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ΠΟΛΙΤΙΚΠ ΕΙ1ΑΟΜΑΣ.

Ήγγέλθη τέλος τήν εβδομάδα ταύτην ή 
υπογραφή τής ανακωχής καί τοΰ πρωτοκόλ
λου τών βάσεων τής ειρήνης μεταξύ Ρωσσία; 
καί Τουρκίας, γενομε'νη τή πέμπτη τής παρ- 
ελθούση; έβδομάδος (19/31 ίανουαρίου) έν 
Άδριανουπόλει. Έπισήμως ούδέν είσέτι έδη- 
μοσιεύΘη ενταύθα ούτε περί τών τή; ανακω
χής όρων, ούτε περί τών βάσεων τής ειρήνης. 
Άλλ’ έκ τε τών ιδιωτικών πηγών καί έκ τών 
ήμιεπισήμων εις τά εύρωπαϊκά ανακτοβούλια 
ανακοινώσεων έγένοντο γνωστοί οί φανεροί 
τούλάχιστον όροι, οιτινες, καί ύποτεθέντο; 
ότι δέν ύπάρχουσι καί άλλοι μυστικοί περί ού 
ίσχυρόταται ύπάρχουσιν ύπόνοιαι, είσί τοιοΰ- 
τοι, ώστε δύναται πάς φιλόπατοις τοϋρκος 
ν’ άνακράζη βαρυθυμών τό τοϋ Κοσκιούσκου.

Αί βάσεις, άς ή Ρωσσία προέτεινε διά τήν 
ειρήνην, ή δέ Τουρκία άποδεξαμένη άπέστει- 
λε πληρεξουσίους τούς Σερβέρ καί Ναμήκ 
πασσάν πρός ύπογραφήν αύτών άναπτνσσο- 
jierur ιΐς ηξοχαταξχτιχο'ν; όρους ειρήνης, εί- 
σίν αί επόμεναι, ώς τούλάχιστον άνεκοινώ- 
θησαν είς τήν άγγλικήν κυβέρνησιν ύπό τοΰ 
έν Λονδίνω ρώσσου πρεσβευτοϋ.

Ή Βουλγαρία, έντδς των ορίων τής βουλγαρικής 
έθνότητος περιορίζομενη, οΰχί όμως έλάσσων τής 
ύπό τής Συνδιασκέψεως ύρισθείσης, αποβαίνει υπο
τελής αυτόνομος ηγεμονία, ή κυβέρνησι; αυτής 
έθνική χριστινανική, πολιτική έξ εντοπίων, άνευ 
τουρκικών στρατευμάτων, έκτο; έν τισιν δμσθησο 
υε'νοις σημείοις.

Ανεξαρτησία τοΰ Μαυροβούνιου, τοπική έπαύ- 

ξησις ίσοδυναμοΰσα προς το στρατιωτικόν καθεστώς, 
όρια κατόπιν όρισθησόμενα.

’Ανεξάρτητέ*  τής Ρουμανίας μετ’ απόχρωσης 
χωρογρα-ρικής άποζημιώσεως.

Ανεξαρτησία τής Σερβίας μετ’ έπανορθώσεως 
μεθορίων.

Αυτόνομος διοίχησις άποχρώντως ήγγυηαε'νη είς 
τήν Βοσνίαν καί είς τήν Έβζεγοίίνην.

"Ομοιοι μεταρρυθμίσεις είς τάς λοιπάς χριστιανι
κός έπαρχίας τής ευρωπαϊκής Τουρκίας.

’Αποζημίωσες εις τήν 'Ρωσσίαν διά τήν δαπά
νην too πολέμου· ό τρόπος τής αποζημιώσεως είς 
χρήματα, χώρας ή άλλα δρισθήσεται κατόπιν.

Μεταγενε^ίρα συνεννόησις πρδς φύλαξιν τώνρωσσι- 
κών δικαιωμάτων καί συμφερόντων ε’ν τοΤς πορθμοί;.

Τών βάσεων τούτων αποδεκτών γενομε'νων, σύμ- 
βχσις, ανακωχή καί αποστολή πληρεξουσίων πρδς 
άνάπτυξιν αΰτών είς προκαταρκτικούς όρους ειρήνης.

Τοιαϋται άρα αί βάσεις έφ’ αίς ή Τουρκία 
συνήψε τάς διαπραγματεύσεις καί αΐτινε; i- 
νεπτύχθησαν, Κύριος οϊδε πώς, έν τοΐς προ
καταρκτικοί; όροι; τής ειρήνης. Πριν ή περί 
τούτου είπομεν, όφείλομεν νά σημεεώσωμεν 
δτι ούχ ήττον σκληροί φαίνονται οί τής ανα
κωχής όροι. Τοιοΰτοι λέγονται οί επόμενοι.

Έκκε'νωσις ύπδ τών τουρκικών στρατευμάτων 
τών It τή Βουλγαρία φρουρίων Σιλιστρίας,’Ρουστου ■ 
κιου καταληφθησομε'νων ύπδ τών 'Ρώσσων, Βιδυ- 
νης, καί Βελογραδζήκ καταληφθησομε'νων ύπδ τών 
βουμανοσερβικών στρατευμάτων.

Όροθετική ζώνηόρίζεται περί τή< πρωτεύουσαν 
διά μέν τούς 'Ρώσσους ή γραμμή ή διήκουσα άπδ 
*Λκ Βουνάρ έπί τοΰ Εΰξείνου μέχρι τοΰ Κιουτσούκ 
Τσεκμετζέ έπί τής Προποντ.'σος, έμπεριε'χουσα τά 
δχυρώματα τής πρωτευούση:, διά δέ τούς τούρκους ' i 
10 μίλια άπδ τοΰ κε'ντρου τή; πρωτευούσης αΰτών,
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τοϋ ιν τω μεταξύ έδάφους 10 περίπου μιλιών τί 
ρηχός μένοντος ουδετέρου.

Κατά την Καλλίπολιν τά δχυρώματα Πλάγιά 
ρίου με'νουσιν έντός της βϋδετέ’ρας ζώνη; χα'ι έχχι- 
νοΰνται ύπδ τών τουρκικών στρατευμάτων.

Πανταχοΰ άλλοθι έπιχρατεΤ ή βάσι; τβΰ utipos 
sidetis (τών ήδη χχτεχομένων).

Οί Ρώσσοι διά τοιαύτης ανακωχής μαται- 
ouatv εχ τών ποοτέρων πάσαν τών Τούρκων 
συζήτησιν ώς προς τήν οριστικήν ειρήνην, 
διότι συζήτησες τοιαύτη μόνον έπί τώ δοφ 
έλπίδος, έστω καί ασθενέστατης, περί άντι- 
στάσεω; δύναται νά γείνη, και κατχδικάζου- 
σιν αύτήν εις ύποχώρησιν κατά πάσας τάς 
διαφωνίας δσαι πιθανόν ν’ άναφυώσιν. ’Αλλ’ 
αδιάφορου τούτο- ή Τουρκία έγίνωσκεν έκ τών 
προτε'ρων ότι ήδυνάτει ν’άντιστη, αφού δ’ 
άπεδε'χετο τοιούτους όρους ειρήνης, ήδύνατο 
νά παραδεχθή καί τοιαύτην άνακωχήν.

Ούχ ούτως όμως έχει διά τήν Εύρώπην 
καί ιδία διά τήν Αγγλίαν καί τήν Αυστρίαν, 
ων τά συμφέροντα καιρίως παραβλάπτει ό 
διά τών όρων τούτων παντελής μετασχημα
τισμός τοΰ καθεστώτος τής Ανατολής πρός 
αποκλειστικόν όφελος τοΰ σλαυϊσμοΰ. Αί δυ
νάμεις αύται δικαίως συγκινούμεναι έκ τών 
κινδύνων, οίτινις άπορρέουσι δι’ αύτάς έκ τής 
έφαρμογής τών όρων τούτων, έδήλωσαν ήδη 
εις τήν 'Ρωσσίαν ότι ούδεμίαν παραδέχονται 
ειρήνην άνευ τής συμπράζεως τών εύρωπαϊκών 
δυνάμεων. Τά πολλά καί ποικίλα ζητή
ματα, άπερ άναφύονται έκ τών όρων τούτων 
ανεπίδεκτα είσιν άλλης λύσεως είμή εύρω- 
παϊκής. Ταϋτα μέν, οία τά τής Σερβίας, 
τοϋ Μαυροβούνιου, τής 'Ρουμανίας εφάπτονται 
ιδία τών συμφερόντων τής Αύστρίας ή καί 
τής Γερμανίας, εκείνα δέ, οία τά τών πορθμών, 
τών χωρογραφικών έπεκτάσεων έν ’Ασία, τών 
συμφερόντων τής ’Αγγλίας. Άλλ’ ύπάρχει 
κοινόν τι σημείου, εις ό' συμπίπτουσιν τά συμ
φέροντα πασών τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, 
έστι δέ τούτο ή τού αύτονόμου βουλγαρικού 
κράτους έπέκτασις έν τή θράκγ καί τή Μα
κεδονία μέχρι τών παραλίων τοϋ Αιγαίου, 
έπέκτασις ήτι; ρίπτουσα καθ’ολοκληρίαν τόν 
μονον πρός τήν Κωνσταντινούπολή φραγμόν, 
τόν Αίμον, καί παραδίδουσα όλοσχερώς τό 
αύτόνομον το'το βουλγαρικόν κράτος ε·ς χεί- 
ρας τής δημιουργού αύτοΰ Ρωσσίας ήθελε κα
ταστήσει τήν Κωνσταντινούπολή αληθές κυ
βερνείου τής Ρωσσίας, ύπεΐκον εις τά νεύματα 

καί τάς έπιταγάς αύτής. Άλλ’ ή Ρωσσία διά 
τής έπεκτάσεως ταύτης τής Βουλγαρίας κα
ταστρέφει ταύτοχρόνως τόν μέγαν φραγμόν, 
δν ή Εύρώπη ήδύνατο νά έχη έν ’Ανατολή 
κατά τού σλαυϊσμοΰ, τόν έλληνισμόν. Όψέ 
οί Ευρωπαίοι κατενόησαν ότι ή Ρωσσία προ- 
τιθεται διά τής αύτονομίας τής Βουλγαρίας 
τήν καταστροφήν τοΰ ελληνικού στοιχείου 
καί έν αί; έπαρχίαις επικρατεί τοΰ σλαυϊκοΰ 
καί ότι δέν πρέπει νά διαρρυθμισθή τό άνα- 
τολικόν ζήτημα, έάν δέν ίκανοποιηθή κατ’ α
ξίαν τό μέγα τοΰ πολιτισμού στοιχείου όπερ 
καλείται έλληυισμός.

Άλλ’ όπόταν ταύτα όμολογώσιν ού μόνον 
τά τού τόπου όργανα άλλά και αύτός ό έπί- 
σημος κόσμος τής Αγγλίας καί τής Αύστρίας 
όταν λέγωσιν ότι έπέστη ή καταστροφή τού 
ελληνισμού, φυσικότατου βεβαίως θά φανή 
ότι ό ελληνισμός τήν έπικειμένην ταύτην κα
ταστροφήν βχθέως συναισθανόμενος έξήλθε 
τής έφεκτικής εκείνης θέσεως ήν έπέβαλλεν 
αύτώ ή ιδέα ότι κοινά έχει τά συμφέροντα 
πρός τά τής δυτικής Εύρώπης, ήτις ανεχό
μενη τήν σφαγίασιν τών ελληνικών δικαίων 
θά προέδιδε τά ίδια αύτής συμφέροντα. ΊΙ 
άποχή τού ελληνικού στοιχείου κατά τήν 
κρίσιμον ταύτην ώραν έκρίθη ύπό τών διε- 
πόντων τά τής Ελλάδος ώς έθνική αυτοχει
ρία καί άπέναντι τού έν Ήπειροθεσσαλίρε 
άρξαμένου ήδη οργασμού ή ελληνική κυβέρνη- 
σις διέταζε τήν ταξιαρχίαν τής άνατολικής 
Ελλάδος ύπό τόν στρατηγόν Σκαρλάτου Σοΰ- 
τσον νά είσελάσή εις Θεσσαλίαν.ΊΙ ταξιαρχία 
αΰτη συγκείμενη έξ οκτώ ταγμάτων πεζι
κού, τριών ίλών ιππικού, πέντε πυροβολαρ
χιών καί δύο εύζωνικών ταγμάτων, ήτοι έκ 
12,000 περίπου άνδρών, διέβη τό σάββατον 
τά μεθόρια, κατέλαβεν άνευ άντιστάσεως 
τούς έκεϊ τουρκικούς στρατώνας καί προήλασε 
πρός τά Φάρσαλα καί τήν Λάρισσαν.

Τήν άπόφασιν ταύτην έπεξηγών πρός τόν 
έν Άθήναις πρεσβευτήν τής Τουρκίας Φω- 
τιάδην βέην, είπε τά επόμενα :

Λιά του μέτρου τούτο> ή Ελλάς δεν επιδιώκει 
πόλεμον πρδ; τήν Τουρχίχν, άλλά μόνον έγγύησιν 
τή; άσφαλείχ; τοΰ ομοφύλου λαοΰ τών έπαρχιών 
έκείνων χαί τής τήξεως έν αυτω τω βατιλείφ, ώς 
καί τήν δι-κίαν διαρρύθμισιν τών άφορώντων εις 
τά; ελληνικά; έπαρχιχς τοΰ οθωμανικού κράτους. 
Ή έχραγε'σχ έπανάστασις έν Θεσσαλίφ, συνοδευο- 
μένη υπό έπχνχστάσεως έν ΚρήτΤ| καί προμηνύουσα

άνυπέρθετον τήν έξέγερσιν καί τών άθλων έλληνι 
κών έπαρχιών τοΰ τουρκικού κράτους, επιβάλλει 
υποχρεώσεις εις τδ ελληνικόν βασιλείου, γινώσκον 
έκ τών πρδ ολίγων μηνών συμβάντων οία έχουσι 
ν’άναμενωσι δεινά αί έπαρχίαι αυται έκ τών Κιρ
κασιών, τών Γκε'γκων χαί τών Ζεϊμπέχων, ών τάς 
ωμότητας άνωμολόγησεν έν τω άγγλικω Κοινοβού
λια) έσχάτως χαί αυτός ό έπί τών εξωτερικών τής 
’Αγγλίας υπουργός. ,

Ή Τουρκία, μεθ'ολας τάς τότε γενομένας πα
ραστάσεις παρά τής έλληνιχής χυβερνήσεως χαί 
παρ’ αύτών τών μεγάλων δυνάμεων τή προσκλήσει 
τής 'Ελλάδος, ου μόνον δέν άνεκάθεσεν, έχ τών ελ
ληνικών έπαρχιών τάς δρδάς έχείνας, άλλά διετρά- 
νωσεν ό'τι, εν τ, εύρίσκετο καταστάσει, ήτο ήναγχα 
σμε'νη μόνον τοιοΰτον στρατόν νά διατηρή έν ταΐς 
έπαρχίαις έκείναις- άν τότε ή Ελλάς παρε’στη ά- 
χίνητος ένώπιον τής δηώτεως τών Άμπελαχίων, 
τής'Ραψάνης, τοΰ Λιτοχωριου χαί πλειστων άλλων 
χωμοπόλεων χαί χωρίων τής Θεσσαλίας, αδύνατον 
είναι νά έπιτρέψη τήν έπανάληψιν όμοιων σκηνών. 
Εις πρόληψιν άρα αύτών καταλαμβάνει τά; επαρ
χίας, έκπληροΰσα υπέρτατου καθήκον φιλανθρωπία; 
καί προνοίας υπέρ τής δημοσίας τάξεως, έν ού τή 
εκπληρώσει θά έχη βεβαίως έπινεύουσαν τήν Ευ
ρώπην.

Έν τω αύτφ πνεύματι άπεστάλη διακοί- 
νωσις καί εϊς εύρωπαϊκάς δυνάμεις έν ή έξε- 
φράζετο ή έλπίς ότι αί δυνάμεις ήθελον έκτι- 
μήσει τούς λόγους οίτινε; παρώρμησαν τήν 
'Ελλάδα εις τό διάβημα τούτο καί παρεκα- 
λοΰντο νά κοινοποιήσωσι τή Ύψ. Πύλγι τήν 
άπόφασιν ταύτην τής ελληνικής κυβερνήσεως. 
Αί εύρωπαϊκαί δυνάμεις άποδεζάμεναι τήν 
κοινοποίησιν ταύτην σιωπηλώς, ούτως είπεΐν, 
έφάνησαν έπιδοκιμάζουσαι τήν άπόφασιν. ΊΙ 
Ύψ. Πύλη άποτραπείσα τοΰ νά προβή εις τά 
έσχατα μέτρα άπέστειλε καί αΰτη διακοίνω- 
σιν εις τά; δυνάμεις,ής τήν έννοιαν συνοψίζου- 
σιν ώς επομένως τά έπιτόπια φύλλα.

