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'Άπό μέν χρόνου, Αλλ’ ιδίως κατά τά τελευταία ταϋτα ετ'ή>

ή ευρωπαϊκή κοινωνία, ητις άλλως τε τοσαύτάς κέκτηται άφορμάς εσωτε

ρικών περισπασμών καί ανησυχιών, έπανειλημμένως έταράχθη ΰπό παράδο

ξων φημών καί απειλών, έπερχομένων κατ’ αύτης άπό της Ρωσίας. Ώσεί 
μηδέν άπετέλει ουσιώδες στοιχεΐον καί μέλος τ-ης ευρωπαϊκές οικογένειας 

ή μεγάλη αύτη τοΰ βορρά αυτοκρατορία, ώσεί μηδεμία ύφίστάτο αμοιβαιό* 

της ιδεών καί συμφερόντων μεταξύ τοϋ ευρωπαϊκού πολιτισμού κα'ι τές μο

ναρχίας τών Τόάρων, ή Ρωσία, οίονεί ξένη πρός τόν πολιτισμόν τοΰτον-, πο
λέμια μάλλον, παρίσταται διηνεκές μέλημα και φόβητρον τές ευρωπαϊκές 

ειρήνης και Αλληλεγγύης. Μάτην ό Βολταϊρος ειπεν άλλοτε, πρό ενός αίώνος, 
έν τώ άληθεϊ η προσποιητω φιλορρωσισμφ αύτοϋ : «C’ eSt de nord· aujouf 
d'hui que nous vient Id lumibfe· τούναντίον* κατόπιν τοσαύτης πνευματι

κές εργασίας τοϋ εύρωπαϊκοϋ κόσμου-, κατόπιν τοσούτου φωτός διασκεδα- 

σθέντος απανταχού τές ύφηλίου άπό τές φλογέράς εστίας τοϋ νεωτέρου πνεύ

ματος, πυκναί σκιάί, βαρεία. ομίχλη άπό τοϋ βορρά καταπνέουσα έπαπει- 
λεΐ καθ' έκάστήν την αιθρίαν τές μεσημβρίας» Και εντούτοις συγγραφείς κα» 
δημοσιολόγοι, άνήκοντες ιδίως είς την λατινικήν φυλήν, οίονεί μηδέν κατά- 

νοοΰντες μηδέ βλέποντες έκ τοϋ κινδύνου τούτου, παρασυρόμενοι δέ μάλλον ύπό 

πολεμίου αισθήματος κατά τών Γερμανών, ένεκα τές οίκτράς πάλης μεταξύ 
τών δύο πρωτευόντων λαών της Εύρωπαϊκές οικογένειας, ής συνέπεια ύπέρ- 

ξέν ό θρίαμβος τές Γερμανίας και δ Ακρωτηριασμός τές Γαλλίας, φρονούν·» 

τες οτι ύποθάλπουσι τήν ρωσικήν ματαιοδοξίαν καί τά σλαβικά έ'νστικτα, δέν 

έ'λειψαν κατά τά τελευταία ταϋτα έτη, έξαίροντες τό μέλλον τοΰ σλαβι

σμού καί τήν δι’ αύτοϋ Αναγέννησιν καί άναζωπύρωσιν τές γεγήρακυΐας Ευ
ρώπης, παρακμασάντων ήδη ένίων έκ τών παραγόντων τόν πολιτισμόν αύτης* 

Ατυχείς Αντιγράφεις ενθουσιαστών τινων τοΰ πανσλαβισμού, ΐοΰ Κατκώφ, 
τοΰ Άκσακώφ καί τές περί αύτούς σχολές, Γάλλοι κατ’ εξοχήν δημοσιολόγοι, 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα, έν ταϊς προφητικαΐς αύτών όπτασίαις περί 

τοΰ μέλλοντος τοΰ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού, αύτοσχεδίως άπέκάλυψαν είς 

τήν άγωνιώσαν Εύρώπην οί παράδοξοι ούτοι 'Ιεζεκιήλ της έρημώσεως τόν 

ι περιούσιον λαόν τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, τόν προωριάμένον νά έγχύί-/) νέον 
ζωές αϊμα κα'ι σθένος είς τό σκελετώδες σαρκίον της φθινούσης εύρωπαϊκές 

κοινωνίας.1 Πιθανώς οτι τό μέλλον θέλει δικαιώσει τάς ζοφεράς οπτασίας

* ’Ανέγνώσθη Ιν τό> Συλλόγω τη 23 Νοεμβρίου. ,
1 Ύπάρχουσιν ?π’ αϊτών μάλιστα τών ορίων τη; ημετέρας γηραι&ς Είιρώπη; πληθυσμοί 
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τών εκ πίστεως ή έξ υποκρισίας άπαισιοδόξων περί τοΰ μέλλοντος τοϋ δυτι· 

κοΰ πολιτισμού, παραχωροΰντος ήμέραν τινά τά σκήπτρα της ύπεροχής είς 
την στιβαράν χεΐρα καί διάνοιαν τή; ρωσικές ορθοδοξίας ή τοϋ σλαβικού μη- 

δενισμοΰ, άλλά τοϋτο τό μέλλον δέν είναι τό άντικείμενον της μελέτης ταύτης, 

άρκουμένης μάλλον, ΐνα στρέψη τήν προσοχήν αύτής επί συγχρόνων θεμάτων 
καί προβλημάτων, όρρωδούσης δέ νά άναπετάση τόν πυκνόν πέπλον τής ”Ισι- 
δος τοΰ μέλλοντος καί νά αποκάλυψη τά έν τοΐς ζόλποις αύτοΰ άποκείμε- 

να μυστήρια τής ιστορίας. Καί τοϋτο πράττω σήμερον, αποπειρώμενος νά 
διατυπώσω καί νά διαλευκάνω οσον τό δυνατόν μίαν άπόκρυφον πληγήν καί 
μίαν ηθικήν νόσον τής ρωσικής κοινωνίας, ή'τις πρόκειται νά λύση, κατά τήν 

έκφρασιν τών θαυμαστών αύτής, ένα περιπλέον κόμβον έκ τοϋ δεσμοΰ τοϋ 

μέλλοντος, έν ίδίη κοίτη μετοχετεόουσα τό ρεϋμα τής άνθρωπίνης ιστορίας.

Εΐπον ανωτέρω, οτι βαρεία ομίχλη έπαπειλεΐ τήν αιθρίαν τής εύρωπαϊ- 
κής μεσημβρίας. Ή απειλή αύτη παρίσταται κατ’ έξυχήν διπλή, άξιοΰσα 

κατά τό μάλλον καί ήττον νά ταράξη τοΰ συγχρόνου πολιτισμοΰ τήν 
άκατάπαυστον εργασίαν : πανσλαβισμός, γιζ/δεκίσμός. Ή εύρωπαϊκή κοινωνία 

δέν οφείλει ν’ άνησυχήση βεβαίως ή διά τό πρώτον μόνον σύμπτωμα τοϋ 

πάσχοντος φυσικοΰ καί ηθικού οργανισμού τής ρωσικής φυλής’ καί πρός τοϋτο 
άρκεΐ απλή μόνον προφύλαξις κατά τοΰ πανσλαβισμού διά συνεννοήσεως καί 
ομοφωνίας τών μεγάλων δυνάμεων, ή δέ Ευρώπη σωφρονοϋσα δύναται ν’ 

άποσοβήση πάντα κατ’ αύτής έπικρεμάμενον κίνδυνον. Αύτη είναι ή μόνη 

συνταγή καί ή μόνη συμ.βουλή κατά παντός φόβου άπό τοϋ ρωσικοΰ λαοΰ, 
δστις πρίν ή διατυπώση άγερώχους αξιώσεις περί έκπολιτευτικής ηγεμονίας 
έν τή ίστορίη, ώφειλε νά θεραπεύση καί νά εξάλειψη τά ΐ'δια άμπλακήμα- 

φυλής άληθώς νεαρας και πλήρεις μέλλοντος. Είναι τα σλαβικά φΰλα . . . Οί λαοί ουτοι 
είναι άκόμη ολίγον γνωστοί, ολίγον δέ κατενοηδησαν. Καί άλλοι μέν εΐδον παρ’ αύτοΐς τρα
χύτητα καί βαρβαρότητα εκεί ϊνθα ύπήρχεν έλλειψις ’ιδεών, αΐσθημάταν καί συνθέτων άρε- 
τών, ύπ’ άλλων δέ ώνομάσθη κακία ή έλλειψις ανατροφής κα\ κοινωνικής άναπτύξεως. Ό δέ 
αύτοκρατορικος καϊ θρησκευτικός φετιχισμος, δι’ονάπαντες τοσοΰτον σκληρώς εμέμψαντο τους 
λαούς τούτους, τυγχάνει τεκμήριόν άνάγκης πολλής πίστεως, ώς τοιοΰτον δέ ό πρώτος ορος 
μελλούσης προόδου. ΠαρΟενικοι τήν καταγωγήν οϋτοι οί Σλάβοι, τοιοΰτοι οιοι κατήρχοντο άπο 
τών όρέων τής ’Ασίας, είναι κεζλημένοι είς τήν κληρονομιάν τοΰ ήμετέρου πολιτισμοΰ. ΐνα 
πεισΟή τις δέ περί τούτου, άρκεΐ νά μελετήση τον χαρακτήρα καί τήν ιστορίαν αύτών. Άλλ’ 
ή ώρα τής κληρονομιάς δέν έσήμανεν ετι Καθ’ όσον ό καθολικός πολιτισμός προβαίνει, 
κατά τοσοΰτον οί όροι τής άναπτύξεως αύτοΰ ποικίλλονται. Ή κυριαρχία τής σύγχρονου 
Ρωσίας, έν τω χαρακτήρι αύτής ώς εύρωπαϊκής αποικίας, ομοιάζει ύπό πολλάς άπόψεις πρός 
τήν ρωμαϊκήν έπι τών κελτικών λαών κυριαρχίαν. Καθ’ ήν ήμέραν οί Σλάβοι άναβιβάσωσι 
τήν θρησκευτικήν αύτών πίστιν εις τό ύπέροχον σημεΐον τής ύπό τής άνθρωπότητος σωρευ- 
Οείσης ηθικής καί πνευματικής πείρας, συνοψίζοντας αύτάς έν τινι ισχυρά φυσιογνωμία, ητις 
θέλει χρησιμεύσει ώς σύνδεσμος ε’ς τάς άτομικάς αύτών τάσεις καί διαφωτίσει τά ιδιωτικά 
αύτών ήθη ώς και τάς έθνικά; παραδόσεις, μόνον κατά τήν ήμέραν έκε'νην θέλουσιν εισέλθει 
εις τήν -ηρωικήν αύτών έτοχήν, άναλαμβάνοντες τήν πανάρχαιον τοΰ πολιτισμοΰ εργασίαν. 
(Brentano, La Civilisation et ses lois, Morale sociale 422—425.) 
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τα, ευπρόσωπος παριστάμενος εταίρος καί συνεργός έν τη έκτΐολιτευτική έρ- 

γασίη τής συγχρόνου ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Άλλ’ ό Μηδιπσμδς, ώς άοχή καί ώς νόσος τής ρωσικής κοινωνίας, είναι 
ή άπειλή, ύφ’ ής άληθώς δύναται ν’ άδιαφορή ή Εύρώπη, αύτήν μόνην τήν 

Ρωσίαν άφορώσα, καί ή'τις μετά τοϋ πανσλαβισμού, τής έξημμένης ταύτης 

υπερευαισθησίας καί φιλοδοξίας τοΰ ρωσικού πνεύματος, διαδοθεϊσα είς ολα 
τά στρώματα τής κοινωνίας ύπό τοΰ χιμαιρικού ένθουσιασμοϋ τών σλάβων 
τδεολόγων, έκμεταλλευθεϊσα δέ έπιτηδείως δι’ ίδιους σκοπούς ύπό κυβερνή- 

σεως, εΰρισκούσης λόγον τής ύπάρξεως αύτής έν τη διηνεκεν τών πνευμάτων 
έξάψει, είναι ή σοβαρωτάτη γάγγραινα, ή δικβιβρώσκουσα καθ’ έκάστην τόν 

ηθικόν οργανισμόν τής ρωσικής κοινωνίας. Ή παρούσα μ,ελέτη δέν άξιοι επα
κριβώς νά διατύπωση, ού'τε νά λύση προσηκόντως τό πρόβλημα τούτο κατά 

τήν άληθή αύτοΰ φύσιν καί όπως πράγματι ύφίσταται, τοσοΰτον έπασχο- 

λοϋν σήμερον ού μόνον τήν κυβέρνησιν καί τήν κοινωνίαν τής Ρωσίας, άλλά 

καί τήν λοιπήν ευρωπαϊκήν κοινωνίαν καί δημοσιότητα, έν η τό ζήτημα τοϋ 
Μηδενισμού, όπως καί τό τοΰ Ιΐανσλαβισμοΰ, κατέστη έν τών μάλλον εν

διαφερόντων καί έξεγειρόντων τήν κοινήν περιέργειαν ζητημάτων, τά μέν 

είς τάς υπόπτους πληροφορίας, τάς άπό κυβερνητικής ρωσικής πηγής έκπη- 
γαζούσας, τό δέ ένεκα τής μυθοπλαστικής φαντασίας τών άνταποκριτών 

ευρωπαϊκών εφημερίδων, έπιζητούντων πολλάκις νά συγκρατώσι ζωηρόν το 
ενδιαφέρον τών αναγνωστών αύτών έν ταΐς συγκινήσεσι καί ταΐς ύπερβολαϊς 

τής διηγήσεως, έστω καί έπι βλάβη καί έπι κινδύνφ τής άληθείας. Αί 

ακριβείς περί μηδενισμού πληροφορίαι είναι πράγματι έλάχισταΓ ώς έκ τού
του δέ δέν δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν τήν άληθή αύτοΰ αρχήν καί φύσιν 

ούτε έν τοΐς συγγράμμασι τών Θεωρητικών αύτοΰ, ούτε έν τινι άνεγνωρισμέ· 

νη καί έλευθέρως β«ύση κοινωνική ή πολιτική μερίδι, ΐνα κατανοήσωμεν αυ

τόν καί έκτιμήσωμεν έν συνειδήσει καί καθ’ ολοκληρίαν. Μόνον δέ άσφα 

λή κατά τό μάλλον καί ήττον δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν καί διατυπώ- 

σωμεν συμπεράσματα, μελετώντες τήν μέχρι τοΰδε πρόοδον τοΰ πολιτισμοΰ 
έν Ρωσίη, άφ’ οτου διά τοΰ Μεγάλου Πέτρου είσήλθεν είς τήν ευρωπαϊκήν 
οικογένειαν καί έκτιμώντες άμερολήπτως τά νοσηρά έκεΐνα συμπτώματα τής 
διαβιβρωσκούσης τόν ρωσικόν οργανισμόν επισφαλούς νόσου, οία ταΰτα διε- 

τυπώθησαν έ'ν τισι βιβλίοις, ύπόπτοις κατά τό μάλλον καί ήττον ώς έκ τής 

μεροληπτικής τάσεως μεθ’ ής είναι γεγοαμμένα, εί'τε έν τισι ποινικαϊς δί- 
καις, ών ή διαδικασία, δημοσιευθείσα έν Εύρώπη είναι ή πρώτιστη τών πη

γών τών περί μηδενισμού εικοτολογιών καί σκέψεων τοΰ δημοσίου’ άλλά πρίν 
ή είσέλθωμεν είς τήν έρευναν αύτοΰ, ρίψωμεν κατά πρώτον παροδικόν βλέμ

μα επί τοϋ παρελθόντος τής ρωσικής κοινωνίας, καί έπι τών αιτίων, ά'τινα 
παρήγαγον τό νόσημα τοϋτο, μέ τήν ελπίδα ό'τι θέλομεν κατανοήσει αύτό 

πληρέστερον κατά τό μάλλον καί ήττον εν ό'λη αύτοΰ τή ζοφερή μορφή 

;ί ΐ
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καΐ φύσει, ύφ’ παρίσταται εί'τε έν ταϊς έκθέσεσι τ·ης ρωσικές κυβερνη- 

σεως, εί'τε έν ταϊς μυθοπλαστικαις διηγησεσιν ευφαντάστων ανταποκριτών 

τ^ς έν Εύρώπν; δημοσιογραφίας.

Α'.

Ή Ρωσία, έν τοϊς άπεράντοις της οποίας άδότοίς μόλις άπό των χρόνων 

τοϋ Μεγάλου Πέτρου ηρξαντο διεισδύουσαι άκτΐνες τινές εύρωπαϊκοΰ φωτι
σμού διά τών μεταρρυθμίσεων, &ς τό ισχυρόν έκεΐνο πνεύμα,; συνδυάζον έν 

τώ χαρακτηρι αύτοΰ τόν άσιατικόν δεσποτισμόν καΐ την αύθαιρεσίαν, άλλ’ 
άμα καΐ την έ'μπνευσιν της ευρωπαϊκές προόδου, είσηγαγεν είς τό μέγα αύ

τοΰ κράτος, είσ’ήλθε πράγματι είς τόν εύρωπαϊκόν βίον και την κίνησιν τοϋ 

δέκατου ογδόου αΐώνος κατ’ εξοχήν διά τίς δευτέρας Αικατερίνης. Ή έκτα

κτος εκείνη γυνή, ητις είς παν βήμα τοϋ πολιτικού αύτίς βίου άναμιμνη- 
σκει ήμΐν την Σεμίραμιν τίς ’ Ανατολές, έκέκτητο άφ’ ενός μέν έν τω χα- 
ρακτίρι ολα τά θέλγητρα, την γοητείαν καΐ την μεγαλοδωρίαν άνατολίτι- 

δος Άστάρτης, άφ’ ετέρου δέ την ίσχυράν φύσιν καί την επιβλητικήν φυ

σιογνωμίαν, την ποίησιν ιερείας τοΰ βορρά, οΐαι άπεικονίζονται ημϊν έν ταϊς 

ποιητικαϊς διηγήγεσιν έναπολειφθέντος βάρδου τών χρόνων εκείνων, άναμι- 
μνησκουσα μυστικήν τινα νύμφην τών σλαβικών παραδόσεων. ?Ητθ έ'ξοχον 

κράμα παραδόξων καΐ άκαταληπτων αντιθέσεων. Έπιτρέψασα κατά πά

σαν πιθανότητα την δολοφονίαν τοΰ νομίμου αύτης συζύγου, έγένετο έκ πε
ριτροπές ερωμένη τών Ποτέμκιν, τών Όρλώφ καΐ τοσούτων άλλων μεγιστά
νων της αυτοκρατορίας, άλλ’ άμα καΐ ευνοούμενη τοΰ Βολταίρου, τοΰ Διδε- 

ρότου καΐ άλλων εγκυκλοπαιδικών, ούχί μόνον έκ λόγων γυναικείας ματαιό- 
τητος, άλλ’ έ'κ τίνος άνωτέρας άνάγκης τοΰ πνεύματος αύτης. Ή Ευρώπη 

φκτειρε πολλάκις τούς σκανδαλώδεις αύτης^έρωτας, άλλ’έθαύμασεν άφ’ ετέ

ρου τά μεταρρυθμιστικά αύτης σχέδια καΐ τούς νόμους, άνακηρυχθεντας ύπό 
τοΰ Φιλαγγιέρη1 ώς τό άκρον άωτον της πολίτικης σοφίας τών χρόνων έκεί- 

νων,αυτη . δέ, θαυμασθεϊσα ύπό κολάκων τε καΐ ενθουσιαστών, θερμάνασα 
τόν λυρικόν οίστρον τοΰ Βολταίρου καΐ τοΰ Διδερότου,1 2 ίδόντος έν τ$5 έκτά-

1 Ό κώδιξ τή; Αικατερίνη; παρέχει μοι πλεΐου; σκεψει; ή ό ε’ς τό αρχιπέλαγος άπο- 
σταλεϊ; αύτή; στόλο;. (Βιδλ. I, 3 )

2 Ή θύρα τοΰ γραφείου τή; ήγεμονίδο; είναι ηνεωγμένη ε’ς Εμε καθ’ έκάστην άπό τής 
τρίτης μέχρι τής πέμπτης μ. μ. Ενίοτε£3ί κα'ι μέχρι τή; έκτη;. Εισέρχομαι’ κάδημαε καΐ 
συνδιαλέγομαι μετά τής αδτής, ήν καί σεϊ; μοϊ Επιτρέπετε Ελευθερία;, Εξερχόμενο; 3ε αναγ
κάζομαι νά ομολογήσω εις Εμαυτόν, δτι είχον την ψυχήν Ελευθέρου άνδρό; Εν τή καλουμέν») 
χώρα των δούλων. "Α ) φίλη μου, οΐ'α ήγεμονί;! όποια εζ.ταζ.ο; γυνή! Λεν θέλω κατη- 
γορηθή ώς αργυρώνητος Επΐ τοϊ; εγκωμίοι; μου, διότι εθηκα τά στενότατα εις τήν μεγαλο
δωρίαν αύτής δρια’ δέον δένά πιστευΟώ, άπεικονίζων αυτήν διά τών λόγων της' δέον "να απα- 
σαι εΐπητε δτι Ενοικε! ψυχή Βρούτου ύπό τήν μορφήν Κλεοπάτρας· ή αύστηρότης τού Ενός
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κτω εκείνη γυναικί τήτ ψυχήγ τοΰ Βρούτον νπό τήν φυσιογνωμίαν τής KJeo- 
πάτρας, διατελεΐ κατά τό μάλλον και ηττον μέχρι τ?ίς σήμερον έκ τών 

προσφιλέστατων θεμάτων τοΰ μύθου καΐ τνίς ιστορίας.
Ή γαλλική έπανάστασις έπηλθεν έν τω γηρατι ηδη τοΰ πνεύματος αύτης 

καΐ της καρδίας’ άπέθνησκεν έξ οδύνης, ανίκανος νά έξορκίσ·/) τό άκάθαρτον 

έκεΐνο πνεύμα τ·ής νέας ζωής καΐ κινησεως τ’ης άνθρωπότητος, τά όποιον το
σάκις άλλοτε είχεν έπικαλεσθη έν ταϊς συνδιαλέξεσιν αύτης καΐ ταϊς άλλη- 

λογραφίαις μετά τοΰ Βολταίρου, τοΰ Διδερότου,τοΰ Γρΐμ καΐ ύποθάλψασα μόνον 
δσον τό έπ’ αυτί) την άντιδραστικην εκείνην συμμαχίαν της μοναρχικής 
Ευρώπης κατά της γαλλικές έπαναστάσεως. Ό διαδεχθείς αύτην υιός Παύ

λος, θαυμαστής τοΰ .Ναπολέοντος, έδολοφονηθη προώρως, ’ίνα διαδεχθ-ρ αύτόν 
έπΐ τοΰ θρόνου ό άδελφός ’Αλέξανδρος, ευτυχής άντίπαλος τοΰ Γαλάτου 

κατακτητοϋ, νικηθείς ύπ’ αύτοΰ πολλάκις, άλλά νικητης έπί τέλους είσελ- 
θών μετά τών Συμμάχων εις Παρισίους. Προσβληθείς έκεϊ, δπως καΐ οΐ μετ’ 

αύτοΰ είσβαλόντες Κοζάκοι, ύπό της μολυσματικές εκείνης νόσου, άφ’ ης 
εσπευδον οί Σύμμαχοι νά θερκπεόσωσι την Γαλλίαν διά της παλινορθώσεως 

τών Βουρβώνων, είδε θνησκων τά πρώτα αύτης κρούσματα καΐ συμπτώματα 

έν 'Ρωσίιγ κατά τό έτος 18 2 δ.Μετ’αύτόν άνέβαινεν έπΐ τόν θρόνον τών Τσά

ρων Νικόλαος ό Α', πρωτόλεια προσφερων τ-ής βασιλείας του είς τόν ρωσικόν 

λαόν την έν τώ αϊματι καταστολήν επικινδύνου συνωμοσίας πολλών εύγενών, 
δηλητηριασθέντων ύπό τών έπανας·ατικών ιδεών της ελευθερίας,ητις άπό της 

Γαλλίας άρξαμένη είχε καταστη ηδη κοινόν Εύαγγέλιον τών λαών της Δύ- 

σεως, καΐ πρός την όποιαν ό τραχύς αύτοκράτωρ είχε διατηρήσει άπαρα- 
μείωτον μίσους αί'σθημα, ύπάρξας δήμιος αύτης καί καταστροφεύς ού μόνον 

έν 'Ρωσία, άλλά καΐ εκτός αύτ’ής, ιδίως οπότε έν τώ θυελλώδει έ'τει 18 4 8 

προσεκαλεΐτο ύπό κλονιζομένου μονάρχου νά δώση αύτώ χεϊρα βοήθειας καί 
νά έπανορθώση την τάξιν,σωφρονίζων την έ'νοχον αποστασίαν εύγενοϋς λαοΰ, 
διεκδικοΰντος τό -κΰρος τ·ης εθνικής αύτοΰ συνειδησεως καΐ κυριαρχίας.

Νικόλαος ό πρώτος άνέβη έπί τοΰ θρόνου τ^ς Ρωσίας ώς ό έξοχώτατος 

τών άντιπροσώπων της άντιδραστικ·ης τάσεως τνίς έπαχ^ς έκείνης. Καθόλου 
αύτοΰ σύμβολον $το τό Statu quo έν ταϊς έθνικαΐς, κοινωνικαΐς καΐ πολι- 

τικαϊς σχέσεσιν έντός καΐ έκτος τ’ης Ρωσίας’ εί καί πλασθεΐς άπό τ·ης ζύμης 
έκείνης,άφ’ ·ης είχε πλασθή ό Πέτρος καΐ η Αικατερίνη,οΰς άποκαλεϊ μεγάλους 

η ρωσική ιστορία,έκέκτητο μέν τόν αυστηρόν αύτών χαρακτήρα,άλλ’έστερεΐτο 

τό μεταρρυθμιστικόν καΐ νεωτεριστικόν έκείνων πνεϋμα, ένεκα τοΰ όποιου 
τοσοΰτον έ'ξοχον κατέλαβον άμφότεροι θεσιν έν τφ αναπτύξει τ·^ς ρωσικής 

μετά τών θελγήτρων τή; δεοτέρα;’ άπίστευτο; δπεροχή Εν ταϊς ’δέαι; μεθ’ όλη; τή; χάριτο; 
καΐ δυνατής περί τήν έ'ιφρασιν Ελαφρότητο;’ ?ρω; προ; τήν αλήθειαν ώ; οΐον τε εύρός’ 
γνώσις τών ύποΰέσεων τοΰ κράτους τη;, ο”α; εχετε ύμεϊ; ταΰ ύμετέρου οίκου, (M0naoires, 
Correspondanee et ouyrages inMita de Diderot, I. ID, p. 118).
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κοινωνιχς. Ά«δ τής άρχής αύτοϋ έγκαινίζεται αυστηρότατου σύστημα πολι

τικής κηδεμονίας, άποκ’λεϊον πάσαν άνεξάρτητον τάσιν καί αύστηρώς τιμω
ρούν πάντα νεωτερισμόν, δυνάμενον νά καταστή επικίνδυνος κατά τό μάλλον 

καί ήττον εις τά πνεύματα, δυνάμενον νά γαλβανίση καϊ έπ’ έλάχιστον την 

μακαρίαν εκείνην στασιμότητα τοΰ ρωσικού λαοΰ, ής ό τραχύς αύτοκράτωρ 
ήτο ό υπέρτατος ποντίφηξ. Ή ρωσική κοινωνία δέν ήδύνατο ν’ άναπνεύση 
ύπό τόν βαρύν πόδα τοΰ ’Εφιάλτου τυΰ δεσποτισμοΰ' ή έπιστήμη κατεδιω- 

κετο άμειλίκτως, ώς ή ιδίως δυναμ.ένη νά είσαγάγη καινούς θεούς καί δαι
μόνια καί η φιλολογία προεγράφετο καί καθείργετο έν τοϊς δεσμωτηρίου, η 

διά τό άσφαλέστερον έν Σιβηρίςκ’* καταπληκτική δέ ατονία είχε καταβάλει 

τόν μέγαν έκεϊνον κολοσσόν, 8ν ούδεμία φωνή ήδύνατο νά συγκινήση καί. 

ούδεμία συγκίνησις νά έξεγείρη.

Άλλά μεθ’ όλου τόν σκληρόν αποκλεισμόν τής Ρωσίας άπό παντός συγ- 
χρωτισμοϋ μετά τοϋ δυτικοΰ πολιτισμού, τό δημόσιον πνεϋμα, ιδίως έν ταϊς. 

άνωτάταις τάξεσι, δέν διετέλεσε ξένον καθ’όλοκληρίαν της έν τή λοιπή Εύ- 

ρώπη κινησεως.Έλλείποντος ίδιου εθνικού βίου, ό Ρώσος εύγενής προσηταιρι- 

ζετο πάν τό έν Εύρώπη ίσχύον είτε έν τη έπιστημη, είτε έν τή κοινωνία:’ 
οδτως η άνωτέρα τάξις τοϋ ρωσικού κράτους, στρατολογουμένη κατ’ εξοχήν, 

έξ αλλοδαπών στοιχείων, μηδέν κοινόν κατά συνέπειαν έχουσα μετά τοδ 
έθνικοϋ χαρακτήρος καί φρονήματος, έτρέφετο καθ’ ολοκληρίαν ύπό τών ξε
νικών ιδεών, αΐτινες είσήρχοντο είς Ρωσίαν έκ της δυτικής Ευρώπης, χωρίς 
ούτε ή υψηλή αστυνομία, ούτε άλλη τις άνώτάτη έν τη πολιτείιη δύναμις 

νά δύναται νά συντελέση είς την άποκωλυσιν τών ιδεών τούτων, αΐτινες 

δίκην μολυσματικής νόσου παρηκολουθουν τόν ές Εύρωπης είσερχομενον εις 
καθάρσεως έν 

ρωσική κοινω- 

τό ορθόδοξον κράτος, αδυνάτου ουσης πάσης ψυχικής 

τοϊς ρωσικοϊς μεθορίοις. Ούδέν ύπηβ’χε ρωσικόν εν τη 
νί<η, κατισχυόντων έν τώ τρόπφ τοΰ σκέπτεσθαι καί τοΰ ζην γερμανικών 
καί γαλλικών έθίμων, τοΰ δέ έθνικοϋ πνεύματος ούδεμίαν κεκτημένου ιδίαν 

άτομικότητα καί ζωήν πρός διατύπωσιν τών ιδίων πόθων καϊ τάσεων 

εί'τε έν τή φιλολογία, είτε έν τη λοιπέ κοινωνία, Έ φιλοπατρία, έν ολρ 
αύτης τή εύρυτάτη έννοίιγ, σχεδόν είπεϊν ήτο κατά την έποχην έκείνην λέ- 

ξις άγνωστος καί μηδέν σημαίνουσα, ώς συμβαίνει παρ’ άπασι τοϊς λαοϊς, 

οΐτινες άπολέσαντες πάσαν ιδίαν πνευματικήν καί έθνικήν πρωτοβουλίαν, 
άκολουθοΰστ τυφλώς τό άρμα ξένου πολιτισμού καί άλλοτρίων ιδεών,

»
1 Διαρκούσης της τριακονταετούς βασιλείας τοϋ Νικολάου ή όργάνωσις καί ή αύστηρότης 

τί]ς Αστυνομίας ήσαν τοιαϋται, ώστε καθίστατο αδύνατος ή έπιτυχία οίαςδήποτε σπουδαίας 
έπαναστατικής συνενώσεως. ’.λπόπειρα! τινες λαβοϋσαι χώραν άπέληξαν εις την έξορίαν ή τήν 
ε’ς καταναγκαστικά έ'ργα καταδίκην τών όργανωσάντων αύτάς. Ή άντίδρασις ήτο πλήρης, 
Ανυπόφορος δέ καθίστατο ή ζωή διά πάντα άνεπτυγμένον άνθρωπον. Άπαντες σχεδόν οί 
εύ®υεΐς άνδρες θνήσκουσι νέοι' τοϋτο δέ συνέβη διά τό σύνολον τών Ιξοχωτάτων συγγρα
φέων τής έποχής ταύτης έν Ρωσία. Riforme — Le Nihilisme en Russie, 205).

άνίκανος αύτοί δντες νά δημιουργήσωσί τι καινόν, άντάξιον τής έθνικής 

αύτών άποστολής. Μία μόνη ύφίστατο πίστις μεταξύ τών άνωτάτων τάξεων, 
διότι περί λαοΰ ούδείς λόγος, ή τυφλή άφοσίωσις πρός τόν αύτοκράτορα, 

ούχί άπόρροικ έσωτάτης ύπολήψεως, άλλά τυπική τις μόνον καί κατά συν
θήκην άναγνώρισις καί άποδοχή τής ίερας αύτοϋ μεγαΛειότητος,^ Ουτω ξε

νισμός έν τη φιλολογία, πνευματική δουλεία έν τή πολιτείιη καί έν τή κοι- 
νωνί<η ήσαν τά κύρια χαρακτηριστικά τών πρώτων χρόνων τής βασιλείας τοϋ 
Νικολάου. Ούδέν ύπεροχον πνεύμα ήδύνατο νά τολμήση νά προσβάλη τήν 

φθισεκήν ταύτην κατάστασιν τής κοινωνίας, γινώσκον οτι έμελλε ν’ άπο- 

θάνη έν τή ειρκτή ή έν τή έξορίιη, ώς συνέβη έίς πάντας τούς άποπειραθέν- 
τας τήν έξεγερσιν τοΰ δημοσίου φρονήματος. Μάτην Ρώσος ποιητής τών 

χρόνων έκείνων, ό Griboiedow,lv τή κωμωδία αύτοϋ Λυϋτυχία είς τδ πνεϋμα, 

έπικαλεϊται τόν δαίμονα τής έθνικής συνειδήσεως καί έπιζητεϊ τόν άνδρα 
εκείνον, δστις έμελλε διά τοΰ λόγου αύτοϋ νά δώση νέαν ώθησιν κα'ι ζωήν 

εις τό έθνος ύπό τό παγερόν πνεύμα κλίνον ξενικής μιμήσεως καί κοινωνικής 
δουλοφροσύνης. « Εΐ'θε νά καταστρέψη ό κύριος, έπιφκνεϊ που μονολογών ό ή'ρως 

αύτοϋ έν τή κωμωδί^, είθε νά καταστρέψη τό άπειρον έκεϊνο πνεϋμα, τό 

όποιον έζωθεϊ ημάς είς άσκοπον, τυφλήν καί δουλικήν άπομίμησιν. Εΐ'θε νά 
καταξίωση έμπνέων διά τοΰ πνεύματος αύτοϋ άνδρα τινά μέ καρδίαν, τοΰ 

όποιου ό λόγος καί τό παράδειγμα νά δυνηθώσι νά μάς έπαναγάγωσιν άπό 
τής θλιβεράς ταύτης νοσταλγίας πρός τήν πατρίδα άλλων»! . . .’Ήθελεν ό 
ποιητής διά τής εύχής ταύτης νά ί'δη άναζωπυρούμενον τό έθνικόν φρόνημα, 

νά ί'δη τό ιθαγενές πνεύμα γε.ιρόμενον άπό τής ραστώνης καί τής δουλείας, 

ύπό τά σάβανα τής οποίας διετέλει περιβεβλημένον, καί νά γονυπετήση άναμ- 

φιβόλως πρό τοΰ άνδριάντος αύτοϋ άποκαλυπτομένου’ άλλ’ ούδεμία φωνή, 
ούδεμία άκρόασις άπό τής ληθαργούσης έθνικής συνειδήσεως.

Καί ή ρωσική κοινωνία, ότέ μέν γονυκλινής πρό τοϋ ειδώλου τοΰ αύτοκρά- 
τορος, ότέ δε πρό τών πλαγγώνων τοΰ ξενικοΰ πνεύματος άνέμενεν έν τού- 

τοις τόν άνδρα εκείνον, οστις σαρξ έκ τής σαρκός καί όστοΰν έκ τών όστέων 

αύτής έμελλε νά δώση τήν πρώτην ώθησιν είς τήν πνευματικήν καί ήθικήν 

κινησιν τοΰ έθνους, έξάγων αύτό άπό τής ραστώνης καί τής ακινησίας.
ΤΗτο ή έποχή τοΰ 1 8 4 0’ χρόνοι ζωηράς έργασίας έν τή εύρωπαϊκή κοι

νωνία, δυσοίωνα προοίμια τής κινήσεως έκείνης, ή'τις έμελλε ν’ άπολήξη είς

1 Ο Ρώσος ήτο αγέρωχος έπί τώ Τσάρω αύτοϋ· μόνον περί αύτοϋ έλάλουν άπαντες, 
πασα δέ αύτοϋ πράξις ή σχήμα έσημειαϋντο ώς τοσαϋτα σπουδαιότατα συμβεβηζότα., ‘Έν 
μειδίαμα τοϋ αύτοκρατορος ήτο έπίφθονος έν όλη τή χώρφ εΰνοια, αύστηρός τις δέ αύτοϋ 
λογος έπέφερε το αποτέλεσμα κεραυνοϋ, πάσης φαντασίας συγκεντρουμένης περί τό μοναδικόν 
τοϋτο ζέντρον’ ιδεώδες τής κοινωνίαςήτοή προσέγγισις τοϋ αύτοκράτορος καί 
ήάξίωσις τών άγαθ ών αύτοϋ χαρίτων. Οΰτως έν άμφοτέραις ταϊς πρωτευούσαις ώς 
καί έν τή έπαρχία άντήχει Αείποτε αδιάκοπος συμφωνία έπευφημιών διά πασαν λέξιν ή πρα- 
£ιν τοϋ αύτοκράτορος Νικολάου.» (Sc he do-F erroti Le Nihilisme en Russie, 15).
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τ^ν έπανάστασιν τοΰ 1848. 'Απανταχοΰ τές Ευρώπης διαφαίνανται κατά- 

τδ μάλλον κα! νίττον τά σημεία της έπαναστάσεως ταύτης σκοτεινά, απει
λητικά διά την υπαρξιν. τοΰ άρχοντας καθεστώτος: ’Εν Γαλλίΰξ. μέν αί ποικίλαι 

κοινωνιστικαί και πολίτικα! σχαλαί, αΐτινες δέν έπαυσαν ύπασκάπτουσαι τά 
θεμέλια τές κοινοβουλευτικές πολιτείας, ητις διά τές μεταβολές τοΰ 1830,. 
διά τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου και τοΰ Γκυζώτου είσέγε την Γαλλίαν είς· 

νέας ίστορικάς τρίβαυς, καθιερώσασα έπι τέλους, κατόπιν τοσούτων δοκιμα

σιών και. επαναστάσεων, τδ κΰρος και την σημασίαν, τές λεγομένης τρίτης 
τάζεως έν τίί άνθρωπίνφ κοινωνί^. Έ.ν Γερμανίάς τά νέα κοινωνικά και πο

λιτικά κόμματα, τά άποτελεσθέντα έκ τές μεγάλης πνευματικές κ.αί κοινω
νικές ζυμώσεως, ητις έπ! τοσοΰτον είχεν άλλοιώσει τον εθνικόν βίον κατά τά 
τέλη, τοϋ παρελθόντος καΐ τάς άρχάς τοΰ παρόντος αΐώνος, η Νέα Γερμανία 

καΐ οί περί την άριστεράν της σχολές τοΰ Έγέλου πτέρυγα δημοκρατικοί"· 

Έν τί) ιταλική χερσονησω ή σχολή της Νέας Ίτα-Ιίας, ζητούσα τά* ενότητα 
της πατρίδος διά παντός μέσου καΐ μη οπισθοχωρούσα άπέναντι ούδενός κω

λύματος, καΐ αύτην την δολοφονίαν διδάσκουσα χάριν τές πραγματώσεως 

του έθνικοΰ καΐ πολίτικου αύτης ιδεώδους" πάντα ταΰτα και έτερα ανάλογα 

φαινόμενα έπΐ τοΰ πολίτικου τές Εύρώπης άρίζον,τος δέν παρηρχοντο άδιαφ.όρως 
έν τέί συνειδησει τές ρωσικές κοινωνίας, ·?ίς η άνωτάτη τάξις, άνατρεφομέν,η 

ώς έπΐ τό πλεϊστον έν τ$ έσπερίαι Εύρώπ·ρ, έ'φερε μεθ’ έαυτές επανερχόμενη εις 
Ρωσίαν τάς εντυπώσεις τών νέων δογμάτων, ύφ’ ών έλικνίζετο τότε ή εύρω- 
πα'ίκη κοινωνία" κα! βαθμηδόν η ιδέα τές πνευματικής άπολυτρώσεως καί 

τές κοινωνικές άνεξαρτησίας έπί βάσεων συμφώνων πρός τό πνεύμα κα! την 
αποστολήν τές νέας ιστορίας εδρε κα'ι έν Ρωσία τούς προφητας αύτης καί 

τούς προσηλύτους, οΐτινες όσημέραι πληθυνόμενοι καΐ κρατυνόμενοι έν τέ 
ενεργείς κα! έργασίιγ έ'δωκαν τό πρώτον σύνθημα τές πνευματικές κα! κοι

νωνικές έν τ-Jj χώριγ ζωές καΐ κινησεως.
Πρώτιστος πάντων ύπηρξεν ’Αλέξανδρος ό Χέρτσεν. Γόνος αριστοκρατικές 

οικογένειας, ευφυέστατος καΐ ζωηρότατος, ύπό πάσαν έ'ποψιν άνωτέρα φιλο

σοφική διάνοια, άξια κρείττονος έποχης καΐ κοινωνίας, εις τών μεγίστων 

συγγραφέων τές Ρωσίας, έφάμιλλος πρός τόν Ίωσηφ Ματσίνην έπΐ τγ έπιδρά- 
οει, έν έ'σχεν έπΐ τοΰ δημοσίου φρονήματος καΐ τές κοινωνικές έξεγέρσεως 

καΐ αύτοσυνειδησίας της πατρίδος του, ’Αλέξανδρος ό Χέρτσεν, ζητών την 

άναγέννησιν αύτές, άλλ’ έκτραχυνθεΐς έκ τών διωγμών καί τών προγραφών, 
έ'ρριψε πρώΐμως τόν σπόρον τές έπαναστάσεως έν τγ καρδίορ καί τγ διανοί^ 
τές ρωσικές κοινωνίας, εί καΐ μη πρεσβεύσας δέ Καθ’ ολοκληρίαν τάς άνα- 

τρεπτικάς τών συγχρόνων μηδενιστών τάσεις, δύναται ούχ ώσσον νά θεωρηθώ 

ώς πρώτος δούς ώθησιν είς τούς θεωρητικούς της μηδενιστικης αίρέσεως, τίτις 

άπό τίνος χρόνου λυμαίνεται μέχρι γαγγραίνης τόν ηθικόν καΐ κοινωνικόν 

οργανισμόν τές Ρωσίας.

Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΡΩΣΙΑ

Καθ’ ·?ιν έποχην δ Χέρτσ^ν καθίστατο γνωστός έν τη ρωσική δημοσιότητι 
διά τών πρώτων αύτοΰ ύπό τό ψευδώνυμον Jscander συγγραμμάτων, έν οΐς 

έπιστοίαΐ περί τής σπονδής τής (ρύσεως, γεγραμμέναι ύπό την έπίδρασιν τοΰ 
πνεύματος τές νεοεγελειανές φιλοσοφίας, ώς καί διά τοΰ μυθιστορήματος 

αύτοΰ Τίς πταίει, καί κατελάμβανεν αμέσως διαπρεπέ έν τί! οίκείιγ φι

λολογία θέσιν, τό ρωσικόν πνεύμα η'ρξατο έτι μάλλον συγκινούμενον ύπό 
την έπίδρασιν τών ξένων ιδεών έρχομένων κατ’ έξοχην άπό της Γερμανίας καί 

τές Γαλλίας. Αί φιλοσοφικά! θεωρίαι έν Γαλλίγ μεντών Σαιν.-Σιμωνιστών 
καί τών ποικίλων αύτών διακλαδώσεων, έν Γερμανίςι δέ τών διαφόρων τά

σεων τές έν άποσυνθέσει ηδη διατελούσης σχολές τοΰ Έγέλου καί ιδίως 

τές περί τόν Strauss, τόν Feuerbach, τόν Max Stirner, τόν Κάρολον Marx 
άριστεράς αύτές πτέρυγος, άποπνέουσαι τόν κόρον τοΰ καθεστώτος, προκη- 
ρύττουσαι την άνατροπην και την άναγέννησιν τοΰ παρηκμακότος έν Ευρώ- 

πη βίου έπί νέων βάσεων θρησκευτικών, κοινωνικών καί πολιτικών, έτύγ- 
χανον άμέσου αποδοχές καί πολιτογραφησεως έν τ^ έξεγειρομένγ η'δη καί 

διψώση πρός νεωτερισμούς καί μεταρρυθμίσεις ρωσική κοινωνί<γ. Διά της 
εισβολές ταύτης τών καινοφανών τούτων Θεωριών έν Ρωσίρρ ηρξατο καΐ εν

ταύθα αναπτυσσόμενος πνευματικός τις βίος, αίσιος οιωνός καί προάγγελος 
νέας τάξεως έν τ$ πατρίδι τών Τσάρων. ‘Η φιλολογική έκείνη κίνησις, ητις 
άμα άρξαμένη κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ αΐώνος τούτου δι’ άν
δρών, οΐοι ό Poijsckin καί ό Καραμζΐνος, εύρωπαϊκαί έπισημότητες, είχε 

σταματήσει άμα τί) είς τόν θρόνον άναβάσει τοΰ Νικολάου, καθίστατο κα! 
πάλιν ζωηροτέρα μετά τό έ'τος 1840. Τές νέας δέ ταύτης πνευματικής 

κινησεως έξοχώτατοι αντιπρόσωποι παρίστανται ό Belinsky,αγέρωχος χαρα- 

κτηρ, κριτικός νους πρώτης τάξεως άξιος νά διαπρέψγ έν πάση κοινωνία, 
μισών μέχρι μανίας τό σύστημα της ρωσικές δεσποτείας, ό Τσερνικέφσκης, 
οστις πρώτος διετύπωσεν έλευθέρως έν ρωσικοΐς βιβλίοις τάς καινωνιστικάς 

θεωρίας, καί ύπέρ πάντας τούτους ό Χέρτσετ, δστις διά τές ακαμάτου αύ
τοΰ ένεργείας καΐ δραστηριότητος εδωκε την πρώτην ώθησιν κατ’ έξοχην 
&ίς την ηδη ταράττουσαν την Ρωσίαν κοινωνικήν ζύμωσιν.

Ό Χερτσεν έγεννηθη τό 18 12. Νέος έτι την ηλικίαν κατεληφθη ύπδ 
ζωηρού αισθήματος μίσους και άντιπαθείας κατά τοΰ άρχοντος έν Ρωσίιρ 
δεσποτικοΰ συστήματος. Έξορισθεΐς τές πατρίδος ένεκα τών ελευθέρων 

αύτοΰ τάσεων, έπανελθών μετά τινα χρόνον, άλλ’ έξορισθεΐς καΐ πάλιν, άπο- 
κατέστη όρ.ιστικώς έν τη Εύρώπγι, οθεν παλαιών μετά τόλμης κατά της 

ρωσικές κυβερνησεως, κατέστη έν βραχεί διαστηματι χρόνου εις τών περι- 
φανεστάτων άνδρών τές επαναστατικής Εύρώπης,συνεργαζόμενοςξίς την ιδέαν 

καθολικές τίνος ανατροπές μεθ’ ό'λων τών επιφανών ναυαγίων της επανα
στατικές τοΰ 1 8 4 8 θυέλλης, μετ’ άνδρών, οϊοι ό Ματσίνης, δ Κοσσούθ, ό 

Bedru-Bollin, ό Κάρολος Marx κα! ό Arnold Huge. Έν έ'τει 1 8 5 0 έδη-
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(ιοσίευσε τό σπουδαιότατου των έργων του, de Vautre Rive, βαθεϊαν προξε- 

νήσαν έν Εύρωπγ έντυπωσιν. Τό βιβλίον τοΰτο ήνο συλλογή πολιτικών επι

στολών και μελετών περί των γεγονότων τών ετών 1 8 4 8 καί 1 8 4 9, 
ομολογία τής πολιτικής πίστεως τοϋ προγεγραμμένου συγγραφέως, σπαραξι
κάρδιο; κραυγή Αλγουσης ψυχής καί καρδίας επί τή άτεοτυ/icjc τοσούτων 
ελπίδων, α'ίτινες διηγέρθησαν έν τή ψυχίί αύτοΰ και ακτίνες ήδη έμαραίνοντο 

ύπό τήν παγετώδη πνοήν τής αντιδράσεως, ήτι; καταπνεύσασα έκ Ρωσίας, 

εϊχεν άποπήξει πάσαν ζωήν καί ενέργειαν του δημοσίου πνεύματος καί έν τ$ 
δυτική Εύρώπγ. Και ΰπδ τάς εντυπώσεις ταύτας άγριας οδύνης έγραφε τά 

Ακόλουθα : «Θέλω διατρέξει τόν κόσμον ηθικός επαίτης' μάλιστα" άλλα 

Θέλω, εκριζώσει καθ' ολοκληρίαν «πάσας τάς παιδικά; ελπίδας, «πάσας τάς 

όνειροπολίας τής νεότητος’ καί θέλω υποβάλει άπάσας εις τό κριτήριον της 
άδιαφθόρου λογικής. Ή ελευθερία ουδέποτε θέλει ειρηνευτεί, έφ’ δσον πάσα 

θρησκευτική και πολιτική σύλληψις δεν καταστή απλώς ανθρώπινη και δεν 

ύποταγή εις τήν κριτικήν καί εις τήν άρνησιν........... ». *Εν τινι δέ κατά τό
έτος 1850 έκδοθέντι συγγράμματί του Lettres sur la France et I’ltalie 

προλεγων τήν έλευσιν στρατιωτικού δεσπατισμοΰ, έπάγεται άκολούθως τον 

πόλεμον των πτωχών κατά τών πλουσίων διά των επομένων : «Ό θυελλώ
δης, τρομερός, αιμοσταγής, άδικος κοινωνισμός θέλει παρέλθει μέ τήν ταχύ

τητα τοϋ άτμοΰ. Τότε έν τφ μέσω τών κεραυνών και τών αστραπών, ύπό 
τήν λαμπηδόνα τών καιομένων ανακτόρων,επί τών ερειπίων τών εργοστασίων 
και τών δικαστηρίων, ως επί νέου ΣιτΆ, θέλαυσιν επιφανή νέαι έντολαί, νέος 
δεκάλογος μετά ζωηρών σημείων. Ό χαρακτήρ τη; άγωνιώσης γηραιάς 

Εύρωπης άρχεται ήδη ακριβώς οριζόμενος. Θέλει φονεύσει αυτήν ή δουλεία,, 
τό Statu quo, ή βυζαντιακή νόσος’ ώφελε νά φονευθή ύπό της ελευθερίας, 

άλλ’έδείχθη άναξία τοΰ θανάτου τούτου. 'Ημέραν τινά Κοζάκος τις του Δόν 

θελει έλθει έξεγείρων τούς Παλαιολόγους τούτους και τούς Πορφυρογέννητους, 
δν δεν έξ ηγέρθησαν ή'δη ύπό της σάλπιγγος της τελευταίας κρίσεως τής Νε- 

μεσεως τοΰ λαοΰ, άπαγγελλούσης κατ’ αύτών τήν εκδικητικήν τοΰ κοινωνι- 

σμοΰ ετυμηγορίαν.... «.Έξορισθείς τής Γαλλίας ένθα επί Ttva χρόνον διέτριψεν, 

ώς συνεργάτης καί συνένοχος τοΰ κοινωνιστοΰ Proudhon^ μετέβη εις ’Αγ

γλίαν καί έκεΐθεν εις Γενεύην, ένθα ήρξατο τής έκδόσεως τοϋ περιωνύμου 
έπαναστατικοΰ φύλλου του έν ρωσική γλώσσ-ρ γραφομένου και έχοντος τόν 

τίτλον Κώδων και τήν επιγραφήν Vivos voco καί Γή και ϊ.Ιευθίοία, τό 
φοβερόν τοΰτο σήμερον έν Ρωσίγ σύμβολον τών μηδενιστικών. προκηρύξεων. 

Μεθ’ δλας τάς προφυλάξεις καί τήν αύστηρότητα τής ’Αστυνομίας ό Κώδων 
είσήρχετο λαθραίως καί τακτικώτατα εις Ρωσίαν-, ή δέ έπί,δρασις αύτοΰ 

ύπήρξε τεραστία έφ’ όλων τών τάξεων τής κοινωνίας, ούτως ώστε έν βραχεί 

χρόνω ό προγεγραμμένος ϊδεολόγος τοΰ Κώδωνος κατέστη ό ασπονδότατος 

κριτικό; καί πολέμιος τοΰ άρχοντος έν Ρωσίγ κυβερνητικού συστήματος.

