
Μαραθωνομάχων ακολουθήσατε τήν άλγοΰσαν 
πατρίδα σας. Δέν σάς υπόσχομαι κλέος, δέν 
σάς υπόσχομαι στέφανον, ή παγετώδης πνοχ 
τοΰ Βορρά άπεμάρανε καί τάς τελευταία; 
μου δάφνας, άλλ ’ ό έλλην υπέρ τού κοινού 
έργαζόμενος, αίσχύνεται νά κατέλθη μέχρι 
τών έπιθυμιών τής μικροφιλοτιμίας.

’Ίδετε ποία έπιγραφή σταματά τάν δια
βάτην έπί τής γής ήτις καλύπτει τά  οστά 
τών ύπέρ τής έλευθερίας πεσόντων ; Ή σε
λήνη μόνη έν τώ  μέσω τής σιγής τής νυκτό; 
άποκαλυπτομένη μετά σεβασμοΰ χαιρετά 
τούς τόπους έ'νθα κοιμώνται οί τής νειοτέρ*,' 
ιστορίας ’ήρωες ! Ά λ λ ’ ικανή δόξα είναι διά 
τά  εύγενή εκείνα τέκνα μου ή συναίσθησή 
του ότι αναπαύονται ύπό τάν αϊθριον τή? 
Ελλάδος ουρανόν, έπί τής γής ην έξηγόοα- 
σαν διά τοΰ ίδίου των αϊματος. Καί σ“ 
ό'ταν άπηυδηκώς καί κατάκοπος κλίνης ιν« 
άναπαυθής ώς άναπαύεται 6 μαχητής έπι 
τοΰ πεδίου τής μάχης, ό'ταν μόνος καί ρ·*' 
κράν τών φ ιλτάτω ν σου άτενίσης πρός άγγε
λον τοΰ θανάτου μή μικροψυχήσης- διά [W 
σου τοΰ νεκρικοΰ σκότους θέλεις διακρίνει 
καί πάλιν τήν παρήγορον τής πατρίδος σου 
μορφήν, ήτις ώς ή Ά ρ τεμ ις  τον πιστόν αύ- 
τής λάτρην, θέλει σέ περιπτύξει ©ιλοστόρ- 
γως είς τάς άγκάλας της κατά τήν ύστάτ'ίν 
έπί γής στιγμήν σου. Τά χώμα τής Μα*5' 
δονίας θέλει σέ αποχωρήσει άπό τών πεφι- 
λημένων τής καρδίας σου έκεϊ διά π α ν τ ό ί  

θέλεις έγκαταλείψει έρήαους έπί τή ; γ «  
έκείνους οΐτινες σέ άπεκάλουν τόν φύλα**

Β Υ Ρ Ω Ν 345

τής εύδαιμονίας των άγγελον, τάν γλυκυν 
τής ζωής των προστάτην άλλά θάρρει, είναι 
γλυκύς έπίσης *αί γαλήνιος ό ύπέρ έμοΰ θά
νατος ! Έ πί τοΰ ταπεινοΰ σου τάφου βαρυ- 
άλγοΰσαι καρδίαι βέλουσι χύνει σπονδάς δα
κρύων έπί τή στερήσει σου, έκεϊ, έπί τοΰ 
βωμού εκείνου τής ύϊίκής στοργής παΐς τε 
θλιμμένος άνα^αλών τούς χαρακτήρας τής 
μορφής σου, κλίνιυν γόνυ μετά σεβασμοΰ, 
θέλει άείποτε έμπνέεσθαι έν. τής πρός τήν 
πατρίδα του αγάπης » !

Βαθεΐα τότε σιγή διεδέχθη τούς λόγους 
της έκείνους, ήθέλησα νά τή ομιλήσω άλλ ’ 
ή συγκίνησις μ’ έξύπνησεν. Ή νύξ ειχεν α- 
πέλθει ζοφερά καί θυελλώδης, ολίγοι τινες 
άστέρες τρέμοντες έλαμπον ύπεράνω τών 
τόπων έκείνων" έκπληκτος ήγέρθην τότε πα- 

. ρευθύς καί κλίνας γόνυ άνεφώνησα.
«~Ω Θεέ, μυστηριώδης Πρόνοια, ή έπί 

τάς τύχας τών εθνών έφορεύουσα, Σύ ή διά 
τών άκατανοήτων σου βουλών εν μέσω τρικυ · 
μιών, τήν εύδαιμονίαν τής άνθρωποτητος 
παρασκευάζουσα, Σύ μόνη εν τώ  μέσω τής 
σιγής τής νυκτάς είσαι ό μάρτυς τής άποφά- 
σεώς μου. ’Ομνύω οτι άπό τής στιγμή*- 
ταύτης άφιερώ έμαυτάν ύπέρ τής φίλης πα
τρίδος καί έάν ποτε λησμονήσω τήν ύπό- 
σχεσίν μου ταύτην, ή έρινύς άς έξυπνήση 
είς τά  σκότη τοΰ άδου τήν έπιορκον ψυχήν 
μου.»

Είπον ταΰτα  καί καταβάς βραδέως τάν 
λόφον τής Άκροπόλεως διηυθύνθην σύννους 
καί έκπεπληγμένος πρός τήν πόλιν τών Ά -  

• θηνών.
Ιδού δ ιατ ί ή ημέρα έκείνη δια παντος 

μένει ανεξάλειπτος έκ τής μνήμης μου. ’ΐδού 
■τίς άντί φίλου, άντί πατρός, μοί έδειξε τήν 
οδόν $,ν ώφειλον ν’ άκο7^ουθήσω καί έκτοτε 
πρός τήν τεθλιμμένην έκείνην μορφήν στρέφω 
άπαύστως καί σκέψεις καί αισθήματα. Ά λ λ ’ 
είθε ή διαδεχθησομένη τήν καθ’ ήμάς γενεάν

νεολαία, εύτυχεστέρα ήμών νά όυνηθή ποτε 
ν’ άπομάξη τής άλγούσης πατριδος το δά
κρυ, εϊθε έπί τών ημερών της ακάματοι τοΰ 
'Ελληνισμού απόστολοι, έκ τών διδασκαλείων 
τής Ελλάδος δρμώμενοι, νά φέρωσι τά  νά 
ματα της παιδείας πρός τούς διψαλέους α
δελφούς, εϊθε Έλληνίδες εύπαίδευτοι καί 
έπί τή έθνικότητι αύτών σεμνυνόμεναι, ν* 
τείνωσι χείρας αρωγούς πρός τάς έν τή δου- 
λωσύνη άδελφάς, εϊθε τέλος κάγώ, το επ ί
πονον τοΰ βίου διανύων στάδιον, νά ϊδω  ύπο- 
φώσκον τό λυκαυγές τής άναγεννωμένης πα
τρίδος καί είς τό παρήγορον έκεϊνο θέαμα 
έπαναπαύων τά βλέμμα, νά κλείσω τούς 
οφθαλμούς εύελπις ό'τι ό άστήρ του ελληνι
σμού θέλει καί πάλιν άνατείλει ζωογόνος 
καί τηλαυγής ! γένοιτο γένοιτο !

Α. Π.

ΔΙΣΕΚΤΑ ΕΤΗ.

Ό Άρωγώ, έν τ ιν ι τών διδακτικών καί 
δηκτικών εκείνων σημειώσεων, άς κατ’ έτος 
έδημοσίευεν έν τή ’ Ε χετηρίάι τον Γ  ραφείου 
τώ r  καταμετρήσεων, λέγει προκειμένου 
περί ήμερολογίου τά  εξής: «*0 Ά ρ χ ο ν-
τοχωριάτης, έν τή κωμωδία τοΰ Μολ- 
λιέρου, έζήτει παρά τοΰ διδασκάλου τής 
φιλοσοφίας νά μ 'ίΰη  τό xa .h rd d p io r·  Ά λ 
λά πρέπει νά τά όμολογήσωμεν, δ κ. ’Ιορδά
νης ήπατάτο νομίζων ό'τι τά  μαθήματα, τ*  
όποια έζήτει ήσαν εύκολα καί άπλά. Ή 
έξήγησις τοΰ ήμ3ρολογίου είναι έκ τών λε- 
πτοτέίων και μάλλον άκανθωδών μερών τής 
έπιστήμης καί τής μαθήσεως έν γενει.»

’Ορθότατη ή παρατήρηβις τοΰ Άρωγώ* 
όθεν καί ήμεΐς ενταύθα δέν θέλομεν επ ι
χειρήσει μακράν καί βαθεΐαν διδασκαλίαν 
άλλά θά εϊπωμεν μόνον προκειμένου περί 
τοΰ μηνάς Φεβρουάριου του 1 8 7 6 , όστις ε-

U
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χει 2 9  ημέρας άντί 2 8 , τόν λόγον της τοι- 
αυτης διαφορας καί την άρχτ.ν της όνομ.α- 
σίας δίσεχτοτ έτος.

Καί πρώτον* τ ί έστιν έτος; Ήθέλομεν 
περιπέσει είς μακράς καί λεπτομερείς έξη- 
γήσεις, έάν ήθέλομεν νά όρίσωμεν ακρι
βώς τόν τοσοΰτον κοινόν τοΰτον όρον. 
Άρκούμεθα δθεν νά εί'πωμεν ό'τι οΰτω κα
λε ίτα ι ή διάρκεια μιας ολοκλήρου περιφο
ράς τής γής περί τόν ήλιον· η άκριβέστεβον, 
6 χρόνος, δστις παρέρχεται μεταξύ δύο δια
δοχικών διαβάσεων τοϋ ήμετέρου πλανήτου 
διά τοΰ αύτοΰ ισημερινού σημείου. Α υτη δέ 
ή διάρκεια τοΰ έτους, τοϋ καί τροπικοϋ κα- 
λουμένου, δέν άποτελεΐται ακριβώς έκ 36 5  
ημερών, άλλά κατά προσέγγισιν έκ 36 5  
ήμερων καί 6 ωρών, ήτοι ενός τετάρτου 
τής ήμέρας.

Οί 'Ρωμαίοι, έπί Νουμά, είχον έτος συγ
κείμενον έκ 3 5 5  ήμερών. Ά λ λ ’ ή διαφΌρά 
αύτοΰ πρός τό πραγματικόν έτος ήν το- 
σαύτη, ώστε ήσθάνθησαν τήν ανάγκην έμ- 
βολίμου μηνός· δστις έξ 2 2  ήμερών συγ
κείμενος έκαλεϊτο Mercedonius καί προ- 
σετίθετο κατά διετίαν εί; τους δώδεκα" έ- 
τοποθέτουν δέ τόν μήνα τοΰτον όλόκληρον 
μεταξύ τής 2 3  καί τής 2 4  Φεβρουάριου, 
ϊό  έτος ήν τότε 3 6 6  ήμερών, τούτέστι με- 
γαλείτερον τοΰ πολιτικοΰ κατά ποσότητα, 
ήτις είς διάστημα μ.ιάς έκατονταετηρίδος, 
αποτελεί 7 5  ήμέρας, διαφοράν ούχί μ.ικράν* 
δθεν έδόθη τό δικαίωμα είς τούς Ποντίφη- 
κας νά προσδιορίζωσι τόν άριθμ.όν τών ήμε
ρών έκάστου έμβολίμου μηνός. Τοΰ δικαιώ
ματος τούτου καταχροίμενοι οί ιερείς πα- 
ρέτεινον αύθαιρέτως τήν διάρκειαν τής υπη
ρεσίας τών φίλων των έσμίκρυνον τήν διάρ
κειαν τής υπηρεσίας τών έχθρών των, επέ
σπευδαν 9) άπεμάκρυνον τάς λήξεις τών συ
ναλλαγμάτων κ τλ ., καί τοσοΰτον άναιδώς, 
ώστε κκτηντησε νά έορτάζωσι κατά τόν

χειμώνα τάς έορτάς τοϋ θέρους καί κατά 
τό έαρ τάς τοΰ φθινοπώρου.

Είς τήν τοιαύτην άταξίαν καί σύγχυσιν 
έθεσε τέρμα ό ’Ιούλιος Καίσαρ, ώς άνιότα- 
τος Άρχιερεύς (Pontifex maximus) έπεχει- 
ρήσας μ.εταρρύθμισιν, ήτις άπό τοΰ όνόμα- 
τός του έκλήθη Ίουλιανή. Ποοσεκάλεσεν έπί 
τούτω έξ Α ίγύπτου τόν Σωσιγένην, (αληθή 
αυτουργόν τής μεταρρυθμ.ίσεως)· έκ τών ά- 
στρονομ.ικών γνώσεων τοΰ οποίου ωφελού
μενος, έκανόνισε τήν διάρκειαν τοΰ πολιτι-  
κοΰ έτους, ώς άνωτέρω έρρέθη είς 3 6 5  ήμέ
ρας καί £ν τέταρτον κατά προσέγγισιν.

Τό τέταρτον τοϋτο τής ήμέρας είς διά 
στημα τεσσάρων έτών άπετέλει μίαν όλό
κληρον ήμέραν, ην άπεφασίσθη νά προσθέ- 
τω σιν, άνά παν τέταρτον έτος, μετά τήν 
εικοστήν τετάρτην ήμ.έραν τοϋ Φεβρουάριου, 
ητις έν τώ  ρωμαϊκώ καλενδαρίω ήν ή έκτη 
ήμέρα πρό τών καλενδών Μ τοΰ Μαρτίου 
καί εκαλείτο sexto calendas. 'Όθεν τοΰ 
λοιπού ή έμβόλιμος αυτη ήμέρα έθεωρεΐτο 
ώς ( iJ . lv  ί'χτη πρό r& r xctJerd&r κ«ι 
εκαλείτο his sexto calendas, επομένως καί 
τό έκ 3 6 6  ήμερών συγκείμενον έτος έκλή
θη όίσεχτor (bis sextus.)

Τό νΰν έν χρήσει δίσεχτor η έμβό.Ιιμον 
έτος διαφέρει τοϋ παλαιού μόνον κατά τήν 
θέσιν τής έμβολίμου ήμέρας, ητις τώρα τ ί
θεται είς τό τέλος μ.ετά τήν 2 8  Φεβρουά
ριου καί αποτελεί τήν 2 9  τοΰ μηνός τούτου 
δτε έορτάζεται κατά τετραετίαν καί ή μνή- 
μ.η τοΰ 'Οσίου Κασσιανοΰ τοΰ 'Ρωμαίου.

Πώς δέ άναγνωρίζομεν, έκ μόνης τής ά-" 
παγγελίας τοΰ άριθμ-οΰ έτους τινός, έάν 
ηναι δίσεκτον ή δ χ ι ; άπλούστατον. Άρκιϊ 
νά παρατηρήσωμεν έάν τά  δύο τ ε λ ε υ τ α ΐ*  

ψηφία όμοΰ λκμ,βανόμενα ήναι αριθμός πολ-

(1) Καλένδας (Calcndac) έκάλουν οί ‘ Ρωμαίοι τήν 
πρώτην ήμέραν έκάστου μηνός.
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λαπλάσως τοΰ 4 , τούτέστι έάν διαιρείται 
ακριβώς διά τοΰ 4 , (διότι ή Ίουλιανή με- 
ταρρύθμισις έτέθη είς ένέργειαν τό 4 4  έτος 
Π. Χρ.) επομ-ένως τό έτος 4  μ. Χρ. ήν δ ι- 
σεκτον ώς καί τά  8, 1 2 , 1 6 ,  κ τλ ., έπίσης 
καί τά  1 4 0 0 ,  1 5 0 0 ,  1 6 0 0 .  'Ομοίως τά  
μέν 1 8 7 6 , 1 8 7 2 ,  1 8 4 8  κτλ . επειδή οί α
ριθμοί 7 6 ,  7 2 , 4 8  διαιρούνται διά 4, είναι 
δίσεκτα, τά  δέ 1 8 7 5 ,  1 8 7 8 , 1 8 5 4 ,  1 8 9 7  
είναι έτη έκ 3 6 5  ήμ.ερών συγκείμενα, διότι 
οί άριθμ,οί 7 5  καί 9 7  ώς καί οί 7 8  καί 5 4  
δέν διαιρούνται ακριβώς διά τοΰ 4.

Ά λ λ ’ 6 ’Ιούλιος Καίσαρ ή μάλ)ον ό Σω- 
σιγένης ήπατήθη προσδιορίσας τόν αριθμόν 
τών ήμ.ερών τοΰ έτος εις 3 6 5  και 1/4* διότι 
τό μεταξύ δύο ισημερινών σημείων χρονικόν 
διάστημα δέν είναι άκριβώς 3 6 5  ήμερών 
καί 1/4 η 3 6 5  ήμερών καί 2 5  εκατοστών 
(365 . ήμ. 2 5 ), άλλά μόνον 3 6 5  ήμ. καί 
2 4 3 2 1 7 , τούτέστι 3 6 5  ήμερών, 5 ώρών, 48  
πρώτων λεπτώ ν, 4 7  δευτέρο>ν λεπτών καί 
ήμίσεως.

Ούτω τό Ίουλιανόν έτος είναι μεγαλεί- 
τεοον τοΰ άληθοΰς κατά 11  πρώτα λεπτά  
12  δεύτερα καί ήμισυ. Ή μικρά αύτη δια
φορά έπιπροστιθεμένη μ.ετά 1 2 9  έτη απο
τελεί μίαν ήμέραν, έπομένως τό Ίουλιανόν 
έτος θέλει αένει όπίσθω τοΰ άληθοΰς κατά  
μίαν ήμέραν, ήτοι θέλει αρχίζει κατά  μίαν 
ήμ.έραν βραδύτερον. Ά π ό  δέ 3 2 5  Μ. Χρ.—  
οτε συνεκροτήθη ή έν Νίκαια Οικουμενική 
Σύνοδος ϊνα προσδιορίσ/ι διά τήν μεταβλητήν 
έορτήν τοϋ Πάσχα σταθερόν κανόνα, δστις 
ΰπέθετο δτι ή έαρινή ισημερία θέλει συμ.- 
βαίνει πάντοτε τήν 2 1  Μαρτίου, ώς και κατά  
τό 32 5  — μέχρι τής δεκάτης έκτης έκα
τονταετηρίδος ή άνωτέρω διαφορά άπετέλε- 
σ*ν 1 0 ήμέρας, ή δέ εαρινή ισημερία συνέβη 
τήν 11  Μαρτίου. 'Όθεν δ Πάπας Γρηγόριος 
XIII έπεχείρησε κατά τό 1 5 8 2  νέαν μεταρ. 
ρύθμισιν, τήν έπονομασθεΐσαν Γρηγοριανήν.

Κ ατά πρώτον διώρθωσε τό σφάλμα τών 10  
ήμερών «ποφασίσας ϊνα ή 5 ’Οκτωβρίου τοΰ 
1 5 8 2  θεωρηθή ώς 1 5  ’Οκτωβρίου, δστις έ- 
λαβεν μόνον 2 0  ήμέρας, καί έκ τούτου ή 
έαρινή ισημερία έπανήλθεν κατά τό 1 5 8 3  
είς τήν 21 Μαρτίου. ’Έ πειτα έπειδή πλεο- 
νάζον κλάσμα είς μίαν εκατονταετηρίδα ά- 
ποτέλει 3/4 τής ήμέρας κατά προσέγγισιν 
ήτοι 3 ήμέρας είς 4 0 0  έτη, άπεφασίσθη νά 
παρεντίθενται είς 4 0 0  ετη 9 7  δίσεκτα καί 
δχι 1 0 0 ,  ώς είς τό Ίουλιανόν, καί ούτως 
άφαιροΰνται αΐ πλεοναζουσαι 3 ήμέραι έν 
διαστήματι 4 0 0  έτών. “Όθεν κοινά ετη 
θεωρούνται πλήν τών άνωτέρω μνημ,ονευ- 
θέντων καί έκεΐνα, ών ό έκφράζων τήν  
τάξιν αύτών άριθμ.ός, έχει δυο είς το τ έ 
λος μ,ηδενικά έκτος έκείνων ών δ αριθμός 
τών εκατοντάδων είναι διαιρετός δια τοϋ 4 .  
Ούτω έκ τώ ν έτών 1 6 0 0 ,  1 7 0 0 ,  18 00 »  
1 9 0 0 ,  άτινα κατά τά Ίουλιανόν είναι δίσε
κτα , κατά τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον μόνον 
τό 1 6 0 0  ουτινος ο αριθμός 1 6  τών εκατον
τάδων είναι διαιρετός διά 4  είναι τοιοΰτον, τά  
δέ λοιπά κοινά. Τό έτος 2 0 0 0  είναι έπίσης 
δίσεκτον, τά  δέ 2 1 0 0 ,  2 2 0 0 ,  2 3 0 0  κοινά. 
Κ ατά τά  είρημένα λοιπόν ή μεταξύ τοϋ 
Ίουλιανοΰ καί Γρηγοριανοΰ ημερολογίου δ ια
φορά ήν άπό μέν τοϋ 1 5 8 2  μ·έχρι τού 1 7 0 0  
έτους 10  ήμερών, άπό δέ τοΰ 1 7 0 0  μέχρι 
τοΰ 1 8 0 0  έτους 11  ήμ.ερών καί άπό τοΰ 
1 8 0 0  μέχρι τοϋ 1 9 0 0  έτους 1 2  ήμερών.

Α ληθώ ς μέν είναι ή Παπική μεταρρύθμι- 
σις άκριβεστέρα τής τοΰ 'Ρωμαίου αρχιερεως, 
άλλ’ εΐναι εντελώς άλάνθαστος ; Αυστυχώς

° Γ ·  . .  .
Καί ή Γρηγοριανή μιταρρύθμισις ύποθετε1 

τό έτος μεγαλείτερον τοΰ τροπικοϋ κατά  
2 8 3  έκατομμυριοστά τής ήμέρας ήτοι ποσό
τητα  ολίγον ΰπερβαίνουσαν τά  2 4  δεύτερα 
λεπτά , ήτις είς διάστημ.α 4 0 0 0  έτών απο
τελεί περίπου μίαν ήμέραν. Επομένως κατά
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τό 5 5 8 2  θά ηναι άνάγκη νά γίν/] ή διόρθω- 
σις της έπισωρεύσεως τοϋ ελάχιστου τούτου 
λάθους.

Ή έν Φραγκφόρτνι ’Ακαδημία τών επ ι
στημών περί τά  μέσα της παρελθοΰσης δε
καετίας κατέδειξε το ανεπαρκές τοϋ Γρη" 
γοριανοΰ ημερολογίου διαβιβάσασα εκτενή 
διατριβήν πρός άπάσας τάς ’Ακαδημίας τής 
ΰφηλίου, και προσκαλέσκσ* συγχρόνως τούς 
δύο έπισημοτέρους αστρονόμους τόν έν Δόρ- 
π α τ (τής 'Ρωσσίας) Μαΐδλερ καί τόν έν 
μοναστηρίω Χέϊς, ϊνα συσκεφθέντες προτεί- 
νωσι τήν δέουσαν μεταρρύθμισιν. Ό Μαΐδλερ 
έπρότεινε μετά τινα χρόνον τήν έξής διόρθω- 
σ ιν : Νά καταργηθή ή παρεμβολική μέθοδος 
(καθ’ ην εις 4 0 0  έτη διαγράφονται τρία 
Ίουλιανά δίσεκτα)' άντί δέ τοΰ άριθμοΰ τών 
4 0 0  νά λαμβάνωνται άπό τοΰδε μόνα 12 8  
έτη, μετά τήν παρέλευσιν τών όποιων θά 
διαγράφηται έκάστοτε £ν δίσεκτον έτος. 
Άρχή δέ τής νέας ταύτης περιόδου προτεί
νει τό έτος 1 9 0 0 .  Αληθεύει μέν, ό'τι καί ή 
νεωτέρα αύτη διάρκεια τοΰ έτους εΐναι μ α 
κροτέρα τοΰ δέοντος κατά 2/5 τοΰ δευτέρου 
λεπτοΰ* τό τβιοϋτον δ'μως λάθος αύξάνε- 
τα ι είς μιαν ήμέραν μόλις μετά 2 1 6 ,0 0 0  
έτών.

*Ας μή γελώσιν οί άναγνώσται διά τάς 
τοιαύτας λίαν λεπτολόγους τοΰ'Ημερολογίου 
διορθώσεις. Ή χρονολογία τοΰ παρελθόντος 
είναι τόσον σφαλερά καί συγκεχυμένη, ώστε 
ό άπό Χ ρίστον γεννήσεωο. χρόνος, καθ’ ον 
σήμερον μετροϋμεν είναι κατά 6 ή 7  έτη 
βραχύτερος τοϋ όρθοΰ. Έάν αί έν ίύ, Εύ- 
ρώπνι έκκλησιαστικαί Σύνοδοι έβασάνιζον τό 
μικρόν εκείνο λάθος θά εϊχομεν εφέτος ούχί 
1 8 7 6  άλλά 1 8 8 2  ή 1 8 8 3  ά πό Χριστοΰ. 
Τουτου έ'νεκα α ί έν  χρήσ<ι παρά τοϊς Λυ- 
τικο ΐς χα ι Ά νατοΑ ικο ΐς .Ιαοΐς χρονολο

γ ία  ι πρέπει νά  καταργηθ& σιν, ά ντ ικα -

θ ιστώ μενα ι δ ι ’ ετέρου όμοιομόρφου καί 
ό.Ιιγώτερον πΑηημε.Ιοΰζ 'Ημερο.Ιογίον.

Α. Λ. ΚΑΝΤΑΚΙΔΗΣ.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΪΣ

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΑΙΝ.

(Συνέχ. 6ρα Φυλλ. IR'.)

—  Ιάκωβε, εΐπεν ό πλοίαρχος αποτεινό
μενος πρός τόν περί ού 4 λόγος νεανίαν, 
’Ιάκωβε !

*0 Κόλχαν ούτε καν έστράφη* ών έξ ολο
κλήρου, βεβυθισμένος είς σκέψεις καί δέν νι
κούσε τίποτε.

—  Ιάκωβε, έπανέλαβεν 6 πλοίαρχος βέ- 
των τήν χεΐρα έπί τοϋ ώμου του. Ό Ίά· 
κωβος έτινάχθη βιαίως.

—  Τί τρέχει, πλοίαρχε, είπε διά φωνής 
κάπως ήλλοιωμένης ;

—  Πώς ! έφοβήθης; ήρώτησεν ό πλοίαρ- 
χος, δέν εΐναι τίποτε θέλω μόνον νά σοί 
συστήσω τόν κύριον τον εύγενέστερον άν
θρωπον τόν όποιον έγνώρισα* εΐτα στρεφόμε
νος πρός έμέ, 6 κ. Κάλχαν, είπε, νέος 
έξαιρέτου καρδίας.

— Δέν αμφιβάλλω ποσώς άπήντησε προ- 
σκλίνων δτι ό κ. Κόλχαν έχει έξαίρετον 
καρδίαν, άφοϋ εΐναι φίλος ΐδικός σας.

—  'Αγνοώ, είπε μειδιών ό Κόλχαν, άν 
οί φίλοι τοΰ πλοιάρχου έχο^σι καρδίαν έ* 
ξαίρετον, π ιστεύω δμως άδιστάκτως, οτι 
σεις εϊσθε εύγενής, διότι είσθε 'Έλλην.

—  Τούς ευρίσκετε τοιούτους; ήρώτησ* 
σοβαρώς πως φοβηθείς μή ό Κόλχαν είρωνι- 
κώς λέγει ταΰτα, .

— Έάν πρό δύο μηνών ήθέλατε μοί α
ποτείνει τήν αύτήν έρώτησιν ήθελον σάς α
παντήσει δχι* ένώ· · · ■

—  Έ νώ   ήρώτησα ; πεισθείς έκ
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τοΰ αφελούς καί ειλικρινούς ύφους τοΰ κ. J 
Κόλχαν δτι ώμίλει σπουδαίως.

—  Ένώ σήμερον, έξηκολούθησεν ούτος, J  

σας απαντώ ναί. Δέν τό άρνοΰμαι είχον ! 
προλήψεις κατά τοΰ έλληνικοΰ έθνους, προ" 
λήψεις έμπνευσθείσας μοι ύπό τώ ν βυμπα- ! 
τριωτών μου, -τάς όποίας μέχρι τής εϊς Έ λ- | 
λάδα έλεύσεώς μου, έθεώρουν ώς ανθρώπους 
ίίλικρινεΐς, σήμερον δμως θειορώ ώς συκο- · 
φάντας, εΐτα δέ προσέθηκεν ούτως είπεΐν έν 
ένθουσιασμώ, ώ ! έπρεπε νά έλθω εϊς τήν j 
Ελλάδα, έπρεπε νά θέσω τόν πόδα έπί τοΰ 
ιερού τών ’Αθηνών έδάφους, έπί τοΰ έδά- 
φους εκείνου, δπου έπάτησαν άλλοτε, ό Σω
κράτης, 4 Αίσχύλος_ 4 Σοφοκλής καί 4 ’A - j 
ριστοφάνης, 4 βουκιδίδης, 4 Θεμιστοκλής 
καί ό Μιλτιάδης, έπρεπε νά γνωρίσω έκ τοΰ 
σύνεγγυς τοϋς νεωτέρους έλληνας, διά νά 
εννοήσω δτι ο&τοι είσίν αληθείς έκείνων α 
πόγονοι. Σήμερον διά πρώτην φοράν α ισθά
νομαι οργήν κατά τών "Αγγλων, διά τό ή 
κιστα έκεΐν· γενναΐον μέρος, δπερ έλαβον 
ούτοι είς τήν συζήτησιν τών τριών δυνά
μεων περί τών δρίων τής 'Ελλάδος.

—  Ά λ λ ’ ήμεΐς ούδόλως μνησικακοΰμεν.
—  Διότι οί μεγάλην εχοντες καρδίαν δέν 

ρησικακοΰσι.
—  Ούχί, άπήντησα, άλλά διότι θά ειμε- 

9α άγνώμονες, άν Ιλησμονοΰμεν, καί πρός 
«τιγμήν μόνην,τόν Βύρωνα καί τόν "Αςυγγα.

—  Ό  Βύρων ήτο μεγάλη καρδία, εΐπεν,
4 Κόλλαν.

—  Είδατε τήν οικίαν, έν υι κατώκει είς 
Αθήνας ;

—■ Ναί, μοί έδειξαν οικίαν πλησίον έκ- 
Κλησίας ή· μονής τίνος, άν δέν ρ.’ άπατα ή
Μ μη.