Ή Πύλη πληροφορεί τά ανακτοβούλια οτι ώς 
προεικάζετο έχ τών στρατιωτικών προπαρασχευών 
τής 'Ελλάδος, ή δύναμις αΰτη διέταξε τήν είσέλα- 
σιν ενός στρατιωτικού αύτής σώματος εις τδ οθω
μανικόν έδαφος, κηρύξασα ταύτοχρόνως ότι ή φιλάν 
θρωπία ήτο σκοπός τοΰ μέτρου τούτου ληιθέντος 
πρδ; διατήρησιν τής τάξεως καί προστιθεΤσα ότι 
δέν θεωρεί έαυτήν εις χατάσταπν πολέμου μετά 
τής Τουρκίας χαί δεν θέλει νά διακόψη τάς μετ’ 
αύτής σχέσεις της.

Τδ τηλεγράφημα τής Υψηλής Πύλης έχτίθησι 

τους λόγους, οί'τινες καθιστώσιν απαράδεκτου τήν 
πρότασιυ, ήν ή Ελλάς προβάλλεται καί προστί- 
θητιν ότι ή δύναμις έχείνη έχει έπίσης άδικον θέ- 
λουσα νά δικαιολογήση τδ ύπ’αύτής ληφθέν μέτρου 
δΓένδεχομένου κιυδύνου διά τδ ελληνικόν στοιχείου, 
άπειλούμενον έχ τής υπεροχής τοΰ σλαυϊκοΰ, διότι 
κατά τινα τώυ όρων τής μετά τής ί’ωσσίας είρή- ' 
νης απασαι αί έπαρχίαι τής ευρωπαϊκής Τουρκίας 
θέλουσι λάβει θεσμούς, δι’ών χορηγηθήσεται αυ- 
ταΐς έντελής ίσότης.

Τδ τηλεγράφημα έυ τέλει ποιείται έπίχλησιν εις 
τήν φιλικήν μειολάβησιν τών δυνάμεων, όπως πιί- 
σωσι τήν 'Ελλάδα νά εγχαταλίπτ) τήνεαυτής άπό- 
φασιν έπανερχομένη εϊς τήν δδδν τής τιμιοτητος 
χαί τοΰ νομοταγούς.

Εί; τήν διακοίνωσιν ταύτην άπήντησαν 
ήδη δύο τούλάχιστον, ώς λέγεται, τών εύ
ρωπαϊκών δυνάμεων, ή Γαλλία καί ή Ιταλία 
συμβουλεύσασαι τήν Ύψ. Πύλην νά ύπομείνρ 
κχί ν’ άφήσν) εις τό εύρωπαϊκόν συνέδριου τήν 
φροντίδα τής έπιλύσεως τοΰ ζητήματος. Έπί 
τούτω βεβαιούται ότι ή Ύψ. Πύλη άνέστειλε 
τάς δοθείσας διαταγάς περί στρατιωτικής έ
νεργείας.

Έν τούτοις, ώς διάφορα τηλεγραφήματα 
τών εύρωπαϊκών έφημερίδων άγγέλλουσιν, ·ή 
δημοσία γνώμη έν τε Γαλλία καί έν ’Αγγλία 
φαίνεται εύμενώς διατεθειμένη πρός τό ελ
ληνικόν κίνημα. Ούτως, φέρ’ είπεΐν, άγγέλ- 
λεταε ότι έν τω άγγλικώ Κοινοβουλίφ έμελλε 
νχ συζητηθή τήν 25/4 ή έπομένη πρότασις: 
«ΊΙ ’Αγγλία οφείλει νά ύποστηρίξν) τήν Ελ
λάδα, όπως αύξηθεΐσα άποτελέση πυρήνα 
σπουδαίου κατά τής Ρωσσίας».

Κατ’ άλλο τηλεγράφημα, ή Γαλλία είπεν 
πρέπει νά ύποστηριχθή ό ελληνισμός κατά 
τού σλαυϊσμοΰ καί ότι πολλοί Γάλλοι έρχον
ται εις Ελλάδα ώ; έθελονταί. Έάν δέ πι- 
στεύσωμεν εϊς άλλην τινά ε’.δησιν, ό λόρδος 
Αέρβυ άπήντησεν ότι οφείλει πρώτον νά συν- 
εννοηθή μετά τών συναδέλφων αύτοΰ πριν ή 
δώ οριστικήν άπάντησιν, άλλ’ ομολογεί ότι ή 
ελληνική κυβέρνησις έπεδείξατο άκραν με
τριοπάθειαν. Αύτός, καθό Άγγλος, είναι ύπέρ 
τού έλληνισμού όπως καί τό άγγλικόν έθνος, 
ού τά συμφέροντα ταύτίζοντχι μετά τού ελ
ληνικού στοιχείου κατά τού σλαυϊσμοΰ.

Τήν τελευταίαν ώραν μανθάνομεν ότι οί 
πληρεξούσιοι Σερβέρ καί Νσμίκ πασσάς επα- 
νήλθον χθές περί μεσημβρίαν εϊς τήν πρωτεύ-’ 
ουσαν, άποφασισθέντος, λέγε αι, ύπέρ τών έμ-
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πολέμων ένεκα τής έντονου στάσεως τής 'Αγ
γλίας κα1. τής Αύστρίας όπως ή οριστική ει
ρήνη γένηται άφοΰ πρώτον συνέλθϊ) καί άπο- 
φασίσγ τό ευρωπαϊκόν συνέοριον.

ΔΙΙΙίΟΣθΕΜΚ ΑΙ ΑΝΑΒΑΟΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ.
Περ'ι τοΰ ζητήματος τών πορθμών προχειμένου 

χαί περί τών βωσσιχών έπ'ι τδ Βυζάντιον προελά 
σεων ή Γαλλική Δημοκρατία, οργάνου τοΰ 
χ. Γαμβέττα άνεμνήσθη λίαν εΰστόχως τών λόγων 
ο8ς ό Δημοσθένης έν τώ περί τών έν Χερβο- 
νήσφ λόγφ αύτοΰ άπέτεινεν εις τούς ’Αθηναίους, 
συμβουλεύων αυτούς δ'πως βοηθήσωσι τούς Βυζαν
τίους ί'να μή φθάς τήν πόλιν καταλάβη Φίλιππος 
δ Μακεδών. Πολλήν χαί τότε δ ά τούς ’Αθηναίους 
ώς σήμερον δια τούς Άγγλους, σπουδαιότητα είχε 
τδ ζήτημα τών πορθμών χαί τδ μή έπιτραπήναι 
την χατάληψιν τοΰ Βυζαντίου φιλοδοξώ μονάρχη, 
δυναμε’νω κατά βούλησιν συγχλείειν τήν κλε'δα 
ταύτην δύο θαλασσών. Τδ όργανιν τοΰ χ Γαμβέτ- 
τα συνίστησιν εις τούς άγγλους ρήτορας τής Οΰ- 
εστμινστέρης τούς λόγους τούτους, οΰς έν τή ΓΙνυ- 
χί άπήγγελλε τώ 341 π. X. δ μέγας τής άρχαιό 
τητος βήτωρ.

Νυνί, έλεγε, δύναμιν μεγάλη/ εκείνος— οΰχί Ά 
λέξανδρος δ τσάρος, άλλα Φίλιππος δ Μαχεοών 
— έχων έν Θράκη διατρίβει χα'ι μεταπέμπεται 
πολλήν άπδ Μακεδονίας χα'ι Θετταλίας. Έάν 
ουν περιμείνας τούς έτησίας έπί Βυζάντιον έλθών 
πολιορχή, πρώτον μέν οίειθε τού; Βυζαντίους 
μενεΤν έπ'ι τής άνοίας τής αυτής ώσπερ νυν χα'ι 
ούτε παραχαλέσειν υμάς ούτε βοηθεϊν αύτοΤς ά- 
ξιώσειν; ’Εγώ μέν οΰκ οιμαι, άλλά χα'ι εΐ τισι 
μάλλον άπιστοΰσιν ήαΐν, χα'ι τούτου; είσφρήσε- 
σθαι μάλλον ή ’κείνω παραδώσειν τήν πόλιν, άν 
περ μή φθίση λαβών αΰτούς. Οΰκοΰν ημών μέν 
ού δυναμένων ένθένδ’άναπλεΰσαι, έκεϊ δέ μηδεμιας 
ύπαρχούση; έτοιμου βοήθειας, οΰδέν αΰτούς ά- 
πολωλέναι χωλύσει. Νή Δία, χακοδαιμονοΰσι 
γάρ άνθρωποι καί ύπερβάλλουσιν άνοίφ. Πάνυ 
γε · άλλ' όμως αΰτούς δ ε ϊ σώς είναι· 
συμφε'ρει γάρ τήπόλει.

'Ο παραλληλισμός μεταξύ Βυζαντίων καί Τούρ 
κων καί μεταξύ ’Αθηναίων καί Άγγλων έστίν άλη- 
θώ; προσφυέστατος. Άλλ’έάν ήναι άληθές, δ’τι οί 
νΰν τοϋ Βυζαντίου κάτοχοι χακοδαιμονοΰσι καί 
ύπερβάλλουσιν άνοία, οΰδε'ις όμως εύρέθη Δημο
σθένης όπως εί.τη τοϊς Άγγλοις ότι αυτούς δεϊ 
σώς είναι συμφέρει γάρ τή Ευρώπη

Άλλως δ’άπίθχνον ό'τι ή φωνή τοιούτου βήτορος θά 
ητο τοσοΰτο ισχυρά έν Αγγλία, οσον ή τοΰ Δη- 
μοσθένους πείσαντο; τού; Αθηναίους βοηθήσαι τοϊς 
Βυζαντιοις χαί σώσαι την πόλιν άπδ τής τοΰ Φι
λίππου καταλήψεως. Οί Αθηναίοι συμμαχήσαντες 
μετά τών Κωων, Χίων χαί Ροδίων έπεμψαν δύ- 
ναμιν ύπδ τδν ίχανώτατον στρατηγόν Φωχίωνα, 
3ς έξη.άγκασε τδν Φίλιππον τω 340 π. X. λΰσαι 
τήν πολιορκίαν τοΰ Βυζαντίου, τής Περίνθου (Η
ράκλειας) χαί τής ευρωπαϊκής άχτής του 'Ελλη
σπόντου. Έφ’ώ χαί δικαίως χαυχώμενος έλεγε δέκα 
έτη περίπου βραδύτερου έν τω περί Στεφάνου 
λόγω αΰτοΰ πρδς τούς ’Αθηναίους.

Τίς ήν δ βοηθήσα; τοϊς Βυζάντιοι; χαί σώσας αΰ- 
τους ; τίς δ χωλύσας τδν Ελλήσποντον άπαλ- 
λοτριωθήναι κατ’έκείνους τούς χρόνους ; Ύμεϊς, 
ώ άνδρες Αθηναίοι, τδ ο’Ί'μεϊς δ'ταν ε’πω τήν 
πόλιν λέγω. Τίς δ’δ τή πόλει λέγων καί γράφων 
καί πράττων καί απλώς εαυτόν εις τά πράγματα 
διδούς ; Έγώ».

Εΰγνωμονοΰντε; έπί τούτω οί Βυζάντιοι χαί Πε- 
ρινθιοι χαί οί τών παρελλησποντείων πόλεων κάτοι
κοι στέφανον τοϊς ’Αθηναίοι; έψηφίσαντο. Καί 
τδ μέν Βυζαντίων χαί Περινθίων ψήφισμα ειχεν 
ούτως-

Έπί Ίερομνάμονος Βοσπορίχω Δαμάγητος έν τα 
άλίςρ έλεξεν, έκ τάς βωλας λαβών βήτραν ’Ε
πειδή δ δίμος δ Αθηναίων έν τε τοϊς πρόξενό- 
μένοις καιροϊς εΰνοέων διατελεϊ Βυζαντιοις καί 
τοϊς συμμάχοις καί συγγενέσι Περιιθίοις καί πολ 
λάς χαί μεγάλας χρείας παρέσχηται, έν τε τω 
παρεστακότι καιρίρ Φίλιπποι τώ Μαχεδόνος έπι- 
στρατεόσαντος έπί τάν χώραν καί τάν πόλιν 
έπ’ άναστάσει Βυζαντίων χαί Περινθίων, καί 
τάν χώραν δαίοντος καί δενδροχοπέοντος, βοηθή- 
σας πλοίοισιν εκατόν χαί είκοσι, χαί σιτω, καί 
βέλεσι, καί δπλίταις, έξείλετο άμμε έκ τών με
γάλων χι»δυνων, χαί άποκατεστασε τάν πάτριον 
πολιτείαν, χαί τώς νόμως καί τώς τάφως, δεδό- 
χθαι τώ δάμφ τώ Βυζαντίων καί Περινθίων Ά- 
θηναίοις δόμεν επιγαμίαν, πολιτείαν, έγκτασιν 
γδς χαί οϊκιάν, προεδρίαν έν τοϊς άγώσι, πόθο- 
δον ποτί τάν βωλάν καί τδν δαμον πράτοις μετά 
τά [ερά καί τοΐς κατοιχεϊν έθέλουσι τάν πόλιν 
άλειτουργήτοις ήμεν πατάν ταν λειτουργιών στα 
σαι δέ καί εικόνα; τρεις έκκαιδεχαπήχει; έν τώ 
Βοσπορω στεφανουμενον τδν δαμον τών Αθη
ναίων ύπδ τώ δάμω τώ Βυζαντίων χαί Περιν- 
θίων άποστεϊλαι δέ καί δωρεάς έ; τάς έν τϊ 
Έλλάδι πανηγύριας "Ισθμια χαί Νέμεα χαί Ό

λυμπια χαί Πυθία, καί άνακαρύξαι τδν στέφα 
νον ω έστεφάνωται δ δάμος δ Αθηναίων ΰφ’ ύ 
μών, όπως έπιστέωνται οί "Ελληνες πάντες ’Α
θηναίων άρετάν καί τάν Βυζαντίων καί Περιν- 
θίων ευχαριστίαν.

Τδ δέ τών παρελλησποντείων ουτω

Χερβονησιτών οί χατοικουντε; Σηστδν, Έλεουντα, 
Μάδυτον, Άλωπεκόννησον, στεφανοΰσιθ ’Αθη
ναίων τήν βουλήν χαί τδν δήμον χρυσω στεφάνιο 
από ταλάντων εξήκοντα· χαί χάριτος βωμόν 
ιδρύονται (καί) δήμου ’Αθηναίων, ότι πάντων 
μέγιστον άγαθών πράττειν αίτιος γέγονε Χερρο- 
νησίταις, έξελόυ.ενος έκ τής Φιλίππου, καί σπο
δούς τάς πατρίδας, τούς νόμους, τήν έλευθερίαν, 
τά ιερά· χαί έν τώ μετά ταΰτα αΐώνι παντί ούχ 
έλλείψει ευχαριστών, χαί ποιών ό,τι άν δύνηται 
άγαθόν. Ταΰτα έψηφίσαντο έν κοινώ βουλευτηρίω.

Πρδ εικοσαετίας περίπου άνευρέθη έν Περαίσ. 
άγαλμα, ό'περ ώς έκ τών μεγάλων αΰτοΰ διαστά
σεων συνεβιβάζετο πρδς τά έν τώ ψηφίσματι τών 
Βυζαντίων δεικνυόμενα μέτρα. Ήν δέ τοΰτο γυνή 
ποδήρη περιβεβλημένη χιτώνα χαί πέπλον, ή; 
έλειπον ή κεφαλή καί ή δεξιά χείρ, ή; ή στάσις 
έφαίνετο ουσα ώσεί έκράτει στέφανον. Έκ τούτων 
δ ένταΰθα έλλόγιμο; κ. Δεθιήρος είκασεν ότι ή πό
λις ήν τών Βυζαντίων στεφανοϋσα τήν τών Αθη
ναίων, τδ δέ ψήφισμα έπεγέγραπτο έπί τής βά- 
σεως, ήτις άπωλέσθη Τδ άγαλμα σώζεται έν τώ 
κήπω τής έν Περαία αυστριακής χαισαροβασιλικής 
σχολής.

Ο ΙΙΡΟΔΟΤΟΣ.
Ή χήρα τοΰ πολυθρηνήτου ίστοριχοΰ, φιλοσόφου 

καί φιλέλληνας Γαλάτου χ. Έδγάρ-Κινέ έξέδοτο 
έπ’έσχάτων έν Παρισίοι; τά; τελευταίας αΰ
τοΰ σελίδας, άς διέχοψεν δ θάνατος. Τδ έχδο- 
θέν βιβλίον φέρει τδν τίτλον Ζωή χαί θάνατος 
τής ελληνικής διανοίας. Έκ τούτου άρυό- 
μεθα τάς έπομένας ώραιοτάτας περί τοΰ πατρ’ς τής 
ιστορία; Ήροδοτου σελίδας.

Έν τοΐς πρώτοι; βιβλιοες ό Ηρόδοτος άφηγεΐται 
κατά τδν τρόπον τοΰ λαοΰ. Επαναλαμβάνει τάς 
τελευταία; αΰτοΰ φράσει; ή τήν έννοιαν τουλάχι
στον αΰτών. Ούτως άπδ φράσεως εις φράσιν μετα
βαίνει επανερχόμενος είς τά άμέσως προηγούμενα. 
Τοΰτο τδ πρώτον ύφος, δ πρώτος τρόπος τοΰ Ηρο
δότου. ’Επάνοδος άναζευγνύσης διανοίας. ΙΙροχωρεϊ 
καί οπισθοχωρεί ώς ή πλήμμυρα· διηνεκής πα
λίρροια καί άμπωτις.