Ώς επί τό πλεΐστον αί επαναστάσεις διεκφεύγουσι τών χειρών τών πρώ
των αύτών οδηγών καί ύποκινητών, ιδίαν λαμβάνουσαι τροπήν καί διεύθυν- 

σιν,άποχαιρετώσαι δέ τόν λόγον καί τήν σκέψιν καί παραδιδόμεναι εις τά έν

στικτα καί -τά πάθη, τά αναπτυσσόμενα ύπό τών συμφερόντων τής ημέρας 
καί τών περιστάσεων. Τουτ’ αύτό συνέβη καί έν τφ έπαναστατικώ σταδίφ 

τοΰ Χέρτσεν. Δέν παρήλθε πολύς χρόνος, καί ό προφήτης τής έρημώσεως, 
ό προγεγραμμένος συγγραφεύς τοΰ κώδωνος ήσθάνετο εαυτόν άνίκανον πλέον 

νά συγκράτηση τόν κλύδωνα, δν από τών ασκών αύτοΰ εϊχεν έκχύσει κατά 

τής κεφαλής τής πατρίδος του, ήν έλυμαίνετο ή'δη έντός βραχυτάτου χρό

νου δ πυρετός τής επαναστατικής ιδέας, μυρίων έξεγερθέντων έν τοϊς στερ

νοί; αύτής πόθων χιμαιρικών, Απραγματοποίητων ύπό πάσαν λογικήν και 
έλευθέραν κυβέρνησιν, πολλώ μάλλον ύπό τήν όπισθοδοομικήν καί πολεμίαν 

πάσης προόδου καί ελευθερίας κυβέρνησιν τοΰ Τσάρου. Έν έτει 1871, μετά 
τόν θάνατόν του, έγένετο νέα, γαλλική ή'δη έκδοσις τοΰ άρίστου ί'σως τών 
συγγραμμάτων του ’Λπδ της α.ΙΛης ακτής, έν γ προσετέθησαν καί Ανέκδο

τοί τινες έπιστολαΐ προς τοός φίλους αύτοΰ, α'ίτινες δυνανται νά θεωρηθώσιν 

ώς ή ύστάτη πολιτική διαθήκη τοΰ Χέρτσεν.Έν τώ βιβλίφ τούτφ άνευρίσκο- 
μεν τό μυστήριον τής εσωτερικής πάλης, ή'τις άπησχόλησε τάς τελευταίας 

ημέρας αύτοΰ καί ή'τις απεχώρισεν αύτόν πάσης κοινής συμπράξεως καί συ
νέργειας μετά τών τέως φίλων του. ’Αληθώς καί έν ταΐς έπιστολαΐ; ταύ- 

ταις τό κοινωνικόν ζήτημα, τό ζήτημα τοΰτο τοΰ μέλλοντος, «Ivat τό αεί
ποτε έπασχολοΰν τήν σκέψιν αύτοΰ. Έν τούτοι; quantum mutatus ab illo ! 
δέν ζητεί πλέον τήν καταστροφήν καί τήν έρήμωσιν, ΐνα άνιδρύσν) επί τών 

ερειπίων τόν κοινωνικόν αύτοΰ κόσμον τοϋ μέλλοντος’ ή πείρα έδίδαξεν ήδη 

αύτόν κατά τά τελευταία ταΰτα εϊκοσιν έτη, ό'τι δέν επέστη είσέτι ή ώρα 
εύθέτου λύσεως τοΰ κοινωνικού ζητήματος, έν έπιστολή δέ πλήρει εμβρι

θών σκέψεων καί παρατηρήσεων έπιφωνεϊ επί τέλους :
«Ούδείς εύθυνεται διά τά Ατοπήματα τής συγχρόνου κοινωνικής κατα- 

στάσεω;’ πάσα δέ ποινή ήθελεν είναι επίσης μωρά, δσον και ή μαστίγωσις 

τής θαλάσσης ύπό τοΰ Πέρσου βασιλέως, είτε τοΰ κώδωνος ύπό Ίβάν τοΰ 

τρομεροΰ. Είσαγγελίαι, δίκαι, ποιναί, πάντα ταΰτα είναι κατώτερα τής 
πνευματικής ημών άναπτύξεως. Τά γεγονότα δέον νά μελετώνται ύπό τήν 
άπλουστέραν, ύπό τήν φυσιολογικήν αύτών έποψιν, ν’ αφίνηται δέ παρερ- 

χόμενον τό έγκληματικόν αύτών σημεϊον,τό όποιον δυστυχώς κατισχύει,έπι- 
σκοτίζον διά προμεμελετημένων συνωμοσιών πάσαν συνεννόησιν διά τής άναμί- 

ξεως προσωπικών παθών μετά τής καθολικής ύποθέσεως καί διά τής πονη

ρά; ένεκα ακουσίων συμβεβηκότων άλλοιώσεως ... Ή νέα τών πραγμάτων 
τάξις ού μόνον οφείλει νά περισώση πάντα τά σωτηρίας άξια, άλλ’ οφείλει 

επίσης νά έπιτρέψγ έλευθέραν κίνησιν εις πάν ο,τι δέν ένοχλεΐ αύτήν, 
ούδ’ είναι ετερογενές καί ιδιοφυές. Ούαί εις τήν έπανάστασιν, ήτις πτωχή
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τό πνεύμα καί τδ τεχνικόν οεΰ'σθζί^χ ήθελε δημιουργήσει έν ανιαρόν εργαστη
ρών έξ ό'λου τοΰ παρελθόντος καί έξ ό'λων αύτής τών καταχτήσεων, καί 

τίίς όποιας πάντα τά πλεονεκτήματα ήθελον ΰφίστασθαι έν τίί διατροφή, 
καί μόνον έν ταύτγ ! Δεν πιστεύω σπουδαίως τούς άνδρας εκείνους, οΐτινες 
προαιρούνται την ανατροπήν καί την σκαιάν βίαν άπό την άνάπτυξιν καί 

την αίρετοζρισίαν . . . Ίο κήρυγμα είναι άναγκαΐον εις τόν άνθρωπον,άλλ’άκα
τάπαυστον κήρυγμα, άν τοϋτο πρός αγαθόν τείνει σκοπόν, απευθυνόμενου 
επίσης είς τόν αρχιτεχνίτην ως καί είς τόν εργάτην, είς τόν κάτοικον τής 
πόλεως ώς καί είς τόν χωρικόν . . . "Αλλοτε, περικυκλωμένος ύπό πτωμά
των, ύπό κατηρειπωμένων οικιών καί οίονει έν πυρετφ διατελών έπι τφ 

τουφεκισμφ τών αιχμαλώτων, προεκάλουν είς έκδίκησιν άπό πάσης καρδίας 

καί πάσης ψυχής τάς άγριας δυνάμεις πρός καταστροφήν τοϋ αρχαίου ενό

χου κόσμου, μη μεριμνώκπερί τοΰ μέλλοντος γενέσθαι. Άλλ’ έκτοτε παρηλ- 

θον εί'κοσιν έτη. Έπίίλθεν η έκδίκησις άλλ’ άπ’ άλλου σημείου' κατήλθεν 
άνωθεν. Οί δέ λαοί ύπέστησαν τά πάντα, διότι ούτε τότε ούτε βραδύτερο* 

κατενόησάν τι. Μακρύς καί οδυνηρός μεταξύ χρόνος παρέσχεν ευκαιρίαν είς 
την κατεύνασιν τών παθών καί είς την έμβρίθειαν τών σκέψεων. Ούτε ®ύ 
ούτ’ έγώ έπροδώσαμεν τάς πεποιθήσεις μας, άλλά διατελοϋμεν ήδη άλλως 

έχοντες ένώπιον τών πραγμάτων. Σύ μέν φερεσαι πρός τά πρόσω, ώς άλ
λοτε, μετά τοΰ πάθους της καταστροφής, έν τή όποίφ βλέπεις δημιουργικόν 

τι πάθος,καί καταβάλλεις πάντα τά κωλύματα,μόνον έν τω μέλλοντι σεβό
μενος την ιστορίαν. Άλλ’ έγώ δέν πιστεύω πλέον είς τάς αρχαίας επανα
στατικά; ατραπούς, προσπαθώ δέ νά κατανοώ τήν έν τώ παρελθόντι καί εν 
τφ παρόντι πορείαν τής άνθρωπότητος, ΐνα όσον τό ένόν συμβαδίζω μετ’ 

αύτής, μή παλινδρομών καί μή προβαίνων τοσοΰτω μακράν, ώστε νά μή, 

δύνανται νά μέ άζολουθήσωσιν οί άνθρωποι». . .
Αύτη είναι ή. πρώτη περίοδος τής επαναστατικής κινήσεως έν Ρωσί^, 

•ητις ύπό τό σημερινόν ονομα τοΰ Μηδενισμόν, tkywetM έ'τι κατά την επο
χήν τής δράσεως τοΰ Χερτσεν, άπασχαλεϊ τό δημόσιον πνεύμα έν Εύρωπνμ 

Τοΰ.άθλητοΰ τής κοινωνικής ταύτης πάλης καταβάντος ύπό τήν σκηνήν έκ 

τοΰ χρόνου καί τής κοπώσεως, νέα ήδη στοιχεία άνεφάνησαν, νέοι όρώντες 

παράγοντες τής κοινωνικής ανατροφής. Ή έγελειανή φιλοσοφία, ητις τέως 
έκράτει τά σκήπτρα έν Ρωσία, έπαλαιώθη ήδη έν τή συνειδήσει τής νεότη- 

τος' ή σκέψις, ητις άλλοτε ένέπνευσε καί έπαιδαγώγησε τά τολμηρά εκείνα 
πνεύματα τής πρώτης έπαναστατικής περιόδου, έθεωοεΐτο ήδη νεκρά έν τή 

άπόψει τής νέας γενεάς, ή ΦαινομενοΛογία το» Πνεύματος τοϋ Έγελου 

έλογίζετο πνευματικόν παραλήρημα, άξια νά άποτεθή έν τι,νι φρενολογικφ 

μουσείφ μετά τών έπισωζομένων κειμηλίων αρχαίων θρησκευμάτων και φι
λοσοφικών συστημάτων, ή δ’ άπαισιόδοξος φιλοσοφία τοΰ Schopenhauer και 

τοΰ Hartmann^ ή υλιστική άποψις τοΰ φυσικοΰ καί τοΰ ηθικού κόσμου κατά 

τόν Vogt, τον Molescholt και τόν Buchner έγένετο ή ιερά βίβλο; τής 

νέας έπαναστατικής γενεάς, ητις ύποβαλοϋσα τά πάντα είς τήν κριτικήν καί 

τήν άνάλυσιν, έκ συστήματος ούχί ΐνα δημιουργήσν) άλλ’ ΐνα άρνηθή καί κα- 
ταστρέψή, αντί πάσης ηθικής άρχής, άντί παντός κοινωνικού δόγματος ήρ- 

κέσθη ν’ άναγράψή ώς σύμβολον τή; ιδίας αύτής ομολογίας έν τεράστιον 
ΊΜϊ^δέν, σύνθημ.α καταστροφής, έν τφ πυρετώ τών εκστατικών αύτής 

ονείρων λησμονήσασα πάσαν έννοιαν ανθρώπινης δημιουργίας.

Β'.

Έν τω οΐστρφ τής φιλοσοφικής αύτοΰ άπαισιοδοξίας, ΰφ’ ής συνήθως κα- 
τελαμβάνετο ό Άρθοΰρος Schopenhauer, ό αντιπρόσωπος τοΰ συγχρόνου πεσ- 

σιμισμοΰ, ό έν τοΐς σκοτεινεΐς ό άσε σι της Γερμανίας παραπΛανηθεις οντος 
Βραχμάν, κατά τήν έ'κφρασιν Γάλλου άνδρός γνωρίσαντος αύτόν έκ τοΰ σύνεγ
γυς, οίονει τυχών μετουσιώσεως έν τφ σώματι Γερμανοΰ φιλισταίου, 
έλεγε συνήθως κατόπιν πλουσίου δείπνου μετά τής χαρακτηριζούσης τήν 
σκεψιν αύτοΰ καί τόν λόγον πικρίας καϊ ειρωνείας: «Ή εύδαιμονία είναι 
ό'νειρον, μόνη δέ ή δυστυχία είναι πραγματικότης* δοκιμάζω ήδη τούτο 
άπό όγδοήκοντα έτών. Καί δέν γινώσκω άλλο τι ή νά έγκαρτερώ λέγων 

κατ’ έμαυτόν, δτι αί μεν μυϊαι έγεννήθησαν ΐνα καταβιβρώσκονται ύπό τών 
αραχνών, οί δέ άνθρωποι ΐνα καταβιβρώσκωνται ύπό τής οδύνης». Καί άλλα- 

χοΰ : «Ή ζωή είναι θήρα άκατάπαυστος’ πόλεμος δλων έναντίον όλων’ είναι 
φυσική τις ιστορία τής οδύνης ούτω συνοψιζομένη : Ποθεϊν άνευ λόγου, άεί- 

ποτε πάσχειν, αείποτε παλαίειν, εϊτα θνήσκειν καί ούτω καθεξής επί αιώ

νας αιωνων, μεχρις δτου ό φλοιός τοΰ ήμετέρου πλανήτου έκλεπισθή είς μυρία 
τεμάχια. ...*». Τά απαίσια ταΰτα ρήματα τοΰ μισανθρώπου φιλοσόφου 

τοϋ Φραγκοφορτίου έκφράζουσιν έπαρκώς τήν σκέψιν καί τάς τάσεις κατά τό 

μάλλον καί ήττον τής νεωτέρας γενεάς έν Εύρώπν). Ή τάσις δέ αυτή δέν 

είναι τυχαΐον τι γεγονός, άλλά βαθύ ψυχολογικόν φαινάμενον διατυποΰν τήν 
νοσηράν κατάστασιν, έν γ διατελεΐ κατά τάς τελευταίας ταύτας εκατονταε
τηρίδας τό δημ-όσιον πνεύμα έν Εύρώπν).

Ήμισανθρωπική κατάστασις μιάς κοινωνίας έπιφαίνεται ώς έπ’ι τό πλεΐστον 

εν χμόνοις ηθικής άπογοητεόσεως ή κοινωνικής άποσυνθέσεως, έκφράζουσα κατ’ 
εζοχην εποχήν μεταβάσεως έν τή ίστορί^:. Ή φύσις τής φιλοσοφίας τών τε

λευταίων τούτων χρόνων, άπόρροια τής ηθικής καϊ ψυγικής καταστάσεως τής 

συγχρόνου Εύρωπης, άναβιβάσασα είς σύστημα καί διατυπώσασα είς άξιώ- 
ματα τά φλογερά αισθήματα, τούς έπραγματοποιήτους πόθους, ύφ’ ών κα- 

τατρυχεται ή ήμετέρα γενεά, ένέχυσε τόν δισταγμόν, τήν απελπισίαν, τον 

θανατον είς το πνεΰμα τής κοινωνίας' εντεύθεν ή ηθική έρήμωσις, ητις σή·

1 Schopenhauer’s Die Weltals Wille und Vorstellung. 
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μερον διήκεϊ δι’ δ'λων τών έκφράσεων τνίς φιλοσοφίας, της φιλολογίας, τνίς 
τέχνης, δ γυρνάς εκείνος ύλισμδς, δ περιορών πάν τδ αληθώς ύψηλδν καί 

μέγα, προκηρύττων καθ’ έκάστην ώς Θεόν αύτοΰ τδν Μολδχ τής αύταρκείας 
τών αισθήσεων καί θυσιάζων π<?.ν εύγενές αί'σθημα, πασαν ιδανικού σύλληψιν 

είς την Άστάρτην της άπολαύσεως καί τής ήδυπαθείας, ητις δεσπόζει κατά 

τδ μάλλον καΐ ήττον έφ’ όλων τών προϊόντων τοϋ νεωτέρου πνεύματος. "Οστις 

άναμιμνήσκεται είσέτι τά ύψηλά εκείνα δ'νειρα, άτινα έγοήτευσαν τάς πρώ- 
τας τοΰ αΐώνος τούτου δεκαετηρίδας, καί άποστρέφων άπ’ αύτών τά βλέμ

ματά του ρίψη αύτά έπι της σκληράς πραγματικότητος τών καθ’ ημάς χρό
νων, θέλει κατανοήσει καί θέλει δικαιολογήσει τά αισθήματα, ύφ’ ών διαβι- 

βρώσκεται ή γενεά αύτη, την έλλειψιν παντδς ίδανικοΰ έν τή σκεψει αύτής 

καί έν τί) ενεργείς, τήν άπογοήτευσιν, ητις δσημεραι έκφαίνεται έν πάση 
μορφή καί διατυπώσει τοΰ νεωτέρου βίου. Τόν φιλοσοφικόν ιδανισμόν τοΰ πα

ρελθόντος, ύφ’ ού ένεπνεύσθη πρό τινων έ'τι δεκαετηρίδων καί έπιστημη καί 

τέχνη, διεδέχθη άκρατος υλισμός, άρνούμενος πάσαν τής ανθρώπινης φύσεως 
πνευματικότητα καί άνωτέραν αποστολήν, συντριβών τά ιδεώδη αύτής, 
ύποτάσσων τά πάντα, καί ήθικήν καί πνευματικότητα είς τούς άναποδρά- 

στους νόμους τής άνάγκης. Ό ένθουσιασμός έξουδενώθη, ή φαντασία μετρη- 

θεϊσα μέ τόν πήχυν έμπειρικής φυσιολογικής άναλύσεως κατεχλευάσθη καί 
διετυπώθη ώς απόρροια νοσηράς τών εγκεφαλικών νεύρων καταστάσεως. Τδ 

βιβλίον τοΰ Buchner Kraft und Stoff, ό δεκάλογος ουτος τοΰ ύλισμοΰ, 15 

μέχρι τής σήμερον σχόν εκδόσεις έν Γερμανίάς, μεταφρασθέν εις άπάσας σχε
δόν τάς νεωτέρας γλώσσας, εκφράζει κατ’ εξοχήν τδ ωδε ύποδειχθέν ψυχο

λογικόν φαινόμενον τής ήθικής·καί πνευματικής καταστάσεως τής νεωτέρας 

κοινωνίας. Άρνούμενον πάσαν ιδέαν θεότητος καί έν τώ φυσικώ καί έν τφ 

ήθικφ κόσμφ, ύποστηρίζον τήν αθανασίαν τής ύλης καί τήν θνητότητα τής 
λεγομένης ψυχής, ητις διά τδν συγγραφέα ούδέν έστιν έτερον ή άπλή τις 
δύναμις ή ίδιότης τής ύλης, τό βιβλίον τοϋτο έ'μελλε νά δρεψη τάς καλλιστας 

τών δαφνών έν τή νεωτέριγ κοινωνίφ, ώς συνέβη άνάλογόν τι γεγονός έν τφ 
δεκάτφ όγδόφ αίώνι διά τδ βιβλίον έκεϊνο τοΰ βαρωνου d Olbach τό σύσΐημα 

τής Φύσεως.
Αί τάσεις αύται τοΰ αΐώνος έπέδοασαν ώσαύτως καί έπί τής ρωσικής κοι

νωνίας ύπέρ πάσαν άλλην έν Εύοώπη. Πλημμελής έν τοϊς σχολείοις παίδευ- 

σις, τείνουσα πρός θετικήν τινα μόνον έκπλήρωσιν άνάγκης, ούχί δέ άφο- 

ρώσα εις τδν ηθικόν σκοπόν τής κοινωνικής μορφώσεως καί τελεώτητος, έ'λ- 

λειψις φαντασίας, ιδία τοϊς σλαβικοϊς λαοϊς, εντεύθεν μείωσις τοΰ αισθήμα
τος καί ολιγωρία τοΰ ιδανικού, σπουδή τών φυσικών επιστημών, συνεπώς 

θετικιοτεραι απόψεις καί έν τή επιστήμη καί έν τώ βίφ, δισταγμός περί άνω- 

τέοας τινός άποστολής τοΰ άνθρώπου έν τή κοινωνίφ, άπόρροια τυγχάνων τοΰ 

δεσποτισμοΰ, ύφ’ §ν δκκτελεϊ ή ρωσική κοινωνία, Τϊάντα ταΰτα συνετέλε- 

σαν, ΐνα ή νεωτέρα φιλοσοφία, εμπειρική καί υλιστική, οΐα διετυπώθη κατά 

τούς τελευταίους χρόνους έν Γερμανί^, ’Αγγλία, Γαλλία:, τύχη άκωλύτου ει
σόδου καί υποδοχής έν Ρωσία. Μίαν ημέραν ή νεότης, μηδέν τών διαβιβρω- 

σκόντων αύτήν αισθημάτων δυναμένη νά ίκανοποιήση, μηδεμίαν τών ηθι

κών αύτής άναγκών νά ίκανοποιήση είς τά άρχοντα φιλοσοφικά συστήματα 
τοΰ Fichte, τοΰ Schelling, τοϋ Hegel, άπεφάσισε νά συντρίψη τά παλαιά 

ταΰτα ειόωΛα, τά όποϊα ούδεμίαν έκέκτηντο πλέον δύναμιν, καί νά προσκύ

νηση τούς έν τή λοιπή Εύρώπη λατρευομένους νέους θεούς, οΐοι άνεκηρύττον- 

το ύπό τών νέων προφητών τοΰ ύλιστικοΰ κηρύγματος.

Τήν ρήζιν ταύτην τοΰ παρελθόντος πρός τό παρόν, τών πάτερων πρδς τούς 
νΐονς, βλέπει τις διατυπουμένην έν τή μ.υθιστορί^ι τοΰ Ίβάν Turgenjef 

πατύρις καί viol. Ό εύφυέστερος τών ζώντων συγγραφέων τής Ρωσίας έμελέ- 

τησε λεπτομερέστατα τά έν τοϊς κόλποις τής ρωσικής κοινωνίας παριστά- 

μενα άπό τίνος χρόνου ηθικά φαινόμενα καί άπεπειράθη νά έξηγήση αύτά, 
δσον ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή τοϋτο έν εποχή συζητήσεων καί πάλης. 
Bazarof, ήρως τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Turgenjef είναι τρόφιμος καί άπό- 

στολος τής νέας πνευματικής έν Ρωσία κινησεως’ έκτος τής φυσιολογίας ού
δεμίαν άλλην άναγνωρίζει έπιστήμην’ ή μέχρι τοΰδε άρχουσα έν τοϊς έκ- 

παιδευτηρίοις φιλοσοφία είναι ρωμαντικύτης, επάνοδος είς τδ παρελθόν, ού
δέν κοινόν μετά τοΰ συγχρόνου βίου έ'χουσα, ή δέ ποίησις είναι άσχολία σχο- 

λαίων πνευμάτων’ μέμφεται νέον τινά άναγινώσκοντα τόν Puschhin καί 
συμβουλεύει αύτόν νά ρίψη τόν εθνικόν τοΰτον ποιητήν τής Ρωσίας εις τδ 
πΰρ χάριν τοΰ Buchner, τοΰ οποίου τδ γνωστόν έγχειοίδων οφείλει νά κατα- 

στή ή βάσις τής νέας επιστημονικής καί πνευματικής μορφώσεως τής κοι
νωνίας1.

Έντω μυθιστορήματι τούτφ τοΰ Turge'njef, δημοσιευθέντι έν έ'τει 1869, 
βλέπομεν κατά πρώτον τήν διατύπωσιν τών μηδενιστικών θεωριών καί τά

σεων. — Τις είναι ή πίστις σου ; ήρωτησεν έ'ν τινι δίκη στάσεως κατά τών 
καθεστώτων ό πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου νέον τινα συνωμότην’ Nihil άπε

κρίθη έπί τδ λατινικώτερον δ νέος σπουδαστής, έπίδειξιν πολυμαθείας ποιού
μενος’ έντεΰθεν δέ ή αρχή τοΰ ονόματος τής αίρέσεως’ καί ό Turgenfef 
έπεξηγεϊ έν τή μυθιστορία αύτοΰ : «Μηδενιστής είναι άνήρ, ένώπιον ούδεμιας 

ύποκλίνων αύθεντείας, άνευ προηγουμένης δοκιμασίας ούδεμίαν αρχήν άπο-

1 Κατα τας ήμέρας ταύτας παρετήρησα περί τινα καταγίνεται’ άνεγίνωσκε τόν Puschkin. 
Σε παρακαλώ νά καταστήσης καταληπτόν ε’ς αύτόν ότι είναι άηδές βιβλίον. δέν είναι πλέον 
νέος και ίπρεπε νά ρίψη εις τό πυρ πάντα τά ράκη. Τίς έν ταϊς ήμέραις ήμών ένδιαφέρειαι 
άζόμη διά βωμαντισμόν καί διά ποίησιν ; δούς αύτφ πρός άνάγνωσιν καλόν τι βιβλίον.

— Τί λοιπόν ήδύνατό τις νά δώση ε’ς αύτόν ;
— Ήδύνατό τις έπι παραδείγματι ν’ άρχ,ίση μέ τήν «'Ύλην καί τήν δύναμιν» τοϋ Bu

chner. (Vater und Sbhne).
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δεχόμενος, δσον αύτη καί λί κατέχει επιφανή θέσιν έν τη κοινωνία H1.

Τί ένόει ό απόφοιτος σπουδαστής τών ρωσικών εκπαιδευτήριων, επικα
λούμενος τό filler ώ; θρησκευτικήν και κοινωνικήν αύτοΰ πίστιν, καθ’ ήν 

στιγμήν ό πέλεκυς τής δικαιοσύνης βαρύς έπεζρέματο έπΐ τής κεφαλής του; 
'II πρώτη περίοδος τής μηδενιστιζής άπόψεως τής κοινωνίας δέν είχε την 

έύρεϊαν εκείνην σημασίαν καί έννοιαν, ύφ’ ήν διεκφαίνεται σήμερον έν ολαις 

αυτής ταΐς άνατρεπτικαΐς τάσεσι διά τών έν τή σκοτία κατεργαζομένων 

επαναστατικών προγραμμάτων καί προκηρύξεων. Ή παμβασιλεία τών Τσά

ρων, η επί τό εύρωπαϊκώτερον μεταμορφωθεΐσα ανατολική αυτή θεοκρα
τία, άξιοϋσα έαυτήν ώς βάσιν τής κοινωνίας, η διαίρεσις τών τάξεων, τά· 

προνόμια τών εύγενών, ή συγκεντρωτική κυβέρνησις^*απορροφώσα πάσαν τοΰ 
έθνους ζωήν, πάσαν ατομικότητα καί ενέργειαν, δικαιοσύνη άσπλαγχνος 

μεχρις άπανθρωπίας, φορολογία βαρύνουσα τάς έργαζομένας τάξεις, πάντα 
ταΰτα ένέπνευσαν έν τή ανεπτυγμένη τάξει τής κοινωνίας μίσος μέχρι κα

ταστροφής τοΰ υφισταμένου κοινωνικοΰ καθεστώτος. Βαθμηδόν τό μίσος 
τοΰτο κατέληξεν εις ίλιγγον, εις νευρικήν ίξαψιν, εις παραφροσύνην τής αί- 
ρέσεως, ύπό τής οποίας οί οπαδοί αύτής κατελήφθησαν, καθ’ οσον ή νόσος 

έλάμβανεν εύρυτέρας διαστάσεις. Ούτως ύπό τήν καταστρεπτικήν ταύτην 

κριτικήν παρεδόθησαν εις τό άνάθεμα πάς θεσμός και δεσμός ήθικός, 
έφ’ ού τέως έβασίζετο καί συνετηρεΐτο ή άνθρωπότης. θρησκεία, κοινωνία? 
ηθικός νόμος είναι ψευδείς συλλήψεις πεπλανημένου πνεύματος διατελοΰν- 

τος ύπό τόν τρόμον τής άγνοιας καί τής άμαθείας’ και προβαίνοντες περαι
τέρω οι θρασείς ούτοι σκεπτικοί ήρνήθησαν τήν ΰπαρξιν καί αύτών τών αι

σθημάτων καί τών ανθρωπίνων ιδιοτήτων, τοΰ λόγου, τής συνειδήσεως, τής 
οδύνης. Ή οδύνη καταβάλλεται διά τοϋ θανάτου, έλεγον' ύποθέσωμεν 

ότι ό θάνατος τής ύλης συνεπιφέρει τόν έκμηδενισμόν τής ψυχής· δτι ού" 
δέν ύπάρχει μετά ταΰτα’ δτι ή άνάστασις, ή αθανασία, αί άνταμοιβαί καί 

αί ποιναί τής αΐωνιότητος είναι μΰθοι κυοφορηθέντες ύπό τής ανθρώπινης φαν

τασίας, τί τό άπλούστερον πρός Θεραπείαν από τής οδύνης ταύτης ; Έξαρ- 

κεϊ σταγών τις όξυκυανίου οξέος κ.τ.λ. . ,2

1 Εΐνάι μηδενιστής.
— Πώς ; ήρώτησεν ό πατήρ.
— Μάλιστα, είναι μηδενιστής.
— Μηδενιστής. '11 λέξις φαίνεται παραγομενη άπα τοΰ λατινικού ni hil = μηδέν, καθ’δσον . 

δύναμαι νά γνωματεύσω, σημαίνεται 81 διά τούτον άνθρωπος, δστις ούδεν θέλειν’άναγνωρίστμ
— *11 μάλλον όστις οόδέν σέβεται.
— Άνήρ οστις θεωρεί πάντα τά πράγματα άπο τοΰ σημείου τής κριτικής.
— Δεν είναι τό ίδιον
— ’Όχι, καθ’ ολοκληρίαν ό'χι’ μηδενιστής είναι άνθρωπος, δστις Ινώπιον ούδεμιδς κλίνει 

αόθεντείας, δστις ούδεμίαν άνευ προηγούμενης δοκιμασίας αποδέχεται άρχήν, δσον αϊτη καί 
αν φαίνηται Ιπιφανή θέσιν κατέχουσα. (Turgnenyef Vater und Sohne).

2 Le Nthilisme en Russiepar Lubomirski.

‘Αναγινώσκομεν εν τινι προγράμματι τών μηδενιστών,δεικνύοντι τό πνεΰμα 
Χαί τάς τάσεις τής επαναστατικής αύτών σκέψέως καί έργάσίας : «Ούδέν 

δφίσταται σεβαστόν έν τη κοινωνίφ, διά τόν άπλοΰν λόγον δτι έθεμελιώθη 

υπό τών πατέρων ημών. "Αν άγνοοΰμεν ημείς ακόμη τό ορθόν μέσον μεταξύ 

τοΰ αγαθού καί τοΰ πονηροΰ, πώς ήδύναντο νά γνωρίζωσιν αυτό οί προπάτορες 

ημών, ήττον ημών πεφωτισμένοι ; . . . Πάσα θρησκεία είναι ανωφελής, κα- 

νονίζουσα τάς σχέσεις ημών μετά τίνος ό'ντος ακατανόητου καί απείρου καί 
δέν δύναται νά έχη βάσιν αύτής ή έξημμένην φαντασίαν καί φοβερόν τρό- 

μ.ον. Οί μ.ηδενισταί ημείς λέγομεν : ούδείς νόμος, ούδεμία θρησκεία, oiSer ! 
01 αυτοί άνδρες? οίτινες 4κκνόνισαν τάς πράξεις τών πλησίων αύτών, εζησαν 

και άπέθανον έν -τγί άπολύτφ λήθη,, χωρίς νά γνωρίζωσιν άν καλώς ή κακώς 
^ξεπλήρωσαν τήν διαχαράχθείσαν αύτοϊς ύπό τής ειμαρμένης αποστολήν 

κατά τήν.στιγμήν τής δημιουργίας! Ύποθέσωμεν μάλιστα δτι οί πρόγονοι 
ημών καλώς έκανόνισαν τάς άφορώσας κύτους σχέσεις: επεται έκ τούτου δτι 

αί άνάγκαι τής εποχής εκείνης ήσαν δμοιαι πρός τάς σημερινής ; Προφανώς 
δχι! "Ας σχισθή λοιπόν τό επί τών ώμων ημών προσκεκολλημένον υποκά
μισου ! ενοχλεί τάς κινήσεις μας, διότι δέν κατεσκευάσθη διά τό ανάστημά 

μας ! Λάβωμεν τόν πέλεκυν ! καταστρέψωμεν ! Οί δέ μεθ’ ημάς έλευσόμενοι 
θέλουσι γινώσκεί νά κατασκευάσωσιν έκ νέου οικοδόμημα στερεώτερον εκεί

νου, τό όποιον αίσθανόμεθα κλονιζόμενον άνω τών κεφαλών μας ...»
«"Όταν καταστή προφανές δτι δέν τιμωρείται τις πλέον έπί τή δολο- 

'φονίρρ τοΰ κυριάρχου αύτοΰ ή τοΰ εταίρου, θέλει κατανοηθή επίσης δτι 
είναι νόμιμος ό φόνος ενόχου άνδρός επί καταχρήσει τής έξουσίας, οσον καί 

τοΰ διαπράξαντος δολοφονίαν πρός κορεσμόν τής δίψης του.
«Ή σύγχρονος κοινωνία, δσον καί όίν διατελή γαγγοαινώδης, κατένόησέ 

κάλλιστα τοΰτο, ώστε έν άπάσαις ταΐς νομοθεσίαις ή βασιλοκτονία άφω* 

μ,οιώθη πρός τήν έν γένει ανθρωποκτονίαν. Καί έ'πειτα πόσαι άπόπειραι, 

πυρκαϊαί, δολοφονίαι θέλουσι μείνει ατιμώρητοι ! "Οταν οί έργάται τών αύ- 
τολεγαμένων τούτων έγκλημάτων φωραθώσιν άπολαμβάνοντες ύπολήψεως 

μεταξύ ημών, τό πάν έρρέθη τότε. 'Η γηραιά κοινωνία θά ζήση! Έπί 

δέ τών ερειπίων αύτής οί άθλιοι θέλουσι δώσει τήν χεϊρα, καί οί άλη- 

θεϊς μαθηταί τοΰ Χριστοΰ, τοΰ μεγά,Λου τούτον μηο er ιστού, θέλουσιν ύπο- 
μ-ειδιάσει άναμιμνησκόμενοι τής παραβολής τοΰ έν τοΐς κόλποις 'Αβραάμ 

κατκκειμένου πένητος, άρνουμένου σταγόνα ύδατος εις τόν πλούσιον ! ’Έσχις 

tor xaipor σου ! ήδη η.Ιθεχ ό ίύιχόο μου ! . . Καί τότε θέλει έλθει γενεά 

νέα, γενναιόφρων, πρωτότυπος, νέα δέ πρωία θέλει διαχυθή έπί τής γής, 
καί δλος ό κόσμος θά καταστή ευδαίμων μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ή κατά- 

χρησις, ώς ό φοϊνιξ, θ’ άναγεννηθή καί πάλιν άπό τής κόνεώς της.
«Τά τέκνα τών τέκνων ημών θέλουσιν έπαναρχίσει τό έργον ημών' αί δέ 

μέλλουσαι καταχρήσεις έσονται ήττον τερατώδεις εκείνων, &ς οίκτείρομεν σή- 
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μερον, δπως πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι αί ύφ’ ήμών προσβαλλόμενα: υπήρ

ξαν ήττον άπεχθεϊς τών καταχρήσεων εκείνων, τάς οποίας ύπέμειναν οί 

πρόγονοι ημών. Καί ούτως έξακολουθοϋσα νά παλαίη ή ανθρώπινη κοινω
νία, μετά αιώνας άγώνων θέλει φθάσει είς την τελειότητα καθιστάμενη 
ο,τι νϋν λέγεται θεός ! Είς τά δπλα ! αδελφοί! ακολουθήσατε με είς την 

κατάκτησιν της θεότητος!»
Έν άλλη ωσαύτως επαναστατική προκηρύξει άναγινώσκονται τά ακόλουθα:

«Αδελφοί, η ύπομ.ονή ημών έξηντλήθη, ή δέ ζωή καθίσταται καθ’ έκά- 

στην τραχυτέρα, Ήπατηθημεν διά ματαίων υποσχέσεων. Ή γη αυτή, ήν ό 

θεός έπλασε χάριν δλων τών άνθρωπων, κατελήφθη ύπό τών κυρίων ημών. 
Ποϋ ύπάρχει λοιπόν η δικαιοσύνη; —Φεΰ ! ούδαμοϋ’ πανταχοϋ άρχει ή τυ

ραννία.
«Άλλ’ άλλοτε δέν συνέβαινε τοϋτο. Οί αγροί άνήκον είς τούς καλλιερ

γητής αύτών. Οί δέ πρόγονοι ημών ηγνόουν καί εύγενεϊς, καί ιερείς, καί έμ- 
πόρους, καί μεταπράτας' καί ούτως έζων ελεύθεροι καί εύδαίμονες ! Άλλ’ 
έπήλθον έκεΐθεν τών θαλασσών οΐ ξένοι δυνάσται, σύροντες μεθ’ έαυτών τούς 

εύγενεϊς αύτών, τούς ύπαλλήλους, τούς μεταπράτας αύτών’ καί ύπεδούλω- 
σαν τόν πτωχόν λαόν, καταλαβόντες τούς αέγρούς αύτοΰ, έκτοτε δέ ζώσιν 

έπι τφ τιμήματι τοΰ ίδρώτος του ! . .

«Άφοΰ έγένοντο κύριοι τίίς χώρας ημών οί κατακτηταί, έθεμελίωσαν πό
λεις, άφ’ ών δεσπόζουσιν άκόμη. Είς αύτούς όφείλομεν τούς καταθλιπτι- 

κούς νόμους καί τούς βαρείς φόρους, οΐτινες έξαναγκάζουσιν ημάς είς την 
αθλιότητα. Είναι ηύχαριστημένοι ! Καί διατί νά μη ήναι ; παχαίνονται έκ 

τοΰ άρτου ημών ! Αί πόλεις αύτών είναι τοσοΰτον ίσχυραί, ώστε είναι άδό* 
νατον νά τάς προσβάλωμεν, καί μόνον δυνάμεθα νά τάς πιγπτο.έι/σω/ζεχ.

«Είπον καθ’ έαυτους : Τά πάντα άνηκουσιν είς τόν Τσάρον, είς τούς εύ
γενεϊς, είς τούς ίερεϊς, είς τούς εμπόρους’ ό δέ λαός είναι δοΰλος ημών.

«’Αληθώς, ημείς οί άλλοι χωρικοί εΐ'μεθα άγρια θηρία μόνον διά τούς 

κυρίους μας’ μας έπεσαξαν καί μάς έχαλίνωσαν, έπειτα δέ άνήλθον επί τών 

ώμων ημών. Δυστυχία είς τόν τολμήσοντα νά παραπονεθη ! ή Σιβηρία καί 

ό τουφεκισμός θά έπαναγάγωσιν είς τό λογικόν τόν αύθάδη . . . Άλλ’ άν ή 
δυσαρέσκεια άρχεται μεταφραζόμενη είς στάσιν, είναι αληθές δτι οί κύριοι 

θελουσι λάβει άλλον τόνον' ω ! τότε είναι άσωτοι έξ ύποσχέσεων καί ψευ
δολογίας. Τής δέ ησυχίας άποκαθισταμένης, οί ωραίοι λόγοι λησμονοΰνται 

καί η καταδίωξις επανέρχεται βιαιότερα παρά ποτέ ...

«Ό Τσάρος έμέθυε, υπογραφών τό ούκάζιον, τό άναγνωσθέν ημ,ϊν την 19 

Φευρουαρίου 1861’ τί έλεγε τό ούκάζιον εκείνο; — Χωρικοί, είσθε ελεύθε

ροι, άλλ’ ύπό τόν δρον νά μη κατέχητε ού'τε σπιθαμήν εδάφους, ούτε γην 
καλλιεργημένην, ούτε δάσος. Εύτυχής ό Τσάρος ό έν καταστάσει μέθης ύπο- 

γράψας τό ούκάζιον εκείνο ...

Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΡΏΣΙ^

«Οΐ ίερεϊς είπον ήμϊν : ό Τσάρος είναι ό θεός τής γης, οι δε εύγενεϊς εκ- 

τελοϋσι παρ’ αύτφ τά καθήκοντα τών αγγέλων . . . Εΐ'μεθα εύχαριστημενοι 

νά κλίνωμεν τά νώτα ήμών . . .
«Έν μόνον ύπολείπεται έ'τι, ν’ άπαγχονίσωμεν δίκην κυνών τούς κυ

ρίους ήμών ! Κάτω πάσα συνοικία ! έξαλειφθήτωσαν άπασαι! . . . Πυρπο- 
λήσωμεν τάς πόλεις αύτών ί άποκαθαρθήτω έν τφ πυρί ή χώρα ήμών ! . . 
Πρός τί αί πόλεις αυται, αί χρησιμεύουσαι μόνον πρός παραγωγήν τής δου
λείας ; Όπόταν καταστή ό χωρικός κύριος τής οικίας του, τοΰ άγροΰ του, 
όπόταν δυνηθή νά καλλιεργή έν τω έργοστασίφ τοΰ χωρίου του, δέν θέλει 

■δοκιμάζει πλέον τήν ανάγκην τής ύπηρεσίας έν ταϊς πόλεσι.... ’Άοπλοι 

ήμεϊς μόνον διά τοΰ πυρός δυνάμ.εθα νά προσβάλωμεν καί νά νικησωμεν αύ
τούς έχοντας πυροβόλα και φυσίγγια. *Άπαξ δέ μεταβληθεντων εις κόνιν 
τών τειχών, όπισθεν τών οποίων άποκρύπτεται τό σκυΛοΛόγιο? τοϋτο, θε* 

λει άναμφιβόλως άποθάνει τήςπείνης.»’

Γ'.

'Υπάρχει διδασκαλία τοΰ μηδενισμού, ώς ύπάρχει τοιαύτη περί κοινωνι- 

σμου, ώς υπάρχει τοιαύτη κατά τό μ,άλλον καί ήττον περί όλων τών αιρέ

σεων καί παραπλανησεων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος έν τή ίστορίηρ; Ό Βολ- 
ταϊρος, άν δέν άπατώμαι, έλεγε συνήθως, δτι δέν υπάρχει μωρία, ή'τις δέν 

έ'σχε τούς θεωρητικούς αύτής καί τούς οπαδούς, τούς ένθουσιαστάς καί τούς 

προσηλύτους. "Ηθελεν είναι λοιπόν σκληρόν ν’ άρνηθώμεν τούλάχισπον τήν 
τιμήν ταυτην εις τήν αϊρεσιν, ή'τις έμπνέουσα τόν τρόμον είς βλην αύτο- 

κρατορίαν, άπασχολεϊ κατά τό μάλλον καί ήττον άν ούχί τήν μελέτην άλλ’ 
έξ άπαντος τήν περιέργειαν τοΰ εύρωπαϊκοΰ δημοσίου. Άλλ’ οί κορυφαίοι 

τοΰ μηδενισμού ούδαμως στρατολογοΰνται έκ τών άσκητικών έκείνων πνευ
μάτων, άτινα κορεσθέντα τοΰ παρόντος, ζητοϋσι νέαν τροφήν καί νέας 
εντυπώσεις έν τή χώρφ τών ονείρων καί τής ούτοπίας, προσπαθοϋντα διά 
πλασμάτων καί φαντασμάτων ν’ άναπαύσωσι τήν δίψαν αύτών καί νά δημιουρ- 

γήσωσιν επί τών νεφών δ,τι δέν δύνανται ν’ άπολαόσωσιν έπί τοΰ πεζοΰ καί 

πεπερασμένου τούτου πλανήτου. Είναι άνδρες ένεργείας καί δράσεως, σκο
τεινοί συνωμόται μή άρκούμενοι είς θεωρίας μόνον καί είς άφγιρημένα δόγ

ματα, άλλά ζητοΰντες τήν πραγματοποίησιν αύτών καί τήν έκτέλεσιν διά 

τοΰ πυρός, τοΰ σιδήρου, τής καταστροφής καί τής έρημώσεως. "Αν γεννηθώ- 

σιν έν τινι άνωτέριρ κοινωνική τάξει, όφείλουσι νά λησμονήσωσιν πάς παρα
δόσεις καί τά ένστικτα τής άνατροφής αύτών, ν’ άφομοιωβωσι δέ μετά τοΰ 

λαοΰ, τοΰ οποίου άναλαμβάνουσι τήν παιδαγωγίαν καί τήν έξέγερσιν" είτε

ILes grandsproces ρ ο 1 i t i qu e s—V association internationale des travail- 
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άνδρες,εί’τε γυναίκες, όφείλουσι νά κατέλθωσι μέχρι των κατωτάτων ςφωμάτων 

τής κοινωνικές ύποστάθρςης, νά έθισθώσιν εις άπάσας τάς έξεις τών χωρικών, 
. νά έμπνεύσωσι την εμπιστοσύνην αύτών καί την άφοσίωσιν, καί ούτω νά ποιή- 

σωσι την έ'ναρξιν τοΰ ιεραποστολικού αύτών έργου, προκηρύττοντες την κατα

στροφήν καί τήν συντέλειαν καταδικασθείσης κοινωνίας. Μόνον διά της θυσίας 
ταύτης, επί άδρ^ τιμή, εξαγοράζεται ή άφοσίωσις τοϋ πλήθους εις τον μηδε- 

νιστικόν προσηλυτισμόν. Έν τή νεωτάτγ τοΰ Turguenjew μυθιστορίας φλογερά 
κεφαλή καί εύγενής καρδία, νέος τις άνήρ, εμπίπτει εϊς τάς μηδενιστικάς πα
γίδας’ φυσικός γόνος αριστοκρατικού πατρός κέκτηται άπασαν τήν συνείδησιν 

και τόν εγωισμόν τής υψηλές αύτοΰ καταγωγής’ μυηθείς τά δόγματα τοϋ 
μ,ηδενισμοΰ, μετά ζήλου καί πίστεως αναλαμβάνει τήν διάδοσιν αύτών καί 

διδασκαλίαν’ άλλά δέν έχει τήν ικανότητα ν’ άφομοιωθή πρός τό πλήθος, νά 

κατανοήσγ τά ένστικτα αύτοΰ ό απόκληρος ουτος γόνος αριστοκρατικής τά- 
ξεως. ’Απερχόμενος πρός τόν J,abr, αισθάνεται έν έαυτφ τήν πάλην καί τήν 

αγωνίαν της ανικανότητάς του’ έπι τέλους άπόλλυσι τήν πίστιν’ άλλά δέν 

λιποτακτεΐ είς τό στρατόπεδον τών πολεμίων' δ,τι κατ’ εξοχήν χαρακτηρί
ζει τόν Σλάβον είναι ή έγκαρτέρησις’ έπι τέλους δέ άποφασίζει ν’ αύτοκτονήσγ, 

δίδων τέρμα είς τόν έναγώνιον βίον του. Άλλ’ υπάρχει καί έτερος έν τή μυ

θιστορία ταύτγ ήρως, εύθύ ουτος άπό τοΰ λαοΰ καταγόμενος, κατανοών δέ 
έξ ολοκλήρου τάς ιδιότητας αύτοΰ καί τά ένστικτα. Καί ουτος είναι ό άλη- 

θής μηδενιστής’ δέν πιστεύει μέν είς τόν προσεχή θρίαμβον τοΰ κόμματος, 

είς 8 ανήκει, άλλ’ εργάζεται μετά ζήλου πρός τοϋτο, περιπλανώμενος άπό 

τών έργοστασίων είς τάς έζοχάς καί άπό τούτων εις έκεϊνα καί ούτω μετα- 
δίδων τά άνατρεπτικά αύτοΰ κηρύγματα’ βαθύς ερευνητής καί γνώστης τής 

ψυχής τοΰ χωρικοΰ, γινωσκει νά έπωφελήται τών προτερημάτων αύτοΰ καί 

τών ελαττωμάτων, έμπνέων είς αυτόν τό μίσος καί τό αίσθημα τής κατα

στροφής κατά τής ύφισταμένης ηθικής τάξεως τής κοινωνίας, Μόνον ό τοιοϋ- 

τος είναι τέΛειος άνήρ ! οί ένθουσιασταί, οί ίδεολόγοι, άλλά ταχέως κορεν- 
νύμενοι έν τή πρώτη άποτυχίη δέν είναι κατάλληλοι διά τήν υψηλήν ταύτην 

άποστολήν, ητις έχει μάλλον χρείαν θετικών άνδρών, γινωσκόντων ν’ άνα- 
μένωσιν, άλλά καί νά έργάζωνται, έχόντων δέ τήν πίστιν τοΰ έργου έν τή 

πεποιθησει τής μελλούσης αύτοΰ πραγματώσεως. Ένί λόγφ έν τή παρουση 

καταστάσει τοΰ μηδενισμού έλλείπουσί μέν άπ’ αύτοΰ οί ίδεολόγοι, οί θεωρη

τικοί, οί όργανωταί, οί Owen, οΐ Fourier, οί Louis Blanc, άλλ’ ύπάρχουσιν 

έν άφθονία οί έργάται τής κοινωνικής καταστροφής, οί έμπρησταί τών δημο
σίων κτιρίων καί τών ιδιωτικών έργοστασίων, οί ζητοΰντες τήν άνακαίνισιν 

τής κοινωνίας ούχί διά τής άναπτύξεως άλλά διά τής ίσοπεδώσεως αύτής, 
ήτις είναι τό κοινωνικόν καί πολιτικόν αύτών ιδεώδες.

Συγγραφευς τις άπεκάλεσε τόν μηδενισμόν καράφρονα χοινωνισριόν. Ό 

χαρακτηρισμός είναι ακριβέστατος· άνευ αρχής καί συστήματος, στερούμενος 

κάσης λογικής και έμ,βριθείας, κατέλαβε πάντας τούς δυσηρεστημένους εκ 

τοΰ υφισταμένου κοινωνικού καθεστώτος, πάντας τούς ανατρεπτικούς, ο'ίτινες 

άγνοοΰντες νά έργασθώσι σωφρονέςεοον καί λογικώτερον κατά τής άρχούσης έν 

'Ρωσσίφ κοινωνικής ακοσμίας, κηρύττοντες τήν καταστροφήν άπλώς χάριν αύ
τής μόνον, συντελοΰσιν άναντιρρήτώς διά τής άφρονος αύτών διαγωγής καί τής 

εσπευσμένης έργασίας είς τήν παλινδρομίαν ’μάλλον ή τήν προαγωγήν τών 

φιλελευθέρων ιδεών έν 'Ρωσσίγ. Ούδεμία καθολική ιδέα κατοικεί έν τφ έγ- 
κεφάλφ αύτών’ αρχήν έ'χουσι τήν καταστροφήν καί τήν έξόντωσιν, άπό δέ 

τών έρειπίων τής φοβέρας ταύτης' εΐκόνος τοΰ θανάτου θέλει άναθάλει ή νέα 

κοινωνική άνάστασις καί δημιουργία άνευ αρχής τίνος, άνευ αύθεντείας, έφ’ 

ής θέλει βασιλεύσει πλήρης, άνέπαφος ή ίσότης τής άνακαινισθείσης καί 

άποκαθαρθείσης άνθρωπότητος.
Κεφαλή καί ψυχή τής νέας ταύτης μηδενιστικής τάσεως ύπήρξε κατ’ 

εξοχήν ό Μιχαήλ Bakunine, σύγχρονος περίπου τοΰ ’Αλεξάνδρου Χέρτσεν καί 

τοΰ Belinski, ώς έκ τής γεννήσεως δ’ αύτοΰ άνήκων είς τήν άριστοκρατικήν 

τάξιν τής ρωσικής κοινωνίας, καθό καταγόμενος έξ άρχαίου οί'κου βα- 
γΐάρων. ’Ανατραφείς έν τω στρατιωτικφ σχολείφ καί τυχών τών έπω- 

μίδων αξιωματικού, διετέλεσε τοιοΰτος μέχρι τοϋ 22 έ'τους τής ηλικίας του, 

οπότε άπεχώρησε, μηδέν εύρίσκων θέλγητρου έν βίω άποπνίγοντι πάσαν τοϋ 
πνεύματος έ'ξαρσιν. "Ηκμαζε κατά τήν έπόχήν εκείνην έν Μόσχα, δ'που ό νέος 

εύγενής μετέβη, ή φιλοσοφία τοΰ Έγέλου καί κατ’ εξοχήν αί ριζοσπαστικά! 

τάσεις τής άριστεράς αύτής πτέρυγας. ΤΗτο ή άλγεβρα τής έπαναατάσεως, 
ελεγε περί αύτής ό Χέρτσεν, ή φιλοσοφία αύτη, ώς ούδεμία άλλη διδασκαλία 

καθιστάσα τόν άνθρωπον έλεύθερον, ούδένα δέ λίθον έπι λίθου καταλείπουσα 
επί τοΰ οικοδομήματος τοΰ χριστιανιοΰ κόσμου. Τής δέ διδασκαλίας ταύτης 

ενθουσιώδης γενόμενος μαθητής καί άπόστολος ό πρώην ώξιωματικός τοϋ 

ρωσικοΰ στρατοΰ, μετέβη μετά τινα χρόνον είς Βερολϊνον, οπού, εί καί θα- 
νόντος ή'δη τοΰ Έγέλου, ή σχολή αύτοΰ ύπ’ έξοχων άντιπροσωπευομένη 

πνευμάτων καί ύπό τής πρωσικής κυβερνήσεως ύποστηριζομένη, διετέλει εις 

τό ζενίθ τής άκμής αύτής καί τής δημοτικότητος.
Αί άνατρεπτικαί ροπαί τής άριστεράς πτέρυγος τής σχολής άπερρόφησαν 

καθ’ ολοκληρίαν τό σκεπτικόν πνεΰμα τοΰ νέου Ρώσου’ καί ύπό τάς έμ- 

πνεύσεις ταύτας έ'γραψε τό πρώτον αύτοΰ φιλοσοφικόν άρθρον, τό όποιον καί 
έδημοσιεύθη έν τοΐς πρωσσικοΐς χρονικοϊς, δημοσίφ τών νεοεγελειανών όργά- 
νφ, μεγάλης κατά τήν εποχήν εκείνην ισχύος καί δημοτικότητος άπολαμβά- 

νοντιέν Γερμανί^. Έν τω άρθρφ τούτφ καταστρέφων τό ύφιστάμενον κοινω; 
νικόν καθεστώς διά τών τύπων καί τών λογικών σχημάτων τής διαλεκτικής 

τοΰ Έγέλου ό νέος έπαναστατικός, καταλήγει είς τήν νέαν κοινωνικήν σύν- 

θεσινδιά τοϋ άκολούθου φιλοσοφικοΰ διθυράμβου: «Ή βαθμιαία ένέργεια τής 
άρνήσεως παύει αίφντδίως, μεταβαλλόμενη είς αύτοτελή άρχήν, ή δέ φύσις 
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μεταβαίνει είς νέον τινά κόσμον, τδν κόσμον τοϋ έλευθέρου πνεύματος. ..; ; 
Δέν άνεγνώσοιτε έπΐ τδν προπυλαίων τοϋ τ,ής έπαναστάσεως άνεγϊρθέν- 

τος ναοϋ τής ελευθερίας τούς μυστηριώδεις και φοβερούς λόγους εΛευθερία, 
Ισότης, άδε^ότης, καί δέν γινώσκετε, καΐ δέν αίσθάνεσθε δτι οί λόγ01 ούτοι 
δηλοϋσι τήν πλήρη έξουδένωσιν τοϋ ύφισταμένου πολιτικοΰ καί καινωνικοδ 

κόσμου ; .,. . . 'Η άτμόσφαιρα είναι καυστική, θύελλας έγκυμονοΰσα Γ τούτου 
δ ενεκα άναζράζομεν ημεϊς εις τούς τετυφλωμένους ήμών άδελφούς: Μετα

νοείτε, μετανοείτε, ήγγιζεν ή βασιλεία τοϋ κυρίου? — Καϊ λέγου,εν εις τούς 
θετικούς: άνοίξατε τούς πνευματικούς ήμών οφθαλμούς, άφετε τούς νεκρού; 

θάπτειν τούς εαυτών νεκρούς καί πείσθητβ έπί τέλους, δτι τό πνεύμα, τό 

αιωνίως νεοτευχές, δέν πρέπει ν’ άναζητήται έπί τών καταπεσόντων έρει- 

πιων. Άς εμπιστευθώμεν λοιπόν έαυτούς εις τό αιώνιον πνεΰμα, τό όποιον 
καταστρέφει καί έκμηδενίζει μόνον διά τόν λόγον δτι είναι ή άκένωτος καΐ 
αιωνίως δημιουργική πηγή πάσης ζωής. Ό πόθος τής καταστροφής είναι 

συγχρόνος δημιουργικός πόθος /»*

Ύπό τούς οιωνούς τοιαυτης εγκεφαλικής κατασκευής καί πνευματικής κατα- 
«τάσεως άρχεται ό Bakunine τή; έπαναστατικής αύτοΰ έργασίας. ’Απόστολος 

τής έπαναστάσεως έν πάσγ στιγμή καί κοινωνία, φρονεί ότι έκάστη έποχή, 

καί έκαστος λαός είναι κατάλληλος πρός τοϋτο. Άπό τοϋ έτους 1 8 4 5 άρ

χεται κατ’, έξοχήν τό πολύπλαγκτον στάδιον τοΰ αγρίου άνατρεπτιζοϋ. Κα 
ταλείπει τήν ύπό μεταφυσικών χιμαιρών καί παροξυσμών ταρασσομένην Γερ

μανίαν καί μεταβαίνει εις τήν Μέκκαν τών νέων ιδεών, τούς Παρισίους, 

ένθα κατά την έποχήν έκείνην ό “Ήφαιστος τής έπαναστάσεως έχάλκευε 
τόν σίδηρον, δστις έμελλε νά θραυσγι μετά τινα χρόνον τά δεσμά τής εύρω- 

πα’ίκής δουλείας. Διέτριψεν ένταΰθα έπί τινα έτη, μετέβη είτα είς τήν Ελ
βετίαν καί έπανήλθε πάλιν εις Παρισίους βραχύν χρόνον πρό τής έπαναστά- 

σεως τοΰ 1 8 4 8. Μετά τήν έ'ζρηξιν τής νέας μεταβολής έν Γαλλίιγ μετέβη 
είς τήν βοεμικήν πρωτεύουσαν Πράγαν, δπου είχε συγκληθή τ·ό πανσλαβικόν 
κοινοβούλιον, τό όποιον έμελλε νά διατυπώσω τάς πρός άλλήλους καί τάς 

πρός τους λοιπούς λαούς τής Ευρώπης σχέσεις τών σλαβικών λαών, έν τω 
όποίφ εντούτοις δ τέως κοσμοπολίτης ουτος'άντεπροσώπευεν άγαν πανσλαβι- 

στικας τάσεις καί διαθέσεις. Άποτυχόντων τών σχεδίων αύτοΰ έν Πράγ·ρ, 
μετεβη εις Δρέσδην, ένθα μετά τό ναυάγιον τής έπαναστάσεως συλληφθείς, 

καθείρχθη ύπό τής σαξωνικής κυβερνήσεως, παραδοθείς μετά ταΰτα είς τήν 

Αυστρίαν καί ύπό ταύτης είς τήν ρωσικήν κυβέρνησιν. Διατελέσας έπί τινα 

χρόνον εν τινι ρωσικω φρουρίφ, έξορισθεΐς είτα είς Σιβηρίαν, τυχών μετά ταΰτα 
τής άδειας, νά μετοικήση είς τήν τότε ύπό τής Ρωσίας προσαρτηθεϊσαν 

χωράν τοΰ Άμούρ, κατώρθωσε διά μυρίων περιπετειών νά μεταβή είς Ίαπω-

1 Russland vor und nach dem Kriege.
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vkv, είτα είς τήν βόρειον’Αμερικήν, τό δέ έ'τος 1 8 6 1 νά προσορμισθή έπί 

τέλους είς ’Αγγλίαν. ,
’Ενταύθα ανέπτυξε νέον ζήλον πρός διάδοσιν τών δσημεραι άνατρεπτικω- 

τέρων καθισταμένων άρχών του. “Ίδρυσε νέαν ριζοσπαστικήν έφημερίδα Κο- 

lokol μετ’ άλλων όμοφρόνων αύτοΰ, κηρύττων τήν παγκόσμιον έπανάστασιν 
καί ζητών νά έξεγείρ·/) τούς νεκρούς τής δούλης Εύρώπης είς τήν κατάκτησιν 

τή; νέας αύτών ζωής καί ελευθερίας. Συγχρόνως είργάζετο πρός σχηματι

σμόν διαφόρων έπαναστατικών εταιριών, περιλαμβανουσών έν τοϊς κολποις αυτών 
πάντας τούς δυσηρεστημένους τής μοναρχικής Εύρώπης άνδρας, καί ούτως ελα- 

βεν ένεργώτατον μέρος είς τά συνέδρια των ιρΜων της ειρήνης κα'ι τήζ Μευθε- 

ρίας, μετά δέ τοΰ Γερμανού Marx έγένετο εις τών πρωτευόντων οργανωτών 
τής διαβόητου Λιεθνοΐς. Έλθών είς ρήξιν πρός τά πρωτεύοντα μέλη τής 
έταιρίας ταύτης ένεκα τών άναρχικών αύτοΰ τάσεων, άπεχώρησεν ό Baku

nin, ίδρύσας νέαν αδελφότητα, νέαν διεθνή συμμαχίαν τής κοινωνιστικής δη

μοκρατίας, τής όποιας κατέστη ήδη δ ύπέρτατος ποντίφηξ καί «ίρεσιάρχης. 