—  Έν τή οικία ταύτνι κατώκησε κατά  
την πρώτην έν Άθήναις ελευσίν του.

■— Ήτο οικία ενός "Αγγλου νομίζω, εί- 
πε> 4 πλοίαρχος αποτεινόμενος πρός με.

—  "Οχι ήτο τοΰ κ. Μακρή Έλληνος 
ποτέ "Αγγλου ύποπροξένου. Ά λ λ ά  καθ’ ην 
εποχήν ήλθεν ό Βύρων είς Αθήνας ή οικία 
αύτη άνήκεν είς τήν Ταρσίαν, τήν χήρα τοΰ 
ρηθέντος Μακρή. 'Ήτις είχε, τρεις θυγατέ
ρας, προσέθηκεν ό Κόλχαν, έξ ών ή μία ένέ- 
πνευσε τώ  Βύρωνι τόν ώραΐον στίχον «ώ ! 
παρθένε, πριν χωρισθώμεν άπόδος μοι τήν 
καρδίαν μου». Καί περί τών δποίων, έπεΐπον 
έγώ έγραφε πρός τινα έν Αονδίνω φίλον του* 
« · · · · άποθνήσκοι έξ έρωτος πρός τρεΐς έλ- 
ληνίδας άδελφάς, έκάστη τών οποίων δέν 
υπερβαίνει τά 15°ν έτος τής ήλικίας. Πλήν 
πώς σάς έφάνησαν αί Ά θήναι κ. Κόλχαν, 
σάς ήοεσαν;

Ά λ λ ά , άπήντησεν ούτος, ζήσας έπί 2 0  
έτη ύπό τόν σκοτεινόν καί μελαγχολικόν 
τοϋ Λονδίνου δρίζοντα, ήθέλατε να μη εύ- 
χαριστηθή ύπό τήν διηνεκή τών Αθηνών 

άνοιξιν ;
—  Ά ν  έρωτάτε καί περί τών άρχαιο- 

τήτω ν τών Α θηνών, είπεν ό πλοίαρχος.
—  Δέν αμφιβάλλω, δτι τώ  ήρεσαν εΐπον, 

έριοτών τρόπον τινά .
—  Τό πλεΐστον τής έν Άθήναις διαμο

νής μας διήρχετο έπ ί τής Άκροπολεως.
—  Ά λλά  τ ί  θέλετε λοιπόν, πλοίαρχε, ά

πήντησεν ό Κόλχαν, άφοϋ έν τώ  μέσφ τών 
άφώνων έκείνων μαρτύρων τής ευκλείας τών 
αρχαίων Ελλήνων εύρισκον ήδονήν δυνα- 
μ,ένην νά μ* άποσπάσν) τής θλιβεράς ίδεας, 
είς *̂ ν άσπλάγχνως μέ προβεκολλησεν ή 
μοίρα, καί ην ακολουθώ δπινεκώς ώς τό Η- 
λιοτρόπειον ακολουθεί τον “Πλιον* έπειτα  
στρεφόμενος πρός με, οι! κύριε ειπεν, εϊσθε 
εύτυχής διότι ζήτε εϊς τάς Αθήνας, τούλά- 
χιστον διά τά γοητευτικόν κλίμα και τας 
πλήρεις εύδίων άναμνήσεοιν άρχ_αιότητάς της.

—  Καί σήμερον δέν βλέπομεν τίποτε*
; έπρεπε νά ίδωμεν αύτάς πριν ή δ · · · έστα- 
! μάτησε, άναλογιζόμενος μέν ο ,ι τά ονομα,
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οπερ έμελλε νά προ σφέρη % το τδνομα 
"Αγγλου.

—  Έςακολουθήσατε, εξακολουθήσατε, ει- 
πεν ό Κόλχαν μετά ζωηρότητος, μή διατά
ζετε* επειδή δέ έσιώπων προσέθηκεν, εννοεί
τε τόν άνευ συνειδήσεως καί καρδίας συμπα
τριώτην μου, δστις έτόλμησε νά θεσ/j χεΐρα 
βεβηλον έπί τών ιερών εκείνων λειψάνων, 
ατινα  ο χρόνος είχε σεβασθή. ‘Ώ  ! ύβρισα- 
τέ  τον, άν θέλητε, μ-/) φοβηθήτε νά δυσα- 
ρεστηθώ οχι, ό Έλγϊνος δι’ έμέ δέν είναι 
‘Ά γγλος.

—  Τη αλήθεια, είπεν ό πλοίαρχος, ή πρά- 
ξίς του «ύτη ήν βανδαλική καί νά περιφρο- 
νηθή ύπό τών συμπατριωτών του έπρεπε. 
Ο άθλιος να καταστρεψη τόσα αριστουρ

γήματα.

—  Καί έν Μυκήναις, ειπεν δ Κόλλαν, 
αποτεινομενος πρός έμέ, ΰπάρχουσιν άξια 
λόγου αρχαία μνημεία.

νΩ βεβαίως εύρίσκεται έν Μυκήναις 
Sv τών περιεργοτέρων τής αρχαιότατος μνη
μείων, ο περ ήγειρε μακράς καί εμβριθείς 
μεταξύ τών αρχαιολόγων συζητήσεις.

— ’Εννοείτε βεβαίως, είπεν ό Κόλχαν, 
τάν τάφον τοΰ βασιλέως τών βασιλέων, τοΰ 
Άγαμέμνονος ;

—~ Και σείς βλέπω τήν αϋτήν εχετε 
έσφαλμένην ιδέαν περί τοΰ μνημείου εκείνου.

—  Πώς ! άπήντησεν απορών ό κ. Κόλχαν, 
σείς δεν τό παραδίχεσθε ώς τάφον τοΰ Ά -  
γαμέμνονος ;

—  Ποσώς, άφοΰ δέν εΐναι τάφος.
—  Ά λ λ ά  τ ί  είναι λοιπόν ·
—  Ά πλοΰν θησαυροφυλακεΐον.
—  Περίεργον ! ειπεν ό πλοίαρχος, κ ι’ 

έγώ ειχον τήν αύτήν τοΰ ’Ιακώβου ιδέαν, 
τόν έΟεώρουν μέχρι τοΰδε ώς τάφον.

—  Ναι υπάρχει τοιαύτη τις ιδέα, ιδέα 
ομως εσφαλμένη, σαθρα, άνευ ύποστάσεως* 
δ Παυσανίας, οστις^είναι ο άκριβέστερος τών

ιστορικών μας είς τά  Κορινθιακά του 1) «ν«- 
φέρει ρητώς, ό'τι ό ’Αγαμέμνων θανών ετά- 
φη ϊντβς τοΰ τείχους, rii^oc δέ λέγων έν· 
νοεί τήν Άκρόπολιν. Ό  ’Αγαμέμνων λοιπόν 
έτάφη έντός τής Άκροπόλεως τών Μυκη
νών, έντός δέ τής πόλεως ταύτης (Μυκη
νών) εξακολουθεί δ αύτός συγγραφεύς, ύ· 
πάρχουσιν οί θησαυροί τοΰ Άτρέως και τών 
υιών του. ’'Αν δέ τις  μελετήση έπισταμέ- 
νως τάς περιγραφάς τώ ν θησαυροφυλακείω» 
του Παυσανιου καί άλλων συγγραφέων 6έ· 
λει πεισθή έντελώς, οτι τά περί ού δ λόγος 
μνημεϊον είναι το θησαυροφυλακεΐον τοί 
Άτρέως.

— Καθ’ ύμάς λοιπόν οί τάφοι, είπεν 4 
πλοίαρχος δέν εϊχον τοιοΰτο σχήμα.

—  Βεβαίως' δταν καταβώμεν είς τήν «?- 
θουσαν θέλω σάς δείξει έπ ί χάρτου, πδ( 
ήσαν οί τάφοι καί πώς τά θησαυροφυλακΕΪ*' 
έν μόνον προσθέτω, δτι οί τάφοι δέν ειχον 
ούτε τόσον ύψος, ούτε τόσον πλάτος. 2π«- 
νιώ τατα δέ μόνον άπαντώμεν τάφον τοιού- 
του μεγέθους.

—  Ά ν  δέν μ ’ άπατα ή μνήμη, είπεν ί 
Κόλχαν, ό Σατωβριάνδος έν τψ  όδοιποριχώ 
του, άν καί δέν έκφράζη πεποίθησιν, έν 
τούτοις φαίνεται δεχόμενος μάλλον τήν 
γνώμην δτι είναι τάφος.

—  Καί* άλλ’ ό γλαφυρός τής Γαλλί*? 
συγγραφεύς έσφαλεν, ώς σφάλλουσι καί πολ
λοί άλλοι άρχαιολ^όγοι άποφαινόμενοι,οτι τδ 
μνημεΐον τοΰτο δύναται νά ηναι καί τά̂ >ο? 
καί θησαυροφυλακεΐον έν ταύτώ .

—  Ά π ό  τό θησαυροφυλακεΐον τοΰ Ά 
τρέως (θά μοί έπιτρέψητε νά τά ο νο μ ά ζω  

ούτω) φαίνονται έκτεινόμενα πρός τήν ’Α
κρόπολη τών Μυκηνών ίχνη κυκλώπειου 
τείχους, κυκλικόν έχοντος σχήρ.α, Ϊχνϊ] 
το ιαΰτα φαίνονται μέχρι τής Άκροπόλεως"

(1) Κ. XVI.
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Τά ερείπια τής άρχβίας πόλεως κεΐνται έπί 
λόφου^βορειοανατολικώς χωρίου τινός Χαρ- 
βατίου. 'Η δέ Άκρόπολις δεικνύει, δτι καί 
#8τη κατεσκευάσθη ΰπό του αΰτοΰ εργά
του, τοΰ κατασκευάσα^τος τά  τείχη τής 
Τύρινθος καί τ ’ άλλα κυκλώπεια έργα. Ά 
νωθεν τής θύρας υπάρχει λί§ος σχήμα τρι
γώνου ίχ ω ν έ φ ’ ού υπάρχει ανεστραμμένη 
οτήλη καί πέριξ αύτής λέοντες δύο ορ- 
βιοι1) έκ τούτων δέ καί ή θύρα, θύρα λεόν
των καλείται. Περί τής καλλονής τών λεόν
των τούτων άναφέρων ό Σατωβριάνδος εν τώ  
όίοιπορικω του, λέγει, οτι ούδαμοΰ άπήν- 
τησεν άξιοπρεπεστέραν αύτής* δτε διά προί- 
την φοράν έπεσκέφθην τά  μέρη εκείνα καί 
άνήλθον εις τήν Άκρόπολιν, έμεινα ώρας 
πολλάς, παρατηρών σιωπηλώς τά  διά πάν
τα άλλον άφωνα, δι’ έμέ δμως εύγλώττως 
λαλοΰντα έκεϊνα λείψανα. Άνήλθον διά τοΰ 
νού εις τήν έποχήν, καθ’ η* ή'κμαζεν ή πό
λις, ής τά  έρείπια ειχον πρά οφθαλμών μου, 
είδον τάν λαάν έτοιμαζόμενον ν’ άπέλθη νά 
πολεμ/ίση είς Τροίαν* είδον τάν Άγαμέμνο- 

τιθέμενον έπί κεφαλής αύτών, δπως έκ- 
οικήση τοΰ Μεναλάου τήν τιμήν* είδον 
«ΰτούς-άναχωρούντας, είδον τούς έρωτας 
τής Κλητεμνίστρας καί τοΰ άνανδρου Α ίγ ί- 
ββου, εΐδον κατόπιν τήν έπάνοδον τοΰ Ά γα -  
Ρ·έρ.νονος, τοΰ δυστυχούς εκείνου βασιλέως, 
ερχομένου μετά χαράς, δ'πως ριφθη είς τάς 
*γκάλας τής συζύγου του, ή'τις έγένετο δή
μιός του, καί αναπαύσει τά  πεπονημένα έκ 
τ&ν κακουχιών μέλη του έν τή οικία του, 
'Ί'Γίς έγένετο καί τάφος του. Εΐδον πάντα  
ταΰτα καί δέν ήδυνήθην νά μή ανακράξω : 

ματαιότης ματαιοτήτων δέν υπάρχει οΰδ’ 
<1 κόνις καν αύτών καί δέν θά ύπάρχη καί ή 
ι°ική μου μετά ένα καί όλιγώτερον ϊσως 
«ίδνα.

(1) ΙΙαυσ. ΚορινΟ.

—  Καί πότε κατεστράφη ή πόλις α ύ τη ; 
ήρώτησεν ό πλοίαρχος.

—  Ακριβώς ούδείς δύναται νά τό ήξεύ- 
ρη. Οί πλεΐστοι δέχονται δτι μεταξύ τής 
'76, 7 7 ,  7 8 ,  όλυμπιάδος, πρέπει νά ζητή- 
σωμεν τήν έποχήν τής καταστροφής τ/ις. 
Ά λ λ ά  τοΰτο δέν είναι μαθηματική αλήθεια, 
προσέθηκα, ώς δέν ε?ναι μαθηματική αλή
θεια καί τό πότε έκτίσθη ύπό τοΰ Περσέ- 
ως. ΤΙ περί τούτου πιθανωτέρα γνώμη είναι, 
δτι ό Περσεύς έκτισεν αύτήν περί 1 3 4 5  ή 
4 6  π . X.

—  Μυκήναι, ειπεν ό Κόλχαν, δέν εύρί- 
σκετε ώραΐον τονομα;

—  Τοΰτο, ειπεν, είναι άλλη αφορμή μα
κρών συζητήσεων* Οί [/.έν ύποστηρίζουσιν ό'τι 
ώνομάσθη οΰτοίς άπό τάν Μύκητα (κομβίον 
θήκης) τοΰ ξίφους τοΰ Περσέως, δστις ώς 
δείγμα δτ ι θέλει νά κτίση έκεϊ πόλιν έσυρε 
τό ξίφος, καί τά κομβίον τής θήκης έπεσε 
χαμαί, άλλοι 0Tt έλαβε τονομα τής θυγα- 
τρός τοΰ ’Ινάχου Μυκήνης, και άλλοι οτι 
έδόθη είς αύτήν τονομα τοΰ υίοϋ τοΰ Σπάρ- 
τωνος Μυκηνέως τού > · · ·

Τήν στιγμήν ταύτην προσήλθε ναύτης 
τις καί ειπεν αποτεινόμενος πρός τόν 
πλοίαρχον καί έμέ* κύριε πλοίαρχε καί σείς 
παρακαλεΐσθε έκ μέρους τοΰ ιατρού νά κ«- 
ταβήτε είς τήν αίθουσαν. Κατελθόντες εύ- 
ρομεν τόν ιατρόν κρατούντα είς τας χείρας 
δέσμην παιγνιοχάρτων.

—  *Ε ! κύριοι, ειπεν έδείπνησα κ ι’ έχω 
ανάγκην χωνεύσεως.

—  Μήπως, ιατρέ, ή ρώτησα μειδιών, μάς 
έκλαμβάνετε ώς ποτά ορεκτικά;

—  Ό ιατρός, είπεν ό πλοίαρχος, συνεΐ- 
θίζει μετά τά δεΐπνον νά χωνεύη χαρτο 
παίζων. Θά μείνω λοιπόν έγώ μ ε τ ’ αύτοΰ, 
σείς δέ υπάγετε σάς παρακαλώ είς τήν θέ- 
σιν σας. Μέ εννοείτε π ιστεύω. Παρασύρατέ 
τον εις μακράς καί ένδιαφερούσκς δμιλιας
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ισως δυνηθήτε νά τον άποσπάσητε τής ιδέας, 
εις ην προσεκολλήθη ώς κισσός. Πρέπει νά 
μάθητε δτι άρέσκεται φοβερά εις άρχαιο- 
λογικάς συζητήσεις. "Επειτα στρεφόμενος 
πρός τόν ιατρόν.

—  Πρόκειται περί τοΰ κ. Κόλχαν εΐπεν.
—  Πώς, πώς, ήρώτησεν ούτος κατώρθω- 

σεν ϊ'ίως ο κύριος νά πάρη λόγον άπό τό 
στόμα αύτοΰ τοϋ τάφον, μέγα θαύμα" υ
πάγετε εΐπεν δ ιατρός.

—  Σάς εύχομαι καλήν διασκέδασιν εΐπον 
καί άνήλθον εϊς τό κατάστρωμμα.

—  Κύρόν τόν Κόλλαν εις την αύτην θέ
σιν, εις ίίν εύρίσκετο πριν η ό πλοίαρχος μέ 
παρουσίασει εις αυτόν. Είχε παραδοθή εις 
τάς σκέψεις του, τό καθαρόν καί άδολον 
δμμα του είχε βυθισθή καί πάλιν εϊς τό 
αχανές πέλαγος. Ό  ’Ιταλός ηθοποιός και οί 
τρεις Γάλλοι είχον άπέλθει τοΰ καταστρώ
ματος, καί δ Κόλχαν έφαίνετό ευαρεστού
μενος εϊς τήν εντελή μόνωσιν. Διά πρώτην 
τοτε φοράν εΐδον, ό'τι τό λατινικόν λόγιον 
Quis selitutine delictatur aut dens aut 
fera est, δέν είναι ορθόν, διότι ό κ. Κόλχαν 
ουτε θεός -̂ το άλλ ’ ουτε ζώον. Τόν παρε- 
τηρησα έπί πολλήν ώραν σιοιπηλώς, έπειτα  
πλησιάζων αύτόν.

—  Ιδού έγώ είπον.

—  Πώς, μοί άπήντησεν ούτος, έλυτρώ- 
θητε τόσον ταχέως τών χειρών ή μάλλον τής 
γλώσσης τοΰ ϊατροΰ ; Ά  εΐσθε εύτυχής, 
πολύ εύτυχής.

—  Ώρέγετο νά κρατήσν] καί έμέ ώς έ- 
κράτησε τόν Πλοίαρχον, άπήντησα, άλλά 
τ ί  νά σάς εϊπω, έπροτίμων νά μείνω καλ- 
λίτερον έπί τοΰ καταστρώματος θεώμενος 
την καλλονήν τής γοήσσης αύτής φύσεως. 
Παρατηρήσατε, προσέθήκα, τ ί  έξαίσιον θέαμα 
είναι ή Σελήνη βυθιζομένη είς τά  κύματα  
και αναδυομένη έκεΐθεν. 'Ομοιάζει τήν Άφρο-

διτην λουομένην. Θά σάς άρέσκει πολΰ ή 
θάλασσα, προσέθήκα.

—  Τούνκντίον.
—  Πώς, δέν σάς άρέσκει ; Δέν θά τό έ- 

πίστευέ τ ις  βλέπων υμάς τοσοΰτον άπλήστω; 
παρατηροΰντα αύτήν.

—  Αίσθημα άνεξήγητον, εΐπεν ό Κόλχαν. 
καταλαμβάνει τήν καρδίαν μου ό'ταν είιρί- 
σκομαι πρό τοΰ στοιχείου τούτου, κ ι ’ αι
σθάνομαι φρικίασιν, άλλά φρικίασιν με[Λΐγ- 
μενην με ηδονήν. Φοβούμαι, καί όμως μοί ά· 
ρέσκει νά τήν βλέπω’ εΐτα μετά μικράν αι- 
γήν, τ ίς  ή άνάγκη τοΰ τοιούτ^υ στβιχείου; 
εΐπε, κατά τοΰτο τούλάχιστον φρονώ δτι i 
Θεός έσφαλε.

—- Μή βλασφημεϊταί, άπήντησα, διότι 
έκτος τών άλλων λόγων, λόγο^ν ουσιωδών 
δικαιολογούντων τήν ανάγκην τής ΰπάρξεωί 
τής θαλάσσης, φαντασθήτε οποία μονοτονί# 
θά ΰπήρχεν, άν ό κόσμος έστερεΐτο αύτής, « 
πιστεύσατε ήξευρε τ ί έπραττεν ό Θεός καλύ- 
ψας τα  3| 4  τής γής διά τοιούτου στοιχείου.

—  Ά λ λ ά , νομίζω, εΐπεν δ Κόλχαν, δ Μ- 
σμος εχει άρκε'τάς, ώστε νάμή ζημιωθεί ®τ<· 
ρούμενος τής τοιαύτης καλλονής, άν τό W  
ράπαν εΐναι το ιαύτη.

— Ά π ατάσθε, άπήντησα1 υποθέσατε δτι 
δεν υπήρχε θάλασσα, δέν ΰπήρχον δρη, ii’ 
ΰπήρχον φάρραγγες, δέν ΰπήρχον λίμν«ι, 
ποταμοί, φυτά, πτηνά, ζώα* τ ί  θά ητο ό 
κοσμος j ή ποικοιλία είναι τό ωραιότερα 
τοΰ πλανήτου μας* ή γή έχει διάφορα στρώ' 
μ α τα - έδώ εΐναι μεταλλική, έκεΐ ξηρά, άλλβΰ 
γόνιμος* τά  δρη άλλα εΐναι υψηλά, άλλ* 
χαμηλα, τα  φυτά δέν εΐναι παντοΰ τά  ϊίι® 
νομίζετε δτι ταΰτα  πάντα έγένοντο 
σκοπού ; οχι' έγένοντο χάριν ποικιλίας. ^  
διάφορά φυτά, τά  διάφορα δένδρα, τά  πτην*1 
τα  όιαφορα ζώα, τά  δρη, τέλος οί ποταμό'; 
αι λιμναι, α ι πεδιάδες τά  ήφαίστια, τά μ·ε' 
ταλλεΐα , ή θάλασσα άποτελοΰσι τήν λεγθ"
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[Λενην καλλονήν τής φύσεως. Έάν ή φύσις ■ 
έστερεΐτο τοΰ στοιχίου τούτου, δπερ σάς 
εμπνέει φρικίασιν, ήθελε στερηθίί τοΰ καλ
λίτερου κοσμήματός της. 'Η θάλασσα είναι 
τό διάβημα τής φύσεως.

—  "Ερωτα βλέπω έχετε πρός αύτήν, εΐπεν 
ό Κόλχαν.

—  Καθόλου, διότι ή θάλασσα δμοιάζει 
πολύ πρός τήν γυναίκα- είναι ό’όλιος ώς ε
κείνη. Σοί δεικνύει τήν δμαλήν και ήρεμον 
επιφάνειαν της, ώς ή γυνή τήν μορφήν της, 
άλλά δχι καί τήν καρδίαν της, δταν δέ σέ 
φέρνι εϊς τά  στήθη της καί κατορθώστ,ς νά 
ιδης τήν καρδίαν της είσαι νεκρός, άποθνή- 
σκεις, ώς αποθνήσκεις, δταν δυνηθής νά εννο
ήσεις τήν καρδίαν τής γυναικός. Είς θαλάσ
σιος φωσφορισμός δύναται νά παραβληθή 
μέ τήν μεγαλειτέραν τής ξηράς καλλονήν. 
'II γαλάκτησις αύτής σέ κάμει νά έκφωνής 
νΠ ! ποτέ νά μή μακρυνδώ αύτής. Ά λ λ ω ς  
δέ δ ιατί νά έπιθυμήβη τις τήν ξηράν, αφού 
έν τή θαλάσση εύρίσκει, δ ,τι θά εύρισκε καί 
έν τ»ι ξηρά : Μή δέν έχει καί αύτη, ώς καί 
εκείνη, τά  φυτά της, τά  δρη της, τούς κατοί
κους της, τά  σπήλαιά της.

—  Μ’δλην τήν λαμπράν περιγραφήν, νίτις 
αληθώς, ην λίαν ποιητική, εΐπεν ό Κόλχαν, 
προτιμώ τήν ξηράν τής θαλάσσης, έχει καί 
«δτη τά  θέλγητρά της.

—  'Ο Θεός νά μέ φυλάξνι νά τό διαμφι· 
ββητήσω / Βεβαίως άν υπήρχε μόνον θάλασσα 
ϊίθελε βασιλεύει έπί τοΰ κόσμου ή αύτή μο
νοτονία, ήτις θά έβασίλευεν άν ΰπήρχεν μό
νον ξηρά. Ή ξηρά μάλιστα παρέχει μείζο- 
ν«ς άφορμάς μελέτης διότι εγκλείει εϊς τούς 
κόλπους της τά  ά'γνωστα.

—  Εννοείτε βεβαίως τό περιεχόμενον τοΰ 
Κέντρου τής γής, ήρώτησεν ό Κόλχαν.

—  Ναί. 'Γπάρχει άκόμη μεγίστη αμφι
βολία περί τοΰ τ ί  περιέχει ή σφαίρα αΰτη.

—  Οί πλεΐστο ι, νομίζω, παραδέχονται, 
εΐπεν δ Κόλχαν, οτι υπάρχει πΰρ.

—  Καί εϊς έμέ φαίνεται τοΰτο πιθανώ- 

τερον.
— Δέν έγένοντο άπόπειραι πρός εύοεσιν 

τοΰ Κέντρου τής γής ; ήρώτησεν ό Κόλχαν.
—  "Ω πολλαί, άλλ’ άνευ άποτελέσματος. 

Διατών μεταλλευτικών εξορύξεων κατωρθω- 
σαν νά είσδύσωσιν είς βάθος 8 μόνον μιλίω ν, 
ώστε δέν γνωρίζομεν ή τόν φλοιον. Καθ’ 
δσον τά  8 ταΰτα  μ ίλ ια  ϊσοδυναμοΰσι μόλις 
μέ τό πολοστημόριον τής διαμέτρου τής γής.

—  Φρονείτε δέ, ήρώτησεν ό Κόλχαν, δτι 
υπάρχει πύο είς τό κέντρον τής γής ;

—  ’Εν έλλείψει άλλης τινός π ιστευτοτέ- 
ρας γνώμης παραδέχομαι ταύτην. Τοσοΰτο 
μάλλον, καθ’δσον αύτη έχει καί ύπέρ πολλά. 
Τά ήφαίστια λ. χ. ένισχύουσι πολύ τήν γνώ
μην αύτήν. Τίς έγγγυάτα ι, άν τό είς τά  έγ
κατα  τής γής ΰπάρχον πΰρ άπό καιροΰ εις 
καιρόν στενοχωρούμενον έντός τοΰ πορώδους 
βασιλείου του δέν διασπά τά  δεσμά του καί 
εξέρχεται εϊς τήν επιφάνειαν τής γής ;

—  Εΐναι πιθανώτατον, εΐπεν ό Κόλχαν* 
εΐναι λογική λίαν ή έξήγησις αΰτη τών 'Η
φαιστίων, άλλως ηθελεν εΐσθαι φαινορ.ενα α

νεξήγητα.
Τήν στιγμήν ταύτην έφάνη έπι τής κλί- 

μακος τοΰ καταστρώμματος ό θαλαμηπόλος 
τής πρώτης θέσεως, δστις αποτεινομενος εις
τόν Κόλχαν εΐπεν.

—  Κύριε ’Ιάκωβε, ό ιατρός σάς ειδοποιεί 
δτι εΐναι ώρα νά κατακλιθήτε, δέν έκαματε 
δέ, λέγει, διόλου καλά νά μ ίίνητε τόσην 
ώραν έπί τοΰ καταστρώμματος προσβαλλό
μενος ΰπά τοΰ ψυχρού ρεύματος τής εσπέ- 

ρας.
 Ά ς  ύπακούσωμεν είς τήν διαταγήν τοΰ

ιατρού, εΐπεν ό Κολχαν, αλλcoς δέ καί η ωρα 
εΐναι άρκούντως προκεχωρημένη, άλλά πριν 
χωρισθώμεν δέχθητι τήν ευγνωμοσύνην μου,

4 5
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Κύριε, μ ’ έκάματε έπ! άρκετήν ώραν νά λη· 
σμ.ονή«ω τάς ιδίας θλίψεις.

Ό ταν είσήλθον είς την αίθουσαν, συνήν" 
τησα τόν πλοίαρχον, οΰτινος τό θυλάκιον 
κα! τά  ώτα θά είχε καταφανίση ό ιατρός, 
τοσοΰτον ήν σύννους.

—  Λοιπόν ; μέ ήρώτησε’
—  Πρό ολίγων στιγμών τόν έγκατέλιπον, 

τόν παρέσυρα είς διαφόρους δμιλίας καί κα- 
τώρθωσα νά τόν άποσπάσο), καθ’ ίλον αύτό 
τό διάστημα, της μελαγχολίας του.

—  Εξακολουθήσατε οΰτω, είπεν ό πλοί
αρχος, καί θά έχετε τήν εύγνωμοσύνην 
τών συγγενών του καί έμοΰ, δστις τόν ά 
γαπώ , ώς νά ητο συγγενής μου.

Είσελθών είς τόν κοιτώνα μου κατεκλίν- 
θην καί έκοιμήθην όνειρευόμενος τήν σύζυ
γόν μου δυσθυμοΰσαν διά τό ταξείδιόν μου.