Άλλά τδν πρώτον τοΰτον τρόπον διαδέχεται δεύ

τερος. Περί τά τέλη τδ 8φος τοΰ 'Προδότου είναι 
δλως διάφορον. Ό 'Ηρόδοτος φωτίζεται, ώριμάζει, 
εξωραΐζεται, ένδυναμοΰται άπδ βιβλίου είς βιβλίον. 
Συγχρίνατε τήν ένάτην Μοΰσαν πρδς τήν πρώτην. 
Ποία διαφορά! Οϊ λόγοι είσίν ήχώ ζώντιον διαλό
γων. Ή άφήγησις έν τή άρχή έβαινε βραδέως· γοργω 
βαίνει τώ ποδί έν Σαλαμϊνι, έν Πλαταιαϊς. Αί δη- 
μηγορίαι μετά κόπου έσύροντο· έν τέλει φέρονται 
δρμητικώς.

Συνεχρίθη δ Ηρόδοτος πρδς τδν Φροασσάρ (γάλ- 
λον χρονογράφον). Υπάρχει αληθώς χρονογράφος 
ε'ν άρχή τοΰ Ηροδότου· άλλ’έν τέλει υπάρχει Θου
κυδίδης. Έν άρχή έστι λογοποιός- έν τέλει πολιτι
κός, στρατηγός. Κατ’άρχά; Ίων έστί τόν τε νοΰν 
καί τήν γλώσσαν· καθ’ίσον προχωρεί άποδαίνι1 
σχεδόν άττικδς, τήν τε βραχύτητα, τήν τε άχρί- 
βειαν, τόν τε αττικισμόν χαί τήν γλώσσαν αΰτοΰ.

Τά δύο τελευταία αΰτοΰ βιβλία μβταλλεΐά βϊσι 
φιλοπατρίας, ήρωϊσμοΰ. ’Απαράμιλλοι έν αΰτοΐς 
εΐσιν οί ’Αθηναίοι· πραγματοποιοΰσι τδ ιδανικόν 
τής πατρίδος, χαί ή πατρίς αυτή έστίν οΰχί μίχ 
πόλις, οΰχί είς λαός, οΰχί έν κράτος, άλλά μία 8λη 
φυλή, ή Ελλάς. Πρδς τήν Έλλαδα φυλήν άπο- 
βλε'πουσιν αεί οϊ Αθηναίοι· πρδς τήν Πελοπόν
νησον έξαιρετικώς οί Λακεδαιμόνιοι. Έχουσιν οδτοι 
δεξιότητα άναβάλλουσιν, ένίοτε μιχροΰ δεϊν"·παρα- 
διδόασι τούς τά πάντα ύπέρ αΰτών άπολέσαντα;· 
θέλουσι νά έξαπατήσωσιν αΰτούς. Οΰδένα άλλον 
λόγον τουτου ευρίσκει δ Ηρόδοτος, ή δ», δέν είναι 
πλέον άνάγχη τών ’Αθηναίων. Ήδύνατό τι χρεϊτ- 
τον είπεΐν δ Μαχιαβέλης ή δ Μοντέσχιος;

Φρονώ οτε τδ μεγαλεϊον, όπερ χατά τά μηδικά 
οί "Ελληνες έπεδείξαντο, ή πρώτιστη έγένετο πηγή 
έμπνευσεως τών μεταγενεστέρων αιώνων. Αί γε- 
νεαί δέν έπαυσαν άντλοΰσαι άπδ τής πηγής ταυ- 
της. Οί τραγικοί ιδία, έζησαν διά τών άναμνήσεων 
τούτων τής Σαλαμϊνος καί τών Πλαταιών. Ό έν- 
θουσιασμδς τών ήμερών εκείνων διτ,ωνίσθη έν τή 
έλληνική ποιήσει χαί παρ’ αΰτώ τω Άριστοφάνει.

Ή κοινή σύνεσις έπέβαλλε τήν είς τούς Πέρσας 
υποταγήν. Εϊπερ τοΰτο έγίνετο, έξαπώλλυτο τδ 
ελληνικόν πνεΰμα Κατάδηλόν έστιν οτι ίσοι τών 
Ελλήνων, χαί πλεϊστοι ήσαν, τήν 'Ελλάδα ηύτο- 
μόλησαν υπέρ τών Περσών, άπώλσντο σχεδόν διά 
τήν ιστορίαν οΰδέν πλέον έν τώ κότμω έπραξαν. 
Εξαιρώ τούς Θηβαίους, χάριν όφείλοντας μεγάλω 
τινί άνδρί, τω'Επαμεινώνδφ, ίστις ζών έξανέστησεν 
αΰτούς. άλλ’ αμα αΰτοΰ θανόντος σκοτία αΰτούς 
κατέλαβεν. ΊΙ μετά τών βαρβάρων συμμαχία 
άπέσπασεν αΰτών τήν ψυχήν καί τδ πνεΰμα καί 
οΰκ ΐσχυσαν άνορθωθήναι.

Οΰδέν περίεργότερον τής τακτικής τών Έλλη-
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νων iv Σαλαμΐνι κα'ι Πλαταιαϊς. Αληθή; αρχη
γό; δεν φαίνεται. “Εκαστος λαδ; υπάρχει έν τή 
τάξει αύτοΰ. Έν μόνον σύνθημα υπάρχει, ή Ελ
λάς, ήτις δπερίπταται υπέρ πάντας. Άλλ’ όμως 
δύναται τις νά εύρη κα'ι τα ίχνη πολεμικών συμ
βουλίων ώς έν τή Ί λ ι ά δι· καί τά συμβούλια ταΰτα 
ύπακούονται. Αί τριάκοντα ή τεσσαράκοντα μυ
ριάδες άτάκτων ΤΙερσών έπιπίπτουσιν έν Πλαταιαϊς 
καθ’ έκατονταχισχιλίων Ελλήνων. Έφε'ροντο έπ) 
λείαν, άλλά συντρίβονται κατά τών Λακεδαιμο
νίων. Τί αρα ην ή τάξις έκείνη δΓ ής έκαστος 
Σπαρτιάτης είχε περ'ι αύτδν επτά εί’λωτα; ; “Εχει 
τι τοΰτο τής τακτικής τής Ίλιάδο;.

‘Εν τούτοις, ε’ν ταϊς περ'ι μαχών άφηγήσεσιν δ 
Ηρόδοτος ουδαμώς μιμεϊται τδ ομηρικόν 3φος 
Ύπάρχουσιν ήδη τινες τών ακριβών έχφράσεων τών 
πολεμικών άνορών. Καταφαίνεται έκ τοΰ ύφους 
αύτοΰ οτι συνωμίλουν μετά τών στρατιωτών, μετά 
τών αρχηγών. Έχει τδ ύφος, τδν τόνον τών γε
γονότων.

Τδ γεννώμενον τής ιστορίας πνεΰμα σόμπαν ύ 
πάρχει έν τω Ήροδότω. Τούναντίον συμβαίνει έν 
τω Πλουτάρχω, έν ω τδ πνεΰμα τοΰτο έξαφανίζε- 
ται καταδαπανώμενον εις ανέκδοτα. Ή φράπες 
αύτοΰ συμπλε'κεται. περιπλέκεται διά ξένων προς 
αρτημάτων. Έν τή περιπλοκή ταυτσ, απολλυ- 
ται, έξογκοΰται ΰπερμέτρως, αποβαίνει χιόνος το
λύπη, ώστε δέν δύναται νά προχωρήστμ Ή ιστορία 
καλύπτεται ύπδ τήν φρασεολογίαν έν τω Πλου
τάρχω. Ζή, βαδίζε·, έπαισθητή έν πασίνέσ.-ιν έν 
τω Ήροδότω, και όταν έτι εις τά; παραδόσεις κα'ι 
του; μύθου; τών Θρακών κα) τών Θεσσαλών 
πλανάται.

Παρακολουθείς μέγαν ποταμδν, 8στις άπδ τών 
πορβωτάτων τή; ’Ασία; χωρών δρμώμενο; κρύπτει 
τά; πηγά; αύτοΰ, κυλινδεϊ παντδ προστυχδν, άπο 
πλανδται κα) διατέμνεται εί; πλείστου; έλιγμούς, 
κα'ι πλήρη; έτι τών άναμν ήσεων α; συναποσύρει 
έκβάλλει ήοέμα εί; τήν μικράν Ελλάδα ήν αδύνα
τον νά μή καταχλόσ^ χα'ι νά μή έξαλείψτ; άπδ 
τοΰ κόσμου. Τδ θε’αμα τοΰτο. οπερ τδ πρώτον 
έκτακτον ήν μόνον, υψηλόν αποβαίνει, 8τε ό ασθε
νής άνορθοΰται κατά τοΰ ίσχυροΰ, ό μικρό; κατά 
τοΰ πελωρίου, ή Ελλάς κατά τή; ’Ανατολή;.

Ή άμερολη·ψία τοΰ Ηροδότου προσήγγιζε πρδς 
αδιαφορίαν άλλ’ύποχωρεΐ τέλος χατά τήν ύπερτά- 
την ώραν. Ή μαρμάρινη έκείνη χε'ιρ, ήτι;, ώ; ή 
ειμαρμένη, άπεδέχετο έξ ίσου παν τδ πρδ αυτή;, 
πάλλει κα) άναθερμαίνεται έξ ανθρωπίνου αίσθή 
ματος. Νομίζω ότι βλέπω μέγαν ανδριάντα μετ’ά 
παθών δφθαλμών, μετ’αδυσώπητου ύψεως, οστις 
έπ) τών μεθορίων τών δύο κόσμων άπαυδα τέλος

έπ) τή άκινησίφ αύτοΰ· έμψυχοΰται, άγέρωχον 
λαμβάνει βλέμμα, ανοίγει τά μαρμάρινα αύτοΰ 
χείλη και δι’ένδ; ήγεμονιχοΰ νεύματος ποιεϊται 
τήν διαφοράν τοΰ “Ελληνος κα) τοΰ Βαρβάρου. Οί 
μέν δή “Ελληνες κα'ι οί Βάρβαροι.

Τήν ώραν ταύτην έννοώ τί ένίσχυσε τδν πατε'ρα 
τής ιστορία; εις τδ έργον αύτοΰ, πώς έδυνήθη νά 
πληροφορηθή έπ) τόπου περ) παντδ; 3, τι ίχνη 
άφήκεν έν τή μνήμη τών άνθρώπων, πώ; κα) αύ
τδς έπετέλεσε τδ του βαψωδοΰ έργον διότι δέν 
έπρόκειτο δι’αύτδν νά ευρ<) έγγραφα συνηθροισμένα 
έν βιβλιοθήκη άλλ’έδει τήν ήχώ τών παρεληλυ- 
ίότων πραγμάτων νά συλλέξη έν τή συνομιλίφ τών 
άνθρώπων. Τούτου ένεκα κα) ή γλώσσα αύτοΰ 
έτήρησε τδν τύπον τής δημοτικής αφηγησεω;· 
τούτου ένεκα τοσοΰτο συνεχώς παρουσιάζεται έν τή 
σκηνή έπαναλαμβάνων δ’τι έπληροφορήθη περ) 
όσων άφηγεϊται. ΊΙ μακρά αυτή περιήγησις ανα
καλύψεων θά ητο αδύνατος, έάν ό ‘Ηρόδοτο; μή 
υπεστηοίζετο ύπδ τοϋ σκοπού, 8ν διέβλεπε κα) 
πρδ; 0ν έχώρει διά μυρίων έλιγμών, τής συγχρού- 
σεω; δήλον ότι τής ’Ασία; κα) τή; Ελλάδος, χα'ι 
έπ) τέλους τής νίκη; τή; Σαλαμϊνος κα) τών 
Πλαταιών.

’Αναχωρεί, χατά τάς άρχάς τή; άφηγήσεω; αύ
τοΰ, άνευ προμεμελετημένου σχεδίου· άλλ’αί λέξεις 
αύται τή; Σαλαμϊνος, τών Πλαταιών, τά τρόπαια 
ταΰτα, απερ έπλήρουν τότε τά πνεύματα xa) 
έμελλον τοσαύτα; νά έμπνεύσωσι γενεάς, ζώσιν έν 
τή διανοία αύτοΰ. ΊΙ πρώτη αύτοΰ λέξις κατα
δεικνύει τήν Οέλησιν τοΰ νά μή άφήστ) νά περιπέ- 
σωτιν εΐ; λήθην αί μεγάλαι πράξεις, έργα μεγά
λα τε κα) θαυμαστά έπιτελεσθέντα έν τοΐς 
τών Ελλήνων κα) τών Βαρβάρων πολέμοις.

Έργα μεγάλατε κα) θαυμαστά, ο5- 
το; ό πρώτος λόγος κα) πάραυτα φαίνεται έπιλαν- 
θανόυενος αύτοΰ. “Ισταται πρδ παντδς αντικειμέ
νου, δπερ άπαντα, ναών, παραδόσεων, φυσικών 
θαυμάσιων- άρέσκεται παρατείνειν τήν άφήγησιν 
ταύτην, χαράττων τά προπύλαια έκεϊνα τή; παγ
κοσμίου ιστορίας. Γινώσκει 8τι πάντα ταΰτα άγου- 
σιν εί; τήν νίκην τή; ελληνική; φυλή; κα) ή χαρά 
μιδ; όλης γενεά; άνθρώπων ακτινοβολεί έπ) τής 
ιστορίας αύτοΰ

Εγκωμιάζεται ή τοΰ Ηροδότου γαλήνη. Άλλά 
πώς ήδύνατο νά στερήται τοιαντης αύτδς ό γι- 
νώσκων ότι απαν τδ παρελθόν έμελλε ν’ άπολήξτ) 
εις τδνθρίαμβον τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος; Ούδε'ς 
άνήρ έλληνική; φυλή; ύ μή έχω. τότε τδ συ αί
σθημα τής ίθανάτον δόξης τών μηδικών πολέμων, 
οί'τινε; ήτα. τδ άντικείμενον τών συνδιαλέξεων πάν 
των. Πώ; το αισθήματος τούτου θά έστερεϊτομο-

νο; δ Ηρόδοτο;; Τοΰτο ήν αδύνατον. Τδ αίσθηαα 
τοΰτο έζη έν αύτω κα'ι συνώδευεν αύτδν πανταχοΰ 
κα) έν τοΐς άντικειμένοις, άπερ ήταν πρδ; τοΰτο τά 
μάλιστα άσχετά. Ή χαρά τοΰ νικηφόρου έλληνι- 
κοΰ κοτμου ακτινοβολεί παρ’ Ήροδότω κα) έν αυ
τοί; τοΐς άδυτοι; τών ναών Αίγυπτου και Περσίας.

Ποία λύπη ήδύνατο νά καταλάβη “Ελληνα, 
άφηγούμενον τούς παρελθόντα; αιώνας, ότε έγίνω- 
σκεν ότι οί αιώνες ουτοι άπέληγον εΐ; τδν θρίαμβον 
τής έλληνικής φυλής ; Ό Ηρόδοτος εύρέθη καθ’ήν 
ώραν έτι τά πάντα έπλήρου ή άγαλλίασις έκείνη; 
τής νίκης. Ήδυνήθη νά δώση εις τήν ιστορίαν 
γαλήνην, ήτι; ούδέποτε πλέον άνευρέθη έν τω χό- 
σμω. Φαντάζομαι ότι ευχερές τδ είναι αμερόλη
πτου πρδς τού; ήττηθέντας- ποιον λόγον έξάψεως 
ή δργή; ήδύνατο έλλην ιστορικό; νά έχη κατά 
Δαρείου ή Ξέρξου ή Μαρδονίου, ο?τινε; έδωκαν τή 
φυλή αύτοΰ λαμπράν ευκαιρίαν γεννήσεως κα) πα- 
ραστάσεως έν τω κόσμω; Ούδέν μϊσο; ευρηται 
παρ’ Ήροδότω ούτε πολιτικόν ούτε θρησκευτικόν. 
Έσσ) ψυχή ευτυχής, διότι άφηγεϊται εύτυχή γε
γονότα.

Φρονώ ότι ψυχή ήτι; έν τεταραγμένοις καιροί; 
άνάγκην έχει ν’άνευρη τήν ισορροπίαν ούδέν κάλ- 
λιον νά πράξ-ρ δύναται, ή ν’άναδράμη εί; τδν βυθ- 
μδν τών ιστοριών τοϋ ‘Ηροδότου. Έάν ή ψυχή 
α3τη ήναι ίκανή νά συμμορφωθή έπ'ι μικρόν πρδ; 
τοΰτον, ανευρίσκει τήν θεραπείαν αύτής. Ούδεμία 
φιλοσοφία δύναται νά παραγάγη τήν ειρήνην, ήν 
παρέχει τδ θέαμα ηρωικών έργων άμερολήπτω; 
άντανακλώμενον έν άθανάτω διανοία.