Έκ τοϋ προγράμματος τής νέας ταύτης έταιρίας θέλουσι κατανοηθή έπαρ- 

κώς οί νέοι τοΰ Ρώσου αναρχικού πόθοι, οί έκσφενδονιζόμενοι κατά τής υφι- 

σταμένης ηθικής καί κοινωνικής τάξεως:
«·Η Συμμαχία κηρύσσεται άθεος· ζητεϊ τήν κατάργησιν- τών θρησκευ

μάτων, τήν ύποκατάστασιν τής έπιστημη; είς τήν πίστιν καί τής άνθρωπί- 

νης δικαιοσύνης είς τήν τοϋ θεοΰ.
ο Ζητεί πρό παντός τήν πολιτικήν, οικονομικήν καί κοινωνικήν εζισωσιν 

τών κλάσεων καί τών ατόμων τών δύο φύλων, άρχομενη έκ τής καταργη- 
σεως τοϋ δικαίου τής κληρονομιάς, δπως έν τφ μελλοντι ή απόλαυσις τυγ- 

χάνη ίση πρός τήν παραγωγήν έκάστου, ή δέ γή, τά όργανα τής εργασίας» 
ώς πάν άλλο κεφάλαιον καθιστάμενου ή αθροιστική περιουσία ολοκλήρου 

τής κοινωνίας, μή δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν ή ύπό τών εργατών μονον, 

τουτέστιν ύπό τών αγροτικών καί βιομηχανικών συνεταιρισμών.
αΖητεί δι’ άπαντα τά τέκνα άμφοτέρων τών φυλών, άπό τής γεννησεω; 

αύτών, τήν ισότητα τών μέσων τής άναπτύξεως, τουτέστι τής συντηρήσεως, 

τής άνατροφής καί τής παιδεύσεως καθ’ όλους τούς βαθμούς τής επιστήμης, 
τής βιομηχανίας καί τών τεχνών, πεπεισμένη δτι ή ισότης αύτη,,οικονομική 

τό πρώτον καί κοινωνική μόνον, έξει άποτέλεσμα νά έπενέγκη έπί,μάλλον 

και μάλλον μείζονα τών άτόμων φυσικήν ισότητα, έξαλείφουσα άπάσας τας 
τεχνητά; άνισότητας, ιστορικά παραγόμενα ψευδούς δσον καί άδικου κοινω- 

~ ' 1νίκης οργανωσεως.
«Πολέμια παντός δεσποτισμοΰ, μηδένα άλλον ποΜτ.κ&ν τυχόν άναγνω-

1 Τό πρόγραμμα της μηδενιστές αίρέσεως συνίσταται είς τήν κατάργησιν πάσης σχέσεως 
φύλου, οικογένειας καί πάσης όιαφορδ; μεταξύ άνδρός καί γυναικός, συνεπώςοί Οιασώται των 
δύο φύλων θέλουσι ωέρει κοντού; βοστρύχους, πλατέα ίνδύματα, συγχέοντα του; τυπους,
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f/ζουσα πλήν.τοΰ δημοκρατικού, καί άπορρίπτουσα απολύτως πάσαν Αντι
δραστικήν συμμαχίαν, Αποκρούει πάσαν πολιτικήν ενέργειαν, ήτις δέν ήθελε» 

έχει ώς άμεσον τέλος τόν θρίαμβον τής όποθεσεως τών εργατών κατά το® 

κεφαλαίου. ....

«Τοΰ κοινωνικού ζητήματος μή δυναμένου νά τύχρ της οριστικής καί 

πραγματικής αύτοΰ λυσεως παρά έπί τη βάσει της διεθνούς ή παγκοσμίου τών 

εργατών παντός τόπου άμοιβαιότητος, ή Συμμα^ία Αποκρούει πάσαν πολι
τικήν στηριζομενην έπί τοΰ αύτοκαλουμένο,υ πατριωτισμού και έπι τοϋ αντα

γωνισμοί! τών εθνών»·.., .

*0 ύπέρτατος ποντίφηξ τής αίρέσεως ταύτης δέν ζητεί την πραγμάτωσιν 
τών ιδεών αύτοΰ διά της έμμονου εργασίας πρός παίδευσιν και άνάπτυ- 
ξιν τοϋ λαού-, δπως φρονοΰσιν άλλοι τινές θεωρητικοί’ μόνη ή έπανάστασις, 

ή άμεσος διά της βίας, καταστροφή της ύφισταμένης ηθικής τάξεως, δύναται 

νά μεταβάλγ έν άκαρεΐ την τύχην καί τό μέλλον τοΰ λαοΰ, δστις αείποτε 
είναι κατάλληλος προς τοΰτο, δυνάμενος νά όργανωθή αύτβκόμως κατόπιν 

έκάστης έπαναστάσεως. Έν τή μελέτη αύτοΰ Έπανάστασις καί επιστήμη 
διϊσχυρίζεται δτι ή Αποστολή τών πεφωτισμένων επαναστατικών είναι 

άπλουστάτη : δέν είναι ανάγκη νά διδάξωσι τόν λαόν αρκετά ήδη γινώ- 

σκόντα’ έν μόνον όφείλουσι νά πράξωσι, νά ένεργήσωσιν έπί τών αισθημάτων 
αύτοΰ κατά τών προνομιούχων τάξεων καί νά έμπνεύσωσιν εις αύτόν τή» 
τέχνην τών στάσεων. Έπανάστασις έν δλν; αύτής τή φρικαλέα πραγματι- 

κότητι, ούδέν άλλο, καί τό κοινωνικόν ζήτημα έλόθη. Άναγινώσκω έν τινι, 

τών λόγων αύτοΰ τά επόμενα : «Αδύνατον νά καταστραφή ό θρησκευτικός 
φανατισμός διά τής διδασκαλίας, τών συλλόγων, τών εφημερίδων και τών 

λοιπών προσηλυτιστικών μέσων. Ή θρησκεία δέν είναι μόνον εγκεφαλική πα- 
ραπλάνησις, άλλ’άμα διαμαρτύρηισς τής Ανθρώπινης φύσεως καί τής άνθρωπί- 
νης καρδίας κατά τής οϊκτρότητος καί τοΰ περιορισμοί! τής περί ημάς πραγ

ματικότητας. Ό άνθρωπος εύρίσκων έν τω κόσμφ τούτω μωρίαν μόνον, αδι
κίαν και έλεεινότητα, δημιουργεί κρείττονα διά τής φαντασίας αύτοΰ κό- 

άνδρικά της κεφαλής περιβλήματα καί κνανας διόπτρας ώρισμόνας να καλόπτωσι τό χρώμα 
τών οφθαλμών και τήν ζωηρότητα τοΟ βλέμματος.

Οδδεμία εδγενής μεταξύ αύτών συμπεριφορά και έθιμοτοπία. Παράδειγμα τό Επόμενον 
Ανέκδοτον μεταξύ τού Γάλλου Rousselle και τής κυρίας Bakounine:

*0 Γάλλος δικηγόρος σοζητών μετά τής συζύγου τοΰ βαρβάρου (οβτως άπεκαλεϊτο ύπό 
τών φίλων αύτοΰ δ Bakounine)'£v τινι τών αιθουσών τοϋ δημαρχείου τής Βέρνης ίμελλβ 
ν’ άνασκευάση ξπιχείρημάτι τής μηδενιστρίας θίγον το ζήτημα τής μητρότητος. Μή δυνά
μενος δε νά εδρη τοπικήν τινα φράσιν,χωρίς νά ήναι αυτή καί προσβλητιηή, ίδίσταζεν’ άπο- 
κριΟή: «Προσέξατε, πολΐτα Rousselle», τώ ειπεν αύστηρώς ή χειραφετηβεϊσα γυνή, «θέλετε 
καταστή άβρόφρων».

Άναμφιβόλως iRousselle ήτο ό ήσυχάσας.
Τής μητρότητος ούσης γεγονότος φυσικής άνισότητος, διά παντός δυνατοΰ μέσου άποφεύ- 

γουσιν αύτήν οΐ μηδενισται, άν δέ δέν δόνανται νά κατορθώσωσι τοΰτο, ή μηδενίστρια γυνή 
Εγκαταλείπει έκουσίως τό προϊόν τών Ερώτων της, τών φυσικών αύτής αναγκών μάλλον». 
kL’association Internationale des Travailleurs par E. F r i b o u r g, l’un des fondateurs). 

σμον. . ..Μόνον δταν άποδοθή εις την γην παν τό άνήκον αυτή, τουτέστιν 

εύτυχία και άδελφότης, τότε μόνον θέλει κατά πρώτον ή θρησκεία άπολέσει 
τόν λόγον της ύπάρξεως αύτής. Πρός καταστροφήν δέ τής θρησκείας δέν 

έξαρκεϊ μόνον ό πνευματικός προσηλυτισμός, αλλά παρίσταται χρεία πρός 

τοΰτο τής κοινωνικής έπαναστάσεως
Εξέρχομαι τοΰ απαίσιου τούτου κύκλου τών παραληρημάτων νοσούσης 

ψυχής, φλεγμαίνοντος εγκεφάλου καί πεπωρωμένης καρδίας, ούχί ϊνα οδη

γήσω τόν αναγνώστην μου ώς ό Δάντης εις χώρας φωτεινοτέρας καί εύγε- 
νεστέρας, άλλ’ ϊνα μελετήσω μετ’ αύτοΰ, άλλ’ ϊνα εξετάσω καί άναλύσω 

μετ’ αύτοΰ τά ψυχολογικά αίτια, τά έπενεγκόντα την πνευματικήν καί κοι
νωνικήν ταύτην έκρυθμίαν εις πολλάς χώρας της Εύρώπης, μη έκλιπόντα 

μέχρι της στιγμής ταύτης, Αλλά τά έ'σχατα τών δεινών έπαπειλοϋντα.
‘Γπάρχουσιν έποχαί έν τή ίστορίγ, καθ’ άς ό άνθρωπος καταλαμβάνεται 

ύπο Ακατάληπτου τινός συγχύσεως, έ'κ τίνος πνευματικού ιλίγγου, δστις 

έμπνέων αύτώ τόν κόρον, την αηδίαν, ούδεμίαν παρέχει αύτώ στιγμήν γα
λήνης, διακυμαίνων αύτόν εντός άορίστων πόθων, βαρύνων αύτόν διά της 

μελαγχολίας έκείνης, ή'τις βαίνουσα μέχρι τών τελευταίων ορίων τής πνευ

ματικής συγχύσεως, καθίστησιν αύτόν παίγνιον τοϋ πρώτου εκκεντρικού συ
ναισθήματος, τής πρώτης έντυπώσεως. Δίκην υστερικής γυναικός δύναται 

νά συλλάβν] τούς παραβολωτάτους πόθους, νά έπιζητήσγ τήν πραγμάτωσιν 
τών παραδοξωτάτων χιμαιρών’ καί δσφ μάλλον ή νοσηρά αυτή έξέγερσις 

τοΰ νευρικού συστήματος καθίσταται μείζων, έπί τοσοΰτον καί οί πόθοι καί 

αί ορέξεις τοΰ πάσχοντος μωρότεραι. 'Γοιαύτη είναι ή ψυχική ιδιοσυγκρασία 

τών τελευταίων τούτων δεκαετηρίδων τοΰ καθ’ ήμάς αίώνος’ καί δέν πα

ρουσιάζεται τό φαινόμενου τοΰτο κατά πρώτον έν τή ίστορίιγ. ’Ανάλογους 
τάσεις, παρόμοιας χίμαιρας έπεζήτησεν έν τή άπελπισίφ: αύτής πίπτουσα 
ή άρχαία ελληνική καί ρωμαϊκή κοινωνία, οπότε άπολέσασα παν τό ιδα

νικόν αύτής καί τήν πίστιν, έπεδόθη δλη εις τάς άγκάλας τής ηδονής 

καί τής ήδυπαθείας, οίκτρόν θέαμά ήθικής πτώσεως καί πνευματικής αύτο- 

κτονίας, έξ ού έμπνεόμενος ύ Όράτιος, αυτός ό προστατευόμενος τοΰ Μαι
κήνα ’Επικούρειος, έ'γραφε τούς πικρούς τούτους στίχους, ών ή άνάγνωσις 

ίσως δέν είναι αδιάφορος καί διά τήν καθ’ ήμάς κοινωνίαν :
«Ή Ρώμη, καταλήφθεϊσα ύπό τών^στάσεων, παρ’ ολίγον νά καταβληθή 

Από τόν Δάκα καί τόν Αιθίοπα, τόν ένα φοβερόν διά τόν στόλον του, τόν 

έτερον ισχυρότερου διά τά οξέα αύτοΰ βέλη.
α'Ο έ'νοχος αιών έβεβήλωσε κατά πρώτου τόν γάμον, τήν οικογένειαν, 

τήν εστίαν. Τό δέ κακόν, άναπηδήσαν από τοιαύτης πηγής, διεχύθη έπί 

τοΰ τόπου καί έπί τοΰ λαοΰ.
«Ή έπίγαμος παρθένος διδάσκεται εύχαρίστως τούς χορούς τής ’Ιωνίας’

I Russlard vorund nach dem Kriege άνωνύμοο σνγγραφόως.
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απαλύνει τεχνηέντως τδ σώι/.χ της’ καί ήδη έν τρυφερή ήλικίιη διαβουλευε- 

ται αιμομικτικούς έρωτας.
«’Αμέσως ζητεί νέους μοιχούς έν αύτή τή τραπέζη τοϋ συζύγου της’ καί 

δέν έκλέγει σχεδόν έκεΐνον, είς.θν μέλλει νά παράσχη παροδικήν τινα ευ- 

votav, όπόταν κομίζωσι τάς λαμπάδας.
«Άλλ’ έξεγείρεται, παρακελευομένη ύπό επιτακτικού τίνος σημείου, ούχί 

άνευ τής συνενοχής τοΰ συζύγου, προσκαλουμένη ύπό τίνος έμπόρου ή κα- 
ταδρομέως τίνος, άπιβαίνοντος ισπανικής νηός και έξαγοράζοντος τήν ατι

μίαν άλλων.

«Άλλά δέν είχε γεννηθή άπό τοιούτων γονέων ή γενεά εκείνη, ή κατα- 

στήσασα έρυθράν τήν θάλασσαν ύπό τοϋ αίματος τών Καρχηδονίων, καί κα- 

ταβαλοϋσα τόν Πύρρον, τόν μέγαν Άντίοχον και τόν άδιάλλακτον Αννί

βαν ....

«Όπόσων δέν καθίσταται αί'τιος ερειπίων ό πανδαμάτωρ χρόνος! Ό αιών 

τών πατέρων ήμών, χείρων τοΰ τών προγόνων, παρήγαγεν ημάς χείρονας 
έτι, ΐνα δώση υπαρξιν είς γενεάν έ'τι μάλλον διεφθαρμένην».'

Άρκεΐ τό παράδειγμα τοϋτο τής πιπτούσης Ρώμης, τό όποιον έπαρκώς 
εκφράζεται έν τή φδή ταύτη, έν τή όποίρρ ούχί μία κοινωνία δύναται ν’ ά- 

τενίση τήν εικόνα αύτής καί τάς ήθικάς διαθέσεις . · .

Πρό τινων δεκαετηρίδων αισθητικοί συγγραφείς και κριτικοί έν Εύρώπη 
έκπλαγέντες έπί παραδόξοις τισί ψυχολογικοί? φαινομένοις τής κοινωνίας, 

κατήγγειλαν είδος τι ηθικής καί πνευματικής νόσου άρχομένης νά κατατρύχη 
τό δημόσιον πνεύμα’ ηθική <τερηδών, φθίσις ανίατος τής ψυχικής υγείας,έξέ- 
λεγεν ιδίως τάς έκλεκτοτάτας φύσεις’ ήτο κατά τήν έποχήν εκείνην οίονεί. 

προνομιούχος νόσος τής αριστοκρατίας τοΰ πνεύματος, τά δέ θύματα αύτής 
έστρατολογοΰντο έκ τών έπιλεκτων τής τέχνης, τής φιλολογίας καί τής 

επιστήμης.Maladiedu siecle άπεκλήθη ή νόσο; αυτή έν Γαλλί<γ,ΝνβΓ£$σήηιεΓ z 

έν Γερμανίαρ καί άλλως αλλαχού’ ή νόσος αύτη, ής δέν δύναμαι ώδε ελ

λείψει χρόνου νά διατυπώσω τά πλήρη χαρακτηριστικά, εξέφραζε τήν άπο- 

γοήτιυσι/τ ύπό τάς ποικίλας αύτής άπόψεις, τήν at.lairar εκείνην μελαγ
χολίαν, ή’τις δέν είναι πλέον ελαφρά τις καί γλυκύθυμος ίδιότης έξάχου 

πνεύματος, άλλά λυπηρόν σημεΐον πασχούσης ψυχής, προανάκρουσμα προ- 

σεχοΰς πνευματικής καταστροφής’ βαθμηδόν, άπό τών εκλεκτών πνευμάτων 
ή νόσος αύτη κατήλθεν εις τάς κατωτέρας καινωνικάς τάξεις, απανταχού 
συνεπιφέρουσα τήν απελπισίαν, τήν ηθικήν έρήμωσιν, έγκαινίσασα ώς η
θικόν δόγμα τήν περιφρόνησιν κατά παντός καθεστώτος, τήν έπανάστα- 

σιν κατά πάσης μέχρι τής εποχής ταύτης έξαρχούάης ιδέας.

Ούτως έπήλθεν ή άρνησις εις τά κατώτατα στρώματα τής κοινωνίας, 
καταβάσα άπό τών κορυφών τής έπιστήμης καί τής τέχνης, ή είρωπία, 

1 Orat. I, [!!, od. 6.
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ητις κατεχλεύασε καί έξηυτέλισε πάντα θεσμόν καί σύνδεσμον τής κοι
νωνικής άλληλεγγύης. Τί είναι ό γάμος έπί παραδείγματα τό άκρον άω- 

τον τοϋτο τής κοινωνικής τάσεως τοΰ άνθρώπου, ό ισχυρότατος παράγων τής 
συντηρήσεως και τής προόδου τής πολιτικής κοινωνίας ; 'Ο Franz Μούρ, ό 

δυσειδής έκεΐνος ήρως τών Ληστών τοϋ Schiller, ό άποστάτης κατά παντός 
ήθικοΰ καί νομίμου έν τή κοινών!^, δ άσεβής υιός, ό άστοργος αδελφός, δι- 

καιολογογών έν έαυτω κακούργους διαθέσεις, έπιφωνεϊ μετά σατανι
κής έπινοίας: «Λέγουσιν :— «ουτος είναι πατήρ σου ! σοί έ'δωκε τήν 

ζωήν, είσαι ή σαρξ αύτοΰ, τό αιμα αύτοΰ — λοιπόν έστω σοι ιερός! .... 
Άλλ’ έπεθύμουν νά έρωτήσω, όιατί μέ Λααε ; βεβαίως ούχί άπό τής πρός 

με άγάπης . · . μέ έγνώρισε πρίν ή μέ τεκνοποίηση ; έσκέφθη περί έμοΰ, 

καθ’ ήν στιγμήν μέ έδημιούργει ; έγίνωσκε τί ήθελον καταστή έγώ ; . . . 

Καί εΐχεν άλλον τινά σκοπόν ή δημιουργία μου, ή τήν πλήρωσιν μόνον κτη
νώδους επιθυμίας;»'.. Τοιαύτη ή θεωρία τοΰ γάμου παρά τοΐς ύλισταΐς, άνυ- 
ψοΰσα έπί τοΰ στυλοβάτου τής κοινωνικής λατρείας τό είδωλον τοΰ e.ltvdi- 

ρον έ'οωτσσ καί έν λογική συνεπείς κατόπιν ύπαγορεύουσα τήν άσέβειαν πρός 

τούς γονείς, τήν άστοργίαν πρός τούς άδελφούς, τήν καταφρόνησιν πρός τούς 

νόμους τής κοινωνικής τάξεως’ είναι ή σκέψις αποστάτου υίοΰ, δικαιολογούν- 

τος τά έ'νοχα αύτοΰ σχέδια, άρνουμένου πασαν υπαρξιν ήθικοΰ νόμου καί 

θυσιάζοντας τά αισθήματα τής ανθρώπινης καρδίας έπί τοΰ βωμοΰ τοΰ εγωι

σμού καί τής άδιαφορίας.
Καί τί ήσαν αί αιμοσταγείς στάσεις κατά τήν τελευταίαν ταύτην δε

καετηρίδα, αί συνωμοσία^· άίτινες άπασχολοΰσιν άπό τίνος χρόνου τό δημό

σιον πνεΰμα, κωλύουσαι τήν ειρηνικήν καί έλευθέραν αύτοΰ πρόοδον, ή τά 

αποτελέσματα άναλόγων σκέψεων, παρομοίας τοΰ ήθικοΰ καί του κοινωνικού 
βίου συλλήψεως καί άπόψεως. 'Οποίον άλλο ήτο τό ηθικόν καί κοινωνικόν 

ιδεώδες τών έμποηστών καί πετρελαιοχόων τοΰ Δήμου τών Παρισίων καί τής 
ισπανικής Καρθαγένης ; Κατά τάς στατιστικά? πληροφορίας,ώς έξάγεται έκ 

τών ανακρίσεων καί τών δικών, δέν εύθύνεται έπί τοΐς συλληφθεΐσι καί τε- 
λεσθεΐσι κατουργήμασιν ή κοινωνική ύποστάθμη μόνον, ή άμυδράν κεκτη- 
μένη έ'ννοιαν τών ορών τοΰ αληθούς, τοΰ άγαθοΰ, τοΰ καλοΰ, οί έκ τοΰ ψύ

χους θνήσκοντες έπί τοΰ μεγάλου δρόμου, οί παραφρονοϋντες έκ τής πείνης 

καί τής ένδειας’ ή δυστυχής αυτή κοινωνική τάξις ύπήρξεν οργανον μόνον 
καί νευρόσπαστον, διότι ή πνευματική αύτής κατάστασις δέν έπέτρεπε νά 

διανοηθή πέραν τοΰ στενοΰ κύκλου τών ένστικτων. Έσχηματίσθη τάξις τις 

έν τή νεωτέρα κοινωνία όλως ιδιοφυής, σπανιώτατα δ’ άπαντώσα έν ταΐς άρ- 
χαιοτέραις κοινωνίαις’ ή τάξις αύτη, ήτις κατά πρώτον άνεπτύχθη καί διε- 

τυπώθη είς ίδιον κοινωνικόν σύστημα έν Παρισίοις ύπό τοΰ μυθιστοριογρά- 

φου Murder ΰπά το όνομα Boheme, περιλαμβάνει πάσαν αποτυχίαν έν τή

4 Schiller’s die Rauber.
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έπιστημη, έν τγί τέχνη, έν τγί φιλολογίας, έν τγί πολιτική. 3hnix^aoi πχν- 

τός προτερήματος, πάσης ίκανότητος καί τιμής, άνδρες σπαταλήσαντες την 
ιδίαν τιμήν καί άρετήν.έν τοϊς καταγωγίοις της διαφθοράς και τής έζαχρειώ- 

σεως, κυνικοί κατ’ άνάγκην, στρέφουσι τά βέλη αύτων κατά της κοινωνίας, 
ήτις έν τφ χυριαρχικφ αύτής άξιώματι τούς περιεφρόνησε καί τούς άπελά- 

κτισε. Ύπηρέται διδασκαλιών ανατρεπτικών, διότι ούδέν συμφέρον δύνανται 
νά έ'χωσιν έν τη υφιστάμενη κοινοινική τάζει, σίμωσαν την καταστροφήν αυ

τής καί την έξουδένωσιν, και μή δυνάμενοι εύχερώς νά πράξωσι τοϋτο, διότι 
άναμένει αύτούς εξάπαντος η ειρκτή, έζεμοΰσι τό δηλητήριου'τής διεφθαρ
μένης αύτών ψυχής καί καρδίας κατά παντός αληθούς, άγαθοΰ καί καλού έν 

τη κοινωνίφ. 'Η ΐδρυσις, η συντήρησις τής λιβελλογραφίας έν τγί εύρεία αύ
της έννοίγι είναι έ'ργον τνίς άποβλήτου ταύτης τάζεως. Καθ’ έκάστην πρωίαν, 

καθ’έκάστην εσπέραν οί άεργοι τών καπηλειών, αί ύββαλίδες τών τριόδων, 

πάν μωρόν έν γένει, εύρίσκουσι την εικόνα αύτων κεκαλλιτεχνημένην είς τά 

ρυπαρά ταΰτα προϊόντα τών τυπογραφείων, τά συντηροΰντα τόν άτιμον 
βίον διεφθαρμένων συνειδήσεων. Κοινωνία άποσυντιθεμένη δέν δύναται ή 

νά εΰρίσκη ψυχικήν τέρψιν καΐ άνακούφισιν έν τοιαύτη βδελυργΐ εί- 
K0vt, παρισταμένη κατ’ έξοχην διά τοΰ μυθιστορήματος, της έφημερίδος 

καί τοΰ θεάτρου* εντεύθεν ή ύποστήριξις τής τοιαύτης πνευματικής συγκο
μιδές, ή φαινομενική δημοτικότης παντός κοινωνικού περιτρίμματος, έπιπλέον- 

τος έπ'ι τής ηθικές ταύτης ίλυος. Ούδέν ιερόν κατά την σχολήν ταύτην* 
θρησκεία, έπιστημη, τέχνη, ήθικότησ, πάν ο,τι υψηλόν καί γενναϊον είναι 

άντικείμενα τοΰ έκφαυλισμοΰ των. Εξευτελίζεται ή ένάρετος γυνή, κατασυ- 

κοφαντεΐται ό έ'ντιμος πολίτης, χλευάζεται πάσα ύπερέχουσα ηθικη τάξις. 
Οί Ρωμαίοι, ό μέσος αιών κατέλεγον τούς ανθρώπους τούτους είς την τάξιν 

τών άτιμων, η καθολική έκκλησία ηρνεϊτο είς αύτούς την ταφήν και ή άρ- 
χαία ιστορία τούς έστιγμάτισεν ύπό τό όνομα τών συκοφαντών' μόνον δέ 
δυστυχώς έν τί) νεωτέοιρ κοινωνίφ δέν ευρον είσέτι την προσήκουσαν αύ

τοϊς Θέσιν. Ουτοι υπήρξαν κατ’ έξοχην οί στρατηγοί τής παρισινές Κοιτοτη· 

τητοζ' καί ουτοι οί άποτυχόντες ν’ άναδειχθώσιν έν τη κοινωνία, οί δμ.όσαν- 
τες θανάσιμον κατ’ αύτής μίσος, πρόθυμοι δολοφόνοι καί συκοφάνται πάσης 

ύπεροχής είναι οί διαμορφοΰντες δυστυχώς την λεγομένην κοινήν γνώμη)' 

τών κατωτάτων τάξεων, οι έμπνέαντες εις αύτην τά ί'δια μίση, οί προκη- 
ρύττοντες την ανατροπήν παντός καθεστώτος, έν τφ όποίφ ούδεμίαν εύρί

σκουσι θέσιν οί συνεταιριζόμενοι μετά τών εταιρών και τών φαυλοβίων, οί 
τιθέμενοι έν πρώτη εύκαιρίφ έπί κεφαλές τοΰ κοινωνικού συρφετού, ϊνα σύ- 

ρωσιν αύτόν έν σατανική ηδονή είς τό έγκλημα, είς τήν ατιμίαν, είς τήν 
δολοφονίαν.

Όποια ι άλλαι ή αί διαγραφεΐσαι άρχαί έν τή άνω είκόνι είναι αί άρχαί 

τών τών έξ έπαγγέλματος τούτων συνωμοτών καί ύπονομέων τής 

1

>®ινωνικής τάζεως, αΐτινες ύπό διάφορα ονόματα, άλλ’ ύπό τήν αύτήν κατ’ 

ουσίαν σημαίαν, χοιτωνισται έν τή λοιπή Εύρώπη, μηδενισται έν Ρωσίι^, 

ούδεμίαν ήθικήν άρχήν πρεσβεόοντες ή άναγνωρίζοντες, ούδεμίαν οργα

νωτικήν ιδέαν έκπροσωποΰντες έν τω πυρετφ τής καταστρεπτικής μανίας, ή 
τό σιωπηλόν τής υλιστικής θεωρίας συμπέρασμα—μετ’ εμέ ό κατακλυσμός; 

άπαντες οί ή'ρωες καί οί προφήται τής τάσεως ταύτης, έκπνέοντες έπι τοΰ 
πεδίου τοϋ άγώνος ή έπί τής πλατείας τής καταδίκης, άποκαλοΰσιν εαυτούς 

μετ’ έμφάσεως ύνίισεάς, καταφρονοΰντας τόν θάνατον, διότι μετ’ αύτοΰ έρ

χεται τό μη<>ει·, ώς κατεφρόνουν τήν κοινωνίαν, κατά πρόσωπον τής οποίας 

άπευθυνουσι τήν τελευταίαν ταύτην υβριν.. . . Καί έ'χουσι δίκαιον τοιαύτην 

συλλαβόντες άντίληψιν περί τής ήθικής άρχής τής κοινωνίας οί άποστάται 

ουτοι μάρτυρες ψευδοΰς θρησκείας, οί φανατικοί ούτοι ένθουσιασταί τοΰ 
ύλισμοϋ, διότι ή κοινωνία μή κατανοήσασα είσέτι τελείως τήν άποστολήν 

αύτής, δέν έμερςμνησεν οσον ώφειλε περί τής ήθικής καί πνευματικής αύ

τής υγείας καί άναπτύξεως. Ό άνθρωπος οφείλει νά μεριμνφ εξίσου καί άνα- 
λόγως περί όλων τών μελών τοΰ σώματος αύτοΰ, ή δέ κοινωνία, ό άνθρω

πος έν μεγαλογραφίη, κηδομένη περί τής υγείας αύτής, τής φυσικής καί 
ήθικής ευεξίας αύτής, οφείλει διά καταλλήλου ανατροφής καί παιδεύσεως νά 

μ.εριμνήση περί τής ψυχικής τελειότητος πάντων τών μελών τοΰ κοινωνικοΰ 
οργανισμού* ατελής, πλημμελής, μονομερής άνατροφή θέλει έ'/ει τοιαϋται 
αποτελέσματα. . . · Καί τότε οί δημαγωγοί, οί ενδιαφερόμενοι διά τήν κα
ταστροφήν τοϋ καθεστώτος, θέλουσιν εύρει ύλην πρόσφορον, ϊν’ άνάψωσι τήν 

πυρκαϊαν τής κοινωνικής στάσεως καί άναρχίας* καί θέλουσι ψιθυρίσει είς τά 

ώτα άμαθοΰς λαοΰ, ούδεμίαν έ'χοντος συνείδησιν τής πνευματικής καί ήθικής 
άποστολής τής κοινωνίας, ούδεμίαν θρησκευτικήν έννοιαν κεκτημένου, διότι 

ή έκκλησία ήρκέσθη είς τούς τόπους μόνον, όλιγωρήσασα τής ούσίας, θέλου- 
σιν εΐπει αύτφ ότι ούδέν άληθές, ούδέν άγαθόν, ούδέν καλόν, ούδέν δίκαιον 

υπάρχει έν τφ κόσμφ τούτφ, ότι ή άκαδήμεια, ότι ό ναός, τό μουσεΐον πάσα 
εκφρασις τής τέχνης καί τής έπιστήμης έδημιουργήθησαν έχ. τοΰ ίδρώτος 

καί τοΰ αίματος τοΰ λαοΰ, ότι είναι άξια καταστροφής, δσον καί άν έπιγράψη 

έπί τών προμετωπίδων αύτών προνοητική κυβέρνησις — Έ.ΙενΘιοΙα·, ισότης, 

άίιΜφότηι:, έΰνιχή ιδιοκτησία, όπως συμβαίνει τό λυπηρόν τοϋτο φαινόμενον 
τής ήθικής καταστάσεως τής νεωτέρας κοινωνίας έν Παρισίοις.Άλλά τί πταίει 
ό λαός ό μ,ηδεμιάς τυχών ήθικής καί πνευματικής άναπτύξεως άπό μέρους 
τών πεφωτισμένων τάξεων τής κοινωνίας, ό μηδέποτε διδαχθείς τήν πλήρη 

έννοιαν των καθηκόντων αύτοΰ καί τών δικαιωμάτων, λαμβάνων δέ μόνον 

τήν πνευματικήν αύτοΰ διδασκαλίαν άπό τάς δυσώδεις σελίδας τοΰ Zola, 

δι’ ών μορφοϋται τό αισθητικόν καί καλλιτεχνικόν αύτοΰ αί'σθημα, ό λαμβάνων 
εικόνα καί παράστασιν τής κοινωνίας έκ τών σκανδαλωδών άνεκδότων καί 

διηγήσεων, έκ τών ρυπαρών αρθριδίων τών έφημερίδων, τών προαγωγών
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τούτων τής δημοσίας ηθικής, όπόταν δέν καθοδηγεί αύτάς υψηλόν τι ηθικόν 

συμφέρον τής κοινωνίας, άλλα κερδοσκοπική τις μόνον τάσις, ό συλλαμβάνω·* 

την εικόνα της κοινωνίας καί μορφών τάς έπ’ αύτής πεποιθήσεις του έκ τών 
άσεμνων παραστάσεων τοΰ θεάτρου, οπότε η μόλις άποφοιτήσασα τοϋ 
παρθεναγωγείου σεμνή παρθένος, ό θαμίζων είσέτι έν τοΐς διδασκαλείοις 
μεϊραξ έ'ρχονται νά λάβωσιν έν τοιούτοις καταγωγίοις τό πρώτον μΰρον 

και χρίσμα τής ηθικής καί πνευματικής αύτών μορφώσεως και διδα
σκαλίας, ΐνα ί'δωσιν έν τοΐς πανοράμασι τουτοις τής κοινωνικής έκλύ- 

σεσεως τά έλκη εκείνα, τά όποια πάσα σώφρων κοινωνία περίφροντις ώφελε 

ν’ άποκρυπτ·/) από τοΰ βλέμματος τοΰ δημοσίου, στρέφουσα τήν προσοχήν 
αύτοΰ έπ’ άλλα γενναιότερα καί εύγενέστερα; Ούτως ό σκεπτικισμός, ή 
αδιαφορία έγκεντρίζεται έν τή καρδίγ καί τή συνειδήσει τοΰ λαοΰ, καί έπέρ- 

χονται μετ’ ολίγον τά λυπηρά έκείνα αποτελέσματα, ών ή είκών τοσάκις 
άνεπαρεστάθη έν τή άνθρωπίν-ρ ίστορίγ. ...

Τοιαύτη άνατροφή, απόβλητος ξένης διαφθοράς μίμησις, θεωρηθεΐσα 

ώς πολιτισμός, έπήνεγκεν έν Ρωσί^ έν μέν ταϊς άνωτέραις αύτής τάξεσι τον 

^ιτ/δεπσμόκ, έν δέ ταϊς κατωτέραις τόν κοινωνισμόν. ’Ελάχιστη ή διαφορά 

άναμφιβόλως μεταξύ τών δύο τούτων εκφράσεων μιας καί τής αύτής άοχής, 
διότι κατ’ ούσίαν άμφότεραι σκοποΰσι τήν καταστροφήν τοΰ καθεστώτος, μέ 

μ.όνην τήν διαφοράν δτι ή πρώτη έν τώ πνευματικώ αύτής πυρετφ ούδέποτε 
έσκέφθη περί δημιουργίας, περιορισθεϊσα μόνον νά τεθή έπί κεφαλής τών κα- 

τωτάτων τάξεων καί νά. έκμεταλλευθή τήν αμάθειαν αύτών καί τά έ'νστι- 
κτα, ϊνα κορέσγι τήν μονομανίαν τοΰ έμποησμοΰ καί τής καταστροφής, ύφ’ 
ής πάσχει τό νευρικόν αύτής σύστημα, έξωθοΰν αύτήν εις πάσαν εγκλημα

τικήν σκέψιν καί επιχείρησή.
Καί εύρέθη υλη πρόχειρος έν Ρωσί^ υπέρ πάσαν άλλην εύρωπαΐκήν χώ

ραν. 'Η κατάργησις τής ιδιοκτησίας, τής ώργανωμένης ταύτης έν τή κοινω- 
vioc κΛοπής, κατά τήν κοινωνιστικήν καί μηδενιστικήν άποψιν, ούδεμίαν ήδύ- 

νατο νά έμποιήση ζωηράν έντύπωσιν καί συγκίνησιν έν Ρωσί^:, όπου επι
κρατεί είσέτι κατά τό μάλλον καί ήττον τό κοινοτικόν τών κτήσεων σύστη

μα, εύχερώς άναμιμνήσκον τήν πρώτην ιστορικήν τών κοινωνιών περίοδον. 

'Η άραιότης τοΰ πληθυσμοΰ, ή απέραντος εύρύτης τών πεδιάδων τοΰ ρωσι- 
κοΰ κράτους δέν έπήνεγκον είσέτι τήν ανάγκην τής ατομικής ιδιοκτησίας, 

οποία έπιφαίνεται κατά τήν μετάβασιν τών λαών εις κοινωνικόν βίον κανο
νικότερου καί μάλλον ώργανωμένον. Τό κοινοτικόν τών κτήσεων σύστημα 

άπό αιώνων ή'δη έξαφανισθέν έν Εύρώπτ), μή υφιστάμενον πλέον ή παρά 

τισιν άγρίαις φυλαΐς, διετηρήθη είσέτι παραδόξως έν τή ανατολική Εύρώπή. 

Μόνον έν Ρωσί^ι δυνάμέθα ωσαύτως νά συναντήσωμεν τόν πανάρχαιον εκεί

νον τύπον τής οικογενειακής ιδιοκτησίας, τόν άναμιμνήσκοντα ήμϊν τούς 

πατριαρχικούς τής Γραφής χρόνους. "Αριστος τής χώρας ταύτης γνώστης, ό

Κ. A. Leroy-Beaulieu, ίγραφε πρό τίνος χρόνου τά άκόλουθα σύν τοΐς 
άλλοις περί τοΰ πατριαρχικού συστήματος τοΰ ίσχύοντος μέχρι τής σή
μερον έν τώ ρωσικφ χωρίω: «Έν τή izba (καλυβνι) τοΰ Μουζίκου ή οικο

γένεια διετήρησε τφόντι μέχρι τών ήμερων ημών πατριαρχικόν, αρχαϊκόν 
χαρακτήρα. 'Η περιουσία τών χωρικών μένει άδιαίρετος μεταξύ τών συν- 

οικούντων τέκνων ή αδελφών, καθότι έκαστος τοΰ οϊ'κου άνθρωπος 
κέκτηται ομοιον επ' αύτής τίτλον. Πάν δ’ ό,τι βλέπομεν έν τω δήμφ, τό 
έπανευρίσκομεν έν σπέρματι καί έν τή οικογένεια:. Ό ρωσικός δήμος δύναται 

νά θεωρηθή ούτως είπεϊν ηύξημένη οικογένεια, ύφ’ αίρετοΰ κυβερνωμένη άρ- 
χηγοΰ, τοΰ γίρονΐος (Starosta). Παρ’ αύτφ τό έδαφος, ή γή είναι ή άθροι- 
στική ιδιοκτησία της κοινότητος, έκαστος δ’ άνθρωπος ή έκαστη οικογένεια 

άπολκμβάνει ί'σην αύτής μερίδα. Παρά τώ 'Ρώσφ χωρικω ό δεσμός τής οι

κογένειας καί τής κοινότητος είναι συναφέστατος έν παντί, άδυνάτου οντος 

νά κατανοηθή καλώς ή πρώτη άνευ τής δευτέρας ... 'Ο οικογενειάρχης 
κατά τά αρχαία ρωσικά ήθη είναι κύριος έν τή οίκίιγ του, ώ; ό Τσάρος έν 

τώ έθνει’ καί πρέπει ν’ άνέλθωμεν επέκεινα τοϋ μέσου αίώνος, μέχρι τής 

κλασικής άρχαιότητος καί τής πατρικής εξουσίας τών Ρωμαίων, ϊνα είρω- 

μεν άνάλογόν τι έν τή δύσει φαινόμενον- ή ηλικία ούδαμώς χειραφετεί τό 
τέκνον τοΰ ρώσου χωρικού άπό τής πατρικής εξουσίας- ό δέ έφηβος καί έγγα

μος υιός μένει υποτελής, μέχρις δτου λάβη τέκνα έν άνδρική ήλικίος, ή κα
ταστή έκ περιτροπής οικογενειάρχης. 'Η οίκογενειανική κυριαρχία διέμεινεν 

άνέπαφος διά μέσου δλων τών αλλοιώσεων καί δλων τών επαναστάσεων τής 
Ρωσίας» Λ

Ύπό τό πνεύμα τούτο τελείται πάσα έργασία έν ταϊς άγροτικαϊς κοι- 
νότησι- δύο ή τρεις οίκογένειαι συνενοΰσιν έπί παραδείγματι τούς βόας αύ
τών, καλλιεργοΰσι κατά πρώτον τούς άγρούς τής μιας οικογένειας, άκολού- 

θως τούς τής δευτέρας καί ούτω καθεξής, διότι ένεκα τής τραχύτητος τοϋ 

εδάφους οί βόες τής μιάς οικογένειας δέν έπαρκούσιν εις τήν επιτυχή τών 

γαιών αύτής καλλιέργειαν. Μεθ’ δλας δέ τάς συμφώνως πρός τό πνεύμα τοΰ 
νεωτέρου κοινωνικού βίου μεταρρυθμίσεις επικρατεί άείποτε έν τοΐς άγροΐς ή 

κοινοτική αύτη τάσις, έμφυτος καταστάσα ίδιότης τής ρωσικής φυλής, καί 
εντεύθεν ή ούχί άτοπος γνώμη πολλών φρονούντων, ό'τι αιφνίδια μετατροπή 
τοΰ συστήματος τούτου θέλει έπενέγκει στασιμότητα μάλλον ή πρόοδον έν 

τφ βίφ τής ρωσικής κοινωνίας.
Άνάλογον πρός τόν άγροτικόν κοινωνισμόν φαινόμενον παρατηρεΐται ωσαύ

τως καί έν τοΐς ρωσικοΐς έργοστασίοις. Ή έν τοΐς βιομηχανικούς καταστή- 

μασι τών πόλεων έργασία υπομιμνήσκει ύπό πολλάς επόψεις τά κοινοτικά 

καί πατριαρχικά συστήματα τοΰ ρωσικού χωρίου. 'Η όργάνωσις τής εργα
σίας, τό περιλάλητου τοΰτο σύνθημα κοινωνιστικών τινών ίδεολόγων, έ'σχε

I Revue des deux Mondes.—Jiovembre <879.
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τήν κατά τά μάλλον καί ήττον έφαρμ.ογήν αύτοΰ και πραγμάτωσιν εν τφ 

ρωσικώ έργοστασίφ* καί κατά πάσαν πιθανότητα τό σύστημα τοϋτο τής όρ- 
γανώσεως τής έργασίας κατά τάς άρχάς της άΛΙηΛεγγύον άσφα,ΛεΙας ήθε- 

λεν εύρύτερον έ'τι διαδοθή καί άναπτυχθή έν τή ρωσική βιομηχανίς, άν οί 

εργατικοί συνεταιρισμοί δέν έθεωροϋντο λίαν ύπόπτως ύπό τής κυβερνήσεως, 
ισχυρούς έχούσης λόγους νά ύποπτεόηται αύτούς’ ώς αφετηρίας και κέντρα 

πρός έπαναστατικούς συνεταιρισμούς και άνατρεπτικάς συνενώσεις, έπιση- 
μως άποδειχθέντος εσχάτως, ότι φωλεά πάσης συνωμοσίας είναι τό έρ- 

γοστάσιον, έν τφ όποίω κυρίως τελείται ό μηδενιστικός τών' άναρχικών προ- , 

σηλυτισμός καί πάσα απόπειρα ανατροπής της ύφισταμένης κοινωνικής τά
ξεως.

Έν τω χωρίω αύτοΰ διαμένων ό Ρώσος χωρικός κέκτηται πάσας τάς άρε- 

τάς τών πατριαρχικών χρόνων : βοηθεΐ τόν πλησίον, εργάζεται μετ’ αύτοΰ, 
όταν ουτος δέν δύναται ν’ άποτελειώση τό έ'ργον του' πρκττ'ων δέ τοϋτο, 

ενεργεί κατά τάς ύπαγορευσεις εμφύτου ηθικού αισθήματος, έπιτάττοντας αύ- 

τφ τά καθήκοντα τής φιλανθρωπίας καί της αλληλοβοήθειας. Είναι τύ
πος άγαθοΰ ανθρώπου, προτιμών ν’ άπολέσγι τό δίκαιον, ή νά μεταβή εις 
τό δικαστηριον πρός διεκδίκησιν αύτοΰ, κινδυνεύων ούτω νά διάρρηξή κατά 

πάσαν πιθανότητα πάσαν πρός συγχωρικόν σχέσιν καί ούτω νά έκραγή έν τφ 
μέλλοντι έμφύλιος καί διαρκής έν τω χωρίφ αγών, σκηναί έκδικήσεων, ώς 

συμβαίνει έν πολλαϊς" μήπω άνεπτυγμέναις εισέτι χώραις, έ'νθα έπικρατεΐ 
κατ’ έξοχήν ό ατομισμός, ή δέ ιδιωτική έκδίκησις θεωρείται άνωτέρα της 

κοινωνικής αύθεντείας. Τό δέ αίσθημα τοϋτο τοΰ Ρώσου χωρικοΰ είναι απόρ

ροια μάλλον ηθικού έπιτάγματος η άνάγκη κοινωνικές αλληλεγγύης. Εί

ναι ολιγαρκής ό Ρώσος χωρικός καί τό αΐ'σθημα τοϋτο καθίστησιν αύτόν το
σοΰτον αυτάρκη, ώστε νά καταφρονή μέν πάσαν κτήσιν πλούτου, άπό βαθείας 
δέ πεποιθήσεως νά φρονή ό'τι ό 'πλούτος σπανιώτατα συσωρεύεται είς έν καί 

τό αυτό δι’ εντίμων καί ανεπίληπτων μέσων.

Τοιοϋτος λαός, ένέχων εισέτι κατά τό μάλλον καί ήττον πάντα τά στοι

χεία πρωτογόνου κοινωνικής καταστάσεως, διατελών εισέτι εις τά σπάργανα 

πνευματικές νηπ.ιότητος καί άγνοιας, "ητο επόμενον νά καταστή εύάλωτον 
θύμα πάσης πολίτικης μαγγανείας’μόνον εύρύ καί κατάλληλον σύστημα δη

μοτικές παιδεύσεως ηδύνατο νά έξορκίση τόν δαίμονα τών ανατροπών καί 

νά προαγάγη τόν λαόν είς άνωτέραν τινά πνευματικήν καί κοινωνικήν τάξιν. 
Άλλ’ ή παίδευσις τοΰ λαοΰ, όπου της χώρας άκαταλλήλως ήθελεν είσαχθή, 
,ύπήρξε διά τόν Ρώσον χωρικόν ό χιτών της Δηϊανείρας, πυρπολήσας μάλλον 

ή έξαγνίσας τήν ηθικήν αύτοΰ συνείδησιν' ατελής μάθησις καί άνάπτυξις 

σαλεύει τόν νοΰν του, δημιουργών είς εαυτόν νέους κόσμους καί ύποδεικνύων 
ψευδείς χιμαιρικούς όρίζο'ντας' δέν /ύχαριστεϊται πλέον έν τή έξοχή, έν ή 

τοσοΰτον εύδαίμονες έζων οί γονείς αύτοΰ, απέρχεται είς τήν πόλιν, είς τόν
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κόσμον τής πάλής καί τές θυέλλής, έν μέσφ των κινδύνων ποικίλης κοινω

νίας πρός πλουτισμόν’ καί έπιτυγχάνων μέν καθίσταται χρηστός τις ί'σως 
άστός, άλλ’ ά'ποτρ,γχάνων πυϊιτέι ηθικώς άμα’ ότύ δέ οινόπνευμα είναι ή μόνη 
αύτοΰ καταφυγή καί παραμυθία. Καί τότε ύπό τήν έπίδρασιν τής μέθης, τοΰ 
■πνευματικού τούτου ιλίγγου, συλλαμβάνει άπαντα εκείνα τά σχέδια τής 

έρημώσεως καί τής καταστροφής τής κοινωνικής τάξεως, σκοτεινός συνωμό

της όνειροπολών έμποησμούς κάί δηώσεις, καταλήγων ελεεινόν βίον έν τή 
ειρκτή ή έν τή Σιβηρίς, ή αύτοκτονών έξ απελπισίας έπί τή άποτυχίς τών 
φαντασιοκοπιών τής ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ οινοπνεύματος δίατυπωθείσης 

κοινωνικής αύτοΰ δημιουργίας. Διεφθαρμένη κυβέρνησις, ούδέν ιδανικόν έ'χουσα 

πλήν τής κατακτήσεως, πλουτοϋσα έκ τοΰ ΐδρώτος καί τοϋ αίματος τοϋ 
λαοΰ, άποζώσα έκ τών καταχρήσεων τής δωροδοκίας, ούδέν έχουσα συμφέ

ρον πρός τήν εφαρμογήν τών περιλάλητων μεταρρυθμίσεων, αίτινες έπί τοϋ 
χάρτου μόνον άναγράφονται, παραχωρούσα πάσας τάς πολίτικάς θέσεις εις 

άνθρώπους ανικάνους αντί χρηματικής έξαγοράς ή άλλων αναλογών μέσων, 
ήκιστα συμφώνων πρός τήν πολιτικήν ηθικήν καί χρηστότητα, δέν είναι δυ

νατόν διά καταλλήλου διοικήσεως καί τών προσηκουσών μεταρρυθμίσεων νά 

θέση τέρμα είς τήν κατάστασιν τούτην, κάθιεροΰσα νέαν εποχήν έν τή ρω

σική ίστορίς καί λαμβάνουσα τήν πρωτοβουλίαν τών πραγ^ιαΐίκωτ μεταρ
ρυθμίσεων, αύτή πρότερον μεταρρυθμιζομένη καί βελτιουμένη. ’Εντεύθεν τό 
μίσος τοϋ λαοΰ κατά τών άνωτάτων τάξεων τής κοινωνίας, και ιδίως κατά 
τής τάξεως τών κυβερνητικών ύπκλλήλων, ούς θεωρεί ώς τούς άσπονδοτά- 
τους τών πολεμίων των, ώς τά άπαίσια όργανα καταστρεπτικής δυνάμεως, 

ής κεφαλή μ.έν είναι ό Τσάρος καί ή κεντρική έν Πετρουπόλει κυβέρνησις, όρ
γανα δέ εξίσου υπεύθυνα καί συνένοχα οί έν ταϊς έπαρχίαις διοικητα’ί καί 
υπάλληλοι. Τά μεγάλα έγκλήματα, άτινα κηλιδοΰσι σήμερον τάς σελίδας 

τής ρωσικής ιστορίας, αί δολοφόνοι άπόπειραι άπό τοϋ Τσάρου μέχρι τοΰ τε
λευταίου τών αστυνομικών ύπαλλήλων δέν είναι μόνον απόρροια ώρισμένης 
τάξεως ανατρεπτικών στοιχείων, άλλ’ είναι άμα σιωπηλή αποδοχή ύπό 

πάσης τής ρωσικής κοινωνίας, είναι τό ηθικόν έκεϊνο delirium tremens, τό 
όποιον μετά τοσαύτης γραφικής ζοφερότητος διετύπου πρό τίνος χρόνου έν 
Γαλλία, ό κ. Taine 1 άπεικονίζων τήν γαλλικήν έπανάστασιν.’ ΤΙ ρωσική 

κοινωνία νοσεί σήμερον έκ τής καταχρήσεως-δηλητηρίων, φυσικών καί ηθι
κών πνευματωδών ποτών, έξεγειρόντων τόν ηθικόν αύτής (οργανισμόν μέχρι 
τών τελευταίων ορίων τής κοινωνικής παραφροσύνης. ’Ηθικόν delirium tre

mens έ'ν τινι κοινωνίας είναι άνώτερον περιγραφής έν δλνι αύτοΰ τή λεπτο
μερείς καί ακριβείς, άπόκειται δέ μάλλον είς τήν φαντασίαν νά τό συλλά- 

βγ καί νά τό διατύπωσή.
Τοιαύτη ή νόσος σήμερον τής ρωσικής κοινωνίας’ ούδεμία ήθική καί

I Origines de la France contemporaine.— La Revolution.
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πνευματική άνάπτυξις, διότι άνωτέρα και κατώτερα παίδευσις συντελεί μάλ* 

λον εις την έξαχρείωσιν ή εις την ηθικότητα τής κοινωνίας· ούδεμία πολιτική 
τοϋ λαοΰ αύτοβουλία, συντελεστική κ,ατά τό μάλλον καί ήττον εί'ς τινα 

αύτοΰ άναμόρφωσιν,ή'τις άπορροφάται ύπό φαύλης συγκεντρωτικής διοικήσεως, 
επαχθές στρατολογικόν σύστημα και εντεύθεν ανωφελείς πόλεμοι άπορροφών- 
τες πάσαν πολιτικήν ικμάδα ζωής καί εργασίας τοϋ κατωτάτου λαοΰ επ’ 
.ωφελείς τών άνωτάτων τάξεων' έ'λλειψις ήθικών άρχών παρά ταϊς- τάξεσι 

ταύταις, αΐτινες θύματα στρεβλών συστημάτων άρνοΰνται πάσαν ιδέαν 
ηθικές έν τγί κοινωνία αρχής, έν δέ τοϊς κόλποις αύτών έπιτρέπουσι νά 

στρατολογώνται οί ηγέται της κοινωνικής ανατροπής, ητις ύπό τό άπαί- 

σιον τοΰ Μηδενισμού ό'νομα εχει,έν τω προγράμματι αύτης άναγεγραμμένα 
πάντα τά μέσα, τά δυνάμενα νά συντελέσωσιν εις την πλήρωσιν τών σχε
δίων αύτης, τόν εμπρησμόν καί την δολοφονίαν άπό τοΰ αύτοκράτορος μέχρι 

τοΰ τελευταίου τών υπαλλήλων του. Ή δέ εύρεϊα αύτη συνωμοσία, εί καί 

έν τή άρχή έ'τι, περιβάλλει έν εΐδει φοβερού καί ακατάληπτου δικτυωτοϋ 
λαβυρίνθου διά τών πλοκάμων αύτης άπασαν την αύτοκρατορίαν, έχουσα 

τούς ή'ρωας αύτης, τούς μάρτυρας, δυναμένη κατά πάσαν στιγμήν νά με- 

ταχειρισθή τούτους πρός πάσαν έπιχείρησιν κατά τοΰ ύφισταμένου κοινωνι
κού καθεστώτος.