Περί τήν 5 ώραν τής πρωίας ειχον έγερ- 
θή τής κλίνης. Διά τά  διά θαλάσσης ταξεί- 
δια εΐναι ή ώρα αΰτη καταλληλοτέρα. ’£- 
νεδύθην καί καλέσας τάν θαλαμηπόλον τώ  
έζήτησα καφφέ καί δίπυρα. Άνήλθον είς τό 
κατάστρωμμα. θ', ναΰται ησαν είς τάς θέσεις 
των έκτελοΰντες τάς καθημερινάς εργασίας 
των, ό πολύς δ ι ’ αύτούς ύπνος είναι πράγ
μα μυθώδες, κοιμώ ;ται έπ! τοΰ πλοίου οί 
έσχατοι, καί έξυπνοΰσιν οί πρώτοι Είς τά 
μικρόν ύαλόφρα/.τον τοΰ πλοιάρχου δωμά- 
τιον ε ιό ον τον υποπλοίαρχον τετυλιγμ.ένον 
διά ναυτικής καπότας. Τό θέαμα ήτο γοα- 
φικώτατον. Ή φύσις δλη ήν σκοτεινή. Ή 
θάλασσα, πριν ή άνατείλει ό ήλιος, παρέχει 
ηδονήν ά'φατον. Τά χρώμα της ήν βαθΰ κυ
ανοΰν, χρώμα, δπερ δανείζεται παρά τοΰ 
χάους, δπερ καλοΰσιν ούρανόν, καί δπερ έχει 
τό αύτό βαθυκυάνειον χρώμα, δπερ δύνα- 
τα ί τ ι ;  νά έκλάβη ώς μ έλαν ψυχρός άνε
μος, ασθενής κατ’ άρχάς καί καθόσον έπρο- 
χωροΰμεν ισχυρότερος καθιστάμενος έρυτί- 
δου τάς λείας παρειάς"τής θαλάσσης ητις

έφαίνετο όργιζομένη είς ταύτην κα! έζύμει 
άφρούς λευκούς, οΐτινες πρός το επικρατούν 
σκοτεινον χρώμα άπετέλουν γοητευτικήν 
άρμονίαν. Έπί πάσι τούτοις σιωπή νεκρική 
έβασίλευε, διακοπτομένη μόνον ύπό τοΰ 
έλαφροΰ θορύβου, 8ν άπετέλουν οί τροχοί 
τοΰ πλοίου σχίζοντος τά  ύγρά τής θαλάσ
σης στηθη. Έν ώρα τοιαύτη ή θάλασσα σοί 
δίδει άμυδράν ιδέαν τής αρχικής τοΰ πλα
νήτου μας καταστάσεως, ώς περιγράφει 
αυτήν ή Π. Γραφή. Περίεργον! πώς! βλέ- 
πων τις τά  φυσικά αντικείμενα αντιμετω
π ίζετα ι μ.έ τήν ιδέαν τής ύπάρξεως ένό; 
δντος άνωτέρου ήμών, μιας δυνάμεως, ήτις 
κατασκευάσασα πάντα ταΰτα  τά  κρατεί εί; 
Σπαρτιατικήν πειθαρχίαν. Ό τα ν έχης τού; 
οφθαλμούς προσηλωμένους είς τήν θάλασ
σαν ή τόν ούρανόν είναι ύλικώς αδύνατον νά 
μή έ'χης είς τά  χείλη τονομα τοΰ ©εοΰ. 
Μονον είς τοιαύτην θέσιν ευρισκόμενός τι; 
εννοεί μ.άλλον τό μεγαλεϊον του ύπερτάτου 
εκείνου δντος καί ύμνεϊ μ.άλλον τήν δύνα- 
μιν αύτοΰ. Έάν άναγνώστά μου έταξείδευ- 
σας διά θαλάσσης μεγάλης κα! είδες τ* 
φαινόμ,ενα αύτής, έάν ευρισκόμενος ποτέ 
προ ουρανοΰ διαυγούς είδες μ.ίαν έκλειψιν 
τοΰ ήλιου ή τής σελήνης, η ένα κομήτην, ϊ| 
αν παρετήρησας ή θά παρατηρήσης αύτά 
δια τηλεσκοπίου ίσχυροΰ θέλεις πεισθή περί 
τής άληθείας τών λεγομένων μ,ου.

Ταΰτα έσκεπτόμην, δτε είδον τόν θαλα
μηπόλον προσερχόμενον καί κρατούντα εί; 
χείρας δίσκον μικρόν, τώ  έδειξα διά νεύμα' 
τος τά  ύπό τό δωμάτιον τοΰ πλοιάρχου 
μέρος. Έκεϊθεν, ενώ αφ’ ενός προεφύλασσε 
τα  νώτα εκ τής πρωινής αύρας, ήδυνάμΐ)ν 
να βλέπω καλώς κα! τήν επάνοδον τοΰ 
Φοίβου. Ούδέν ώραιότερον νά βλέπη τις άπό 
πλοϊον τήν ανατολήν τοΰ ήλίου. ΙΙροσελ- 
θών είς τήν θέσιν, ήν υπέδειξα είς τόν θα
λαμηπόλον, εύρον έπ! σκίμποδος τόν δίσκον,
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ούδέν έλειπεν έξ αύτοΰ, καφές, δίπυρα, 
ίίδωο διαυγές, τρία σιγάρα τής Α βάνας; 
κα! έπ! πάσι τούτοι; μικρόν βιβλιάριον *α” 
ταλληλότατον διά τό ταξείδιόν. Μόλις έ- 
καθέσθην κα! είδον τόν πλοίαρχον ερχόμε
νον πρός με δρομάίως.

—  Θά δικαιολογήση τήν σπουδήν μου? 
εΐπε, καλημερίζων με, ή αξία τής εΐδήσεως, 
ΐν  σάς κομίζω.

—— Τί τρέχει; ήρώτησα μετά τίνος εν
διαφέροντος.

( '  ΑχοΛουθε ΐ)·
Ρ.

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΣΧΗΜΑ.Τ02 

κ λ ι

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Είς τήν άμεσον άντίληψιν τό σχήμα τής 
γής, έάν δέν λάβωμεν ύπ’ οψιν τάς τυχόν 
άνωμ.αλίας τής ξηράς, φαίνεται έπιπεδον 
αποτελούν δίσκον. Τοιαύτη δέ ήτο κα! ή 
περ! αύτοΰ δοξασία τών παναρχαίων χρό
νων, ώς περ! τούτου δυνάμεθα νά συμ,περά- 
νωμεν. Όποιον τής γής τά σχήμα παρ’ Ό - 
('•νίρω δέν δυνάμεθα νά έξαγάγωμ-εν αμέσως· 
εΰλόγως δμως δυνάμ-εθα νά συμ.περάνωμεν 
εκ τής δοξασίας αύτοΰ δτι περιρρεΐται αύτη  
υ~ό τοΰ Ώκεανοΰ, τό επίπεδον σχήμα το- 
υοΰτο μάλλον, καθ’ δσον έπ! μακρόν μετά  
τον "Ομηρον εύρίσκομεν έπικρατοΰσαν τήν 
δοξασίαν ταύτην, ·?,ν κα! ή άμεσος αντίλη
ψή διδάσκει.

Προϊόντος δμως τοΰ χρόνου διά τής προ- 
σεκτικωτέρας παρατηρήσεως τών φαινομέ
νων ή δοξασία αύτη έπρεπε νά τροποποιη- 
®ΐ· Δέν δυνάμεθα νΰν νά έξακριβώσωμεν άν 
'Ί παρατήρησις μόνη ήγαγεν είς τήν όρθήν 
δοξασίαν περ! τοΰ σφαιρικού σχήαατος τή; 
7ίί> % κα! φιλοσοφικά! σκέψεις. Πιθανώς ή

πρός τάν ορίζοντα μ.ετατόπισις τοΰ δρατοΰ 
πόλου τής ήμερησίας περιστροφής τοΰ ού- 
ρανοΰ, καθόσον βαίνομεν άπό τόπου είς τό
πον πρός Β. η Ν., ύπέδειξε τά τοιούτο σχή
μα, ειτα  δέ φιλοσοφικά! θεωρίαι έστήριξαν 
αύτήν καί έχρησίμευσαν ώς λόγος πρός τήν 
παραδοχήν της. "Οτι ή μέθοδος τής έρεύ- 
νης τών φαινομένων δέν έστηρίζετο έπ! μ.ό- 
νων τών παρατηρήσεων, μάλιστα  πρό τοΰ 
Άριστοτέλους, φαίνεται έκ τών κυμάνσεων 
ώς εΐπεϊν, τής περ! τοΰ σχήματος τής γής 
δοξασίας.

Ό  Θαλής έδέχετο τήν γήν έπιπλέουσαν 
έπ! τοΰ τά  πάντα  κατ’ αύτόν παραναγόντος 
στοιχείου, τοΰ ύδατος. Όποιον τό σχήμα, 
δέν καταφαίνεται μ-έν έκ τοΰ περ! τής δο
ξασίας ταύτης χωρίου τοΰ Άριστοτέλους 
(περ! Ουρανοΰ β/·, 13 ), έκ τοΰ συνόλου ομως 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι δέν έγίνω - 
σκεν έτ ι ό Θαλής τό σφαιρικόν σχήμα τής 
γής, δπως τοΰτο άποδίδοται είς αύτόν έν 
τοΐς άρέσκουσι τοΐς φιλοσόφοις τοΰ Πλου
τάρχου (Βιβλ. Δ', ί). Ό  ’Αναξίμανδρος έδέ
χετο τήν γήν ίδρυμένην έν τώ  μ,έσω* τό 
σχήμα δ’ αύτής έδέχετο κιονοειδές, ου τήν 
άνω τών δύο επιπέδων βάσεων κατοικού- 
μεν ήμεΐς’ κατά τήν μαρτυρίαν δέ τοΰ Ευ
σεβίου τά πλάτος τοΰ κίονος είνε τριπλάσιον 
τοΰ βάθους αύτοΰ. Ό Άναξιμένης έδέχετο 
αύτήν φερομένην ύπό τοΰ άέρος, δπως κα! 
δ Δημ.όκριτος, άλλ’ δ μ.έν τραπεζοειδή, δ δέ 
κοίλην δισκΟειδή. Ό Λεύκιππος έδέχετο 
τήν γήν τυτανοειδή. Έκ τής είς ζώνας δ ι-  
αιρέσεως τής γής ύπό τοΰ Πυθαγόρου, δπως 
τοΰτο αναφέρει δ Πλούταρχος έν τοΐς Ά ρέ
σκουσι, δυνάμ-εθα νά συμ-περάνωμεν δτι έδέ- 
χοντο οί Πυθαγόρειοι τά σφαιρικόν σχήμα 
τής γής. Ό  ’Αναξαγόρας έρωτάται ύπό τοΰ 
Σωκράτους έν τώ  Φαίδωνι άν ή γη είναι 
στρογγύλη* οθεν, έάν άποδώσωμ.εν τήν ση- 
μ,ασίαν τού σφαιρικού είς τήν λέξιν στρογ-
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γύλη, αύτός έδέχετο το σφαιρικόν Ίής γΫ5ς 
σνήμα· Έν συνόλω άνευρίσκομεν δτι ή γνί 
"Αρχισε νά θεωρήται αίωρημένη έν τω  μέσω 
τοΰ παντός, μάλιστα  δέ κατά τους Πυθα
γορείους μή κατέχουσα τό μέσον, καί κινου- 
μένη. Ή δοξασία δμως αΰτη δέν έγένετο 
ύπό πάντων άσπαστη, διότι ό ϊενοφάνης 
έδέχετο αυτήν έρριζωμένην είς το άπειρον. 
*0 Πλάτων δέν άποφαίνεται μέν ρητώς περί 
τοϋ σφαιρικού αύτής σχήματος, έδέχετο δ
μως αύτην έντω  μέσω τοΰ παντός. Έάν διορ- 
θωτέον δέ τδ έν τώΤιμαίω «είλομένην περί 
τόν διά παντός τεταμένον πόλον» περί της 
γης λεγόμενον έξηγησωμεν περιτετυλιγμένην, 
κατά τήν περί τούτου γνώμην τοΰ Βοικχίβυ 
καί βύχί περιστρεφομένην, πιθανόν καθί
στατα ι δτι έδέχετο αύτήν σφαιρικήν περι- 
τετυλιγμένην περί τόν νοητόν άξονα τής ή- 
μερησίας κτήσεως τής τά  πάντα συμπαρα- 
φερούσης ούρανίας σφαίρας.

Παρά τω  Ά ριστοτέλει τό σ^ήμα τής γής 
διαρρήδην εΐναι σφαιρικόν. Το τοιοΰτο δέ έ- 
ξάγει καί έκ τής ιδιότητας τοΰ βαρυτέρου 
πάντων τών στοιχείων, τοΰ τής γής, νά 
φέρεται πρός τό μέσον, δθεν προκύπτει έξ 
ανάγκης τό σφαιρικόν σχήμα, δπως ύπάρχη 
ισορροπία, καί έκ τών φαινομένων τών εκ
λείψεων τής σελήνης καί τής έκτοπίσεως 
τών αστέρων κατά τήν πρός Ν. ή Β. άπό 
τόπου εις τόπον μετάβασιν. Συμπεραίνει 
δ’έκ τής έκτοπίσεως ταύτης δτι καί τό μέ
γεθος τής γής δέν είναι μέγα λίαν, διότι έπι- 
δήλως γίν*ται άλλος 6 δρίζων, δηλαδή άλ
λη είνε ή πρός αύτόν θέσις τών αστέρων, 
καί έάν μικρόν μεταβώμεν πρός άρκτον ή 
μεσημβρίαν. νΕτι δέ αναφέρει έν τέλει τοΰ 
ιδ' κεφ. τοΰ Β'. περί ούρανοΰ βιβλίου, δτι 
κατά τούς πειραθέντας νά εΰρωσι τήν πε
ριφέρειαν τής γής μαθηματικούς, αΰτη εΐνε 
τεσσαράκοντα μυριάδων πεδίων, ήτοι 4 0 0  
χιλ. σταδίων. Ά ν  δέ καί δέν δυνάμεθα νά

εΰρωμεν ώρισμένως τίς  πρώτος έδέχθη τήν 
γήν σφαιρικήν, δύναται δμως νά θεωρηθϊί ώς 
βέβαιον, δτι τοΰτο έγένετο πρό τοΰ Άρι- 
στοτέλους, διότι ή δοξασία αΰτη άποδίδο- 
τα ι εϊς προγενεστέρους αύτοΰ, οίον τόν Παρ- 
μενίδην ή τόν Αναξαγόραν, δπως προηγου
μένως εϊπομεν, τέλος δέ εϊς τούς μαθημα
τικούς.

Άφοΰ άπαξ άπεδείχθη διά τών φαινο
μένων τό σφαιρικόν σχήμα τής γής, ίπε- 
κράτησεν ή ορθή αΰτη δοξασία, άνευ τής 
όποίας τά  κατά τούς διαφόρους τόπους διά
φορα φαινόμενα τοΰ ούρανοΰ έκ τής πρός 
τόν ορίζοντα διαφόρου θέσεως τών άστερι- 
σμών καί τοΰ ήλίου, τά τής διαρκείας τής 
μ3γίστης ήμέρας, δέν δύνανται λογικώς νά 
έξηγηθώσι.

Πρός εΰρεσιν δμως τοΰ μεγέθους αύτής 
ήτον άνάγκη νά συνδυασθώσιν ά'μεσοι έπί 
τής γής αναμετρήσεις τής άποστάσεως δύο 
τόπων αύτής μετά φαινομένων τής ούρανίας 
σφαίρας, παρατηρουμέν«ν κατά τήν άπδ 
τοΰ ενός είς τόν ετεοον τόπον μετάβασιν καί 
έξαρτωμένων έκ τής σφαιρικότητος αύτής· 
"Επρεπε δηλαδή νά εΰρεθη διά μέν τών 
ουρανίων φαινομένων ό αριθμός τών μοιρών 
τής περιφερείας τής γής, ό μεταξύ τών δύο 
τόπων περιεχόμενος, διά δέ τής αμέσου ά- 
ναμετρήσεως τής άποστάσεως, τό μήκος 
τοϋ μεταξύ αύτών τόξου' τό άπλούστερον 
δέ πάντων, ή δ ι’ ούρανίων φαινομένων εΰ- 
ρεσις τής διαφοράς τού γεωγραφικού πλά
τους δύο τόπων κειμένων έπί τοΰ αύτοΟ 
μεσημβρινού καί ή άμεσος άναμέτρησις τής 
μεταξύ αύτών άποστάσεως. Ή διαφορά τοΟ 
πλάτους ίσοϋται μέ τόν αριθμόν τών μοι
ρών τοΰ μεταξύ τών δύο τόπων μεσημβρι
νού, μεγίστου δηλαδή τής σφαίρας τής γί< 
κύκλου, δθεν δ ι’ άπλής αναλογίας έξάγεται 
τό μήκος τής όλης περιφερείας, έάν ή τών 
τόπων τούτων άπόστασις ήναι γνωστή.
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Διά τίνων παρατηρήσεων καί αναμετρή
σεων εύρον τό μέγεθος τής περιφερείας τής 
γής οί ύπά τοΰ Άριστοτέλους μνημονευόμε
νοι μαθηματικοί, δέν λέγεται ΰπά τούτου. 
Παρά τώ  Αυτολύκω όμως τώ  βυγχρόνω τοΰ 
Άρισττέλους, πολύ δ’ έντελέστερον μετά 
τής συνήθους αύτώ άκριβείας καί κομψότη- 
τος παοά τω  Εύκλείδγι, τώ  ούχί πολύ με- 
ταγενεστέρω, εκτίθενται τά  φαινόμενα τής 
ούρανίας σφαίρας τά  έξαρτώμενα έκ τοΰ 
/.ατά τόπους γεο>γραφικοΰ πλάτους. Έκ 
τών φαινομένων αύτών είναι καί ή διαφορά 
τής άπό τοΰ κατακορύφου άποστάσεως, η 
τοΰ ΰπέρ τόν δρίζοντα ΰψους, τοΰ αύτοΰ ά
στρου, κατά τλν εις έκαστον τών δύο τόπων 
ρ,εσουράνησιν αύτοΰ. 'Η όιαφορα τοΰ υψους 
αύτών ίσοΰται μέ τήν διαφοράν τοϋ γεω
γραφικού πλάτους, αΰτη όε παλιν ισοΰται 
ρέ τά μ ε τ α ξ ύ  τών δύο τόπων τόξον, έάν 
ουτοι κέωνται έπί τοΰ αύτοΰ μεσημβρινού τής 
σφαιρικής γής. Διά τής έξακριβώσεως λοι
πόν τών φαινομένων τής ούρανίας σφαίρας 
κατά τούς διαφόρους τόπους τής γής έτέθη 
ί  θεωρητική βάσις, ή χρήσιμος πρός εΰρεσιν 
τοΰ μεγέθους τής γής. Δέν ύπελείπετο δέ ή 
μόνη ή διά πρακτικών μεθόδων καί μέσων 
πραγματική άναμέτρησις.

Τήν πρώτην γνωστήν άναμέτρησιν τής 
περιφέρειας τής γής έκαμεν δ έν Ά λεξαν
δρεία περί τά  μέσα τοΰ γ /. π . Χρ. αίώνος 
«κμάσας ’Ερατοσθένης. Ούτος έγίνωσκεν δτι 
2ν Συήννι τής Ά ν ω  Α ίγυπτου έφωτίζετο ύπό 
τοΰ $λίου κατά τήν θερινήν τροπήν δλος ό 
πυθμήν φρέατος1) δθεν έσυμπέρανεν δτι ή 
πόλις αΰτη εκειτο άκριβώς ύπό τόν βόρειον 
τροπικόν, καθόσον κατά τήν θερινήν τροπήν

(1) Περί τοΟ φρέατός τούτου πρ αγ^ α τεύετα1 
0 κ. Νεροΰτσος άπό σελ. 21 Ο κ. έ. τοΰ ά έ'τους 
.100 Α θηνα ίο υ  έν τϊ) περ ί άρ^αιολ. άνασκαφ&ν 
**ί αποκαλύψεων <<ατά τήν Α ’ιγυππον δ ιατριβή
•sou. Σ. Σ.

ό ήλιος έπρεπεν, έ'νεκα τοΰ φωτισμού τού 
φρέατος νά εύρίσκηται κατά τήν μεσημβρίαν 
άκριβώς εις τό κατακόρυφον.

Τήν έν Αλεξάνδρειά κατά τήν αύτήν 
στιγμήν άπόστασιν τοΰ ήλίου άπό τοΰ κα- 
τακορύφου έμέτρησεν δ Ερατοσθένης διά τοϋ 
σκαφίου, τό όποιον είχεν έφευρεθή ΰπά τοΰ 
ύλίγον πρότερον άκμάσαντος άστρονόμου 
Άριστάρχου τοϋ Σαμίου. Ήτο δέ τά σκά- 
φιον κάθϊτος γνώμων τεθειμένος έν σώ μέ
σω κοίλου ήμισφαιρίου, έν φ  ήσαν κεχαραγ- 
μένα τόξα μεγίστων κύκλων, διερχόμενα διά 
τοΰ ποδός τοϋ γνώμνονος καί εις μοίρας 
δινιρημένα, διά τών δποίων έμετρεϊτο ή γω 
νία ή σχηματιζομένη έκάστοτε ύπά τοϋ κα
θέτου γνώμονος καί τής διευθύνσεως τών ώς 
παραλλήλων θεωρουμένων άκτίνων τοΰ ήλίου.

Οΰτως εύρεν δ ’Ερατοσθένης τό τόξον 
μεταξύ τών κατ’ αύτόν έπί τοΰ αύτοΰ με
σημβρινού κειμένων Συήνης καί Α λεξάν
δρειάς ϊσον πρός τό 1/50 τής δλης περιφε- 
ρείας, διότι ή άπό τοΰ κατακορύφου άπό- 
στασις τοΰ ήλίου κατά τήν μεσημβρίαν τής 
θερινής τροπής, ή έν ’Αλεξάνδρειά διά τοΰ 
σκαφίου μετρηθεΐσα, παριστάνει καί τά με
ταξύ ταύτης τόξον τού μεσημβρινού καί τής 
Συήνης, έν νι κατά τήν αύτήν στιγμήν εύρί
σκετο είς τό κατακόρυφον. Έπειδή δ’ έτέ- 
ρωθεν (κατά τόν Αελάμβρον πιθανώς έκ τής 
καταμετρήσεως τών άποστάσειον έν Α ιγύ
πτιο ΰπό τών βηματιστών) ήτο εϊς αύτόν 
γνωστή ή άπόστασις τών δύο πόλεων ώς ϊση 
πράς 5 0 0 0  στάδια, εύρεν 6 Ερατοσθένης 
τήν περιφέρειαν τής γής ίσην πρός 2 5 0  χ ιλ . 
σταδίων.

Ή μέθοδος αΰτη θεωρητικώς εΐνε όρθή, 
έάν παραδεχθώμεν τούς δύο τόπους ώς κει
μένους έπί τοΰ αύτοϋ μεσημβρινού καί τόν 
ήλιον ώς σημεΐον, ούχί δέ ώς σώμα εχον 
φαινομένην διάμετρον. Τό έκ τής παραδοχής 
τοϋ παραλληλισμού τών ηλιακών άκτίνων
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λάίος είναι δλως άσν^μαντον, συγκρινόμενον 
πρός τά  αναπόφευκτα λάθη τά  εκ τ ίς  «τε
λείας τών τότε μέσων τών παρατηρήσεων, 
οίον τοΰ σκαφίου.

Τό λάθος δμως το έκ τής διαμέτρου τοΰ 
ήλίου, ουσης ήμισείας περίπου μοίρας, δέν 
είναι άσημαντον. ’£ν Συηνη, άν αυτή έκειτο 
πραγματικώς εις τόν τροπικόν, έμεσουράνει 
κατακορύφως ούχ! τό βόρειον άκρον τοΰ η
λιακού δίσκου, άλλά τό κέντρον αύτοΰ· δ- 
θεν δέν θά έσυγκρίνοντο πρός άλλήλας α ί 
πρός τόν δρίζοντα σύγχρονοι θέσεις τοΰ αύ
τοΰ σημείου τοΰ ήλίου. Πρός ά'ρσιν τοΰ λά
θους τούτου έπρεπε νά προσθέση ό ’Ερατο
σθένης εϊς την έν Αλεξάνδρειά εύρεθεΐσαν 
άπόστασιν τήν άκτϊνα τοΰ ήλίου, άν άλη- 
θώς ή Συηνη είχε τήν νομιζομένην ΰπ ’ αΰτοΰ 
θέσιν.

Ά λ λ ’ ένφ ή Συηνη κεΐτα ι έντεΰθεν τοΰ 
τότε τροπικοΰ, έφωτίζετο ό'μως δ πυθμήν 
τοΰ φρέατος ύπό τοΰ βορείου μέρους τοΰ δί
σκου, τοΰ ήλίου, καίπερ τούτου ευρισκομέ
νου ούχ! εϊς τό κατακόρυφον ακριβώς, άλ
λά πρός Ν. τούτου. Κ ατά νεωτέρας έρεύνας 
αί δύο πόλεις δέν κεΐνται έπ I του αύτοΰ 
μεσημβρινοΰ, τή ; ’Αλεξάνδρειάς κειμένης 3° 
δυτικοίτερον τής Συήνης, ή δέ Συήνη δέν εύ- 
ρίσκετο κατά τοΰς χρόνους τοΰ Έρατοσθέ- 
νους είς τόν τροπικόν (διότι ώς γνωστόν ή 
κλίσις τής έκλειπτικής πρός τάν ΐσημερόν έ" 
λαττοϋτα ι, έπομένως καί η θέσις τών τρο
πικών μεταβάλλετα ι, πλησιαζόντων τού
των πρός τόν ισημερινόν), άλλ’ έχουσα πλά
τος 2 4  μοιρών, έκειτο τότε 1 5  βορειότερον 
αύτοΰ, τής κλίσεως τής έκλειπτικής ούσης 
τότε 2 3 °  κα! 4 5 '. Έκ τούτου τυχαίως έπή- 
γετο τά λάθος τά γεννώμ.ενον έκ τής παρα
δοχής τοΰ ήλίου ώς σημείου μή έχοντος έ- 
παισθητήν διάμετρον, διότι κα! έν Συήνη 
έφωτίζετο τό φρέαρ διά τοΰ βορείου άκρου 
τοΰ ήλιακοΰ δίσκου. Έκ του δτι ομως τό

ύπό τοΰ Έρατοσθένους εύρεθέν μέγεθος 250  
χιλ. άντικατέστη ύπό 2 5 2  χ ιλ ., όπως ουτω 
περιέχη ή μοίρα τόν ολοσχερή κα! στρογ
γυλόν αριθμόν 7 0 0  σταδίων, καθίσταται 
λίαν πιθανόν δτι σκοπός αύτοΰ δέν ήτο ή 
άκριβής εύρεσις τοΰ μεγέθους τής γής, ώς 
μη εφικτή τότε. Έάν δεχθώμεν δτι τά άρ- 
χαϊον ελληνικόν στάδιον, τοΰ οποίου τά ά- 
κριβές μέγεθος δέν είναι γνωστόν, ητο τό 
1/645 τής μοίρας, ή περιφέρεια τής σφαι
ρικής γής περιέχει 2 3 2  περίπου χ ιλ . στα
δίων, είναι δηλαδή κατά 18  σχεδόν χ ιλ . έ- 
λασσων τοΰ κατ’ Έρατοσθένην μεγέθους. 
Έκ τοΰ συνολου δέ τών ρηθέντων εύχεοώί 
κατανοοΰμεν, δτι δέν ήτο δυνατόν νά εύρε* 
θή ασφαλώς άκριβέστερον έξαγόμενον.

Ά λ λ ’ ένώ ό Ερατοσθένης εΟρε τό μέγε
θος τής γής μεΐζον τοΰ άληθοΰς, 6 Ποσειδώ- 
νιος, δ ολίγον πρ. Χρ. άκμάσας, ευρεν αΰ- 
τήν μικροτέραν. Ούτος έποιήσατο χρήσιν 
τοΰ άπό πολλοΰ χρόνου γνωστοΰ φαινομέ
νου, δτι δ λαμπρός άστήρ Κάνωπος έν μέν 
τη ‘Ρόδω μόλις φαίνεται μεσουρανών εις τόν 
δρίζοντα, έν δέ τή ’Αλεξάνδρειά ΰψοϋται 
κατά τό 1/48 τής δλης περιφερείας· δεχθείς 
λοιπόν δτι οί δύο ούτοι τόποι κεΐνται έπί 
τοΰ αύτοΰ γήινου μεσημβρινοΰ κα! άπέχου- 
σιν άλλήλων 3 8 0 0  στάδια, εύρε τήν περι
φέρειαν τής γής ΐσην πρός 1 8 2 ,4 0 0  στάδι«. 
Ή διά παρατηρήσεως τοΰ υψους άπλανοΰς 
άστέρος εύρεσις τής διαφοράς τοΰ γεωγρα
φικού πλάτους άποφεύγει τό λάθος τά έ» 
τής διαμέτρου δυνάμενον νά προκύψη, διότι 
τοΰς άστέρας δυνάμεθα άνευ λάθους να δε
χθώμεν ώς σημεία. Έν τη παρατηρήσει 

δμ-ως τοΰ Κανώπου έν 'Ρόδω κα! ’Αλεξάν
δρειά εισέρχεται τό πλησίον τοΰ δρίζοντο; 
λίαν έπαισθητάν λάθος τό έκ τΚς διαφοράς 
τής θλάσεως τοΰ φωτός. Ένώ δηλαδή είς 
τόν ορίζοντα ή θλάσις άνυψοΐ τόν άστέρα 
περ! τά  34", εις ύψος 7 °  «νυψοΐ αύτόν π*ρί
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τά 7  μόνον λεπ τά , δθεν ή τυχόν μετρηθεί 
β* διαφορά του ύψους άστέρος τινός, παρα- 
τηρηθέντος είς ένα τώ ν τόπων πολΰ πλη- 
σίον τοΰ δρίζοντος, δέν ίσοΰται ακριβώς πρός 
την διαφοράν τοΰ γεοιγραφικοΰ πλάτους, 
έάν δέν ληφθή ύπ ’ οψιν ή άνισος είς τοΰς 
&1ο τόπους έπίδρασις τής θλάσεως. Ή θλά·· 
σις δπως έκ του Κλεομήδους καταφαίνετα1 
χαΐ /ι έπ ί τής φαινομένης θέσεως τών αστέ
ρων έπίδρασις αύτής, τοΰ νά αύξάνη τό ύπέρ 
τόν δρίζοντα ύψος αύτών, ήτο γνωστή είς 
τους αρχαίους* είς τάς παρατηρήσεις δμως 
αύτών δέν τήν έλάμβανον ύπ’ οψιν.