Παρά τοΐς σύγχρονοι; ημών τδ φυλετικόν αί
σθημα παράγει τδ μϊσο; ή τούλάχιστον τήνάντι- 
πάθειαν. Έν τω Ήροδότω ούδέν τοιοΰτον υπάρ
χει. Ούδεμία σφοδρά υπάρχει κατά τών ξένων 
λέξις. Άρκεΐται όνομάζων αυτούς Βαρβάρου;. 
ΊΙ έλλειψι; αυτή αντιπαθειών, τδ μέγα έκεϊνο 
άμερόληπτον βλέμμα έπ'ι πασών τών ανθρωπίνων 
φυλών έχπλήσσει τδ πρώτον. Άλλ’έντή άμερο- 
ληψία ταύτρ υπάρχει τηλικαύτη πολυπραγμοσύνη 
πνεύματος, τοσοΰτον έπιμονος ποθο; τοΰ ΐδεϊν κα) 
γνώναι τδ άληθές, ώστε αισθάνεσαι τήν’ άνάγκην 
τοΰ άσπασθήναι αύτόν.

Παραδέχομαι ότι υπάρχει έν τούτω κα) τδ αί
σθημα τοΰ παιδδς, όστις μετά τής αύτής σπουδαιό- 
τητο; βλέπει τήν χλόην του άγροΰ κα) τήν δρΰν, 
τδν νάνον κα) τδν γίγαντα. Άλλ’ ή άθωότη; αυτή 
τοϋ πνεύματος, ήτι; έξεγείρεται έν παντ), άπαξ 
μόνον έθεάθη. Ό Ηρόδοτο; θεωρεί μετά τής αύτής 
έκπλήξεως τδ μέγα κα) τδ μικρόν, θεόν κα) σκώ- 
ληκα. Πάντα δι’αύτόν είσι μεγάλα κα'ι εΐ; πάντα 
δίδει τδ μεγαλεϊον.

“Οταν παραβάλληται πρδς τδν'Πρόδοτον όφροασ- 
σάρ, δέον νά μή λησμονήται ότι ούτος ε·χε ν’άφη- 
γηθή φρικαλέους πολέμους, τάς ήττας τών δμοφύ- 
λων αύτω, τάς δηώσεις τών άτάκτων. Άλλά τί 
κοινόν ή Κρεσύ κα) ή Άζιγχούρ έχουσι μετά τή; 
Σαλαμϊνος, τών Πλαταιών κα) τής Μυχάλης ; Έν 
μεσω τών συμφορών έκεινων δ γάλλος χρονογράφος 
διατελεϊ απαθή;· είναι άπλοϋ; ζωγράφο;· άπολαύει 
τοΰ θεάματος τών σφαγών έπιζητεϊ τήν χροιάν, 
αυτή δέ παραμυθεϊ αύτόν έπ) πασιν.

Τοΰτο τδ αντίθετόν έστι τοΰ Ηροδότου, όστις 
έπ’ι τή; είκόνο; αύτοΰ τδ φώ; προχέει τών Θερμο
πυλών.

Il R0MII ΤΟΥ ΠΜΕΤΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ.
(Συνέχεια και τέλος· ίδε άριθ 6).

Άλλ’όσω κα) ίν έξηκολουθει παρά τω ήμετέρω 
κλήρω ή χρήσις τής παπαλήθρα; μέχρι τοϋ δε-· 
κάτου πέμπτου αϊώνος κα) έτι βραδυτερον, δέν 
δυναμεθα έν τούτοις νά συμπεράνωμεν έντεΰθεν, 
ότι ή νΰν παρά τε τοΐς μοναχοί; κα) τοΐς έκ τοΰ 
κλήρου τή; ήμετέρας ’Εκκλησίας έπικρατοΰσα 
συνήθεια τοΰ βαθέως κομαν είναι μεταγενεστέρα 
τής δπδ τών Τούρκων άλώσεως τής Κωνσταντι- 
νοπόλεως. Διότι ή χομοτροφία ούδόλως έστ'ιν α
συμβίβαστο; πρδ; τήν παπαλήθραν, δύνανται δέ 
νά συνυπάρχωσιν άμφότεραι, ώ; κα) πράγματι 
συνυπήρχον παρά τοΐς έν Καλλαϊκή άναγνώσταις, 
ούς παρά τήν διάταξιν τής βωμαϊκής Εκκλησία; 
ένεργοϋντας έπετίμησε, καθά προείρηται, ή έν Το- 
λέδω Σύνοδος. “Οτι δέ κατά τδν δέκατον τέταρτον 
κα) δέκατον πέμπτον αιώνα ή μακρά κόμη ήν ήδη 
έν γενική χρήσει παρά τοΐς ήμετέροις, μαρτυροΰ- 
σιν αϊ έκ τής έποχής έκεινης περισωθεΐσαι ήμΐν 
εικόνες1, έν αΤς μοναχοί τε και κληρικοί ζωγρα- 
φουνται κομώντε; καθάπερ κα) οί νΰν. Άλλ’ ούτε 
προγενέστερον τοΰ δωδεκάτου αϊώνος καθ’ άς ηδυ- 
νήθημεν νά συλλέξωμεν μαρτυρία; τίθεμεν ήμεϊ; 
τδ έθο; τοΰτο. 'Ο χζ' κανών τή; πενθέκτη; χα'ι δ 
ις' τής έβδομη; οικουμενική; Συνόδου άπαγο- 
ρεύοντες τοΐς έχ τοΰ κλήρου πάσαν περ'ι τήν εν
δυμασίαν έπιτήδευσιν κα) καλλωπισμόν, ούδένα

1) Εικόνα; τοιαύτας τοΰ μέν δεχάτου τετάρτο» 
αϊώνος εϊδομεν τήν εικόνα Θεοδώρου τοΰ Μετοχί- 
του (ψ-1332) τοϋ χτίτορος κα) ηγουμένου τής Μο
νή; τής Χώρα; (Καχριέ τζαμισ'ι), άντιγραφεϊσαν 
ύπδ τοΰ κ. Κ. Όρφανουδάχη, τοΰ δ'ε δεχάτου 
πέμπτου αϊώνος τάς εικόνας Θεοδώρου τοΰ Γαζή, 
Χαλκοκονδυλη χα'ι άλλων, ύπδ τοϋ φιλομούσου δ- 
μογενοϋς κ. Ά. Καραθεοοωρή, δωρηθείσα; τω εν
ταύθα Έλληνιχω Φιλολογική Συλλόγφ.

ί

' ς



120 ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 121

λόγον ποιοΰνται ττερ: τή; κόμης κα'ι τής περί 
ταύτην έπιτηδεύσεως. Οί τόν λοιπόν εξωτερικόν 
καλλωπισμόν περί πολλοΰ ποιούμενοι βεβαίως θά 
•πετηδευον καί θά έκαλλώπιζον και την κόμην, 
• αν έτρεφον τοιαότην. Πώς δέ οί Πατέρες τής αυ
τής πενθεκτης Συνόδου θά έτάλμων νά κατακρί- 
νωσιν έν μέν τώ μβ' κανόνι τούς χομώντας έρηυί- 
τας, εν δέ τω τούς έκ τών λαϊκών την κόμην 
ποιχιλοτράπως έπιτηδεύοντας κα'ι καλλωπίζοντας, 
έάν αυτοί οί έκ τοΰ κλήρου έκόμων ; Ό,τι δέ μά
λιστα φαίνεται έπικυροΰν τήν μέχρι τοΰ δωδεκάτου 
αίώνος έλλειψιν τής μακρϊς κόμης τοΰ ήμετέρου 
κλήρου, έστιν ή εις τδν προμνημονευθέντα Ιχς' τής 
πενθέκτης Συνόδου κανόνα ερμηνεία τοΰ Ζωναρδ 
(11 18), έν η περιγραφών ουτος τήν τών συγχρό
νων αύτώ λαϊκών περί τήν κόμην κα'ι τδν πώγω- 
να θηλυπρέπειαν, δδύρεται μόνον τήν αδιαφορίαν 
τών τότε προϊσταμένων τής ’Εκκλησίας, έν ω, 
έάν καί οί κληρικοί έτρεφον μακράν κόμην, βε
βαίως θά κατηγορεί αυτούς ού μόνον ώς άδια- 
φοροΰντας, αλλά καί ώς αιτίους γινομένους τοΰ 
κακοΰ διά τοΰ έαυτών παραδείγματος. Πρδς πί- 
στωσιν δ'ε τών λεγομένων καί πρδς κατάδειξιν τής 
κατ’ έκεϊνον τδν χρόνον τούς πλείστους τών κο
σμικών κατεχούσης παραδόξου θηλυπρεπείας 
προσαγομεν αύτδν τδν Ζωναρδίν μετ’ ού μέτριας 
πρδς τήν έποχήν εκείνην δρθοεπεία; αμα καί καλ- 
λιεπείας λέγοντα τάδε: ·Οί μέν θείοι Πατέρες έ- 
κεΤνοι τοΰ δι’ έμπλοκής εύθετίζειν καί διασκευά- 
ζειν τάς κόμας ε’μνήσθησαν· ούδέν γάρ έτερον 
τότε περί τήν κόμην τισίν, ώς έοικε, περιείργα- 
στο, οΤαι νΰν τοϊς τριχοβάπταις καί τριχοπλάςαις 
περιεργάζεται, πασαν σπουδήν ποιουμένοις κομϊν 
καί γυναικώδεις τρέφειν βοστρύχους μέχρι ζωστή 
ρος καθιεμένους, εί δυνατόν. Τοΰτο δέ ούκ έκ μό
νου τοΰ μή κείρειν τής κόμης τδ περιττόν σφισιν 
έπιτηδεύεται, άλλά πρδς τδ μή σίδηρον άναβαί- 
νειν έπί τής κεφαλής αύτών. καί απαν τδ τήν 
χόμν.ν τρέφειν αύτοϊς πεφυχδς καί βαθεϊαν ποιεϊν 
περιείργασται. Πλάττονταί τε σφίσιν αί κόμα[ 
χαλάμοις συνδούμεναι, “ν’ αύταϊς ούλότης προς- 
γίνηται, καί βάπτονται δέ, ?ν’ ε’εν ξανθαί καί 
χρυσίζουσαι. Οί δέ καί υδατι τήν τρίχα τής κε
φαλής ποιοΰντες διάβροχον είληθερεϊσθαι ταύτην 
έν ακμή θέρους ανέχονται, έν’ αύτοϊ; τδ μέλαν 
μεταβληθείη τδ τών τριχών. Είσί δ’οί καί νόθου; 
πλοκάμους περιτιθέασιν έαυτοϊς, τήν έγγενή τε 
καί ξυμφυή ξυρώμενοι τρίχωσιν. Καί ή μέν κόμη 
νΰν ουτω τοϊς πλείοσιν εύθετίζεταί τε καί διε- 
σκευασται· απαν δέ τουναντίον περί τδν πώγωνα 
διαπράττεται. Οίς μέν γάρ άρτι τδ νεοτήσιον 
άνθος φύεται, ξυράται αύτίχα, ΐ’να μή εϊς ίουλον 

καταστή, άλλά λειότης αύτών έπιπρέπη ταϊς ό- 
ψεσι. και οίον είπεΐν, γυναικίζοιντό τε καί μα- 
λακίζοιντο. Οίς δέ προήκων δ χρόνος κατά συ
στήματα σχεδόν ποιεϊ τάς τρίχας τοΰ πώγωνος 
φυεσθαι, ί'να μή τήν ύπήνην φέροιεν καθειμένην. 
ουτοι άπέχωνται μέν ξυροΰ, κεράμου δέ τι θραύσμα 
άνθραςιν έκπυρούμενον τή ύπήνζ] προσφέρουσι καί 
τούτο» τοΰ πώγωνος απαν έκτεφροΰσι τδ αίωρού- 
μενον- λειπουσι δέ τοσοΰτον. ώς δοκεϊν άρτι τδν 
ίουλον φύεσθαι, καί τούς εϊς άνδρας ήδη τελέσαν- 
τας νεανίσκοις έοικέναι πρώτοις ύπηνήταις. Ταϋτα 
δέ ού τοϊς τυχοΰσι μάνας έπιτηδεύεται, άλλά καί 
τοϊς ϋπερλίαν αύτοϊς. "Οθεν κατενεχθέν τδ κα
κόν έγένετο πάνδημον, καί ως τι νόσημα ένσκή- 
ψαν τοϊς χριςωνύμοις πάντας σχεδόν έπιβόσκεται· 
καί ταϋτα τοΰ μέν θείου καί παλαιοτάτου θεσμοΰ 
εντω Δευτερονομιω λέγοντος· Ού ποιήσετε σισόην 
έκ τή; κόμης τής κεφαλής ύμών· τοΰ δέ μεγάλου 
Παυλου, Άνήρ έάν κομά, άτιμία αύτώ έστι, λέ
γοντος. Οί μέν ουν τή; Συνόδου Πατε'ρες τούς 
άπερ είρήκασιν άνω ποιοΰντας έπιτιμώσι πατρικώς 
καί αφορισμώ ύποβάλλουσιν- οί δέ νΰν Πατέρες 
τούς τά άπηριθμημένα ποιοΰντας περί τήν κόμην 
τε καί τδν πώγωνα, καί έτι μάλλον άσχημονοΰν- 
τας, καί ούτως είσιόντας έν ταϊς έκκλησίαις ού 
μόνον άνεπιτιμήτους έώσιν, άλλά καί εύλογοΰσι, 
και τών αγιασματων αύτοϊς μεταλαβεϊν αύτών 
βουλομένοις, βαβαί τής άτοπίας, μεταδιδόασι· καί 
ό κωλύων ταϋτα ούδείς- ού πατριάρχης, ούκ άλ
λοι άρχιερεϊς, ού μοναχοί, οΓς ώς πατράσι χρών- 
ται πνευματικούς οί ούτως άσχημονοΰντες».

'Π έν τοιαύτη δέ περιστάσει σιωπή αΐίτη τοΰ 
Ζωνάρι φαίνεται ήμϊν ουτω σπουδαία άπόδειξι; 
τής έλλείψεως τής μακρϊς κόμης τών ήμετέρων 
κληρικών τε καί μοναχών μέχρι τοΰ δωδεκάτου 
αίώνος, ώστε θεωρούμεν αύτήν ίσχυροτέραν έτέ- 
ρας μαρτυρίας άπδ τοΰ ενδεκάτου μέν αίώνος 
προερχόμενης, κατά τδ φαινόμενου δέ τδ έναντίον 
αποδεικνυουσης τών λεγομένων ημών. Έν τώ 
γνωστώ δηλ. λιβίλλω, όν έπί τοΰ πατριάρχου 
Κηρουλαρίου (1053) οί τοΰ πάπα άπεσταλμένοι 
έρ’ριψαν έπί τής άγιας τραπέζης, πρδς πολλαϊς 
άλλαις κατά τών ήμετέρων κατηγορία ις λέγονται 
καί τάδε· «Τήν κόμην τής κεφαλής καί τοΰ πώ
γωνος ώς οί Ναζωρηνοί (=Ναζιραϊοι) τρέφοντες, 
τούς τάς τρίχας τής κεφαλής κείροντας καί κατά 
τήν διάταξιν τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας τούς πώ- 
γωνας ξυρίζοντας εϊς τήν κοινωνίαν ο) καταδέ
χονται·. Καί δύναται μέν τις έκ πρώτη; όψεως 
νά ίκλάβη ώ; ζωγραφουμένην ένταΰθα τήν νΰν 
επικρατοΰσαν συνήθειαν, αλλ’ έάν άναλογισθώμεν 
ένθεν μέν τήν δι’ όλου τοΰ λιβέλλου διήκουσα z 

εμπάθειαν καί πικρίαν καί ύπερβολήν τών ταϋτα 
λεγόντων, ένθεν δέ τδν προδιαγραφέντα ήδη τύ
πον τής κουράς τοΰ ήμετ έρου κλήρου καί τοΰ τών 
Λατίνων, ότι δηλαδή ουτοι μέν έκτδς μικράς στε
φάνης τήν όλην κεφαλήν έξυροΰντο, οί or ήμέτε- 
ροι τουναντίον μικρόν μόνον τής κορυφής μέρος ξυ- 
ροΰντες τάλλα δέν έκείροντο, άλλ’ ώς εύπρεπέ- 
στερον συμμέτρωςέκοπτον τήν κόμην, έάν. λέγω, 
λάβωμεν ύπ’άψιν ταϋτα, ή μαρτυρία έκείνη άπόλ- 
λυσι τήν άξίαν αύτής. Άλλως έχει τδ πράγμα 
ώς πρδς έτέραν μαρτυρίαν μεταγενεστέραν τής 

δωδεκάτης έκατονταετηρίδος, καί έμπεριεχομένην 
έν τινι πραγματεία περί τών κακών εθί
μων τών Ελλήνων, (tractalu de Grtecorum
inalis consuctudinibus. έκδοθείση έν Ίγγολσταδ 
ταί 1616 ύπδ Πέτρου Στευαρτίου έν ταϊς πρδς 
Μανουήλ Καλέκαν σημειώσεσιν αύτοΰ), ένθα λέ
γεται: Graeci nequaquam venerantes pra;ce- 
plum aposfolicum illud (1, Κορ. ιά, 14). omnes 
cum inaximo studio incrementis capillorum 
oparani praestant. llujus lapsus cleriei maxime 
rei sunt et etiam monaclii, qros nullo modo 
decet nutrire- In corona; modum, sicut regula 
pr<Bcipit, tonsuram capillorum non faciunt, 
sed piene ut ninlieres in fronte dividendo dis
criminant, servatis undique capillis, ut colli 
nuda et aurium cartilagines protegant· S έστι 
μεθερμηνευόμενου· οί “Ελληνες ουδόλως σεβόμενοι 
τδ άποστολικδν έκεΐνο παράγγελμα (1, Κορ- ιά,14) 
πάντες [μετά μεγίστης σπουδής φροντίζουσι περί 
τής τών τριχών αύξήσεως. Διά τδ σφάλμα τοΰτο 
μάλιστα ένέχονται οί κληρικοί καί οί μοναχοί αύ- 
τοί, οίτινε; ούδόλως πρέπει νά κομώσιν. Ώς στε
φάνην, καθά ύ κανών έντέλλεται, δέν ποιοΰσι τήν 
τών τριχών κουράν, άλλά σχεδόν ώς γυναϊκες έν 
τώ μετώπω διαιροΰντες χωρίζουσι, διατηροΰντες 
πανταχόθεν τάς τρίχας, ί’να σκεπάζιοσι τά γυμνά 
τοΰ τραχήλου καί τούς χόνδρους τών ώτων.