Δ'.

Καί τίς υπέχει την άληθή εύθύνην τής ήθικής ταύτης καταστάσεως, τής 
πνευματικής ταύτης έκβαρβαρώσεως της ρωσικής κοινωνίας, ήτις όσημέ- 
ραι έκφαίνεται καθαρώτερον καί ζοφερώτερον, έπαπειλοΰσα νά ύποσκάψη 
έξ. ολοκλήρου τάς βάσεις, έφ’ ών στηρίζεται πάσα άρχη καί πας θεσμός αύ
τής καΐ σύνδεσμος ; Έκ τών μέχρι τοΰδε ρηθέντων προφανώς καταδεί- 

κνυται, ό'τι αύτη ή ρωσική κυβέρνησις, τό πολιτικόν αύτής-σύστημα, τό 
συντελούν εις την έξώντλησιν μάλλον η εις την ζωτικότητα του έ'θνους είναι 

τά αί'τια τά προκαλέσαντα τήν έχθροπάθειαν ταύτην κατά τής ύφισταμένης 
τάξεως, αί ύποθάλψασαι τούς παραβολωτάτους πόθους καί τάς μάλλον 

απραγματοποίητους χίμαιρας έν τή κεφαλή τής ρωσικής κοινωνίας. Ό συ
ναισθανθείς τήν άνθρωπίνην αύτοΰ άξίαν καί ατομικότητα Ρώσος πολίτης, δ 
λαβών συνείδησιν τής έν τή πολιτική κοινωνίγ άποστολής αύτοΰ, ό έ'χων 
γνώσιν καθηκόντων καί δικαιωμάτων, έρωτίγ εαυτόν μετ’ άπορίας τίς δ 

λόγος τής ύπάρξεως κυβερνήσεως, ητις δικαιωμάτων μόνον έ'χουσα άξιω- 

σεις, άδιαφοροΰσα δέ διά τά καθήκοντα αύτής, έπικάθηται βαρύς Εφιάλ

της έπί τοΰ στήθους τοΰ έ'θνους, κωλύουσα αύτό νά άναπνεύση καί νά κι- 

νηθή έλευθέρως, λαμβάνει τό προϊόν, τής εργασίας αύτοΰ, έκμυζγ τό αιμα 
τής ζωής αύτοΰ, περί έαυτής μόνον *μεριμνώσα καΐ τών περί αύτήν ίσταμέ- 

νων καί λειτοΌργοοσών άνωτάτων κοινωνικών δυνάμεων. Ό Ρώσος χωρικό!;, 
δ απελευθερωθείς τή γενναίφ πρωτοβουλία τοΰ αύΐοκράτορος ’Αλεξάνδρου, 
βλέπει εαυτόν μέχρι τής σήμερον έπίσης δοΰλον, έπίσης δυστυχή ύπό τήν 

μάστιγα αυθαιρέτου συγκεντρωτικής κυβερνήσεως, δπώς ήτο τοιοΰτος ύπ'ό 
τό άρχαϊκόν κνοΰτον άγριου χωροδεσπότου, καί εντεύθεν ή εγκάρδιος υποδοχή 
καί ή ηχώ, ής τυγχάνουσιν οί άνατρεπτικοί λόγοι καί άί προκηρύξεις οίου- 
■δήποτε Σπάρτακου τής ρωσικής έλευθερίας.

Δεν μοιροδοξώ έν τή ιστορική άπόψει τής προόδου τοΰ άνθρωπίνου πνεύ- 
μ.ατος' πρεσβεύω τήν άρχήν έλευθέρας τίνος βουλήσεως διέπούσης τόν άνθρώ- 

πινον βίον τών λαών έν τή έκπολιτευτική αύτών σταδιοδρομίας. Άλλ’ ύπάρ*· 
χουσι περιστάσεις, καθ’ άς ό λόγος σιγ^, ανίκανος νά πράξη τι γενναΐον καί 

τέλειον, κλίνων δέ ύπό τά άγρια έ'νστικτα τής φύσεως, ή'τις τυφλή έκ τοΰ 
πάθους, κατερχομένη άπό τής ήθικής αύτής περιωπής, ύποπίπτει είς τάς ορέ
ξεις καί τάς παραπλανήσεις εύτελοΰς αισθητισμού, ύποβιβαζομένη έν ί'σή 
μοίοιιι μετά τών άλογων ζώων, ών ή ζωή ύφίσταται μόνον διά τής χρήσεως 

τών φυσικών αύτών δυνάμεων καί ενστίκτων. Έν τοιαύτγι πνευματική κατα- 
στάσει|διατελούσης 'τήξ κοινωνίας, μόνον διά καταστροφής δύνάνται νά έπίλυ- 
θώσι πάντα τά έπασχολοΰντα αύτήν προβλήματα, έκ τής τοιαύτης δέ άφέ- 
τηρίας νά άναγραφή ή νέα ιστορική αύτής περίοδος καί δράσις. Καί τοϋτο 

συμβαίνει άπό τίνος χρόνου έν Ρωσίιγ, έκφανέστερον όσήμέραι διάτυπούμενον 
■καί διατρανούμενον. Άφ’ ενός μέν κυβέρνησις έκποοσωποΰσα τάς παραδόσεις 

καί τά είδωλα τοΰ παρελθόντος, σκοτεινή θεοκρατία έν μέσφ τού φωτός τοϋ 
δεκάτου έννάτου αΐώνος, άντί πάσης εσωτερικής πραγμαίιχής μεταρρυθμίσεως 
καί βελτιώσεως ονειροπολούσα κατακτήσεις άπλώς χάριν κατακτήσεων, χά- 
ρνν κορεσμού άγρίων ένστικτων, ούχί δέ, ώς ύποκριτικώς διακηρύττει, χάριν 
ήθικής καί πνευματικής δούλων λαών άπολυτρόσεως' άφ’ ετέρου δε 'Εκα- 
νάστασις^, μηδεμίαν ήθικήν άρχήν άναγνωρίζουσα, μηδέν ιδεώδες πρε- 

σβεύουσα, βάκχίς κορυβαντιώσα καί προσφέρουσα τό φίλημα παράφρονος έρε— 
θισμοΰ είς τήνσυνείδησιν λαοΰ νηπιάζοντας έ'τι, άναγορευσασα δε τήν δο

λοφονίαν καί τόν έμπρησμόν ώς τά ιερά σύμβολα τοΰ καταστρεπτικού αύ
τής δεκαλόγου. Έν τοιαύτν; ζοφερά είκόνι διατυποΰται ή παρούσα κα- 

τάστασις τής ρωσικής κοινωνίας, χωρίς νά ύποφαίνηταί που φωτεινή τις 

άκτίς σωτηρίας καί άπολυτρώσεως. Τί έπιφυλάσσει τό μέλλον ; Θελει σω- 
φρονήσει ή κυβέρνησις, κατανοούσα τόν άληθή αύτής σκοπόν καί τήν προ

σήκουσαν άποστολήν έν τή ρωσική κοινωνία, θέλει αΐσθανθή δτι ή καλλίστη 

πολιτική διά τήν ρωσικήν πολιτείαν είναι τό πρόγραμμα τών μεταρρυθμίσεων, 
ούχί δέ ή κατάκτησις καί ή άδικος προσβολή ξένων έθνικών δίκαιων; Ή δε 

έπανάστασις θέλει σκεφθή καί αποδείξει δτι μάλλον τής βίας θριαμβεύει ό 

κυρίαρχος λόγος έν τή ίστορίιγ, άντί δέ τών νεφελωδών χιμαιρών δυσπραγ- 

ματοποιήτου -μέλλοντος θέλει συναισθανθή τάς άνάγκάς τής πραγματικότη- 
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τος καί την κατα -το ένόν θεραπείαν αυτών, δπως ηρξαντο -ζ$η φρονοϋντες 
εύάριθμοί τινες τών έν Ρωσί^: εύ φρονούντων ; Ιδού τό ζητημα.

Έν τούτοις προζειμένου τοΰ λόγου περί επαναστάσεων και τοιούτων κοινω
νικών φαινομένων της ιστορίας δέν είναι ίσως άνάξιοι ιδιαιτέρας μνείας <Λ 
λόγοι ούτοι Φρειδερίκου τοϋ Μεγάλου, δι’ ών καί περατώ την παρούσαν με
λέτην: «Σαθρότηςκαί αστάθεια είναι άναπόφευκτοί ελλείψεις παντός άνθρω- 

πίνου έ'ργου. Αί επαναστάσεις καί έν ταϊς μοναρχίαις καί έν ταϊς δημοκρατίαις 

έχουσι τά πρώτα αύτών αί'τια έν τοΐς άναλλοιώνοις νόμοις τ^ς φύβεως. Τά 
δέ ανθρώπινα πάθη δέον νά χρησιμεύωσιν ώς ώθησις, ΐνα άπό καιροϋ εις και

ρόν νέα προσάγωνται φαινόμενα έπί τις μεγάλης σκηνές της ιστορίας».5

'___________________ ΝΕΟΚΛΠΣ ΚΑΖΑΖΗΪ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΣΤΟΚΟΑΜΗ

Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΟΑΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ *

Την 8ην Αύγουστου συνεπληρώθη έτος άφ’ ης ημέρας εις την βορειοτέραν 

ευρωπαϊκήν πρωτεύουσαν, την Στοκόλμην, έ'ζαμεν IvapEtv τών εργασιών του 
τό Β' διεθνές περί τών Φυλακών συνέδριον. ’Άν και πληθύς δημοσιεύσεων προη- 
γηθη, ιδίως δ’ έπηκολούθησε μετά τό Συνέδριον τοΰτο, πρέπει νά ομολογήσω 

§Tt ή Σύνοδος αύτη δέν άπησχόλησε την κοινήν γνώμην, δέν διηγειρε τό Εν
διαφέρον τοϋ κοινοΰ τόσον, δσον πας τις ήθελε περιμένει άπό τό ζητημα τό 

άπαρτίζον τό άντικείμενον τών συζητήσεων αύτοΰ, δσον τέλος άπησχόλησε 

τό κοινόν η έν Λονδίνω τω 1872 γενομένη.

Ούτε είς πλημμελή συγκρότησιν τοΰ Συνεδρίου, ούτε είς πλημ.μ.ελές πρό
γραμμα τών ύπό συζητησιν θεμάτων άποδοτέον τοΰτο. "Οταν τις ένθυμηθνί, 
δτι την ΐουνίου συνηρχοντο είς Συνέδριον έν Βερολίνω οί δύο άρχιγραμ- 

ματεϊς τών μεγαλειτέρων αυτοκρατοριών καί μετ’ αύτών οί πρωθυπουργοί 
καί υπουργοί τών εξωτερικών τών λοιπών μεγάλων δυνάμεων της Εύρώπης, 

δπως κανονίσωσι την τύχην τών λαών τ·ης ’Ανατολής μετά τόν συμβάντα 
πόλεμον, θέλει εύκόλως έννοησει, δτι παν Συνέδριον φιλειρηνικόν αμέσως κα

τόπιν ερχόμενον δέν ηδύνατο 5) νά έπισκιασθΰί. Άπο τοΰ Ιουνίου μέχρι τών 
μέσων ’Ιουλίου οί άνταποκριταϊ έφημερίδων-, παραμονεΰοντες την είσοδον 

τοϋ μεγάρου 'Ρατζιβίλ, δπως ίδωσιν εισερχόμενους καί έξερχομένους τούς 
Άμφικτύονας της έποχ^ς μας, καί έκ τνίς φυσιογνωμίας των κρίνωσι περί 

τών άποτελεσμάτων της συνδιασκέψεως, έτηλεγράφουν εις τά πέρατα της 
οικουμένης περί , τοϋ, πώς ό πρίγκηψ Γορτσακώφ έφαίνετο σύννους η εύθυμος, 
πώς ό λόρδος Βηκονσφηλδ έφαίνετο ζωηρός η ου, καί άλλα τοιαΰτα, ποιον

1 Fr6d6ric le grand, Oeuvres.— Du gouvernement du Brandembourg.
* Άνεγνώαθη ίν τ<ΐ> Συλλόγω Ηαρνασσφ.

|&ετρον έληφθη υπέρ τίίς Σερβίας η τίίς ’Ανατολικής 'Ρωμυλίας, ώστε τό 

κοινόν συνειθίσαν είς τοιαΰτα σπουδαία νέα, άπεδέχθη συγκριτικώς μετά 
τίνος αδιαφορίας την εί'δησιν της ένάρξεως Συνεδρίου έ'χοντος αποστολήν νά 

έκφραση εύχάς και αποφάσεις ούχί ύποχρεωτικάς.
Πριν η είσελθωμεν είς την άφηγησιν τών κατά τό Β' Διεθνές Ποινολογικόν 

Συνέδριον, vi Β' Σύνοδον τοΰ Διεθνούς Ποινολογικοΰ Συνεδρίου κατ’ άλλους, άς 
έξετάσωμεν δι’ ολίγων πώς έλαβον την άρχην των,- καί πότε έγένετο ή'δη 

κατά πρώτον κοινή.σκέψις περί ββλτιώσεως τών φυλακών.
Κατά τούς αρχαίους χρόνους η ποινή τής φυλακίσεως ολίγον ήτο γνωστή, 

καί είς τούς κατόπιν αιώνας άκόμη μικρά άπεδίδετο αύτνί σημασία. Έπί πο- 
λύν καιρόν δέν έγίνετο χρησις τοΰ μέσου τούτου, ή ττρός τιμωρίαν μικρών 
παραπτωμάτων διαπραχθέντων ύπό ανθρώπων πτωχών, μη δυναμένων νά 

έκτίσωσι δ;ά χρημάτων τό αμάρτημά των. Είς περιστάσεις σπουδαιοτέρας, 

όπότε δέν ή’θελον νά κάμωσι χρήσιν διαφόρων τρόπων θανάτου, κατά τό μάλ
λον ή ίίττον σκληρών, κατέφευγον είς την εξορίαν έπιβαρυνομένην η ού δι’ 

άκρωτηριασμών, ή και εις σωματικάς ποινάς, ραβδισμούς, φραγγελώσεις καί 
άλ.λας τοιαύτας, τών όποιων η άφηγησις αυτή μόνη αρκεί όπως προξενήση 

φρίκην καί αίσχος διά'την ανθρωπότητα.
Βαθμηδόν δμως ώς τά *3θη έξημεροΰντο, καί η περί τ·?5ς αξίας τής ανθρώ

πινης ζωής ιδέα ηύξανεν-έν τή κοινή συνειδήσει, -η κοινωνία ηρχισε νά φαί
νεται κάπως φειδωλοτέρα είς την χρήσιν τών θανατικών ποινών, συνεϊδε δέ 

δτι καί η ποινή της εξορίας κατήντα αμοιβαία άνταλλαγη κακούργων, τών 
όποιων ή μετάβασις άπό χώρας είς χώραν ηύξανε τάς γνώσεις, και τούς κα
θιστά έπιδεξιωτέρους περί τό έ'ργον των, χωρίς δμως νά μειοϊ καί τάς περί τό 
έγκληματεϊν διαθέσεις των. Φυσική τών εντυπώσεων τούτων συνέπεια ήτο 

νά γίνηται όλονέν, μείζων χοήσις της ποινής της φυλακίσεως, καί νά παρί- 
σταται ανάγκη τόπου πρός φύλαξιν τών έκάστοτε καταδικαζομένων. Δεν 

έπήλθεν δμως αμέσως καί ή σκέψις περί άνιδρόσεως ιδιαιτέρων πρός τόν 
σκοπόν τούτον κτιρίων. Έκ τών ένόντων έθεραπεύετο η άναφαινομένη ανάγ
κη, καί ότέ μέν παλαιοί πύργοι, ότέ δέ υπόγειοι κρύπται παλαιών φρουρίων 

έχρησίμευον πρός κράτησιν τών καταδίκων. Ούτε διαφορά φύλου, ούτε ηλι
κίας, ούτε εΐ'δους παραπτώματος ή κακουργήματος έλαμβάνετο ύπ’ οψιν, άλλ’ 
άνδρες τε καί γυναίκες, παιδία καί γέροντες έρρίπτοντο άναμίξ έν τή καθύγρφ 

σκοτεινή καί ψυχρίρ φυλακή ύπό την φύλαξιν βαρβάρων δεσμοφυλάκων.
Μόλις κατά τά τέλη τοϋ 1Τ'. αίώνος άπαντώμεν είς διάφορα κράτη ι

δρυόμενα τά Σωφρονιστήρια (Maisons de Correction $ Zuchthaiiser), διακρι- 

νόμενα τών κοινών φυλακών, δτι έπεβάλλετο έν αύτοϊς ή έργασία ύποχρεω- 
τικώς. Βεβαίως τοΰτο ητον ήδη μεγάλη πρόοδος, καθ’ δτι, άργία μήτηρ 

κακίας, λέγει η παροιμία, καί έν τη φυλακή περισσότερον παρά είς παν 

άλλο μέρος επικίνδυνον καθίσταται τό άργεΐν. Καί αύτά δμως τά Σωφρονι- 
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βτηρια· δέν άπέφεραν τούς οποίους προσεδόκων κατά την σύστασίν των καρ
πούς, διότι και εδώ παλαιοί κακοϋργοι έγγηράσαντες εις τό έγκλημα, άλ·^- 

ται άνευ ούδενός έργου,, και παιδία παρημελημένης αγωγής κατά πρώτον 
άμαρτάνοντα έκλείοντο έν τφ αύτφ καταστηματι, όπου ύπεχρεοϋντο μέν 
^ην *ημάραν νά έργάζωνται, την νύκτα όμως διηρχοντο είς κοινούς κοιτώ

νας. Μετ’ ολίγον λοιπόν άπεδείχθη, οτι καί αυτά τά Σωφρονιστήρια, άπα 
τών οποίων τόσα προσεδοκών-τος άπέτυχον τοϋ σκοποϋ των, γενόμενα μά

λιστα σχολεία τελειοποιησεως τοΰ εγκλήματος ένεκα τοΰ συναγελασμοΰ τών 
τόσων πολλαπλών ειδών κακούργων. Όμολογητέον, οτι ά'ν τά'Σωφρονιστήρια 

ταΰτα, τά όποια δέν δυναταί τις νά χαρακτηρίσει ώς σπουδαίαν μεταρρύθ- 

μισιν τοΰ συστήματος τών Φυλακών, άν άπέτυχον, λέγω, τοΰ σκοποΰ των, 
δέν είχον ΐδρυθίί έπι μόνφ τφ λόγφ της βελτιώσεως τών δεσμωτηρίων. Λόγ

γοι οικονομικοί, ελπίδες πραγματοποιησεως μεγάλων ωφελειών έκ της υπο

χρεωτικές τών καταδίκων έργασίας, ειχον συντείνει εις την άνίδρυσιν αύτών 
πολύ περισσότερον τών σήμερον έπιζητουμένων ηθικών ωφελημάτων.

Νέα έποχη. έγκαινιάζουσα νέαν περίοδον- έν τ$ ίστορίφ τών φυλακών άρ- 

χεται κατά τό- τέλος τές παρελθούσης εκατονταετηρίδας. Αί ΐδέαι αΐτινες 
τότε έκυοφοροΰντο καθ’ ολην την Ευρώπην καί α'ίτινες έπηνεγκον τάς περί 
τές άνθρωπότητος έν γένει προόδους, και ’ τάς συνεπείφ. τούτων άνακηρυ- 
χθείσας άρχάς έπέδρασαν καί έπ'ι τοϋ ζητήματος τές τύχης των φυλακι

σμένων. Βεβαίως ό "Αγγλος John Howard ηδύνατο. νά καυχηθγ δτι είναι 

δ λαβών την πρωτοβουλίαν τές ώθησεως περί με.ταρρυθμίσεως τών φυλακών. 

Ή περιγραφή τές έν ταϊς φυλακαϊς ζωές, ην έκαμε έν τφ καταστάντι παγ- 
κοίνφ έργφ του «η κατάστασις τών φυλακών» (The state of prisons) ην το

σοΰτον· επιτυχής καί ζωηρά, ώστε συνεκίνησεν ολην την κοινωνίαν καί Ιπεισβ 
πολλούς περί τέζ άναποφεύκτου ανάγκης νά ληφθγ πρόνοια περί βελτιώ- 

σεως τές τύχης τών άνθρωπίνων πλασμάτων, & κακή μοίρα ώδηγησεν είς 
τό έγκλημα. Δέν ?ίτο ίσως η πρώτη, φορά καθ’ έν έγένετο λόγος περί βελ- 
τιώσεως τών φυλακών, άλλά πρό τοΰ Howard ούδείς εΐχε γράψει εικόνα 

τοσοΰτον άληθη Ζ(Ζί ακριβέ έν δλαις ταΐς λεπτομερείαις αύτές, ητις νά άν' 
τίκηται τοσοΰτον πρός τό πνεΰμα της προόδου και φιλανθρωπίας, διά τά 

όποια η έποχη αυτή έπεθύμει, καί δικαίως, νά σεμνύνηται. 'Η φωνή τοΰ 
Howard ηκούσθη καί διηγειρε γενικόν ενδιαφέρον υπέρ τοΰ ζητήματος είς § 
αφιέρωσε μετ’ έπιμονές άζίας θαυμασμοΰ τά τελευταία 17 έτη της ζωές 

του. Ή ώθησις αύτη μετεδόθη άπό τές Ευρώπης είς την ’Αμερικήν, όπου, 
έν ω ό παλαιός κόσμος άπησχολεΐτο είς τούς πολέμους καί τάς ταραχάς τάς 

προκληθείσας άπό την Γαλλικήν έπανάστασιν, άνεπτύχθησαν ταχέως τά 
δύο συστήματα, άτινα έμελλον νά διαιρέσωσι είς δύο στρατόπεδα, έπ'ι πολύν 

χρόνον, τούς φίλους της μεταρρυθμίσεως τών φυλακών δηλ. τό σύστημα τές 
Πενσυλβανίας και τό τές "Αουβουρν, ήτοι τό σύστημα τές διαρκοΰς άπομο· 
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τώσεως μετ’ εργασίας, καί τό τές έν κοινώ εργασίας τές ημέρας χωρισμοΰ 

δέ της νυκτός.
Άποκατασταθείσης τές εΐρηνης καί τές ησυχίας έν Ευρώπη, τό ζητημα 

τοϋτο έτέθη πάλιν είς συζητησιν είς τά πλεΐστα τών Κρατών. Κατά τά 
τέλη τές παρελθούσης καί τάς άρχάς της παρούσης έκατονταετηρίδος είση- 

χθησαν βεβαίως πολλαΐ βελτιώσεις είς τό σύστημα τών φυλακών. Μεγάλαι 

πρόοδοι . άναμφισβητητως έγένοντο εις τά της ενδυμασίας, τές τροφές καί 
τά τές λοιπές διαίτης τών φυλακισμένων, τών όποιων η τύχη έβελτιώθη 
έπί τό φιλάνθρωπο τερον. Τό ποινολογικόν όμως ζητημα δέν ·ητο απλώς ζή

τημα φιλανθρωπίας’ είχε καί έχει άλλον γενικώτερον καί πρακτικώτερον 

σκοπόν, νά μειώσρ τουλάχιστον, άφ’ ού δέν δύναται νά έμποδίσ-ρ τό έ'γκλη- 

μα. Αί είς την δίαιταν τών φυλακισμένων έπενεχθεϊσαι βελτιώσεις έσχον 

ώς αποτέλεσμα την αΰζησιν τοΰ πληθυσμοΰ. τών έν ταΐς φυλακαϊς, καί 
επομένως Κυβερνήσεις τε καί άτομα δέν έπαυσαν άπό τοΰ νά προσπαθώσιν 
έκαστος τό έπ’ αύτφ πρός λύσιν τοϋ ενδιαφέροντος τούς πάντας ζητήματος. 

'Ο τύπος ηνοιξε τάς στηλας του είς άρθρα περί τούτου, επιστημονική γραμ

ματολογία όλη, άρκετά εύρεϊα, έφάνη έπί τούτφ, έταιρίαι σοφών καί φιλάν- 
θρώπων συναθροίσεις έπεληφθησαν της συζητησεως, έν πολλοϊς δέ Κράτεσιν 

έσχηματίσθησαν ίδιαίτεραι έταιρίαι όπως έργασθώσιν άποκλειστικώς πρός 
βελτίωσιν τών φυλακών. Τότε δη κατά πρώτον έσκέφθησαν νά καλέσωσιν είς 
διεθνές συνέδρων τούς έν διαφόροις Κράτεσι περί τών φυλακών άσχολουμένους 

ειδικούς άνδρας όπως σκεφθώσι πρός λύσιν τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήματος.

Διάφορα πρόσωπα ένδιαφερόμενα σπουδαίω; εις την μεταρρύθμισιν τών 
φυλακών, άνταλλάξαντα είτε διά ζώσης, είτε καί έγγράφως τάς ιδέας των 

καθ’ δσον άφορ£ την χρησιμότητα τοιούτου συνεδρίου, άπηύθυναν «πρός 
πάντας τούς φίλους της μεταρρυθμίσεως» γενικήν πρόσκλησιν όπως συνέλθω- 

σιν έν Φραγκφόρτ-ρ (έπί τοΰ Μείνου) τό 1 846. 'Η πρόσκλησις έ'φερε τάς ύπο- 

γραφάς τών Aubanel, Crawford, David, Diez, Ducpetiaux, Harnier, Zebb, 
Zulius, Sindpaintner, Mittermaier, Moreau, Christophe, Nollnver, Picot, Rus

sel, Luringar, Varrentrapp καί Weicker. Πράγματι την' 28 Σεπτεμβρίου 1 846 
συνηλθεν έν Φραγκφόρτν) τό Συνέδρων είς δ συμμετέσχον 46 Γερμανοί καθώς 
καί άντιπρόσωποι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της ’Αμερικής, της ’Αγγλίας, 
Γαλλίας, 'Ρωσίας, ’Ολλανδίας, ’Ελβετίας, Δανίας, Σουηδίας καί Νορβηγίας 

κα'ι τοϋ Βελγίου έν δλφ 29. Ό γνωστός καθηγητης τοΰ έν Άϊδελβέργνι 

Πανεπιστημίου Mittermaier έζελέχθη Πρόεδρος, ό δέ Δρ. yarrentrapp (έκ 

Φραγκφόρτης) Γραμματεύς. Ώς βάσις τών συζητήσεων έχρησίμευσε πρόγραμ
μα, συνταχθέν ύπό τών άπευθυνκντων την πρόσκλησιν, καί τό όποιον ώριζε 

τά θέματα ά κατά προτίμησιν ηθελον συζητηθώ ύπό τοΰ Συνεδρίου. Αί συ- 

ζη τησεις διηρκεσαν τρεις ημέρας, τό δέ άποτέλεσμα αύτών, ήτοι αί γνώμαι 
τ$ς πλειοψηφίας, συνταχθεΐίαι είς οκτώ άποφάσεις, κατεχωρίσθησαν έν τοΐς 
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πρακτικοϊς τοΰ Συνεδρίου, δημ.οσιευθεϊσαι εις ίδιον τεύχος έν Φραγκφορτρ; 
τό 1847.

Τοϋτο ην τό πρώτον διεθνές Ποινολογικόν Συνέδρϊον, οπερ, άπορρέον άπ& 
τίς ίδιωτικίς άπρκλειστικώς πρωτοβουλίας, έγένετο η άρχη καΐ η αφορμή; 
περαιτέρω συζητήσεων και μελετών έπΐ του έπασχόλοϋντος ήμώς ζητήματος. 

. Κατ’ άπόφασίν τοϋ έν Φραγκφόρτη Συνεδρίου,, δεύτερον τοιοΰτον εις 8 "«■ 
ρεστάθησαν αντιπρόσωποι σχεδόν δλων των πεπολιτισμένων Κρατών, συνήλ

θε τό άκόλουθον ίτος (1'84-7) έν Β'ρυξέλλαις, διάρκεσαν έπίσης τρεις -ημέρας·. 
Έπρόκειτο δέ νά συνέλθη πάλιν τό προσεχές έτος εν Έλβετίγ η Όλλανδίιγ,. 

δτε τά κατά τό 1848 έπελθόντα πολιτικά συμβάντα, τά συντα-ράξαντα 

την Ευρώπην δλην, εμπόδισαν-, ώς ^το- επόμενον-, την συνάθροιτιν τοϋ Γ* 
Διεθνοΰς Συνεδρίου, καΐ μόλις μετά δέκα έτη, η'τοι κατά τό 1857, κατορ- 
θώθη νά συνέλδϊ) έν Φραγκφόρτγ Διεθνές περί αγαθοεργίας (bierifaisance) Συ- * 
νέδριον, τοϋ οποίου τό έν τμήμα, ύπό την προεδρείαν τοΰ καθηγητοϋ Mit- 

termaier, ήσχοληθη αποκλειστικές έπΐ τοϋ ποινολογικοΰ ζητήματος.
'Β σειρά τών Ποινολογικών Συνεδρίων σταματά εδώ μέχρι νεωτέρας άπο- 

φάσεως, έως ού τό 1872 βλέπομεν συνερχόμενου πάλιν τοιοϋτο Συνέδριου 
έν Λονδίνφ, ουτινος αποκλειστικός σκοπός καΐ άντικείμενον άτο τό ποινο- 
λογικόν ζητημα.,.Μεγάλη διαφορά ύπάρχει μεταξύ τών τριών προηγουμένων 

καΐ τοϋ έν Λονδίνφ. Τά πρώτα ειχον χαρακτήρα ολως ιδιωτικόν άτόυ.ων τι- 
νων άναλαβόντων την πρωτοβουλίαν τνίς συγκαλέσεώς των, ουδόλως δ’ άν- 

τιπροσωπευθεισών έν αύτοϊς τών κυβερνήσεων, αΐτινες κατ’ έλάχιστον, *
ούχί ουδόλως συνέτειναν εις την σύνοδόν των. Τό έν Λονδίνφ έγένετο· συνε

πείς προσκλησεως της κυβερνησεως τών Ηνωμένων Πολιτειών, καΐ η σύν- 
θεσίς του -ην δλως διάφορος, καθ’ δτι έν αύτώ παρεκάθησαν εκατόν περίπου, 

επίσημον άντιπρόσωποι είκοσι δύο διαφόρων Κρατών, τά δέ λοιπά μέλη τοϋ- 
Συνεδρίου ησαν καθηγηταΐ, διευθυνταΐ σωφρονιστηρίων, ανώτεροι υπάλληλοι 
διευθύνσεων τών φυλακών, καί Αλλα άτομα ένδιαφερόμενα εις τό ύπό συζη 

τησιν άντικείμενον, % ώς έκ του έπαγγέλματός των έζφκειωμένα πρός τώ 
ζητήματα ά τό Συνέδρϊον έπρόκειτο νά συζητηση.

. 'Ως πρός τόν τρόπον της εργασίας τό Συνέδρϊον τοϋ Λονδίνου παρεδέχθη 
τύπον δλως ίδιον. Έν τοϊς προηγουμένοις σκοπός των αποκλειστικός ^το η 

άνταλλαγη ιδεών. Ύπέθετον δτι ήθελαν επιτύχει άποφάσεις όριστικάς έπί 
ζητημάτων ποινολογικών, διδομένης της ευκαιρίας είς τε τούς θεωρητικούς 

καΐ τούς πρακτικούς ν άναπτύξωσι καΐ ύποστηρίξωσι τάς γνώμας των. Άλλ’ 
ί πληθύς τών άποφάσεων &ς έξηνεγκον άπέφεραν ολίγους καρπούς" άλλαι 
μέν εμειναν Ανεφάρμοστοι, άλλαι δ’ έφαρμοσθεΐσαι άπεδείχθησαν έστερημέ- 

ναι τ^ς πρακτικίς άζίας ητις τοϊς άπεδίδετο. "Ενεκα τούτων τών λόγων έν 
τφ Συνεδρίφ τοΰ Λονδίνου άπεφασίσθη δτι σκοπός του ητο «Νά συλλέγω 

στατιο.τικά.ς περί τών φυλακών πληροφορίας, νά συγκρίνν) τά άποτελέσματα 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΣΤΟΚΟΛΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

τίς πείρας, ώς προς την έφαρμογην τών διαφόρων συστημάτων τών φυλα

κών, τών διαφόρων ποινικών νομοθεσιών, νά συγκρίνν) τά άποτελέσματα τίς 
έκφοβίσεως τών διαφόρων ειδών τιμωριών καΐ διαίτης, και τάς μεθόδους τάς 

έν χρησει διά την περιστολήν ώς καΐ διά τλν πρόληψιν τοΰ εγκλήματος.»
Έν τφ Συνεδρίφ έκείνφ εγκατελείφθη η ιδέα τοϋ νά φθάσωσιν είς την λύ- 

σιν τοϋ ποΐνολογικοϋ ζητήματος διά θεωρητικών συζητήσεων καΐ προσεπά- 

θησαν πρό πάντων νά συλλέξωσιν αύθεντικάς πληροφορίας έπΐ της κατα

στάσεως. τών ποινικών θεσμών τών διαφόρων κρατών, έπΐ τών παρατηρή
σεων, τίς πείρας, ώς καΐ τών αποτελεσμάτων άτινα έπετεύχθησαν, μέ την 

πεποίθητίν, δτι η έμβαθύνουσα μελέτη τών έγκλημάτων, καΐ τών έν χρη- 

σει μέσων πρός περιστολήν των ηδύνατο μόνη νά όδηγηση είς την οριστικήν 
λύσιν τών κυρίων σπουδαίων ζητημάτων, καί την έφαρμογην τών έξευρεθη· 

σομ.ένων άληθειών. Έπί πλέον έν τοϊς λοιποϊς Σύνεδρίοις ειχον άσχοληθη 

κατά προτίμηση», $ άποκλειστικώς, έίς την βελτίωση» τοΰ συστήματος τών 
φυλακών. Άλλ’ έάν ένδιαφέρτ] η τιμωρία τών ένόχων, ούχί όλιγώτερον έν- 
διαφέργ νά ζητγ τις νά προλάβη την είς τό έ'γκλημα κατάπτωσή» των. Κατά 

συνέπειαν μεγάλη άπεδόθη προσοχή πρός τούτο, καΐ ένησχοληθησαν μετ’ 
ίδιάζοντος ένδιαφέροντος περί τοϋ ζητήματος τίς βοήθειας, "ητις, πρέπει νά 
παρέχηται τοϊς άπελευθερουμένοις έγκληματίαις, καΐ τών μ.έσων τοΰ σώζειν 

τά παρημελημένης άνατροφίς έγκαταλελειμμένα η ορφανά πάιδία.

Πριν ·η διαλυθί τό Συνέδρϊον' τοΰ Λονδίνου δκόρισεν έκ τών μελών του 
έπιτροπην τίς οποίας μέλημα ητο νά προετοιμάσω) τό δεύτερον Διεθνές Συ
νέδριου. 'Η επιτροπή αύτη έπαυξηθεΐσα δι’ έπισημων άντιπροσώπων διαφό

ρων κρατών άπεφάσισε κατά την έν Bruchsal σύνοδόν της τό 1875 δπως τό 
δεύτερον Συνέδρϊον συνέλθωι έν Στακόλμ-ρ, έάν η συνοδική κυβέρνησις άπε- 

δέχετο την πρότασιν ταύτην. Έάν μεταξύ τόσων άλλων κεντρικωτέρων πό
λεων προηγηθη η βορειοτάτη πρωτεύουσα της Εύρώπης τοϋτο έξηγεϊται έκ 

τοϋ δτι, της Σουηδίας εύτυχησάσης νά έχ-ρ σειράν δλην ηγεμόνων άτομικώς 
ύπέρ της βελτιώσεως τών φυλακών ενδιαφερομένων καΐ έργασθέντων, η κοινή 

γνώμη έπεληφθη τοϋ ζητήματος μετ’ ένδιαφέροντος, και έπετεύχθησαν άπο
τελέσματα προξενοϋντα τιμήν είς τό κράτος τοϋτο.' "Οπως άσφαλίσγ, δέ την 

πρακτικήν επιτυχίαν τοΰ Συνεδρίου άπεφάσισε ν’ άποφύγ·ρ δσον τό δυνατόν 

τάς θεωρητικάς καΐ άφηρημένας συζητήσεις, παραδεχθεϊσα πρόγραμμα πε- 

ριέχον ζητηματά τινα γενικού και άμέσου ένδιαφέροντος.
Έπΐ τ$ αιτήσει τοϋ προέδρου της έπιτροπίς Dr Wines (έκ τών 'Ηνωμέ

νων ΙΙολιτειών) μεταβάντος κατά τό 1876 είς Σουηδίαν, η Α. Μ. ό βασι

λεύς τίς Σουηδίας καί Νορβηγίας άπεδέξατο μετά προθυμίας την πρότασιν, 
καΐ η κυβέρνησις του άνέλαβε νά καλέσ-ρ έπισημως δλας τάς κυβερνήσεις 

τών πεπολιτισμένων κρατών, νά άντιπροσωπευθώσιν έν τω Συνεδρίφ, ουτινος 
ύ συγκάλεσις ώρίσθη διά τό 1878 είς την πρωτεύουσάν της, έζητησ® δέ 
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παρα τών Βουβών πίστωσιν δραχ. .25,000 περίπου διά τά πρός υποδοχήν 
τοΰ. Συνεδρίου αναγκαία έξοδα.

Συνεπώς τφ κανονιστώ τοϋ Συνεδρίου, τά μέλη τής διεθνούς επιτροπές 
καί οί τών διαφόρων κυβερνήσεων αντιπρόσωποι συνήλθον έν Στοκόλμγ όλί- 

γας ημέρας πρότερον, ϊνα κανονίσωσι τά τών εργασιών των καί τινα άλλα 
προκαταρκτικά ζητήματα Πρώτον καί κύριον έογον ύπήοζεν ή σύνταξις καί 
ψήφισις καταστατικού διά την προταθεϊσαν διεθνή επιτροπήν, ή'τις μέλλει 

να ήνκν διαρκής καί έπίσημος καθώς τά συνέδρια τής στατιστικής, τών τα
χυδρομείων καί τηλεγράφων, τών ρετρών καί σταθμών καί άλλα τοιαΰτα.

Σκοπός τής επιτροπής ταύτης είναι, νά συλλέγγ τά έγγραφα και τάς 
πληροφορίας τάς σχετικάς πρός την πρόληψιν και την περιστολήν τοϋ έγ- 

κληματος, ώς καί πρός τό σύστημα τών φυλακών, νά φωτίζη δέ τάς κυ
βερνήσεις έπί τών γενικών ρ.έτρων τών ληπτέων ϊνα προλαρ.βκνωνται καί 

τιμωρώντας αί παραβάσεις τοϋ ποινικόΰ νόμου, έπιζητουμένης πάντοτε τής 
βελτιώσεως τών ενόχων.

'Η επιτροπή αυτή θά δημοσιευν) γαλλιστί έν ιδίφ δελτίφ .
Τούς- νόρους καί οργανικούς κανονισμούς τών διαφόρων κυβερνήσεων περί φυ

λακών" τά οικεία νομοσχέδια και τάς αίτιολογικάς εκθέσεις, ώς και τάς εκθέ
σεις έπί τών ζητημάτων τών ύποβαλλομένων εις τήν συζήτησιν τών συνεδρίων, 
καθώς και παν άρθρον ήύπόρ.νημα, άνήκον είς τήν σφαίραν τής άρμοδιότητός 

της, άνεγνωρισμένου κβινοΰ ένδιαφέροντος. Τέλος δέ θά διοργανίζγ τήν Διεθνή 
Ποινικήν Στατιστικήν και θά προίτοιμάζγ τά τών Διεθνών Συνεδρίων.

Τό σχέδιον τοΰτο τοϋ καταστατικού υπεβλήθη τή σουηδική κυβερνήσει, 

ητις άνέλαβε νά προτείνη είς άπάσας τάς λοιπάς κυβερνήσεις τήν παραδο· 
χήν του, κκί τον διορισμόν επισήμων αντιπροσώπων πρας καταρτισμόν τής 

επιτροπής.
'Η έπιτροπή ή προετοιμάσασα τά τοϋ Συνεδρίου, έχουσα την εντολήν νά 

κκλέση, έκτος τών επισήμων αντιπροσώπων, έξ έκάστσυ κράτους καί τούς 
ενδιαφερομένους περί τοϋ ζητήματος τών φυλακών, έτίμησε καί έμέ διά 

προσκλήσεώς της, και έσκόπουν άτομικώς νά υπάγω, οπότε ή κυβέρνησις 
ηύδόκησε νά μέ έπιφορτίσγ νά τήν αντιπροσωπεύσω, καί ούτως, ύπό τήν 
Ιδιότητα ταύτην, έλαβον μέρος εις τό Συνέδριον ώς καί είς τάς προκαταρ

κτικής τής έπιτροπής εργασίας.
Τήν Τρίτην, 8/20 Αύγουστου έγένετο, μετά τής συνήθους είς τοιαυτας 

περιστάσεις πομπής, ή έναρξις τών εργασιών τοϋ Συνεδρίου. 'Ο έπί τών εξω

τερικών υπουργός τής Σουηδίας καί Νορβηγίας, στρατηγός Bjornstjerna, 
εκλεχθείς κατάτά εΐωθότα, έξ άβροφροσύνης πρός τό φιλοξενούν κράτος πρόε
δρος, έχαιοέτισε διά συντόμου, καταλληλοτάτου προσφωνήσεως τά μέλη τοϋ 

Συνεδρίου. ΤΗτο πράγματι άξιον ένδιαφέροντος, νά βλέπν) τις 296 πρόσω

πα, συνελθόντκ έκ τών τεσσάρων σημείων τοΰ όρίζοντος, έπί τφ φιλειρηνι- 
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κφ καί φιλανθρωπικφ σκοπφ νά συσκεφθώσι καί έργασθώσιν άπό κοινού, 
άφ’ ενός μέν πρδς μείωσιν τοΰ εγκλήματος, άφ’ ετέρου δέ πρός βελτίωσιν τής 
τύχης τών διά τινα οίανδήποτε αιτίαν είς τό έγκλημα περιπεσόντων καί 
κρατουμένων ατόμων. “Ολα τά πεπολιτισμένα κράτη άπό τής Νέας Σκω

τίας μέχρι τοϋ ’Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος, άπό τής Κίνας, ’Ιαπωνίας 
καί Νέας Ζηλανδίας, μέχρι τών Νήσων τοϋ Hawa'i καί Sandwhich, πάντα 

άντεπροσωπεύοντο παρεκτός τής δμόρου ημών έπικρατείας. Καί άντιπρόσω- 
ποι τοϋ άσθενοϋς φύλου δέν έλειψαν" περί τάς δέκα Άγγλίδας καί ’Αμερικανί

δας έτίμησαν τάς συνεδριάσεις μας διά τής συμμετοχές των, καί ένιαι αύ

τών έ'λαβον είς τάς συζητήσεις τών τμημάτων τόν λόγον.
Κατά τό πρόγραμμα τών έργασιών του, τό Συνέδριον διγρέθη είς τρία 

τμήματα, είς έκαστον τών οποίων ύπεβλήθησαν τά επίσης είς τρεις κατη
γορίας καταταχθέντα ζητήματα, έφ’ ών έμελλε ν’ άσχοληθή. Τά ζητήματα 

τοΰ Α' τμήματος άφεώρων είς τήν ποινικήν καί τήν περί τών φυλακών νομο
θεσίαν, τά τοϋ'Β' είς τήν έσωτερικήν τών φυλακών διεύθυνσιν, τά τοΰ Γ' 

τέλος είς τήν χειραγώγησιν τών άπολυομένων καταδίκων, καί τήν τών άνη- 
λίκων εγκλημάτων άνατροφήν, δηλονότι εις τήν πρόληψιν τοϋ εγκλήματος.

Ν’ άναφέρω ένταΰθα λεπτομερώς, έστω καί ν’ άναγνώσω απλώς τό κείμε
νον τών άποφάσεων, καθ’ δ έκτενών, νομίζω δτι δέν είναι ένδιαφέρον’ διά 

συντόμων δέ θέλω δώσει περίληψιν αύτών, άναπτύσσων μόνον έκείνας άς 

νομίζω μάλλον ένδιαφερούσας ήμ.ϊν.
Τό πρώτον τμήμα άπεφάνθη, δτι καλόν είναι ν’ άφίηται, εντός τών ορίων 

τοΰ νόμου, διακριτική τις εξουσία τφ διευθυντή τής φυλακής, όπως έφαρμόζη 

τήν ποινήν άναλόγως τής ήθικής καταστάσεως τοϋ καταδίκου" δτι συμφέρει 

νά γίντ; παραδεκτή άφομοίωσίς τις τών στερητικών τής έλευθερίας ποινών, 
ώστε νά μήν έχωμεν δπως νΰν, κράτησιν, φυλάκισιν, ειρκτήν, δεσμά, πρόσ

καιρα ή ισόβια, άλλά φυλάκισιν διαφέρουσαν κατά τό διάστημα τοΰ χρόνου" 
δτι είναι άναγκαία ή ύπαρξις κεντρικής τίνος άρχής, ήτις νά έπιβλέπγι 

πάσας τάς έν τφ κράτει φυλακάς>;
Τό δεύτερον τμήμα άπεφάνθη δτι συμφέρει οί φύλακες νά έκπαιδεύωνται 

θρωρητικώς καί πρακτικώς,πρίν ή διορισθώσιν δριστικώς, καί δτι πρός εύρεσιν 

καλών δεσμοφυλάκων, κύριον προσόν είναι ή μονιμότης αύτών δ'πως μορφω · 
θώσιν έν τή ύπηρεσίφ’ δτι ή ύπό δρον άπόλυσις πρέπει νά συστηθί) είς τήν 

φροντίδα τών κυβερνήσεων ώς θεσμός άξιος λόγου" δτι τό σύστημα τής άπο- 
μονώσεως δύναται νά έφαρμοσθ^ άνευ διακρίσεως φυλής καί κοινωνικής θέσεως, 
εκτός μόνον έν περιπτώσει άσθενείας σωματικής ή νοητικής τοϋ καταδίκου,

Τό τρίτον τμήμα άπεφάνθη, δτι συμφέρει νά έπεκταθή δσον τό δυνατόν 

ό θεσμός τής δι’ ιδιωτικής πρωτοβουλίας προστασίας τών άπολυομένων, τοϋ 
κράτους βοηθοΰντος μόνον χρηματικως καί ηθικώς, χωρίς ν’ άποδίδιρ ούδίνα 

επίσημον χαρακτήρα.
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Οτι δια τους άνηβους εγκληματίας, τούς μη τιμωρούμενους καθ’ % ακα

ταλόγιστους άλλά κρατουμένους ϊνα άνατοαφώσι, τό καταλληλότερον μέσον 
είναι να τίθενται παρά τινι οικογένεια, καί μόνον έν έλλείψει τοιαύτης προ
θύμου να τους δεχθγ, να κλειωνται εις καταστημ.ατα, άτινα πρέπει κατά 
το δυνατόν να φερωσι τόν τύπον τές οικογενειακές ζωές, απλές, άναλόγου 

τ’ί κοινωνική τάξει τών άνατρεφομένων παιδιών* ότι ταΰτα ν’ άσχολώντα^ 

εις εργασίας τοιαυτας, δι’ ών εύκάλως νά πο.-,ίζωνται τά πρός τό ζέν.

Οτι προς πρόληψιν τοΰ εγκλήματος καλόν είναι ό θεσμός τών συνθηκών· 
εκδόσεω; τών εγκληματιών νά γενιζευθγ,καθιστάμενων δσον ένεστιν ομοιομόρ

φων, οτι προς καταπολΐμησιν τές υποτροπές μέσα πρακτικά είναι σύστημα 
ποινικόν αναμορφωτικόν, έ'χον ώς συμπλήρωμα την ύπό δρον άπόλυσιν-, και η, 
όλιγωτερον συχνή χρέσις ποινών' βραχείας διάρκειας κατά τών έκ συνήθειας, 

εγκληματιών, πρός δέ νά όρίζηται· ακριβώς έν ταΐς διαφόροις νομοθεσίαις ή 
έπιβαρυνσις τών ποινών ην η'θελεν ύποστέ δ καδ’ ύποτροπην άμαρτάνων.

.Και τοιαϋται μέν γενικώς αί τοΰ Συνεδρίου άποφάσεις, άλίγας δέ τάς 
όποιας νομκζω ώς ιδιαιτέρως καί ημϊν ένδιαφερούσας θέλω έξετάσει λεπτο
μερέστερου.

Εις το ςητημα άν ό δεσμός γενικές έπιθεωρησεως 91 διευδύνσεως τών· 

φυλακών είναι χρήσιμος, τό Συνέδριον όμοφώνως δι’ άναστάσεως έψηφισεν,. 
οτι, ούχί μόνον εύκτέχ; άλλά καί'αναγκαία έν όκάστφ κρατεί η δπαρξις 

τοιαύτης κεντρικές αρχές- Έάν λάβτρ τις ύπ’ δψιν τό σήμερον παντού σχεδόν 
γινόμενον δεκτόν σύστημα φυλακών, καθ’ β χρειάζεται ένότης ένεργείκς ύφ 

ολας τάς έπόψεις τές διοικησεως, θέλει ομολογήσει. οτι ό θεσμός ουτος είναι, 

αναπόφευκτος. Τά πλεΐστα τών κρατών παρεδέχθησαν αύτόν, τά δ’ έ'ν τισιν. 
επιτευχθεντα εύάρεστα άποτελέσματα, όφειλόμενα, κατά την κοινήν ομο
λογίαν, κατά μέγα μέρος είς την ακούραστου καί συνεχή δραστηριότητα τών 
διευθυνόντων τάς φύλακας τοιούτων ειδικών υπάλληλων, μαρτυροϋσι κάλλιαν 

παντός άλλου ύπέρ τοΰ θεσμού. Έν Σουηδία λ. χ. γενικός διευθυντής τών 

φυλακών είναι ό κ. Almquist, γερουσιαστής, άνηρ κατέχων διακεκριμμένην 

έν -τγί κοινωνία θέσιν, δστις άπό εικοσαετίας καί πλέον άσχολεϊται είς τό έρ
γου αυτό, καί κατέστη ειδικός, έν τγ Εύρώπν) άπάσν) τές γνώμης του άκουο- 

μένης. 'Υπάλληλος ανώτερος, έχων τάς άπαατουμένας γνώσεις, έχων δικαιο
δοσίαν ικανήν, καί άποκλειστικώς ύπέρ τών φυλακών ασχολούμενος, δύναται 

νά έπιτύχρ πολλά. Σήμερον παρ’ ήμΐν αί φυλακαί ύπάγονται εις έν τών 

τμημάτων τοΰ ύπουργείου τών έσωτερικών, τοΰ όποιου ό προϊστάμενος δέν 

έχει βεβαίως ουδέ τόν ύλικόν καιρόν περί αύτών ιδιαιτέρως ν’ άσχοληθϋί.

Ή άνάγνωσις μόνη τοΰ Β' ζητήματος τοΰ Β' τμήματος έχοντος ώς έξης : 
«ΙΙρέπει ή σύστασις σχολείων προπαρασκευαστικών διά τούς προϊσταμένους 

τών φυλακών νά θεωρηθώ απλώς εύκτέα η χρήσιμος διά την έπιτυχίαν τοΰ 
έργου» καταδεικνύει ποίαν σημασίαν άκοδίδουσι σήμερον είς τό προσωπικόν 

»
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τών φυλακών, ώστε καί σχολεία νά συσταίνωνται πρός μόρφωσιν τοιούτων 

υπάλληλων. Ό είσηγητης κ. Beltrani Scalia (επιθεωρητής τών φυλακών έν 
Ιταλία) ύπεστηοιξε θερμότατα την σύστασίν σχολείων διά τούς δεσμοφύλα- 

κας, λέγων «ό'τι έν Ίταλία δπου άπό τίνος έσύστησαν τοιαΰτα έσχον λίαν 
εύάρεστα, άποτελέσματα. Ότι η σύστασίς των είναι ιδίως χρήσιμος, καί 

μάλιστα άναγκαία είς τά μεγάλα κράτη». Κατά την έπί τούτου συζητησιν 

■ηκουσα πλείστους διευθυντάς φυλακών διαφόρων κρατών της Εύρώπης καί 
τές Άμερικές, άνομολογοΰντας, ό'τι τό κυοιώτερον πρόσωπον πρός έπίτευξιν 
καλών άποτελεσμάτων έπί τών φυλακισμένων είναι ό δεσμοφύλαξ. Οδτος 
καθ’ ό'λην την ημέραν συναναστρέφεται τόν κατάδικον, τό παράδειγμά του. 

λεληθότως ένεργεϊ έπ’ αύτοΰ* διά της συμπεριφοράς του, αύστηράς πλην 
' δικαίας καί συμπαθούς, επιτυγχάνει παρά τω καταόίκφ βελτίωσιν, $ν ούτε 

αί πειθαρχικαί ποινάί, ούτε οί λίγοι τοΰ διευθυντοΰ, σπανιώτερον καί επί 

βραχύ βλέποντος αυτόν δύνανται να έπιφερωσϊ.