Έάν έξετάσωμεν τήν άναμέτρησίν τοΰ 
Ποσειδωνίου, εύρίσκομεν δτι οί δύο τόποι, 
'Ρόδος κα! ’Αλεξάνδρεια, δέν κεΐνται έπί 
τού αύτοΰ μεσημβρινοΰ, ταύτης κειμένης ά- 
νατολικώτερον κατά 1 Ί 2 περίπου μ.οΐραν 
τοϋ άνατολικοΰ μέρους τής νήσου* τά έντεΰ- 
θεν δμως προκύπτον λάθος υπερβαίνει ολί
γον τ ι μόνον τά  10  στάδια. Τήν άπόστασιν 
τών δύο πόλεων έδέχθη ό Ποσειδώνιος μεί- 
ζονα τής άληθοΰς κατά 4 0 0  περίπου στά
δια, έξ ού έπρεπε νά έξαγάγη μείζονα τήν 
περιφέρειαν τής γής, έάν αί άστρονομικα! 
παρατηρήσεις, έφ’ ών έβασίσθη πρός εΰρεσιν 
Τ'ίς διαφοράς τοΰ γεωγραφικού πλάτους, δέν 
‘ί«αν άμφότεραι έπαισθητώς έσφαλμέναι. *0 
Κ,ανωπος δηλαδή κατά τήν έποχήν τοΰ Πο- 
«ειδωνίου, έχων νοτίαν άπόκλισιν 5 2 °  1 0 ', 
εμευουράνει κατά τήν 'Ρόδον ύπέρ τήν μοί
ραν ύπεράνω τοϋ δρίζοντος, μή λαμβανομέ- 
ν'Ας ύπ’ οψιν τής θλάσεως, άνυψούσης αύτόν 
αυτόθι περ! τά  2 0  έτι λεπτά* ένώ λοιπόν 
ό Ποσειδώνιος έκ τής αμέσου άντιλήψεως έ- 
νόμιζε τόν άστέρα εΰρισκόμ.ενον είς τόν δρί
ζοντα, ούτος είχε πραγμ.ατικόν ύψος δύο 
5χεδόν μοιρών, δπερ ητο έπάναγκες ινα φα- 
νη, διότι ένεκα τής σημαντικής άπορροφή* 
®εως τών άκτίνων τών άστέρων, δταν εύρί- 
®*ωντάι πλησίον τοΰ δρίζοντος, δέον ούτοι

νά έχωσιν ύψος τ ι έξαρτώμ.ενον εκ τής λαμ. 
πρότητος αύτών, δπως γείνωσιν επαισθητοι 
είς τήν άμεσον διά τών οφθαλμών αντίλη- 
ψιν. Έν Αλεξάνδρειά δέ έμεσουράνει είς ύ
ψος ούχ! 1/48 τής περιφερείας ητοι 7 °  3 0 '  
άλλά μόνον 6 °  4 3 '. Έντεΰθεν, ένώ η πραγ- 
μ.ατική διαφορά τοΰ πλάτους τών δύο τό
πων είναι μόλις 5° 1/2 εύρεν 7® Ί 9> οθεν κα1 
τήν περιφέρειαν τής γής πολΰ μ,ικροτέραν 
(κατά 50  yiX. στάδια) τής άληθοΰς. Λ ά
θος δμως ητο άναπόφευκτον ένεκα τής άτε
λείας τών μέσων, ένώ ή μ.έθοδος είναι καθ’ 
έαυτήν κα! ορθή κα! άπλή.

Ή άναμ-έτρησις τοΰ Ποσειδωνιου επεκρα- 
τησε μάλλον τή ; τοΰ Έρατοσθένους, δπως 
τοΰτο φαίνεται κα! έκ τής προτιμησεως $ν 
έδωκεν είς αύτήν ό Πτολεμαίος. Τής τοΰ 
Έρατοσθένους δμ.ως φαίνεται μάλλον ποιού
μενος χοήσιν δ Στράβων, δεχόμενος τήν άπό 
τοΰ ισημερινού άπόστασιν τών τροπικών ισην 
πρός 1 6 8 0 0  στάδια* δθεν, τούτων άπεχόν- 
των 2 4 °  τοΰ ισημερινού, έπεται τά μήκος 
μ.ιάς μοίρας ίσον πρός 7 0 0  στάδια, δηλαδη 
έδέχετο τά κατ’ Ερατοσθένη μεγεθος.

Έν συνόλω έκτός τής εύρέσεως τιμών 
προσεγγιζουσών πρός τήν αλήθειαν άναλό- 
γως τών μέσων καί τής άτελείας έν γένεε 
τών παοατηοήσεων, εβεβαιωθη το μη άπει
ρον κα! μάλιστα ούχ! λίαν μ·εγα τής περι- 
φερείας τής γής. Έκ τής παρατηρήσεως πρός 
τούτοις δτι αί άλλως σύγχρονοι έκλειψεις 
τής σελήνης δέν συμ,βαίνουσι κατα τας αυτας 
ώρας εϊς τοΰς διαφόρους τόπους, άλλα κατα  
μ,άλλον προκεχωρημένως είς τους ανατολι- 
κωτέρους, έβεβαιώθη αναμφιλέκτως εκ Δ· 
πρός Α. στρογγύλλον τής γής τό σχήμα, 
εύρέθη δέ κα! μέσον, εστω και ατελες, προς 
εΰρεσιν τής διαφοράς τοϋ μ,ηκους.

•Ότε οί Άραβες ήρχισαν νά καλλιεργώσι 
τάς έπιστημας, έν τή πεδιάίε τής Μεσοπο
ταμίας έμετρ^θησκν τή διαταγή τοΰ Καλί-,
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φου Ά λμαμώ ν δύο τόξα μεσημβρινού έ κ  

μιάς έκαστον μοίρας· έπειδή δμως τό μήκος
τοΰ τότε έν χρήσει αραβικού πήχεως δέν 
είναι γνωστόν, δέν δυνάμεθ* νά κρίνωμεν 
περί τοΰ βαθμοΰ τής ακρίβειας τής δλης έρ- 
γασιας. Τά δύο δέ εξαγόμενα διέφερον α π ’ 
άλληλων, διότι κατά μέν τήν είς τά  βόρεια 
τής Μεσοποταμίας άναμέτρησιν έκάστη μοϊ- 
Ρ* περιέχει 5 6  αραβικά μ ίλ ια , κατά δέ τήν 
είς τα  νότια 56  2/3. Έάν δυνάμεθα νά κρί
νωμεν έκ, τών λοιπών αστρονομικών έργα - 
σι ών τών ’Αράβων καί έκ τής μή υπερβαλ
λόντως μεγάλης διαφοράς τών δύο εξαγο
μένων, πιθανώς αί άραβικαί αναμετρήσεις 
προσηγγιζον πρός τήν αλήθειαν πλειότερον 
>1 η τοΰ ήμετέρου Ποσειδωνίου.

Μετά τήν άναγέννησιν τών έπιστημών έν 
τ ί̂ έσπερνα Ευρώπη έγένοντο νέαι άπόπει- 
ραι προς εΰρεσιν τοΰ μεγέθους τής γής. Οΰ- 
τω  τώ  1 5 3 5  δ Γάλλος Φερνέλος ίμέτρησε 
'Γην μεταζυ Παρισίων καί Άμβιανοΰ άπό- 
στασιν διά τοϋ αριθμοΰ τών περιστροφών 
αμαξης. ’Εννοείται οτι ο τρόπος ούτος τής 
άναμετρησεως τών αποστάσεων δέν παρέχει 
εξαγόμενα ακριβέστερα τών διά βηματιστών 
γινομένων. *0 "Αγγλος Νορβούδιος περί τά  
1 6 3 5  έζήτησε νά μετρήσν) τήν μεταξύ Λον
δίνου καί Έβοράκου άπόστασιν διά τής ά· 
λύσεως, δπερ είναι άκριβέστερον.

Ά λ λ α  καί α ί αναμετρήσεις αύται έγένον- 
το κατά τήν άρχαίαν μέθοδον. Πάντες δη
λαδή οί αρχαίοι προσδιορισμοί τοϋ μεγέθους 
τή? γή ί στηρίζονται πρός εΰρεσιν τής περι- 
φεριιας επι ττίς άμεσου αναρ.ετρν;<7εως |/,εγά- 
λης τινός άποστάσεως, ής τά  δύο άκρα 
κεϊνται έπί τοΰ αύτοΰ μεσημβρινοϋ καί είς 
την δι’ αστρονομικών παρατηρήσεων εΰρεσιν 
τοΰ μεταξύ τών δύο άκρων άριθμοΰ τών μοι
ρών. Ή άμεσος δμως άναμέτρησις μήκους 
μεγάλου δέν εΐναι δυνατόν νά γείνιρ αρκούν
τως ακριβής διά τά  άναπόφευκτα μεταξύ

δύο πολύ άλλήλων άφισταμένων σημείων 
έμπόδια. Πρός άρσιν τοϋ λάθους τοϋ προκό- 
πτοντος έκ τής έντεΰθεν άναποφεύκτου άνα- 
κριβείας, είσήχθη ύπό τοΰ 'Ολλανδού Σνελ- 
λίου ή άρχή τής άναμετρησεως μεγάλης τι- 
νός άποστάσεως διά τοΰ τριγωνισμού, ήτοι 
διά τοϋ συνδέσμου τών άκρων σημείων διά 
τριγώνων, ενός τών οποίων μία πλευρά κα
ταλλήλως έκλεγομένη δύναται νά μετρνιΟή 
μετά μεγάλης άκριβείας καί χρησιμεύσνι ώ( 
βάσις πράς εΰρεσιν διά λογισμού τών πλευ
ρών πάντων τών τριγώνων, τών δποίων «ί 
γωνίαι μετροϋνται άμέσως· διότι γνωστή? 
οΰσης δι’ αμέσου μετρήσεως τής μιάς των 
πλευρών, τής βάσεως τοΰ πρώτου τριγώνου 
λογίζονται αί άλλα ι’ έξ αύτών δέ ή [«* 
χρησιμεύει ώς βάσις τοΰ έπομένου τριγώνου 
καί ουτω καθεξής. Ή ζητουμένη άπόσταβίί 
εύρίσκεται ούτω διά τοϋ λογισμοϋ' π«σ*ι 
δέ αί αναμετρήσεις ανάγονται είς τήν επι
φάνειαν τής θαλάσσης, ήτις ουτω παριστά
νει τό σ/ήμα τής γής, μή λαμβανομένων ιΛ1 
δψιν τών τυχαίων ανωμαλιών τοϋ έδάφους. 
Ή σπουδαία υπεροχή τής μεθόδου ταύτης 
συνίσταται είς τά δτι μικρά σχετικώς προ{ 
τήν δλην έργασίαν άπόστασις δύναται κα
ταλλήλως έκλεγομένη νά μετρηθίί μετά ρ·ί- 
γάλης ακρίβειας, ένώ αί γοινίαι, μάλκϊτ* 
μετά τήν άνακάλυψιν τών τηλεσκοπίων κ*1 
τόν σύνδεσμον αύτών μετά τών γωνιομετ?1' 
κών έργαλείίον, ήδύναντο νά μετρηθώσι μεΤ 
άκριβείας τουλάχιστον άναλόγου πράς τ»< 
άκριβή άναμέτρησιν τής βάσεως" δθεν κ*ί 
τά έντεΰθεν εξαγόμενον έδωκεν άποτελέσμ.*· 
τα  ανάλογα πράς τήν τελειοποίησιν τών μ*' 
σων τών παρατηρήσεων κατά τούς νεωτε- 
ρους χρόνους.

'Όπως εύρεθή τά μήκος μιάς μοίρας, 
πομένως καί ή περιφέρεια τής ύποτιθεμεν#< 
σφαιρικής γής, έπρεπε νά προσδιορισθή δι 
αστρονομικών παρατηρήσεων ή διαφορά τον

<
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πλάτους, δθεν καί τά τόξον τά μεταξύ τών 
έπί τοϋ αύτοΰ μεσημβρινού ευρισκόμενων ή 
άκρων σημείων. Ή θεωρητική λοιπον βάσις j 
τής έργασίας έμεινεν ώς είκός ή άρχαια. ;

Τόν πρώτον άκριβή προσδιορισμόν διά τής ' 
μεθόδου ταύτης έξετέλεσεν ό Γάλλος Πικάρ- 
δος τώ 1 6 6 9 ,  εύρών τήν μεταξύ Ά μβιανοΰ  
καί Μαλβοασίνης άπόστασιν. Πρός τοΰτο 
λοιπόν έμέτρησιν άπό τής όδοϋ τής μεταξύ 
Βίλλεσουί'φης καί Ίουβισύος βάσιν εκ 5 6 6 3  
όργυιών πλησίον τής Μαλβοασίνης' προς μέ- , 
τρησιν δέ τών γωνιών, δι’ ών συνεδεσε τους 
δύο άκρους σταθμούς (Μαλβοασίνην και Ά μ -  
βιανόν) άντί τών πρότερον έν χρήσει κατα  
τάς γωνιομετρήσεις διόπτρων εφήρμοσεν εις 
τά καλώς δινιρημένα γωνιομετρικα αυτού 
εργαλεία τηλεσκόπια, δι’ ών είχε πολυ ά- 
κριβεστέρας γωνιομετρήσεις.

Τάς πλευράς τών τριγώνων, τάς σννόε- 
ούσας ώς τεθλασμένη γραμμή τά  άκρα, ά- 
νήγαγε διά τοϋ λογισμοϋ έπι τοΰ μεσημβρι
νού τής ΒιλλεσουΊφης, δθεν εύρε τήν άπό- 
στασιν τών δύο άκρων σημείων ωσανει ε- 
κειντο έπί τοϋ αύτοΰ μεσημβρινού. Πρός ε- 
ξέλεγξιν δέ τής δλης έργασίας, ούχί μακράν 
τοΰ Άμβιανοΰ έκαμε τήν άμεσον άναμέτρη- 
σιν νέας βοηθητικής βάσεως, ην μετεχειρίσθη 
ττρος λογισμόν μιάς τών πλευρών τών τρι
γώνων, Υ,ν εΰρε καί ύιά τοΰ λογισμοό τή 
βοήθεια τής πρώτης κυρίας βάσεως όθεν δια 
τής συγκρίσεως τών δύο Ιξαγομένων ήδυ- 
νήθη νά βεβαιωθή περί τού βαθμοΰ τής ά- 
κριβείας τής δλης έργασίας* πραγματικώς δέ 

- εύρε διαφοράν 7  μόνον όργυιών εϊς τό έκ 
1 7 5 6 4  όργυιών μήκος τής δ ιττώ ς λογισθεί- 
σης πλευράς. Τήν πρός τόν αύτόν μεσημβρινόν 
σχετικήν θέσιν τών δύο άκρων σημείων εύρε 
προσδιορίζων τήν πρός τάν πόλον σχετικήν 
θέσιν τών πλευρών τών τριγώνων δι’ αστρο
νομικών παρατηρήσεοιν τνί βοηθεία άστέρος 
διερχομένου έν τνί γώρα, έν ή έξετέλεσε τήν

δλην έργασίαν, πλησίον τοϋ κατακορυφου, 
και τοΰτο πρός αποφυγήν τών έκ τής άστρο- 
νομικής θλάσεως προκυπτόντιον λαθών, ήτις  
τότε δέν ήτο άρκούντως έξηκριβωμένη, ένώ 
πλησίον τοΰ κατακορύφου η έπίδρασις αύ
τής εΐνε πολύ μικρά, τά  δέ έκ τής άτελείας 
τών τότε περί αύτήν γνώσεων λάθη μικρό- 
τεοα τών δυνατών λαθών τών παρατηρή
σεων.

Έκ τοϋ συνόλου λοιπόν τών έρευνών αυ
τού εύρεν ό Πικάρδος τό μέγεθος μιάς μοί
ρας τής σφαιρικής ύπ ’ αύτοϋ ΰποτιθεμένης 
γής ίσον πρός 5 7 0 6 0  όργυιάς' δθεν διά τήν 
περίμετρον τής γής 2 0 5 4 1 6 0 0  όργυιάς, 
ήτοι έξαγόμενον κατά 18  περίπου χ ιλ . όρ
γυιάς μεΐζον τοϋ νϋν παραδεδεγμένου διά τά 
μήκος ενός μεσημβρινόν.

'Η άναμέτρησις αύτη τοϋ Πικάρδου εΐνε 
ή πρώτη αρκούντως άκριβής. Ιδ ίω ς δμως 
υπήρξε σπουδαία καί διότι παρέσχε το μέ
σον είς τόν Νεύτωνα νά βεβακοσΥ) τάν ΰπ ’ 
αύτοϋ άνακαλυφθέντα νόμον τής γενικής βα- 
ρύτητος.

"Οπως δηλαδή γείννι δεκτόν δτι ή αύτή 
α ιτ ία  (ή βαρύτης τής γής,) ή συγκρα- 
τοΰσα διά τής έλξεως τά  έπί τής γής σώ
ματα, εΐναι καί ή συγκρατοΰσα καί καταναγ- 
κάζουσα τήν σελήνην δπως διαγράφνι τήν 
περί τήν γήν τροχιάν αύτής, έπρεπε νά ά- 
ποδειχθή ή ταύτότης τής έπιδράσεως τής 
βαρύτητος έπί τών εϊς τήν έπιφάνειαν αύ
τής εύοισκομένων σωμάτων καί έπί τής σε
λήνης, λαμβανομένης ύπ ’ δψιν καί τής δια
φοράς τής άποστάσεως, διότι ο Νεύτων έδε- 
χθη οτι ή έλάττωσις τής έπιδράσεως τής 
έλξεως εΐναι ανάλογος τού τετραγώνου τής 
άποστάσεως.

Τά άποτέλεσμα τής ίλξεως τής γής έπί 
τών έπ’ αύτής σωμάτων, ή έξ αύτής πρόσ- 
κτησις ταχύτητος 3 0  ποδών καθ' έκαστον 
δευτερόλεπτον τής καταπτώσεως, ητο γνω-

4 6
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στον έκ τώ ν πειραμάτων τοϋ Γαλιλαίου, ή 
δ’ άπόστασις τής σελήνης μέ μονάδα τήν 
άκτΐνα τής γής εΰρέθη μέ άρκοϋσαν ακρίβειαν 
ύπό του κατά τόν 17ον αιώνα άκμάσαντος 
Φλαμστάδου" δθεν δέν ύπελείπετο προς βε- 
βαίωσιν τής ταύτότητος τής καταναγκαζού- 
σης τήν σελήνην δυνάμεως ή ή γνώσις τοϋ 
μεγέθους τής άκτΐνος τής γής. Ταύτην λοι
πόν παρέσχεν αρκούντως ακριβή ή άναμέ- 
τρησις τοΰ Πικάρδου.

Ά λ λ ’ δπως ή μετά μεγάλης προσεγγί- 
σεως εύρεσις τοΰ μεγέθους τής γής ΰπό τοΰ 
Πικάρδου έχρησίμ.ευσε πρός τήν άνακάλυψιν 
τοΰ νόμου τής γενικής βαρύτατος, ούτω καί 
ούτος έχρησίμ.ευσε πρός τήν εΰρεσιν τοΰ αλη
θούς σχήματος τής γής.

νΗδη δ 'Ολλανδός Οΰϋγήσιος (Huygens,) 
ό άνακαλύψας τήν κεντρόφυγα καλουμένην 
δύναμιν, τήν άντίδρασιν δηλαδή τήν γεννω- 
μ.ένην δταν καταναγκάζεται σώμά τ ι  νά δια- 
γράψη καμπύλην τροχιάν, έσκέφθη δτι τό 
σχήμα τής γής, στρεφομένης είς £ν νυχθη
μερόν περί τόν άξονα αυτής, δέν δύναται νά 
ήναι ακριβώς σφαιρικόν. 'Όπως δηλαδή εύρί- 
σκεται εϊς ισορροπίαν ή ρευστή έπιφάνεια τής 
θαλάσσης, δέον ή άπανταχοΰ ταύτης συνι- 
σταμένη τής πρός τό κέντρον τής γής τε ι-  
νούσης βαρύτητος καί τής κεντρόφυγος δυ
νάμεως, τεινούσης νά άπομακρύνγι τά  μόρια 
αύτής κατά τήν πρός τά  έξω έπέκτασιν τής 
άκτΐνος τοΰ παραλλήλου κύκλου, δν έκαστον 
αυτών διαγράφει, δέον ή συνισταμένη αϋτη 
νά ηναι κάθετος έπί τής έπιφανείας τής θα
λάσσης. Ή διεύθυνσις δέ τής συνισταμένης 
ταύτης είναι διάφορος κατά τοΰς διαφόρους 
παραλλήλους ένεκα τής άνισότητος τής κεν
τρόφυγος δυνάμεως καί τής διαφόρου διευ- 
θύνσεως αύτής δι’ έκαστον παράλληλον διότι 
είναι μείζων μέν περί τόν ισημερινόν, έλάσ- 
σων δέ περί τούς πόλους, είς οδς μηδενίζε
τα ι, διευθύνεται δέ δι’ έκαστον παράλληλον

πρός τό κέντρον αύτοΰ καί ούχί πρός τό 
κέντρον τής γής. Έντεΰθεν εύρεν ό θΰϋγήσιο( 
δτι τό σχήμα τής γής δέν είναι σφαιρικόν, 
άλλά σφαιροειδές πεπιεσμένον περί τοΰς πί
λους. Τήν δέ συμπίεσιν, ήτοι τόν λόγον τής 
διαφοράς τής άκτΐνος τοΰ ισημερινού καί τι; 
τών πόλων πρός τήν άκτΐνα τοΰ ισημερινού, 
εύρεν ΐσην πρός 1/539.

Ά λ λ ’ ό Νεύτων, άνακαλύψας τήν γενικήν 
βαρύτητα, ύπήγαγεν είς ταύτην καί τό ζή- 
τημα περί τοΰ άληθοΰς σχήματος τής γής. 
Επειδή λοιπόν κατά τόν νόμον αύτόν τί; 
άμοιβαίας έ'λξεως έκαστον μόριον τής γής 
έλκει πάντα τά  λοιπά καί έ'λκεται ύπ ’ αr  
τών κατ’ εύθΰν μέν λόγον τής μάζης, κατ' 
άντίστροφον δέ τοΰ τετραγώνου τής αμοι
βαίας άποστάσεως, έθεώρησε τήν θέσιν τής 
ισορροπίας τών σημείων τής περί τόν ί'διον 
άξονα στρεφομένης γής ώς έξαρτωμένην h  
τής κεντρόφυγος δυνάμεως έκάστου καί τής 
έ'λξεως τών λοιπών σημείων, ούχί δέ τής 
σταθεράς τάσεως αύτών πρός τό κέντρον τής 
γής. Ίο έντεΰθεν πρβκύπτον σχήμα τής γΐ! 
είναι πάλιν τό περί τοΰς πόλους πεπιεσ^' 
νον σφαιροειδές" ή συμπίεσις δμως αύτοΰ 
είναι διάφορος 9) κατά τόν Οΰϋγήσιον. Κατά 
τόν Νεύτωνα λοιπόν, έάν ή γή ήναι παντα- 
χοΰ ομοιομερής, ή συμπίεσις δέον νά ίσου- 
τα ι πρός 1]2 3 0 ' πραγματικώς δμως είναι «5" 
τη μείζων τής άληθοΰς, διότι ή μ εγ ίσττ ί 

τιμή , ή εύρεθεΐσα διά τήν συμπίεσιν, κ«τ* 
τάς άκριβεστέρας άμέσους άναμετρήσεις τών 
νεωτέρων χρόνων, ισοΰται πρός 1 ]2 8 5 , κ«τ’ 
ά'λλους δέ προσδιορισμούς μόνον 1/334. Ά 
διαφορά αύτη πρός τήν θεωρητικήν τψΛν 
τοΰ Νεύτωνος προέρχεται έκ τοΰ ανόμοιο^1' 
ρους τής γής, οΰσης πυκνοτέρας πρός ^  
κέντρον.

Ούτως εΰρέθη θεωρητικώς τό σχήμα ττί 
γής. Δι’ αύτοΰ δ ’ έξηγήθησαν κκί άλλα φ*1* 
νόμενα γνωστά, δπως τό τοΰ διαφόρου ρ·̂ '
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κους τοΰ έκκρεμοΰς κατά τά  διάφορα π λά 
τη, οπερ παρετηρήθη κατά τό 1 6 7 2  ΰπό τοΰ 
ιίς Καϋέννην μεταβάντος Γάλλου 'Ριχέρου, 
κα! ί  μετάπτωσις τών ισημερινών σημείων, 
■h ύπό τού 'Ιππάρχου άνακαλυφθεΐσα.

( ’Α κολουθεί·)

Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΑΗΣ.

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.

Τήν ένδεκάτην καί δωδεκάτην άπριλίου 
έπισκέφθην τήν ’Ολυμπίαν, ένθα αί δύο κυ* 
βίρνήσεις ποιούνται τάς γνωστάς άνασκαφάς. 
EiSov δέ τήν χώραν έν ολη αύτής τή ώραιό- 
τ/,τι διά τήν ώραν τού έτους καί έδυνήθην 
νά φαντασθώ τό άρχαΐον αύτής κάλλος, δτε 
^υλάσσετο ώς ίερά. Τό Κρόνιον είναι κατά- 
φυτον έκ πεύκης κ*ί άγριελαίας, άλλ’ ή δρα- 
®τν;ριότης τών κατοίκων καί πολΰ μάλλον 
ί  «βελτηρία τών αρχών ήλάττωσαν τήν φυ
σικήν αύτοΰ ώραιότητα· διότι έπί τής κορυ
φή; ένθα κατά τήν έαρινήν ισημερίαν έθυον 
οί βασίλαι, σπείρουσιν ήδη δημητριακοΰς καρ
πούς έκχερσώσαντες τόν τόπον, έπί δέ τής 
Ρ·ί5ϊμβρινής αύτοΰ πλευράς κεΐνται ήδη κλί. 
βανος καί ισόγειον παράπηγμα ξύλινον, έν 
Φ υπάρχει ξενοδοχεΐον χάριν τών άνασκαφών. 
^πείρουσι δέ καί εις αάς άλλας πλευράς τού 
Κρονίου, τάς πρός άνατολάς καί άρκτον, πι- 
®*νώς μέχρι τών τελευταίων θησαυρών καί 

δλον τόν χώρον τοΰ σταδίου καί ιππο
κόμου, εν οίς μάλιστα μεταξύ τών σπορών 
*π«ντώνται καί φυτεΐαι. Μαρτυροΰσι δέ τάς 
**ταστροφάς τής φυσικής τής χώρας ώραιό- 
^τος μέγιστοι κορμοί δένδρων κατακείμε- 
ν°ι εις περιβλέπτους τόπους, ους άπέκοψαν 
“λοτόμοι, ούτε τήν εύλάβειαν έχοντες τοΰ 
^  τή "Αλτει ξυλέως ούτε τήν τέχνην αύτοΰ 
ϊ'νώσκοντες, άλλά ρυπαροί κα! τήν ψυχήν

καί τό σώμα, τών δέ νόμων ολετήρες και 
τής νέας Ελλάδος ύβρισταί. Τό εργον τοΰτο 
τής καταστροφής κινεί πολλώ μάλλον τήν 
άγανάκτησιν, δταν δ δδβιπόρος διαβας τόν 
’Αλφειόν καί διανυκτερεύσας, ως έγω, εις 
τήν πρωτεύουσαν τού δημόυ Σκιλλοΰντος 
πορευθή κατόπιν είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
δήμου Βώλακος διά μέσου τοΰ καλουμένου 
δάσους τών Κρεστένων, ούτινος ίχνη μόνον 
σώζονται σήμερον, καταστραφέντος πρός ναυ
πηγίαν κα! ξύλευσιν ή σποράν έντός δέκα 
καί τριών μόλις έτών.

Ά λ λ ’ αί άκρωατηριάσεις αύται εΐναι μάλ
λον τοπικαί κα! δέν ήλλοίωσαν τήν καθόλου 
ώραιότητα τής χώρας. Γήλοφοι κατάφυτοι 
πολλοί καί θαμ-ινοί είς δύο η τρεις ζυγούς, 
τόν ένα ύπέρτερον τοΰ άλλου, κεκαλυμμένοι 
έκ χλόης καί θαλερών δένδρων, ώς έπ! τό 
πολύ τής πίτυος κα! άγριας πεύκης, παρα- 
κολουθοΰσι τόν Αλφειόν μέχρι τών Ικβο- 
λών του. Καθ’ δλην δέ τήν χώραν άπό Πύρ
γου μέχρις ’Ολυμπίας καί πέραν τοΰ ’Α λ
φειού κατά τοΰς είρημένους δύο δήμους τής 
επαρχίας ’Ολυμπίας ή αύτή καλλονή καί τό 
αύτό έδαφος, ήτοι χώμα κα! χλόη κα! δάση, 
ούδαμού δέ λίθοι κα! άπότομοι βράχοι, άλλά  
ποικιλόμ-ορφοι γήλοφοι κα! κοιλάδες κα! τό
ποι κατάφυτοι έλαιών κα! άμ.πέλων κα! στα . 
φίδων γοητεύουσι τόν όφθαλμ-όν καί υπερ- 
πληροΰσιν ευθυμίας τήν ψυχήν τού δ ιαβά
του. Δέν έμνημόνευσα τήν λεύκην ήτις μεγα- 
λοπρεπώς προέχει τοΰ δάσους, ώς σπανιω- 
τερον έκεϊ δένδρον καί πιθανώς διά τοΰτο 
καί τήν ηγεμονικήν αύτοΰ παράστασιν είς 
μόν ας τοΰ Διός τάς θυσίας τό πάλαι κομ.ι- 
ζόμενον* διότι ό Ζεΰς έν ’Ολυμπία άπ’ ούδε · 
νός τών άλλων δένδρων τά  ξύλα παρεδέ- 
χετο θυσίας.