Άλλ’έάν μέχρι τοΰ δωδεκάτου αίώνος ή συνή
θεια αυτή δέν ήτο έν χρήσει, τουναντίον δέ καί 
συνοδικοϊς κανόσιν άπηγορεύετο, πώς μετά ταϋτα 
είσήχθη ; Έκ πρώτης όψεως ήδύνατο τις νά ύπο- 
θεσν]. οτι έκ τών λαϊκών παρε'λαβον τδέθος τοΰτο 
οί μοναχοί καί κληρικοί, άφ’ού κατά τάλεγάμενα 
τοΰ Ζωναρά οί πλεϊστοι τών λαϊκών έκόμων γυ- 
ναιχωδώς· ή ότι μετά τήν ύπδ Λατίνων ά’λωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως (1201) καί τάς πολλά; 
κατά τών ήμετέρων βιαιοπραγίας ή πολλή πρδς 
έκείνους αντιπάθεια είσήγαγε τδ έθος τοΰτο πρδς 
μειζονα διάχιισιν απδ τοΰ δυτικοΰ κλήρου Άλλ’ 
ήμεϊς νομίζομεν, ότι ή άρχή τοΰ πράγαατος 
ζητητέα άλλαχοΰ. Δίς ήδη έμνημονεύσαμεν τοΰ

’ μ·6' κανόνος τής πενθεκτης Συνόδου καί τών έν 
αύτώ άναφερομένων έρημιτών κομών των, 
ούς ή έν λόγω Σύνοδος άπελαύνεσθαι τών πόλεων 
ορίζει. Οί μακράν τών πόλεων καί τών μοναστη- 
ρίων αύτών έν ταϊς έρημίαις χατ’ ιδίαν ζώντες ά- 
σκηταί ουτοι είτε μή θέλοντες μηδ’ δπωσοΰν νά 
μεταβάλωσι τδν κατά φύσιν έξω άνθρωπον, είτε· 
πιθανώτερον, μιμούμενοι τούς Ναζιραίους, χαί αυ
τοί ώ; τώ Θεώ αφιερωμένοι δέν έκείροντο τάς τής 
κεφαλής τρίχας. Ό δέ άριθμδς τών τοιούτων
έρημιτών χαί άλλοθι μέν, μάλιςα δέ έν τώ Άγιω- 
νύμω Όρει άπδ τοΰ ενάτου αίώνος ην ύπέρμε- 
τρος. ’Επειδή δέ διήγον βίον αύστηρότερον τών 
μοναχών, έχρησίμευον αύτοϊς ώςΆρότυπα απομι- 
μήσεως, όπως καί ουτοι τω έν κάσμφ κλήρω- 
Ουτω δέ πα ρέλαβον βαθμηδόν χαί κατ’ ολίγον τδ 
έθος τής μακράς κόμης άπδ μέν τών έρημιτών οί 
μοναχοί, άπδ τούτων δέ οί κληρικοί, καί τοσουτφ 
εύχολώτερον, δσφ πρδς τοΰτο ε’χον ού μόνον τούς 
Ναζιραίους τής Παλαιάς Διαθήκης, ών κατά τήν 
τώ Θεώ άφιέρωσιν ούδόλως οιέφερον, άλλά*  καί 
αύτδν τδν Σωτήρα, ό’στις, ώς Ναζιραϊος πάντως· 
άνέκαθεν ζωγραφεϊται φέρων μακράν κόμην.

J) The Adi Granth ή ή Ιερά Γραφή τών Σίκ 
μεταφρασθεϊσα έχ τοΰ άρχετύπου Γκουμουρχί 
μετά είσαγωγιχοΰ δοκιμίου ύπδ τοΰ D" Ernest 
Truilipp, βασιλικού καθηγητοΰ τών ανατολικών 
γλωσσών έν τώ πανεπιστηυίω τοΰ Μονάχου, μέ
λους τής βα-ιλιχής Βαυαρικής Ακαδημίας τών έ- 
πιστημών. Τή διαταγή τθΰ έπί τής’Ινδική; υπουρ
γείου- έν Λονδίνω, τύποι; Allen et C’ x«i Trflb- 
ner etC*.

Ταϋτα μέν ήμεϊς καθ' ας εχομεν προχείρους 
μαρτυρίας. Έάν δέ τι; πλείονας καί θετικωτέρας 
έχων μαρτυρία; εύαρεστηθή ή τδ έναντίον νά ί~ 
ποδείξη. ή διορθώσεις νά έπενέγκη έπί τών λεγο
μένων ήμών, προθύμως θέλο;αεν μεταβληθή, φρο- 
νοΰντε; ότι ούχί ήμεϊς τής ιστορίας, κυριεύομε»,

Β. Α.άλλ’ ή ιστορία ήμών.

ΑΑΙ-ΓΡΑΚ».
Άδι-Γράνθ1 δνομάζεται ή ιερά βίβλος ή ή 

Παλαιά Διαθήκη τών Σίκ, άποτελοΰσα δγ- 
κωδέστατον τόμον, ό ότοϊβς περιέχει υμνους καί 
άλλα άσματα, συγγραφέντα ύπδ τοΰ Νανάκ, όστις 
έστίν ό ιδρυτής τής θρησκείας ταύτης, καί ύπδ 
άλλων διαφόρων άγιων καί θρησκευτικών αναμορ
φωτών. Ό κατάλογο; τοΰ χανονος τή; θρησκείας 
τών Σίκ περιέχει καί άλλο όμοιον τούτου σύγγραμ
μα έπιγραφάμενον ή Βίβλος τοΰ Δέκατου Βα- 
σιλέως, όπερ συλλέξα; συνέταξεν δ δέκατος καί

·»
I
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τελευταίος Γκουρού, ήτοι πνευματικός αρχηγός, 
καθ’ ήν έποχήν ο! δπαδοί της θρησκείας ταύτης 
τής ειρήνης ένεκα θρησκευτικού καταδιωγμοΰ 
άπέβηταν φυλή πολεμιστών. Περ'ι τοΰ πρώτου μό- 
νον τών συγγραμμάτων τούτων ποιησόμεθα τδν 
λόγον ένταΰθα. Πολλας συνεχείς αλλοιώσεις ύπέ- 
στη ή θρησκεία έν ’Ινδική, αί δέ νεώτεραι αυτής 
τροποποιήσεις μετέχουσι μικρόν τι τοϋ πνεύματος τής 
διδασκαλίας τών αρχαίων συγγραφών· αιρέσεις νε'αι 
διεδε'χοντο άλλήλας, τινές μέν τούτων έββιζοβόλη- 
σαν, επειδή όμως πάσαι σχεδδν μετε'χουσι κατά 
τδ μδλλον καί ήττον τής κοινής ινδικής δνουατο- 
λογίας κα'ι τών εθίμων, μεγίστη διέμεινεν έν αύταΐς 
τάσις πρδς επάνοδον εις τά αρχαία δόγματα. Κα'ι 
αύτή ίτι ή θρησκεία τών Σ'ικ καίπερ βαθέα κατα- 
λιποΰσα ίχνη εις τήν ιστορίαν τοϋ τόπου εύρίσκε- 
ται κατά τδν Dr TrUIlipp · έν παρακμή καί τα
χέως άπεβήσεται ιστορική μόνον». Ό Νανάκ, δ 
ιδρυτής τής θρησκείας και πρώτος Γκουρού, έγεν- 
νήθη έν έτει <469 μ. X. Έπ'ι 100 ή 150 έτη 
πρδ τής έποχής ταύτης μέγας θρησκευτικός ανα
βρασμός συνετάραττε τήν ’Ινδικήν. Πολλοί ήγέρθη 
σαν άναμορφωταί σκοποϋντες τήν κατάλυσιν τής 
ειδωλολατρείας καί τών παχυλών τελετών τής έ- 
θνικής τοϋ τόπου λατρείας ν’ άναγάγωσι δέ τήν τών 
άνθρώπων διάνοιαν είς δοξασίαν κατά τδ μάλλον 
καί ήττον προσεγγίζουσαν είς τήν καθαρότητα τής 
πίστεως,· ήτις έν μόνον ύπέρτατον *0  ν άνα 
γνωρίζει. Μεταξύ τών διαφόρων τούτων κηρυγμά
των μάλλον άξιον σημειώσεως έστι τδ κήρυγμα 
Κεμπίρ τοϋ ύφαντοΰ, ίστις υπήρξεν ό ιδρυ
τής θρησκείας άριθμούσης καί νΰν έτι πολλούς οπα
δούς. Έτι δέ μάλλον αξιοσημείωτος έστιν δ άνήρ 
διά τήν έμμεσον επιρροήν, ήν έξήσκησε τδ κήρυγμα 
αΰτοΰ έπί τών λοιπών αιρέσεων, ή ώς αρχηγέτης 
δόγματος. Τά συγγράμματα αύτοΰ κατέκτων τάς 
πεποιθήσεις καί ήναπτον τδν ενθουσιασμόν τοΰ Να
νάκ, ή δέ έθνική τών Σίκ θρησκεία κατά μέγα 
μέρος οφείλει τάς άρχάς αύτής τή διδασκαλία ταύ- 
τη. ’Ολίγα γινώσκομεν περί τοΰ βίου τοΰ Νανάκ, 
καίτοι δέ έχει όνομα Μουσουλμανικόν, αμφίβολον 
δ'μως φαίνεται ίτι ήτο μουσουλμάνος. Έν τώ συγ- 
γράνματι αύτοΰ φαίνεται μέν γνωρίζων τήν διδα
σκαλίαν τοΰ Ίσλάμ, άλλά προφανώς καταφαίνε 
ται έν αύτω 5τι έγνώριζε καλλίτερον τά τών ινδι
κών θρησκευτικών γραφών. 'Ο Νανάκ άνήκεν ε!ς 
τήν εμπορικήν τής κοινωνίας τάξιν, ήν δέ δ άνήρ 
εμβριθής καί σύννους, άποτυχών έν τώ έμπορικώ 
σταδίω έπεδόθη όλος είς τδ κήρυγμα τών θρησκευ
τικών ιδεών. Κατά φυσικόν λόγον οί ακόλουθοι 
αύτοΰ άποδίδουσι τήν έπιστροφήν ταύτην είς 
θειαν αποκάλυψιν· δδηγδν έν τώ κηρύγματι αύτοΰ 

είχε τήν διδασκαλίαν τοΰ Κεμπίρ· πολλά τών γρα
πτών αύτοΰ κηρυγμάτων έν τοΐς εξής έσωματο- 
ποιήθησαν έν τή Γράνθ, οί’α υπάρχει καθ’ημάς. 
'Ο πρώτιστος λόγος δι- ίν τά συγγράμματα τοϋ 
Κεμπίρ τούτου έπέδωκαν τοσοΰτον ήν δ’τι έγράφη- 
σαν είς τήν δημώδη τής χώρας γλώσσαν. Ό Να
νάκ ηκολούθησε τδ αύτδ παράδειγμα. Ούτως ή 
Γράνθ έστι πολύτιμος, διότι υπάρχει μνημεΐον τής 
γλώσσης τών χρόνων καθ’ ου; οί ύμνοι ουτοι έποιή- 
θησαν.

ΊΙ θεμελιώδης διδασκαλία τοΰ Νανάκ ώς καί ή 
τοΰ προηγηθέντος αύτοΰ Κεμπίρ έστιν τδ ένιαΐον 
τή; θεότητος έν τώ υπερτάτφ Όντι. ΊΙ άρχή αυτή 
έπαναλαμβάνεται ε'ν άτελευτήτω ποικιλία εκφρά
σεων.

« Πώς δ’ονομάσω τδν δεύτερον; ούδείς έτερος 
υπάρχει.

«Έν παντί ΕΙΙ μόνος ύπάρχει—άσπιλο; ΕΙΧ».

Παρακατιών περί τώ» Μουσουλμάνων καί’Ινδών 
τδν λόγον ποιούμενος, λέγει.
«Λύο μέν είσιν αί όδοί, άλλ'εϊς μόνο; δ Κύριος».

Τδ υπέρτατο» τοΰτο ΟΧ πολυωνύμως άναφέρεται 
διά ποικίλων ονομάτων ληφθέντων έκ τής ινδικής 
μυθολογίας· καί τδ ύποτονθορύζειν δέ μόνον τδ 
ονομα αύτδ ώς μεγίστη εύσέβεια κρίνεται. Ό 
Γκουρού ή δ πνευματικό; τής αίρέσεως άρχηγδς 
τοσοότου μεγάλου απολαύει σεβκσμοϋ, ώστε κατήν- 
τησε παραπλήσιόν τι ήμιαποθεωθέντος μεγάλου 
άρχιερέως. Έάν δέ δέν έκόπτβτο άποτόμω; ή τής 
διαδοχής σειρά, πιθανώτατα δ Γκουρού ήθελε κα
ταλάβει τήν θέσιν αύτής τή; θεότητος. Οί χυδαίοι 
καί οσοι δέν έτυχον παιδείας, άουνατοΰντε; νά συλ- 
λάβωσι τήν άφτιρηυένην ιδέαν ένδ; δπερτάτου ο'ν- 
τος, είχον ανάγκην προσωποποιήσεώς τίνος, αί δέ 
καρδίαι αύτών φυσικώ; έστράφησαν πρδς τδν Γκου
ρού· άφότου δ'μως έξέλιπε» δ προσωπικός ουτος εΓς, 
οί έκ τοΰ άπλοΰ λαοΰ έπλασαν έκαστος Οεδν άνά- 
λογον τών έσωτερικών 
αύτών.

καί εξωτερικών άναγκών

Αδύνατον έντδς τοΰ στενοΰ τών δρίων τοΰ πα
ρόντος άρθρου νά έκθέσωμεν παν δ',τι δύναται νά 
δώσ-ij ακριβή εικόνα τοΰ περιεχομένου τοΰ βιβλίου 
τούτου, δ'περ έξεδόθη είς 4ον καί ουτινος οί ύμνοι 
καί αί σημειώσεις μόνον κατέχουσιν 700 ώς έγγι
στα σελίδα; λεπτών χαρακτήρων. Έκλέξαντες 
παραθέτομεν ώ; δείγμα δύο τώ» ύμνων τούτων τών 
έύκρινεστέρων καί εύκαταληπτοτέρων παρελείψα- 
μεν τήν φράσιν ώ αγαπητέ, ήτις προξενεί άλλο- 
κότω; διάφορον αποτέλεψα, επαναλαμβανόμενη 
μετά τδ τέλος έκάστης τριστιχίας έν τώ πρώτω τών 
ύμνων τούτων.

Α.
Τή χόριτι τοΰ Κυρίου μελετώ περί τοΰ Χαρί, 

Χαρί,
Τή Χάριτι τοΰ Κυρίου ψάλλω ασμα χαράς.
Εγειρόμενος καθήμενος, εύδων καί έγρηγορών 

πρέπει νά σκέπτηταί τις έπί τοΰ Χαρί δι’ δ'- 
λου τοΰ βίου του.

ΊΙ ιασι; διά τοΰ δνόματο; έδόθη μοι ύπδ τοΰ α
γίου (τοΰ Γκουρού).

Άφέθησάν μου τά αμαρτήματα καί έγενόμην κα
θαρός.

Ή χαρά άναθρώσκει, δ'λοι οϊ πόνοι μου έξέλιπον, 
τά βάσανά μου έξηλείφθησαν.

Ό άγαπητός μοι συνετάχθη μετά τοΰ μέρους 
αύτοΰ.

Ούτος έλευθερωθήσεται τοΰ ωκεανού τοΰ κόσμου.
Ό άναγνωρίσων τδν Γκουρού ώ; αληθή, τί φοβη- 

θήσεται ;
Άφ’ ό’του άπήλαυσα τής κοινωνία; τοΰ αγίου.
ΊΙ δυστυχία τοΰ έγωϊσμοΰ άπήλθεν άμα έμφανι- 

σθέντος τοΰ Γκουρού.
ΔΓ έκάστου άναστεναγμοΰ δ Νανάκ ψάλλει (τούς 

αίνους) τοΰ Χαρί
Έν τώ άληθεϊ Γκουρού εύρήσω προφυλακτήρων. 