Είς τά. μικρά κρά 
συμφέρει βεβαίως η 
διωργανίσθησαν έν 

άλλος υπάλληλος 
μάτων νά μορφ^' 

ν’ άπομιμηθώμε ' ' 

τών άφυπηρετ·, ' 
γωγές,διορίζον-α, 

τότε διορίζοντ χ
Ο ~·

■ Λ·&

77JV ■’

/ 

, όπου θέσεις τών δεσμοφυλάκων είναι όλίγαι, δέν 

5-# χ—4 τοιούτων σχολείων* είς διάφορα όμως μέρη 
υλαζαΐς εσπερινά σχολεία, ό'που, ό διευθοντης $ 

- --τγ,ματος, προσπαθεί, διά καταλλήλων διδαγ- 

-όλακας πρός τό έογον των. Έν τούτφ δυνάμεθα 
?υτα έν Γαλλίιγ, όπου οί φύλακες εκλέγονται μεταξύ

■ ,,ιωματικών τών έχόντων ποιστοποιητικά ζάλης δια- 
/ ,ηνφ δοκιμασία καί άν δώσωσι δείγματα ίκανότη- 

ι όρι.Βτικώς, μη παυόμενοι άνευ δεδικαιολογημένής αιτίας. 

ίΐζ ·άς ποινάς, ών δύναται νά γίνν; χρέσις έν τ·ρ φυλακή, 
,ιδκρχίας, ΰπέρξε ζωηρά συζητησις διά τάς σωματικάς 

■<_··. όαβδισμοΰ καί άλλας τοιαυτας, ύπέρ τές διατηρησεως 

.όνον

τος,
Καθ’ ό'σον

πρός τηρησιν 
ποινάς, δηλ.
τών οποίων έπέμειναν μόνον ο! Άγγλοι, οί Σουηδοί καί οι Δανοί. Τό Συνέδριου 

, έξαιοουμένων τών άντιπροσώπων τών τριών ώς εί'ρηται 
κρατών, άπεφάνθη Άέρ τές καταργησεώς των, συνηνωσα δέ καί έγώ μετά 
τών λοιπών την άσθενέ μου φωνήν, ύποβαλών και ιδίαν περί τούτου πρότασιν. 

Έπί τοΰ ζητήματος τές ύπό ορον άπολύσεως έγένετο μακρά συζητησις. 

Έκτος τές ’Ιρλανδίας, όπου η επιτυχία τοϋ συστήματος αύτοΰ τοΰ έπονομα- 

σθόντος Ιρλανδικού είναι λίαν γνωστή, έν Άγγλί^ καί έν ταΐς άποικίαις της 
είσηχθη πρό πολλοΰ, ·ΐαί έδωκε καλά άποτελέσματα. Άλλ’ άπό τοΰ 1872 

είσηχθη έν Βαυαρία, από δέ τοΰ 1875 καί έν Κροατί^* κατά τάς πληρο
φορίας δέ άς έδωκαν οί άντιπρόσωποι τών δύο κρατών, δύναται τις νά εί'πν] 

ό'τι καί έκεΐ ·:χ αποτελέσματα είναι λίαν εύάρεστα. Έν Βαυαρία λ. χ. έπί 
6000 φυλακισμένων(άριθμοΰ περίπου καθ’ ημέραν),καταδικασθέντων είς ποινάς 

άπό τριών μηνών μέχρι ισοβίων,δεσμών άπό τοΰ 1872 μέχρι τές 1 ’Ιανουά

ριου 1878, άπελύθησαν ύπό δ'ρον 1599, μεταξύ τών όποιων πολλοί κατβί-

δι’ άναστάσεως έξα·ιοουμ.ενων
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δικασθέντες διά βαρέα εγκλήματα, τόσον κατά τόΰ Ατόμου ώς κάί κατά 
της ιδιοκτησίας. Έπ’ αύτοΰ τοΰ Αριθμού, καί ύπό αστυνομικήν έπιτηρησιν λίαν 

αύστηράν, έν τφ έξαετεΐ διαστηματι μόνον κατά 59 ηναγκάσθησαν ν’ άνα- 
καλέσωσι την Απόλυσιν,» έκ τών οποίων 56 έγκλημά τισαν καθ’ ύποτροπην, 
3 δέ παρέβησαν τούς ορούς της άπολύσεως των.—Έν Κροατία, δπου δ θεσμός 

ουτος έφηρμόσθη κατά τό 1876 καί 1877, έπί 300 άπολυθέντων μόνον 7 
άνεκληθησαν, και oirot ένεκα παραβάσεως τών ορών τίίς άπολύσεως' (δηλ. 

παράλειψις τοϋ νά παρουσιασθώσιν είς την αστυνομίαν καθ’ ώρισμένα χρονικά 
διαστήματα, αλλαγή διαμονής άνευ είδοποιησεως της Αρχής, καί άλλα 

τοιαΰτα παραπτώματα).
Ό Θεσμός της ύπό δρον άπολύσεως είναι χρησιμότατος, διότι είναι έν μέ

σον στάδιον μεταξύ τοΰ έν τι) φυλακή περιορισμού και της έντελοΰς έλευ- 

Θερώσεως, οπότε συχνά άνευ κακής προθέσεως, άλλ’ έκ της αιφνίδιας μετα
βολής και της μέθης της έλευθερίας υποπίπτει τις είς παραπτώματα. Ή 

έπίβλεψις ην ό ύπό όρον άπολυθεΐς ένεργεϊ έφ’ έαυτοϋ έπί μήνας η καί έπί 

έ'τη έχει άναντιρρητως έπιρροην έπ'ι τοΰ χαρακτηρος του, και έπ'ι τοΰ μετέ- 
πειτα βίου του. “Όπως έπιτευχθώσι τοιαΰτα άποτελέσμασα, πρέπει ό θεσμός 
νά έφαρμόζηται.καλώς. Πρώτον πάντων ό κατάδικος πρέπει νά γνωρίζγ, οτι 
δέν είναι χάρις, ην άποκτίγ κατά βούλησιν τοΰ διευθυντοΰ η άλλου ύπαλλη- 

λου της φυλακής, άλλ’ αύτός μόνος διά της καλής του διαγωγής, της έπι- 

,μελείας του περί την εργασίαν, καί της ειλικρινούς του μεταμελείας, τών 
οποίων πρέπει νά δώση άληθη δείγματα, δύναται νά έπιτύχγ) την εύνοιαν 

αυτήν. Μετά την άπόλυσιν Απαιτείται αυστηρά έπίβλεψις της αστυνομίας, 
ώστε νά γνωρίζη ό απολυθείς δτι είς τό έλάχιστον παράπτωμα θέλει συλ- 
ληφθη καί άπολέσει τό πλεονέκτημα τοΰτο’ καθ’ δτι ό καιρός δν διηλθεν 
έξω της φυλακής δέν τώ λογίζεται, καί επομένως πρέπει νά ύποστη έκ νέου 
φυλάκισιν δπως συμπλήρωσή τό δλον διάστημα της ποινής εις ην κατεδικάσθη.

Παρ’ημϊν, δπου, ώς έκ της ελεεινής καταστάσεως τών φυλακών, οί κρα
τούμενοι, δσον περισσότερον διαμένουσιν έν αύταϊς, τόσφ μάλλον έξαχρειοΰν- 
ται, γινομένου τοΰ συστήματος δεκτού, καί έφαρμοζομένου ύπό τούς ώς άνω 
ορούς, νομίζω δτι δύναται νά δωσγ ώς καί άλλοΰ εύάρεστα Αποτελέσματα.

Έπ'ι τού ζητήματος, άν η ποινή της άπομονώσεως πρέπει νά ύφίσταται 

τροποποιήσεις Αναλόγώς της έθνικότήτος, της κοινωνικής θέσεως και τοϋ φύλου 
τών έγκληματούντων, έγένετο έπίσης ζωηρά συζητησις. 'Η λέξις έθνικότης 
δέν έληφθη είς την γενικήν της σημασίαν της πολίτικης διαιρέσεως, άλλ’ εις 

την της έθνογραφικης μάλλον' άν δηλ. είς κράτος άριθμοΰν πληθυσμόν δια

φόρων, φυλών, "οιον έν‘Ρωσί^, Αυστρία, ’Αγγλία κκ>1 δέλλοις πρέπει η άπο- 
μόνωσις νά έφαρμόζηται έπ'ι δλων άπαραλλάκτως.

Έκ της συζητησεως προέκυψαν παρατηρήσεις, Ας νομίζω χρήσιμον ν’ άνα- 
φέρω. Καί πρώτον παρ’ αντιπροσώπων ’Άγγλων και ’Ολλανδών ώμολογηθη, 

ΠΕΡΙ Tor ΕΝ ΣΤΟΚΟΑΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ!

2τι έν ταϊς άποικίαις των έφηρμόσθη η είναι έν τώ έφάρμόζεσθαι, γενομένου 

παραδεκτού κατόπιν παρατηρήσεων, δτι καί οί γηγενείς τών θερμών εκείνων 
κλιμάτων δύνανται νά ύποστώσι την τοιαύτην φυλάκισιν. Ό χρόνος της 
άπομακρύνσεως θέλει όρισθη βεβαίως έκασταχοΰ, άναλόγώς της ιδιοσυγκρα

σίας τοΰ πληθυσμού, καί τών λοιπών τοπικών περιστάσεων, άλλά κατ’ Αρχήν 

παντοΰ δύναται νά έφαρμοσθγ.
Έν Ουγγαρία κατοικοΰσιν, ώς γνωστόν, διάφοροι φυλαΙ, η μάλλον έθνικό- 

τητες' νίτοι Ούγγρω, Σλάβοι, Σέρβοι, ‘Ρωμοΰνοι, ’Ιουδαίοι καί εΐ τινες άλλοι. 

Οί λαοί οιίτοι, τών όποιων ή διανοητική άνάπτυξις είναι Ακόμη μάλλον 
περκυρισμένη, μετά 3 — 4 εβδομάδων διάστημα συνειθίζουν είς την άπο- 
μόνωσιν. Μόνοι οί ’Αθίγγανοι, ή ασύντακτος καί δλως ιδιαίτερον βίον διάγουσα 

φυλή αΰτη, φαίνεται αδύνατον νά ύποταχθη. ‘Άμα τις έξ αύτών φυλακισθγ 

άρχεται κλαίων καί όδυρόμενος, μη παύων έως ού άπολυθγ).
Έκ τών παρατηρήσεων αύτών καί έκ τοϋ παραδείγματος μεσημβρινών 

λαών, οιον της Ιταλίας, Γαλλίας καί ’Ισπανίας κρίνων, νομίζω δτι καί παρ’ 
ημϊν δέν άντίκειται φυσικόν τι πρόσκομμα είς τό νά γίνγ δεκτόν το σύστημα 

της άπομονώσεως, ιδίως μάλιστα δι’ όλιγοχρονίους ποινάς, δπως λ. χ. έγένετο 
έν Γαλλία οπού, διά νόμου τοϋ 1875, άπαντες οί είς φυλάκισιν μέχρις ενός 

έτους καταδικασθέντες ύφίστανται αύτην έν άπομονώσει.
Ταΰτα έν συνάψει τά κατά τάς εργασίας τοΰ Συνεδρίου ούτινος η ληξις 

έκηρύχθη την 14/26 Αύγούστου τού 1878. Έπί τη έκφρκσθείσγ έπιθυμί^ς 
έν εί'δει προσκλησεως τών ’Ιταλών αντιπρόσωπων, άπεφασίσθη, προκαταρ- 
κτικώς βεβαίως, δτι τό προσεχές Συνέδριον θέλει συνελθεί έν 'Ρώμγ.

Τόσον οί αντιπρόσωποι τών διαφόρων Κυβερνήσεων, ώς καί άπαντα τά 
μέλη τοϋ Συνεδρίου έτύχομεν παρά τγ Σουηδική Κυβερνήσει καί έν γένει έν 

Στοκόλμγι δεξιώσεως λίαν εγκαρδίου καί κολακευτικής. Ή πόλις της Στο- 
κόλμης, οί Σουηδοί μέλη τοΰ Συνεδρίου, προσέφεραν ημϊν γεύματα καί εσπε

ρίδας* ό διοικητής της παρακείμενης πόλεως Ούπσάλης,. τού κέντρου αύτοΰ 
τών φώτων έν τφ άπωτάτφ βορρ^, έγένετο ό οδηγός μας άνά την πόλ.ιν ϊνα 

δείξγ ημϊν τό προχιλιετές Πανεπιστημιον, την περίφημον βιβλιοθήκην καί τά 
άλλα Αξιοπερίεργα καί ιστορικά μνημεία. 'Ο γενικός διευθυντής τών φυλα
κών έπέδειξεν ημϊν δλας τάς έν τη πρωτευούση καί τοΐς πέριξ φυλακάς, δίδων 

μετά προθυμίας ιδιαιτέρας δλας τάς λεπτομερεστέρας πληροφορίας περί παν

τός αφορώντας είς τό σύστημα καί την κατασκευήν αύτών.
'Η Α. Μ. ό Βασιλεύς Όσκαρ ό Γ', θέλων νά τιμηστ) την είς την πρωτεύ

ουσαν αύτοΰ συνελθοΰσαν όμηγυριν ίλθεν έπί τούτφ έκ της έν Νορβηγία 18 
δλας ώρας διά τοΰ σιδηροδρόμου άπεχούσης θερινής διαμονής του εις Στοκόλ- 
μην.Την ένάτην ώραν π. μ. της ιδίας ημέρας επιτροπή συγκείμενη έξένός Αντι

προσώπου παρ’έκαστου κράτους παρουσιάσθη είς την Α. Μ. ητις μετά πολλοϋ 
ένδιαφέροντος ηρώτησεν ένα έκαστον περί τών κατά τάς φυλακάς τοΰ κρά
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τους του, έδειξε δέ δτι ήν ένήμερος τοϋ ζητήματος ώς πάντες οί. έν τφ 

Συνεδρίφ χπαρακαθήμενοι.
Ό υίός και άξιος διάδοχός τοΰ γνωστού συγγραφέως τής πραγματείας 

Des peines et des prisons (περί ποινών κα'ι φυλακών) δέν ήδύνατό κάλλιαν νά 

δηλώσγ τό πρός τόν αείμνηστον αύτοΰ πατέρα τόν βασιλέα Όσκαρ τόν Α'. 
σέβας, ή έπισκεπτόμενος τό διεθνές Συνέδρϊον, τό συνέλθόν, δπως έργασθή 

περί βελτιώσεως τών φυλακών, έν τή πρωτευούση εκείνου, δ'στις πρό ήμίσεος 

σχεδόν αΐώνος ήγειρε τήν φωνήν ύπέρ τής βελτιώσεως τής τύχης τών άτυ- 
χών πλασμάτων, άμοιρα κακή έχώρισε τής κοινωνίας, είς τήν πρωτοβουλίαν 
του όποιου ή Σουηδία οφείλει τάς έν τφ κλάδφ τούτφ πραγματοποιηθείσας 

προόδους.
Τήν 11 ώραν π. μ. τής ιδίας ήμέρας ή Α. Μ. ό βασιλεύς άκολουθούμενος 

ύπό τοϋ επιτελείου του εΐσήλθεν είς τήν αίθουσαν τοϋ Συνεδρίου, παρέμεινε 

δέ μέχρι τέλους τής συνεδριάσεως έπΐ 1. '/g ώραν, άκολουθήσας μετά πασι* 
φανώς μεγάλου ένδιαφέροντος τάς συζητήσεις. Τό εσπέρας τής ιδίας ήμέρας 

ή Α. Μ. έξένισε τά μέλη τοϋ Συνεδρίου εις τό εξοχικόν της ανάκτορου Drot* 
tningholm ό'που είς τό παρατεθέν δεϊπνον, χαιρετίσας ήμϊν τό καλώς ήλθατε, 
διά κολακευτικών λόγων, προέπιεν εις τήν επιτυχίαν καΐ πρόοδον τοΰ διεθνούς 

ποινολογικοΰ Συνεδρίου.
Καί ταΰτα μέν ,,τά κατά τό Συνέδριου, τοϋ οποίου έλπίζω δτι αί σκεψεις 

και άποφάσεις δέν θα μείνωσιν άνευ αποτελέσματος έπΐ τής έν γένει περί 
φυλακών καΐ φυλακισμένων μεοίμνης τών διαφόρων κυβερνήσεων. Εύχής δ’ έ'ρ- 

γον θά ήτον, άν καΐ παρ’ ήμϊν ήδύνατό νά δοθή κάποια ώθησις, δπως ή 
κοινή γνώμη έπιληφθή τοϋ ζητήματος τούτου δεικνύουσα τό ενδιαφέρον, 

δπερ καΐ εις άλλα μέρη έπέφερε τόσον ευάρεστα αποτελέσματα.
‘Η κυβέρνησις, έπιθυμοΰσα έκ τών ένόντων νά έπιφέρνι βελτιώσεις τινας, 

άπεφάσισε τήν μετατροπήν τοΰ έν Αΐγίν·/) ύπό τοϋ Κυβερνήτου κτισθεντος 

ορφανοτροφείου και μέχρι τοΰδε μείναντος αχρήστου, εις φυλακήν. Εις ταύτην 
προσεχώς άποπερατουμένην, μεταφέρονται οί έν ταϊς ένταΰθα φυλακαϊς κα- 
τάδικοι, τοΰ Μενδρεσέ μένοντος ώς έξεταστικής φυλακής τών υποδίκων. Εις 

τήν νέαν αύτήν "φυλακήν θέλουσίν ύπάρχει, ώς ακούω, τμήματα πρός χωρι

σμόν κυρίως τών άνήβων, τών κατά* πρώτον έγκληματούντων, άπό τών έκ 
συνήθειας κακούργων, δπερ καί τό ούσιωδέστατον. Παρεκτδς τούτου έλήφθη 

πρόνοια ινα καταστή δυνατή μία κατάταξις καί χωρισμός κατ’ είδος έγκλη- 

ματος. ”Ας έλπίσωμεν δτι τό πρώτον τοϋτο βήμα πρός βέλτίωσιν τών παρ’ 
ήμϊν άκατονομάστων φυλακών θέλει στεφθή δι’ έπιτυχίας, ένθαρρυνουσης την 
κυβέρνησιν ε% μέτρα σπουδαιότερα καί γενικώτερα πρός πλήρωσιν τής γενο- 

μένης όσημέραι έπαισθητοτέρας κοινωνικής αύτής άνάγκης.

ΑΑΕΛΑΝΔΡΟΣ Γ. ΣΚΟΪΖΕΣ.

ΓΘ13

ΑΕΡΙ ΑΓΧΑΙΟΥ ΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ*

Ύπό τήν κώμην Άγιον Πέτρον τοΰ δήμου Γαυρείου τής Άνδρου, 

ίπί τών ΜΑ κλιτύων ύπερκειμένου βουνοϋ καί εντός άγροϋ άνήκοντος τ$ 

Μονή «'Αγίας», κεΐται πύργος ελληνικός, άξιος λόγου διά τε τήν άρχαιό- 
τητα αύτοΰ καί τήν διασκευήν. Ό πύργος άπέχει τοΰ λιμένος Γαυρείου ύπέρ 

τήν ήμίσειαν ώραν, έξ ίσου δέ καί άπό τής πρός νότον κειμένης θαλάσσης. 

ΜΑ τοΰ πύργου κεΐται βουνός ύψηλός, όνόματι 'Ρέθι, ούτινος αί κατωφερείς 
κλιτύες συμπίπτουσαι μετά τών τοΰ βουνοΰ, έφ’ ού ό πύργος, σχηματίζουσι 
^ευματιάν, Ίς τά χειμαρρώδη ΰδατα έκβάλλουσιν είς τήν θάλασσαν.

Ό πύργος έ'χει σχήμα κυλινδροειδές’ στηρίζεται δ’ έπΐ κυκλικής ωσαύτως 

.’βάσεως, περιφερείας 21 μέτρου, έν δλον άποτελούσης μετά τοΰ σώματος τοίϊ 
πύργου, άλλά διακρινομένης εκ τε τοΰ μείζονος αύτής ο'γκου καί τοϋ εί'δους 

τής οικοδομικής.

Ή βάσις αυτή, ύψους άπό τοΰ έδάφους 4 μέτρων, είναι έκτισμένή διά 
μεγίστων καί ογκωδών άργών λίθων, άτιζωϊκοΰ σχιστόλιθου, ών πολλοί 

ίχουσι μήκος 3 μέτρων μέχρι 3 καί 50 εκατοστών, πάχος δέ 90—95 έκα- 

στών. Οί λίθοι ουτοι, συνηρμοσμένοι πρός άλλήλους άνευ συγκολλητικής 

■ύλης, έ'χουσι τήν άνω καί κάτω έπιφάνειαν αύτών ομαλήν’ πιστεύω δέ ούχί 
εκ τέχνης, άλλ’ εκ φύσεως, διότι ό άτιζωϊκός,· σχιστόλιθος κοπτόμενος σχη
ματίζει όπωσοΰν όμαλάς καί έπιπέδους τάς διατόμους έπιφανείας. 'Η κατά 

τά πλάγια δέ συναρμογή τών λίθων, είναι ανώμαλος, άλλά τεχνική, συμ

πλεκόμενων τών λίθων κατά τάς έίςοχάς καί έσοχάς αύτών, κατά τόν τρό
πον τής πελασγικής λεγομένης οικοδομικής. 'Η κυλινδροειδής δ’ εξωτερική 

επιφάνεια τής βάσεως τοΰ πύργου είναι έντελώς άκατέργαστος, ώστε ποϊ μέν 
έξέχουσι, ποϊ δέ είσέχουσιν οί ογκόλιθοι.

Έπί τής βάσεως ταύτης ύψοΰται τό πελώριον κτίριον τοΰ πύργου, φκοδο- 
μημένον τεχνικώς, δμαλής έξωτερικής έπιφανείας, τών λίθων δντων είργα- 

σμένων μέχρι τής ανώτατης ζώνης.

'Η θυρα τής εισόδου τοΰ πύργου, έπ’ αύτοΰ τοΰ έπιπέδου τοΰ έδάφους, 

έφ’ ού ό πύργος ύψοΰται, κείμενη, καί τρεις ύπέρ ταύτην άλλεπάλληλοι θυ
ρίδες νεύουσι πρός μεσημβρίαν, πρός τάς κατωφερείας δηλαδή τοΰ βουνοϋ 

καί τόν άναπεπταμένον χώρον. ’Έχει δέ ό πύργος ΒΑ καί τρεις άλλας θυρίδας, 

παρεμφερείς πρός πολεμίστρας ή τοξότιδας.

'Η θύρα, ή αποτελούσα τήν κυρίαν εί'σαδον, είναι τετράγωνος, ύψους 1

* ’Απόσπασμα ανεκδότου συγγραφής. Υπομνήματα περιγραφικοί τών Κυκλάδων νήσων 
κατα μέρος, ϊπο Αντων. Μηλιαράκη.—’Άνδρος. Κέως. (Μετά δύο γεωγραφικών πινάκων).. 
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μέτρου καί 30 εκατοστών' σύγκριται δ’ έκ 4 ογκολίθων, ών δύο όρθιοι Ισηϋ- 

ψεϊς άποτελοΰσι τούς παραστάτας, έκ τών ετέρων δέ δύο, ό μέν τό άνώφλιον, 

ό δέ τό κατώφλιον, άπλουστάτης κατασκευές καί άρχαϊκωτάτης, όμοιας 
πρός την τές θύρας τοΰ έν Μυκήναις θησαυρού τοϋ Άτρέως. Τό πλάτος τές 

θύρας είναι ενός μέτρου, οί λίθοι όμως τοΰ άνωφλίου καί κατωφλιού είναι 
μακρότεροι, καί προεξέχουσιν εκατέρωθεν τών παραστατών, όχοντες τά άκρα 
αύτών έντετειχισμένα έντός τών ογκολίθων τοΰ κυλίνδρου της βάσεως, χάριν 

της στεοεότητος. Τό πάχος δέ τών παραστατών είναι ίσον πρός τό πάχος 

τοΰ τοίχου τές βάσεως του πύργου, άκριβώς 2 μέτρων.
Διά τές θύρας ταύτης εισέρχεται τις εις θάλαμον κυκλικόν, διαμέτρου 5 

μέτοων καί 50 έκατοστ., έχοντα στέγην θολωτήν, ήρεμα τοΰ εσωτερικού 
τοίχου καμπυλουμένου πρός τά άνω, ώς εις τά δώματα τών άρχαίων λεγο

μένων θησαυρών' αντί κλειδός δέ εις τό μέσον τοϋ σφαιροειδούς θόλου φαί

νεται δτι έτίθεντο πλάκες. Τά έσωτερικά τοιχώματα τοΰ θαλάμου τούτου 
είναι λεία καί έπεξειργασμένα. Εκατέρωθεν τές θύρας και πρός τό ύψος 
αυτές ύπάρχουσι δύο φωταγωγοί, έξωθεν μέν φαινόμενάι ώς δύο κάθετοι 
μακραί καί στεναί θυρίδες, έ’σωθεν δέ πυραμιδοειδών άναστομούμεναι έντός 

τοϋ τοίχου πρός κατάρριψιν τών ακτινών τοΰ φωτός.
Ό εισερχόμενος διά της θόρας τοϋ πύργου, έχούσης ύψος, ώς προέφημ,εν, 

1 μέτρου καί 30 έκατοστ. έξ ανάγκης κύπτει' είσελθών δ’ έντός τοϋ κυκλι- 
κοΰ καί θολωτοΰ θαλάυ.ου έκπλήσσεται ούδεμίαν βλέπων δίοδον πρός τούς 

άνω ορόφους τοΰ πύργου' άν δέ ύποτεθή δτι ητο έχθρός, άγνοών την αρχιτε
κτονικήν διασκευήν τοΰ οικοδομήματος, ήδύνατο νά συλληφθή ώς έν παγίδι, 

Τοϋτο δέ συμβαίνει, διότι κύπτων κατά τήν είσοδόν του δέν δύναται νά ίδη 

οπήν είς τό άνώφλιον της θύρας τετράγωνον, χαίνουσαν άνωθεν, έντός τοϋ 
πάχους τοΰ τοίχου τοΰ πρώτου ορόφου, καί χωρούσαν μόλις ένα άνθρωπον 

όρθιον, έχοντα τάς χεϊρκς πρός τά άνω τεταμένας. Ή όπή αυτή χρησίμευε^ 
ώς είσοδος είς τόν δεύτερον όροφον' ή δέ άνοδος έγίνετο δι’ άνασυοομενου 
σχοινιού ή δι’ άναρριχήσεως, διότι ύπάρχουσιν έσοχαί τινες καί έξοχαί γε- 

γλυμμέναι είς τά τοιχώματα της στενής ταύτης εισόδου.
Διά τές"οπής ταύτης ό άνερχόμενος εισέρχεται είς τόν δεύτερον όροφον. 

Έκ τοΰ εδάφους δέ τούτου, δπεο είναι, ό θόλος τοΰ πρώτου ορόφου άρχετα^ 

έλικοειδής κλϊμαζ, ής οί αναβαθμοί διήκουσι μέχρι της ανώτατης ζώνης τοϋ 

πύργου' οί αναβαθμοί ourot, ών σώζονται 25 τόν αριθμόν, είναι μεμονω- 

σμένοιόγκόλιθοι άτιζωϊκοΰ σχιστόλιθου, έντετειχισμένοι, κατά μέρος έκα- 

τος, είςτούς τοίχους τοΰ πύργου, έξ ού προεζέχουσιν 1 μέτρον καί 10 εκα

τοστά.
Ή αρχαϊκή αυτή έλικοειδής κλίυ,αξ δυστυχώς διακόπτεται, διαρραγείσης 

καί καταπεσούσης μιας τών άναβαθμ.ίδων πρός τήν βόρειον ακτίνα τοΰ πύρ- 

’γου, ώστε δέν δύναται τις νά φθάσν; μέχρι τές ανώτατης ζώνης τοΰ πύργου, 

άν δέν έ'χν) ξυλίνην μικράν κλίμακα δπως ύπερπηδήση τό κενόν.
Τό ύψος τοΰ δευτέρου ορόφου είναι 2 μέτρων καί 30 έκα-οστ. μέχρι δέ 

τές κορυφές τοΰ πύργου'φαίνονται τά ί’χνη έξ έ'τι ορόφων, οίτινες θά έχωρίζοντΟ 
διά ξύλινων διαχωρισμάτων, κοινήν έχόντων τήν έλικοειδή κλίμακα καί 

θύρας βεβαίως καταρρακτάς" έκ τούτου δ’ υπολογίζω τό ύψος τοΰ πύργου 

άπό τής βάσεως εις 20 περίπου μέτρα. Τόν δεύτερον όροφον φωτίζει 
θυρίς ί'ση πρός τήν θύραν της εισόδου καί τής αύτέζ κατασκευές" φαίνονται 
δ’ ετι είς αύτήν πρός τήν άνω καί κάτω γωνίαν του άνωφλίου καί κα- 

τωφλίου αί όπαί, έ’νθα έστρεφετο τό θυρόφυλλον, καθώς καί ή έφ’ ενός 

τών παραστατών όπή, ένθα έγομφοΰτο ό μάνδαλος. Ή θυρίς αύτη κεϊ- 

ται εις ύψος 1 μέτρου καί 60 έκατοστ. ύπέρ τό άνώφλιον της θύρας τής 
εισόδου.

Διάφοροι όπαί έσω "πρός τήν βόρειον άκτΐνα του τοίχου ύπάρχουσαι ίσως 
έχρησίμευον πρός ένθεσιν δοκών. Ύπάρχουσι δέ κατά διαστήματα περί τήν 

κλίμακα καί φωταγωγοί.

Ή έσωτερική έπιφάνεια τοΰ κυλίνδρου του πύργου καλύπτεται ύπό δευ
τέρου τοίχου συνημμένου τφ έξωτερικφ, έκτισμένου έκ μικρών λίθων είργα- 

σμενων καί καλώς ήρμοσμένων καθ’ δλας αύτών τάς πλευράς καί γωνίας, 

άνευ συγκολλητικού μέσου, κατά τόν τρόπον τής οίκοδομίας τοΰ έξωτερικοϋ 
τοίχου. 'Ο δεύτερος ούτος τοίχος, τά νϋν είναι πολλαχοΰ κατερριμμένος" 

έκτίσθη δέ βεβαίως όπως καταστήσνι τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τοϋ πύργου 

όμ.αλήν, καί διακωλύτι τήν εί'σοδον τοϋ άνέμου διά τών κενών διαστημά
των, άτινα ήδύναντο νά καταλείπωσιν αί συναρμογαί τών ογκολίθων, μή 

όντος έν χρήσει τοΰ κονιάματος.

Ό πύργος τά νΰν στερείται στέγης' ή άνωτάτη αύτοΰ ζώνη είναι ερει
πωμένη καί δλον τό οικοδόμημα φέρει τά ίχνη τές παλαιότητος' ούδέν δέ 
ίχνος υποδεικνύει πώς ήτο έστεγασμένος.

Ύπέρ τήν θυρίδα τοΰ δευτέρου ορόφου ύπάρχει μικροτέρα θυρίς, και ύπέρ 

ταότην άλλη μεγαλειτέρα. Έξ αριστερών δέ της τελευταίας προεξέχει όρ

θια πλάξ έντετειχισμενη είς ιόν παραστάτην της θυρίδος, ΜΔ πρός τήν 
άνωτάτην ζώνην ύπάρχουσι καί δύο έτεραι θυρίδες, ύπερκείμεναι άλλήλων.

Περί τήν έςωτερικήν έπιφάνειαν ό πύργος φέρει τέσόαρας αύλακας τετοα- 
γωνους, άβαθεϊς καί καθέτους άπό τής άνωτάτης ζώνης μέχρι της κατωτά- 

της, καί έν ί'στ) άποστάσει άπ’ άλλήλων γεγλυμμένας' πλάτος αί αύλακες 
έχουσι 1 0 εκατοστά τοΰ μέτρου καί βάθος 2 εκατοστά.

Ό πύργος ουτος, ώς καί ανωτέρω εί'πομεν έν τοΐς περί τών έκτός τές άρ- 

χαιας πόλεως της ’Άνδρου οικήσεων, έχρησίμευε βεβαίως ώς πρόχειρον φρου- 

ριον τών οίκούντων πολιτών μακράν της φράκτης αρχαίας πόλεως ή τών 
έχόντων οίασδήποτε έργασίας είς τάς άφράκτους εσχατιάς. Εί'οομεν δέ ότι 
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έκτος τοΰ πύργου εύρέθησαν υδραγωγοί σωλήνες, Si’ ών μετωχετεύετο πιθα· 

νώτατα ύδωρ εις τόν πύργον έκ τής ύπερκειμένης πηγής, τής έν τω χωρίφ 

'Αγίφ Πετρφ. Είς τόν δμοιον την κατασκευήν, άλλά τετράγωνον τό σχήμα 

πύργον της 'Αγίας Μαρίνης έν Κέφ, έπρομηθεύοντο ύδωρ Si’ ύπογείου σύριγγος 
κλιμακωτής, διηκουσης εις μακράν κείμενον φρέαρ. Ή λανθάνουσα τόν είσερ- 

χόμενον είσοδος τοϋ πύργου της ’’Ανδρου, λίαν έπιτήδειος πρός άμυναν καί 

προφύλαζιν, μαρτυρεί ωσαύτως τόν προορισμόν τοϋ οικοδομήματος. 'Ωσαύτως 
δέ η έκ τής άνωτάτης θυρίδος προεξέχουσα πλάξ βεβαίως έτέθη, δπως ό 

έκεϊθεν τοξεύων μη προσβάλλεται έκ τών πλαγίων.

’Απορία μοί έγεννήθη είς τί έχρησίμευον αί τέσσαρες έπί τοΰ έξωτερικοϋ 
τοιχώματος τοΰ κυλίνδρου λελαξευμέναι αύ'λακες, περί ών έμνήσθημεν’ δ 

τετράγωνος πύργος της Κέω δέν φέρει τοιαύτας, δ έν τή Νάξφ δέ υπάρχων, 
δν έγώ δέν είδον, κατά τάς συντόμους περιγραφές τοΰ Ross καί Dugit, φαί

νεται δλως άλλης κατασκευής. Είς τόν της Κέω πύργον παρετήρησά τι, οπερ 
δέν έ'χει δ της ’Άνδρου, έκτος άν υποτεθώ δτι ή άνωτάτη τούτου ζώνη έν- 

τελώς κατέρρευσεν, δπερ δέν πιστεύω' ό έν Κέω πύργος έ'χει περί τάς 4 πλευ

ράς καί περί την κορυφήν έντετειχισμενας όρθιας πλάκας προβλήτιδας, αΐτινες 
πιθανώτατα ύπεβάσταζον σανίδας ή καί πλάκας πρανείς, άφ’ ών οί έν τφ 

πύργφ μαχηταϊ ήδόναντο άνετώτερον καί aOpoot νά μάχωνται, τοξεύοντβς 

τούς έπερχομενους.
’Εκ τούτων δρμώμενοι καί λαμβάνοντες ύπ’ δψον δτι δ πύργος τής ’Άνδρου 

ήτο φρούριον, δέν είναι δυνατόν νά ύποθέσωμεν, δτι οί εντός κλειόμενοι 
έ'μενον άπρακτοι, ούδ’ δτι έμάχοντο έκ μόνων τών θυρίδων, δπου μόλις είς 

δπλίτης ήδόνατο νά σταθή, εκτεθειμένος καί ουτος είς τήν προσβολήν τών 
πολιορκητών, μαχομένων έπί αναπεπταμένου πεδίου’ ούδέ ήτο δυνατόν οί 

έν τφ πύργφ ν’ άντιτάσσωσιν ένα ή δύο πρός πολλούς. Διό παοαδεχόμεθα δτι 

έκτος τοϋ-πύργου ύπήρχον συνημμέναι αύτφ έπάλξεις καί κρόσσαι, έφ’ών 
οί μαχηταϊ, έξερχόμενοι έκ τών θυρίδων, τών ύπέρ τήν θύραν, άνεπτύσσοντο 
καί έμάχοντο άποτελεσματικώς. Τοιαύτας δέ προβόλάς εΐχον, καθ’ ά γι- 

νώσκομεν, οί τών αρχαίων ξύλινοι πύργοι, ώς καί τά τείχη. Είκάζομεν επο
μένως δτι αί-άβαθεϊς αύλακες, αί περί τόν πύργον λελαξευμέναι, έχρησίμευον 

πρός γόμφωσιν τών όρθιων δοκών, δπως μή μετακίνώνται ένθεν καί ένθεν, 

έφ’-ών έπροσηλοΰντο ζύλιναι επάλξεις καί έτερα άμυντήρια. 'Τποθέτομεν δέ 
ξυλίνην τήν περί τόν πύργον πολεμικήν διασκευήν, διότι ούδέν ίχνος λίθινου 

κτιρίου φαίνεται περί αύτόν.
Έν άρχή ύπέλαβον δτι αί αύ'λακες έτέθησαν πρός έπιοροήν τών ύδάτων 

τής στέγης, ή πρός έ'νθεσιν δοκών όποβασταζουσών τά γεισώματα τής στέ

γης, άν είχε τοιαΰτα λίαν προπεπτωκώτα, ή ώς σημεία τών τεχνιτών πρός 
συναρμογήν τών λίθων καί σχηματισμόν τοΰ κυλινδρικού σχήματος, άλλ’ δλα 

ταΰτα δέν εΐχον λογικήν τινα βάσιν, στηριζομένην έπί προηγουμένων παρα

τηρήσεων.
Ή ό'φις τοΰ πύργου είναι μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλουσα έν μέσφ τών 

άδένδρων έκείνων κλιτύων τοϋ βουνοΰ, δπου μόνος αύτός ύψοΰται, λείψανον 
στερεόν τής πολιόίς άρχαιότητος. *

Ό πύργος ουτος είναι ή μόνη έν ’Άνδρω άρχαιότης, ή φέοουσά πως χα
ρακτήρα μνημείου’ καίτοι δ’ έπί αιώνας ολοκλήρους διετηρήθη αυτόθι, ό 

χρόνος δμως έγγίζει τής καταπτώσεως αύτοΰ, έάν δέν έπέλθη έπίκουρος ή 

φροντίς καί μέριμνα τών φιλάρχαιων. Διότι είς τήν κατάβορρον άκτΐνα τοϋ 

κυλίνδρου ό βορράς καί αί βροχαί κατέφαγον τούς εύθρύπτους ογκολίθους, 
άνέφξαν όπάς καί κατέρριψαν μέρος τοΰ έσωτερικοΰ τοιχώματος' μόλις δέ 

συγκρατεϊται ή άνω ζώνη μετέωρος έπί τινων λίθων. Ανάγκη λοιπόν νά 
έπιδιορθωθή τό μέρος τοΰτο καί νά κλεισθώσι τά χάσματα. ’Απαιτείται δέ 

πρός τούτοις περί τόν πύργον νά κτισθή καί τοίχος άθυρος μ.ετά κλίμακος, 
έχούσης άναβαθμούς έντετειχισμένους, δΓ ής νά είσέρχωνται είς τόν πύργον 

άνθρωπος άλλ’ ούχί καί ζφα.
Έπικαλούμεθα δέ τήν προσοχήν καί τήν μέριμναν εί’τε τοΰ αρμοδίου άρ- 

χαιολογικοΰ τμήματος τοΰ ‘Υπουργείου, είτε τής’Αρχαιολογικής Εταιρίας, διότι 

ό πύργος ουτος δέν έ'χει κύριον, δστις πιθανόν νά έφρόντιζε περί τής διασώ- 
σεως, θεωρών αύτόν κόσμημα τοΰ κτήματος αύτοΰ. Λέγομεν δέ δτι δέν έ'χει 

κύριον, διότι ό άγρός έφ’ ου κεϊται, είναι μοναστηριακός, άνηκων είς τήν 

Μονήν Αγίας' γνωστόν δέ δτι τά μοναστηριακά κτήματα ένοικιάζονται πο- 
λυετώς είς ένοικιαστάς, ο’ίτινες καί αυτά τά κτήματα πολλάκις καταστρέ- 

φουσι,πολύ δέ όλιγώτερον θά φροντίσωσι περί τών έν αύτοΐς άρχαιοτήτων, έκ 
τών οποίων ΐ'σως θά ζητήσωσι νά ώφεληθώσιν. Είδον δ’ έγώ αύτός κατά 

τήν έπίσκεψίν μου είς τόν πύργον, παρακείμενον άρχαΐον λάκκον, νεωστί 
άνεφγμένον έξ άνασκαφής γενομένης ύπό τοΰ ένοικιαστοΰ, ό δποΐίς φαντα- 
ζόμενος αύτόν πλήρη θησαυρού, ευρε πλήρη χώματος.

Ά. ΜΗΑΙΑΡΑΚΗΣ.

1 Εικόνα τοϋ πύργου μικραν δύνανται να ΐδωσιν οί βουλόμενοι έν τώ συγγράμματι τοϋ 
Karl G. Fiedler: Reise durch alle Thei’e des Koenigreiches Griechenland, τόμ 2, σελ. 
236, κατατομήν δέ τοϋ Οολωτοϋ δωματίου τής εισόδου καί τής στενής άνόδου έν τω συγ- 
γράμματι τοϋ L. Ross ; Reisen auf den jriech. Inseln, τόμ. 2, σελ. 12,
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stat ίώζ* ίν αύταΐς άτιικαΛυφθεισων εο'^ά'ΐωζ itl 

καί Λοιπών μνημείων.

Τπό ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΟϊ*

*7' At πβρισωζόμβναι έιτίγραφοώ.**

Μ. . . Αιλιον Αυρηλι®ν
Ουηρον καισαρα 

οι ελληνες ευχαρι- 

στουντες τοις θεοις 
και αιτουμενοι τα αγαθα- 

τω οικω εισηγησαμενοι 

και τα αναλωματα παρασχον- 
τος 'Γιβ: . . και. . Αιθιδακ Αιλια: 

νου του αρχιερεως αυ 
τωυ δια βίου και Ελλαδαρ- 

χου απο του κοινού των 
Αχαιών- ανεστησαν.

ταύτην έξεδωκε καΐ ό πολύς Βοίκχιος έν τώ Corpus κλ. παρ’ ω λέγει περί 

αύτης τάδε’ «nobis misit Mustoxydes schedas grace i cujusdam Miltiadis^ 

qui Megalopoli Messenen profectus erat: ex quibus intellexi nec Fourmon- 

tum nec Majum vere retulisse’ titu[ns Messenae repertus esf είς τοϋ Μαυ- 

ρομάτι κατά τοϋ Βουλκάνου τό Μοναστήριον είς ένα "λίθον δρθιον εις τό χω- 

ράφιον τοϋ Δημητρη Σταματελοπούλου’ Manromate est Messene; Bulcano 
(Volcano, Burcano) est Ithome. Έλλαδάρχης simpliciter dictus distinguendus. 
est ab 'Ελλαδαρχη τών ’ Αμφικτυόνων. ’Ίδε περί τούτου καΐ επιγραφήν 112. 

εν τώ Corpus. Έκδιδομεν δέ καί αυθις ένταΰθα, όπως δώσωμεν νύξεις τινας 

αρμόδιας πρός πλείονα σαφήνειαν τών έν αύτή και τών παρά Βοικχί^» 

άναφερομένων.

’Ίδι Παρνασσό 5 σελ. 824.
** Ενεζα ξλλείψεως χρόνον αί δπιγραφαι εστοιχειοδετιόθησαν δια μικρών γραμμάτων, 

άλλά προσεχώς διανεμιςΟήσεται ’ίδιος πίναξ περάχων αδτάς οΐαι άντεγράφησαν ύπό τοΰ 
σνλλογίως.

ΙΟΊί

Καΐ δ μέν έν τή επιγραφή ταύτή μνημονευόμενος Αίθίδας άναφέρεται ζαΐ 

παρά Παυσανία ώς πλούσιος άνήρ και διά τόν πλούτον αύτοΰ πολλά" τιμώ
μενος ύπό τών Μεσσηνίων, καΐ δικαίως τνίς τιμής ταύτης άπέλαυε, διότι, 

ώς φαίνεται, έποιεϊτο άρίστην χρήσιν τοϋ πλούτου δαπανών πρός έςωραϊσμόν 
τής πόλεως καΐ πρός κατασκευήν χρησίμων τώ κοινώ οικοδομών, πρός δέ 

καΐ εις διαφόρους άλλας άνάγκας τής πόλεως πρόθυμος χορηγός γενόμενος’ 
ουτος κατά τήν έπιγραφήν, παρέσχε τά άναλωματα καΐ κατεσκευάσθη τό 
άγαλμα, δπερ τό κοινόν τών ’Αχαιών άνέστησεν έν τφ γυμνασίω τής Μεσ
σήνης πρός τιμήν Μάρκου Αύρηλίου τοΰ αύτοκοάτορος έπί στήλης, ής τό τε- 
μάχιον, παρ’ ω ή έπιγραφή, σώζεται καΐ σήμερον’ έπειδή δέ σαφώς άπο- 

φαίνεται ό Παυσανίας δτι ό Αίθίδας ήν ό έπειργασμενος έπΐ τή στηλή ταυτή,. 
άρα ή θέσις τής στήλης ύποδεικνύει τήν θέσιν τοϋ γυμνασίου, παρ’ ω ήν 

άνεστηκός τό άγαλμα όμοϋ μέ τά άλλα, καΐ ούτως ανακαλύπτεται τό γυ- 

μνάσιον τής πόλεως, δπερ τώρα είναι αγρός τοΰ Φώτου Γεωργακοπούλου, κεί

μενον πρός Ν. τοΰ ρεύματος καί τών ερειπίων τής αρχαίας μονής τοϋ Βουλ- 
κάνου. Σημεκοτέον δέ δτι ή μονή αύτη ήν πρότερον έν τή κώμη Μαυρομ- 

μάτι, καΐ ύστερον κατεσκευάσθη έ'νθα τήν σήμερον εύρίσκεται, ώς παρακα- 
τιόντες όψόμεθα’ επειδή δέ πρότερον ήν είς Μαυρομμάτι, διά τοϋτο ό Βοίκ

χιος «λέγει κατά τοΰ Βουλκάνου τό μοναστήριον κλ.» εύρίσκετο ό όρθιος λί

θος ή ή στήλη, κατά τόν Παυσανίαν, έφ’ ής ή έπιγραφή.

Ή δ’ έποχή καθ’ ήν έζη ό Αίθίδας διασαφεϊται πολύ ύπό τής έπιγρα- 

φής ταύτης’ διότι ό Παυσανίας απλώς ευρίσκει αύτόν έαυτοΰ πρεσβύτερον 

όντα, καΐ ούδέν πλέον, κατά πόσα έ'τη δμως ήν πρεσβύτερος, άποσιωπ^’ 
άλλ’ εύκόλως άνευρίσκομεν αύτά ύπολογίζοντες τά έ'τη, καθ’ ά έζων δτε 

Μάρκος Αύρήλιος καΐ ό Παυσανίας. Τοΰ Αίθίδα τούτου ό πρόγονος κατεπο- 

λέμησε τόν Δημήτριον, τόν αΐ'φνης είσχωρήσαντα εις Μεσσήνην, καθάπερ 
λέγει ό Παυσανίας, ώστε ή οικογένεια αύτη τών Αίθιδών ήν έκ τών σημαν- 
τικωτέρων τής Μεσσήνης καί τών μάλλον έπ’ αιώνας έν δόξη καΐ ακμή 

συντηρηθεισών’ διότι άπό τοΰ Αίθίδα τοΰ έπί Δημητρίου άκμάσαντος έως 
τοϋ Αίθίδα τοΰ έπΐ Μάρκου Αύρηλίου άριθμοΰνται πλέον τών τριακοσίων 

ετών’ έστω καΐ τοϋτο μία τών αποδείξεων τής συντηρήσεως ού μόνον οικο

γενειών, άλλά καί φυλής καΐ έθνους, ώς τό έλληνικόν, δπερ συνετηρήθη άχρι 
τοΰ νΰν μή έξολοθρευθέν, δπως έφρόνει ό Φαλμερκϋερ καΐ οί τούτου οπαδοί.

2

Ευμολπη χαιρε 

Ατειμητου Ατειμητου 
Σωζομενης
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Αυτή έστίν επιτάφιος καί μετηνέχθη βεβαίως άλλαχόθεν^ ίσως εκ τίνος 

τάφου- ?ι του άρχαίου νεκροταφείου τ^ς πόλεως, είς τόν έπ'ι Βυζαντινών άνε- 
γειρόμενον ναόν τών αγίων ’Αποστόλων, κατεστραμμένου καί τούτον 
εκειτο δ’ έπ'ι "λίθου άνωθεν τ^ς θύρας τοΰ ναοϋ ευρισκομένου, κα'ι. παρά τφ> 

άγρφ τοΰ Γ. Σταματελοπούλου, 50 βήματα περίπου πρός Β μακράν τ-^ς 

δέσεως, έν ύι η στηλη, έφ’ fa η άνωτέρω πρώτη επιγραφή, ήτοι έν τγ πε~- 
ριοχγ τοΰ γυμνασίου, ένθα οί Βυζαντινοί έκτισαν ρΐί-γά^ηκ Εκκλησίαν, ώς 

λέγει ό Βοίκχιος, πρός ον ό, σοφός έκ Κέρκυρας Μουστοξύδης άπέστειλε καί 

ταύτης άντίγραφον, δπως καί τ-ης πρώτης. Σημειωτέου δ’ δτι τό όνομα τοϋ. 

χωρίου Μαυρομ^άτι άπαντφ ύπό δύο μορφάς η τύπους παρά Βονκχίω Μαυ- 

ρομμάτη καί Μαυρομιιατιαΐς^ δπως καί τά τών Καλαμών Καλαμάτα καί, 
ΚαΛοματιαϊς.’*· Ή παραμόρφωσις δέ τών ονομάτων άποδεικνυει δτι πολλην, 

προσοχήν πρέπει νά καπαβάλλη δ επιστήμων πάντοτε, δπως άποφεύγγ την 

άπό της άληθείας παραπλάνησιν αύτοΰ, είς ην ύπόκειται ού μόνον έν ταϊς 

άρχαιολογικαϊς έρεύναις, άλλά καί έν ταϊς φιλοσοφικαϊς καί λοιπαΐς, ώς 
άπεδείξαμεν είς πλάτος άλλαχοΰΛ Την επιγραφήν, ταύτην έξέδωκε καί δ, 

Βοίκχιος ύπ’ άριθ. 1496. Έκδίδομεν δέ καί ημείς είς ενδειξιν, τ^ς δέσεως* 

εν τί εκειτο τό γυμνάσιον, ώς είάομεν ανωτέρω.

S

και μεγάλο
'γΐ I... υχων αρετής

χαριν 
υλαις.

Αυτή εδρέθη νεωστί και εΰρίσκεται έν τφ σταφιδώνι τοϋ Π. Ζιρμποπού- 

λου έπί λευκοΰ μαρμάρου, κεχωσμένου τό πλεϊστον, ώστε δέν δύναται τις νά 

επιχείρηση την καταμέτρησιν αύτοΰ, καί έξ ανάγκης άρκεϊται είς τό φαινό

μενου μςρος.

4

επι ιερεως Κρεσφοντού έτους ρνζ 

αγωνοθέτης

1 Corpus inscrip. Graec. quarta pars Pelopon. sect. Ill κλ. Άριθ. 13i8.—1498.
2 Άρχαιολογ. και ίστορικ. έρευνα περί Φαρών καί Καλαμών ύπό ’Αθαν. Πετρίδου σελ· 

60—61 σημ. 1 Μ. Καλαμών 1875.
3) Λόγος περί φιλοσοφίας και τής δι* αύτής προόδου τής άνΟρωπότητος Εν γίνει, Εκφωνη

θείς Εν τή λέσχη Καλαμών καί δημοσιευΘείς έν τφ περιοδική Αθηνών «Σωτήρι», άριθ. 5, 
σελ. 74 κεξ.

Τιβ. Κλαυδιος Κρισπιανου υιός Αριστομένης 

ιεροθυται
Αριστόβουλος Αριστοβούλου Νοβιος Αιλιανος 

γραμματευς σοφος χαλειδοφόρος

Κλαυδιος Τρωιλος.

Αυτή η έπιγραφη εΰρίσκεται νΰν έν τφ κοιμητηρίφ τοΰ χωρίου Μαυρορ- 

ριάχι εις τόν ναόν τοΰ ’Αγίου Νικολάου (Ποσειδώνος τό πάλαι, ώς εί'πομεν 
καί άνωτέρω) παρά τΐί είσόδφ αύτοΰ πρός Ν. εις άρχαίαν στηλην, fa τό μέν 

μ-ηκος μέτο. 1, 83, τό δέ πλάτος 0, 50. "Αλλοτε δ’ ύπήοχεν είς την Άκρό- 

πολιν Ίθώμην, δπου Κυριάκός δ έξ Άγκώνος περιηγητής λέγεται δτι είδεV 
αύτην, καί έκ τούτου, καθάπερ λέγει ό Βοίκχιος, παρέλαβον οί άλλοι καί 
έδημοσίευσαν κατά διαφόρους έποχάς, ώς ό 'Ρεϊνέσιος', Ούάλπολ,^ καί λοιποί.$ 

Άλλά τό ζητημα είναι, πώς μετεφέρθη έκ της κορυφές τοΰ ορούς κάτω είς 
την κοιλάδα καί πότε ; είς αύτάς τάς ερωτήσεις δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν 

ούδεμίαν άπάντησιν' καθότι ούδέν περί αύτών έπιστάμεθα' έν δμως φαίνεται 

βέβαιον δτι αί μετακινήσεις καί μεταθέσεις τών αρχαίων λειψάνων ύπό 

αμαθών καί αγραμμάτων άπό ενός τόπου είς άλλον έπιρρίπτουσι σκιάν είς 

τάς έρευνας τών έπιστημόνων και συνεπάγονται την σύγχυσιν τών παρατη
ρήσεων, ώς συμβαίνει ένταϋθα' έπειδη έάν παραδεχθώμεν δτι έ’κειτο έπί τ-ής 

ζορυφνίς τνίς Ίθώμης, βεβαίως ύπηρχεν είς τό ίεοόν τοΰ Ίθωμάτα Διός, δπερ 

κατά την έποχήν τών'Ρωμαίων Αύτοκρατόρων εύρίσκετο είς παοακμήν'έάν δέ 
πάλιν παραδεχθώμεν δτι έ'κειτο είς τόν έπί τ'ης έν τγι κοιλάδι Άκροπόλεως 

της Μεσσήνης ναόν τοΰ Ίθωμάτα Διός, τότε φαίνονται μέν εφαρμόσιμα τά 
έν τνϊ έπιγραφη, άλλ’ έπέρχεται σύγχυσις τών δύο ιερών τοΰ Ίθωμάτα, καί 
δ έπιστημων δέν δύναται νά άποφανθγ; έν άκριβείγ είς ποιον τών δύο άνηκει, 

καί ποΰ έγίνοντο οί αγώνες καί αί θυσίαι κλπ. Καί ταΰτα πάντα προέρχον
ται διότι δέν περισυνάγονται έγκαίρως ύπό τών αρμοδίων, άλλ’ έγκαταλιμ- 

πάνονται είς την ύπό τών τυχαίων άνθρώπων αρπαγήν καί καταστροφήν, ώς 
συνέβη έν τγ άρχαίγ Θουρία, δπου ό Γάλλος Λεμπα άναφέρει τρεις έπιγρα- 
φάς τάς οποίας τώρα δέν εύρίσκω' διότι συνεθραύσθησαν αί στήλαι ύπό τών 

άμαθών γεωργών' καί τοΰτο μέλλει συμβαίνειν, εως ού συνετισθώσιν οί αρ 
μόδιοι καί προνοησωσι περί της διασώσεως καί συντηρησεως αυτών απαν

ταχού τών ελληνικών χωρών.