Οί δέ κάτοικοι είνε δραστήριοι καί προο
δευτικοί. Έντός ολίγων έτώ·» κατεκάλυψαν 

τήν χώραν διά φυτειών κα! ύπερέβησαν είς
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τήν παραγωγήν πάσαν άλλην επαρχίαν τοΰ 
κράτους. *0 Πύργος παράγει περί τά  4 0  έ- 
κατομμύρια σταφίδος, ώστε μετά τών είρη- 
μένων δύο δήμων τν;ς ’Ολυμπίας καί τοϋ 
της Άρήνης, παραγόντων περί τά  7  έκα- 
τομύρια, δέν απολείπεται πολύ τού ήμ.ίσεοί 
της παραγωγής τοϋ όλου βασιλείου πλήν 
τής Έ πτανήτου. Παράγει δέ προσέτι 6 Πύρ
γος οίνου καί ελαίου περι τά  5 εκατομμύ
ρια οκάδων, καϊ ενθυμίζει διά τήν έπιμεμε- 
λημένην καλλλιέργειαν κα'ι ευφορίαν τής χώ
ρας τούς περί τής ’Ηλείας λόγου; τού Παυ- 
σανίου, δτι ό ’Όξυλος ύπώπτευσε τούς πα ϊ- 
δας Άριστομάχου «μή τήν ’Ηλείαν τε ΐδόν- 
»τες αγαθήν ούσαν καί έξειργασμένην διά 
»πάσης, ούκ έθελήσωσιν έτι αύτώ διδόναι 
»τήν γ ή ν  καί τοϋδε Ινεκα διά τών Άρκά- 
»δων, καί ού διά τής Η λείας, τοϊς Διοριεΰ· 
»σιν ήγήσατο». Μηρτυρεϊ δέ τόν πλούτον 
αύτών καί ή αξιόλογος κατάστασις τών πό" 
λεων κωμοπόλεων καί χωρίων απαρτιζόμε
νων νϋν έκ νεόδμητων λιθίνων οικοδομών, 
στερεώς καί κομψώς κατεσκευασμένων, άντί 
τών πλινθίνων η καί καλυβών, έξ ών συνί- 
σταντο μέχρις εσχάτων. Στερείται δμως ό 
τόπος, δπως σύμπασα ή Ελλάς, αμαξιτών 
όδών καί διαθεσίμ.ων "κεφαλαίων. Αί άμαξι- 
τα ί δδοί δέν εΐνε εργον τών κατοίκων ούδέ 
τώ ν δήμων, ώς έχουσι νϋν οί έν Έλλάδι" 
τά  δέ κεφάλαια, άπερ ή εύφορία τής γής 
καί ή δραστηριότης τών κατοίκων παοήγα- 
γον δέν είνε διαθέσιμα, διότι, ώς γνωστόν, 
οί γεωργικοί λαοί τής Ελλάδος άνευ έξαι- 
ρέσεως δ ,τι έκ τής γεωργίας παράγουσι τό 
ρίπτουσι καί πάλιν εις τήν γήν. Διά τούτο 
πανταχοΰ καί ένταΰθα ή τιμ.ή τών κεφα
λαίων εΐνε ύπέρογκος διά τήν μεγάλην ζή- 
τησιν καί τήν ανεπαρκή προσφοράν, καί ποο- 
στιχίζουσιν οί κάτοικοι τούς μέλλοντας καρ
πούς πρός 2 0  καί 30  0[ 0) δπως καλλιερ- 
γήσωσι πρός παραγωγήν αύτών. ‘Οποίας δέν

ήθελον ποιήσει ποοόδους περί τήν τοϋ πλού
του παραγωγήν οί συντοπϊται ούτοι καί άλ- 
ληλοδιαδόχως εχθροί καί φίλοι τοϋ οΐκονο- 
μ.ολόγου Ηενοφώντος, έάν δέν έπασχον ύπό 
τών είρημένων δύο στερήσεων, αΐτινες είνε 
τοΰ έργου τούτου ακαταμάχητα προσκόμ
ματα ! Εΐνε δέ καί ίπποβάται καλοί, τών 
δέ γρα^.μ-άτοίν ζηλω τα ί άμφότερα τά  φϋλα 
καί τής άρχαιότητος θαυμασταί" καί διά 
τοΰτο άνδρες καί γυναίκες μ.ακρόθεν ήδη 
προσέρχονται εις τούς τόπους τών άνασκα- 
φών, δπως θαυμάσωσι τά  παλαιά τής έλ λ ν  
νικής τέχνης άριστουργήμ.ατα, καί τούς εί- 
δότας έροοτώσι τ ί  ποιητέον δπως ή κυβέρνη- 
σις μή μ,ετακομίσ·/] έν Άθήναις τό έν ’Ο
λυμπία ήδη καταρτιζόμενον μουσεΐον αρχαιο
τήτων: ‘Ομολογώ, δτι εις τήν άνάπτυξιν
τοΰ αισθήματος τούτου τών κατοίκων θαυ- 
μασίως συντελεί δ πολυμαθής, ακούραστος 
καί εύφραδής έπίτροπος τής ήμετέρας κυβεο- 
νήσεως κ. Δημ.ητριάδης, έξηγών τά  πάντα 
τοΐς πάσι καθ’ έκάστην κ yί άδιακόπως, καί 
περιγράφων ίστορικώς καί καλλιτεχνική! 
τά  τε πρό τών οφθαλμών κείμενα καί τά 
έκλιπόντα. Αύτός δέ ώδήγησε καί έμέ καί 
τούς συνοδοιπόρους μ.ου εις τήν έπίσκεψιν 
τών άνασκαφών καί τήν μελέτην αύτών.

Τό σύστημα τών άνασκαφών είνε μ.ονότο· 
νον, δπως ύπήρξε κκί τό τών Γάλλων, διότι 
καί νΰν δπως τότε αί άνασκαφαί περιωρί* 
σθησαν είς τόν ναόν τοϋ ’Ολυμπίου Διόζ. 
Ύ π’ αύτό τό σύστημα ή αρχαία ’Ολυμπία 
θέλει άποκαλυφθή μετά καιρόν, άφοϋ £ν πρό; 
έν άνασκαφώσι καί άκριβώς έρευνηθώσι τά 
συναποτελοϋντα τήν ίεράν έκείνην χώραν κα· 
Οιδρύματα, καί τότε μόνον θά ίδωμεν έ* 
τοΰ αξιέπαινου έργου τών δύο φιλομούσων 
εθνών τό σχεδιογράφημα τής αρχαίας ’Ολυμ
πίας. Ούτως αί άνασκαφαί πρώτιστον φ«1' 
νονται λαβούσαι σκοπόν τήν σπουδήν τί?  
αρχαίας ’Ολυμπίας. Έν τΐ) Ά λ τ ε ι  καί περί

αύτήν ησαν ναοί, βωμ.οί, οικήματα, άγυια ί,
. στάδιον, ιπποδρόμ.ιον, πρυτανείαν, γυμνά- 

σιον θέατρον, θησαυροί, ανδριάντες, αναθή
ματα παντός είδους, άλσος καί τείχος, πάντα  
δέ όμοΰ συναπετέλουν μετά τών αγώνων το 
παγκόσμ-ιον εκείνο καί ένδοξότατον τής άρ
χαιότητος ιερόν καί πολιτικόν 'ίδρυμα τών 
’Ολυμπίων καί τήν ’Ολυμπιακήν πανήγυριν. 
Οΰδέν τούτων πλήν τοΰ ναοΰ τοϋ Όλυμ-πίου 
Διός γινώσκομεν πού έκειτο, ού δ’ έδυνήθη- 
μεν νά μάθ(Λμεν έξ ένός έτους άνασκαφών" ή 
$έ άδημ,ονία ήμών είνε τόσω μ.άλλον δικαία, 
οσω έκ τών τεσσάρων έν Έ λλάδι τοιούτ;ον 
αγώνων ή Ά λ τ ις  ανασκάπτεται πρώτη. Ό 
Παυσανίας, ώς γνωστόν, είνε ό δδηγός ήμ.ών 
{ν ’Ολυμπίαοίος ύπήρξεν αύτώ δ έν τή νΑ λτει 
εξηγητής, άγνοών δμως δτι έμελλε νά μείνη 
ό μ.όνος, μετά τήν κατάλυσιν μ,άλιστα καί 
θεών καί βωμ,ών, περιέγραψε τά  τής ’Ολυμ
πίας ώς ευλαβής τού ιερού άλσους ξένος κατά  
τήν τάξιν τών θυσιών, δπερ είναι ήμϊν παντη  
άχρηστον καί ανωφελές. Μικρά παρεκβασις 
από τοΰ είρημ.ένου συστημ-ατος τών σημ,ερι- 
νών άνασκαφών προσήκε μάλλον εις τόν όγ
κον καί τήν φήμην τής έν ’Ολυμπία δ ιε
θνούς έπιχειρήσεως. Διά δύο η τρκον τάφρων 
νΜελον λυθή δλα τά  τοπογραφικά ζητήματα  
καί ήθέλαμ,εν γνωρίζει ήδη άπό τοΰ προατου 
έτους τών άνασκαφών πού έκειτο τό 'Πραιον, 
ιό εύρύ εκείνο μ.ουσεϊον τής αρχαίας Όλυμ·» 
πίας, έν φ έναπετίθεντο τά  αξιολογώτατα  

' τών κειμηλίων τής άρχαιότητος, ετι δέ τό 
Πελόπιόν καί δ μέγας βωμός πράς α σχε
τίζεται ύπό τοΰ Παυσανίου καί Ηενοφώντος 
ή τοπιθεσία τών θησαυρών καί τοΰ σταδίου 
καί ίπποδοόμου καί άλλων περιφήμων κα- 
θιδρυμάτων, καί δέν ήθέλαμ.εν άναγινώσκει 
έν ταϊς έκθέσεσι τών σημερινών περιηγητών 
τάς έπί μάλλον ή ήττον απίθανους οπτα
σίας αύτών, άναβάντων έπί τά Κρόνιον καί 
ϊδόντων τήν τε πομπικήν όδάν καί τό άρμ·α
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καί τόν δίσκον. Οί Γάλλοι έδύναντο νά εΐ* 
πωσιν οτι διέκοψε τάς έργασίας αυτών ή έλ
ληνική κυβέρνησις, καί δτι εύλόγως ηρξαντο 
τοΰ έργου άπό τής άναζητήσεως τοΰ μεγά
λου ναού" άλλ’ οί σημ-ερινοί έκτελοΰσι διεθνή 
σύμβασιν άκωλύτως, τόν δέ πρωτεύοντα 
ναόν είχον ανακαλύψει καί πολύ πρό αύτών 
ερευνήσει, πράς στολισμόν τών γαλλικών 
μουσείων, ή τών Γάλλων έπιστήμη καί δ 
ςρατός. Βεβαίως ούδέν θ’ άπολεσθη έκ τής 
παρατάσεως τοΰ χρόνου, ά λλ ’ δμως άνα- 
σκάπτοντες κατά τήν προτίμησιν τά  ύπ ’ 
άλλων προανασκαφέντα, καί άποκλειστικώς 
αύτά καί μόνα, έλαττούμεν τήν δικαίαν τοϋ 
έργου φήμην καί χρονίζομεν έν τή άγνοια. 
Διό καί οί Γερμανοί έπίτροποι έπεσαν εις 
άπελτισ ίαν, ώς οί ϊδιοι μοί είπον, κατά τούς 
δύο πρώτους μήνας τών άνασκαφών, ώς 
ούδέν έν τώ  διαστήματι έκείνω εύρόντες κεί" 
μήλιον τής αρχαίας τέχνης. Ά λ λ ’ ευτυχώς 
άπηλλάγησαν ήδη καί τής άγωνίας καί τής 
εύθύνης, διότι τά έργον ευδοκιμεί ύπό τήν 
άοκνον αύτών επιμέλειαν κα ί τάν πράς τήν 
αρχαιότητα ένθουσιασμ.όν. Το δέ κοινόν με- 
γάλας ο'μολογει αύτοϊς χ_άριτας διά τήν εύ- 
γενή συμπεριφοράν καί άνεπιτήδευτον πρός 
πάντας φιλοφροσύνην.

Τά σωζόμενα έρείπια τοΰ μεγάλου ναοΰ 
εινε πολλά. Πάντες σχεδόν οί τής μεσημ
βρινής αύτοΰ πλευράς στύλοι κατάκειντα1 
έπί τοϋ έδάφους ευθέως έξηπλωμένοι, άπα- 
ραλλάκτως δπως ή καταπεσοΰσα τ φ 1 8 5 1  
στήλη τοΰ έν Άθήναις ναοΰ τοΰ Όλυμ,πίου 
Διός. "Οταν άποκαλυφθή πρός τοΰτο τά 
μέρος τό άρχαΐον έδαφος, θέλει φανή άν εις 
τήν κανονικήν πτώ σιν τής πλευράς αύτής 
δέν συνετέλεσεν, ώς έπί τής εΐρημένης στή
λης, τών θεμ-ελίων ή ύποχο>ρησις. Τών δέ 
λοιπών πλευρών σίόζονται κατά τό πλεϊστον 
οί τών στύλων σπόνδυλοι καί τά  κ ιονόκρανα 

μ ετ’ άλλων λίθων άτάκτως κατακείμενα,
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καί τινων ϊστα τα ι είς την Θέσιν αύτοΰ ό 
πρώτος έπ! τοΰ εδάφους τοϋ ναοϋ σπόνδυ
λος. "Έχει δέ ό ναός κατά τάς μακράς αΰ
τοΰ πλευράς δεκατρείς κίονας κα! ούχ! δε- 
κατέσσαρας, δπως ΰπό τοΰ κ. 'Ραγκαβή έ- 
γράφη* πρό τών θυρών δέ της τε ανατολι
κής κα1. δυτικής πλευράς, ήτοι τών τοΰ προ- 
νάου κα! όπισθοδόμου, άνά δύο κίονας έν 
παραστάσι, ών έπ! τόπου σώζεται ό πρώ
τος έπ! τοΰ έπιπέδου τοΰ ναοΰ σπόνδυλος. 
Είναι δέ οί κίονες ραβδωτοί, δωρι/.οΰ ρυθμοΰ, 
κα! έπ’ αύτών άπαντώ νται ίχνη μαρμαρο
κονίας λευκοτάτης κα! στιλπνότατης, ητις 
περιεκάλυπτε διά την άσχημίαν του τόν 
πώρινον λίθον, εξ ού ό ναός ολόκληρος πλήν 
του κυματίου κα! τών κεράμων κατεσκευά- 
σθη. Τών κεράμων εύρέθησαν κατά τάς άνα- 
σκαφάς πάμπολλα συντρίμμ-ατα έκ πεντε- 
λικοΰ μαρμάρου κατεσκευασμ,ένα κατά τήν 
έφεύρεσιν τοΰ Βώζου, ώς διδάσκει ό Παυσα
νίας, άνδρός Ναξίου. Του δέ κυματίου τε -  
μάχιον έκ λίθου και αύτό πεντελικοϋ άνεΰ- 
ρον οί Γάλλοι, άγνοώ δέ αν κα! οι σημερι
νό! ανασκαφείς. Εινε δέ 6 ναός μ-ήκους μέν 
7 0  1|2 μέτρων, πλάτους δέ κα! 2 9  1 [7 
περίπου, ώκοδομημένος έπ! κρηπίδος eyού
σης βαθμίδας τρεις. Ή είσοδος τοΰ ναοΰ 
εΐναι έξ ανατολών. Σώζονται δέ κα! δύο 
στύλοι έκ πωρίνου λίθου και αύτο! έντός 
τοΰ σηκοΰ εύρεθέντες κα! διά τοΰτο πιθανώς 
άνήκοντες είς τάς έσωτερικάς τοΰ ναοΰ υπε
ρώας στοάς. ^Οταν ανασκαφή τό ένδότερον 
του ναου, ινως ευρώσι και (τυντρψψ,οίτχ του 
τε μελανός λιθου? ού *̂ το έ<7τρ(θ|Λενον το 
έμπροσθεν τοΰ αγάλματος έδαφος, κα! της 
Παρίου κρηπίδος τής έν κύκλω τόν μέλα- 
να λίθον τής περιθεουσης κατά τόν Παυσα
νίαν.

Το έπι τοΰ αρχαίου έδάφους έπισυσωρευθέν 
χώμα όείκνυσι τάς τής έπιχώσεως τοΰ ναοΰ 
α ιτίας, ώς συνιστάμενον έξ άμμου ποταμίας·

ύποθέτω δέ, δτι τό ιερόν άλσος μετά τών 
περικοσμούντων αύτό ναών κα! βωμών 
ΰπήρξέ ποτε κοίτη τοΰ Ά λφειοΰ ή τοΰ Κλα- 
δέου, διά τά μέγα πάχος τοΰ άμ-μώδους 
στρώματος, δπερ έκεϊ έ^απετέθη έκ 10  
μέχρι 15  ποδών. Πιθανολογεί δέ τήν εικα
σίαν ταύτην ήτε τών είρημένων ποταμών 
έγγυτάτη γειτονία κα! τοΰ μέν Κλαδέου τδ 
άγαν κατωφερές, τοϋ δέ Ά λφειοΰ τό λίαν 
εύμ,ετάβολον τοΰ ροΰ. Ή Ά λ τ ι ς  εΐναι τόσω 
περιωρισμένος χώρος, ώστε δικαίως ό παρα
τηρητής έκπλήττετα ι άναγινώσκων έν τώ 
Παυσανία τήν άτελεύτητον έκείνην διήγησιν 
περ! τοΰ πλήθους τών έν αύτή ιδρυμένων 
κτιρίων, βωμών, άγαλμάτων κ»! τόσων άλ
λων άξιοσημειώτων ή μή έργοιν. Τό δ’ έλά- 
χιστόν αύτό πεδίον πρός βορράν μέν περιο
ρίζεται ΰπό γηλόφων κα! όρέων, πρός δυ- 
σμάς δέ καί νότον ύπό δύο ποταμών, εξ 
ών ό Αλφειός πρό δύο μόλις έτών ήλλα- 
ξεν ού μακράν τής ’Ολυμπίας τήν κοίτην αΰ
τοΰ, κα! διαρρέων φυτείας κα! έσπαρμένους 
τόπους κατεσκεύασε νέαν, τήν ύπάρχουσαν 
έτι κα! νΰν. Ό αύτός ποταμ.ός κατά τήν 
παρατήρησιν τών Γάλλων ήλλαξε κοίτην έν 
αύτή τή ’Ολυμπία ματά τόν μεταξΰ τής πε- 
ριηγήσεως τοΰ Stanhope κα! τής άνασκαφής 
αύτών μεσολαβήσαντα χρόνον, άναβάς ολί
γον τ ι  πρός βορραν και έτι μάλλον πλησιά · 
σας πρός τήν ’Ά λ τ ιν .  Εύρίσκονται δέ κατα 
τήν άΛασκαφήν κορμ.οί κα! κλάδοι κα! ρίζ«ι 
δένδρων, έξ ών κομίζουσιν οί ποταμο!, κατά 
δέ τήν επιφάνειαν εΰρέθη κότινος ά κ μ ά ζω ν  

ύπεράνω τοΰ ναοΰ, δν έδέησε νά έκριζώσωσι 
χάριν τής άνασκαφής, κα! μικρά πλάτανος 
κατά τόν οπισθόδομον κα! έπ! τών άνορυχ- 
θέντων ύπό τών Γάλλων χωμάτων, -ήν μέ
χρι τής 1 3  άπριλίου δέν ειχον είσέτι άνα- 
σπάσει. '11 δέ παρουσία του κοτίνου κα! τής 
πλατάνου, ώς επίσης α ί έπ! τής Ά λτεω ς  
σπορά! μαρτυροΰσιν, δτι καί τα  προκείμϊν*
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δρη συνέπραξαν μετά τών ποταμών είς τό 

έργον τής έπιχώσεως.
Περ! τοΰ μεγέθους τών καταστροφών, ας 

ό χρόνος έπήνεγκεν είς τάς Όλυμ-πιακας 
αρχαιότητας, θέλουσι μ.ετ’ ού πολυ μ.άς πλη- 
ροφορήσειν αί άνασκαφαί Έκ τών αγαλμα- 
των δμως κα! αναγλύφων, άτινα εκοσμουν 
τό κτίριον τοΰ μ,εγάλου ναοΰ, τα  πλεϊστα  
σχεδόν άνευρέθησαν κα! κοσμοΰσιν ηδη τά  
μουσεία τών Παρισίων κα! το νΰν πενιχρόν 
τή; ’Ολυμπίας. Δέν δυνάμ-εθα δμ.ως δυστυ
χώς νά συμ-περάνωμεν έκ τούτου ότι, δπως 
τά τοΰ κτιρίου οΰτω και τα  εν αυτώ κατα  
τό πλεΐστον θέλουσιν ανευρεθή" διότι, έάν 
άνατρέψωμεν τόν συλλογισμόν, καταντώμεν 
είς άπαίσιον συμ,πέρασμα, δτι θ ’ άνευρίσκοντο 
κα! ταΰτα , άν ΰπήρχον. Πύνόησε δε η τυχη  
τοΰς μέν Γάλλους είς τήν άνεύρεσιν τών 
πλείστων μετοπών, του δέ σημερινούς τών 
έν τοΐς άετοϊς άγαλμ.άτων τοΰ ναοΰ.

Ό Παυσανίας περιγράφει ένδεκα μόνον 
μετόπας έν τώ*ύπεράνω τών θυρών διαζω- 
ματι, πέντε μέν κατά τήν είσοδον, £ξ δέ 
κατά τόν οπισθόδομον, ένώ μυθολογούνται 
δώδεκα οί τοΰ Ήρακλέους άθλοι" εινε δέ ό 
παραλειφθείς άθλος δ είς τόν κύνα τοΰ Ά δου. 
Ή παράλειψις αΰτη είνε άξιοσημείωτος, 
διότι αί γεγλυμμέναι μετόπαι έκόσμ-ουν τά  
μεταξΰ τών τριγλύφων κενά, ών δ αριθμ.ός 
ήτο βεβαίως ίσος έν εκατέρα τών δύο τοΰ 
ν«οΰ πλευρών. 'Ένεκα τούτου, όφείλομεν νά 
ύποθέσωμεν (έάν τό κείμενον δέν ήνε έφθαρ- 
μένον) ή δτι ΰπελείφθη μ ία  έκ τών μετοπών 
άνευ άναγλύφου, ή δτι ο Παυσανίας παρέ- 
δραμε νά περιγράψη αύτό. Τό δεύτερον είνε, 
νομίζω, τό πιθανώτερον, διότι κα! ύπόθεσις 
ύπήρχε πρός πλήρωσιν τοΰ κενοΰ, δ δωδέ
κατος τοΰ Ήρακλέους άθλος, κα! τήν καλαι
σθησίαν τών άρχαίων ήθελεν ένοχλησει τό 
κενόν τοΰτο. Άνεκαλύφθησαν δ’ έξ αύτών ύπό 
μέν τών Γάλλων όκτώ, νΰν δέ κατά τήν

9 άπριλίου, είς, ό τών μ.ήλων τών Ε σπε
ρίδων. Υπολείπονται δέ δύο, ό είς όρνιθας 
τάς έπ! Στυμφύλω κα! ό είς Αύγέαν. Δέν 
άγνοώ, δτι έν τώ  Παρισινώ μουσείω μία τών 
δκτώ μετοπών, πασών καλλίστη, έκλαμ.βά- 
νεται κατά τήν έκθεσιν τής γαλλική; έπ ι- 
τροπής ώς παριστώσα τόν είς τάς στυμφα- 
λ ίδ α ; όρνιθας άθλον νομίζω δμ.ως δτι ή ει
κασία εΐνε κάπως αυθαίρετος, διότι έν τή  
μετόπτι εκείνη, ούδέν άλλο ΰπάρχει, είμ,ή ω
ραία μ-ελαγχολική παρθένος, καθημένη έπ! 
βράχου κα! τήν μέν κεφαλήν εχουσα έστραμ. 
μένην πρός άριστερά, τήν δέ δεξιάν πρός τόν 
αριστερόν μ.αστόν. Κ ατά τήν γνώμην τών 
Γάλλων ή είκών παρίστα τήν προστάτιόα του 
Ήρακλέους Άθηνάν ή τινα Νύμφην, ή; ή 
δεξιά χεΙρ πρέπει νά έκράτει κλώνον επ ί
χρυσων έλαίας, διότι έκεϊ πλησίον ευρέθη 
τοιούτου περίπου κλώνου φυλλον. Ά λ λ α  κλώ
νος μ.έν έλαίας δέν ύπάρχει εν τώ  αναγλυφω, 
καθώς ούδέ Ηρακλής κα! δρνεις, ύπό δέ τοΰ 
μύθου ούδόλως άναφερεται η τής θεάς έμ- 
φάνισις κατά τόν άθλον τοΰτον. /Ισως είνε 
ήττον αύθαίρετος ή εικασία δτι η μετόπη 
έκείνη είκονίζει τόν είς τήν έλαφον άθλον 
τοΰ Ήρακλέους. Κ ατά τόν περ! αύτοΰ μΰ- 
θον ή Άρτεμ.ις συνήντησε τόν Ήρακλέα πο- 
ρευόμ-ενον έξ ’Αρκαδίας είς Μυκήνας καίδδη- 
γοΰντα πληγωμένην τήν έλαφον αύτής’ κα! 
πρώτα μέν τόν έπετίμησεν, έπειτα όε απο- 
λογηθέντι έπέτρεψεν αύτώ να πορευθή, κο- 
μίζων είς τόν Εΰρυσθέα πληγωμ.ενην τήν 
έαυτής έλαφον. Ή Αρκαδία ένθα ή ελαφος 
συνελήφθη άνήκει είς τήν Ά ρ τεμ ιν  ή ελα- 
φος εΐνε έδική της, ή μελαγχολία της είνε 
ευεξήγητος, τό δ’ εύρεθέν μικρόν τεμάχιον 
έπικεχρυσωμ.ένου χαλκοΰ έν σχήματι φύλ
λου έλαίας, κα! άν ανήκει είς τόν μετόπην, 
ήμπορεΐ νά ηνε έκ τών κεράτων τής έλά- 
φου, διά τά χρυσόκερων του ίεροΰ έκείνου 
ζώου. Εΰρέθη δέ ή μετόπη αϋτη μεταξΰ των
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ερειπίων τοϋ’ όπισθοδρόμ.ου, έν ώ τά τ τε ι ό 
Παυσανίας τον είς τήν έλαφον άθλον τοϋ fH- 
ρακλέους.

'Η όέ νΰν άνακαλυφθεΐσα παριστά τον 
Ά τ λ α ν τ α  καί τόν 'Ηρακλήν, ών ό έτερος φέ
ρει επ! τοΰ τράχηλου τόν ούρανόν καί τήν 
γην και Si’ άμ.φοτέρων τών χειρών έπιλαμ- 
βανεταί τοϋ φορτίου όπως τό αποθέτη, ό δέ 
άλλος, ΐστάμενος πρό αΰτοΰ κρατεί έν τη 
δεξιά τρία μήλα τών 'Εσπερίδων- συμπαρί- 
στατα ι δε όπισθεν τοΰ πρώτου γυνή ΰψοΰσα 
τήν αριστεράν πρός τόν τράχηλον αύτοΰ. Ού- 
δεμία υπάρχει αμφιβολία ότι ή εύρεθεΐσα 
νΰν μετόπη εΐνε ή ΰπό Παυσανίου άναφερο- 
μενη· ά λλ ’ ομως ή ύπ ’ αύτοΰ περιγραφή είναι 
όλως ασυμβίβαστος πρός τήν παράστασιν 
τοΰ άνακαλυφθέντος αναγλύφου. Ό Παυσα
νίας λέγει (t κα! δ Ά τλα ντό ς  τε τό φορημ.α 
έκδέχεσθαι μέλλο>ν (δ 'Ηρακλής)». Κατά τοΰς 
λόγους τούτους μήλα δέν έπρεπε νά ύπάρ- 
χωσιν έν τή είκόνι, διότι ό Ηρακλής έμελλε 
ν’ άναδεχθή τό φορτίον τοϋ Ά τλ α ν το ς , δπως 
ούτος κομίση τών 'Εσπερίδων τά  μ.ήλα. Εινε 
λοιπον πιστευτότερον ό'τι ή μετόπη παρίστα 
τήν έπιστροφήν τοϋ Ά τλ α ν το ς  κα! ό'τι ή 
περιγραφή τοΰ Παυσανίου δέν εΐνε ακριβής. 
Κ ατ’ αύτήν τήν εικασίαν δ φέρων τό φορτίον 
εΐνε δ 'Ηρακλής, ό δέ τά  μήλα ό Ά τ λ α ς .  
Παριστώνται δέ άμ,φότερα τά  σώμ,ατα ώς 
αθλητικής κατασκευής, μ,άλιστα δέ τό τοϋ 
φέροντος τόν ούρανόν διά τό πιέζον τό σώμα 
βάρος. ’Ά ν  δέ ή παρισταμένη γυνή ήνε Ά τ -  
λαντίς ή 'ΕσπερΙς, ό Παυσανίας ούδέν ανα
φέρει" ό δέ ποιήσας τήν μετόπην ένόμισε βε
βαίως ότι ή παρουσία αύτής ητο αναγκαία 
πρύς εξήγησιν τής εικόνάς. Διά πιθανώτερον 
νομίζω, ό'τι ό τεχνίτης ήθέλησε νά συμπα- 
ραστη'σ·/) τάς 'Εσπερίδας μάλλον ώς ουσιώδη 
τοϋ μ,υθεύματος πρόσωπα ή τάς Ά τλ α ν τ ί-  
δας, ών ή παρουσία οΰτε ύπό τοΰ μύθου 
αναφέρετε κα! περιττή ητο πρός εξήγησιν

είκόνος παριστώσης ούρανόν και γήν έπ! τών 
νώτων άνθρώπου. ’Ίσως μάλιστα  έάν ό 
Παυσανίας ήθελε προσέξει είς τήν παρουσίαν 
τής γυναικός, ήν ούδόλως μ.νημ.ονεύει, δέν 
ήθελε κατά πλάνην εκβάλει ώς αρχήν το!< 
ά'θλου τήν τό τέλος αύτοΰ έμ,φαίνουσαν 
γλυφήν. Είς τήν αύτήν δέ πλάνην, νομίζω  ̂
περιέπεσαν οί έκλαβόντες αύτήν ώς Άτ- 
λαντίδα, κατά τήν δημ.οσιευθεΐσαν περ! τής 
μετόπης αύτής περιγραφήν, ώς μή προσέ- 
ξαντες είς τά  μήλα. Ό περ! τών μήλων ά
θλος έμ-υθολογεΐτο κα! είκονίζετο κατά πολ
λούς τρόπους, έν δέ τή ’Ολυμπία ύπήρχον 
τέσσαρες αύτοΰ παραστάσεις, ών αί τρεις 
πάντη πρός άλλήλας άνόμοιαι' ά λλ ’ όμως ί 
πασών πληρεστάτη, ή τοϋ θησαυροϋ τών 
’Επιδαμνίων, ή'τις περιελάμ-βανε κα! Ά τ-  
λαντα και Ήρακλήν και δένδρον τό παρ’ 
Έσπεοίσι κα! περιεληλιγμένον τή μηλέα τόν 
όράκοντα, δέν εϊχεν Ά τλα ντίδ χ ς, άλλά τά; 
Εσπερίδας.