Β.
ύΩ αληθή Γκουρού μου, δ'λος προσφέρομαι δλο 

καύτωμα πρδς σέ !
Άφιεροΰμαι ολος τή οψει σου, ύπερεχάρην δ'τι ί- 

δωκάς μοι τδ νέκταρ ονομα.
Σοφοί είσι δ'σοι υπηρέτησάν σε μετ’ αγάπης.
Εντελής χειραφέτησις έπετευχθη (τοΐς ακολουθοΰ- 

σι) τοΐς φέρουσιν έν ταϊςκαρδίαι; αύτών τδν 
θησαυρόν τοΰ δνόματο;.

Ούδείς έστι δωρητής ώςδΓκουρού,δ δωρησάμενος 
τήν ψυχήν (τδ δώρον δηλαδή δΓ ου ή ψυχή 
σωθήσεται).

Δεκτοί έγένοντο δ'σοι. τή εύνοία τής τύχης, συν- 
ηντήθησαν μετά τοΰ Γκουρού.

Οί άγαπώντες τδν ’Αληθή “Ενα άπολαύσουσι 
θέσεων ,’/να παρακαθήσωσιν έν τή αύλή αύτοΰ.

Έν χερσίν τοΰ πλάστου αί τιμαί, άπολαυσουσιν 
αύτών δ'σοι ανωτέρω έγράφησαν.

Αληθής έστιν δ πλάστης, αληθής ό δημιουργός, 
αληθής έστίν ό Κύριος, αληθές τδ ύποβαστά- 
ζον αύτόν.

Ή έντελής αλήθεια επαινείται ύπ’ έκείνου, ουτι- 
νος ή διάνοια καί ή άντίληψίς είσιν αληθείς.

’Εμπεριέχεται έν πϊτιν άδιαλείπτ···;. Ό Νανάκζή 
σιγή ύποτονθορύζων τδν “Ενα

Μεθ'δσα έγράψαμεν περί τε τοΰ ποιου καί τοΰ 
μεγέθους τοΰ βιβλίου, απορήσει τις πώς τοιοΰτον ον 
τδ έργον ε'ξεδόθη. ΊΙ απορία λύεται όταν μάθή ό

άναγνώστης οτι τδ σύγγραμμα μετεφράσθη καί 
έξεδόθη δαπάναις τής ινδικής κυβερνήσεως. Έάν 
τδ έργον έγκατιλείπετο είς τήν ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν, ή ήθελε μένει άνευ μεταφράσεως ή μετα
φραζόμενου ούδέποτε ίσως θά έξεδίδετο. Ευρίσκετο 
έν τή βιβλιοθήκη τ ής ινδικής κυβερνήσεως ώραΐον 
αντίγραφου τής Γ ρ ά υ 0, μετά δέ τήυ λήξιυ τοΰ
τώυ Σικώυ πολέμου φυσικώς έξηγέρθη παρά τοΐς 
κυβερνώσι επιθυμία δηως γνωρίσωσιυ τδμυςηριώδες 
περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου. Οί άγγλοε σοφοί η- 
δυνάτουν ν’ άποδυθώσιν είς τήυ έπιχείρησιυ- έδη- 
μοσιεύθη δ'μως ίκανώς π ςή περίληψις αύτοΰ έν τοΐς 
άπομνημονεόμασι τοΰ Trflbner. Ό ιεραπόστολος 
D' Trumpp, δ'στις μεγίστην κατέβαλε μελέτην 
περί τήν σπουδήν τών έπιτοπίων τή; ’Ινδικής δια
λέκτων, περιπιδημών έν έτει 1869 έν Αγγλία, άνε- 
δέχθη τήν προσενεχθεΐσαν αύτω έντολήν τής μετα- 
φράσεως, ταχέως όμως άνεγνώρισεν δ'τι άνέλαβεν έρ
γον άνώτερον τών δυνάμεων αύτοΰ. Έν έλλείψει 
γραμματικής καί λεξικών τής αρχαίας τής Γράνθ 
γλώσσης κατέφυγεν είς τήν διά ζώση; φωνής βοή
θειαν- κατά συνέπειαν συνεφώνησεν ίπως άπελθών 
είς ’Ινδικήν μελετήση έπιχωρίως τδ βιβλίον τή συν
δρομή τών ιερέων τών Σικών. Έν ’Ινδική διε’μεινεν 
έπί διετίαν περίπου. Τά διά ζώσης φωνής βοηθή
ματα ολίγον ωφέλησαν αύτδν, έπέτυχεν ίμως ν’ ά 
νεύρη αρχαία σχόλια, άτινα έχρησίμευσαν αύτώ . 
Τότε έπελάβετο καί πάλιν τής άναγνώσεω; τοΰ βι
βλίου, σημείων πάντα άχρηστον γραμματικόν σχη
ματισμόν άπαντόντα, σχηαατίζων κατά τδ ένδν λε
ξικόν καί συλλέγων έν πίνακι λέξεις πρδς άντιπαρά- 
θεσιν. Ούτω δή έφωδιασμένο; έπανέκαμψεν είς Εύ- 
ρώπην έν έτει 1872. Προϊόν τών άπδ τής έποχής 
ταύτης μελετών αύτοΰ έστι τδ έν λόγω έργον Καί
περ δέ ογκώδες ούτω τδ βιβλίον δέν περιέχει όμως 
έν μεταφράσει δλόκληρον τδ πρωτότυπον· διότι, κα
τά τήν κρίσιν τοΰ μειαφραςοΰ, ανωφελής σπατάλη 
χάρτου ήθελεν είσθαι τδ νά δημοσιευθώσι καί τά 
μικρότερα Ί’άγ (άσματα), άτινα ούδέν έτερόν είσιν 
ή κατά κόρον ατελεύτητος έπανάληψις διά παραλ
λαγής φράσεων πραγμάτων, άτινα ιρρέθησαν ήδη. 
Αογικώτερον δ'μως. καθ’ήμδς, ήθελε πράξει έάν με- 
τέφραζεν ιπισταμένως μίαν μόνην βίβλον τοΰ συγ
γράμματος μετά συλλογής τών μάλλον άξιοσημειώ- 
των ύμνων έκ τών λοιπών βιβλίων. Έάν δέν απα- 
τώμεθα ύμνοι τινές έμειναν άνευ μεταφράσεως, 
καίπερ όντε; σπουδαιότεροι άλλων οίτινες έδημο- 
σιεύθησαν.

Τδ αληθές έστίν 8τι δ D' Trumpp έπεχείρησε 
τδ έργον μετά πεποιθήσεως. ήτις έπραγματοποιήθη 
διά τής εΰρέσεω; τών βοηθημάτων αύτοΰ, δ'τι 
ήδύνατο νά φέρή είς πέρας τδ έργον διά τών
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έχ συγκρίσεως καί παραβολής εικασιών· δυσκο
λία/ άνεφύησαν, πολύς χατηναλώθη έπ) τοΰ έργου 
χρόνος, αϊ δέ άμφιβολίαι περ'ι τής άκριβείαςτής με- 
ταφράσέως άς έξέφρασεν ό I)’ Truinpp συνετέλεσαν 
πρδςμόρφωσιν ΰπολήψεως ήκιστα ευνοϊκής διά τήν 
άξίαν τοΰ έργου. Ουδέποτε έν ούδεμία συλλογή 
άνέγνωσέ τις παράγραφον, οϊα ή εξής τοΰ μετα- 
φραστοΰ, δυναμε'νη ν’άποτρέψη οίονδήποτε αναγνώ
στην τοΰ νά βίψη ί» βλέμμα εις τά πορβωτέρω 
τοΰ βιβλίου.

« Ή Γράνθ τών Σικών έστι με'γιστον βιβλίον 
άναχόλουθον κα'ι εις άχρον έπιπόλαιον, διά νά κά
λυψη δε ίσως δ συγγραφεύς τά ελαττώματα ταΰτα 
ίγραψεν έν σκοτεινή χα) άνωμάλω γλώσση. Διά 
τούς Εύρωπαίους ημάς αποβαίνει έπίπονον χαλ σχε
δόν χαταπληκτικδν έπιχείρηαα ν' άναγνώσωμεν χα) 
ίν μόνον 'Ράγ (ασμα ή βιβλίον ασμάτων)· αμφι
βάλλω οε εάν τών χοινών αναγνωστών τις θά ?χη 
τήν ύπομονήν ν’ άχολουθήση τήν άνάγνωσιν και 
δευτε'ρου 'Ράγ μετά τήν άνάγνωσιν πρώτου·.

Τοσαΰτα περ) τοΰ βιβλίου- περ'ι δέ τής μετα
φράσει·); παρατηρεί δ άγγλος συγγραφεύς τής πα- 
ρούσης διατριβής Γδτι δ I)' ΤϊίΠΠρρ, ώς ξένος, εις 
πολλάς του υφουςέλλε'ψεις κα) ακυρολεξίας τής αγ
γλικής γλώσσης περιέπεσε. τελευτά δε προσθε'ις οτι 
τής μεταφράσεως προέταξεν ό D' Trumpp ύπερε- 
χατοντασέλιδον προοίμιον περιέχον τδν βίον τοΰ Να- 
νάχ καί τινας σημειώσεις περ'. τών λοιπών Γχου- 
ρού μετά δοκιμίου περ) τής θρησκείας τών 
Σικών. Συμπληρωματιχώς δε αναφέρει οτι τδ 
πρωτότυπον Γχουμουρχ), έξ ο5 έγέ"ετο ή μετά- 
φρασις, δέν άποτελεϊ γλώσσαν ίδιαν, άλλ’ είναι τδ 
ονομα μορφής τίνος τοΰ αλφαβήτου τής Ναγγαρ), 
ήτις έστ'ιν ή γλώσσα, έν ή έγράφη τδ ένλόγω σύγ
γραμμα· έστι δέ αύ'τη ή αρχαία ινδική γλώσσα.

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ TOY PENAN.
Ό ’Αντίχριστος τοΰ χ. Ρενάν είναι τδ τέ

ταρτον τών συγγραμμάτων, άπερ δ επιφανής χα'ι 
μαγευτικός τδ ύφος συγγραφεύς άφιιρωσεν εις τήν 
έξέτασιν τών αρχών τοΰ χριστιανισμοΰ· τά τρία 
ετερά ε'ισιν, ώς γνωστόν, δ Βίος τοΰ Ίησοΰ, 
οί ’Απόστολοι, δ Απόστολος Παΰλος. 
’Εν τω τετάρτω τούτω συγγράμματι ό χ. Ρενάν 
έξειχονίζει τάς τύχας τής χριστιανικής ιδέας άπδ 
τής εις ί*ώμην  άφίξεως τοΰ αποστόλου Παύλου 
μέχρι τέλους τής ιουδαϊκής έπαναστάσεως, ήτοι τά 
άπδ τοΰ 61 μέχρι τοΰ 73 μ. X. έ·η. Ό συγγρα
φεύς μεταβαίνει άλληλοδιαδόχως άπδ 'Ρώμης εις 
Συρίαν, άπδ 'Ιερουσαλήμ εις Αίγυπτον. Άφηγεϊ- 
ται τήν αιχμαλωσίαν τοΰ Παύλου κα) τήν άφιξιν 
η?υ Πέτρου εις τήν πόλεν τών Καισάρων. Παρα

σκευάζει τδν άναγνώστην διά δραματικωτάτης άμα 
κα) σαφεστάτης έκθέσεως περ) τής τοΰ ίουδαιοχρι 
στιανισμοΰ καταστάσεως. διά καταπληκτικής εΐ- 
χόνος τής πυρχαϊϊς τής 'Ρώμης εις τήν σφαγήν 
χα) τδν διωγμόν, όστις έπιστέφει τδ πρώτον μέρος 
τής άφηγήσεως αύτοΰ. Τδ δεύτερον μέρος φέρει 
ήμϊ; εις Γαλιλαίαν, τδ δ’αΐματηρδν αύτοΰ θέα- 
τρόν έστιν ή Ιερουσαλήμ.

Άλλ’ άρχομένου τοΰ έργου έν βρυγμω δδόντων 
κα) σεσηρότι μειδιάματι ι'σταται ή άπαισία τοΰ 
Νέρωνος μορφή. Ό Νέρων έστ'ιν δ τοΰ βιβλίου 
ήρως, υπό τε τήν τραγικήν χα'ι ύπδ τήν μυθιστο
ρικήν σημασίαν τής λέξεως, αύτδς. ο5 ή έπιέβοή 
πανταχοΰ καταφαίνεται, αύτδς, ου δ φόβος παντκ- 
χοΰ διαδιδόμενος βαθυτάτην δίδει ενότητα εις τά 
τοσοΰτον διάφορα κεφάλαιατοΰ βιβλίου αύτοΰ. Ούχ) 
δ’ έξ ιδιοτροπίας ή τεχνάσματος, ώς έκ πρώτης άρ- 
χής ήούνατότις είκάσαι, τδν έπιδεικτικόν πως τί
τλον τοΰ βιβλίου αύτοΰ έςελέξατο δ συγγραφεύς. 
Ούχί ! δ ’Αντίχριστος είναι ή ψυχή τοΰ βιβλίου 
κα) οίονε) τδ κέντρον τής δράσεως. «ΙΙροωρισμέ- 
νος, ώς δ Ένώχ κα) δ Ήλίας, εις διαδραμάτισιν 
προσώπου κατά τήν ύιτάτην τραγωδίαν τοΰ μέλ
λοντος, δ Νέρων συμπληροϊ τήν χριστιανικήν μυ
θολογίαν, έμπνέει τδ πρώτον ίερδν βιβλίον τοΰ νέου 
κανόνος, θεμέλιοί δι’ είδεχθοΰς σφαγής τδ πρω- 
τεϊον τής βωμαϊκής Εκκλησίας κα'ι παρασκευάζε 
τήνμεταβολήν, ήτιςτήν'Ρώμην καταστήσει αγίαν 
πόλιν, δευτέραν Ίερουσαλν,μ Είτα άγγείλας τήν 
ύπόθεσιν αύτοΰ χα) έκ τών προτέρων τήν φιλοσο
φίαν αύτής συγχεφαλαιών προστίθησι : «Ταύτο- 
χρόνως έκ μιϊς τών μυστηριωδών εκείνων συμπτώ
σεων, αί’τινες δεν είναι σπάνιαι κατά τάς μεγάλας 
τής άνθρωπότητος κρίσεις, ή Ιερουσαλήμ κατα
στρέφεται, δ ναός έξαπόλλυται, δ δε χριστιανισμός 
άπαλλαγε'ις δεσμοΰ δχληροΰ δι'αύτδν άποβάντος 
χειραφετείται έπ) μάλλον και άχολουθεϊ έκτδς τοΰ 
ήττηθέντος ίουδαϊσμοΰ τάς ιδίας έαυτοΰ τύχας».

Τοιοΰτο τδ εύρύ μελέτης πεδίον, δπερ έξηρεύνη- 
σεν δ έπιφανής συγγραφεύς μετά πολλής δεινότητος 
τάςτε θύραθεν πηγάς κα) τά ιερά βιβλία έξιχνεύων, 
τόν τε άπόστολον Παΰλον κα’ι τδνΤάκιτον, τήν τε 
πρδς 'Εβραίους έπιστολην χα) τά Χρο
νικά, εύστόχως τάς τοΰ Σουετονίου πληροφορίας 
επωφελούμενος, έμμένων ίδ'χ εις τήν Άποχά· 
λ υ ψ ι ν έχ τών κανονικών βιβλίων χα'ι δίδων ερ
μηνείαν, ήτις δπωςδήποτε θεωρεϊται έν έκ τών 
θαυμάσιων έργων τής κριτικής τής ιστορίας. Έν 
τούτοις πρόκειται νά έξετασθή ένταΰθα ούχ) δ εξη
γητής κα) δ άρχαιολόγος ιστ ρικδς, άλλ’δ φιλόσο
φος χα) δ συγγραφεύς.