5 

έτους 
ρια

1 gynt. inscript. ν. 52. ρ. 386.
2 Walpole travels ρ. 565 32.
3 Corp. inscrip. Graec, ?v0’ άν. Άρ. 1297, 
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επι ιερεος του Διος του ϊθωματου 
Απελλιωνος του Φίλιππου αγωνο
θέτης Αυφιδιος Συμφορος.

ιεροθυτ-αι

Γ. Κασιος Σωζομενας 

χαλει. 
δοφορος.

Α5τη η επιγραφή έστίν άνέκδοτος καί έοικυΐα τίί ανωτέρω' παραπηρ·?- 
ται δέ χρονικόν διάστημα τεσσαράκοντα έξ. έτών μεταξύ αύτών, άνηκουσώή 

ώς φαίνεται, είς τό αύτό Ιερόν τοϋ Ίθωμάτα Διός, καί πιθανώτερον, ·ίς τό 

κάτω τό έν τη Άκροπόλει της Μεσσήνης. Εύρέθη δ’ έν τώ σταφιδώνι Άθα 

νασίου ΐερέως Βιλάλη έπί στηλης τριών μέτρων σχεδόν τό μ$ίκος καί άπεστάλη 
μοι ύπό τοϋ εκεί δημοδιδασκάλου κ. Σταύρου Οίκονομάκη έξ 'Αρεοπόλεως 

τίίς Δ. Μάνης όμοϋ μέ άλλας έζ, άς παρακατιόντες θέλομεν ίδεΐν νϋν τβ πρώ
τον έκδιδομένας. Καί ένταΰθα άπαντ^ η λέξις χαΛειδογόγος, ητις, κατά τόν 

σοφόν Βοίκχιον (έ'νθ’ άνωτ.) σημαίνει τόν μεταξύ τών ιερέων άχρατο^όρον 
λεγόμενον, καί ίδίφ έν ταΐς Βακχικαϊς πομπαϊς καί πανηγύρεσιν, ών πολύ, 
δέν Απομακρύνονται καί οΐ έν τοΐς ιεροΐς αγώνες καί θυσίαι, οΐοι οί. έν τφ» 

τοΟ Ίθωμάτα Διός τϋς Μεσσήνης γινόμενοι.

& 

σεν®

Εΰρίσκεται έπί μαρμάρου έπιμηκους, παραλληλογράμμου, έκτισμενου είς 
τόν τοίχον τοΰ παλαιού οικοδομήματος, δπερ άλλοι μέν λέγουσιν δτι άνηκεν 

εις μετόχιον τοΰ Μοναστηριού Βαλκάνου, ηδη κατβστραμμέ»ον' άλλοι δέ εις 
αυτά τά ερείπια, έν οΐς θεωρείται ύπάρ/ον αύτό τό έν Μαυρομματίω πρό- 
τερον διατελοΰν Μοναστηριον Βουλκάνου.

7

Ευφρόσυνη χαιρβ.

Εΰρίσκεται έν τφ σταφιδώνι Άθαν. Πλακουδάκη έπί πλακός έκεϊ άνα- 

καλυφθείσης νεωστί καί τεθείσης έπί τοίχου έντός τοΰ κτήματος κατα- 
σκευασθέντος. Αυτή, έάν ύποτεθγ δτι δέν μετηνέχθη ένθάδε άλλαχόθεν, υπο
δεικνύει δτι ένταΰθα εκεςτο τό πάλαι τό νεκροταφείου τις αρχαίας πόλεως.

8

η . . . . ος Ζευξίδαμου έτους ...
αγωνοθέτης >

'£023

... . . ητος Αγαπητού 
ιεροθυται

.... ωνιος Αγαπητού’ 

.... μένος Αγαπητού 
(γραμ)ματευς Έπιγο...................

Κεΐται δ’ αυτή έν τφ συκοπεριβόλφ τοΰ Μιχαήλ Πετροπουλου κατά την 
δε ξιάν γωνίαν αύτοΰ έπί πλακός έν τώ τοίχφ κεχωσμένης, ολίγον εις τό έδα

φος τοΰ άγροΰ έκτεινομένφ’ έστι δ’ ανέκδοτος καί έκ τών είς τούς αγώνας 
άναφερομένων, οίαι αί ύπ’ άριθ. 4 καί 5 Ανωτέρω- άλλ’ ατελής, ώς τ®* 

Οραυσμίνης τίίς πλακός κατά τε την αρχήν καί τό τέλος,

9

... η π)αλις 

Λ»υ(κιο)ν. Λικινιον υιόν 

Μουρηναν ιμπερατορα 

τον αυτας ίυεργβταν.

Εΰρίσκεται έντός περιοχές Αρχαίου ναοϋ κατεστραμμένου, έπι τετραγώνου 

λίθου, ύποκάτω σχεδόν ένός φυτοΰ έν τφ σταφιδώνι Ήλία Κουντούρη. ’Έστι 

δ’ Ανέκδοτος.
10

ος Δαμοφωντος
«) γαλμα(το)ς αγ. ... 
και (τ)αι πολει

Κείμενη έν τφ σταφιδώνι Κ. Κότσαρη είς λίθον είς δύο τεθραυσμένον μέρη 

δέν είναι πληρης' έπειδη είς τό άλλο τεμάχιον φαίνονται τά έξίίς γράμ

ματα £. ΩΝΟ£ ΔΑΜΟ · . . καί ύποκάτω τούτων τάδε ΤΟΥ ΓΕ κέ- 

κτηται όμως ού μικράν την αξίαν την επιστημονικήν, καθόσον έν αύτίί ά- 

ναφέρεται ό ύπό τοΰ Παυσανίου μνημονευόμενος περίφημος γλύπτης, ό Δαμο- 

φφν, θν οι Μεσσηνιοι προετίμησαν άλλων, καί αύτόν παρεκέλευσαν πάντα 

τά έκ λίθου έν τίί πόλει άγάλματα γλύψαι καί έν τοΐς ιερείς άναστησαι, καί 

κατά την φράσιν τοΰ Παυσανίου, τά μεν δη τοΰ Λίθου Λαμοφαντος, δς είρ- 

γάσατο, Μεσσηνίαν δε δτε μη τούτον, αΛΛον γε ούδενα Λόγου ποιήσαντα 
άζίας οίδα άγάΛματα (έ'νθ’ άνωτ,). Είς ποιον δ’ άναφέρεται τό έν τίί επι
γραφή άγαλμα έκ τών θεών, δύσκολον είναι νά άποφανθη τις’ διότι, ώς εί'- 

πομεν άνωτέρω, πολλά θεών άγάλματα ό Δαμοφών έν Μεσσηνγ] έ'γλυψεν- ί'σως 

αί άνασκαφαί έπιλύσωσι τό ζητημα τοϋτο τίί Ανευρέσει τοΰ έγγύς που τε-
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θαλμένου άγάλματος, ουτινος μνεία γίνεται έν τγ έπιγραφή. Πρδς τδ παρόν 

τυχαίως άνεκαλυφθη πρδς Δ. της θέσεως, έν ·ρ η επιγραφή, εύμέγεθες ανά

γλυφου βοές εχ. λίθου.
Η

δημοψιατι.....................ας

Εύρίσκεται εις τδ άνω μέρος τοΰ σταδίου έπί λίθου 2,28 τδ μίκος, καΐ έν 

άλλφ λίθφ κατά σειράν κειμένω ταΰτα’

δ)ιαζον ..... ωμπ

καΐ έν έτέροις τά^επόμενα’

αμεο ...

Ευμ(αι)ον 
Κλαυ(διον).

χο . . . νε.

Πρδς Α. σταδίου τοΰ υπάρχει καΐ παραστάς αρχαίου ναοΰ παρά τφ σταφίδων^ 
Αθανασίου ίερέως.

12

Κεΐται έν τώ σταφιδώνι Κ. Άθανασοπουλου επί λίθου 0,40 τδ μίκος κα* 

0,32 τδ πλάτος’ έστιν ανέκδοτος, ώς νεωστΐ άνευρεθεϊσα κα'ι άποσταλεϊσα 

μοι ύπδ τοϋ άνω είρημένου δημοδιδασκάλου κ. Οίκονομάκη, ώς καΐ αί Ιπόμε- 

ναι επιτάφιοι.
13

αλλιμαλω χαίρετε.

14
σωστρα...............ν. ...

’Εκ τούτων η μέν πρώτη κεΐται έν τώ άγρφ Κουβελάκη πβδς Δ. τοίχο» 

τινδς έπί λίθου τό μήκος 0,35, τό πλάτος 0,60* ή δέ δευτέρα έν άρχαίφ ναφ 

κατηρειπωμένφ έπΐ πλακός κεχωσμένης έν τφ έδάφει.

15

Σωτέλης

αρχοι.
λιμνατι . ·

ιεριτευσαντ.

Εύρίσκεται έ'ςωθεν τίς οικίας Δ. Μπελοπούλου έν τοίχω τινΐ έπΐ λίθου 
τδ μίκος 0,31, τό δέ πλάτος 0,20.

16

.... .........................λασεναμαι................ a

. . μενού και ποτι τα κοινά τας πολι ....

.. ετικωτατα αυτός τε απο τας πρωτας αλι. .
. . τε και καθαρως ταν νεότατα παρεσχημε . . .

. . τέραν ούτε πιστει περί των εγχειρισθεντων
. . ι του πατρός ελασσουμενος δια δη παντα

. . παντας τους ταν πολιν κατοικουντας επι τωι τε

. . . ιλον και απαντασαι επι ταν εκκομιδαν αυτου 

απο χρυσών κ κατασκευασαι δε αυτου και 

. . . ολιος τοπω και αν . . ι ι ι . ν αγαλμα και επιγρα- 
(φ)εσθαι αυτωι κατ ενιαυτόν υπο του αγωνοθε . . 

αρι . τ . . . . νέτο και θύμα οι έρμο .... τας ιτ . . 

...... αν πσογ...............ι πολιν κα . . . .

Εύρέθη 20 βήματα μακράν τοΰ σταδίου καΐ μετηνέχθη ώς μικρά πλάξ 

καΐ έλαφρά είς τό σχολεΐον τοΰ χωρίου τη επιμελείς τοΰ είρημένου φιλομου- 
σου δημοδιδασκάλου, κ. Οίκονομάκου’ είναι δέ τεθραυσμένη είς τό άνω, κάτω 

καΐ είς τό άριστερόν μέρος, έχουσα νΰν μήκος 0,23 καί πλάτος 0,35.

17

Κοιντος Πλωτιος . . . . ν επεσκευασευ.

Αδτη εύρίσκεται παρά τό περίφημου Δίπυλον, ου άμα έξελθών τις άπαντά 
κυκλοειδές οικοδόμημα συνεχόμενον καί μεγαλοπρεπέστατου, άτε δη έκ μαρ

μάρων μεγάλων καί τετορνευμένων συγκείμενον* κεκοσμημένον δε άγάλμασι 

καί γραφαΐς ποικίλαις, αΐτινες άπασαι μετά τών αγαλμάτων έξηφανίσθησαυ’ 
ύπεμφαίνονται δ’ αί θέσεις μόνον αύτών τανΰν’ έν μιί£ τοιαύτη ΒΑ κειμευη 

υπάρχει η άνωτέρω επιγραφή έπι λίθου έντετειχισμένου* έξεδόθη και ύπό 
πολλών άλλων σοφών, άλλ’ ούχ ίίττου καΐ ένταΰθα συμπεριελάβομεν πρδς 

συμπληρωσιν τίς τοΰ θαυμαστοΰ Διπύλου παραστάσεως μη έλασσουμένης 
σχεδόν τίς τών προπυλαίων τών ’Αθηνών. Εί καί έρείπιον, κινεί είς θάμβος 

τόν πεοιηγητην, είς δέ τόν εύαίσθητον Έλληνα διεγείρει ρίγος ιερόν άναμι- 

μνησκόμευον τηλικοΰτου εθνικού μεγαλείου παράγοντος Αριστοτεχνήματα, 

οΐα ή άνθρωπότης είσέτι δέν παρηγαγε.
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Αυρηλεον Αντων«ινον 
αυτοκρατορα αποδεδειγμένου 

Λουκιου Σεπτιμιου Σεουηρ(ου) 
αυτοκρατορος ευσεβούς Ι1(ερ.) 

τινακος Σεβαστού Αραβικού α. . . 
Διαβηνικου υιόν Θεού Μάρκον 

Αντωνεινου ευσεβούς Γερμα

νικού Σαρματικου υιωνον 
Θεού Αντωνεινου ευσε
βούς εκγονον Θεού Αδρι- 

ανου και θεού Τραϊανού 
Παρθικού και θεού Νερ- 
βα απογονον η πόλις

Ή Μεσσηνίαν.

Εύρίσκεται κα'ι αύτη έν τφ σταφιδώνι τοΰ 'Αθανασίου ίερίως Μπιλάλχ) 

έπΐ λίθου τά μήκος 0,80, τό δέ πλάτος 0,60.

16
α πόλις. .

. . . λτων Μεσση. .. .

Φλααυιαν κλε. . . .
. . αν ιερειαν Λιμν(ατ ιδος) 

Αρτεμιδος κατε...............

].. . . νέτας και ευτε. ...

χαριν.

Κεΐται έν τώ σταφιδώνι τοΰ Δ. Μπελοπούλου' αί διαστάσεις τοΰ λίθου 

δέν κατεμ ετρηθησαν διά την έπίχωσιν.

Και ταΰτα μέν περί τών έν Μεσσήνη έπιγραφών κα'ι λειψάνων της αρ
χαίας πόλεως. Ό εκεί δημοδιδάσκαλος κ. Σ. Οίκονομάκης μοι έγραψεν δτι καί 

άλλαι έπιγραφαί ύπάρχουσιν, άνακαλυπτόμεναι διά μικρών τινων άνασκαφών 

άς αύτός έκ περιεργίας επιχειρεί έκ διαλειμμάτων- επιφυλάσσεται δέ νά 

μοι τάς άνακοινώση.

ζ'- ΙΙερί ΐοΰ μοναστηρέου τοΰ Βουλκάνου.

Τά μοναστηοιον τοϋτο κατά πρώτον συνεστάθη εις τάς κορυφάς τοΰ 
όρους Τθώμης καί ίδί^ρ παρά τόν ίερον χώρον τοΰ Ίθωμάτα Διός, ουτινος τόν 

ηίαόν οί χριστιανοί μετέβαλον, καΐ έπί τών θεμελίων εκείνου άνηγειραν τόν 

τ·ης Παναγίας’ πότε όμως έγένετο η σόστασις τοϋ μοναστηριού, καΐ ύπό 

τίνος, άγνοεϊται’ διότι κατεκάησαν τά τε έγγραφα καί η βιβλιοθήκη αύτοΰ, 

έξ ών ηδυνάμεθα νά φωτισθώμεν περί τούτου. Γνωστόν μόνον είναι δτι κατά 
την ις·' καί ιζ' εκατονταετηρίδα ηναγκάσθησαν οί μοναχοί νά έγκαταλείψωσι 

την έπί τ^ς κορυφής τοΰ ό'ρους μονήν καί νά έγκατασταθώσιν είς την κοι
λάδα κάτωθεν τοΰ ορούς εις τόν χώρον, ένθα σήμερον ύπάρχει τό χωρίον 

Μανρο[ΐμάτι η Μαυρομματιαΐς, κατά Βοίκχιον (έν τφ Corpus κλ. ένθ’ άνωτ.) 
τό πάλαι δ’ ή άρχαία Μεσσηνη. Έκεϊ είχε τό μ.οναστηριον εκκλησίαν τινά 

ύπό την κατοχήν αύτου καί παρ’ αύτην μιτόχιογ, ώς συνήθως καλοΰσι τά 
τοιαΰτα οικοδομήματα οί καλόγηροι’ είς τό μετόχιον λοιπόν τοϋτο οί μοναχοί 

άποκατέστησαν τό μοναστηρίον.Άλλά καΐ ένταΰθα οί Τούρκοι δέν έπέτρεψαν 

την μονιμότητα της μονής, άλλ’ ό ιδιόκτητης, Τοΰρκος άγάς, τοϋ χώρου τνίς 

αρχαίας Μεσσήνης, θέλων νά άποκαταστηση καΐ νά συγκρότηση κώμην 
συνοικίζων αύτην έκ διαφόρων περίοικων, έστενοχώρει πολυειδώς καΐ πολυ- 

τρόπως τούς μοναχούς, δπως έξαναγκάση αύτούς νά άναχωρησωσιν έκεΐθεν, 
καΐ ούτως οί καλόγηροι εύρέθησαν εις περισπασμούς μεγάλους, καΐ έπΐ τέλους 

άπεφάσισαν νά έγκαταλείψωσι καΐ την θέσιν ταύτην' είδότες δέ οτι παρά 

τάς άνατολικάς πλευράς τοΰ ορούς Ευας ύπηρχε τόπος έρημος, ένθα κατά 

τόν μεσαίωνα ύπήρχεν ή κώμη Τζέμη καλουμένη \ κατά την σημερινήν 

βρυσιν τοΰ μοναστηριού, ήγόρασαν τόν τόπον τοΰτον, τόν παρά την Τζέιιητ 
κείμενον, καί έν αύτώ έκτισαν τό νΰν σωζόμενον μοναστηριού, ουτινος ό ναός 

έχει τό έδαφος έστρωμένον έξ άρχαίων λίθων, δπως καί αί στηλαι, άς έλαβον 
έκ τίνος αρχαίου ναοΰ, κειμένου είς την άμπελον την έγγύς της μονής, δπου 

καΐ τάφοι πολλοί άνεκαλύφθησαν- είς δέ τά τειχία τοΰ ναοΰ της μονής ύπάρ- 
χουσιν έντετειχισμένοι καί δύο πόδες άγάλματος τίνος. Πρό της έπαναστά

σεως ή μονή Βουλκάνου είχε καί βιβλιοθήκην έκ χειρογράφων, άλλά κατε- 
στράφη είς τό παντελές' διεσώθησαν δέ μόνον τέσσαρα σιγίλλια έν μεμβρά- 
ναις, ών άντίγραφα δημοσιεύομεν εφεξής κατά χρονολογικήν σειράν ύπό τά 

στοιχεία A Β Γ καί Δ.
Έκ τούτων τών σιγιλλίων καταφαίνεται άριδηλότατα, οΐας καί όπόσας 

καταστροφής ύπεστη πολλάκις ·$ τε μονή καί ή άτυχης Μεσσηνία' δύο δέ 

τούτων, τα αρχαιότερα, άναφερονται είς την έπί της κορυφής της Ίθώμης 
μονήν, ητις καί Δορκάνος έλέγετο' τά δέ δύο τελευταία, εις την νεωτέραν 
οικοδομηθεΐσαν μ.ονην, είς ην καί άποδίδοται ή ονομασία ΒονΛχάνος. Τί 

λοιπόν νά ύποθέσ-ρ τις ; μήπως ή αρχαιότερα έλέγετο δορκάνος καί ή

1 Ή κώμη Τζέμη, σήμερον κατεστραμμένη, κατείχε θέσιν άρχαίας τίνος κώμης ώς ?κ 
τών ΐρειπιων καταραίνεται- τό δέ νΰν μο.αστήριον κεΐται μεταξύ Ιθώμης καί Εΰας.

2 Εις το Β' σιγίλλιον γίνεται μνεία τής ονομασίας Βουρκάνοο άποδιδοοάνη καί εις τήν 
έπΐ τής κορυφής τοΰ ό'ρους μονήν, δπερ |π«νξάνει τήν σύγχυσή. 
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νεωτέρα ΒουΛκάνος, καί εντεύθεν μετεδόθη και τώ δοει Ίθώμης η όνομασί® 

αυτή ; ουδέτερον τούτων δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν* αί είκασίαι ού μοι 
ηδεΐαί είσιν, καί δσον τό δυνατόν φευκτέαι" έν άρχγ τής παρούσης πρα

γματείας είπομεν άρκετά περί τούτου, καί εις ίκανάς λοξοδρομίας φιλολογι- 

κας προεοημεν, άλλά καί ταύτας πρός δόσιν αφορμές εις σοφωτέρους, δπως 
έίπωσι σοφότερα καί δεξιώτερα.

Ιδού τά σιγίλλια*

Α* 

'f ’Ζεμε/ζΖας· έ.Πω θΐοϋ ’Αρχιεπίσκοπος ΚωνσταντινουπύΛεως 

νιας 'Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Ό Κύριος τόμων ’Ιησούς Χριστός, αληθινός σωτηο καί θεός ημών, επί 
γης έλθών δι’ άκραν φιλανθρωπίαν καί αγαθότητα αύτοΰ, έ'ργοις καί λόγοις 
διδάσκαλος ημϊν χρηματίσας, εις τά τής αρετής έργα, δι’ ών ή σωτηρία 

ταϊς άνθρωπίναις ψυχαΐς προσγίνεσθαι πέφυκεν, έξαναγκάσας καί όδηγησας 

έφάνη, τύπον καί υπογραμμόν εαυτόν ύφαπλώσας· μετά μέν ουν τών άλλων, 

καί ησυχίαν καί ηρεμίαν έτίμησεν, έπί τό ό'ρος άναχωρών, καί έν δρεσι τά 

θειότερα τών θαυμάτων έκτελών, καί πληθη τρέφων έπ’ έρημίαις, καί θεαν- 
δρικώς έπί της γης διατριβών, μετά τών μακαριωτάτων αύτοΰ μαθητών 

καί αποστόλων, κοινοβιακώς ζ-ρν έ'δειξεν, έντειλάμενος, οπού είσί δύο η τρεις 
t , ~ r , , , , / ,

συνημμένοι εν τω εαυτου ονοματι, εκεί εν μεσφ αυτών ενυπαρχειν. Έπεί ουν' 
πολλοί τινες τόν κατά Θεόν ήσύχιον βίον καί κοινοβιακόν ποθησαντες, ό'ρεσι 
καί σπηλαίοις, θείους καί ιερούς ναούς δειμάμενοι, τά σωτήρια έξασκεϊν" ήοε- 
τίσαντο, σταυροπηγίων Πατριαρχικών τούς θείους ναούς κοσμοΰντες έλευθε- 
ρίαις κάί άτελείαις, δπως παντελεύθεροι ό'ντες, έ'ργον έν έχωσι τό έξυμνεϊν 

Θεόν, καί την αύτών έμπόνως ζητεϊν σωτηρίαν, καί ου δύο η τρεϊς συνημ

μένοι ύπαρχουσιν άνά πληθύν αύτούς έν έρημφ, χοροί οσίων αδελφών έγκαθί- 
δρυνται τόν μονηρη θειον διάγειν βίον, καί πρός τοΐς άλλοις έστι καί τό σε- 

βασμιον Μοναστηριον, το Πατριαρχικόν σταυροπηγιον, ώς έν ταϊς καταγρα- 

φαϊς τις καθ ημάς μεγάλης Εκκλησίας μαρ,τυρεϊται, τό έπ’ όνόματι τιμώ

μενον της Παναγίας, τό κείμενον έν τή) κορυφγ τοΰ Βουνού τοΰ Δορκάνου έν 
τ?) Πελοποννησφς άναμ,εταξύ Χριστιανουπόλεως καί Άνδρούσης, είς δόξαν 

Θεοΰ συνισταμενον, καί παρά Καθηγουμένων καί μοναχών έξοικονομούμενον, 

τελοΰν τε ετησίως τη Πατριαρχική περιωπή άσπρα είκοσι πέντε, έκδικη- 

σεως ενεκα, ϊνα τό άνενόχλητον καί άκαταπάτητον ε/η. Καί έδεήθησαν 

οι εν τουτφ τφ θειφ Πατριαρχικοί Σταυροπηγίφ ένασκούμενοι τυχεΐν καί 

ημετερου Πατριαρχικοΰ έπιβεβαιωτηρίου γράμματος, έντελλομένου τό άκα- 
ταδούλωτον εχειν, ώς καί τά λοιπά τών Ιίατριαρχικών Σταυροπηγίων, τρ 

δύλόγφ καί δικαία αύτών αιτήσει έπακούσαντες, έπιχορηγοΰμεν αύτοϊς τό 
παρόν ήμέτερον έγγραφον, δι’ ού καί γράφοντες, έν άγίφ Πνεύματι άποφαι- 
νόμεθα, καί διοριζόμεθα, ϊνα κοινοβιακώς καί κατά Θεόν ζώντες όντως καί 

άξιούσι, καί τό τοΰ οικουμενικού Πατριάρχου μνημονεύοντες όνομα, ώσιν άνε- 

πηοέαστοι καί άκαταπάτητοι καί αδούλωτοι παρά παντός προσώπου ιερω

μένου καί λαϊκού, τελοΰντες μέντιη τ^ καθ’ημάς Μεγάλη Έκκλησή τά 
κε' άσπρα, & έτάχθη. "Ός δε τών απάντων, $ καί τών πλησιοχώρων ’Αρ

χιερέων, $ τοΰ Χριστιανουπόλεως τό τοϋ Άνδρούσης η άλλου του οΐουδητινος, 

τολμήσει έπηρεάξαι τφ Πατριαρχική Σταυροπηγίφ αύτφ της Παναγίας 
τής Κορυφής, ϊό τούς ένασκουμένους έν αύτώ καί άπαιτίίσαι άχρι καί οβολού, 

ό τοιοΰτος, όποιος άν εί'η, αργός έστω, άφωρισμένος τε καί ασυγχώρητος άπό 
θεού, καί μετά θάνατον άλυτος, ταϊς τε άραΐς τών τνη θεοφόρων πατέρων 

υπόδικος, ώς έναντία φρονών ημ·ϊν τε καί τφ δικαίφ αύτώ, άποφαινόμενοι 

καί τοΰτο, όταν ό Ηγούμενος αύτών τελευτησγ), καί χρεία ηγουμένου γένηται 

ΐνα αύτός, ον άν προκρίνωσιν, τοΰτον καί άποκαθιστώσιν, ώς καί τά λοιπά 

ελεύθερα μοναστήρια, άλλά και οτε χειροτονίας χρεία αύτοϊς, μετακαλεϊν 
άδειαν έχέτωσαν, 8ν άν έθελησωσι τών άρχιερέων, % καί άπερχέσΟωσαν 

πρός αύτόν καί την χειρότονίαν έκτελείτων. Είς ουν την περί τούτων δηλω- 

σιν έγένετο καί τό παρόν ημέτερον έπιβεβακοτηριον σιγιλλιώδες γράμμα, καί 

έπεδόθη τή) αύτγΐ θεί^ καί πατριαρχική) Σταυροπηγιακή μονή) της Παναγίας 

τής Κορυφής, καί τούς έν αύτνί ένασκουμένους, εις άσφάλειαν κατά τό ,ζπ*·'. 

έτος έν μηνί Όκτωβρίφ.

Β?

ψ Κύρι,Ι.Ιος ό έκ Βερμοΐας έ.Ιίω Θϊοΰ
Αρχιεπίσκοπος Κων/πό^εως Νέας 'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης»

4* Έπιστημονος Κυβερνήτου έργον άν είη, καί εικότως νομίζοιτο, πολλην 
ποιεΐσθαι την πρόνοιαν, καί φροντίδα τών ών έπιτέτραπται είς κυβέρνησιν* 
οΰτω γάρ τις τών έμπειρί^ τε καί συνέσει διαπρεψάντων πηδαλιούχων την 
ην περ έπιτέτραπται νηα^τρός άκίνδυνον καί ησυχον προσορμίσας λιμένα, 

νύκτας δλας ενίοτε άγρύπνους διετέλεσε, τή) αύτοΰ προνοίιγ καί σοφή) κυβερ

νήσει, μετά πολλάς τρικυμίας καί άλλεπαλληλους κινδύνους ηδέως τφ λιμένι 

προσορμίσας, καί έν άσύχφ ταυτηνί έπιτρέψας σαλέόειν. Έπεί τοίνυν τοϋθ’ 

ούτως έχει, μών τοΰ έπιστημονος κυβερνήτου η μετριότης άπολείψεται; δπου 

καί έκεϊνος μεν, εί τυχόν ναυαγησειεν έν πελάγει, πολυτίμητον αν θησαυρόν 
πραγματείας άπολέσειεν* ή μετριότης δέ ημών έν τφ πελάγει τοΰδε τού 

βίου τό λογικόν έπιτετραμμένη πρός ψυχωφελή) κυβέρνησιν ποίμνιον, εί ψυχι- 

κώς ναυαγησειεν τοΰτο, αθάνατον όντως χρήμα, λογικάς άν ψυχάς άπολέσαι-
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διατελούντων μοναχών τε καί ιερομόναχων, 
ύς έν τή μονή ταυτηί θεαρέστως μονήρη βιον 

τά παρεχόμενα αύτοΐς υπο των εξαρχων 

τά δεινώς άπαιτούμενα, τής μονής

μεν ούκοΰν ώσπερ έν άλλοις πολλήν χρή ήμάς ποιεΐσθαι τήν πρόνοιαν, ουτωδή 

καί τοΰ Πατριαρχικού Σταυροπηγείου τίίς σεβασμίας αμελεί μονής τής Πα
ναγίας τής λεγομένης Κορυφής έν Βι.υρκάνω. Αύτη γάρ πρό χρόνων ήδη πολ

κών σταυροπήγιον ουσα πατριαρχικόν, ύπό τών είς αύτήν άφικνουμένων πα
τριαρχικών έξάρχων, ούκ οίδ’ όπως καταπατεΐται έπί προφάσει δήθεν τών κε' 
έτησίων άσπρων τών διδυμένων αύτοΐς, καί είς ημάς κομιζομένων υποταγής 

χάριν της πρός ημάς, διά τό άπαιτεϊν αύτούς αντί τών κε' έτησιων, ετερα 

πολλά παρά τών έν τή μονή 
ώστ’ έπαναγκκζεσθαι μεν τους 

βιοϋντας, διά τό μή ύποφερειν 
πράγματα, καί τό δυνασδκι αποτίσαι 
άποχωρήσαι, καί ταΰτην έρημωθήναι τό σύνολον, άργίφ καί άλλη παιδειφ 

εκκλησιαστική καθυποβάλλοντες αύτούς, ώς άν κατά τό άρέσκον πράττειεν, 

ά δή πάντα άκριβώς έπισκεψαμένη ή μετριότης ήμών καί πρόνοιαν τής τε 
μονής ταύτης καί τών έν αύτή βιούντων μοναχών καί ιερομόναχων ποιησα- 
μένη, φήθη δεϊν γνώμη κοινή συνυδι.-.ή άποφήνασθαι τών παρευρεθεντων 
ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων τών έν άγίω πνευματι αγαπητών αδελ

φών ήμών καί συλλειτουργών, ϊνα είς τον έφεξής ή μονή αύτη ώς πατριαρ
χικόν Σταυροπήγιον ή άκαταπάτητος, ανενόχλητος, έλευδέρα τών κε έτησιων 
άσπρων, καί μή έ'χωσιν άδειαν οί έκεΐσε πορευόμενοι πατριαρχικοί έξαρχοι 

τό παράπαν άπαιτεϊν παρ’ αυτών τα ετήσια τών κε άσπρων, ενοχλεΐν τε 
καί έπηρεάζειν άογίη καί άλλη ποινή καί παιδείη καθυποβάλλειν αύτούς, 

πλήν τής προσηκούσης τώ έκεΐσε άφικνουμένφ πατριαρχική έξάρχφ τιμής τε 

καί άποδεξιώσεως. Τον αύτον δη τροπον ανενόχλητος η παρα παντός προ
σώπου ιερωμένου καί λαϊκού, άλλά δη καί παρά του κατά τόπον άρχιερέως 

καί τών γειτνιαζόντων άλλως αύτοΐς, άπαιτοΰντες ούδέν άχρι καί ^οβολού, 
άλλ’ έ'/ωσιν άδειαν κατά πάντα έπιμελεϊσδαι καί διοικεϊν την σεβασμιαν 

ταύτην” μονήν of κατά καιρόν Ηγούμενοί τε και Ιερομόναχοι, ούς άν οί πα

τέρες αύτής οίκειοδελώς καί αύτοπροαιρέτως έκλαί'αιντο, διάγειν τε καινο- 

βιαίως καί Οεαρέστως μνημονεόειν τε τοΰ κατά καιρούς οικουμενικού πατριαρ- 
χου, καί μόνου δνομα, ώς καί τά λοιπά πατριαρχικά Σταυροπήγια, τας δέ 

χειροτονίας αύτών ποιεί·· ό κατα τοπον αρχιερεύς- αν δε ιώ Αρχιερεΐ δ, 

χερές εί'η, πορεύεσθαι δπου άν πρός τοϋτο έθελήσωσι ος ό άν τή ημερ<£ 
ταυτηϊ κοινή Συνοδική άποφζσει έναντίος φανείη, τών ίερωμενων μέν ών, 

άργός έστω πάσης ιεροπραξίας' καταφρονών δέ τής άργίας καί άφωρισμένος 

άπό Θεοΰ καί άσυγχώρητος, ώς τή τελείφ υπόδικος καθαιρεσει* τών λαϊκών 

δέ, άφωρισμένος άπο Θεοΰ καί κατηραμένος καί άσυγχώρητος' έπι γαρ τουτφ 
συνεγράφη καί τό παρόν συνοδικόν τής ημών μ,ετριότητος γραμμα, καί 

βπεδοθη τή σεβασμίη μονή είς ένύει^ιν και μ.ειζω τήν ασφάλειαν έν ετει 

<ηχλ' έ. σ.

Γ*

©ewl&ioc Μέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος {Νέας ’Ρώμης) Κωνσταντινουπόλεως 

ΧαΙ Οικουμενικές πατριάρχης.

Τών ύποτελούντων έν τώ μετά σώματος βίφ πραγμάτων, ρευστών κατά 
φύσιν είληφότων τήν ύπόστασιν, παν τό έξ αύτών παλαιωθέν άποβάλλειν 

τό είναι πέφυκε, καί πρός φθοράν καταντάν, ών ένεκα πάντων άπαξαπλώς, 

& κέκτηται πολυχρόνια, φυλάττειν έφιέμενοι, φροντίζουσι κατά καιρούς δσον 

γε έκ πρόνοιας άνθρωπινής άναστέλλειν τά προχωροΰντα καί άναχαιτίζειν 

τής πρός φθοράν ορμής τε καί φοράς διά τής άνανεώσεως τούτων, καί οϊον 
άναζωπυρήσεως, καί τφ τρόπφ τούτφ ,τό ένδύναμον τοΐς πράγμασι παρέχειν 

μεμαθήκασιν, έπί τό σώ'ζεσθαι άνώλεθρα καί πρός μακράν διαμονήν παρα- 

τείνεσθαι, τώ αυτω δέ λόγφ καί τά έκκλησιαστικά πράγματα, δσα κατά 

καιρούς εύλόγως γίνονται τε καί γράμμασι καταστρωννύονται παλαιούμενα 

«πως, και τοι φθοράν έγγιζονται, κατά τό εύαγγελικόν θειον λόγιον, παν τό 

παλαιουμενον καί γηράσκον εγγύς εστιν άφανισμοΰ, ιθύνονται καί διευθετούν
ται διά τής άνακαινίσεως έπί τφ μένειν είς μακρότητα ήμερών* διό δή τά 

παλαιγενή τών γραμμάτων, δσα περ έφθασεν ύπό τών άοιδίμων συντελε- 
σθήναι πατριάρχων επ ευλόγοις αίτίαις, άνανεοϋσθαι ύπό νεωτέρων γραμμά

των ύπό τών έν όστέροις χρόνοις τάς ήνίας διευθυνόντων τής έκκλησιας,έθος 
ήδη άρχαΐον, έκκλησιαστικόν, ού μόνον χρήσιμον άλλά καί άναγκαΐον κε- 

κράτηται, άδιαλείπτως διενεργούμενον ύπό τής εκκλησιαστικής προνοίας 

καί προμήθειας, έπειδή τοιγαροΰν προσεκομίσθη καί ένεφανίσθη ήμΐν ήδη 

ίσον έσφραγισμενον πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα σιγιλλιώδες, έκδεδο- 
μένον κατά τό ?ψλς·' σωτήριον έτος έπί τής πατριαρχείας δηλονότι τοΰ έν 

μακαρίφ τή λήξει πατριάρχου κ. Νεοφύτου, καί διαλαμβάνον δτι τό έν τή 

κατά τήν Πελοπόννησον επισκοπή Άνδρούσης διατελοΰν ίερόν καί σεβάσμιον 

μοναστηριον, τιμώμενον έπ’ όνόματι τής ύπεραγίας δεσποίνης ήμών θεοτό . 
κου, και έπονομαζόμενον τοϋ Βουλκάνου, οπερ έξ αρχής χρόνων ύπήρξε πα

τριαρχικόν σταυροπηγιακόν, έλεύθερον καί άδ'ούλωτον, έγκατηριθμημένον έν 
τφ καταλόγφ τών λοιπών ιερών σταυροπηγιακών μοναστηρίων τών κατα- 
γεγραμμένων έν τφ ίερφ Κώδικι τής καθ’ημάς του Χρίστου Μεγάλης Εκ

κλησίας, άλλ’ επειδή συνέβη κατ’ έκεΐνο καιροΟ διά τάς κατά τόπον άνω- 

μαλιας αποστερηθήναι τών αρχαίων πατριαρχικών σιγιλλιωδών γραμμά

των, τών πεφιλοτιμημένων αύτφ κατά καιρούς καί παριστώντων τά τής 
αρχαίας αύτών σταυροπηγιακής αξίας καί έλευθερίας, δέον έκρίθη τηνικαυτα 
κοινή συνοδική διαγνώσει κατά τήν γενομένην θερμήν ικεσίαν τών έν αύτφ 

όσιωτάτων πατέρων, άνανεωθήναι τήν δπως δήπως άμαυρωθεΐσαν ταΐς και*- 
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ρικαΐς περιστάσεσι σταυροπηγιακήν αύτοΰ άξίαν’ κάντευθεν έξεδόθη τδ fa- 

θέν πατριαρχ ιακόν καΐ συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα έπιτηροΰν τά τής άρ- 
χαίας αύτων ελευθερίας’ ήδη γοΰν αυθις δ’ οί είρημένοι πατέρες φροντίζον- 

τες τής συστάσεως καΐ αύξήσεως κα'ι βελτιώσεως τοΰ αύτοΰ ίεροΰ μοναστη
ριού προσέδραμον τή προνοί^ς και κηδεμονία τής καθ’ ήμάς τοΰ Χρ. Μ. ’Εκ

κλησίας, καΐ έδεήθησαν θερμώς άνανεωθήναι τό είρημένον πατριαρχικόν 
καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα, έπ'ι συστάσει κα’ι διαρκέστερη διάκον·»? 

τοΰ αύτοΰ ίεροΰ μοναστηριού, ών την αί'τησιν εύλογον ούσαν καί δικαίαν εύ· 

μενώς άποδεξάμενοι, ώς μάλιστα φροντίζοντες τής συστάσεως τών ιερών κα
ταγωγίων, έ'γνωμεν έπιβραβεΰσαι αύτφ την έπισύστασιν κοινή συνοδικοί δια- 

γνώσει διά προσφάτου πατριαρχικού καΐ συνοδικού ημών γράμματος εις 

ελευθερίαν αύτοΰ, διεξαγωγήν, αΰξησίν τε καί βελτίωσιν’ οθεν γράφοντες 

άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ημών σεβασμιωτάτων αρχιερεών καί 
ύπερτίμων τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουρ

γών, ΐνα τό ρηθέν ιερόν μοναστήριον τό κείμενον κατά τήν έν ΓΙελοποννήσφ 
επισκοπήν-Άνδρούσης, καί τιμώμενον μέν έπ’ όνόματι τής ύπεραγίας δε- 

σποίνης ήμών Θεοτόκου, έπονομαζόμενον δέ τοΰ Βουλκάνου, μετά πάντων 

τών κτημάτων καί αφιερωμάτων αύτών κινητών τε καί ακινήτων, οσατε πρό

τερον έ'σχε καί δ'σα περ άν, Θεού εύδοκοΰντος, προσκτήσηται, μετοχίων τε 

καί παρεκκλησίων αύτοΰ, καθώς άνωθεν διετέλεσε πατριαρχικόν σταυροπη

γιακόν, τφ Καταλόγφ έγκατηριθμημένον τών λοιπών σταυροπηγιακών μονα- 

στηρίων τοΰ καθ’ ήμάς άγιωτάτου άποστολικοΰ, πατριαρχικού καί οικουμε
νικού θρόνου, ούτω καί εις τόν έξης άπαντα αιώνα υπάρχει καί λεγεται καί 
παρά πάντων γινώσκεται πατριαρχικόν σταυροπηγιακόν ελεύθερον καί άκα- 

ταπάτητον, καί μηδενί άλλφ ύποκείμενον, είμή τω καθ’ ήμάς άγιωτατφ 
οικουμενική τούτφ θρόνφ καί ύπ’ αύτοΰ μόνου κρινόμενον και άνακρινόμενον, 

μ,νημονευομένου έν αύτω τοΰ κανονικού πατριαρχικού ονόματος έν πασαις ταϊς 
ίεραϊς τελεταϊς καί άκολουθίαις, ώς νενόμισται, καί μηόενί μ,ηδεν όφεΐλον 

παρέχειν είμή τό διωρισμένον ανέκαθεν έτήσιον πρός τήν καθ’ ήμάς τοΰ 

Χρισ. Μεγάλην εκκλησίαν, είς σημεϊον ύποταγής καί γνωρισμόν τής σταυ
ροπηγιακής αύτοΰ αξίας, καί μηδείς ποτέ άδειαν έ'χτ), ούτε ό άγιος τοΰ το- 
που άρχιεοεύς καί έπίσκοπος Άνδρούσης ή άλλος τις, κατεπεμβαινειν τοΰ 

ρηθεντος ίεροΰ μοναστηριού, καί ένοχλεϊν καί επηρεαζειν τους ενασκούμε

νους πατέρας καί δόσιν άπαιτεϊν παρ’ αύτών πολλην ή όλίγην, ή τών πραγ 

μάτων καί άφιερωμ-άτων αύτοΰ άπτεσθαι’ οί δ’ έν αύτφ συνασκουμενοι όσιω- 

τατοι πατέρες όφείλουσι διάγειν σωφρόνως καί εύτάκτως καί τηρεϊν άπαρα- 
βάτως τούς ορούς τοΰ μοναστηριακού βίου καί φροντίζειν τής αύζήσεως καί 

βελτιώσεως τοϋ ίεροΰ τούτου Μοναστηριού, καί όπόταν εν χρειφ χειροτονιας 

γένωντα.ι, έχωσι προσκαλεΐν, 8ν άν βουλωνται τών4 πλησιόχωρων αρχιερεών 

έπί τω έκτελεϊν έν αύτφ τάς χειροτονιας μετά πάσης τής κανονικής παρα- 

1013
κλησεως, ώς νενόμισται, άλλά δή καί έν χρεί<^ ήγουμένου γενόμενοι, έχω- 

σιν έκλέγειν ενα έξ αύτών, ος άν εί'η άξιος, καί τοΰτον κοινή γνώμν] xei- 
θιστγ-ν ηγούμενον’ §ς δ’ άν καί οποίος άπ’ έναντίας κινηθείς συνοδικοϊς ή'δη 

επιζυρωθεϊσι πρεσβειοις τοΰ ίεροΰ τούτου μ.οναστηρίου, τολμ.ήσν; οίφδήτίνι 
τρόπφ διασεΐσαι τά τής αρχαίας αύτοΰ σταυροπηγιακής αξίας καί έλευθερίας 

κατ’ επήρειαν ή'ντιναοΰν ύπάγειν αύτφ τε καί τοϊς ένασκουμένοις πατρά- 
σιν, ό τοιοΰτος οποίας άν εί’η τάξεως καί όποιου βαθμού, άφωρισμένος εΐη 

παρά τής άγιας καί όμοουσίου καί ζωοποιού καί αδιαιρέτου μακαρίας τριά
δας, τοΰ ενός τή φύσει Θεοΰ, καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος, καί μετά τόν 

θανατον άλυτος, καί πάσαις ταϊς συνοδικαϊς καί πατριαρχικαϊς άραϊς υπεύ

θυνος καί υποκειμ-ενος τφ πυρί τής γεεννης. "Όθεν είς έ'νδειξιν καί ασφάλειαν 

εγενετο τό παρόν ημ,ετερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον έν 
μ,εμβραναις γραμμα καί έδόθη τφ ρηθέντι ίερφ μοναστηρίφ τοϋ Βουλκάνου 

εν ε'τει αψξθ' κατά μήνα Οκτώβριον έπινεμήσεως γ'.

("Επονται αί ύπογραφαί τών Συνοδικών, άλλά δυσανάγνωστοι διά τήν 
συνήθη μεσαιωνικήν μορφήν αύτών).

Δ'

Γρ?χ<ίγ>ι<κ έΛέφ &eov ΆηχιεπΙσχοπος KarjjtiJhai: Νιας 'Ρύμης καί 

Οΐχονμεπχός Πα^οιάρχης.

*Οσα μέν κατά τούς θείους θεσμούς και τούς Άποστολικούς καί Συνοδι

κούς κανόνας τυγχάνει διακυβερνώμενα, πολλήν έ'χουσι τήν χάριν παρά Θεού 

καί τό τέλος μέγιστον’ δσα δέ τούναντίον παραβαίνει τών ορών έκτρεπόμενα, 

έν τούτοις προφανής ή ακοσμία, κατάδηλος ή φθορά, καί έπί πάσιν ή τών 
ψυχών απώλεια. Εί γάρ καθάπερ οί περί τών καθ’ εκαστα έκκλησιών νόμοι, 

ουτω καί οί περί τών Σταυροπηγιακών μοναστηρίων τών ύπό τω καθ’ ήμάς 
άποστολικώ καί Οίκουμενικφ θρόνφ άπαράτρεπτοι διεφυλάττοντο, καί τής 
κατά νόμους έπιμελείας καί προστασίας κάκεϊνα ήξιοΰντο παρά τών αεί πα- 

τριαρχευόντων, ούκ άν τοσαΰτα καί τηλικαύτα τά δεινά τοϊς μοναστηρίοις 
συνέβαινον, άλλ’ έπειδή, ούκ οϊδαμεν όπως, τών ιερών παρημελημένων νό

μων, είς τοσαύτην προήλθον ακαταστασίαν καί έλεεινήν απώλειαν τά ιερά 
ταΰτα καταγώγια, διά ταΰτα ευθύς άνειληφόσιν ήμϊν τούς οί'ακας τοΰ πάγ

κοινου τουτουι σκάφους έ'δοξε πρός τοϊς άλλοις καί τά παρημελημένα αύτά 

εύαγή μοναστήρια διορθώσασθαι, άφορώσι πρός τό έκείνων συμφέρον, ώς μέλη 

γνήσια ό'ντα τής καθ’ ήμάς άγιας τοΰ Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας καί τφ 

σταυροπηγιακφ καί πατριαρχική προνομίφ τετιμημένα. Άλλως τε, ούδέ και

νούς τινας άφ’ εαυτών νόμους φέρουσιν, άλλ’ άρχαίους άνανεουμένους καί γέ- 
ραρούς’ τήν γάρ τών εκκλησιαστικών πραγμάτων προστασίαν τοϊς έπισκό- 
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ΐΐύΐζ επίτρεπουσιν οι ιεροί νόμ.οι καί κανόνες, τόν τοΰ θεοΰ φόβον προτίθεσθ’α·ϊ 
Λιακελευόμενοι, ινα, ειγε δεοιντο, και αυτοί άπολαμβάνωσιν, Sv τρόπον § 

λτ; των άγιων Αποστολών κανών, και ®ι κε’ τής έν Άντιοχείρρ ίεράς συ
νοδού, και η εν Χαλκηδόνι, ού μήν άλλά καί τής έν Νικαία, δτε ια.' κα'ι ό 

ιβ και τής εν Αγκυρα ο ιε' καί ό μ θ' τής έν Τρούλλω, και άλλοι πλεϊσθ-’ 

ύσοι σεπτοί νομοί καί κανόνες σαφώς φαίνονται την τών ιερών Μοναστηρίων 
έξουσιαν τοΐς επισκόποις διδόντες, ώστε μ,εταλαμ.βάνειν μέν καί αυτούς τών 
δεοντών, ειγε δεοιντο είς τάς εαυτών χρείας, την δέ περί εκείνα έπιμέλειαν 

μ.εγιστην τε καί ως Θεού εφορώντος πβιεΒϊΟαι, ϊνα- προστατεύωσιν α-ύτών·, 

και οικονομους καί επίτροπους κα’ι ηγουμένους άποκαθιστώσιν έν αύτοϊς, κα
λώς περί τής αυζησεως και βελτιοισεως τούτων έπιμελούμενοι-, ίνα μ.ή δι’ 

αμέλειαν ένοχοι γενωνται τής έκ τών νόμων έπιτιμήσεως’ αί δέ οικονόμοι 
ηγούμενοι τε και επίτροποι διαμενουσιν ύπό τήν έζουσία-ν· τών επισκόπων^ 
και δίχα τής αδειας αύτών μήτε πωλώσι μοναστηριακόν τι κτήμα, άλλ’ οί- 

κονομώσι καλώς πρός την εκείνων όδηγίαν καί άδειαν, όπως μ.ή καί αυτοί, 

ως ανατρεποντες τους εκκλησιαστικούς τούτους ορούς και κανόνας, βαρυτώ· 
τους υποπεσωσι τοΐς επιτιμίοις. καί τιμωρίαις. Ταΰτα μέν ουν οί θείοι νόμοι 

αποφαινονται περί τών ιερών μ,οναστηρίων* τούτων δέ, τά μ,έν τοΐς κατά τό* 
πον επιτετραμμενοις ενοριακά τής προσηκουσης αρχιερατικής <&ς είκός έπ 
αυξήσει τυγχάνει επιμέλειας, μόνα δέ τά τή σταυροπηγιακή άξί^: τετιμη- 

μεν^ί, ουκ οι'ΰαμεν όπως, προ χρόνων πολλών παρημέληται, καί δέον ώς Θεού 
εφορώντος διοικεΐσθαι αύτά, καί έκ παντός τρόπου έπιμελείας τής άναλόγου 

αξιοΰσθαι, όπως αύτοϊς τών αγαθών τά μέν υπάρχοντα διαμ.ένη, περιποιή- 

Tat δε τα προσγενησομενα άν’ τών δέ φαύλων τά μ.έν προσόντα άποδιο- 

πομπήται, τα δε συμβησόμενα άν διακωλύωντας. Τοιαύτην ουν κατά νά- 

μους την υπέρ αυτών πάντων των σταυροπηγιακών ημών μοναστηρίων κα
θόλου φροντίδα καταβάλλομεν, έκθέμενοι κατά κοινήν γνώμην καί συνοδι
κήν διαγνωσιν ίερόν νόμον άποφαινόμενοι συνφδά τοΐς νόμοις καί τοΐς ώδε 

γραφομενοις περί τής είς τό εξής άρίστης διοικήσεως έκαστου σταυροπηγια

κού μ.οναστηριου καί ευνομίας τών ασκούμενων όσιωτάτων πατέρων, καί τής 
δυνατής άντιληψεως, καί άμεσου προστασίας αύτών παρά τής καθ’ ήμάς 

Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας, άνανεοϋντες τά παλαιγενή πατριαρχικά 
..και συνοδικά αυτών σιγγίλια δωρεάν, καί έπικυρούντες άπαξ τά σταυροπη

γιακά αύτών προνόμια είς διηνεκή συντήρησιν αύτών καί ασφάλειαν, μ,ή 
δεόμενά ποτέ άνανεώσεως καί έπικυρώσεως. 'Ως καί περί τοΰ έν τή κατά 

τήν Πελοπόννησον επισκοπή Άνδρούσης ιερού και σεβασμ,ίου μοναστηριού τής 

ύπεραγίας ημών Δεσποίνης Θεοτόκου, έπιλεγομένου τοΰ ΒονΛχάτου. Ένεφα- 
νίσθη γάρ ήδη ημϊν πατριαρχικόν συνοδικόν σιγγιλιώδες γράμμα τοΰ άοι- 
δίμου έν πατριάρχαις Νεοφύτου, δηλοποιοΰν δτι το μοναστηριον τοΰτο άπω· 

λωλεκει τά άρχαϊα αύτοΰ σιγγίλια έν τή τότε έκεϊ συμβάσν) άνωμαλίιγ, 

έπεδέδεικτο μέν τοι καί έπεκεκύοωτο ή αρχαία σταυροπηγιακή αυτού αζια 
έκ τών ίερών κωδίκων τής καθ’ ήμ.άς τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας μετά 

πάντων τών πραγμ-άτων καί κτημ.ατων αυτού. Εις ανακαινισιν ουν τουτου 
γράφοντες διά τοΰ παρόντος ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού σιγγιλιω- 

δους γράμματος άποφαινόμ.εθα συνοδικως μ,ετα των περί ημ.ας ιερωτατων 
Αρχιερέων καί ύπερτίμ,ων τών έν άγιφ Πνευμ,ατι αγαπητών ημ.ων αδελ-) καί ύπερτίμων
φών καί συλλειτουργών, ΐνα τό ρηθεν ίερόν καί σεβάσμιον μοναστηριον τής

Βουλκάνου, τό έν 

καί πραγμάτων 

αύτοΰ κινητών τε καί άκινήτων, τών τε ήδη ό'ντων καί 

ς, ουτω καί είς τόν

ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, έπιλεγόμενον τοΰ 

τή έπισκοτή Άνδρούσης μ.ετά πάντων τών κτημάτων 

καί Αφιερωμάτων 
τών εΐσέπειτα προσγενησομ.ενων άν,ώς άνεκαθεν καί εζ αρχής 
εξής άπαντα χρόνον ύπάρχη καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκεται ήμε 

τεοον Πατριαρχικόν, Σταυροπηγιακόν, άόουλωτον, ακαταπατητον, και ολως 

άνενόχλητον, παρ’ούτινοσοΰν προσώπου ιερωμένου ή λαϊκού, μνημονευόμενου εν 

αύτ<5 του ζανονικον ΓΙχτριοίο^ιχου όνο^.ιχτος, wxt το ττρονοαιον χ,κτχ
πατριαρχικήν φιλοτιμίαν, ώστε τόν κατά καιρούς έν αύτώ ηγούμενον έν ταϊς 
έορτασίαοις ήμεραις φοοεϊν επ’ εκκλησίας μ.ανΰυαν, προχειριζόμενον και πατε- 
ρίτζαν. Καί Α' μέν ύπάρχη άπηλλαγμένον πάσης έξαρχικής έξουσίας καί 

δεσποτείας' Β' δέ λόγω ύποταγής άποδιδώ καθ’ έκαστον έ'τος άπαραιτη- 

τως γρ. εκατόν πεντήκοντα, είς τό κουών τής καθ’ ήμάς τού Χριστού Μ. 
’Εκκλησίας καί λαμβάνη έξοφλητικήν άπόδειξιν κατά τό ύφος τών ’Επαρχιών. 
Καί ούτως άναλαβόν τό άρχαΐον γεραρόν τής Σταυροπηγιακής άξίας προνό· 

μιον, καί καλώς διοικούμενον ώς μέλος γνήσιον τοΰ καθ ημάς αγςωτατου, 

Πατριαρχικού, Άποστολικού καί Οικουμενικού θρόνου. 'Ο έν αύτφ κατά 
καιρούς ηγούμενος, ώσπερ οί Αρχιερείς, ουτω καί αύτός γράφη άμέσως πρός 
τήν καθ’ ήμάς τοΰ Χριστού Μεγάλην ’Εκκλησίαν καί άξιώται τής προση- 

κούσης ύπεοασπίσεως έν ταϊς συμ.βαινούσαις χρειαις καί υποθεσεσιν. Γ δια 
φυλάττωνται καταγεγραμμένα έν τώ διωοισμένω Κωδικι τής Μ. ’Εκκλη

σίας άπαντα τά κτήματα καί άφιερώματα αύτοΰ, καί τά χρέη καί τό τού 

ηγουμένου όνομα 
άπαράβατον, 
στικής' Ε/ μηδείς
τος Πατριαρχικού καί Συνοδικού' άλλ’ έπειδάν έλωνται αύτόν γνώμν; κοινή 

οί συγκοινοβιάται
γραφος καί ένσφράγιστος άναφορά περί τής τοιαύτης έκλογής πρός τόν 
κατά καιρούς Οικουμενικόν Πατριάρχην, καί ουτω δι’ έκκλησιαστικού γράμ

ματος άποκαθιστάται ό ήγούμενος τού Μοναστηριού τούτου, σημειουμένου 
καί τοΰ ονόματος αύτοΰ έν τφ ρηθέντι κώδικι, όφείλων κατ’ έ'τος έζαποστελ- 

λειν άκριβή ένυπόγραφον καί ένσφράγιστόν καταγραφήν τών τού έ'τους έκεί- 

νου μοναστηριακών εσόδων καί εξόδων’ ί' ή σφραγίς τού μοναστηριακού

’ Δ' δέ τό συγγίλιον αύτοΰ έ'/’/ι μένειν άπαράτρεπτον καί 

μ,ή δεόμενόν ποτέ άνανεώσεως καί έπικυρωσεως εκκλησία- 
τοΰ λοιπού γίγνηται έν αύτώ 'Ηγούμενος άνευ γράμμα-

πατέρες, τότε άποστέλλεται παο’ αύτών, κοινή, ένυπό-
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διαιρεθή εις τμήματα δ' καί ή μέν λαβή παρακατατεθειμένη δπχρχν) τφ· 

ήγουμενφ, τά δέ δ7 τμήματα, τέσσαρσι συγκοινοβιάταις πατράσιν, εκλεγόμε

νοι? κοινώς παρά πάντων τών συγκοινοβιατών πατέρων' Ζ' οί επιτετραμμένο* 
τά δ7 τμήματα καί τήν λαβήν, μή εχωσιν άδειαν καθ’ εαυτούς σφραγίζει» 

μοναστηριακής χρεωστικής ομολογίας, άλλ’ έπί παρουσί^ τών προκριτωτέρω» 
έν τοΐς συγκοινοβιάταις, ύπογραφομένων κφκείνων ίδίαις χερσίν, αί δέ μή. 