’Εκ δέ τών έν τοΐς άε·*οΐς τοϋ ναοΰ ά- 
γαλμάτων οί Γάλλοι ούδέν ήδυνήθησαν ν’ 
άνακαλύψωσιν, ούκ ολίγα δ’ έξ αύτών τε
μάχια άνεϋρον κα! είς τό μουσεϊον τής ’Ο
λυμπίας καλώς συναρμόσαντες κατέθεσαν οί 
σημερινοί.

Γέρων πολύσαρκος πωγονοφόρος καί φ*’ 
λακράς τήν κορυφήν, δασύς δέ περί αυτήν, 

λέγεται ότι εΐνε ό ποταμ.ός Κλάδεος ή Κλ«" 
δάος κατά τήν τοΰ Ξενοφώντος γλώσσ*ν. 

Αΐ τής κεφαλής τρίχες εΐνε έλικηδόν σι>νε 
στραμμέναι είς τά  ά'κρα, δ δέ πώγων ούλο- 
τατος κα! βραχύς, οί δέ μ-αστο! πολλο! 
εύρεΐς. άλλά πλαδαρό! κα! μέχρι τών «τ'»' 
χών τής κοιλίας καθήκοντες, δι’ ών ό Κλ*' 
δεος είκονίζεται, κατά τήν φαντασίαν μθ’̂  
ώς δν άπό κτίσεως κόσμ,ου. Δέν εΐναι δέ w 
σώμα έςηπλωμ.ένον, άλλά μ,όνον οί ττόδεί» 
ώσανεί δ ποιητής τοϋ αγάλματος ήθελε δι* 
τής ορθής γωνίας νά παραστήσ·/) τό ώκ.ύρρο°ν
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τοϋ Κλαδέου. Είνε δέ τό σώμα γυμνόν μ.έ^ρις 
όμφαλοϋ, τό δέ ίμ.άτιον φέρεται άπό τής χώ" 
ρας ταύτης περ! τήν όσφύν κα! ανέρχεται πο
λύπτυχον ο'πισθεν πρός δεξιάν μ,έ^ρι σχεδόν 
τής μασχάλης. Μίαν δμως παλάμην κατω
τέρω τοϋ όμφαλοϋ οΰτε ίμ,άτιον διακρίνεται, 
ούτε σώμα έξηπλωμένον, άλλ’ άμορφος ύ
παρχε ι λίθος επιμήκης, άποβαλών τήν άο- 
χαιαν αύτοΰ μορφήν κα! άπλώς ύποδεικνύων 
τήν προϋπάρξασαν τών ποδών διεύθυνσιν- 
μόνον δέ πρός τήν βάσιν τοϋ αγάλματος 
διακρίνεται τό πολύπτυχον ίμάτιον. Αί δέ 
χεΐρες άμφότεραί είσιν άποκεκομ-μέναι, ή 
μέν δεξιά άπό τοϋ ώμου, ή δ’ έτέρα μικρόν 
κατωτέρω αύτοΰ.

Καί ταΰτα  μέν είσιν εύκατάληπτα καί 
εύπαράστατα* αδυνατώ δμως νά εξηγήσω 
τήν παρουσίαν ενός άντίχειρος άνθρωπίνης 
χειρός έπ! τής δεξιάς παρειάς τοΰ γέροντος 
Κλαδέου. Ό άντίχειρ ούτος δέν ανήκει είς 
”ήν δεξιάν χεϊρα τοΰ άγάλματος, δ ιότι, ώς 
έξ δψεως καταφαίνεται, εΐνε χειρός άριστε- 
Ρ«ς. Οί έπίτροποι ύποθέτουσιν δτι πρέπει 
νά υπήρχε σύμπλεγμα άγαλμ.άτων- άλλά καί 

τής ύποθέσεως αύτής δέν αίρονται αί 
πρός εξήγησιν τοϋ πράγματος δυσκολία1.- 
πρώτον μέν διότι ό Ιίαυσανίας δέν ήκολού · 
β'ίσεν ένταΰθα τά τής περιγραφής τών με
τοπών συνοπτικώτατον σύστημα, άλλά μετά  
πολλής άκριβολογίας αναφέρει tv πρός έν 
πάντα τά  έν τοΐς άετοΐς τοΰ ναοΰ αγάλματα, 
*αί ών γινώσκει καί ών αγνοεί τά  ονόματα, 
τόν δέ Κλάδεον παρίστα ώς μόνον  καί πρός 
“ύτό τό πέρας τοΰ άετοΰ κατακείμενον- δεύ
τερον δέ διότι άκατανόητον εΐναι πώς ό 
κ*λλιτέχνης έδύνατο νά φαντασθή κα! ποιήση 
θεόν ?) ά'νθροιπον κρατούντα τόν ποταμόν 
Κλάδεον άπό τής παρειάς ή τήν παρειάν 
*υτοϋ καταρρέζοντα. "Ενεκα τών λόγων 
τούτων αμφίβολον εΐνε άν τά μουσεϊον τής 
’Ολυμπίας κέχτηται ?/δη τό έν τώ  άετω τής

εισόδου άγαλμ-α τοΰ Κλαδέου, μεχρισοΰ ά -  
ποκτήσωμεν κα! τά τοΰ Ά λφειοΰ κα! γνω- 
ρίσωμεν τότε κάλλιον τήν έπ! παραστάσεως 
ποταμών φαντασίαν τοϋ τεχνίτου τής Μέν- 
δης.

Ό  Κλαδέας καλείτα ι νΰν ύπό τώ ν εγ
χωρίων Στραβο-κεφάλι κα! ούχ!, ώς ή τών 
Γάλλων έκθεσις άναφέρει, τοΰ Σταύρον τό 
χεφά.Ιι [Stavro-Kephali (Cladie) τίνίέΓε] 
’Ίσως δέ ώνομάσθη ούτως ύπό τών νεωτέ- 
ρων δ ι’ δν λόγον κα! ύπό τών παλαιών εκα
λείτο Κλαδέας ή Κλάδεος κα! Κλαδάος είτε 
τό στραβόν κα! περιεστραμμένον τών τοΰ 
δένδρου κλάδων, είνε τό θορυβώδες κα! φθο- 
ροποιόν τοϋ ποταμοΰ ύπ ’ οψιν ειχον οί πα
λαιοί και νέοι όνοματοθέται. Α ί λέξεις κλά 
δος. κλαδάω, κλάζω, κλάω, στρέφω, στρα
βός στραβόξυλον, στραβοκέφαλος, δύνανται, 
νομ.ίζω νά χρησίμεύσωσιν ήμΐν είς ένδειζιν 
τών είρημένων εννοιών τών παλαιών κα! 
νέων τοϋ ποταμοΰ ονομάτων.

Έν τώ  Ό λυμπιακώ μουσιίω υπάρχει έ
τερον άγαλμα, ό'περ κατ’ άρχάς άμα εΰρόν- 
τες άπεκάλεσαν Μυρτίλον, νΰν δέ καλοΰσι 
Σφαΐρον ή Κ ίλλαν, τόν ήνίοχον τοϋ Πέλο- 
πος. ϊ ύ  άγαλμα τοΰτο διαπρέπει διά τό 
εύμελές τοΰ σώματος κα! τό άφελέο άνεπ ι- 
τήδευτον τής παραστάσεως. Παριστά δέ 
νεανίαν -/αθήμενον έπ! τοϋ ίματίου αύτοΰ. 
Ό άριστερός ποϋς π ατε ΐ έπί τοΰ έδάφους, 
ώστε τό καμπτόμ.ενον γόνυ φθάνει ύπεράνω 
τοϋ άριστεροϋ μαστοΰ, ή δέ αριστερά χειρ 
φέρεται έπί τών δακτύλων τοϋ ποδός το ύ
του. Ό δέ διξιός ποϋς κε ΐτα ι έπ! τοϋ έδά
φους, καμ,πτόμενος άπό τοϋ γόνατος πρός 
αριστερά καί διερχόμενς δπισθεν τής πτέρ- 
νης τοΰ άριστεροϋ ποδός μεταξύ αύτής κα^ 
τών γλουτών, ένώ ή δεξιά χειρ στηοίζετας 
καθέτως έπί τοΰ έδάφους, ύποστηρίζουσα 
κάπως τό σώμα* τοϋ έντελεστάτου τούτου 
σώματος λείπει δυβτυχώς ή κ*φ*λή. Τό δέ
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ίμάτιον καλύπτει όπισθεν μέν όλόκληρον τό 
σώμα, έμπροσθεν δέ τόντε αριστερόν ώμον 
και τό ήμισυ κατά μήκος τοΰ γόνατος καί 
της κνήμης καί ολόκληρον την άριστεράν 
χεΐρα. Εΐνε Si τό ίμάτιον άνευ πτυχών, 
πολύπτυχον S i μόνον έπί τοΰ εδάφους, έφ> 
ού κάθηται δ Σφαΐρος ούτος ή Κ ίλλας ή 
Μυρτίλος.

Ουδεμία υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία ότι 
το άγαλμα εΐνε τοΰ Μυρτίλου, ήτοι τοΰ 
ηνιόχου τοΰ Οίνομάου καί ούχί τοΰ Πελο- 
πος' διότι ό Παυσανίας έκτω ν έν τώ  άετί> 
αγαλμάτω ν μόνον τόν Μυρτίλον παριστα 
ώς ναθήμενον'·). Νομίζω δέ μάλιστα , οτι 
τοΰτο έποίησεν δ τεχνίτης έπί σκοπώ νά 
προσελκύση τήν προσοχήν τών θεωμένων έπί 
τοΰ Μυρτίλου, ώς έκ τών πρωτίστων τοΰ μύ
θου προσώπων καί ούχί άπλοΰ ηνιόχου, οΐος 
ήν δ τοΰ Πέλοπος Σφαΐρος η Κ ίλλας. Διό 
καί 6 Παυσανίας τοΰτον μέν άποκαλεϊ ηνίο
χον, τόν S i Μυρτίλον «8ς ήλαυνε τώ Οίνο- 
μάω τό ά'ρμα ».

Ό  λόγος ί ι ’ 8ν οί έν ’Ολυμπία μετέβαλον 
γνώμην καί θεωροΰσιν ήδη ώς τόν ηνίοχον 
τοΰ Πέλοπος, 8ν έν αρχή έξέλαβον ώς τάν 
τοΰ Οίνομάου, είνε ή νεότης αύτοΰ. Ό  Μυο ■ 
τίλος, λέγουν, άπώλεσε τόν κύριόν του διά

1) «Δ ιό ς δέ αγάλματος κατά μέσον « π ο ιη μ έ 
νου μάλ ισ τα  τόν αετόν, εστιν Οΐνόμαος έν δε*

επικείμενος κράνος τη  κεφαλτ/ παρά δέ αυ
τόν γυνή  Στερόπη, θυγατέρων και αύτή τοΟ ν Α τ . 
λαντος. Μ υρτίλος δε, ός ήλαυνε τ& Ο’.νομάψ  το 
άρμα, κ α θ τι τ  α ι π ρ ό  x £0 ν ’ί π  π  ω  ν ' ο ί  δέ 
ε ΐσ ιν αριθμόν οΐ 'ίππο ι τέσσαρες. Μ ετά δέ αυτόν 
Ε ΐ σ ιν  άνδρες δύο- ονόματα μέν σ ϊ ίσ ιν  ούκ ϊσ τ ι, 
ίερ α πευε ιν  οε ά ρ α  τους ίππους και τούτοις 
προσε-ετακτο ύπό το3 Οίνομάου. Πρός α ύ τφ  
δέ κατ ίίκ ε ιτά ι τ φ  πέρατι Κλάδεος . . . Τ ά  δ ’ έ π ’ 
αριστερά άπό τοϋ Διός ά Π έλοψ καί Ίπ πο δά - 
μ ιια , και ο τ ε η ν ί ο χ ό ς  Ιστι τοΟ ΙΙέλοπος, 
καί ίππο ι, δυο τε άνδρες, ιπποκόμοι δή καί 
οΰτοι τφ  Πέλοπι. . , .»

πανουργίας, ή Si πανουργία ού πρόσκειται 
τνί νεότητι. Νομίζω δμως δτι τά Μυρτίλον 
ώφειλεν έξ άπαντος ό τεχνίτης νά είκονίσνι 
ως νεώτατον καί κάλλιστον νεανίαν έξ αι
τίας τοΰ μύθου, καθ’ δν ή Ιπποδάμεια, εΐ 
καί βασίλισσα σύζυγος τοΰ πληξίπου Πέλο
πος, είς δν αυτός δ άργειφόντης 'Ερμής 
παρά τοΰ Διάς λαβών έδωρήσατο το σκή- 
πτρον, ήοάσθη ούχ’ ήττον τοΰ ταπεινού η
νίοχου Μυρτίλου. Τώ Μυρτίλω καί ό έρως 
καί δ θάνατος προήλθον έκ τής νεότητος χαί 
τοΰ κάλλους' άστεΐον S i  θά ητο άν ό τεχνί
της, ταΰτα  παριδών, παρίστανεν αύτόν ώ; 
άνδρα σοβαρόν καί τοΰ έ’ρωτος πάππον η 
πρόπαπον. Ή Si πανουργία δέν εΐνε πάντί 
ξένη τνί νεότητι, μάλιστα  δέ ή τοΰ Μυρτί
λου, παρακαλούσης τής Ίπποδαμείας, δι’ ήν 
δεκαέξ μνηστήρες άλληλοδιαδόχως κατεσφά· 
γησαν ήττηθέντες ΰπά τοΰ πατράς αύτήί 
Οίνομάου. Συνέβη δέ μέ τάν Μυρτίλον τοΰ
τον τή έπιτροπνί τών Γάλλιον ασυγχώρητο! 
άπροσεξία. Έ έπιστημονική εκείνη έπιτροπή 
κατέστρωσεν ώς γνωστόν τά σχεδιογράφη^·* 
τοΰ αρχαίου ναοΰ μετά τής εΐκόνος τής προ- 
σόψεως αύτοΰ (templede Jupiter a Qlympie' 
restauration)· έν αύτή δέ παρέστησε τδν 
Μυρτίλον ο ρ θ ι ο ν  έπί τού έδάφους καί -τούς 

έζευγμένους τώ  άρματι ίππους άπό τοΰ χ*' 
λινοΰ ό ό η γ ο ϋ ν τ α ·  Ά λ λ ά  κατά τήν σαφεστ*· 
την περιγραφήν καί μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίο'^
6 ήνίοχος δέν ήτο δρθιος,άλλ’ έκάθητο [«M'»f 
»τίλος δέ 8ς ήλαυνε τώ  Οινομάω τό άρα*, 
»κάθηται πρό τών ίππων»], κατά δετά W 
ρεθέν ήδη άγαλμα αύτοΰ καί έσκάλευεν of»" 
ριμνος τους δακτύλους τοΰ πεδός. Περί 
ίππων ούδέν αναφέρει ό Παυσανίας, πιθανω· 
τατα  όμως τό τε άρμα καί οί "ίπποι έμενον 
ακίνητα, άφοΰ ό μέν ηνίοχο; έκάθητο κατ* 
γής καί πρό τών ίππων, οί δέ δύο θεράπονίί 
ούδέν έπραττον, ώς όφείλομεν καί περί αύτίόν 
έκ τής περιγραφής νά ιΐκάσωμεν. Ή τγΑ*νγ>
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τής έπιτροπής προήλθεν έκ τής τοΰ Quatre* 
m r̂e de Quincy, ού εϊχεν ύπ ’ δψιν τά ϊρ- 
γον ό συντάξας τήν έκθεσιν αύτής.

Δύο πράς τοϊς εΐρημένοις έτερα αγάλματα  
έκλαμβάνουσι οί έν ’Ολυμπία ώς άνήκοντα 
ιΐς τόν άετόν τοΰ ναοΰ, καί ών έν καλοΰσι 
Πέλοπα, τό δέ Μ υρτίλον άλλ ’ εΐνε καί τά  
5uo έπί τοσοΰτον ήκρωτηριασμένα ώστε ού- 
δερ-ίοι έξ αύτών ένδειξις δύναται νά προέλθνι 
κερί ταυτότητος. *0 καλούμενος Πέλοψ εΐνε 
κορμός άνευ κεφαλής, χειρών καί ποδών είς 
δύο τεμάχια, ο')ν τά κατώτατον φθάνει μέχρι 
τής ήβης. *0 δέ Μυρτίλος εΐνε και αύτός ά
νευ κεφαλής, χειρών καί άριστεροΰ ποδός, 
ίώζεται δέ μόνον δ δεξιός ποΰς όκλάζων έπί 
γόνατος. Τοΰτο νομίζω άρκεϊ δπως δείξνι δτι 
δίν ήτο γονυπετής άλλ ’ έκάθητο πρό τών 
ίππων. Τό δέ ίμάτιον περιτρέχει τήν όσφύν 
καί άνερχόμενον έκ τών δπισθεν μέχρι τοΰ 
«ριστεροΰ ώμου καλύπτει αύτόν καί κατέρ
χεται πολύπτυχον μέχρι σχεδόν τοΰ όμφα- 
λοΰ.

Ούδέν άλλο μέχρι σήμερον εΰρέθη έκ τών 
«γαλμάτων τοΰ πράς άνατολάς άετοΰ- ό δέ 
«ετάς τοΰ όπισθοδρόμου, δ εϊκονίζων τάν 
(λΟΟον τής τών Λαπίθων πρός Κενταύρους μά- 

μένει πάντη άγνωστος, διότι ούδέν εί- 
®ίτι άνευρέθη τών έν αύτώ αγαλμάτων τοΰ 
Αλκαμένους. Έν τούτοις τά  προμνημονευ- 

έργα αύτοΰ καί τοΰ Παιωνίου έν τε  
άετώ καί ταϊς μετόπαις δέν είνε τής αύ- 
παντα τελειότητος καί άξίας* προέχουσι 
*κ μέν τών νΰν έν ’Ολυμπία δ καθήμενος 

Μυρτίλος --οΰ Παιωνίου, έκ δέ τών έν Παρι- 
βιο'·ί μετοπών τοΰ Άλκαμένους δ εις τήν έ- 
λ*φον άθλος τοΰ Ήρακλέους, παρ’ ώ ή έπ  ̂
τβΰ βράχου 'Άρτεμις, καί δ εϊς τόν έν Κνωσ- 

ταΰρον. *Η είς τά  έργα τοΰ αύτοΰ τεχνί- 
*°’J *παντωμένη κατά σύγκρισιν διαφορά 
"Ρ̂ πει ν’ άποδοθή είς πολλάς ιδιαιτέρας πε- 
Ρ'βτάσεις, άςβ ιβα ίνκ  άγνοοΰμεν. Τήν διαφο

ράν δμως άνεγνώριζαν καί αύτοί οί καλλ ι-  
τέχναι, άφοΰ τά  μέν ούδεμιας ήξίωσαν μνή
μης, εις άλλα δέ σεμνυνόμενοι έχάραξαν τό 
εαυτών δνομα, καί άλλα τυχόντες εύχαιρίας 
έμνημόνευσαν ώς έαυτών έργα, ώς έμνήσθη 
ό Παιώνιος τών Ακρωτηρίων τοΰ ’Ολυμπίου 
ναοΰ, έπιγράψας τώ  τής Νίκης βάθρω (ιχαί 
τ ’ ακρωτήρια πο ίώ ν ε ις τον rad v  (ν ίχ α * . 
'Η δέ ατελής καί ήμελημένη επεξεργασία 
τών έπί τοΰ κτιρίου τοΰ ναοΰ γλυφών καί 
αγαλμάτων οΰτε’είς τήν άπειρίαν τών εργα
τών πρέπει, νομίζω, ν ’ άποδοθή, ούτε αμφί
βολον καθίστησι τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσα- 
νιου δτι είσίν έργα τοΰ Παιωνίου καί Ά λ κ α 
μένους, ώς έπ’ άμφότερα ό κ. Newton άπο- 
φαίνεται έν τή αξιολογώ αύτοΰ εκθέσει περι 
τών έν ’Ολυμπία άνασκαφών. Τά εργα έκτε- 
λοΰνται επί τοΰ μαρμάρου άπαραλλάκτως τω  
προπλάσματι τοΰ καλλιτέχνου’ τά πρόπλα
σμα δμως, δταν έμελλε νά κοβμήσνι εν πολυ- 
συνθέτΐι) συμπλέγματι τό διάζωμα?) αέτωμα 
ναοΰ, δέν άπνιτεΐτο νά ήνε υπόδειγμα έντελβ- 
στάτης καλλιτεχνίας ώς ήτο τό τής «Νίκης 
έπί τώ  κίονι», πράς ην ό είρημένος σοφός άρ- 
χαιολόγος άξιοι νά συγκρίννι έν ίκαστον τών 
είρημένων Αγαλμάτων καί γλυφών. ’Ήρκει η 
εύφυής παράστασις τοΰ μύθου, ή ζωηρά τής 
ιδέας έκφρασις, καί ή έντεχνος εκείνη κατα
σκευή καί διάπλασις, ήτις έκ τοΰ ύψους 
τοΰ ναοΰ, είτε εις ανοικτόν ούρανόν, είτ» 
ΰπά τήν στοάν, έδύνατο νά προξενησνι τώ  
θεατή τήν πρέπουσαν ίσχυράν έντύπωσιν.

Ό  δέ αξιών έν τοιούτοις έργοις τήν υπερ- 
τάτην καλλονήν τής Νίκης τοΰ Παιωνίου και 
τήν έντελεστάτην όιάπλασιν τώ νλ.επτοτα- 
τ(ον γραμμών του σο^ματος 7) τών πτυχών 
τοΟ [ματίου χοιλ χιτώνοζ ι>7τερβοοι.νει τα  optoc 
τής άνάγκης καί λησμονεί τό έν αύτοϊς δα
πανηρόν καί πολύμοχθον. Είναι άληθές δτι 
τά  έν Άθήναις ανάγλυφα καί έν άετοϊς α 
γάλματα τοϋ Φειδίου ύπερέχουσι τοΰ τε tv
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’Ολυμπία κα! πάντων τών άλλων ναών* άλλ’ 
ύπήρχεν άλλ·/) άκκταμάχητος ανάγκη, τόά- 
νοικονόμητον τοϋ Αθηναϊκού δήμου της επο
χής εκείνης κα! ή πολίτικη, ών την επιρροήν 
κα! παρέμβασιν κα! είς αύτά τά  έργα της 
τέχνης κάλλιστα έννοοΰμεν έκ της καταδ ί
κης τοϋ Φειδίου. ’Ενώπιον τοιούτου δήμου ό 
μεγαλουργός έταΐρο; τοϋ Περικλέους ώφειλε 
νά ύπερβή τά  στενά ορια τής ανάγκης κα! νά 
παρουσιάσω πανταχοϋ αριστουργήματα ΰπερ- 
βάλλοντα την συνήθη τέχνην' έφ’ ώ τά  προ- 
πλάσματά του ού μόνον έκ τών άρεστών τώ  
άθηναϊκω δχλω υποθέσεων έδημιούργησεν, 
άλλά κα! την διάπλασιν αύτών μεθ’ όλης 
τής έντελείας έπεξειργάσθη. Τό δέ πυκνόν 
κα! ΰπόσκίηρον τής διαπλάσεως τών έν ’Ο
λυμπία  προμνημονευθέντων έργων δέν προήλ- 
θεν έκ τής άμαθείας τοϋ εργάτου, διότι εύ- 
κόλως έννοοΰμεν δτι έκαστος τών έξοχων τής 
άρχαιότητος καλλιτεχνών, άναλαμβάνων την 
κατασκευήν ϊργου, παρηκολουθεΐτο καί ύπό 
δοκίμων εργατών πρός έκτέλεσιν αύτοϋ· ού
τε  δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ήθελεν ΰπο- 
μείνει αύτός μέν νά δημιουργέ εξαίσια προ
πλάσματα, ο! δ ’ έργάται νά παραμορφοίνω- 
σιν αύτά καί νά καταστρέφωσι τόν σκοπόν 
τοΰ καλλιτέχνου κα! τής έντολής αύτοϋ.

Τό ολυμπιακόν μουσεϊον £ν κα! μ.όνον πε
ριέχει άγαλμα έκ τοϋ σμήνους τών έν τ/, 
Ά λ τ ε ι  αναθημάτων τό « τής Ν ίκης έπ ί τώ 
κ ίονι.»

*Η εΰρεσις αύτοϋ δικαίως ένέπλησε χαράς 
τοΰς έν ’Ολυμπία, διότι κα! ώς ιστορικόν 
μνημεϊον κα! ώς τέχνζι εΐνε πολύτιμον εύρη
μα. Πρό πάντων έκπλη'ττει τόν θεατήν ή 
επ ιτυχ ία  τοϋ καλλιτέχνου περ! τήν παοά- 
στααιν τής «τήσεως* ολον δέ τό μυστήριον 
τοΰ έργου είς τοϋτο συνίσταται, διότι σύμ- 
πασα ή καλλονή αύτοϋ υπηρετεί τόν σκοπόν 
τοΰ τεχνίτου δτως παραστήση τήν Νίκην ώς 
έξ ούρανοϋ καταφερομένην, Κ,ατώρθωσε δέ

νά έκφράσ·/] άγάλμ ατι γυναικός τήν ύπεράν- 
θρωπον αύτήν δύναμιν μετά τοσαύτης ζωη- 
ρότητος ώστε, εί κα! δέν ύπάρχουσι πλέον 
αί πτέρυγες αύτής κα! ό διά τοϋ σχιστού 
χιτώνος προέχων αριστερός ποϋς οΰτε κεφα
λή καίχεΐρες, ό θεατής βλέπει όφθαλμοφα- 
νώς τό μ,υστήριον τής πτήσεως έκ μόνης τής 
διαπλάσεως τοϋ σώματος, τοϋ βιαίου άμα 
κα! χαριεστάτου κυματισμ.οϋ τοϋ ποδήρους 
χιτώνος, κα! πρό πάντων τοϋ δεξιοϋ ποδός, 
δστις εί κα! αποτελεί τό κέντρον τής τοΰ 
σώμ,ατος βαρυτητος, φαίνεται ούχ ήττον δτι 
ακροθιγώς μόνον ά π τεπ τα ι διά μ.έσου τών 
τοϋ χιτώνος πτυχών θαλασσίου τινός πτη- 
νοϋ δπερ^ θεά παρασύρει κατερχομένη. Φέ
ρει δέ χιτώνα σχιστόν κα! ποδήρη μετά 
ζώνης κατά τήν όσφύν, άνευ κόλπου καί 
χειριδών, βιαίως έκ τοϋ άερίου ρεύματος προ- 
σκεκολλημένον είς τό σώμα τής θεας, ποϋ 
μ.έν άπτυχον, ποϋ δέ πολύπτυχον, δι’ ού 
χαριέντως διαφαίνεται τό κάλλος αύτής. Πρό 
πάντων αξιοθαύμαστος εΐνε ή τών πτ«χών 
συνάθροισις παρά τοΰς δακτύλους τοϋ δε* 
ξιοϋ ποδός, ένθα τό άγαλμα συνέχεται τώ 
κίονι κα! προκύπτει διά μέσου τών π τ υ χ ώ ν  

αύτών ή κεφαλή τοϋ παρασυρομένου ΰπό τον 
πόδα τής θεάς θαλασσίου γλάρου. Φέρετα1 
δέ πρός τά  όπίσω μετέωρος ό χιτώ ν έπί Ρ 
μέτρον άπό τοϋ σώμ,ατος, χωρίς νά κατα^·' 
πη γυμνόν ειμή μόνον τόν αριστερόν έμπρο
σθεν μηρόν διά τής άρράφου πλευράς. Εΐνε 
δέ ή Νίκη ολίγον τ ι  μείζονος α ν α σ τ ή μ α τ ο ς  

τοΰ φυσι/.οΰ καί ϊστατο έπί βάθρου, τό σχΓ 
μα πυραμιδοειδοϋς, ΰψους δέ πέντε περίπου 
μέτρων, φέροντος τοϋτο τό επίγραμμα :

ΜΕίίΑΝΙΟΙΚΑΙΝΑΥΝΤΚΙΟΐΑΝΕΘΕΡΔΙ
ΟΛΥΜΡΙΩΔΕΚΑτΑΝΑΡΟΤΩΙΝΡΟΛΕΜΙΩΝ

Ρ ΙΩΝΙΟίΕΡΟΙΗίΕΜΕΝΔΑΙΟί
κ α ιτ α κ ρ ω τ η ρ ια ρ ο ιω ν ε ρ ιτ ο ν ν α ο ν ε ν ικ α

Τό δέ βάθρον εΐνε άξιοσημείωτον διά τί 
τό σχήμα καί τάς έπ’ αύτοΰ ίστορικάς «να*
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γραφάς. Συγκροτείται έξ οκτώ τριγωνικών 
μαρμαρίνο>ν λίθων έπιτεθειμένων άλλήλοις* 
υπήρχε δέ καί έννατος, ή πλίνθος, ής τό 
σχήμα ήτο πιθανώς κυκλικόν ώ ; εξαγεται 
από τά  έπ! τοϋ ογδόου, ήτοι ανώτατου λ ί
θου, λελαξευμένα ίχνη συνδέσεως κα ι έκ τοϋ 
σχήματος τοϋ μαρμάρου τοϋ ΰπό τοΰς πό- 
5α; τοϋ αγάλματος. Ά γ νω σ το ν  εΐνε άν έ
καστος τών λίθων έπέκειτο τώΰποκειμένω  
κατά γωνίας, ή άν αι γωνιαι έπεκειντο ταΐς 
πλευραΐς κατά μέσον α ύ τώ ν  πιθανώτερον 
δμως φαίνεται τό πρώτον, ένεκα τών έπ’ 
αύτών άναγραφέντων μ,εταγενεστέρων y /ιφι- 
σμάτων. Ή τοϋ πρώτου κατωτάτου λίθου 
πλευρά εΐνε μήκους μέτρων 1 ,  9 3  ή δε τοϋ 
ογδόου μ. 1 , 1 6 *  ώστε τό σχήμα όμοιάζε* 
τραπεζίω ή πυραμ.ίδι εκ λίθων τριγωνικών. 
’Εξ αύτών ό δεύτερος έχει διπλοϋν στρογγυ
λόν οίκημα μετά δύο ιμάντων, οί δέ λοιποί 

είσιν δμαλοί.
Ό Παυσανίας περιγράφει τά  τοϋ αναθή

ματος τούτου λέγων «Μεσσηνίων δέ τών Δω- 
Βριέων οί Ναύπακτόν ποτε παρά Αθηναίων 
«λαβόντες άγαλμα έν ’Ολυμπία Ν ίκης έπ ί 
»Γώ κίονι, ανέθεσαν. Τοϋτό έστιν εργον μέν 
»Μενδαίου Παιωνίου, πεποίηται δέ άπό άν- 
»δρών πολεμ.ίων, δτε Άκαρνάσι και Οινια- 
»δαις (έμοί δοκεΐν) έπολέμησαν. Μεσσηνιοι 
))δέ αύτοί λέγουσι τό ανάθημά σφισιν άπο 
«τοϋ έργου τοϋ έν τή Σφακτηρία νήσω μ.ετα 
«Αθηναίων, καί ούκ έπιγράψαι το ονομ.α 
»τών πολεμίων σφάς τώ  από Λακεόαιμ.ο- 
»νίων δείματι* άπό Ούνιδών δέ και Άκαρ- 
νάνων ούδένα εχειν φόβον.»