Αί σχληρα'ι τής Γαλλίας οοχιμασίαι βαθεΤαν ένή-

άνεχηρύχθησαν, ήτοι τήν νίκην. Ιωάννης ό έχ Γι- 
σχάλων κα) οί τής Γαλιλαίας φυγάδες, εις Ιερου
σαλήμ καθ’ έκάστην χαταφθάνοντες, έξήπτον έτι 
μάλλον τήν λύσσαν τοΰ έπαναστατιχοΰ κόμματος. 
Φλογερά κα) πνευστιώσα ήν ή άναπνοή αύτών. 
•Δέν ήττήθημεν, έλεγον, άλλά κρείττονας έπιζη- 
τοΰμεν θέσεις. Πρδς τί έν Γισχάλοις κα'ι έντδς χα
λυβών έξαντλεϊσθαι, άφοΰ πρόκειται ήμΤν ή άμυνα 
τής μητροπόλεως Είδον, έλεγε, Ιωάννης δ
έχ Γισχάλων, τάς μηχανάς τών Ρωμαίων γινομέ- 
νας τρίμματα έπ) τών τειχών τών χωρίων τής Γα
λιλαίας· έκτος άρα άν οί ΡωμαΤοι έχωσι πτέρυγας, 
άούνατον έσται αύτοΤς τούς προμαχώνας τής Ιε
ρουσαλήμ ύπερβήναι». Πάσα ή νεολαία ήν υπέρ 
τοΰ μέχρι; έσχάτων πολέμου. Στίφη έθελοντών 
ταχέως έπ) τήν οήωσιν τρέπονται- στίφη φανατι
κών, είτε θρησκευτικών, είτε πολιτικών, δμοιά- 
ζουσι πάντοτε πρδς ληστάς. Ουτος δ λόγος δΓ ίν 
ληστής κα'ι ήρως έν ώρα εθνικής κρίσεως σχεδόν 
είσι συνώνυμα. Τδ πολεμικόν κόμμα πάντοτε τυ
ραννικόν έστιν ή μετριοπάθεια ούδέποτε έσωσε 
τήν πατρίδα, διότι ή πρώτη τής μετριοπάθειας 
άρχή έστι τδ ύποχωρεΤν πάντοτε εις τάς περιστά
σεις, δ δέ ήρωϊσμδς συνίσταται συνήθως εις τδ μή 
άκούειν τδν λόγον. Ό Ίώσηπος, κατ' έξοχήν άνήρ 
τής τάξεως, έχει πιθανώς δίκαιον λέγων δ’τι ή άπό- 
φασις τοΰ μή ύποχωρήσαι ήν δλίγων τινών εξημ
μένων βία παρασυρόντων φιλησύχους πολίτας, οϊ- 
τινες ούδ'εν πλέον έπεθύμουν άλλ’ ή ύποταγήναι. 
Ούτω συμβαίνει ώς έπ) τδ πολύ. Μεγάλαι θυσίαι 
παρ’έθνους άνευ δυ.αστείας μόνον διά τής τρομο
κρατίας έπιτυγχάνονται. Τδ πλήθος κατ’ ούσίαν 
δειλόν έστιν, δ δέ δειλός ούδέν σημαίνει έν καιρω 
έπαναστάσεως. Οί εξημμένοι είσι πάντοτε ολίγοι, 
άλλ’έπιβάλλουσιν έαυιούς κόπτοντες τάς πρδς διαλ- 
λαγήν δδούς. Ό νόμος τών τοιούτων καταστάσεών 
έστιν βτι ή έξουσία περιπίπτει χχτ’άνάγχην εις χ»Τ- 
ρας τών μάλλιστα άδιαλλάχτων, οί δέ πολίτικο) 
μοιραίως άποβαίνουσιν άνισχυροι·.

Παρασυρόμενος δ χ. 'Ρενάν ύπδ τοΰ πόθου τού
του διδακτικών παραλληλισμών δέν ύπερέβη ένίοτε 
τδ μέτρον, δέν έξεβίασεν έαυτδν, δέν παρέστησε 
νεωτεριχώτερον πρόσωπά τινα χα) περιστάσεις ; Ή 
κριτική άποτείνει αύτίο τήν μομφήν ταύτην, κα) 
ή λέξις μυθιστορία, ήν αύστηρο) έπιχριτα) χα) 
μάλιστα έν Γερμανία μετεχειρίσθησαν περ) τοϋ 
Βίου τοΰ Ίησοΰ, ίσως έφαρμόζεται μετά τίνος 
δρθότητος εϊς τινα έδάφια τοΰ ’Αντίχριστου. 
Αί εικόνες τής Ποππε'ας κα'ι τής ’Ακτής δέν δι- 
καιοΰσί πως τήν γνώμην τών θεολόγων, οίτινες 
εύρίσκουσι παρά τω κ. Ρενάν τήν φαντασίαν άγαν 
ζωηράν κα'ι δημιουργόν κα'ι δέν συγχωροΰσιν αύτω

σκησαν επιρροήν έπ) τής διανοίας τοΰ κ 'Ρενάν. ι 
Κα'ι πάντοτε μέν συνέβη αύτω έσθ’ 5τε καταλιπε'ν 
τδν γαλήνον τοΰ σοφοΰ δρίζοντα κα) τάς άριστο- ι 
κρατικάς έχείνας θεωρίας, αί’τινες οίονε) τδ σύνηθες ι 
αύτω ησαν στοιχεϊον κα) ή φυσική αύτοΰ σφαϊρα- 
πάντοτε μεταξύ δύο έπιστημονιχών κα) άνωτέρων 
τοΰ χοινοΰ κύκλου έργων δ χ. 'Ρενάν έγραφε σελί
δας τινάς περ) τών ζητημάτων τής ημέρας, αϊτι
νες άπετέλεσαν μετ’ού πολύ τά Σύγχρονα Ζη
τήματα· εντούτοις χα) έν αύτοΤς ταϊς σελίσι 
διετήρει τδ άγέρωχον κα) ύψηλόφρον τής Σχολής. 
Άλλ' έπήλθεν δ γαλλογερμανικδς πόλεμος κα) ή 
Κοινότης, πλήρεις φοβερών πραγματικοτήτων, 
χαινουσών πληγών, κα) κατά φυσικόν άποτέλεσμα 
ή διάνοια τεΰ κ. ‘Ρενάν κατήλθεν άπδ τοΰ Όλύμ- 
που έκείνου, εις ίν έπεφοίτα άλλοτε ή γαλήνιος 
μεγαλοφυΐα τοΰ Γαίτου. Έξήφθη έν τή συναφεία 
τών τοιούτων ή τοΰ χ. 'Ρενάν διάνοια, πλείονα, εΐ 
δυνατόν είπεΐν, έκτήσατο ζωήν χα'ι έτήρησε μέν 
τδ ύψηλδν αύτής ήθος, άλλ' άπεοέξατο ένίοτε χα'ι 
δημοκρατικήν τινα χροιάν χα'ι κατήλθεν εις τήν χο 
νίστραν τών συγχρόνων γεγονότων.

Ή διηνεκής αύτη μέριμνα περ) τών ζητημάτων 
τής ημέρας, περ) τών κινδύνων τής ένεστώσης 
ώραι, παρώρμησε τδν κ. Ρενάν όπως πανταχοΰ έν 
τω παρελθόντι άνευρίσκη τδ παρόν, διηνεκείς ποιή 
ται παραλληλισμούς μεταξύ τής γαλλικής κα) τής 
άρχαίας βωμαϊκής κοινωνίας, δίδ-r, εις τούς συγχρό
νους τοΰ Νέρωνος χαρακτήρας ούχ'ι ξένους εις τούς 
σπουδάζοντας τά σύγχρονα γεγονότα. Ούτως ή έξα- 
ψες, ύφ’ ής ή Ίουδαία κατείχετο κατά τούς χρόνους 
εκείνους κα'ι ήτις έφαίνετο γενομένη οίονε) ή ίδιο 
συγκρασία τοΰ ιουδαϊκού λαοΰ φαίνεται αύτω παρέ- 
χουσα άναλογιαν πρδς τήν κρίσιν ήν προ τινων έτών 
διήλθεν ή Γαλλία. «ΓΙυρετοΰ περίοδος, ήτις πρδς 
μόνην τήν καταλαβοΰσαν τήν Γαλλίαν κατά τήν 
έπανάστασιν κα) τούς Παρισιού; τω 1871 νά συγ 
κριθή δύναται, σύμταν κατέλαβε τδ ιουδαϊκόν 
έθνος·. Ούχ) δέ μόνην τήν άναλογίαν ταύτην με 
ταξύ τής τότε Ίουδαία; κα'ι τής Γαλλίας τών τε
λευταίων έτών άνακαλύπτει δ κ. 'Ρενάν, ώς δυνα- 
ταί τις νά κρίνγι έκ τώ ■ έπομένων σκέψεων, αϊτινες 
χρησιμεύουσιν ώς σχόλια εις τάς έμπαθεϊς σκηνά; 
κα) ρήξεις, οσαι έν Ιερουσαλήμ συνέβαινον, καθ’ίν 
καιρόν δ Ούεσπασιανδς κα) δ Τίτος έν Καισαρεία 
έχείμαζον.

• Τδ τά μάλιστα ά-.θενές τών πρδς έθνικήν άμυ
ναν δργανουμένων προσωρινών κυβερνήσεων έστ'ιν 
ότι άδυνατοΰσιν ΰπ βιστασαι τήν ήτταν. Άοεια- 
λείπτως ύπο τών εξημμένων κομμάτων υπονο
μευόμενα! καταπίπτουσι καθ’ ήν ήμέραν δέν δύναν 
3 ι νά δώσωσιν εις τδ έπιπόλαιον πλήθος τδ έφ' ω
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διότε βεβηλοΤ την επιστήμην δια τών καλλιτεχνι 
κών ενστίκτων οσα μετ’αΰτής αναμιγνύει;

« Ή Ποππεία είχε πρδς τδν Νέρωνα αισθήματα, 
απερ ούδε’ποτε θά ώμολόγει γυνή τοσοΰτον διακε
κριμένη πρδς τυχαϊον άνδρα. Εταίρα τής ύψί- 
στης κοινωνίας, δεξιά εις τδ έξχίρειν δι’έπιτηδευ- 
σεων λελογισμένης μετριοφροσύνης τα θέλγητρα 
σπανίας καλλονής καί εξαίσιας χάριτος ή Ποππεία 
διετήρει έν τή καρδία, μεθ’όλα τά έγκλήματα αύ
τής, αυθόρμητον θρησκείαν, δΓ ής άπε'κλινε πρδς 
τδν ιουδαϊσμόν. Ό Νέρων φαίνεται ό'τι ήτον ευαί
σθητος εις τδ παρά ταϊς γυναιξ'ιν έκεϊνο θέλγητρον, 
δπερ Ιχ τίνος εύσεβείας συγκεκραμένης τή έρωτο- 
τροπία προκύπτει. Αί έναλλαγαί έχεϊναι ε'γχατα- 
λείψεως καί ύπερηφανίας, ή γυνή εκείνη ήτις έξήρ 
χετο χαλύπτουσα τδ πρόσωπον, ή έρασμία έχείνη 
δμιλία καί μάλιστα ή έπαγωγδς λατρεία τής ιδίας 
αύτής καλλονής, ής ένεκα ένωπτρισαμένη ποτέ έν 
τω χατόπτρω κηλϊδίς ιινας χατελήφθη ύπδ παρα 
φορϊς απελπισίας 0λως γυναικείας καί ηυξατο ν’ 
άποθάντ|, ταΰτα πάντα σφοδρά έπιδρώσιν έπί τής 
φλογέρας φαντασίας ακολάστου νεανίου, έφ’ ου τδ 
πρόσχημα τής αϊδοΰς παντοδύναμον ένασκεΤ γοη
τείαν. θα ίδωμεν τδν Νέρωνα έν τώ πρόσωπό» τοΰ 
’Αντίχριστου δημιουργοΰντα ύπό τινα έποψιν τήν 
νέαν αισθητικήν καί πρώτον τας όψεις αύτοΰ εύ- 
χαριστοΰντα δια τοΰ θεάματος τής άποκεχαλυμμέ- 
νης χριστιανικής αϊδοΰς. *Π  φιλευσεβής καί ηδυ
παθής Ποππεία έχράτει αύτοΰ δΓ όμοιων αίεθη- 
μάτων. . . . "Οσον δια τήν ’Ακτήν, εΐ μή ήν 
χριστιανή, ώς ύπετέθη, μικροΰ όμως δεϊν ήν 
τοιαυτη. ...»

Αί τας εικόνας ταύτας άπαρτίζουσαι λεπτομέ
ρεια!, τα χαθ’έκαστα τών χαρακτήρων, εΐσίν ακρι
βή, άλλ’ 4 τρόπος δΓ ου συνεδυάσθησαν, τδ τρυ
φερόν ήθος όπερ έχορήγησεν αύτοΤς δ κ. 'Ρενάν 
δέν νοθεύουσι τήν έκφρασιν αύτών ; Ουτω καί έν 
τήεΐκόνι έκείνν) τοΰ Νέρωνος, τή τοσοΰτον βαθεία 
ύπότινας έπόψεις καί ίσχυρϊ, ήτις διά τδ λαμπρόν 
καί έπαγωγδν τοΰ υφους έστίν έκ τών λαμπροτά 
των σελίδων, βσας ποτέ δ τοΰ 'Ρενάν κάλαμος ί 
γράψε, δέν ύποφαίνονται ένιαχοΰ άμφίβολοι, ήκιστα 
φυσικαί χαί άγαν νεωτεριστικά? τινες αποχρώσεις;

• Φαντάσθητε άνδρα τοσοΰτον σχεδόν έχέφρονα 
όσον οί ήρωες τοΰ Βίκτορος Ούγου, πρόσωπον τής 
απόχρεω, κρίμα παράφρονος, ευήθους χαί ήθο- 
ποιοΰ, τήν παντοδυναμίαν περιβεβλημένον καί τήν 
διακυβε'ρνησιν τοΰ κόσμου έπιτετραμμένον. Δέν 
είχε τήν μαύρην κακίαν τοΰ Χομιτιανοΰ, τδν έρωτα 
τοΰ χακοΰ ύπέρ τοΰ χαχοΰ, ουδό παραπαίων ήν ώς 
δ Καλλιγόλας- άλλά βωμαντιχός τις ευσυνείδητος, 
αύτοκράτωρ μελοδράματος, μελομανής τρόμων πρδ 

τοΰ άκροατηρίου καί τρόμον αύτω έμποιών, 0,τι θά 
ήτο σήμερον άστός τις διαφθαρείς έκ τής άναγνώ- 
σεως τών νεωτερων ποιητών καί νομίζων εαυτόν 
ύπόχρεων άπομιμεϊσθαι έν τή διαγωγή αύτοΰ Χάν 
τδν Ίσλανδδν καί τους Βυργράβους».

(Ακολουθεί).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΑΝΑΣΚΑΦΛΙ ΕΝ ΔΠΑΩι
Γάλλος άρχαιολόγος τής εν Άθήναις Γαλλικής 

-χολής μαθητής, ό κ. Homolle, έπεχείρησε τε
λευταίως άνασκαφάς έν τή περιπύστω κατά τήν 
άρχαιότητα νήσω Δήλω, περί δε τοΰ έξαγομε'νου 
τών ερευνών αύτοΰ άρυόμεθα τά χατωτε'ρω έξ έχ- 
θε'σεως τοΰ χ. Georges Perrot,$ν ύπέβαλενείς τούς 
συναδέλφους αύτοΰ άχαδημαϊχούς έν Παρισίοις (de 
1’Academie des inscriptions et belles-lettres).

Ό x. Honiolle διωρίσθη έπόπτης τών άνασκα- 
φών, άς δ διευθυντής τής Άθήνησι Γαλλικής 
Σχολής κ. ’Αλβέρτος Δυμδν άπεφάσισε νά έπι- 
χειρήστ; έν τή νήσω Δήλω δαπάνη τής Σχολής 
ταύτης χαί τή χρηματική επιχορηγήσει, ήν έλευ- 
θεριως έπεχορήγησεν ή κεντρική τών άρχιτεκτό- 
νων εταιρία. Ό χ. Homolle ήτο άριστα παρε- 
σκευασμένος εις τδ έργον τοΰτο, δ'περ τοσαύτην 
απαιτεί έπιμονην, τοσαύτην ύπομονήν καί στα
θερότητα.

Τδ δυσχερέστερον δέν έγκειται εις τών έργαστη- 
ρίων τήν σύστασιν καί εις τήν διεύθυνσιν χαί έπο- 
πτείαν τών εργατών, άλλά πρδ πάντων εις τήν 
προσδοκίαν, είς τάς λύπας και εις τήν άπενθάρρυν- 
σιν, αί'τινες καταλαμβάνουσι τδν έπιστατοΰντα, 
όταν μετά πολυήμερον έργασίαν δεν βλέπη έχθα- 
πτόμενον τής γής δ',τι ήλπιζεν. Μόνος έν Δήλω 
δ κ. Homolle, χατά πολυειδών έχων ν’ άντιπα- 
λαίση προσκομμάτων, έλαβεν ύπ’όψεν τάς ανυπο
μονησίας ταύτας καί τάς λύπας, αί'τινες έν πάση 
άρχή έργου παρομαρτοΰσιν, ούδαμώς δέύπ’αύτών 
καταβληθείς, έπέμεινεν είς τδ έργον αύτοΰ έπ'ι 
τεσσαρας μήνας, μεθ' ό'λην τήν προϊοΰσαν ώραν 
τοΰ έτους, χαί αί άνασχαφαί μόνον κατά τά μέσα 
ίουλίου διεκόπησαν.