κατά τόν εΐρημένον τρόπον γεγραμμέναι καί έσφραγισμέναι όμολογίαι νομί- 
ζωνται μή τοϋ Μοναστηριού, άλλ’ ί'διαι των κατ’ ιδίαν σφραγισάντων, καί 

εκείνοι έξ ιδίων άποπληρώσι τάς εμπεριεχόμενες έν ταΐς τοιαύταις όυ.ολο- 

γίαις χρηματικάς ποσότητας’ ουτοι δέ δηλ. ά Ηγούμενος μετά τών τεσσά

ρων τών επιτετραμμένων τά τής σφραγϊδος τμήματα, έ'χωσι πάσαν πληρε
ξουσιότητα τής έκκλησίας, επίτιμον, σωφρονίζειν, άποβάλλειν έκ τής αονής 

τούς άτακτοϋντας, και τούς έκνευροϋντα, τούς μετερχομένους τό άθλον τής 
άσκήσεως, καί μή πειθομένους τελευταίου διά κοινής αύτών άναφοράς άναγ- 
γέλλειν ’ τί) Έκκλησή:’ Η' μηδείς τοΰ Μοναστηριού τούτου δύνηται τοΰ 

λοιποΰ πωλεΐν μοναστηριακόν υποστατικόν άνευ τής νομίμου είδήσεως τοΰ 

κατά καιρόν Οικουμενικού ΙΙατριάρχου,.είμή μόνας τάς κατ’ έτος επικαρπίας 
καί τά γεννήματα καί τά μοναστηριακά θρέμματα διά τάς αναγκαίας 

αύτών χρείας. &' Έπειδάν έν χρείσρ χειροτονίας γένωνται, εχωσιν άδειαν 

προσκαλεΐν εις τό Σταυροπηγιακόν ήμών τοϋτο Μοναστηριον δν άν βούλων- 
ται τών ’Αρχιερέων, φέοοντα έ'γγραφον άδειαν Πατριαρχικήν καί συνοδικήν,, 

έπί τφ έκτελεϊν αύτήν μετά πάσης τής κανονικής παρατηρήσεως' 1' δέ καί 

τελευταΐον, όφείλωσιν οι έν αύτφ ένασκούμενοι όσιώτατοι πατέρες φυλάτ- 
τειν τά έν τφ παρόντι έκτεθέντα άπαράτρεπτα καί άπαράβατα διά παντός 
καί πείθεσθαι τφ κατά καιρούς ήγουμένφ, καί διάγειν σεμνώς, είρηνικώς 

καί άμέμπτως κατά τόν τύπον τοΰ μ-οναστικοΰ έπαγγέλματος άφορώντες 

πρός τήν κοσμιότητα αύτών, καί τήν κατά Θεόν διαγωγήν καί πολιτείαν 
καί πρός τήν βελτίωσιν καί αύξησιν τοΰ ίεροΰ ήμών τούτου Σταυροπηγιακοΰ 

Μοναστηριού, επομένως τφ θεοφιλεϊ σκοπώ τής ’Εκκλησίας τής άγρύπνως 
προνοούσης περί τής εύσταθείας τών υποκειμένων αύτοΰ Σταυροπηγιακών ιερών 
Μοναστηρίων καί έν ταΐς ίεραΐς άκολουθίαις διαφυλάττειν τήν άρχαίαν δια- 
τύπωσιν άπαράτρεπτον. "Οστις δέ και όποιος τών χριστιανών, ιερωμένος ή 

λαϊκός όποιασοΰν τάξεως καί βαθμοΰ, τολμήσει παραβήναι όπωσοΰν τά έν 

τφ παρόντι νομίμως καί κανονικώς άποφανθέντα, καί άνατρέψαι έκ τών 
άνωτέρω καταγεγραμμένων, ό τοιοΰτος άφωρισμένος εί'η καί κατηραμένος 

καί άσυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος, καί πάσαις ταΐς Πατριαρχικά?; 
καί Συνοδικαΐς άραΐς υπεύθυνος, καί υπόδικος καί έ'νοχος τφ αΐωνίφ πυρί 

τής γεέννης. 'Όθεν εις έ’νδειξιν καί διηνεκή τήν άσφάλειαν έγένετο καί τό 

παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν συνοδικόν σιγγιλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, 

καταστρωθέν καν τφ ίερφ Κώδικι τής καθ’ημάς τοΰ Χριστού Μ. ’Εκκλησίας
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τώ έπ’ αύτφ τούτφ διορισθέντι καί έδόθη είς τό ρηθέν Μοναστηριον. Έν 

ετει σωτηρίφ χιλιοστφ επτακοσιοστή ένενηκοστφ όγδόφ, κατά μήνα Μάρ

τιον, έπινεμήσεως πρώτης.
Ρρί/χόριος χτΛ. (ώς άνωτέρω' επονται έπειτα οι ύπογραφαί τών τότε 

συνοδικών).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ (ΧΟΛΗ

Συνεδρία τής 29| 11 ^Νοεμβρίου
*0 κ. Καΐ.Ιερ, περί τών προϊστορικών ταφών έν ταΐς άνατολικαΐς χώραις 

τής Ελλάδος.
Ό κ. Φύΐ Σύβε.Ι, περί τής ερμηνείας τής συστάδος τών θεών έν τή| με- 

τόπν) τοΰ Παρθενώνος.
Συνεδρία τής 6] 18 Δεκεμβρίου

'Ο κ. Καΐΐερ, περί τών νομισμάτων τής Σαλαμΐνος, Έλευσϊνος καί Ώρωποΰ.
'Ο κ. yor ΣύβιΛ, περί τής κεφαλής τής Νίκης τοΰ Παιωνίου.

'Ο κ. Λύ.ΙΛίγγ^ περί τοΰ άττικοΰ δήμου Πρασιών καί τών ερειπίων του.

Συνεδρία τής 27 Δεκεμβρίου
Ό κ. Ζαχαρίας yor Λιγγεγτά.Ι, περί τίνος θεσπίσματος του αύτοκράτο- 

ρος ’Αναστασίου.
'Ο κ.Λνγ. τής άρχής τοΰ έτους παρά τοΐς άρχαίοις’Αθηναίοι;.

'Ο κ. Κιζερίτσκυ, περί τίνος άποσπάσματος τών αναθημάτων τοΰ Άττά- 
λου έν Άθήναις.

Τοϋ περιοδικού τής Σχολής έξεδόθη τό τρίτον τεΰχος τοϋ τετάρτου τόμου, 

περιέχον τάς εξής διατριβάς. Λό-ΙΛιγγ^ έπιγραφαί έκ τής βόρειας ’Ελλά
δος.— Μαργ. Λήμΐΐσα, τής έν Ίλλυρίδι’Απολλωνίας άνέκδοτοι έπιγραφαί 

(ελληνιστί). — ’/ω. Σμιτ, προσθήκαι είς τά περί τοΰ ψηφίσματος τής γερου
σίας περί Θίσβης. — Καΐ.Ιερ, τά νομίσματα Σαλαμΐνος, Έλευσϊνος καί Ώρω- 

ποΰ. — Καϊρτε, παρατηρήσεις περί τών άρχαίων έργων έκ Βοιωτίας. — 
Καϊάερ, όρος Ζακυαδών, ό κατά τό Δίπυλον βωμός, έπιγραφαί έξ Άντικύρας.

Εΰρίσκεται δέ ή'δη ύπό τά πιεστήρια τό τέταρτον τεΰχος, περιλαμβά- 

νον έν άλλοις τάς εξής διατριβάς’ τοΰ κ. Λαϊακε περί αρχαϊκών αττικών 

επιταφίων στηλών, τοΰ κ. Mooduavv περί τίνος ιουστινιάνειου θεσπίσματος, 

τοΰ κ. 'Ρουσοπον.Ιον περί τίνος άρχαϊκοϋ άγγείου έκ Κορίνθου, τοΰ κ. ΚαϊΛερ 

περί τίνος εφηβικής στήλης έκ Πειραιώς, τοΰ κ. Φ6γ Σύβεί περί τίνος 
βωμοΰ τών δώδεκα θεών έξ ’Αθηνών.
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Τόν ‘K-f&x.'J'ta μήνα δύο έγένοντο τακτικαί συνεδρίαι καί δύο δημόσια 
άναγνώσματα τάδε’

Τοϋ κ.Ν.Πετρή άντεπιστέλλοντος μέλους περί τής Λέζεως τον Σοφοκλεονς.

Τοϋ κ. ’Ιγνάτιου Μοσχάκη τακτικού μέλους περί ΰετικής φιλοσοφίας.
Τήν 2 Δεκεμβρίου έτελέσθησαν τά εγκαίνια τοΰ υπνωτηρίου των απόρων 

παίδων έν τ<5 έπί τούτφ ένοικιασθέντι οίκήυ ατι, παρόντος τοΰ ύπουργοΰ τήί 

παιδείας, τοϋ διευθυντοΰ τής αστυνομίας, των μελών τοΰ Συλλόγου και άλ

λων φιλανθρώπων. 'Ο έφορος της σχολής κ. Α. Διομήδης Κυριακές κα'ι ό 
έκ τών κοσμητόρων κ. Φ. Παρασκευα'ίδης ε’ξήγησαν διά βραχέων λόγων 
τόν σκοπόν τοϋ ιδρύματος. Αί ύπέρ τών ύπνωτηηίων είσφοραί έξακ.ολουθοϋσι, 

τό δέ ύπουργεϊον της παιδείας άπέστειλε δρ. 500.

Προτάσει εκατόν και ενός τακτικών μελών, ήτοι τοΰ άπαιτουμένου νομί

μου άριθμοΰ τών άπεφασίσθη ή άναθεώρησις τοΰ έν ισχύι κανονισμού.
Πρός μελέτην τών έπενεκτέων τροποποιήσεων έξελέχθη ύπό τοΰ συλλόγου 
επιτροπή έκ τών κκ. Ν. Καζάζη, Σ. Δουρούτη. Α. Τομπάζη, Σ. Ναύτη, 

Κ. Φάραγγα και Μιχ. Π. Λάμπρου.
Έν τή συνεδρίφ της 14 Δεκεμβρίου άνεγνώσθη ύπό τοϋ είσηγητοΰ κ. 

Εύγ. Εύγενειάδου ή έ’κθεσις της έξελεγκτικής έπιτροπης της έφορείας τοϋ 

Συλλόγου και τ·?5ς κοσμητείας τής σχολής Αθηνών. *Η επιτροπή άνομολογεϊ 
τήν έν πάσι πλήρη τάξιν ώς και τήν ακρίβειαν της διαχειοίσεως τών ταμιών.

Τήν 7 Δεκεμβρίου έτελέσθη έν τή αιθούση) τοΰ ’Ωδείου μουσική έσπερίς ύπερ 

τής σχολής τών απόρων, ής μετέσχον φιλανθρωπικαί κυρία·, καί κύριοι έκ 
τών φιλομούσων τής πόλεως. Τό ποσόν τών έκ τής συναυλίας συναθροισθεν- 

των χρημάτων άνήλθεν εις δο. 1534,40.
Τό ύπουργεϊον τών οικονομικών λαβόν ύπ’ δψιν τήν αίτησιν θεραπείας 

τοϋ Συλλόγου, δι’ ής ουτος έξητεϊτο τήν έπιστροφήν τοϋ έκ δρ. 206 πλη- 
ρωθέντος παρ’ αύτοΰ τέλους χαρτοσήμου διά τήν περυσινήν συναυλίαν ύπέρ 

τής σχολής τών απόρων παίδων, έδέχθη αύτήν έπί λόγφ δτι ή συναυλία 

αύτη, ώς καί ή έφετος ύπό τοΰ συλλόγου δοθεΐσα, ώς άφορώσαι φιλανθρωπι
κόν σκοπόν δέν δύνανται νά ύπαχθώσιν εις τήν διάταξιν τοϋ εδαφίου δ’ τοΰ 

άρθρου 5 τοΰ άπό 10 ’Ιουνίου 1877 XIΔ'νόμου.

Ό Σύλλογος μετά τήν ύπό τών δικηγόρων κκ. Π. Παπαρρηγοπούλου καί 
Ίω. Εύκλείδου δοθεΐσαν γνωμοδότησιν περί τοΰ έγκύοου τών μισθώσεων τών 
άπόρων παίδων, συζητήσας προκαταρκτικώς τό ζήτημα άνέθηκεν είς τήν 
εφορείαν δπως συνεννόηθή μετά τοϋ κ. πρωθυπουργού περί νομοθετικής διορ- 

θώσεως τοϋ βαρβάρου τούτου θεσμοΰ. ‘Η εφορεία άνέθηκεν εις τόν άντιπρόε- 

δρον κ. Τ. Βαμβαν καί τούς κκ. Α. Σκουζέν και I. Εύκλείδην, μέλη τοΰ Συλ

λόγου, όπως φροντίσωσι δ·ά τά περαιτέρω.

Συνήφθησαν τή αιτήσει αύτών σχέσεις μετά τής έν Άθήναις φαρμακευ

τικής έταιρίας «ό Διοσκουρίδης», μετά τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει συλλόγου 

τών Μεσαιωνικών έρευνών καί τής έν Σμύρνη έλληνικής λέσχης «’’Ομ.ηρος».
Τήν 5 Δεκεμβρίου άπεβίωσεν ό καθηγητής τοΰ διοικητικού δικαίου Έμ- 

μιανουήλ Κόκκινος, μέλος τοϋ Συλλόγου έπίτιμον άπό τοϋ 1869. Γέν
νημα καί θρέμμα τής μεγαλομάρτυρας Χίου έσποΰδασεν έν Γερμανίη τά νο
μικά καΐ κατελθών είς τήν Ελλάδα έκτήσατο ταχέως φήμην σπουδαίου 

δικηγόρου, καί διεδέξατο τώ 1861 είς τό Πανεπιστήμιου τόν ΓΙερικλέα Άρ- 
γυρόπουλον. 'Η εφορεία τοΰ Συλλόγου παρηκολούθησεν έν πενθεί τήν κηδείαν 

αύτοΰ, άπέστειλε δέ συλληπητήρια γράμματα πρός τήν χήραν αύτοΰ.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά ένεργά οί κκ. ’Αλέξανδρος Αύγερινός, Άν. 
Γαοουφαλιάς, Νικ. 'Ρώκ, I. Κωνσταντινίδης καί Ιωάννης Μίνδλερ, τακτι
κόν πάρεδρον δ κ. Ά. Τόμπρας, έπίτιμα οί κκ. Παύλος Φουκάρ καί Εύγέ- 

νιος Δεπάστας, αρχιμανδρίτης, καί άντεπιστέλλοντα οί κκ. Λ. Βιόλας καί Γ. 
Γεραρδίνης έν Νεαπόλει καί Δημ. Χαβιαράς έν Σύμη.

'Ο Σύλλογος εισάγει όσονοόπω είς τινα τών έ*περινών αύτοΰ μαθημά
των τήν διά προβολής φωτεινών εικόνων διδασκαλίαν. Ή μέθοδος αύτη, άπό 

πολλοΰ έφαρμοσθεϊσα έν τή Έσπερίρί, ήδη τό πρώτον είσάγεται παρ’ ήμϊν. 
'Η προβολή εικόνων φωτεινών έπί λευκοΰ διαφράγματος ού μόνον διευκολύνει 
τήν διδασκαλίαν πολλών τής επιστήμης κλάδων, άλλά καΐ διεγείρει τήν 

προσοχήν τοΰ άκροατοΰ, ή δέ μετά τέρψεως δημώδης διδασκαλία έπαυξάνει 

έτι μάλλον τόν πρός μάθησιν έρωτα τοΰ μαθητοϋ.
'Η μέθοδος αύτη τής προβολής άπαιτεΐ εστίαν φωτός δσον οιόν τε ίσχυράν. 

Τοιοΰτον τό ηλιακόν φώς, τό όποιον δμως μάς έγκαταλείπει κατά τήν ώραν 
τών εσπερινών μαθημάτων. ’Εφάμιλλου τούτου εινε τό ηλεκτρικόν φώς, άλλ* 
απαιτεί δαπάνην. Μετά τοϋτο έρχεται ή όξυδρική καλουμένη φλόξ, ή πα- 

ραγομένη κατά τήν έν τφ καθαρώ όξυγόνω παΰσιν τοΰ υδρογόνου. 'Η φλόζ 
αύτη καθ’ έαυτήν μέν δέν εινε φωτεινή, άλλά ριπτόμένη έπί στερεάς δυσ

τήκτου ουσίας, όποια ή άσβεστος, έκπέμπει λαμπρόν φώς τό όποιον δέν δύ

ναται ν’ άτενίση έπί πολύ ό γυμνός οφθαλμός. ’Ελλείψει ύδρογόνου δύναται 

νά γείνη χρήσις φιοταερίου, άλλά τό παραγόμενον φώς δέν εινε έπί τοσοΰ

τον ισχυρόν. Τής φωτεινής εστίας ύπαρχούσης εύχερώς είτα προβάλλεται 
διά συστήματος οπτικών φανών μικρά τις είκών έπί λευκοΰ διαφράγ

ματος, μεγεθυνομένη κατά βούλησιν τοΰ πειρωμένου. Τό σύστημα τοϋτο 

θέλει έφαομοσθή έν τώ συλλόγφ Παρνασσφ κατ’ άρχάς μέν είς τήν διδασκα

λίαν στοιχείων τής Φυσικής, είτα δέ καί τής 'Ιστορίας' έπεκταθήσεται δέ 
βραδύτερου καί είς άλλας έπιστήμας, οΐον τήν Γεωγραφίαν, τήν Αρχαιολο

γίαν, τήν Φυσικήν 'Ιστορίαν.
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3SVMMIKTA

Μνβέα πετρελαίου παρά ϊίλουτάρ^θ. -— Άγ

γλος τις λόγιος^ ό κύριος Σκήτ, έ'γραψεν ότι εις τόν Πλούταρχον οφεί
λεται ή πρώτη μνεία τοΰ πετρελαίου καί πηγής τίνος αύτοΰ. Τό χωρίον· 
τοΰτο τοΰ Χαιρωνέως εΰρηται έν τφ βίφ τοΰ ’Αλεξάνδρου, έχει δέ ώς έξής· 

«Ό γάρ έπί τών στρωματοφυλάκων τεταγμένος, άνήρ Μακεδών, όνομα 

«Πρόξενος, τΐ| βασιλική σκηνή χώραν όρΰττων παρά τόν Όζον ποταμόν, άνε- 

»κάλυψε πηγήν ύγροΰ λιπαρού καί πιμελώδους’ άπαντλουμένου δέ τοΰ πρώ- 
»του, καθαρόν άνέβλυζεν ήδη καί διαυγές έ'λαιον, ουτ’ οσμή δοκοΰν, ούτε 

• γεόσει ελαίου διαφέρον, στιλβότητά τε καί λιπαρότητα παντάπασιν άπα- 

Βράλλακτον’ καί ταΰτα, της χώρας μηδ’ ελαίας φερούσης. Λέγεται μέν ουν 
»καί τόν Όζον αύτόν είναι μαλακώτατον ύδωρ, ώστε τό δέρμα τοΐς λουο- 
«μένοις άπιλιπαίνειν. Ού μην άλλά θαυμαστώς ’Αλέξανδρος ήσθείς δήλός 

«έστιν, έξ ών γράφει πρός ’Αντίπατρον, έν τοΐς μεγίστοις τοΰτο τών άπό. 
»τοΰ Θεοΰ γεγονότων αύτώ τιθέμενος. Οί δέ μάντεις ένδοξου μέν στρατείας, 

«έπιπόνου δέ καί χαλεπής τό σημεϊον έποιουντο- πόνων γάρ άρωγήν έ'λαιον 
»άνθρώποις ύπό θε.οϋ δεδόσθαι.»

Ό κ. Σκήτ ώς άληθής πρακτικός ’Άγγλος τελευτή την βραχεΐάν του έν 
τφ άγγλικφ Άθηναίφ διατριβήν περί τοΰ πετρελαίου παρά Πλουτάρχφ έπι- 
λέγων’ «’Άν ύπήρχε πετρέλαιον παρά τάς οχθαςτοϋ ’Ώξου έπί ’Αλεξάνδρου, 

πιθανώς εύρίσκεται ακόμη καί την σήμερον. Αξίζει λοιπόν τόν κόπον νά 

μεταβή τις έκεΐσε χάριν έρεύνης.»
Ανέκδοτα άποσπάσμ,ατα Εύρεπίδου. ■—Ό έν Κιέλφ της βο

ρείου Πρωσσίας καθηγητής Blass άνεκάλυψεν έπί φύλλου τινός περγαμηνής, 
προερχόμενου έξ Αίγυπτου στίχους τινάς τοΰ Εύριπίδου. Εινε δέ ούτοι από

σπασμά τι της άπωλεσθείσης τραγφδίας τοΰ Εύριπίδου Μ ε.Ιαχίππη θεσμω- 
τις. Ήδυνηθη δέ νάποδειχθή τοΰτο έκ τινων ολίγων στίχων τοΰ δράματος 

σωζομένων παρά Στοβαίω. Τό νΰν πρώτον εύρεθέν απόσπασμα περιέχει άξιον 

λόγου μέρος τής διηγήσεως αγγέλου. Αυστυχώς, άποσπασθείσης της γωνίας 

τοϋ φύλλου, πολλοί τών στίχων μένούσι κολοβοί.
Χβερόγραφον ϋαπφοΰς. — Ό αύτός λόγιος εύρε ταινίαν περγα

μηνές άποκεκομμένην έκ χειρογράφου περιέχοντας τάς φδάς τής Σαπφοΰς. 
Άλλ’ οί στίχοι εινε δεινώς κεκολοβωμένοι" ουτω δ’ αναγνωρίζεται μέν τό 

μέτρον τών σαπφικών στροφών, άλλ.’ ή έννοια δέν εινε δυνατόν νάποκατα- 

σταθή. ’Εντεύθεν άφορμώμενος ό κ. Blass παραχαΜΐ θερμώς πάντας τους 

άποχτήσαντας τυχόν εν τοΐς τεΜυταίοις χρόνοις χειρόγραφα έπί περγα

μηνής εζ Λίγύπτου rd έζετάσωσι μι'ι τοι έκ τύχης κέκτηνται άποσπάσματα 

Τοΰ αύτοΰ χειρογράφου. 'U περγαμηνή τοΰ χωθικος εϊνε Λεπτοτάτη^ή δέ 

γραφή σαφής. Τά γράμματα είχε κεφα,Ιαΐα έπιχΜνή πρός τά όεζιά, τινά Si 

στοιχεία εινε Mar μαχρό.Ιεπτα, Ή μελάνη κΜνει πρός τό ερυθρόν.
Χειρόγραφον Ίβοκράτους. — Ή πόλις τής Μασσαλίας κέκτη- 

ται κώδικα έπί παπύρου, περιλαμβάνοντα τόν πρός ΝικοκΜα "Mrpvt τοΰ 
Ίσοκράτους. Ό Γερμανός καθηγητης κ. Schone, τανΰν διατριβών έν Παρι- 

σίοις, διενήργησε την φωτογράφησιν τοΰ χειρογράφου τούτου οπερ προέρχεται 
έξ Αίγυπτου καί προτίθεται την προσεχή αύτοΰ έ'κδοσιν. Τοΰθ’ όπερ είνε 
περίεργον, αί γραφαί τοΰ κώδικος συμπίπτουσι μετά τοϋ κοινού τύπου τΐϊς 

Vulgata και δχι μετά τοΰ έν Ούρβίνφ χειρογράφου, όπερ εινε καί θεωρείται 
δικαίως ώς βάσις τών νεωτέρων εκδόσεων τοΰ ρητορος.

Άνέκδοτοε μ,ΰβοε Βαβρίοτ». Άναγινώσκομεν έν τή ιταλική Φι- 

ΜΛογική Επιθεωρήσει τά έζης περί τινων έπ’ έσχάτων δημοσιευθέντων 
ανεκδότων μύθων τοΰ Βαβρίου «ό Φραγκίσκος del Furia εινε γνωστός είς τόν 

φιλολογικόν κόσμον ώς έπεξεργασθείς πλουσίαν έ'κδοσιν αίσωπείων μύθων έκ 
τίνος κώδικος της έν Φλωρεντίφ βιβλιοθήκης. Έ έ'κδοσις αΰτη έδημοσιεύθη 

συγχρόνως έν Φλωρεντίφ καί Αειψίφ τφ 1810. Έν τφ έ'ργφ τούτφ ό Furia 
έδημοσίευσε καί τινας μύθους εις χωλιαμβικούς στίχους, οΰς άντέγραψεν, 

ώς έ'λεγεν, έ'κ τίνος κώδικος τής βατικανινής βιβλιοθήκης, Οί μεταγενέστε

ροι κριτικοί, οιον ό Gottlob Schneider, δέν ηργησαν νά παρατηρησωσιν οτι οί 
τελευταίοι ούτοι μύθοι είς χωλιαμβικούς στίχους ήσαν έ'ογα τοΰ Βαβρίου καί 

ύπέθεσεν οτι ό βατικανικός κώδιξ, δν ύπνινίσσετο ό Furia, περιείχε πάντας 

τούς μυθους τοΰ μυθογράφου τούτου. 'Η εικασία αΰτη έπεκυρώθη έ'τι πλέον 

δτε ό "Ελλην Μήνας Μινωίδης άνεκάλυψε χειρόγραφον τοΰ Βαβρίου έ'ν τινι 
τών βιβλιοθηκών τοΰ Άθωνος. Θά ήτο λοιπόν λίαν διαφέρουσα ή εΰοεσις τοΰ 

βατικανικοϋ έκείνου κώδικος, περί ού δέν ύπηρχον άλλαι ένδείξεις πλην τών 
δοθεισών ύπό τοΰ Furia. Τόν κώδικα τοΰτον μάτην άνεζήτησεν αύτός ό Nie

buhr, διαμείνας χάριν τών μελετών του μακρόν χρόνον έν 'Ρώυ,η. Τά νΰν δέ 

ό Γερμανός καθηγητης Pius Knoll έ'σχε τήν τύχην νά εύρη κατά τόν χει

μώνα τοΰ παρελθόντος έ'τους τό χειρόγραφον τούτο, ό'περ εινε ό Codex vati- 

canus graecus ύπ’ αριθμόν 777, καί έ'γραψε περί αύτοΰ έν τφ συγγραμμα- 
τίφ του τφ έπιγραφομένφ Νέοι μΰθοι τοΰ Βαβρίου (Neue Faheln des Babrius).

Έν τώ βιδλίφ τούτφ περιγράφει τόν κώδικα διά μακρών, παραβάλλει αύ

τόν πρός πάντας τούς άλλους κώδικας τοΰ Βαβρίου καί ευρίσκει τάς μεταξύ 

αύτών ύπαοχούσας σχέσεις συγγένειας, τέλος δέ δημοσιεύει έξ νέους μύθους, 
οΐτινες ήσαν πρότερον άγνωστοι ύπό τοΰτον τόν τύπον. Ουτω δέ άποδεικνύε- 

ται, ότι καίτοι ή ελπίς τοΰ άνευρεΐν πλήρη τά σόμπαντα τοΰ Βαβρίου διε- 
ψευσθη, τοΰ κωδικός τούτου περιέχοντος μόνον τινάς τών μύθων, ούχ ήττον 

θά άσχοληθώσι πάντως περί τοΰτο τό χειρόγραφον οί περί τόν Βάβριον κα- 
ταγινόμενοΓ όφείλ.ουσι δέ χάριτας είς τόν καθηγητήν Knoll, ός-t; διατριβών 
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Ιί 'Ρώμη άνταπεκρίθη αρκούντως εις τας δικαίας προσδοκίας των έν Βιέννη 

άκαδημειακών οίτινες χπέστειλαν αύτόν έκεΐσε χάριν σπουδών».

ΧΡΟ IV I ΚΑ

*1>ελθλογ£α. —'Ως γνωστόν πρότινος άπεβίωσαν δυο Γάλλοι άκαδη- 

μειακοΐ, δ Sylvestre de Sacy και ό Saint-Reni Tallandier. Είς τήν άντικατάστα- 
σιντούτων ή’Ακαδήμεια άπεφάσισεν Οπως προβή την 26 Φεβρουάριου, δύο δέ 
καί μόνοι μέχρι τοΰδε άναφέρονται υποψήφιοι, ό κωμφδιοποιός Εύγένιος Λαβΐς 

καΐ ό έκ τών συντακτών της Revue des deux mondes Κάρολος Μαζάδ Τήν 

15 Ίανουαρίου θά γίνη ή επίσημος υποδοχή τοΰ νέου άκαδημειακου Ταϊν, 

τήν δέ 19 Φεβρουάριου τοΰ νέου άκαδημειακου Ώδιφρέ Πακιέ.*
— Προσεχώς ό κ. Φραγκίσκος Αενορμάν εκδίδει βιβλίον έπιγραφόμενον 

«Αί άρχαί τής ιστορίας κατά τήν βίβλον καί τάς παραδόσεις τής άρχαίας 
’Ανατολής. Υπόδειγμα σχολιάσεως τών ένδεκα πρώτων κεφαλαίων τής Γε- 

νέσεως».
—■ Έν τή γαλλική γερουσίρι ό διάσημος ιστορικός Henri Martin προέτεινεν 

δπως ίδρυθή έν Παρισίοις έδρα πρός σπουδήν τών Κελτικών γλωσσών.

— 'Ο Γερμανός Γεώργιος ’Έβερτ, τοΰ οποίου και παρ’ ήμϊν εινε γνωστόν 

μεταφρασθέν τό μυθιστόρημα ή Αιγύπτια βασι,Ιόπαις, ετοιμάζει πρός έκδο- 

σιν νεον άρχαιολογικόν μυθιστόρημα, αί αύεΛγαι, τοϋ όποιου ή σκηνή ύπόκειται 

δμοίως έν τή άρχαίρι Αΐγύπτφ.
— ’Αναγγέλλεται ή προσεχής έν Λειψίιγ έκδοσις τών ιστορικών έργων Νι

κηφόρου τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ύπό τοΰ διδάκτορος κ. de Boor? 

καΐ Φωνητικής τής νέας εΛΛηνικής γ.Ιώσσης ύπό τοΰ κ. Φόϋ Τήν έκδοσιν 
άμφοτέρων τών βιβλίων άνέλαβεν ό γνωστός έκδοτης Teubner.

— ‘Ο Γάλλος λόγιος κ. Ιούλιος Ζιραρ έξέδωκε βιβλίον άζιον πολλοΰ λόγου 

έπιγραφόμενον Τδ θρησκευτικόν αίσθημα έν ‘ΕΛΛάθι άπό τοΰ ‘Ομήρου μέχρι 
τοΰ ΛΐσχύΛ,ου. ΙΙερΐ τοΰ τρόπου καθ’ δν ή νεωτέρα κριτική εξετάζει τούς υ.ύ 

θους τής αρχαιότητας όρθά λέγει ή Νέα Έπιθεώρησις, έπικρίνουσα ταύτην 
τήν συγγραφήν. «Ή νεωτερα κριτική , άνάγει τήν άρχην τών μύθων είς τήν 

άφεστώσαν έποχήν καθ’ήν ή άνθρωπότης φωτιζόμενη άμ,υδρώς ύπο τοΰ γεν- 

νωμένου λογικοΰ της, έζήτει νά έρμηνευση τά κοσμικά φαινόμενα καΐ έπε- 

δίδετο είς άποπείρας κοινωνικού οργανισμού. Άποδεικνύει δ’ έπίσης πώς κατ’ 

όλιγον οί λαοί άπολεσαντες τήν αρχικήν ε’ννοιαν τών εθνικών τωνμύθων ή μόνον 

συγζ.εχυμε\»ως αντιλαμζ/ανο^ενοι αυτών ε,γ)τ·/ισαν να εζηγ'ησωΉ- τας
σεις ταύτας παρελθόντος άπωτάτου καΐ ήλλοίωσαν αύτάς δίδοντες αύτοϊς 

σημασίαν νέαν. Μελετώντε^ άρα τούς.μύθους πρέπει κατά πρώτον νά δια- 

ί
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κρίνωμεν τα αίτια έξ ών προήλθαν, έπειτα δέ τάς τροποποιήσεις καΐ τάς 

έπενθήκας άς έπήνεγκεν ή πρόοδος τοΰ χρόνου* τήν μελέτην τής άλλοιώσεως 

ταύτης, τής έφαομογής τών μύθων άλλων αιώνων είς αισθήματα νέα άνέ

λαβεν ό κ. Ζιράρ. Ουτω δέ ακολουθεί άπό τοΰ 'Ομήρου μέχρι τοΰ Αισχύλου; 
ύπομ.νηματίζων τούς "Ελληνας συγγραφείς τής περιόδου ταύτης, τήν κίνησιν 
τήν έπιτελεσθεϊσαν έν ταϊς θρησκευτικαϊς ίδέαις τής Ελλάδος».

* *
¥

Ίστορέαε.— Κατ’ αύτάς άπεβίωσεν έν Μόσχος ό διάσημος'Ρώσος ιστο

ριογράφος Σέργιος Μιχαήλοβιτς Σολαβιέβ. Άπό τοΰ 1875 έτους ήτο μέλος τής 

Αύτοκρατοοικής ’Αρχαιολογικής επιτροπής (Ίμπεράτορσκο'ί Άρχεογραφίτζε- 

σκοϊ κομίσεϊν), καθηγητής τής ιστορίας έν τφ Πανεμιστημίφ τής Μόσχας καί 
μεταγενέστερον πρύτανις τοΰ αύτοΰ Πανεπιστημίου, διδάσκαλος τής ιστορίας 

τοΰ διαδόχου τοΰ ρωσικού θρόνου καί τών. λοιπών βασιλοπαίδων. ’Εκτός πολ

λών ίστοοικών αύτοΰ διατριβών καταχωιισθεισών έν τοϊς διαφόροις περιοδικοί; 

τής 'Ρωσίας ό Σολαβιέβ συνέγραψε τήν έκτενεστάτην μέχρι τοΰδε ρωσικήν 

ιστορίαν ύπό τήν έπι,γραφήν «Ίσ·.ορία τής'Ρωσίας άπό τών άρχαιοτήτων χρό
νων». Άλλ’ έφθασε μόνον μέχρι τών τελευταίων έτών τοΰ 1Η' αΐώνος καί 
έν τούτοις έξέδωκεν 20 ογκώδεις τόμους. Μετά τόν Καραμζΐν πράγματι τήν 

δευτέραν θέσιν οφείλει νά κατέχν) ό Σολαβιέβ.

— Κατά τόν παρόντα αιώνα οί 'Ρώσοι διεξήγαγον τούς εξής άγώνας. Μετά 

• των Γάλλων κατά τό 1805 έπί έν έ'τος, μετά τών Τούρκων άπό τοϋ 1807 
—1812 έπΐ πέντε έ'τη, μετά τών Γάλλων άπό τοΰ 1812 — 1814 έπΐ τρία 
έ’τη, μετά τών Σουηδών κατά τό 1807 έπί έν έ'τος, μετά τών Πέρσων 

έπί δύο έ'τη, μετά τών Τούρκων άπό τοΰ 1828 —- 29 έπΐ δύο έ'τη, μετά 
τών Πολωνών άπό τοΰ 1830 —1831 έπΐ δύο έτη, μετά τής Χίβας άπό 

το> 1839 — 1840 έπΐ έν έτος,μετά τών Ούγγρων κατά τό 1849 έπΐ έν έ'τος, 
μετά τών Τούρκων, Γάλλων, "Αγγλων καΐ Ιταλών άπό τοΰ 1853— 55 έπί 
δύο έ'τη, μετά τών ΙΙολωνών κατά τό 1863 έπΐ έν έ'τος, μετά τής Χίβας 

Βουχάρας καΐ Κόκαν έπΐ τεσσαρα έτη, μετά τών Τούρκων άπό τοΰ 1877 
—1878 έπΐ έν έτος, μετά τών Καυκασίων άπό τοΰ 1818—1859 έπΐ 41 
έτη* ούτω καταδείκνυται ό'τι έκ'τών 79 έτών τοϋ παρόντος αΐώνος μόλις 
έπΐ δώδεκα έτη έζησαν οί 'Ρώσοι έν ειρήνη.

*
¥ ¥

ϋοεκελα.Ότε τόν παρελθόντα Μάϊοντόύπό τόν”Αγγλον συνταγματάρχην 

Ούεθερλυ σώμα κατανικηθέν ύπό τών Ζουλοΰ κατεσφζγη σωθέντων ολίγων 
τινών, συνελήφθη μεταξύ τών αιχμαλώτων καί τις Γάλλος Γρανδιέ ονομα
ζόμενος, ού τήν αιχμαλωσίαν διηγείται έφημερίς τις ώς έξης:

«Οι άγριοι έπεπεσαν άναρίθμητοι κατ’ αύτοΰ καί τον συνέλαβον άπαγα- 

γοντες αυτόν επι τινοςυψωμ.ατος ε'νθα διενυκτερευσε φρουρούμενος. Τήν επιού
σαν οί Ζουλοΰ ήττηθέντες ύπό τών "Αγγλων περιεκύκλωσαν τόν αίχμκλω- 
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<tov άναγκάσαντ»ς αύτόν νά παραστνί μάρτυς άποτροπαιοτάτης σκηνής. Έξέ- 
Οαψαν τά πτώματα δύο ”Αγγλων άςιωματικών καί έκδύσαντες αύτά κατέ

κοψαν εις μικρά τεμάχια, διά νευμάτων λέγοντες εις τόν αιχμάλωτον δτι ή 

αυτά τύχη και αυτόν περιμενει. 'Γην έπιοΰσαν. ύπό συνοδείας πολυαρίθμου 
οδηγούμενος ήχθη πρός τόν Κράαλ Σετιβάγιον, τόν βασιλέα τών Ζουλοΰ. 
Πάραυτα 'έκδύσαντες αύτόν και μαστιγώσαντες γυμνόν ολον, έδεσαν τάς χεϊ- 
ρας αύτοΰ καί τούς πόδας. Τότε ιδού προσέρχεται στίφος γυναικών αΐτινες 

ώς Μαινάδες έπιπεσοΰσαι κατ’ αύτοΰ έ'τιλλον την κόμην του καί τό γένειον, 

μυρίας δσας ύβρεις πρός αύτόν έπιρρίπτουσαι καί διά -τοΰ στόματος και διά 
τών χειρών. Ήνάγκαζον δέ αύτόν νά έγερθί) ορθός, έν ω μόλις ηδύνατο νά 

κινησγ; τά ύπό τοΰ ψύχους νεναρκωμένα μέλη του. Έν τφ μεταζύ οί άνδρες 
έχόρευον πέριξ αύτοΰ έπιδεικνύοντες τά δόρατά των καί ύποδεικνύοντες όποιον 

τι έμελλε νά εϊνε τό τέλος του. Μετά δέκα δέ όλων ημερών μαρτύρια καί 

βασάνους άπεφασίσθη, ώς φαίνεται, ύπό τών βαρβάρων τί πρέπει νά γείνγ ό 

αιχμάλωτος. Οί Ζουλοΰ έσχημάτισαν μεγαν κύκλον έν τω κέντρφ αύτοΰ θέ- 
σαντες τόν Γάλλον’ μετά βραχεϊαν δέ καί ζωηράν συζητησιν άπεφασίσθη. νά 
τον θυσιάσωσιν είς έκδίκησιν τών φονευθέντων άρχηγών των. Τοσοΰτον δέ 

σαφείς ήσαν αί κινήσεις αύτών, καί η άγριότης αύτών τοσοΰτον φανεοά, 
ώστε ό άτυχης αιχμάλωτος ένόησεν δτι πρώτον μέν θά τω κόψωσι τούς πό
δας καί τάς χεΐρας καί έπειτα θά κατακόψωσι τό υπόλοιπον σώμά του είς 

μικρά τεμάχια.
Δύο τών βαρβάρων έτάχθησαν φρουροί τοΰ αιχμαλώτου, ών ό μέν έφερεν 

δπλον, δ δέ πολλά ακόντια. Οί δέ λοιποί πάντες άπήλθον έν σώματι. Μεί- 

νας μόνος ό Γάλλος μετά τών φυλάκων του συνέλαβε σχέδιόν τι άποδράσεως. 
Ήμέραν τινά έν φ έπορεύοντο, παρεκάλεσε τούς δύο φύλακας του νά στα- 

,θώσιν ΐν’ άναπαυθή καί κοιμηθή ολίγον. Συνήνεσαν εκείνοι καί κατεκλίθη- 

σαν καί αύτοί θεσαντες τόν αιχμάλωτον έν τώ μέσω αύτών. Ουτος δέ ϋπο- 

κρινόμενος τόν κοιμωμενον έκλεισε τούς οφθαλμούς καί έμενεν ακίνητος. Βε
βαιωθείς δέ δτι οί φύλακες άπεκοιμήθησαν, ηγέρθη άθορύβως καί λαβών 

άκόντιον τα ένέπηξεν είς τό στήθος τοΰ ετέρου τών Ζουλοΰ, έκ της κραυγής 

τοΰ όποιου άφυπνιοθείς ό έτερος καί ίδών τήν κατάστασιν τοϋ συστρατιώτου 

του κατεληφθη ύπό τρόμου καί φεύγει καί ακόμη φεύγει, καταλιπών τόν 
αιχμάλωτον ελεύθερον».

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Γ ΤΟΜΟΥ

Ι1ΙΝΛΞ ΤΩΝ ΙΙΕΡΪΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΛ

Α’ ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μοεκέλα φελολογεκά § 28 Βιβλίον αντί που άντίγραφον σ. 50. § 
■29 ’Αντίγραφα πρώτα, αντίγραφα αρχαία ή παλαιά, αντίγραφα καλά γ) 
άγαθά, αντίγραφα ακριβή, αντίγραφα αξιόπιστα, κτλ. σ. 110. § 30 ’Αντί
γραφα ’Αττικιανά. σ. 113. § 31 Σπουδή περί τά παλαιά αντίγραφα ή βι
βλία σ. 203. § 32 Αντίγραφα καινά ή νεα, αντίγραφα φαύλα, αντίγραφα 
είκαϊα (είκαιότερα) σ. 207. § 33 ’Αντίγραφα ημαρτημένα ή διημαρτημένα 
αντίγραφα διωρθωμένα, αντίγραφα αδιόρθωτα ή ανεπανόρθωτα, άντίγραφα 
άστιγη σ. 208. §34 Διορθώ ή έπανορθώ, διορθωτής ή έπανορθωτής, διόρ- 
θωσις ή έπανόρθωσις, διόρθωμα. Παραδιορθώ, παραδιόρθωσις, παραδιόρθωμα 
σ. 271. § 35 Παράλειψις λέζεως ή ρήσεως, άναπλήρωσις. Διάλειμμα, πλή
ρωμα σ. 379. §36 Άντιβάλλω (άντίγραφον ή άντίγραφα), παραβάλλω, 
άντεξετάζω, παραναγινώσκω, άνταναγινώσκω. Άντίβολον ή άντιβόλαιον σ. 
381. § 37 Μυίνδα ούχί μυίνδαΝ, ψηλαφίνδα ούχί ψηλαφίνδαΝ, πλειστοβο- 
λίνδα ούχί πλειστοβολίνδαΝ σ. 480. § 38 Δατισμός, δανειώ άντί τοϋ δα- 
νείσω σ. 483. — Γλωσοεκαί παρατηρήσεις § 1 ’Ανάγνως κακώς άντί 
τοΰ άτάγνωθι σ. 658. §2 'Οργασμός έκ τοΰ <γγά£ω, ούχί έκ τοΰ όργω 
σ. 660. § 3 ΣιτοπομπΙα διά τοΰ 1, ούχί σιτοπομπεία διά τοϋ ΕΙ σ. 665. 
§ 4 Γραφειοειό ής, ούχί γφαιριοειόής ή γραφοειόης σ. 819. § 5 Σνσπειρω- 
μαι^ σνσπειράταί, κτλ., ούχί συσπειροΰμαι, συσπειροΰται σ. 931 ύπό του 
καθηγητοΰ Κωνσταντίνου Σ. Κοντού.

Λόγος είσιτηριος είς τό μάθημα τής 'Ρωμαϊκής γραμματολογίας άναγνω- 
σθείς έν τφ Έθνικφ Πανεπιστήμιο» ύπό Σ. Κ. Σακελλαροπούλου κατά τήν 
έναρξιν τής ύφηγεσίας αύτοΰ τγ 16 ’Απριλίου 1879 σ. 357.

Τό άντίγραφον (Παρνασσού Β’, 909) παρά τοΐς μεταγενεστέροις λέγεται πολλάκις 
βιβλίον (σ. 50,111' λέγονται δέ τά άντίγραφα πρώτα έάν εϊνε εύθύς μετειλημμένα έκ 
τών ύπό τών συγγραφέων γεγραμμένων, αρχαία ή παλα ιά έάν ύπάρχη πολύς χρόνος 
έξ ού παρεσκευάσθησαν 110, καινά ή νέα τά νεωστί ή προσφάτως παρεσζευασμένα 207, 
καλά ή αγαθά, άκριβή, έάν εϊνε μετ’ έπιστασίας και έ πι μελείας πεφιλοτεχνημέν» 
110,11'·'. ’Επειδή 3έ τά τοιαΰτα άξι·>ΰντκι π'στεως, λέγονται ά ξ ι ό π ι σ τ α i 10 in δέ λέ
γονται ορθότερα, χαριέστερα, σώα και άληθή σπουδαία, 112, 208 
(παράδοξον οέ φαίνεται τό έπίθετον άναγκαιότερα1Ι3) φ α ϋλα (φαδλοι γραφείς 

I 208) τά μή άγαθά όντα 207,208. Ε ΐ κ α ϊ α τά ε’κή καί ώς έτυχεν ήγουν τά άμελώς και
Ι άνεπιστάτιυς γεγοαμμένα 207 ί έτι δέ καί κοινότερα) 208, ημαρτημένα, διημαρ-
I τημένα τά' πλημμελώς γεγοαμμένα και μή άδιάφθορον τήν λέξ·.ν τού συγγραφέως ή ποιητοΰ
I* σώζοντα 208 (έ'τι λέγεται καί βιβλίον έσφαλμένον, έπταισμένον 209 πρβ. πρωτό-

τυπ'ον έσφαλμένον 384) έάν τά τοιαΰτα άντίγραφα τύχωσιν έπισκέψεως καί θεραπείας, 
άποκαθισταμένων τών ΰγιώς έχουσών γραφών ονομάζονται, ώς είζός, διωρθωμένα, εάν 

| δέ μείνωσιν όπως έχουσιν αδιόρθωτα, ανεπανόρθωτα, ά στι γή, 208, 209, 27 9 β ι-
| βλιονάστιγές λέγεται κυρίως το ούζ έστιγμένον ήτοι τό ανευ στιγμών γεγραμμένον
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210. Ά^τικιανά προσηγορεύοντο τα Αντίγραφα έκ του ονόματος του περιφήμου βώλιο- 
γράφου ’Αττικού (πρβ. Νερωνιανδς χαρακτήο, Γρηγοριανδς κώδιξ) και ούχί Εκ τοϋ όνόαατος τοϋ κτήτορος, οντος, καθ α ει/.αζει ο Βέργκιος, Ηρώδου τοΰ ’Αττικού 113. Έν άλ λω 
Ε ν ά λ λ ο ι ς, ε ν τ ι σ ,ι ν, ένπολλοϊς, Εν Ε τ έ ρ ο ι ς προσυπακούεται ή λέξις ά ν- 
J 1 γ ρ α φ ο ν η β ι β, λ ι ο ν 54 και ούχι χειρόγραφον, οπερ ούδέτερον τοΰ χειρόγραφος 
ον έν τη Ελληνική γλώσση παρελαμβάνετο προς δήλωσιν τοΰ γεγραμμένου τή χειρ! ήτοι τή 
ιδία χε-pt, ού Εναντίον νοείται το μεταγεγραμμένον ή καθ’ ύπαγόρείσιν γεγραμμένον 53. 'Η λέξις χειρόγραφον οπερ και χε ιρ^έλέγετο, ήτ0 άγνωστος τοϊς δοκίμοις 53, ‘έσψιαινε δέ καί 
το συμβο λαιον,κυριως δε την ιοία χειρΐ γεγραμμένην ομολογίαν περί χρέους ή δφειλήμα- τος, Ελέγετο ο& και χε ι ρ ο γρ αφ η μ α 53, Κατα δέ τινας των φιλολόγων το μέν Ενικόν Ε ν 
άλλω—έν άλλω άντιγράφω ή βιβλίω, τδ δέ Ε ν ά λ λ ο ι ς—έν άλλοις τόποις' ή χωρίοις 52.

Οταν τις μετ Επιμέλειας Επεςερχομενος βιβλίον ή άντίγραφον θεράπευα} τά κακώς έ’χοντα 
ήτοι άποκαθιστφ τάς υγιείς καΐ όρΟάς γραφάς λέγεται ότι δι ορθο Τ, δ ι ο ρ θο ΰ τ α ι-δ ι ω ρθ ώ- 
σατο, Επανορθοϊ Επανορθοΰται-Επηνωρθώσατο(ών συνώνυμον τδ αναλαμβάνω-άναλήψομαι 274) τδ βώλίον, τήν λέξιν, τδ σφάλμα 271 (πρβ. διώρθωται, διωοθώθη273, 
ορθοϋν, εξωρθωσε, άνορθυΐ, Εξανορθοΐ 274), καΐ δ μέν ποιων τοϋτο λέγεται διορθωτής καΐ έπα V ο ρ 0 ο) τ η ς 272,·2?3 (ορθωτής 274) το οε έ’ργον αύτοΰ διόρθωσις και έπανόρθω- 
σις 272,274 (προ. διόρθωμα, οιορθωτιζα, δ'.ορθο>τέον 27 ΐ). Φανερόν 3’ υπάρχει οτι τών τε βημάτων καΐ τών έξ αύτών ονομάτων γίνεται χρήσις και δταν τις αύτογνωμόνως μετακοσμή 
την φρασιν συγγράμματος η ποιήματος προς το φαινόμενον αύτω εδαρμοστότερον ή προσ
φυέστερου. Έάν τις κακώς καί άτόπω; διορθοΐ, λέγεται δτι π α' ρ α δ ιρ ρ θ ο ΐ 272 (πρβ, παρασημειοΰμαι 275), δθεν παραδιόρθωμα (καί παραδιόρΟωσις) 272, Έν τοϊς Πλουτάρ
χου Ήθικοϊς ή λέξις παραδι ορθώσεις δηλοϊ ούχί τάς άτοπους διορθώσεις, άλλά τάς πα- 
ραζειμένας και οιονει παραζεζολλημένα; η παραπεπηγυιας διορθώσεις 275 τουτέστιν ή παρά δέν Εμφαίνει πλημμέλειαν και ατοπιαν (ώ; Εμφαίνει τοιαύτην Εν τοϊς παραδιορθώ, παραση- 
μειοϋμαι παρερμηνεύω, παραδέχομαι, παρεξηγοϋμαι, παρυπολαμβάνω) 276. Ώς δέ λέγετατ 
παρακούω, παρορώ κτλ., ουτω και π α ρ α ν ο ώ, κάκιστα δέ ύπδ τών νέων 'Ελλήνων γίνε
ται χρήσις τοϋ παντελώς ανυπάρκτου παρΕΝνοώ καΐ τοΰ εξ αύτοΰ παρΕΝνόησις 276. Τά 
συνήθως νΰν λεγόμενα χασματα ωνομάζοντο ύπο τών παλαιοτέρων διαλείμματα, τά δέ. 
πρδς άπαρτισμδν τοΰ λόγου προστιθέμενα Εκαλούντο πληρώματα 380ή 381. Πολλάκις δ’ 
Εζρινετο άναγκαια ή παραβολή αντιγράφων προς άντιζατάστασιν τής γνήσιας εκφοράς ή πρδς 
άπαλλαγην τής αμφιβολίας η προς εκλογήν τής κρειττονος και άποδεκτοτέρας λέξεως ή πρδς 
αναπλήρωσαν τοϋ λείποντος 382. Ήφανίζαντο δέ αι λέξεις καΐ αί βήσεις ή διότι ύπδ τών 
γραφέων παρεωρώντο οπωσδήποτε και παρελειποντο. οπερ συχνάζις συνέβαινεν, ή διότι Ιβλά- κτοντο καΐ Μειροντο τάντίγρχφα ύπδ σητών μάλιστα διαβιβρωσκόμενα 379. Επ’ δέ ταυ 
Εκτελοϋντος τδ εργον τής άντιπαραθέσεως εύρίσκυνται ταττόμενα τά* βήματα ά ντιβ άλ
λω, παραβαλλω, αντεξεταζω, π α ρ α ν α γ ι ν ώ σ κ ω, και άνταναγιν ώ- σ,κ ω 382 381 (Σημειωτέου ο οτι παρ’ ούδενΐ τών παλαιοτέρων τοΰ Άριστοτέλους κεΐται
τδ βήμα συγκρίνω Jni> τής έννοιας τοΰ παραβάλλω ή άντιπαραβάλλω 383). Τδ παλαιό- τερον άντίγραφον προς ο ερρυθμιζετο το διορθούμενον ώνομάζ=το άντίβολον, άντιβό- 
λαιον ή κατά τύπον Βυζαντιακδν ά ν τιβ όλι ν (=άντιβόλιον) 322, 381. Συνέβαινε δέ πολ- 
λακις δι ^λλειψιν καλών αντιγράφων νά παραλαμβάνηται ώς άντίβολον βιβλίον άνάπλεων : αμαρτημάτων 382, 381. Η άσυμφωνια τών αντιγράφων ονομάζεται καί διαφωνία και 
διαφορά καΐ ή των ονομάτων κατά τήν γραφήν διαφωνία 384, καί γραφαΐ δια- φων ούμεναι (ού εναντίον τδ δμ ολογού με ναι) 385.