Κ ατ’ αύτά τό άγαλμα έποιησεν ό ΙΙαιω- 
νιος μεταξΰ Όλυμπιάδος 8 6  καί 9 3 , ητοι 
τής έν Σφακτηρία νίκης (4 3 6  π . X .), και 
τής έν λίγος ποταμοΐς ναυμαχίας (40 5  π. 
Χ·), μ.εθ’ ·?,ν οί Αακεδαιμ.όνιοι, θαλ.ασσοκρα- 
τορες γενόμ.ενοι έδιωξαν έκ Ναύπακτού τους 
συμμάχους τών Αθηναίων Μεσδηνιους, κα-

ταφυγόντας έκτοτε είς 'Ρήγιον τής ’Ιταλίας. 
Καί άν δέ ή τοΰ Παυσανίου γνώμ’Ί ύποτεθή 
άληθεστέρα τής τών Μεσσηνίων μαρτυρίας, 
τό δέ άγαλμα οί Μεσσηνιοι άνέθεσαν έπί τή  
άλώσει τής τών Οϊνιαδών χώρας, δέν είναι 
τό καλλιτέχνημα τοϋτο άρχαιότερον τής 8 2  
ή 81  Όλυμπιάδος, καθ’ ήν (4 5 4  π . X.) 
τοΰς Μεσσηνίους ΰποσπόνδους έςελθοντας 
τής Ίθώμης οί Αθηναίοι δεξάμενοι αύτοΰς 
διά τήν πρός τούς Λακεδαιμονίους έχθραν 
κατώκισαν είς Ναύπακτον, b  ειχον νεωστί 
άφαιρέσει άπό Λοκροΰς τοΰς Όζολας. Έκ δε 
τοϋ προσημειωθέντος έκιγράμματος κατά  
πρώτον ήδη μ-ανθάνομ.εν οτι τών πολέμων 
εκείνων καί νικών μ-ετεΐχον ου μ.ονον οί 
Μεσσηνιοι, άλλά καί οί Ναυπά^.τιοι, ους 
οΰτε ό Παυσανίας μνημονεύει, οΰτε ό Θου
κυδίδης έν τή τών πολεμ.ων ιστορία, και ών 
άμφοτέρο^ν πιστευτότεροι εινε οι Μεσσηνιοι ώς 

τήν έπιγραφήν άνεχθέντες.
'Ο δέ καλλιτέχνης Παιώνιο; ήν έκ Μέν- 

δης πόλεως τής Θράκης έλληνικής, άπό Ίώ- 
νων οίκισθείσης παρά τάς έκβολας τοϋ Έ 
βρου κα! τήν Αίνον πόλιν. 'Η έπί Θράκη; 
πόλις Ήϊών μνημονεύεται ΰπό τοϋ Θουκυδί- 
δου (IV . 7 ) ώς άποικία τών Μενίαίων τού
των. 'Ο δέ καλλιτέχνης Παιώνιος κατατάσ
σεται είς τό αττικόν έργαστήριον, χωρίς νά 
μ,νημονεύωνται άλλα αύτοϋ εργα πλην τών 
προαναφερθέντοιν έν ’Ολυμπία, και ήτο σύγ
χρονος τοϋ Άλκαμένους, άλλα πολυ κατώ 
τερος αύτοΰ τήν φήμην, μ.εθ’ ού, ως προει- 
ρηται, συνειργάσθη είς τόν καλλωπισμόν των 
αετών, ’ίσως δέ καί τών διαζωμάτων τοΰ έν 
’Ολυμπία ναοΰ τοΰ Διός. Έκ τοϋ έπιγραμ.- 
ματος δμως τής Νίκης πληροφορούμεθα κατά 
πρώτον ήδη οτι αυτός κατεσκευασε τα  ά  ̂
κοωτήοια τοϋ ναοΰ νικήσας έν τώ  διαγω νι
στώ καί προτιμηθείς. Τών ακρωτηρίων ού
δέν σώζεται, οΰτε ήξεύρομεν πρός τίνας διη- 
γωνίσθη, δπως κρίνωμεν. ΤΗσαν δέ τά  ά-
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κρωτήρια ταϋτα , τέσσαρες επίχρυσοι λέβη
τες, επικείμενοι ανά είς έπ'ι εκάστω των τοϋ 
οροφου περάτων, καί άγαλμα Νίκης έπί- 
χρυσον και αυτό, κατά  μέσον ίστάμενον τόν 
αετόν. Κατατασσω όέ πάντα ταϋτα  εις τ 1 
ακρωτήρια τοϋ ναοϋ, τά  μέν άλλα άδιστά- 
κτως, τ/ιν δέ έπίχρυσον Νίκην μετά τίνος 
ύισταγμοϋ, διότι κατά τήν επικρατούσαν 
γνώμνιν τά  επικείμενα τοϊς ναοΐς άγάλματα  
δέν περιλαμβάνονται είς τά  ακρωτήρια αύ
τών. Ά λ λ ’ έ7ίειδή καί ή Νίκη ήν επίχρυσος ώς 
οι λεβνιτες, δηλονότι τούτοις όμοειδής καί 
διαγωνισμός έγένετο πρός κατασκευήν τών 
ακρωτήριων, 8ν 6 Παιώνιος σεμνυνύμενος α
νέγραψε τνί Νίκη έπί τώ  κίονι, φρονώ ό'τι 
δλόκληρος ό επίχρυσος καλλωπισμός ύπήρξε 
το θεμα τοϋ τών ακρωτηρίων διαγωνίσμα
τος, καί ό'τι διάσημοι καλλιτέχναι πρός 
αύτόν διηγωνίσθησαν.

Ο κ. Hirschfeld (επίτροπος τής Γερμα- 
νιας) έξεφρασε τήν άπορίαν, δ ιατ ί τό είρη- 
μίνον έπίγραμαα διαλαμβάνει άπό τώ ν πο· 
Λεμιων άντι άπό Λαφύρων τών ποΛεμίων 
και ένομιζεν αύτό κάπως αύθαίρετον καί ελ
λιπές* φρο,ώ δμως δτι ή λέξις «ύεχά τα ν»  
άπήλλαττεν αύτής τής ανάγκης, ώς σνιμαί- 
νουσα, έν τοιαύτη πεοιπτώσει, χωρίς άλλου 
συμπληρώματος τό ά εκατόν τω ν Λαφύρων. 
Ούτως είχε (· · · τάν δεκάταν άπ ’ Άργείων 
και ’Αθηναίων καί Ίώνων · · ·) καί έτερον 
επίγραμμα έπί άσπίδος χρυσής κατά μέσον 
τοϋ άετοϋ άνακειμένης ΰπό τήν έπίχρυσον 
Νίκην, r,v προεμνημόνευσα,

«Ναό; μένφιά\αν χρυσέαν έχει, έκ δε Τανάγρας 
τ?ι<τ Λακεδαιμονίου συμμα-/ίδος γε τεθέν 

ο&ρον άπ’ Άργείων καί Αθηναίων καί Ίώνων 
ταν δεκάταν νίκας εΐνεκα τψ πολέμψ.»

Έτέραν δέ συζήτησιν εύρον έν ’Ολυμπία 
διά τήν έ’κφρασιν τοϋ Παυσανίου «Ν ικ?)ς 
έπ ι τω χ ιόνι, » ένω τό άγαλμα δέν ίστατο  
έπί χίονος άλλά βάθρου πυραμιδοειδούς, ώς

άνωτέρω περιέγραψα αύτό. Ένόμιζαν Si 
δτι παρεισέφρησε πιθανώς άλλοίωσις τις τοϋ 
κειμένου κατά τήν άντιγραφήν, καί τήν αυ
τήν υπόνοιαν εκφράζει καί 6 έφορος τοϋ Βρετ- 
τανικοϋ μουσείου κ. Newton έν τη δημοσι- 
ευθείση επιστολή αύτοϋ. Έφρόνουν δέ οϊ έν 
’Ολυμπία δτι ίσως ο Παυσανίας έγραψεν αέπΐ 
τ ή ήόνι»  δηλονότι έπί τή ακτή. Τωόντι καί 
ή υπόνοια εύλογος εΐναι καί ή διόρθωσις δέν 
άντίκειτα ι εις τήν ύπόθεσιν, διύτι καί παρ’ 
Οινιάδαις καί έν Σφακτηρία υπήρχε ποτα- 
μος ή θαλασσα, ήγουν ηών, άν καί έν ουδέ
τερα η νικη προήλθεν έκ ναυμαχίας. Φρονώ 
δμως δτι τό ιδιόρρυθμον τού βάρθρου τούτου 
καί ή παρουσί* τοϋ άρθρου «τώ » (τώ  κίονι) 
λύουσι τήν άπορίαν. Τό βάθρον τής Παιωνίου 
Νίκης δέν ο'μοιάζει τά  συνήθη βάθρα τών 
άγαλμάτων* έχει ύψος κίονος καί «ύ,νίησιγ 
ε ις μείουρον» ώς ό Δωρικός κίων Ή έπί- 
κλησις Ν ίκη έπ ί βάθρου θά ητο άχαρις πε
ριττολογία* ή δέ επ ί τω βάθρω  μή παρα
στατική τοϋ- πράγματος, διά τήν πρός κίονα 
μάλλον δμοιότητα. Προσετέθη δέ τό άρθρον 
δπως σημανη ούχί τήν επ ί χίονος άλλά 
τήν επί τώ  γνωστώ καί ίδιορρύθμω κίονι 
Νίκην. Ενθαρρύνει δε εις τήν εξήγησιν ταυ· 
την ό έπιμονώτατος, σωφρονέστατος καί ε· 
λευθεριώτατος Ίσωκράτης, δστις διά τάς 
τρεις αύτάς άρετάς ήξιώθη έν Άθήναις άν- 
δριάντος επ ί χίονος καί ούχί επ ί τώ χίονι 
Παυσ. I, c. ΧΥΙΙΙ. «κεϊτα ι δέ ίπ ί  χίονος 
«Ίσοκρατους άνδριάς, 8ς εϊς μνήμην τρία ύ- 
«πελείπετο, έπιμονώτατον μέν δτι οί βιώ- 
»σαντι· · · » Ούτω δέ περιγράφει δ Παυσα
νίας καί τό έν τώ  Ίΐραίω τοϋ Ά ργους ά
γαλμα τής 'Ήρας, ώς έπί κίονος καί αύτό 
καί ούχί έπί τώ  κίονι α · · · παρά δέ αύτήν 
έστιν επ ί χίονος άγαλμα "Ήρας άρρχαϊον» 
(II. 1 7  § 5.) Φαίνεται δέ, δτι ή έκφρασις 
«Νίκη επί τώ  κίονι» ήτο ή κοινή καί πα- 
σίγνω*τ»ς έν ’Ολυμπία προσωνυμία τοϋ ά-
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γάλματος αύτοϋ, ή διακοίνουσα αύτό παντός 
άλλου, καί ούχί έκφρασις τοϋ Παυσανίου, : 
όστις έν άλλη περιστάσει, θελήσας νά ύπο- 
σημάννι τοιοϋτόν τ ι βάθρον, προσέθηκε τό 
κύριον αύτοϋ όνομα δριστικόν εΐπών «ό επ ί 
τώ βάθρω»  μέγιστος Πολυδάμας Νικίου.»

Πλήν τούτων, τό βάθρον φέρει έν τ ιν ι 
τών πλίνθων αύτοϋ τήν έπιγραφήν

ΚΡΚΙ* ΠΕΡΙ ΧΩΡΑ* 
ΜΕ^ΗΝΙΟΚ ΚΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ

"Επεται δέ τνί επιγραφή, έν δυσΐ πλίνθοις 
καί βραχυτέροις γράμμασι γεγραμμένα, πρός ! 
αριστερά μέν δόγμα τής τών Ήλείων συγ
κλήτου έπιτρέπον τοϊς Μεσσηνίοις, όπως ά- 
ναγράψωσιν έν ’Ολυμπία τήν περί χώρας 
ιιρίσιν τών Μιλησίων* μετά δέ τό δόγμα 
επιστολή, τώ ν πρυτάνεων τής Μιλήτου : 
πρός τοΰς άρχοντας καί συνέδρους τών Ή- 
λείων δικα ολογοϋσα τήν χορήγησιν α ντ ι
γράφου τής κρίσεως. Έν δέ τη δεξιά στήλη 
είνε γεγραμμένη ή κρισις, καθ’ ην οί άπό 
^όγμααος τής συγκλήτου κληρωθέντες έξα- 
κόσιοι κριταί, άκούσαντες τών πρεσβευτών 
τών τε Μεσβηνίων καί Λακεδαιμονίων, άν- 
τιδικούντων περί χώρας, άπεφήναντο πεν
τακόσιοι μέν καί όγδοήκοντα τέσσαρες ΰπέρ 
τών Μεσσηνίων, εκκαίδεκα δέ ΰπέρ τών Λα
κεδαιμονίων.

Αί άναγραφαί αΰται' ούδεμίαν άλλην έ- 
χουσι σχέσιν πρός τό άγαλμα της Ν ίκης 
ίπ ί τώ κ ίο ν ι, είμή ό'τι οί πρόγονοι ήμών 
καταναλώσαντες τάς δυνάμεις £αύτών δπως 
^ξανδοαποδίσωσιν άλλήλους, έξηνδραποδί- 
σθησαν έπειτα πάντες όμοϋ ύπό τών 'Ρω
μαίων, καί δτι τής συμφοράς ταύτης κεϊται 
μαρτΰριον τό βάθρον τής τοϋ Παιωνίου Νί- 
*·Ί?. Έκ τοΰ κειμένου τών αναγραφών έξά- 
Υεται, δτι κύριον θέμα άποδείξεως ήτο, 
τι< χατεΐχε την ύμφ ισβητονμ ίνην χώ ραν  
■Ύρό τής τον Μ ομμίον κ α τα χτή σ ε ις , δπερ

σημαίνει δτι ή κρίσις έγένετο ού πολλάς γε
νεάς μετά τήν έποχήν έκείνν,ν ( 1 4 6  π. -/.) 
άφοΰ δ έν είχε μεσολαβήσει άλλη μεταγενε- 
στέρα κατοχής πραξις καί πιθανή ήτο άκό
μη ή τών πραγμάτων μνήμη καί περί αύ
τών παράδοσις. Ή δέ είς τόν κίονα άνα- 
γραφη τής κρίσεως δέν μνημονεύεται ΰπό 
τού Παυσανίου, ίσως διότι δ περιηγητής ένό- 
μισεν αύτήν άναξίαν μνήμης. Περί τίνος χώ
ρας ήν η άμφισβήττ,σις μένει ήμΐν άγνωστον, 
διότι είς έκ τών στίχων τής κρίσεως άπε- 
τρίβη. Άξιοσημείωτον εΐνε μόνον, δτι οί ά- 
πόγονοι τοΰ Άριστομένους έκριναν άξιον τής 
παλαιάς αΰτών δόξης ν’ άναγράψωσιν εϊς 
αύτό τό τρόπαιον τών αρχαίων αύτών περί 
έλευθερίας θριάμβων μίαν δικανικήν κρισο- 
λογίαν καί νίκην κατά τών Λακεδαιμονίων, 
καί οτι ή πόλις τών Ήλείων διά δόγμαμος 
τής συγκλήτου ΕΡΕΧΩΡΗίΕΝ αύτοϊς τήν μ ι-  
κρολογίαν ταύτν,ν κα ί έπηνεσε τους έπί 
τούτω έλθόντας πρεσβευτάς καί έδογμάτι- 
σεν, δπως δ μέν ταμίας Φιλόνικος δώση αύ- 
τοϊς τά  μέγιστα έκ τών νόμιον ξενία, καλέ- 
σωσ: δέ αύτούς καί οί άρχοντες έπί τάν κοι- 
νάν εστίαν.

Άξιοπαρατήρν,τον είνε προσέτι δτι τ» 
ψήφισμα τής τών Ήλείων πόλεως δέν ποι
είτα ι τήν μεταβολήν τοϋ τελικού Σ είς Ρ, 
κατά τήν Αιολικήν συνήθειαν, ήν ήκολούθει 
ή τών Ήλείων διάλεκτος. Τοΰτο πιθανώς 
σημαίνει δτι κατά τήν έποχήν ταύτην είχεν 
έκλείψει έν Η λεία ή τοΰ ρωτακισμού συνή
θεια, ά®οΰ δέν έφυλάσσετο, ανεξαιρέτως είς 
δλα τά  δημόσια έγγραφα, άπερ, ώς γνω
στόν, τελευταία άπαλάσσονται τών εϊθισ- 
μένων παλαιών τύπων. Εύρέθη δμο>ς έν ’Ο
λυμπία βάθρον τ ι  άνδριάντος, φέρον ψήφι
σμα τής τών Ήλείων Βουλής, δ ι’ ού ή πό
λις άνέστησεν άνδριάντα έκ τών ιερών τοϋ Διός 
χρημάτων είς τιμήν τοϋ έαυτής εύεργέτου 
Τίτου Φλαβίου Αρχελάου (θεοκόλου)* έκα-
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τερωθεν δέ τοϋ ψηφίσμ-ατος ϋπάρχουσιν είς 
τάς πλευράς τοΰ βάθρου άναγεγραμμένα τά  
ονόματα τών κατά τάς ’Ολυμπιάδας σνζ' 
κα! σξά ιερέων της ’Ολυμπίας. Εΰρέθη δέ 
έν τω  Ά λφ ε ιώ  κα! πλάι; το ιαύτην φέρουσα 
αναγραφήν άλλ ’ άνευ χρονολογίας. Πάντα 
ταΰτα  δέν ΰπάρχουσι πλέον έν ’Ολυμπία 
μεταφερθέντα πρό πολλοΰ είς τήν προιτεύ- 
ουσαν τοϋ δήμου ’Ολυμπίων έξέδωκε δέ 
αύτά δ ακαδημαϊκός Beul^, δ-ττις έσυμ.πέ- 
ρανεν ότι κατά  τόν τρίτον μ. X. αιώνα 
διετηρεΐτο τό ειρημένον Αιολικόν ιδίωμα 
τής τών Ίΐλείω ν διαλέκτου. Ά λ λ ’ δμ.ως τό 
μ.έν ψήφισμ.α τής βουλής τών Ήλείων κα! 
αί δύο τών αναγραφών δέν βεβαιοϋσι τόν 
ρωτακισμ-όν, ώς βεβλαμμ-έναι κατά τοΰτο 
τό μέρος' ή δέ τρίτη αναγραφή εΐνε μέν με- 
ταγενεστέρα τής ρωμαϊκής κατα κτήσεως, 
ά λλ ’ ά'νευ βεβαίας χρονολογίας, περιέχει δέ 
τό Αιολικόν ΐδίωμ.α (όπως ί'σως περιείχον 
αύτά κα! αί δύο ά'λλαι) έν μόνω τώ  τ ίτλω  
αύτής ΔΙΟΡΙΕΡΑ (άντί Διάς ιερά), όστις ό
μως ήτο έκπαλαι νά μ.αρτυρήσν) τής κοινής 
γλώσσης λαλουμ.ένης κα! γραφομένης κατά 
τήν 3τιν μ . X. έκατονταετηρίδα τούς ιδιω
τισμούς. Πλήν δέ τούτου αί άναγραφα! αύ- 
τα ι ούδέν άλλο εΐνε ή κατάλογοι ονομάτων 
τών έν τή 'Ά λτε ι καθ’ έκάστην ’Ολυμπιάδα 
εκλεγομένων κα! ΰπηρετούντιον θρησκευτι
κών λειτουργών, και ώς ιερά πλάξ κα! θρη
σκευτικόν μ-νημ.όσυνον συνετάσσετο βεβαίως 
κατά τάν πανάρχεον τύπον. Οΰτως αί άνα
γραφα! αύται δύνανται, φρονώ, νά κατιστυ- 
χύσωσι τής άποδείξεως ήν παρέχει τά έπ! 
τοϋ βάθρου τής Παιωνίου Νίκης ψήφισμα τής 
τών Ήλείων πόλεως, δπερ είνε ρωτακισμού 
άπηλλαγμένον.

Κα! ταΰτα  μ.έν περί τοϋ ^ωτακισμ.οϋ τών 
Ήλείων κατά τάν 3ον αιώνα μ . X. εις δ 
δεν θελει νομίζω, μάς ώφελήσει ή έκδοσις 
του κατά τάς νΰν άνασκαφάς εύρεθέντος

έπ! χαλκής πλακάς ψηφίσματος τών 'Ελ
λανοδικών, περ! Δημ,οκράτους Ήγήτορος τοΰ 
Τενεδίου, φέροντος έπ! κορυφής τίτλον q^- 
ΟΡΤΥΧΑ, ώς έποχής πολλώ άρχαιοτέρας. 
’Εκ δέ τών εΐρημένων τριών ιερών αναγρα
φών τής ’Ολυμπίας μ.ανθάνομέν τινα όπωσοϋν 
λόγου άξια  τής έποχής αύτών περ! τών είς 
τάς θυσίας τεταγμένων ιερέων. 'Ο Παυσα
νίας λέγει «μ.έλει δέ τά  ές θυσίας θεηκόλω, 
»8ς έπ! μην! Ικάστω τήν τιμήν έχει, καί 
«μάντεσι καί σπονδοφόροις, έτ ι δέ εξηγητή 
»τε καί αυλητή, καί τώ  ξυλεΐ» . Έξαύτών είς 
ούδεμίαν τών ιερών αναγραφών άπαντάτα 6 
αύλητής, ό δέ ξυλεϋς δέν άναγράφεται είς 
τήν Γ\ Πλήν δέ τών σπονδοφόρων απαν
τιόνται εις τήν α ' (τήν άρχαιοτέραν) οί 
ΰποσπονδοφόοοι, οΐτινες έν τα ΐς άναγραφαΐς 
Β* καί Γ/ καλούνται ύποσχονόορχησταί »/ 
έπ ισπονόοχησταί, όπερ νομίζω, σημαίνει, 
ό'τι ή Γ’ [ή άνευ χρονολογίας] είναι μετα- 
γενεστέρα τής Α' καί ούχ! άρχαιοτέρα, ώς 
ό κ. Beule άνευ σπουδαίου λόγου φρονεί. 
Ά παντώ ντα ι δέ κα! είς τάς τρεις άναγρα· 
οί σπονόαϋλα ι, οΰς δ Παυσανίας δέν ανα
φέρει η μάλλον είνε οί παρ’ αύτοΰ άνα- 
φερόμενοι αύληταί. Παρατηρεΐται προσέτι 
ό'τι οί ’Ολυμπιακοί ©εοκόλ,οι έδύναντο ν* 
έκλεχθώσι καί δεχθώσι κατώτερον ΰπούρ' 
γημα μετά τήν λήξιν τοϋ πάντων πρωτι· 
στου, καί νά γίνιοσι σπονδοφόροι, δπως *ν 
τή ΰ ' αναγραφή άπαντάτα ι ώς σπονδοφο- 
ρος ό τής Α' θεοκολος φλ· ΑΡΧΕΛΑΟ* ΑΡΧΕ* 
ΛΑΟΥ· Ό κ. Ββιιΐέ, έξέλαβεν έκ παραδρο- 
μ.ής δτι εϊςάμφοτέρας τάς άναγραφάς τήντε 
τής Ό λ. 2 5 7  κα! τήν έτέραν τής 2 6 1 , ° 
αύτάς αναγράφεται θεοκόλος* διά άναγνονς 
έν μέν τή πρώτη,, δτι ό ή'ρως τοϋ άναθήμ** 
τος Αρχέλαος έξελέχθη τότε θεοκόλος τοϋ 
Διάς τό τρ ίτον , έν δέ τή έτέρα τό τέτρ^ο^ι 
έσυμπέρανε συν τοΐς άλλοις, δτι τετρά*ιί 
άπέτυχε κατά  τάς έκλογάς έν τώ  μετ«^ν
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διαστήματι τεσσάρων ολυμπιάδων, ήτοι 1 7  
έτών, και έπιφωνεΐ : «Mais eomment le
sinat ’ eim -ilfailli quatre Olympiades de 
suite a nommer Arch61aus, le bienfaiteur 
des Eleens, celui a qui il vetait une sta
tue ? » Ά λ λ ’ δμως ή μέν αναγραφή τής Ό λ # 
CNZ άναφέρει ώς θεοκόλον «φ/\. APXEAAoC ! 
ΑΡΧΕΛΑΟΥ ΤΟ Γ'» Ό λ. CSA μνη-
αονεύει θεοκόλον τάν υίάν αύτοΰ « γ . φ/\ 

APXEAAOC Ο ΚΡΑΤΙ CTOC ΤΕ ΔΙ» Προσηρτή’ 
0η δέ εις τοΰ τελευταίου τούτο» τάν αν
δριάντα ή περ! τής ιεραρχίας τοΰ πρώτο- 
άναγραφή, δπως δείξωσιν οι Ήλεΐοι, ότι υδ 
ίΰεργέτης αυτών είχε κα! πατρικάς εκδου
λεύσεις καί τιμάς.

Ό τόπος, ένθα εΰρέθη τά άγαλμα τής 
Νίκης, £είναι ωσαύτως αξιοσημείωτος, ώς 
μία τών α γ υ ι& ν  τής Ά λ τε ω ς , καθώς φαί
νεται προδήλως έκ τής άνακαλυφθείσής έκεϊ 
κρηπίδος αύτής. Ή κρηπίς τής άγυιας τα ύ 
της διακόπτεται κατά  διαστήματα ενός, 
δύο ή τριών μέτρων, ΰπό τετραγώνων βά- 
ϊεων άνδριάντων, ή άλλων άναθημάτων. 
Τοιαΰτα βάθρα έμέτρησα οκτώ. Είνε δέ τοΰ 
μέν πρώτου λίθου τής κρηπίδος τά πλάτος 
μέτρων 1 , 5 7 , τοΰ δ’ έπικειμένου μ. 0 , 8 7  
μετά οιδήματος κα! ιμάντων. Άνασκάπτον- 
τες τήν περιφέρειαν τοϋ ναοΰ κα! φθάσαντες 
εις τήν κα τ’ άνατολάς πρά αύτοΰ διερχο- 
[/.ένην ταύτην άγυιάν, εύρον τήν Νίκην μ ι- 
Χράν άπωτέρω τοΰ κίονος αύτής εις δύο 
τεμάχια τετμημένην τέσσαρας ύπό τά γόνυ 
δακτύλους* δέν ΰπερέβησαν δμως τά  δρια 
τοΰ τών άνασκαφών συστήματος, ήτοι τάς 
διαστάσεις τοϋ ναοΰ, κα! ούδέ καθ’ δλον 
μάλιστα το πλάτος αύτοϋ προεξέτειναν εις 
τοϋτο τά μέρος τήν άνασκαφήν. "Οταν ή 
«νασκαφή προεκταθή πρός βορράν κα! νότον, 
όπως άποκαλυφθή δλόκληρον τά μ.ήκος τής 
*ρνιπΐδος κα! άγυιας κα! αί διασταυρώσεις 
αύτής μετ’ άλλων άγυιών, άν, ώς ύποθέτω,

ύπήρχον, εΐναι σφόδρα πιθανόν oTt, δπως τό 
άγαλμα τής Νίκης εΰρέθη παρά τήν βάσιν 
καί τάν κίονα αύτοΰ ούτω θέλουσιν εΰρεθή 
καί άλλα αγάλματα καί αναθήματα ϊνθα α ί 
σωζόμεναι βάσεις αύτών μαρτυροϋσιν δτι 
πάμπολλα ύπήρχον.