Τών έν Δήλφ ένεργηθεισών κατά τδ 1873 άνα
σκαφών ύπδ τοΰ κ. Leb^gUe άποτέλεσμα ύπήρξεν 
ή άνασχαφή τής κορυφής τοΰ Κύνθου χαί ή άνα- 
χάλυψις έπί τής χλιτύος τοΰ λόφου τούτου κτι
ρίου χαρακτήρος δλως άρχεγόνου, παρεμφεροΰς 
αμα προς τε σπήλαιο» καί πρδς ναδν,δστις ήδυ- 
νατο νά θεωρηθή μετά πιθανότητος ώς δ αρχαιό
τατος βωμός, ό'στις άφιερώθη έν τή νήσφ είς τδν 

’Απόλλωνα, Αί έρευναι τότε τοΰ κ. LebegUC 
περιωρίσθησαν είς τά ύψηλά μέρη τής νήσου, ένω 
δ κ Homolle έπεχείρησεν αύτά παρακτίως. Ή 
τοποθεσία ήν έξέλεξεν είναι τδλίαν γνωστόν έκεϊνο 
μέρος, ένθα έπί τής δυσμικής ακτής έκειτο παρά 
τδν λιμένα δ διάσημος τοΰ Δηλίου ’Απόλλωνος
ναός, πλούσια καί μεγαλοπρεπής οικοδομή, τά 
λείψανα τής όποιας έμελέτησεν ήδη ό κ. Blouet 
κατά τήν γαλλικήν είς Πελοπόννησον έκστρατείαν. 
Ό σοφός οδτος άρχιτέκτων ύπέδειξε περιέργους 
τινάς λεπτομέρειας τής αρχιτεκτονικής τοΰ ναοΰ- 
αλλά μονον τά ίχνη καί τά συντρίμματα άπερ άφ 
εαυτών έφαίνοντο περιέγραψεν. Ό κ Homolle 
έφωδιασμένος διά τών άπαιτουμένων μέσων ήσχο- 
λήθη κυρίως κατά τούς τέσσαρας τής έργασίας 
αύτοΰ μήνας είς τήν μελέτην τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλ
λωνος, πειραθείς νά διασαφήνισή τήν είσέτι συγκε- 
χυμένην τοπογραφίαν τής νήσου κατά τδ μέρος 
τοΰτο διά τής έκχώσεως τοΰ χτιρίου και τώ’ 
περιξ χαί τήν ιστορίαν τοΰ δηλίου ίεροΰ διά 
τής συλλογής τών έπιγραφιχών μνημείων. Συνο- 
ψίζομεν ένταΰθα έν δλίγοις τήν σπουδαιοτάτην έχ- 
θεσιν, ήν δ χ. Homolle άπηυθυνε τήν 15 ίουλίου 
τώ κ Άλβέρτφ Δυμόν. Διά τών άνασκαφών άπε- 
καλύφθη ό περίβολος τοϋ ναοΰ καί αί περιοχαί 
αύτοΰ. Ό κ. Homolle έχαθάρισε παντελώς τήν 
δυσμικήν πρόσοψιν, τήν πρδς τήν θάλασσαν, καί 
τήν πρδς τδ νότιον μέρος· διά τδ βόρειον μέρος καί 
τήν άνατολικήν πρόσοψιν έπειγόμενος ύπδ τοΰ 
χρόνου ήναγκάσθη ν’ άρχεσθή είς τήν άποχάλυψιν 
τών γωνιών καί είς δύο ή τρία μέρη τών κρηπί
δων. Ήδυνήθη νά αναγνώριση καί μετρήση τδ 
κεντρικόν έρεισμα, έφ' ού ήγείροντο οί τοίχοι τοΰ 
σηκοΰ,καί τάς τοΰ έσωτεριχοΰ βυθμοΰ στήλας, χαί 
διέκρινεν αύτδ άπδ τής κρηπϊδος τής ύποβαστα- 
ζούσης τάς στήλας τής έξωτερικής παστάδος. Έ 
πί τοΰ αντικειμένου τούτου εισέρχεται είς λεπτο
μέρειας περιέργους ώς πρδς τούς τρόπους, οιτινες 
έτέθησαν έν χρήσει διά τήν οικοδομήν τοΰ χτιρίου 
τούτου καί τήν διευθέτηιιν τών θεμελίων.

Ήδυσμιχή πρόσοψις έδέσποζε τής πεδιάδος χατά 
2 περίπου μέτρα χαί 50 εκατοστά, άνήρχοντο δέ 
εις αύτήν διά μαρμάρινης χλίμακος. ’Εν έκ τών 
νέων πορισμάτων τών άνασκαφών τούτων είναι 
οτι γίνονται γνωσταί αί διαστάσεις τοΰ ναοΰ, με- 
τροΰντος μήκος 28 μέτρων καί 80 εκατοστών καί 
πλάτος 15 μ. καί 55. Συνδυάζων τις τά διδόμενα 
ταΰτα μετά τών διαστάσεων τής στήλης καί τοΰ 
μεταστυλίου δύναται νά έξαγάγη ό'τι δ ναός εΤχεν 
εξήκοντα στήλας κατά τήν πρόσοψιν καί τρειςκαί- 
δεκα έκ τών πλαγίων. Καί τεμάχια πολλά τοΰ 
θριγκοΰ άνεγνωρίσθησαν καί έσχεδιαγραφήθησαν

τδ πρώτον νΰν. Τοιουτοτρόπως έγένοντο γνωστά 
πάντα τά σπουδαία μέρη τής οικοδομής, ώστε υ- 
πάρχουσιν ήδη μετά τών μεγάλων διαστάσεων τοΰ 
ναοΰ πάντα τά στοιχεία έξωτερικής έπιδιορθώσεως, 
άδυνάτου μέχρι τοΰδε.

Δέν φαίνεται όμως πιθανόν ότι είναι δυνατή ή 
άνευρεσις τών εσωτερικών διατάξεων. Ό κ. Ho
molle δέν άφήρεσε πασαν τήν έπιφάνειαν τοΰ ση
κού, κεκαλυμμένην ύπδ μεγάλης συσσωρεύσεως 
μαρμάρων, άλλ’ έδυνήθη νά βεβαιωθή ό’τι τδ μαρ·· 
μάρινον λιθόστρωτον άφηρέθη πρδ τής καταρ’ρεύ- 
σεως αύτής τών τοίχων μία μόνη πλάξ διεσώζε- 
το έν τή θέσει αύτής, φέρουσα τδ ίχνος παραστά- 
οος. Αί μετόπαι ησαν βεβαίως ήνωμέναι, κενά δέ 
βεβαίως τά αετώματα· τούλάχιστον ούδέν άνευ- 
ρέθη έρμογλυφικδν λείψανον άποτελοΰν μέρος τοΰ 
κοσμητικού συνόλου τοΰ προωρισμένου είς τδ αέ
τωμα τοΰ ναοΰ.

Οί τρόποι τής οικοδομής, καί ή έκτέλεσις τών 
λεπτομερειών άφίστανται έπαισθητώς τής κλασι
κής τελειοποιήσεως· φαίνεται λοιπόν διατεθειμέ
νος ό χ. Homolle είς τήν αποδοχήν τής χρονολο
γίας, ήν δ κ. Βορολ}’έπρότεινε διά τήν οικοδομήν 
τοΰ ναοΰ κατά έπιγραφήν σχετικήν πρδς τήν έ- 
πι/είρησιν ταύτην. Ό ναός τοΰ Δηλίου ’Απόλ
λωνος άνηγέρθη πιθανώς περί τήν τρίτην πρδ 
Χριστοΰ εκατονταετηρίδα· άλλως πάντα τά συλ- 
λε/θέντα έπιγραφικά κείμενα φαίνονται πλήν ολί
γων εξαιρέσεων μεταγενέστερα τής έποχής ταύτης.

Έν τή έκθέσει γίνεται ακολούθως λόγος περί 
τώνλειψάνων τών άλλων οικοδομών, α’ίτινες ϊκειν- 
το έν τή αύτή περιοχή, ήτοι περί τών λειψάνων 
τών ναών τής Άρτέμιδος καί τής Λητοΰς, ών τά 
όνόυ,ατα είναι ηνωμένα μετά τοΰ δνοματος τοΰ 
’Απόλλωνος έν τοϊς πλείστοις άναθήμασιν. Καί 
παρετηρήθησαν μέν ήδη τά ίχνη ταΰτα, άλλ’ έχ 
τών έρευνών κατέστη δυνατή ή καλλίτερα διάκρι- 
σις τών ιχνών τών διαφόρων κτιρίων καί τών 
συγκοινωνιών αύτών. Δέν δυνάμεθα περί τουτου 
άλλ’ ή νά άναδράμωμεν είς τδ σχέδιον, δπερ άνευ 
μηδεμιϊς αμφιβολίας θά συνοδεύση τδ ανεπτυγμέ
νο» υπόμνημα οπερ ετοιμάζει δ κ Homolle.

’Ολίγα εϊναι τά κατά τάς άνασκαφάς άνευρε- 
θε'ντα μετά προσώπων μνημεία, καί μεταξύ αύ
τών ούδέν ύπάρχει ακέραιον. Τδ περιεργότερον 
φαίνεται κορμός άρχαϊκοΰ αγάλματος, ίσως την 
Άρτεμιν παριστώντος. Ούτε έκ τών νομισμάτων 
φαίνεταί τι παρέχον ενδιαφέρον, άλλ’άντι τούτου 
πολλά καί ποικίλα είναι τά έπιγραφικά μνημεία. 
Ό κ. Homolle συνέλεξεν επέκεινα τών 250 αν
εκδότους έπιγραφάς ή συντρίμματα επιγραφών, 
δυναμένας νά οιαιρεθώσιν ουτω·



ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

1. ’Ογδοήχοντα άναθήματα, τιμητικά! βάσεις, 
μνημεία υπέρ ευεργετών τής νήσου.

3. Τριάκοντα και τρία ψηφίσματα, κυρίως -respl· 
προξενιάς.

3. Λογαριασμοί κα'ι κατάλογοι. Τα κείμενα 
ταϋτα είναι έκτενέστερα- το έν έξ αυτών έχει έως 
125 στίχους, τά δέ άλλα άπδ 80 — 90- έν γένει 
οε άνήκουσιν εις τήν τρίτην κα'ι δευτέραν εκα
τονταετηρίδα π. X. και διαιρούνται ώς εξής.

Κατάλογοι τδν προσφορών των γενομένων εις 
τδν ναόν τοΰ ’Απόλλωνος τοΰ Αηλίου.

Κατάλογοι τδν προσόδων τοΰ ναοΰ.
Λογαριασμοί τής οικοδομής τοΰ ναοΰ χα'ι των 

προσηρτημένων αύτώ χτιρίων.
Ό κ. Homolle έπέτυχε κατ' αίτησιν τοΰ διευ- 

βυντοΰ τής Σχολής νάδιαμένη έπί έναέτι ενιαυτόν 
έν Έλλάδι,διάδέτής διαμονής του ταύτης Οά εύρη 
καιρόν δ'πως ταξιθετήση ό,τι συνέλεξεν. Ό χ. Λέων 
ϊ’ενιέ προσήνεγχε τω παρελΟόντι έτει χαλλίστην 
μαρτυρίαν τής συλλογής των επιγραφών των Ώ- 
ςίων, ήν συνέταξεν δ κ. Homolle· ώστε δυνάμεθα 
νά ήμεΟα βέβαιοι, ό'τι τδ υπόμνημα των ανεκδότων 
έπιγραφιχών τούτων κειμένων Οά ηναι όσον τδ δυ
νατόν τέλειον. Διά τδ αρχιτεκτονικόν μέρος ό ή- 
μέτερος νεαρός ιστορικός Οά έχη. ώς έλπίζομεν, 
τάς συμβουλάς τροφίμου τής έν 'Ρώμη Γαλλικής 
’Ακαδημίας, ένδς των ξένων έκείνων ους ή έν Ά- 
Οήναις Σχολή βλέπει μετ’ εδχαριστήσεως άποβαί- 
νοντα εις Πειραιά καί τδν όποιον Ουδέποτε προ
πέμπει άνευ λύπης.

Μετά πεποιβήσεως άναμένομεν τδ έργον, όπερ 
ίσται πάντοτε δ καρπός τής φιλικής έκείνης συν
εργασίας καί των σκέψεων όλοκλήρου χειμώνος- 
άλλά δυνάμεθα από τοΰδε νά συγχαρώμεν τω κ. 
Homolle, ό'τι τήν χαράν ταύτην ήσθάνθη. τής 
πάλης δηλαδή καί τής άναχαλόψεως, χαράν ήν 
δέν ήσθάνθησαν πάντες οί προκάτοχοι αύτοΰ. Δέν 
μεταβαίνει τις εις τήν Ελλάδα όπως σπουδάση 
τήν αρχαιότητα έν τοϊς βιβλίοις και τοϊς μουσείοις, 
άλλά φέρει έχεϊ χατά τδ μάλλον χαί ήττον τήν 
εύγενή φιλοδοξίαν ’νά έκθεση έαυτδν εις κινδύνους, 
σπουδάζων κατόπιν τοσοότων άλλων τήν αείποτε 
άνεξάντλητον φαινομένη» ταύτην γήν· επιθυμεί 
ν’ άποσπάση τά μνημεία τοΰ ελληνικού πνεύμα
τος άπδ τής χρυπτούσης αύτά γής, τής χαταστρε- 
φούσης αυτά άμαθείας χαί τής διαφθειρούσης χαί 
διασκορπιζούσης αύτά άπληστίας. Δυστυχώς πρδς 
επιτυχίαν τούτου καί ανταμοιβήν τών κόπων ά- 
παιτεϊται σειρά εάνοϊκών περιστάσεων, αϊτινες δέν 
παρουσιάζονται πάντοτε. Τδ έπιχειρήσαι άνασκα- 
φάς είναι εύδαιμονία καί ευτυχία, ών δλίγιστοι 
τρόφιαοι τής έν Άθήναις Γαλλικής Σχολής άπή- 

λαυσαν. 'Ο κ. Homolle συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών ευτυχών- εόγενώς έξηκολούθησεν έν τή Σχο
λή τήν παράδοσιν τοΰ Beule, τοΰ Foucart, τών 
WeSgher, τοΰ Lebeguo· θά άναμνησθή, ώς έκεϊ- 
vot, βραδύτερον μετά τής εύχαριστήσεως τών 
προσφιλών τούτων κόπων, τής ένατίον τών αν
θρώπων καί τών πραγμάτων έκείνης μάχης, ήτις 
ήδυτέραν καθίστησι τήν επιτυχίαν, τών τοσοΰτον 
ζωηρώς διεγειρόμενων ελπίδων έκείνων, τών προσ- 
χρουουσών ένίοτε εις τοσοΰτον δυσάρεστα συμβάν
τα, άναγεννωμένων όμως καί πραγματιουμένων 
τέλος, ένί λόγω τοΰ πάθους τοΰ ζητεΐν χαί τής 
χαράς τοΰ εύρίσκειν.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΡΑΙΝΕΣΤΑι.—Όκ. Φερνίχ, 
μέλος τής Γαλλικής Σχολής τής 'Ρώμης, άπέστει- 
λεν εϊς τήν έν Πκρισίοις ’Ακαδημίαν τών Επιγραφών 
κατάλογον τών χυριωτέρων αντικειμένων ίσα άνευρέ- 
θησαν έπί τής θέσεως τής έτρουτσκιχής νεκροπόλεως 
τής ΓΙραινέστου (αρχαίας τοΰ Λατίου πόλεως 200 
στάδια άπδ 'Ρώμης άπεχούσης, νϋν Palestrina), 
έν τω μέρει τεΐ> καλουμένω Κολουμβέλλα. Αί 
έξερευνηθεϊσαι σαρκοφάγοι είσίν 130 περίπου. Αί 
πλεϊσται τούτων δστέα μόνον περιεϊχον- ή νεκρική 
θέσις έσημειοΰτο ύπδ κοσμημάτων κωνοειδών υπο
βασταζόμενων ύπδ βάσεων φερουσών τδ όνομα τοΰ 
νεκροΰ. Πολλά εύρέθησαν άποσπχσματα γραφών, 
έν αίς χαί προτομή γυναικός χαλώς διατηρούμενη, 
περί τά τεσσαράκοντα αύτοκρατοριχά νομίσματα χαί 
έν ύπατιχδν δηνάριον, πολλά ανάγλυφα έν δπτή 
πλίνθω παριςωντα δύο ίππους άντεστραμμέ’νους άλ- 
λήλοις χαί χωρίζομε νους δια προσωπείου λέοντος, δύο 
άνάγλυφα έν οπτή πλίνθω χωνοειδή τδ σχήμα πα- 
ριστώντα τήν αρπαγήν τοΰ Γανυμήδου, περί τάς 
δέκα χίσται ^χομωτιχά κιβώτια μετά λαβών 
καί έπιχαλύμματος) περιέχουσαι κάτοπτρα έκ με
τάλλου, στλεγγίδας, βελόνας, πυξίδας ψιμμυθίου, 
χτένας καί σπόγγους. Ή περί τά κάτοπτρα εργα
σία άτεχνος έστι καθώς χαί ή κατασκευή τών κι
στών. Έν τοϊς έπικαλύμμασιν αυτών παριστών 
ται, ώς συνήθως, παλαισταί ήχατακεχλιμέναι γυ- 
ναϊκες, ύπάρχουσιν όμως καί δύο νέοι τύποι, πρώτον 
κρανοφόρος Άθηνά, χιτώνα περιβεβλημένη, φέ- 
ρουσα τήν αίγϊδα καί τδ Γοργόνειον χαί τή έτέρα 
χειρί λόγχην χοατοΰσα, όρθια δ’ ίσταμένη παρ’έξα- 
νορθούμενον ίππον- τδν δεύτερον τύπον σχηματίζει 
σύμπλεγμα δειχνύον δύο γυναίκας σώμα άνδρδς 
έχούσας, ών ή ετέρα κρατεί έγχειρίδων.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Trnois Βογγτρα καί ΣΧς.