Λίκαιον είναι, νομ-ίζω, κατά το έπόμίνον 
έτος α! άνασκαφα! νά παρακολουθήσωσι τήν 
άγυιάν τής Νίκης κα! προσέτι άνοιχθή τά 
φρος καθ’ δλον τά μήκος τής μεσημβρινής 
πλευράς τοΰ Κρονίου είς τοΰς πρόποδας αύ
τοΰ, πρός άναζήτησιν τής κρηπίδος, έφ’ ής 
ήσαν οι θησαυροί. Ή άνακάλυψις τών θη
σαυρών δέν θέλει μάς καταστήσει πλουσιω- 
τέρους, άλλά βεβαιώσει περ! τής τοποθεσίας 
τοϋ σταδίου καί ιπποδρόμου κα! πρό πάν
των τοϋ ναοϋ τής "Ηρας, 8ν, νομίζω, πρέπει 
μετά τάν μέγαν ναόν κατά προτίμησιν ν’ 
άνασκάψωμ,εν. ΟύδεΙς τών έν ’Ολυμπία ναών 
περιείχε τοσοΰτον πλοϋτον είς ναλλιτεχνή- 
τα τα , πολύτιμα κειμήλεια κα! ιστορικά μνη
μεία, δσον ο τής "Ηρας. ’Εν αύτώ έφυλάτ- 
τετο δ τοΰ Ίφίτου δίσκος, τά σπουδαιότατβν 
μνημεΐον τής παρ’ νΕλλησιν άρχαιότητος 
τής τών γραμμάτων γραφής, έτ ι S i  ή έξ 
έλέφαντος κα! χρυσοϋ τράπεζα τοΰ Κωλώ- 
του, έφ’ ής προετίθεντο τοΐς νικώσιν οί στέ
φανοι, μυρίοις άναγλύφοις πεποικιλμένη, κα! 
κλίνη έλέφαντι τά  πολλά κεκοσμημένη, παί- 
γνίον, ώς λέγετα ι, τής Ίπποδαμείας* α 
γάλματα δέ Ωρών κα! ©έμιδος κα! Ε 
σπερίδων κα! Άθηνας κα! Κόρης κα! Δημη- 
τρος κα! Απόλλωνος κα! Άρτέμιδος κα! 
Λητοΰς καί Τύχης καί Διονύσου κα! Νίκης 
πτερωτής καί Ευρυδίκης τής τοΰ Φίλιππου* 
άπαντα έκ χρυσοΰ και ελεφαντος πεποιη- 
μ.ένα, κα! ’Αφροδίτη χαλκή κα! παιδίον έπί- 
χρυσον πρά αύτής καθήμενον γυμνόν, κα·! 
τέλος ή περίφημος έκ κέδρου λάρναξ, έφ ’ 
ής δ άγνωστος τεχνίτης έποίησε χρυσίο κα! 
έλέφαντι κα! κέδρω άπασαν τήν τών άρ*
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χαιων μυθολογίαν καί αστρολογίαν, ών α
τελεύτητος υπο Παυσανίου ή περιγραφή, 
και πολλά συνάμα επιγράμματα, άρχαίοις 
γράμμασι τά  πλεΐστα γεγραμμένα, τά  μέν 
εύθΰ, τά  δέ βουστροφηδόν. Ήσαν δέ τά  
πλεΐστα τών έργων τούτων ές τά μάλιστα  
αρχαία κατά Παυσανίαν, καί Σμίλιδος καί 
Δορυκλείδου καί Μέδοντος καί Διποίνου καί 
Σ^υλλιδος και Θεοκλεους οιτινες πάντεί 
ήκμασαν μεταξύ 50ής καί 60ής όλυμπιάδος, 
/ΐτοι κατα ενα περίπου αιώνα παλαιότερα τής 
τοΰ μεγάλου ναοΰ οικοδομής. Είναι αληθές 
οτι δσω πολυτιμότερα ήσαν τά έν τώ  Ό - 
λυμπιακω  αύτώ μουσείω φυλασσόμενα κει
μήλια, τόσω άσθενεστέρα εΐνε ή πίθανότης 
δτι δέλουσιν ήδη άνευρεθή· άλλ’ δμως τοϊς 
ανθρωπίνοις πράγμασι μέτεστι κάποτε καί 
εκ Οεοΰ φροντίόος, ώς ό Παυσανίας έφρόνει, 
εν όε τω  Ηραιω πλ.ην τών έκ χρυσού καί 
έλέφαντος πολυτίμων έργων ΰπήρχον καί 
χαλκά καί μαρμάρινα, διά την τέχνην μάλ
λον η την ύλην όνόμαστά, άτινα πιθανώς 
διεφυγον τάς τών ανθρώπων άρπαγάς. Φαί
νεται ο δτι επροτιμ.ηθη το Ήραΐον άπό 
πάντων τών άλλων ναών καί οικημάτων, 
όπιος έν αυτώ  συναθροισθώσιν, ώς έν αρχαιο
λογικοί μουσειω, τά πολιτιμότατα τών 
κειμηλίων, διά τε τήν αρχαιότητα αύτοΰ καί 
ώ, υπο γυναικών διακονούμενον. αίτινεςείνε 
προς έπιμελειαν καί διατήρησιν τοιούτων 
πραγμάτων όμολογουμένως ίκανώτε^αι. Έ - 
κτισθη δέ ό ναός, κατά τήν μαρτυρίαν τών 
Ήλείων, υπό τών Σκιλλουντίων τής Τριφυ- 
λίας, τό ογδοον ετος μετά τήν κάθοδον τών 
Δωριέων είς Ηλείαν ύπό ήγεμόνι τώ  έξ 
Α ιτωλω ν Όξύλω" ήν δέ μήκους μέν ποδών 
τριών καί έξήκοντα, τόν δέ ρυθμόν δώριος 
καί περίπτερος, έχων έπί Παυσανίου έκ δρυός 
τόν ένα τών κιόνων. Ό κίων ούτος πιθανο
λογεί τήν εικασίαν δτι τό Ήραΐον ητο κατ' 
άρχάς έκ ξύλου κατεσκευασμένον καί δτι

πρός άνάμνησιν διετηρήθη είς έκ τών δρυΐ- 
νων αύτοΰ κιόνων δτε κατόπιν κατεσκευά- 
σθη έκ λίθου.

Παρά δέ τό δυτικόν πέρας τής μεσημβρι
νής πλευράς τοΰ Κρονίου φαίνονται ϊρ ι  
κρηπΐόος, ην οι επίτροποι τών δύο κυβερνή
σεων έκλαμβάνουσιν ώς τήν ύπό τοΰ Παυ- 
σανιου μνημονευομενην «έστι δέ λίθου πω- 
»ρινου κρηπις έν τή| Ά λ τε ι, .  πρός άρκτον 
»τθΰ Ηραίου, κατά νιύτου δέ αύτής παρη*ει 
»το Κρονιον επι ταύτης τής κρηπιδός εΐσιν 
»οί θησαυροί». Τωόντι πολλά φαινόμ,ενζ 
συνηγοροΰσιν ΰπέρ τής γνώμης αύτών, μάλι
στα, όε η τοΰ εδάφους μορφή πρός άνατο- 
λάς τοΰ Κρονίου, καί τό έλάχιστόν έκεΐνο 
ίχνος τής κρηπϊδος ενός περίπου μέτρου μιί· 
κους. Αλλα κρηπίδες μεν βεβαίους ΰπήρχον 
έν τ?ί Λ λτει πολλαι, μάλιστα δέ αί τών 
άγυιών, ή όε τοΰ εδάφους μορφή δέν είνε 
άσφαλης όδηγος προς όρισμόν τής τοποθε
σίας τοΰ σταδίου και ιπποδρόμου, διά 
τήν τών γνωμών ποικιλίαν καί πρός ά>- 
ληλους όιαφωνίαν τών άρχαιολόγιον, κ*ί 
. /;ν εκ τοΰ χρονου και τών καταστροφών 

τοΰ Ά λφειοΰ έπελθοΰσαν άλλοίωσιν τι; 
μορφής τοΰ τής αρχαίας ’Ολυμπίας έδάφου;,. 
ετι ύε και όια τινας ά'λλας δυσκολίας, $ς ί 
περιγραφή τοΰ Παυσανίου καί Εενοφώντο; 
παρεμβάλλει.

Εις την τοπογραφίαν τής ’Ολυμπίας έχε* 
μεγαλην σημασίαν ή περί τής τοποθεσίας τών 
θησαυρών ακριβής γνώσις. Ό Παυσανία? 
λεγει «τελευταίος δέ τών θησαυρών
»αυτώ μεν έστιν ήδη τώ  (ΓΒαδίω ΰ-
»περί-αλλοντι δε εκ τοΰ σταδίου καθ’ οτου 
»οί 'Ελλανοδίκαι καθέζονται, *a ra  τονΐϋ 
ι>τό χωρίον ές τών άνειμένον τοΰς δρόμου?· 
»καί ή άφεσίς έστι τών ίππω ν». 'Γπήρχΐν 
δε οί θησαυροί κατά τό προπαραταχθέν χω· 
ριον του Παυσανίου, προς άρκτον τον Ή" 
ραίου. Ά λ λ ά , ποΰ έκειτο τό Ήραΐον : δ
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Παυσανίας σιωπά. Μανθάνομεν δμως τά  τής 
τοποθεσίας αύτοΰ έκ τής περιγραφής τοΰ 
Πε,Ιοπίου καί τοΰ μ.εγά,Ιου βω ιιον·

«Έ στι δέ έντός τής Ά λ τε ω ς  καί Πελό- 
ΐ)~ιόν ποτε τετιμημένον τέμενος · · · · έστιν 
»οΰν τοΰ ναοΰ τοΰ Διός κατά δεξιάν τής 
!)έ«ό5ου πρός άνεμον βορέαν τό Πελόπιον, 
«άοεστηκό'ς μέν τοΰ ναοΰ τοσοΰτον ώς με- 
»ταςΰ καί ανδριάντας καί αναθήματα άλλα  
«όΐνακεΐσθαι· παρήκει δέ ώς έπί τόν οπι
σθόδομον άπό μ.έσου μάλιστα άρξάμενον 
»τοϋ ναοΰ · · · · εσοδος δέ είς αύτό πρός 
^δνσμων έστιν ήλίου».

.«Έτσι δέ ό τοΰ Διός τοΰ ’Ολυμπίου βω- 
®μο?, ίσον μέν μάλιστα τοΰ Πελοπίου τε  
Μ«ί τοΰ ίεροΰ τής "Ηρας άπέχω ν, προκεί- 
^μένος μεν τοι καί πρό άμφοτέρων».

'Γπήρχε λοιπόν τό Πελόπιον άρκτικτώς 
τοΰ μεγάλου ναοΰ, έκτεινόμ.ενον πρός δυ· 

^έχρί τοΰ όπισθοδρόμου αύτοΰ δστις 
Χϊιται νοτιοδυτικών, τής άνακαλυφθείσης 
Wo τό Ιίρόνιον κρηπϊδος. Έπειδή δέ τό 
Πελόπιον είχεν έξαιρετικώς τήν είσοδον πρός 
βυαμάς, έπεται δτι τό Ήραΐον, δπερ κατά 
"ους κανόνας τής άρχαίας τέχνης είχε τήν 
ειτοδον πρός άνατολάς, πρέπει νά έκειτο βο- 
ριιοδυτικώς, νοτιοδυτικώς η δυτικώς τοΰ 
Πελοπίου, δπως ό μέγας βωμός πρόκειται.

άμφοτέρων (δηλαδή πρό τής εισόδου 
*μφοτέρων). ’Ά ρα  τό Ήραΐον έκειτο δυτι-  
«οτερον η τό Πελόπιον τής νΰν άνακαλυφ- 
; ογΐς κρηπϊδος εις τά ανατολικόν πέρας 

μεσημβρινής πλευράς τοΰ Κρονίου, καί 
Ρ·*λιστα δυτικως καί αύτοΰ τοΰ δυτικοΰ 
“ερατος αύτής. Τούτου τεθέντος, οί θησαυ- 

ρ ι ,  οιτινες ΰπήρχον, κατά Παυσανίαν, πρός 
“ρχτον τ< ϋ Η ρα ίου, κατεΐχον τό δυτικόν 
ρ“Ρ*ς τής είρημένης πλευράς καί ούχί τό 
*ν«τολικόν. 'Όστις έπί τόπου εξετάζει τήν 
'•ρτΊμένην περιγραφήν τοϋ Παυσανίου,· βλέπει 

0,1 ού μόνον τό δυτικώτερον Ήραΐον, άλλά

και αυτός ο όπισθόδομ. ος τοΰ μεγάλου ναοΰ 
κ ε ϊτα ι πρός δυσμάς ούχί μόνον τοΰ ανατο
λικού πέρατος, άλλά και αύτοΰ τοΰ δ υ τ ι
κού τής είρημένης· πλευράς τοΰ δρους, έπο · 
μέν ως αναγκάζεται νά ύποθέστ) ό'τι τό δυ
τικόν πέρας μάλλον ή τό ανατολικόν ήτο 

το πρός άρκτον τοϋ Ίΐρα ίον  και πολαι έγ~ 
γύτερον αύτοΰ.

Καί ταΰτα  μέν ούτω, νομίζω, έρμ.ηνεύ- 
ονται. Ά λ λ ’ ή δψις τών τόπων πρός άνα
τολάς τοΰ Κρονίου μ.έ φέρει εις τήν σκέψιν, 
δτι ό ναός τής "Ηρας ώς πάνυ αρχαίος π ι
θανόν νά ειχεν, δπως τό τέμενος τοΰ Πιλό
τος, πρός δυσμός η )ν  είσοδον’ δτι δ 
Παυσανίας είπών «προκείμενος μ·εν τοι καί 
πρό άμφοτέρων» δέν ήκριβολόγησε. Κ ατ’ 
άμοοτέρας τάς περιπτώσεις ό ναός τής <Ή- 
ρας δύναται νά τεθή πρός άρκτον καί άνα
τολάς τοΰ Πελοπίου, καί μάλιστα εγγύτατα  
τής άνακαλυφθείσης κρηπϊδος τών θησαυ
ρών, τό δέ στάδιον καί δ ιππόδρομος πρός 
άνατολάς τοΰ Κρονίου. Καί αληθώς όφειλω 
νά ομολογήσω δτι, ότε·ανεβην εις την κο
ρυφήν τοΰ Κρονίου και άπεβλεψα προς άνα
τολάς, ένόμ.ισα οτι βλέπω τό άρχαΐον στα- 
διον διατρέχον τήν ανατολικήν ΰπωρειαν, 
άπό νότου ποός άρκτον, πρός δεξιάν δε τοΰ 
Σταδίου τήν ίππάφεσιν καθ’ ο περιγραφεται 
σχήμα πρώας νηός, τό δ’ έμ.βολον αυτής τε- 
τραμμ.ένον είς τόν δρόμ.ον τών ίππων προς 
τήν τοΰ ήλίου θερινήν τροπήν. Αποθαρρύνει 
δμως ή τών Γάλλων έκθεσις τοΰ 1 8 2 9 ,  
ήτις καταδικάζει πάσας τάς έκ τής σημ.ερι- 
νής μ.ορφής τοΰ εδάφους εικασίας ώς τολ- 
μηράς, διά τήν ΰψωσιν αύτοΰ κατα 10  και 
1 2  πόδας ύπεράνω τοΰ παλαιού. Νομ.ίζω 
δέ δτι, τών άνασκαφών πρό πολλοΰ ήδη 
άρξαμ-ένων, αί έκ τής δψεως τών τόποιν εί- 
κασίαι έπρεπε νά παύσουν, καί δτι τό δραμά 
υ.ου δέν εΐνε άξιον μνήμης. ’Ελπίζω δ’ δτι 
τό επόμενον έτος θέλει άνοιχθή τάφρος κκθ’
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δλην τήν μεσημβρινήν πλευράν τοϋ Κρονίου, 
οπως βεβαιωθώμεν εάν καί εις το δυτικόν 
πέρας αυτής δεν υπαρχωσιν ίχνη κρηπίδος 
και θησαυρών οικοδομήματα.έπ’ αυτής, καί 
ορισωμεν άδιστάκτω ς ποϋ έκειτο δ δρόμος 
κα ί ο ιππόδρομος, έννοήσωμεν δέ καί τό 
δυσνόητον ηδη χωρίον τοϋ Ξενοφώντος ;«κα ί 
»την μέν ιπποδρομίαν ηδη έπεποιήκεσαν 
»καί τά  δρομικά τοϋ πεντάθλου* οί δ’ εϊς 
» πάλην άφικομενοι ούκέτι έν τώ  δρόμω, 
»αλλα μεταξύ τοϋ δρόμου καί τοϋ βωμού 
«έπαλευον. Οί γάρ Ήλεΐοι παρησαν ηδη συν 
»τοΐς ό'πλοις εις τό τέμενος».

Πλήν όσων έν τ5) παρούση περιέγραψα ύ- 
πάρχουσιν έν τώ  όλυμπιακώ μουσείω καί 
πολλά άλλα αρχαία πράγματα διαφόρων επο
χών, κατά την άνασκαφην άνευρεδ^ντα, άπερ 
έπί δύο μόνον ήμέρκς έν τη "Αλτει παρα- 
μείνας δεν ήδυνήθ/ιν νά έξετάσω καί περί 
ών ί'σως είς άλλην ευκαιρίαν.

Έ ν Μ εσολογγίφ τ?ί 10  Ιουνίου 1876 .

Σημ. Διευθ. Ή σπουδαία αυτή διατριβή 
είναι προϊόν τού γλαφυρού καλάμου τοΰ χ. 
Έπαμ. Δεληγεώργη, ληφθεϊσα έκ της «Έφη- 
μερίδος τών Συζητήσεων».

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α  Α Σ Μ Α Τ Α

ΕΙΣ ΕΝ ΑΝΘΟΣ.

Ανθος μου, τό άρωμά σου.
Τήν καρδίαν μου μεθύει 

Είς παράδεισον μ ’ έλκύει 
’Αναμνήσεων τερπνών.

Κ.’ ή ψυχή μου μαγευμένη  
Εϊς τό φύλλον σου τό τρέμον 

’Αφαιρεΐται τρισευδαίμων, 
"Ανθος μου ερατεινήν.

Μ’ ένθυμίζείς τάς ήμέρας 
Ά ποπτάσης ευτυχ ίας  

Κ αι άγάπης α ϊωνίας
Μοι προσφέρεις άσπασμόν, 

Πυρετώδη. Μέ μαγεύεις  
Συμπαθές ώς μ ’ άτενίζεις 

Κ αι τόν άγρύπνον κοιμίζεις 
Τής καρδίας μου παλμόν.
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Ε νθυμ είσα ι; εις τά  στήθη 
Π νιγηράν απελπισίαν 

Κ αι εϊς τήν μαύρην μου καρδίαν 
Ειχον καίουσαν πληγήν,

*Ότε σ’ έλαβον . . .  και α ίφνης 
Ά νεσκίρτησα και είδα 

Εύτυχοΰς ζωής έλπίδα  
Κ αι παράδεισον τήν γην,

"Οτε σ’ εδρεπεν έκείνη 
"Ολη πόθος καί άγνότης,

"Όλη έρως και φαιδρότης
1 \ 9 ί ■» 2 'αι σ εόι ε σ εμε,

Ε νθυμείσα ι, άνθος φίλον,
Πώς έσκίρτα ή ψυχή μου ;

Πώς μ ’ έφ ίλει ή καλή μοκ,
Πώς έπέρων αί σ τ ιγ μ α ί; !

Κ αλλονήν δέν έχεις ρόδου,
Που πρωίαν μίαν μόνον 

Θ ά λ λ ε ι. . .  Πέραν τών άνθώνων 
Φύεσαι αειθαλές.

’Έ χεις πλήν αγνόν τό μϋρον,
’Έ χεις, άνθος μου, καρδίαν,

Ώ ς έκείνη, ευωδίαν
Γλυκοχύνεις συμπαθές.

Ά λ λ ’ είπέ μοι, άνθος φίλον,
Μάς προσμένει ε υ τυ χ ία ;

Κ αι άκμαία κ’ αϊωνία  
‘Π άγάπημας θ’ ά νθη ;

Πλήν σιώπα ! εϊς τό μέλλον  
Κα\ πιστεύει κα ι πιστεύω.

Μ’ άγαπα και τήν λατρεύω·
Τήν ποθώ καί μέ π ο θ ε ΐ!

"Αργος 7  Μαΐου 1 8 7 6 .
Δ. Κ., ΒΑΡΔΟΤΝΙΩΤΗΣ.
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ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΤ R . . .

κατά τόν U. Hugo.

Ώ  νεάνις άβρά και γλυκεία  
Βασιλεύς ισχυρός έάν ήμην 
Εϊς τάς χείρας άν ειχον ηνία  
Ευκλεών και μεγάλω ν χωρών.

Θά έδώρουν προθύμως τό στέμμα  
Τόν λαόν τήν πορφύραν τόν θρόνον 
—  Διά έν σου μειδίαμα βλέμμα  
Πάντα ταΰτα  μηδέν θεωρών.

Ώ  παρθένος θεός έάν ήμην 
Τών συμπάντων κυρίαρχος πλάστης  
Κ αι ά γγέλω ν, δαιμόνων έτοίμην 
Ύ π’ έμέ έάν ειχον σειράν.

Ουρανούς θά έδώρουν και κόσμους 
Έ νσο υ φ ίλημα μόνον λαμβάνω ν  
Θά ήμέλουντά  χάη τούς νόμους 
Παν τό ύδωρ και πάσαν ξηράν,

Ζ. Γ. ΦΥΤΙΑ.ΗΣ.

ΚΑΤΩ *2 ΤΟ ΤΙΑΑΟ (*).

Κάτω ’ς τό|’γ ιαλό  κάτω στό περιγιάλι 
κάτω ’ς τό ’γ ιαλό , κοντή 
νεραντζούλα φουντωτή.

Πλένουν χ ιώ τισσαις, πλένουν παπαδοπούλαις 
πλένουν χ ιώ τισσαις, κοντή 
νεραντσοΰλα φουντωτή

Ιΐλενουν κί άπλωναν και μέ τό άμμο ’παίζαν  
πλέναν κι’ άπλωναν κοντή κτλ.

(*)/Ορα Passow σελ. 427,
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Πλένει τοΰ παπά ή μικροπαντρεμένη 
πλένει τοΰ παπά, κοντή κτλ.

Φύσηξε βοριάς, μαΐστρος, τρεμουντάνα  
φύσηξε βοριάς κοντή κτλ.

Κ αι τής ’σήκωσε τ ’ άσπρο της φουστάνι 
και τής σήκωσε, κοντή κτλ.

Κ αι τής ’φάνηκε τ ’ άσπροΓτης ποδαράκι 
και τής φάνηκε, κοντή κτλ.

Έ λ α μ ψ ’ ό γ ια λό ς  κι’ ό'λο τό περιγιάλι 
ελαμ ψ ’ ό ’γ ια λό ς, κοντή κτλ.

Κάτεργο ’ρχετο και ελαμψε και έκεΐνο 
κάτεργο ’ρχετο, κοντή κτλ.

«’Ίσα , βρέ παιδιά, ίσα, βρε παλληκάρια, 
ίσα, βρέ παιδιά, κοντή κτλ.

Κ ι’ άν είν’ μ ά λαμ α , νάναι τής συντροφιάς μας  
κι’ άν εϊν’ μ ά λαμ α , κοντή κτλ.

Κ ι’ άν ειν’ κοπελιά, νάναι τοΰ καπετάνιου 
κΓ άν ειν’ κοπελιά, κοντή 
νεραντσοΰλα φουντωτή.

—  -----------------

Η ΑΕΪΜΟΝΙΑ (*).

Τής λεϊμονιάς ζητώ λεϊμόνι ένα, 
και ’κείνη μούλεγε πώ ; τάχουν μετρημένα  

λεϊμονιά μέ τά λεϊμόνια, 
μέ τά δροσερά σου κλωνιά  

Τής λεϊμονιάς ζητώ λεϊμόνια δύο, 
και ’κείνη μούλεγε έγώ δέν σοΰ τά  δίνω 

λεϊμονιά  ’λεϊμόνησέ με, 
δύο λεϊμόνια δάνεισε με.

Τής λεϊμονιάς ζητώ λεϊμόνια τρία, 
και ’κείνη μούλεγε έγώ δέν σ’ εχω χρεία. 

Αεϊμονιά, θυμήσου θά γεράσης, 
θάρθή καιρός νά κ ιτρινοφυλλιάσης,

(*) νΟρα Passow σελ. 4 6 7 .
• ·
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νά μαραθούν τά'δροσερά σου φ ύλλα  
και νά σου κα^ ή καρδιά σου, μωρή σκύλλα . 

Tijc λεϊμονιάς ζητώ λεϊμόνια τέσσερα 
και ’κείνη μούλεγε που V  εΐδα και που σ’ έξερα 

δύο λεϊμόνια ’ς ένα κλώνο 
δέν τόν νταγ ιαντώ  τόν πόνο.

Γης λεϊμονιάς|ζητώ λεϊμόνια πέντε 
και ’κείνη μούλεγε πάρε και δεκαπέντε 

δύο λεϊμόνια σέ μιά κλάρα, 
τάειδα μ ’ έπιασε τρομάρα.

Η ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ Ο ΓΟΥΜΕΝΟΣ.

Στό βουνό ’ναι μ ιά ’κκλησιά  
και τήν λένε Παναγιά· 
κι’ έχει μέσα μ ιά  ξανθή 
που δανείζει τό^φιλί.
'Όλοι όσοι τ ’ ακούσανε, 
όλοι πηλαλούσανε· 
τ’ ακούσε κι’ ό ’γούμενος 
κι’ έτρεξε ξεσκούφωτος· 
κ’ Γούμενε κακόμοιρε, 
ποδν’ τό καλιμαύκη σου ;
— Στό κελλ ί μου τ ’ άφησα  
γ ιά  φ ιλ ί πηλάλησα.

Τό rtepcoiiixor α γγέλλε ι nSr εργο* οΰτινος hvrizvxoY αΛοστΐλλεται rff 
Βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου·

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ κ α ι  ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ

ΜΥΡΟΑΟΓΙΑ ΑΕΥΚΑΑΟΣ ανέκδοτα μετά γλωσσικών προλεγομένων ΰπό Ίω . Ν. Στα*, 
ματέλον* σχολάρχου. Έκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Επτάνησος» εν Ζακύνθω 1 8 7 6 .

ΑΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ τοϋ έν τώ  δτίμω Κορθίω τής επαρχίας ¥Αν5ρθυ Συλ- 
λίγου. Έν Έρμουπόλει τύποις *Ρενιέρη Πρίντεζη 1 8 7 6 .

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΕΜΙΑΟΡΕΙΑ υπο Ά να σ τ. Παπαζαφειροπούλου συντάκτου τ ίς  ίφνμερί·
Jo? «Φωνίι τών Ε παρχιών». Έν Τριπόλει 1 8 7 0 .

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ απαγγελθείς τήν 2 8  ’Ιουνίου 1 8 7 6  έπί τοΰ νεκροΰ τοΰ Γερασίμου 
Αιβαδά ύπό Χαρ. ’Αννίνου (έκδίδεται δαπάνη τοϋ κοινού); Έν Κεφαλληνία έκ τοϋ τυπο
γραφείου « Ή ’Ηχώ» 1 8 7 6 .

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΣ ΕΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ύπό A. I. ’Αντωνιάίου. *Αθνίνησι 1 8 7 6  δραχ. 4.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, πίναξ έκ follio ΰπό Π. Κονδΰλη καί Α. Καντακίδη, 
^λειοφοίτων τών φυσικών επιστημών. Άθη'νησι 1 8 7 6  δραχ. 1 .

Κ.ΙΚ.ΕΡΩΝΟΣ ΤΡΕΙΣ ΛΟΓΟΙ, δ Α\ καί δ\ κατά Κ ατιλίνα καί ό ύπέρ ’Αρχών τοΰ 
ίοΐΥ,τοϋ μεταφρ. Π. Κουπιτώρη. Άθηνησι 1 8 7 6  δραχ. 1 .2 5 .

ΑΤΡΑΙ ΚΑΙ ΖΕΦΥΡΟΙ, ητοι συλλογή πστ' στίχων ύπό Κλεάνθους Παπάζογλη. Έν 
bpcitXot εκ τοϋ τυπογραφείου II. Πεστεμχλτζιογλ.ου 18/6.



ΕΙΔΟΠΗΟΙΣΕΙΣ

Αί άφορώσαι τό περιοδικόν έπ ιστολαί απευθύνονται .t^oc Γοκ πρόεδρον τής ίΛ ΐτρο“
πής  κ. 'A rz . Α. Κ ατταχ ίδην·

Α ί πληρωμαί γίνονται πρός τόν ταμ ίαν τής έπιτροπής κ. I .  Π d r  ο υ ,  μ.ετά την πα
ραλαβήν τοϋ Β/. φυλλαδίου·

Έν ταΐς έπαρχίαις δέ η τή  αλλοδαπή πρός τους κκ. άνταίτοκριτάς άντί άποδείξεω*
ΰπό τοϋ ταμ.ίου υπογεγραμμένης.

Αί έπιστολαί πρέπει νά ώσιν άπηλλαγμέναι ταχυδρομικών τελών.
Π ασααίτησις οίουδήποτε περί εγγραφής αύτοϋ ώς συνδρομητοϋ δέον νά συνοδεύεται 

μετά τοΰ άντιτίμ,ου τής συνδρομ,ής»
Έ πιστολαί περιέχουσαι '/ρήματα πρέπει ν’ άπΟΊτέλλωντχι έπι συστασει»

ΕΤΗ ΣΙ V ΣΪΝΑΡΟΜΗ

ΕΝ Α Θ ΙΙΝ Α ΙΣ .............................................................................  Ν . Δρ. 1 2

» ΕΠ ΑΡΧΙΑΙΣ......................................................... » »
» ΑΛΛΟΔΑΠΗ...........................................................  4>? 1ί*

ΣΤΝΛΡΟΜΗΤΛΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

■ϊό γραφεΐον τοΰ περιοδικοϋ κείμενον έν τώ  καταστήματι τοϋ Συλ- 
τών ‘Αγίων Θεοδώρων, καί εις τό τυπογραφεΐον «ο Μέντωρ» δόος

Έ>- 'Α θ ή να ς  εϊς 
λόγου, παρά τόν ναόν 
Μενάνδρου άριθ. 3.

'E y  Ά γρ ιγ ίω  παρά τώ  κ. Ά ρ ιστ . Γούναρη 
ΐ*τρώ.

» Αίγείω παρά τώ  κ. Κωνστ. Ζησίου.
» Άμ.ισώ (Samsun) παρά τη φιλοπροόύφ 

λέσχη ή 'Λμισός.
» Γαλαξιδείω παρά τώ  κ. Ν. Λούκερη.
» Ζακύνθω παρά τώ  κ. Δ. Καλληνίκω.
Β Κωνσταντινουπόλει παρά τοΐς κκ. I, 

Γεωργαντοπούλω καί Α ίμ. Νονότη.
» Μεσολογγίω παρά τώ  κ. ΧΑ. Ιίαψάλη. 
» ''Υδρα παρά τώ κ.'Ιεροβέω.Κωστοπούλω.

Έν Κεφαλληνία Ν* Λομβέρδω 
» Παρισ.οις παρά τώ  κ. Σπ. Γ. Κ λάδφ  

(Boulevard St. Cermain 46 ).
» Σμύρνη παρά τώ  κ. Δ. Σαβελλή.
» Ταϊγανίω παρά τώ  κ. Μ ιχ.Γιανναρακάκη 
» Τεργέστη παρά τώ  άςιοτ. Συντάκτη τής 

(Κ,λειοϋς).
» Φιλιππουπόλει παρά τώ  κ. Β λ. Γ. Σκορ  ̂

δ έλη.
D Χ αλκίδ ι παρά τώ  άξνοτ.Συντάκτη τον 

«Ιϊύρίπου»,