Τδ ό'ργανον ,δι’ ού ^γραφον, οι παλαιοί Εκαλείτο γ ρ αφίς κα' γραφεΐον διά δι
φθόγγου, ως ωνομαζετο σχαφεϊον το δι’ ού έσκαπτον καΐ γλυφεΐον τδ δι.’ ού έγλυ- 
φον 819, το Οε οι απλοΰ I προενενηγμένον γραφίον ούδέν άλλο είνε ή πλημμελής τών 
βιβλιογραφιών αναγνωσις,822. Συμπεραίνεται δ άναγκαίως ότι ο όμοιος τοΰ γράφε ίω υπάρχων Οηλοϋται οια,τοϋ επίθετου γραφειοειδής, γραφειοειδής άπόφυσις, καΐ ούχί ώς έν τώ 
λεξιζώ του Βυζάντιου γραφιοειόής, οπερ όμως δύναται νά νομισθή άνεκτότερον τοΰ έν τώ 
λεξιζφ τοϋ Αιδοελλου ζαι^Σζοττου γραφοέίδης 819 . Ούδέν δ’ήμϊν φροντιστέον άν έν 
τοϊς ζώδιξι τοΰ Γαληνού εινε γεγραμμένον γραφοειδής 822, 823. Ό Γαληνός άποδοζιμάζει 
το έ.πιθετον στυλοειοης αποφυσις τοϋ πήχεως, άντί τοϋ γραφειοειδής ώς βάρβαρον, διότι 
εινε ούχι εκ τής ελληνικής* λέξεως στύλος συντεθειμένον, ώς πολλοί ύπολαμβάνουσι ψευ- 
δοδοξοΰντες,, άλλ’ έκ τής 'Ρωμαϊκής στύλος ήγουν stylus ή κάλλιο* stilus (=γραφεϊον) 

*823. Ιών εις ΙΝΑΑ περατουμένων Επιρρημάτων, δι’ ών έν τή ελληνική γλώσση κομψότατα 
και χαριέστατα έσημαινοντο τα εέοη τών παιδιών, δλως βάρβαρος και ίκφυλος Εξελέγχεται 
η μετά, τοΰ Σ Εκδορά τής γενικής, η μετά τοϋ Ν τής αιτιατικής και ή μετά τοϋ υπογεγραμ
μένου ιώτα τής δοτικής 482. Κακώς λέγεται ύπδ τοΰ Οικονόμου καί άλλων άνάγνως, 
σνυ γ γ νω ς άντι τοΰ ά ν α γ ν ωθ ι, σύ γγνωθι 658 βαρβαρωτέρα δέ καΐ μογθηροτερα τούτων 
e’lv·· ή προστακτική δι ορθιος 659. I*. ν τή γλώσση τών μεταγενεστέρων ώς Ελέγετο ώφλη- 
σα ανι. :q. ώφ λ ο ν και ή μ ά ρ τ η σ α αντί τοϋ ή μ α ρ τ ο ν καί ά π έ δ ρ ασ α άντί τοϋ ά π έδρα ν, ουτω και I γ ν ω σα ά ν έ γ ν ω σ α άντί τοΰ 0γy ων άν έ γ ν ω ν. Διάφορος δέ τοΰ 

^αραζΓΛομμένου αορίστου άνέγνωσα άντί τοΰ άνέγνων είνε δ ’Ιωνικός άνέγνωσα,δ 
Ισοδυνάμων τω ά ν έ π ε ι σ α 659. Τδ όνομα οργασμός σημαίνει τδν μαλαγ^χον την 
μ ά λ α ξ ι ν Εκ τοϋ όργάζω οπερ δηλοϊ μαλάσσω 660, 662, κατ ούοένα οε τροπον όυ- ναται τδ οργασμός νά παριστα, ώς λέγεται έν τω λεξικώ τοΰ^ Βυζαντίου, τήν διάθεσιν τοΰ 
αργώντας ή ν’ άναφέρηται Ετυμολογικώς ε’ς τδ δ ρ γ ώ, Εξ*ου καί δύσκολον άλλως εΐνε να 
σχηματισθή τοιοϋτος ονόματος τύπος 660, 6( 3. Ωλήν άλλ’ όμως δ Γαληνός πολυμαθέστα
τος ιατρός άλλά πολλάκις καταγελάστως σφαλλόμενος, ούδαμώς ώκνησε να ύπολάβη το οργασμός παραγωγόν τοϋ ό ρ γ ώ 663. Τδ αργώ ετάττετο μεν κυρίως επι τοΰ πολυν χυμόν 
και ικμάδα άγοντος ή τοϋ πλήρους όντας ζωτικής δυνάμεως και ακμής τοϋ σφριγώντος και 
Επειγομένου πρδς συνουσίαν (πρβ. καί σπαργώ, θυώ, αναθυω, σκυζώ, οιστρώ, *καπρώ) πάρε* λαμβάνετο δέ καί μεταφορικώς Επί τοϋ“ισχυρώς φερομένου Επι τι ή σφοοραν ορμήν πρός τι 
ίχοντος 66 ί. Έλέγετο δέ ού μόνον όργάζω άλλα καί δ έ ψ ω 661, φ υ ρ ώ, μ α τ τ ω, δ ε υ ω*, 
πέττω 663, καί φύρω μέν τδ συγχέω, φυρώ δε το μιγνύω άλευρον ύδατι, οθεν φύραμα ή 
ζύμη 663. Έκ τοϋ .δέψω έσχηματίσθησαν τά Επ-Όετα άδέψ/ιτος καί εύδέψητος και τά προση
γορικά ονόματα βυρσοδέψης, νακοδέψης, βινοδέψης, σκυτοοεψος και σκυτοοεψης, σκυλοοεψος 
καί σκυλοδεψης τδ σκυλόδεψος καί σκυλοδέψης εϊνε τοΰ πονηρού κόμματός 661. ΓΙολλαχώς 
δε παρεφθάρη τδ βήμα όργάζω καί τά κινήματα αύιοΰ φερομενον: οραζειν, οργισας, οργήσας 
κλ. 662. Έκ τού βήματος πομπεύω σχηματίζεται τό τε παρά Πλάτωνι άπαντών όνομα 
πόμπευσις και τδ παρ’ άλλοις ευρισκόμενον πομπεια, οπερ φυσικωτατα οιφθογγογρα- 
φεϊται. ’Αλλ’ ούδείς λόγος ύπάρχει τής διά διφθόγγου Εκφοράς τοΰ σιτόπομπια, οπερ ως 
ίκ τοΰ σιτοπ ομπ δς. παραγόμενον οφείλει νά γράφηται οι άπλοΰ I. Ουοεν οε θαυμαστόν αν 
οι βιβλιαγράφοι παραφθείρωσιν αύτδ εν τοϊς συγγρχμμασι τών παλαιών μεταρρυθμιζοντες προς τδ πομπεια 665 (πρβ. δνειροπομπεία έκ τοΰ ονειροπομπος 666). Εκ τοΰ ψυχοπομπός 
παρήχθη τδ ψυχοπομπεΐον, ω Εμφερές τδ σιτοπομπεΐον 667. Συνηθες Εν τή καθ ημάς φωνή 
κατέστη τδ κατά τήν τρίτην συζυγίαν τών περισπωμένων σχηματιζομενον , συσπειροϋμαι, 
συσπειροΰται, συνεσπειρώθη, συνεσπειρωμένος* Εν τή παλαιά γλώσση ελέγετο αείποτε συσπει- 
ρώμαι, συσπειραται, συαπειρώνται, συνεσπειράθη, συνεσπειραμένος, έσχηματισθη δε Εκ τοΰ ονόματος σπείρα 931. 'Γπάργει καί βήμα σπειρόω-ώ αλλα σημαίνει σπαργανώ και 
εϊνε παμηγμένον Εκ τοΰ ούδετέρου ονόματος σπεΐρον οπερ σημαίνει το εις τούτο^χρησίμευαν 
υφασμ,α 934. Τά ονόματα σπείρα καί σπεΐρον είνε μέν συγγενή άλλ’ούχι καΐ ισοούι/αμα 
935. Τό σπειρώμαι (= συστρέφω εμαυτδν) μόνον μετά τής Σ1Ν προθέσεως συντεθειμένον 
άπαντα παρά τοϊς δοκίμοις, άπλοΰν δ ον ή μετ’ άλλων προθέσεων Εκφερομενον παρα μονοις 
εύρίσκεται τοϊς μεταγενεστέρυις 933. Τδ Ενεργητικόν σπείρω απλοΰν ούοαμοδ, εύρίσκεται 
κατά Κόντον 931. Έκ τοΰ συσπειρώμαι παρήχθησαν τά ονόματα σπείραμα (Ιων. σπει- 
ρημα) καί σπείρασις 931, 931, εύρίσκεται δέ και πολυσπείρητος 934.

Περίφημοι βιβλιογράφοι ’Αττικός καί Καλλϊνος 113. Διατι ο Νικα^ωρ επωνομασθη στιγ* 
ματίας 210. Δείγματα τής άμαθείας τών άντιβολούντων και διορθουντων αντίγραφα 273. 
Αλέξανδρος Κοτυαευς διορθωτής 274. Φιλόβιβλοι Άπελλικών 380 καί Βησσαρίων 384. Ώνό- ματα άρχαίων παιδιών 481. Κατά τήν γνώμην τοΰ Βοικκίου το^Περί γνήσιας προφοράς τής "Ελληνικής γλώσσης σύγγραμμα Οικονόμου τοΰ έξ.Οικονόμων εΐυε sehr^gelehrt 483.^Αδιά
φορος πολλάκις Εν τή Ελληνική γλώσση είνε ή χρήσις τών Εθνικών ονομάτων Μήδος και 
Πέρσης 483 σημ. Τί λέγεται δατισμδς 483, 481. ’Ανέκδοτον περί τοΰ: «έγώ ύμϊν δανεποπ καί περί τίνος βαρβαρισμοΰ Δημητρίου τού Πολιορκητοΰ 48,5 Ούοε>ς μεν τών παλαιών ειπεν άγορώ άντί τοΰ αγοράσω, έλέχθη 3’ όμως' ύπο τοΰ Αριστοφανους κολώμαι (κόλα,^πολω
μένους) άντι τοϋ ζολάσομαι καί άείποτε παρα τοϊς Ενοοςοις βαΟιοΰμαι Εσχηματιζετο ο 
μέλλων τοΰ βαδίζω 485. Παρά τοϊς Εκκλησιαστικοΐς γραφεία λέγονται τά στιχηρα βι
βλία 821.

Ό Έρουέ’ρδήν μετέβαλε τδ Εν τή ’Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέους (στ. 123) δυσχειρωμα εις το ουσπείραμα 934. Τό παρ’ ’Αριστείδη κείμενον: «ά διωρθοΰτο» μετεβλήθη ύπδ τοΰ Κο- 
βήτου είς: “άδιώρΟου»’ άλλ’ δ Κόντος όζνεϊ νά έγζρίνη τήν μεταβολήν ταύτην 273. Κατά 
Κόβητον ο Εύριπίδης Εν Ίππολύτω (στ. 501) δέν ιέγραψεν:, «ώς ύπείργασμαι μέν εύ ψυχήν ερωτι»·, άλλά ύπώργασμαι τουτέστιν ύπομεμάλαγμαι 662. "Απιστα δ’Επηνώρθωσεν ο 
Κόβητος τδ παρά Διογενει τω Ααερτίω φερομενον «και αδιόρθωτα ειΛκε» μεταγραψας «και 
άδιόρθωτα ε’Αχε» 209, άποχατέστησε δέ παρά Φιλοστράτω τήν ορθήν γραφήν «βινους βοών 
δέψοντες (άντί εψοντες) 661.—Κατά Κόντον τδ παρά τώ Μαγίστρω «Επί δοράτων βολής» 
εινε πι.θανώτατα πλημμελής άνάγνωσις τοΰ «Επί δορατων και οβελίσκων 273,^το φυ- 
γ ί ν 3 α 3ύναται νά νομισθή πλημμελής γραφή τοϋ φ ρ υ γ ι ν ο α* άντι οε τοϋ «ξιφίνόα, δ α- 
X η κ ί ν δ α» άναγνωατέον πάντως λ η κ ί ν δ α αποβαλλόμενης τής συλλαβής ΔΑ, ητις κα
κώς προσεζολλήθη Εκ τής προηγουμένης λέξεως 481, τδ τοϋ Ψελλοΰ «τάς ναΰς^Επέχων δπό- 
σαι είς τδ.πομπεΐον Ετύγγανον ικαναί» Επανορθοϋται ζαλλιστα άν μεταγραφή «οπόσαι εις σ ι τ ο π ο μ π ί α ν 821, τδ παρά Γαληνώ «διαζεντοΰντες οί τεχνΐται τών τοιούτων 
γραπτέον ϊσως τών Εσ θ ή τ ω ν 821, εν τοϊς Ίπποκρατείοις άντί σζαφίας^ άναγκαίως 
|ίχει νά γραφή σ κ α φ εϊα 822, μεταβλητέόν δε και το στειλΑίοι εις στειλΕοι 822, καί 
^9 έσπείρωται εις τδ έσπείρΠται, καί τδ έν τώ κώδικι τοΰ Ησυχίου: έστειρωται εις 
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τό έ σ Π ε ί ρ Α τα ι 933, ορθ<5; δ’ ’ίσως ό Κοραη; τό παρ'α Πολυαίνω «συνεσκασμίνη^ 
£χων την φάλαγγα» μετέγραψε : συνεστΕΙΓαμένην 933, πλημμελής δε πάντως εινε ή γνώ
μη τοΰ Στουρζίου οτι έκ τοΰ ‘Ελληνικό; (δωρ. 'Ελλάνικος) εινε τό Ονομα Ελλάνικος, όπερ 
εύρίσκεται καί 'ΕλλάνΕΙχος ώς και ΚαλλίνΕΙκος, Άνδρον ΕΙκος, κτλ. 114. Γραπτέον κανείς 
ή κάνεις (κάν έϊ;) άντι τοΰ κάνεις 485. 'Η Μηδική πόα άνευ τοΰ πόα έκφερόμενον ετονίζε- το υπό τινων έπί τής παραληγούσκς μ η δ ί κ η 115. Τό παρά άιογένει τω Ααιρτίω οΐ νέοι 
ίκδόται άποκατέστησαν τό όρθώς ϊχον : κατεσπαρμένοι (αντί τοΰ; κατεσπειραμένοι) 934. Τί σημαίεει ή λέξις χαλειδοφόρο; 1022.

’Ονόματα κύρια: ’Αγαπητός σ. 1θ.’3, ’Ανδρόνικος 114 ’Άννίνα, "Ανθινος 254,. ’Ατείμητος 1019’Αττικός ή "Αττικός, ’Αχαϊκός, Βασιλικός 114, Βάσσο; 254, Γενικός, Γραφικός, Λωρικός ή Αιύριχος, 'Ελλάδικος, 'Ελλάνικος * 114 Εύμόλπη 1019 Ζωτικός, Θεωρι
κάς, ’Ιωνικός, Καλλίνικος, Καρικός, Κωμικός, Μυστικό; (καί Μυστιχίδης) Όλυμπικός (Ό- 
λύμπικος, Όλύμπιχος, ’Ολύμπιος) 114 Σύμφορος 102? Σύνδρομο; 114 Σωζομε'νη 1013 
Σωτικό; 114, Τρύφαινα 251, 'Γυχικό;, Φαρικός, Φιλικός, Χόρικος 114. ’Ονόματα ύελο- ψών 718.

Εδ ρ ε σ ι ς Ανεκδότων Αποσπασμάτων του Απολεσθίντο; δράματος τοΰ Εύριπίδου «Με- 
λανίπη δεσμών;» σ. 1010, στίχων τεσσάρων καί τεσσαράκοντα Ανεκδότων Εύριπίδου 721 
καί τινων επιγραμμάτων αρίστων 721, ωδών τής Σαπφοΰς 1010, ανεκδότων μύθων τοϋ Βα
βρίου έν Φλωρεντίφ 1041, Αποσπάσματος κωμωδίας 7Ί, αποσπασμάτων δυναμένων νΑπο* 
δοθώσι τώ Αΐσχύλιρ 721. Χειρόγραφον Ίσακράτους πρό; Νικοκλέα έν Μασσαλία 1041.’Ανεύ- 
ρεσις χειρογράφου έλληνοσλαυολατινικοϋ λεξιζ.οΰ συνταχθέντο; τήν 1Ζ' έκατονταετ. 959.

"Εκδοσις τών ιστορικών έργων Νικηφόρου τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 1042. 
Νέα έκδοσι; τών ’Ηθικών Νικομαχείων 628. Σύγγραμμα περί τοΰ θρησκευτικού αισθήματος 
ίν Έλλάδι Από τοΰ 'Ομήρου μέχρι τοΰ Αισχύλου 1012. — '<> λόρδο; Αέρδυς μετέφρασε τήν 
Ίλιάδα, ό δέ λόρδος Καρναβών τόν ’Αγαμέμνονα τοϋ Αισχύλου 258. Γνώμη περί τοΰ τρό
που καθ’ δν έξετάζει τούς μύθους τής άρχαιότητος ή νεωτέρα κριτική 1042.

Αί Μεταμορφώσεις τοΰ ’Οβιδίου εινε μίμησι; μάλλον δέ μετάφρασις τών Ετερο ιο υμ έν ων Νικάνδρου τοΰ Κολοφωνίου (6' αιώνα μ. X.) σ. 788. Χαρακτηρισμός τοΰ Ορατίου ύπό τοΰίταλοΰ Μιόλα 501. ’Ωδή Όρατίου 988.

Β' ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

’Άσματα. δ·ημΛτ«.ά συλύλεγέντα ύπό Μιχαήλ Αελέκου σ. 165.
'Ολίγα περί τ·ής ’Αλβανοί γλώσσης ύπό Κ. X. Βάμβα σ. 286,
Τό πρώτον δημώδες ασμκ τής νέας ελληνικής γλώσσης ύπό Σ. Π, Asia··· 

πρου σ. 4 00.
Ή έν Λονδίνω εταιρεία πρός προαγωγήν τών ελληνικών γραμμάτων (So- . 

ciety for the Promotion of Hellenic Studies) μετάφρ. 2. Π. Λάμπρου σ, 514.
’Εμμανουήλ Δραγούμη λόγος περί τών έν τφ Συλλόγφ κατά την προε- 

δρείαν αύτοΰ γενομένων. "Ετος ΙΑ' σ. 885.
Μακεδονικά. Α' Γλώσσαι. Β' "Ηθη καί έθιμα (συλλεγέντα ύπό τής έν Δο- 

ξάτφ άρχαιολογικής εταιρείας) σ. 963.

Λέξεις και φράσεις δημώδεις τής ’Ανατολικής Μακεδονίας σ. 954. 'Η έν τή Εύ- 
ροία τής ’Ηπείρου κώμη Σωρεία λέγεται νΰν κοινώς Σωρωνειά, ό δε κατά Στρά
βωνα Πηλώδης λιμήν λέγεται θάλασσα τής λάσπης, αί δέ Χαμαιγέφυ- 
ραι λέγονται Χαμογιόφυρα 42/. Πανήγυρις τής .Θεοτόκου έν Ήπείρω καλουμένη 
Λάμποβον 130 Πόθεν ή Παραμυθία έπωνομάσθη ούτως 130. ’Εκκλησία έν "Αρτη 
έπονομαζομένη Παρηγορίτσα 130. 'Γπό τών Βυζαντινών σκιαστής έλέγετο ό κα
τασκευαστής κεχρωματισμένων ύφασμάτων 89. — Γνώμαι περί καταγωγής των Αλ
βανών 287, 288. Γνώμαι περί τής ’Αλβανικής γλώσσης 295. Πρώτος ό Λεΐβνίτιος 
Ιθιξε τό περί ’Αλβανικής γλώσσης ζήτημα 287- Πρώτος γράψας είς τήν Αλβανικήν 
εινε "Ελλην τις διδάσκαλος καί ίεροκήρυξ Θεόδωρος 294. Οί Γκέγκοι βαθμηδόν άπορ- 
ρίπτουσι τάς εις τήν γλώσσάν των είσαχθείσας λατινικός λέξεις, παραδεχόμενοι τάς 
Αντιστοίχους έλληνικάς 295. ’Επισημότατος ποιητής τών Γκέγκων εινε ο μουσουλ
μάνος τήν θρησκείαν Νασίμ μπέης, ό κατά τόν άλβανολόγον Hahn Ανακρέων τής 

Αλβανίας 296. Ό Γερμανός ποιητής Wollfs ήρξατο μεταφράζων εις τήν γερμανικήν 
τα δημώδη Αλβανικά άσματα άλλ’ Αποθανών κατέλιπε τό έογον ατελές 296. — Τό 
πρώτον μετ’ εικόνων ελληνικόν περιοδικόν συγγραμμ.α ή «Εύτέρπη» ίδρύθη τφ 1847 
σ. 3'12. 'Γά δ’ έν αύτή διατών στοιχείων Ξ. Μ. υπογεγραμμένα άρθρα εινε τοΰ Ν. 
Δραγούμη 242.Ή «Πανδώρα» έξεδόθη τφ 4849 καί διεκόπη τφ 4872 σ. 312, 325.

Ό «Θεατής τής ’Ανατολής» (Spectaleur del’ Orient) έξεδόθη τώ 1853 έν’Αθήναις 
315. Νέον σύγγραμμα «Φωνητική τής νέας ελληνικής γλώσσης» 10 Επιτροπεία 
τής έν Λονδίνω 'Εταιρείας πρός προαγωγήν τών Ελληνικών Γραμμάτων έν ’Αγ
γλία· τά μέλη καταβάκλουσιν έτησίως μίαν γονέαν 545.

’Άσματα δημώδη. Ελληνικά σ. 165—· 68, 400, 956, 957.’Αλβανικά 290, 
296, 297 'Γπό τής Βουλής τών Ελλήνων έψηφίσθη τρισχιλίων δραχμών χορηγία τώ 
κ. Μ. Λελέκω εί; έκδοσιν τής ύπ’ αύτοΰ συνειλεγμένης δημοτικής ύλης 165 σημ.

Σύλλογοι καί έταιρίαι.’Α ναγνωστήριον ή«Ίσότης » έν Λεμησσώ τής Κύπρου 
σ.89Ι .’Αρχαιολογική έν Άθήναις εταιρία 75.’Αρχαιολογική έν Δοξάτφ τής Μακεδονίας 
έταιρία 953.Ελληνική έν Σμύρνη λέσχη δ»"Ομηοος» 1039.Ελληνικός έν Γενεύη σύλ
λογος 171, 891. θεολογικός έν Άθήναις Σύλλογος ό «’Απόστολος Παύλος» 84,894. 
Κεντρική εφορεία τών σχολών Άμισσοΰ 891 Κυπριακός έν Άθήναις σύλλογος «Ζή
νων» 471, 891. Σύλλογος «Ερμής» έν Κωνσταντινουπόλει 81, 894. Σύλλογος τών 
Μεσαιωνικών σπουδών έν Κωνσταντινουπόλει 4039. Σύλλογος «Ιίαρθενών» έν Κων- 
σταντινουπόλει, Σύλλογος έν Κορθίφ τής ’Άνδρου «Σύνδεσμος» 897. Φαρμακευτική 
έν Άθήναις έταιρία ό «Διοσκουρίδης» 4039. Φιλεκπαιδευτική έν Βεβεκίφ Κωνσταν
τινουπόλεως Αδελφότης 171,891. Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος τών Κρητών έν Άθη- 
ναις 961. Φιλεκπαιδευτικός έν 'Ρόοω σύλλογος ό «Κλεόβουλος» 951. Φιλεκπαιδευτι
κός έν Χανίοις τής Κρήτης σύλλογος «Μίνως» 891.

Φιλολο.γικός Σύλλογος Πα ον άσσος σ.80, 171, 2ο 7, 356, 434, 521, 
625, 720, 802, 883, 959, 1038. -’Έκθεσις τών κατά τό ΙΑ' έτος έν τώ Συλλόγφ 
γενομένων σ. 885. ’Αριθμός τών μελών 886 (πρβ. 82, 435, 884, 1039). ’Έσοδα 
καί έξοδα 898. Προϋπολογισμός 884. Δωρεαί 436, 888, 899, 9ΰ0. ’Εξελεγκτική 
έπιτροπή 81, 887, 1038. Εφορεία καί διάφοροι έπιτροπαί 84, 435, 524, 887, 889, 
892.’Αποφάσεις τοΰ Συλλόγου 887 έν αϊς καί τό περί έκμισθώσεως τών απόρων παί- 
δων ζήτημα 960, 1038. Περί άναθεωρήσεως τοΰ κανονισμού 1038. Άναγνωσθείσαι 
διατριβαί 893 (πρβ. 80, 171, 257, 356, 887). 'Εσπερινά μαθήματα 80, 893, 960, 
εισαγωγή τής διά προβολής φωτεινών εικόνων διδασκαλίας 1039. ’Επιστημονι
κά! εσπερίδες 171, 892. Βιβλιοθήκη καί Άναγνωστήριον 899. Περί τής οικίας τοΰ 
Συλλόγου 889. Δίκαι 890, 954. Σχέσεις μετά ξένων σωματείων 891. ’Αντιπρό
σωποι τοΰ Συλλόγου είς τάς έορτάς τή; Πομπηίας 720, 802, 961. Ταφή τών 
όστών τοΰ αοιδίμου ποιητοΰ Αλεξάνδρου Σούτσου 892 καί 626 ένθα καί τό περί αύ- 
τών πιστοποιητικού τής έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής. Ευχαριστήριον τοΰ υπουρ
γείου τών ’Εσωτερικών διά τήν άπογραφήν Αθηνών 436 (πρβ. 81, 171, 356, 388). 
Εύχαριστήριον τοΰ Συλλόγου πρός τόν πρόεδρον τοΰ έν Λονδίνω φιλελληνικοΰ κομι
τάτου 523 καί άπάντησις αύτοΰ 524.

Συνέδριον 'Ελληνικών Συλλόγων· έναρξις αύτοΰ καί διαίρε α ι; είς τμή
ματα σ. 257 (πρβ. 80, 171, 257, 356, 887).

Περιοδικά τοΰ Συλλόγου. - α') «Παρνασσός» 887. 'Εγκύκλιος τοΰ ύπουρ- 
γείου πρός τούς γΰμνασιάρχας συνιστώντος τόν «Παρνασσόν» 4. Ή έπί τή; έκδόσεως 
αύτοΰ έπιτροπή 4, 8ΐ. — β') «Νεοελληνικά Άνάλεκτα» 887, έπιτροπή αύτών 52,4.

■f Σημειώσεις περί τών κατά τό 4879 άποθανόντων μελών τοΰ Συλλόγου, σ. 886. 
Νικολάου Νικοκλέους 435, Άριστοτέλους Βαλαωρίτου 627, Δέοντος Μελά 884, ’Εμ
μανουήλ Κοκκίνου 1039 επιτίμων Ίωάννου Κρασσα άντεπιστέλ λοντος έν Κεφαλλη
νία 8Ι, καί τοΰ ευεργέτου Έπαμινώνδα Δεληγεώργη 889 (πρβ. 435).

Σχολαί τών Απόρων Παίδων ύπό τοΰ «Παρνασσού» ίδρυμέναι. Κοσμη- 
τεΐαι τών Σχολών 524. — α') Τής Σ χ ο λ ή ς Ά θ η ν ώ ν διδάσκαλοι καί διδαχθέντα 
μαθήματα 895, εξετάσεις 434, 521, 895, άριστεύσαντες και άπολυθέντες μαθηταί 
522. Οικονομικά τής Σχολής 896, εύεργετικός ύπ'ερ αύτής χορός 81. Μουσική έσπε- 
ρίς 897, 4038. Συμπόσιον τών μαθητών 356. Υπνωτήρια 434, 884, 960 1038.— 
Τής Σχολής Σύρου εξετάσεις 522, 524, μουσικός θίασος 897, λαχεΐον ύπέρ 
ϊδρύ^εως Τεχνουργείου 960. — Τής Σχολής Κ α λ « μώ ν εξετάσεις 625 (πρβ. 524,
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884). Της Σχολής Χαλκίδας διάλυσις 887 (πρβ. 356,824, 802). — Σχο
λή Π α τ ρ ώ ν 524, 625. — Τής Σ χ ο Λ ή ς Ζ α κ ύ ν θ ο ύ εξετάσεις 625 (πρβ. 524, 
884). — Γης Σχολής Άνδρου φτάσεις 523 (πρβ. 171, 524, 883, 887). — 
Σχολή Νέας (Ιικέρνης έν Ήλε·? 434, 523, 625, 720, 802, 884, 887—8. 
·'“ ΣΖ°λή Τραγανού τοΰ δήμου Μυρτουντίων έν Ηλεία 720, 884, 960. —. 
Σχολή τών παρά τ«ς ’Αθήνας χωρίων 625. — ΙΙρότασις περί' συστάσεως Σχολής έν ΓυΦειω 898,. Λ

Γ’ ΝΕΩΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ό ρώσος ποιητής Ποόσκιν ώς φιλέλλην εξεταζόμενος ύπό Κ. Α. Πκλαιο- 
Τιόγου σ. 159.

Έρνέστος 'Ρενάν ρ.ν τίί Γαλλική Άκαδημείι^ ύπό Ν. Καζάζη σ. 4 1 6.
Έ μυθιστοριονοκφίζ ξν Ίταλί^ άπό τοϋ 1860 ύπό Α. Φρκβκσίλη σ 

498, 574.
Βαγιάοδος Τέυλωρ μετάφρ. Μ. Ν. Δαμφάλη σ. 935.

’Αποσπάσματα έκ του δημώδους γερμανικού δράματος δόκτωρος Φαύστοα 
872. Τετράστιχον Μιχαήλ ’Αγγέλου 182, 451 μετά μεταφράσεως. Ποιήματα τοΰ 
‘Ρώσου ποιηταΰ Πούσκιν. ’Αποσπάσματα τοΰ λόγου τοΰ ‘Ρενάν έν τή Άκαδημεία 
418, 421, 222. Ό 'Ρενάν έγένετο δεκτός έν τή Γαλλική Άκαδημεία ούχί ένεκα τών 
δοξασιών αύτοΰ, άλλ’ ένεκα τοΰ π-εζοΰ λόγου του, έν ω άποδείκνυτα: άληθής άριστο- 
τεχνης 425,. 'Ο Μολιέρος έμιμή’θη έν τφ «Άκουσίφ ΐατρφ» τόν «Μανδραγόραν» 
κωμφδίαν τοΰ Μακιαβελλη 2-0. Πώς τιμωρούνται κατά Δάντην οί ύπ-οκριταί έν τώ 
4δη 734. Πυρπόλησις τής βιβλιοθήκης τής Βιρμιγγάμης 729. Εισαγωγή νυκτερινής 

περιπολίας έν ,τή βιβλιοθήκη τής Βοστόνος 729. Χαρακτηρισμός τής τραγφδίας έπί 
Λουδοβίκου ΙΔ' και έπίδρασις τώ,ν αόλικών, έπ'ι τής γαλλικής φιλολογίας 5.66 .*

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.

Περί τοΰ έν ©εσπρωτί^ τής Ήπείρο-υ μεσαιωνικοί! φρουρίου τοϋ 'Αγίου 
Δονάτου ύπό ’Αθανασίου Πετρίτου τοϋ έκ Δροβιανής τής Ηπείρου, σχολάρτ 
χου ©ουρίας σ. 123.

Αί έν ’Ολύμπιος άνασκαφαί (ήτοι έκθέσεις τών έν Όλυμπί^ διευθυνόντων 
τάς άνασκαφάς Γερμανών) μετάφρ. Σ. Π. Α. σ. 152 καί 329.

Ία επιστημονικά πορίσματα τών έν ’Ολυμπίάς, άνασκαφών, ανάγνωσμα 
Ερνέστου Κουρτίου μετάφρ. Σ. Π. Λ. σ. 366.

'Ο λεγόμενος τάφος τοϋ Εύτροπίου ύπό I. Μόοδτμαν υίοϋ, μεταφο. Σ. Π. Λ. 
σ. 430.

'Ρωμαϊκά άρχαιο,λογηματα συλλεγόμενα ύπό Σ. Κ. Σ. σ. 51 8.
Άνασκαφαί καί άποκαλύψεις κατά τήν παλαιάν Σύβαριν ύπό F. Barna.- 

bei μετάφρ. Σ. Κ. Σκκελλαροπούλου σ. 609.
Περί τών έν Τεγέοι άνασκαφών ύπό Π. Α. Καββαδία σ. 796.
Τό άρχαιολογικόν Μου.σεΐον Τεγέας ύπό Π. Α. Καββαδία σ. 878.
'Ο έν Χαιρωνείίγ Δέων σ. 623.
Ό έν τ·?ί νησφ Κέφ Λέων σ. 883.
Πομπηίαν καί'Ηράκλειον ύπό Μιχαήλ Ruggiero μετάφρ. Σ. Π. Α. σ. 854.
Περί αρχαίου τινός Πύργου τής νήσου "Ανδρου ύπό Α. Μηλιαράκη σ. 1013 

(πρβ. 881).
Αρχαιολογική έν Άθήναις Εταιρία σ. 75.

ΠίΝΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΝοΜΕΝΩΧ ΙΟΜ

'Αρχαιολογική έν Δο£άτω τής Άνατολ. Μακεδονίας 'Εταιρία σ.
Γαλλική έν Άθήναις Σχολή σ. 7 6 έργασίκι τών μελών αύτής τό 1878. 
Γερμανική έν Άθήναις Σχολή σ. 77, 353, 957, 1037 (περιεχόμενα τοΰ 

περιοδικού), 1038.
Αρχαιολογικά! ειδήσεις σ. 78, 169, 253, 355, 433, 520, 719, 800, 

881, 958.

Άναάκαφαί έν Άχαρναις σ. 353, 801. ΈνΔήλφ718. Έν ’Ολυμπία 169, 125, 
800, 881. Έν Πάρφ 953.Έν Τεγέφ 551, 622, 717, 796.Έν Τροία 434-- Έν 'Ρώμη
624 ('Ιερά όδφ καί Αατίνη ύδφ). Έν Συβάρει 521, 609. Έν Χερσώνι ύπό τής ’Αρ
χαιολογικής καί 'Ιστορικής έταιρίας τής Νοτίου 'Ρωσίας 759.

Ά ρχαιότητες. Ευρήματα έν ’Ολυμπία: Ζευς γυμνός κρατών έν μεν τή δεξι?, 
κεραυνόν, έν δέ τή άριστερα αετόν, νεανίας γυμνός 52Γ άγαλμα Νεμέσεως Τύχης 
κεφαλή τοΰ γονατίζοντος παιδδς έκ τοΰ ανατολικού αετώματος άριστα διατηρούμενη, 
κειοαλή τοΰ αύτοκράτορος Τίτου, ή κεφαλή τής Νίκης τοΰ Παιωνίου κατεςεσμένη 882. 
Σφίγξ δικέφαλος, λέων καί γοργών άρχαϊκά 521. Τό βουλευτήριον τών Ήλείων, τδ 
έσφαλμένως δνομασθέν κατ’ άρχάς Λέωνίδαιον καί μέρος τοΰ θριγκού τού Πελοπίου, 
καί τεμάχια τών άετωμάτων καί μετοπών, ών έν προσαρμοσθέν τφ Κλαυδίφ άνεπλή- 
ρωσεν εντελώς τδ κάλλιστον τών έργων του άνατολικοΰ αετώματος 524. Κεφαλή με
τόπης υψηλής εικοσιτριών ύφεκατομ. πωγωνοφόρος, 'Ηρακλεους πιθανώτατα, άρι
στα διατηρούμενη, άριστερδς ποΰς προσαρμοσθείς τή Νίκη τοΰ Παιωνίου, τδ προσώ
που μαρμάρινης κεφαλής, έλασμα χαλκοΰν φέρον έκτυπον 'Ηρακλέα τοξεύοντα, πλάξ 
χαλκή ενεπίγραφος, χάλκινου άγαλμάτιον Έρμοΰ καλής έργασίας, πολλά νομίσμ,ατα 
169, δύο ακέφαλοι ανδρικοί κορμοί καί εις γυναικείος ρωμαϊκών χρόνων, κεφαλή αγέ
νειου μαρμαρίνη προσαρμοσθείσα τφ έςηπλωμένφ ποταμφ Κλαδεφ, καί κεφαλή γυ
ναίκας έστεμμένη τριάκοντα και ενός ΰφεκατομέτρων 553. — Στηλη τοΰ Δυσεα ενε
πίγραφος έν τώ Άρχαιολογικώ Μουσείφ ’Αθηνών σώζουσα ίχνη γραφής ρυθμού άρ- 
χαϊκοΰ ώς τδ άνάγλυφον τοΰ Άοιστίωνος, περιγραφή τής γραφής 78, άντιγραφείσης 
ύπό τοΰ ζωγράφου θειρσίου 169. Περιγραφή καλλίστου αγάλματος εΰρεθέντος έν τφ 
δήμφ Κλειτορίας τών Καλαβρύτων 79 (πρβ. «Παρνασσού» τόμ. Β’ σελ. 973). Έν 
Μεσσήνη πλησίον τών, ερειπίων τοΰ άρχαίου ναοΰ ύπάρχει ύπδ βάτων περικυκλωμε- 
νρν άνάγλυφον σύμπλεγμα αριστούργημα τέχνης παριστών τον Μελέαγρον καταδιώ- 
κοντα τον Καλυδώνιον κάπρον μετά τεσσάρων κυνών 842. Τδ μόνον δε σωζόμενον 
οχυρωματικόν λείψανον εινε ό έν Μεσσήνη ακέραιος ίστάμενος πύργος, χρήζων όμως 
έπιμελείας τίνος ΐνα μή καταστραφή 842. Σώζεται δε καί τδ Δίπυλον άκεραων, ού 
εκατέρωθεν εκτείνεται ό περίβολος τής πόλεως δν δικαίως έθαύμασεν ό Παυσανίας 842. 
Έντός δε τοΰ περιβόλου τούτου σώζονται έρείπια θεάτρου όμοιου προς τδ έν’Αδηναις Διο
νυσιακόν, παρά τδν ναόν τοΰ αγίου Νικολάου ένθα σώζεται καί τις επιγραφή. Σώ
ζονται δέ καί έρείπια τοΰ Σταδίου καί αρχαίου τινδς ναοΰ 842. Έπί δε τών ερειπίων 
τοΰ ναοΰ τοΰ Ίθωμάτα Διός εΐν’ έκτισμένη έκκλησία τής Παναγίας ’ς τδ καθολικό 
έπονομαζομένης 838.Έν τή άγορα τής Μεσσήνης ύπήρχε τδ μέγαρον τών Κουρητών 
ού ή θέσις νϋν διακρίνεται έκ τών ερειπίων ατινα κοινώς ονομάζονται’ς τδ Π α λ ά τ ι, 
ένθα ύπορρε’ει καί νϋν τδ. υδοιρ,δπερ κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου ύπέρρεε πλησίον 
τής αγοράς 842.Τά έν Μήλφ εύρεθέντα τρία άγάλματα άγορασθέντα ύπδ τής Άρχαιολ. 
'Εταιρίας άντί 57 χιλ. δρ. μετακομισθέντα εΐς’Αθήνας κατετέθησαν έν τφ’Αρχαιολ. Μου- 
σείω 882. Άγάλματα καί άνάγλυφα καλλίστης τέχνης καί μεγίστης άςίας έν χιυρίφ 
Γραμματικώ τοΰ δήμου Μαραθώνας 882. 'Η παρατάς Άχαρνας Αυκο τρύπα εινε 
τύμβος αρχαιότατος καλύπτουν θολοσκεπείς τάφους, οίοι οί τών Μυκηνών ο παρά το 
'Ηραΐον καί οί τοΰ Σπάτα 353. Περιγραφή τής Αυκότρυπας 351. Έν τή Δυκότρυπφ 
εΰρέθησαν κέραμοι αγγείων όμοίων άκριβώς προς τά εύρεθέντα έν Μυκηναις 355, καί 
ύάλινα κοσμήματα όμοια πρδς τά έκ. τών τάφοιν τών Μυκηνών καί τοΰ Σπάτα, καί 
πέταλα χρυσά καί έλεφάντινα 355.—Στοά Ποικίλη έν ’Ολυμπία ή καί Ήχοΰς Στοά 
λεγομένη διά τήν Ιπταπλήν αύτής άντήχησιν 553. — Ναός Άλέας’Αθηνας έν Τεγέα 
521, 796 (εύρέθησαν σπουδαία άρχιτεκτονικά τοΰ ναοΰ μέλη καί κοσμήματα, πλάξ έκ 
τοΰ γείσου μετά σταγόνων, είδος περιέργου Ίοινικοΰ κιονοκράνου, σπόνδυλοι δωρικών 
κιόνων κτλ. 623.—Σπουδαιότατου αναθηματικόν άνάγλυφον είκονίζον τδν 'Άδην κα-
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θημενον επί θρόνου την Περσεφόνην Δημητρα και δύο παρθένους, ών η τελευταία προ. 
σεόχεται 623. -Άνεύρεσις έπί τού’Ησκυλίνου λόφου εξ αγαλμάτων τεΟραυσμενων 518. 
Σαρκοφάγο; = ύρ:θεί; έν Θεσσαλονίκη 453, περιγραφή τής έπ’ αύτου άναγλύπτου πα
ραστάσεων 5 V Έν Μακεδονία . παρά τά Βιτώλια ένθα ή αρχαία 'Ηράκλεια τάφο- 

■μαρμάρινος μετ’ άναγλύπτων κεφαλών Μεδούσης 454, καί ενεπίγραφα άνάγλυφα 255, 
έν δέ τή θέσει Δεμίρ-καπού (σιρηραι πόλαι) τής Βορείου Μακεδονίας έπιταφία πλάξ 
ενεπίγραφος. Επιγραφή επιτάφιος έν Παραμυθία 1 30 ’Ανέκδοτον ψήφισμα Πειραιώς 
799. Έλλην'.χή επιγραφή εύρεθεϊσα κατ’ αύτάς έν ’Αγγλία 170. Άνακάλυψις Νεκρο
ταφείου έν Πάρω αρχαιότατου (600 π. X) περιέχοντας πήλινα αγγεία τέχνης άξε
στου, σαρκοφάγους,νομίσματα χαλκά καί άγαλμα γυναικείου σώον καί άρίστης τέχνης 
958. Άνακάλυψις νέου θησαυρού έν Ιροία έκ μακρών χρυσών άλύσεων και χρυσών 
δίσκων 434. — Έρείπια ναού έν Δελβίνω μεταποιηθέντος είς χριστιανικόν κατά σχε
δίου βυζαντιακδν 127. Έρείπια ναού βυζαντιακού έν τή θέσει Λαμποβίτρα σώζοντος 
καί μουσειωτον έδαφος 130. Βυζαντιακά τείχη έν Τεγέ^ 622. Τής άρχαιοτέρας Εύροίας 
(έν Ήπείρω) έρείπια παρά τή κώμη Βροίνα 128. Τετράγωνος πύργος έν τή μονή 
'Αγίας Μαρίνας εν Κέω 1016. Η μόνη έν ’Άνδρφ άρχαιότης ή φέρουσά πως χαρα
κτήρα μνημείου εινε ό ύπδ τήν κώμην Αγιον Πέτρον τού δήμου Γαυρείου σωζόμενος 
πύργος 1017, ού ή πύλη ομοιάζει προς τήν έν Μυκήναις τού θησαυρού τού Άτρέως 
1014. Τδ μόνον έν Σμύρνη ύπαρχον ένετικδν ίχνος εινε άνάγλυφον έπί πέτρας παρι- 
στών το'/'Αγιον Μάρκον ένμορφή λέοντος πτερωτού 251. Κυκλώπεια έρείπια καί χαμηλή 
πύλη μετά κολοσιαίων παραστάδων παρά τήν έρημον κώμην Βέλιανη, ή'τις ίσως εϊνε οί 
άργαιοι ’Έλιυοι 131» Τειχίσματα ρωμαϊκά έν Παρισίυις 170.Τάφος τυρρηνικδς 5’.9.Ανα
κάλυψές κατά πρώτον νεκροταφείου τής λιθίνης εποχής έν'Ρωσία 256.’Οβελίσκος 801. 
Επισκευή τού έν Βενετία διασήμου παλατιού τυν δογώνδθ ί.Βιενναία’Αφροδίτη ένΑούβρω 
434.—Έξ ερειπίων εύρεθέντων έν Θήρα άποδείκνυται δτι 3800 π.Χ. έ'τη οί Θηραίοι ήσαν 
πεπολιτισμένοι καί εΧχον επιμιξίας έμπορικάς μετά τής Μήλου καί ’Ανάφης 80<. Έκ 
τών άνευρεθέντων τάφων μονομάχων έν Νεμαύσω δυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι έν τώ 
άμφιθεάτρω τής· πόλεως ταύτης έτελούντο αγώνες μονομάχων, δπερ έθεωρεΐτο τέως 
άμφισβητήσιμον 519. 'Η ιταλική πόλις Orvieto έσγηματίσθη έκ τού λατικού urbs vetus 
519. Κατά τούς γενομένους υπολογισμούς έςήχθησαν έκ τής 'Ρώμης καί τής πεδιάδος 
αύτής πλείονα τών έξηκοντακισχιλίων αγαλμάτων 558.Εγκύκλιος τού ύπουργείου προς 
τούς μοιράρχους κλπ., πρδς έπιτηρησιν τών. αρχαιοτήτων 882. Διάταγμα τού ήγεμονος 
Σάμου περί τής διασώσεως τών άρχαιοτήτων 883. Κατάσχεσις έν Πειραιεΐ αρχαιο
τήτων 800. Έςεδόθη ύπδ τής γενικής έν Ίταλίφ διευθύνσεως τών Μουσείων καί άνα
σκαφών ό α’ τόμος τών Document! inediti per servire alia storia dei Musei d’ Italia »» ~ · * ·> ~ . n . ι· 17 n > ’ ry ·* ) Fiπεριέχων καταλόγους διαφόρων συλλογών άογαιοτήτων 255/Ελληνές μέλη του έν Βε- !.---- \....QSC ·

Έπιγραφαί σ. 79, 130, 170, 254, 255, 43!, 433, 519 (λατινική). 520,624, 719, 
720. 799. 838, 883, 1018 —1026. Περίλ/,ψ'.ς τουρκικών έν Χαλκίδι Επιγραφών 433, 434.
ρολίνφ άρχαιολογικου ’Ινστιτούτού 355·
720, 799, 838, 883, 1018 —1026. Περίλ/,ψ',ς τουρκικών Ιν Χαλχίδι έπιγραφών 433,

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ.

Ό μ,ϋθος τοϋ Φκυστου ύπο A. Barine. μετάφρ, Π. I. Φ. σ. 863.
• Μακεδονικά α.' Γλώσσα:. S' "Ηθη και έθιμα (συλλεγόμενα ύπό έν Δόξά- 
τφ τίί; Άν. Μακεδονία; ’Αρχαιολογική; Εταιρίας) 953.

'Η χέλι δόνα έν Μακεδονία σ. 956, ’Έθιμον κωμικάτατον έν ’Ρωσία 964, Σφαγαί 
τοϋ μεγάλου έθους έν ’Αφρική 260. Ό χορός τοϋ Ήλιου παρά τοΐς Ινδοί:: Σιοΰ 723. 
Οί Κινέζοι θέλοντες νά έκδικηθώσι τούς εχθρούς των αύτοκτονοϋσιν έν τή οικία των 
ϊνα αύτοί θεωρηθώσιν ώς δολοφόνοι 674.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Δημώδους έπιστημη; σειρά Γ' περί ήθικοΰ νόμου ύπό Π. Βράϊλα Άρμενη 
©.629,725.

Φιλοσοφία τής Τέχνης ύπό Η. Taine μετάφρ. A. Α. σ.437, 546.
Μελετη περί τοΰ πρώτου ανθρώπου καί τής αρχής αύτοΰ ύπό Ίγν. Μο- 

©χάζη σ. 805.
Ό Μηδενισμός έν 'Ρωσία ύπό Ν. Καζάζη σ. 965.
Ή αθανασία τής ψυχής καί τό συνέδριον τών ζώων μετάφρ. I. Δ. Μα- 

ρτνάζη σ. 54.
Οί τρεις ίεράοχαι ύπό Α. Διομηδους Κυριάκου σ. 95.
'Ομιλία', άπολογητικαί. Α' περί ’Αλήθειας ύπό Ίγν. Μοσχάζη σ. 261.
'Η μεταρρύθμισις έν δυτική εκκλησία. Ή νέα εκκλησία τοΰ 'Υακίνθου 

μετάφρ. Ίγν. Μοσγάκη σ. 3S5.
Μελέτη περί Αύγουστίνου ύπό Α. Διομηδους KuptazoC σ. 525.

Ηθικός νόμος εϊνε ό νόμος τοΰ τέλους ήτοι τοΰ προορισμού τής ανθρωπότητας 6S4 
ζ'πρβ. 631), δστις εϊνε τό νά τείνή ό άνθρωπος διά πασών τών δυνάμεων αύτοΰ προς 
ιό άπειρον τουτέστι πρός τόν Θεόν 640 'Υποκείμενον τοΰ ήθικοΰ νόμου εϊνε ό άνθρω
πος, ώς υποκείμενον τοϋ φυσικού νόμου εινε ή υλη 633. ”Η πρέπει νά άρνηθώμεν τον 
θεόν καί πάσαν αλήθειαν, ή νά πιστεύσωμεν ότι ό ηθικός νόμος έάν δέν πληρώται έν 
τφ κόσμφ τυύτφ, πληροΰται άλλαχοΰ καί οτι τό ήμέτερον πνεύμα τεΐνον φύσει προς 
τό άπειρον έχει προορισμόν άθάνατον 639. Ού μόνον ό νοΰς και ή γλώσσα διακρίνουσι 
τόν άνθρωπον τοϋ ζώου, άλλά και ή φυσική, ζωηοά καί ένδ.λεχής έπασχόλησις τοΰ 
άνθρωπον περί τά πέραν τοΰ τάφου 812. Τό καθήκον τής ε ύ σ ε β ε ί α ς δέν εινε άπο- 
κύημα τής άμαθείας ή τής δεισιδαιμονίας 742. Έκ.πληροΰται διά τής λατρείας καί 
τής προσευχής πρός τόν θεόν 742. Γελοίοι ισχυρισμοί κατά τής προσευχής 743 καί 
744. ’Αναίρεσις των κατά τής προσευχής επιχειρημάτων 743. Ή ενάρετος ζωή εϊνε 
ζωή σύμφωνος πρός τήν ·άληθή ήμών φύσιν, πρός τόν ορθόν λόγον, πρός τόν ηθι
κόν νομον, πρός τήν θέλησιν τοϋ Θεού, διότι πάντα ταΰτα εινε ταυτόσημα 745. 
Τί διοάσκουσι περί τοΰ θεοΰ οί προ τοϋ Σωκράτους φιλόσοφοι 26ο, τί περί ψυχής 266. 
'Ο Σωκράτης πρΟσήγγισε μάλλον τών άλλων εις τήν αλήθειαν περί τής ψυχής 266. 
Τό ζήτημα περί τής σχέσεως ήμών πρός τόν Θεόν εϊνε μυστήριον τή φιλοσοφία 266. 
Αί περί τής θειότηΐος τοΰ Χριστιανισμού αποδείξεις εϊνε έσωτερικαί καί εξωτερικά!· 
άνάπτυςις τών εσωτερικών 261 . Τί έσ-ι πάθος 726 Ε’. Τό πάθος συνιστώσιν ή αγάπη 
ή το μίσος παρατεινόμενα καί μεταβαλλόμενα' είς εξεις καί κορυφούμενα διά τής φαν
τασίας 728. Κερί αγάπης 729 καί 739. Κυριώτερον αντικείμενου αγάπης καί μίσους 
εϊνε αυτός ό άνθρωπος 729. ’’Ερως $ αγάπη τοΰ έτέρου φύλου 730. Πώς άνεπτύχθη 
ό ίπποτικος λεγόμενος έρως, πάθος άγνωστον τή σοβαοα καί αρρενωπή άρχ,αιό- 
τητι 560. Αίσθημα τής καθολικής άδελφότητος είσαχθέν ύπό τοϋ Χριστιανισμού 
είς τήν άνθρωττ,νην καρδίαν 731. Τό εύγενέστατον καί υψιστον τών παθών εινε 
•η πρός τον θεόν άγάπη 731. Τίνες οί λόγοι δι’ οΰς ο άνθρωπος μισεί τόν άν
θρωπον 732. ’Ελευθερία απεριόριστος εϊνε θεωρητικώς μέν ψευδός καί παραλογι- 
σμός πρακτικώς δέ ατομικόν καί κοινωνικόν κακούργημα 736. Ιΐιϋς πρέπει νά θεωρή- 
ται ή μεταξύ τών ανθρώπων ίσότης 736. Δίκαιον εινε τό σύνολον τών έγγυήσεοιν 
δι’ ών ασφαλίζεται τό σέβας τής ελευθερίας καί τών δικαιωμάτων έκάστου. 737. Περί 
τών κοινωνιστικών διδασκαλιών 740. Απονενοημένη εινε ή προσπάθεια ηθικολόγων 
τινών ί’να κατασκευάσωσιν ήθικήν άνεξάρτητον 742.

Τί έστι τέχνη καί όποία ή φύσις αύτής 443. Πέντε εϊνε at μεγάλαι τέχναι: ποιησις, 
γλυπτική, γραφική, αρχιτεκτονική και μουσική, ών αί τρεις πρώται αφετηρίαν έχουσι 
τήν μίμησιν 443, 457, ή δε μουσική καί αρχιτεκτονική συνιστάσι μαθηματικός σχέ
σεις 457. Τό τέλος τής τέχνης δέν εϊνε ή ακριβής μίμησις 448, παράδειγμ.α έζ τής 
γλυπτικής καί τής φιλολογίας 419. Μέχρι τίνος δέον νά περιορισθή ή μίμησις 449 
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(πρβ» 457). Ό τοΰ τεχνίτου βίος διαιρείται εις δυο περιόδους 443, παράδειγμα & 
Γάλλος δραματικός Κορνήλιος 444. 'Η νεωτέρα καλολογία ή αισθητική κατά τ'. δια-* 
φέρει τής αρχαίας 442. Άτμοσφαιρά τις ήθικ*> εινε αναγκαία εις τήν άνάπτυξιν δια·" 
νοητικών τινων-προσόντων 548, τις ή δυναμις αύτής έπ'ι τών προϊόντων τής τέχνης 
καί διάφοροι ύποθέσεις περί τούτου 5 49, ιστορική άπόδειξις τοΰ νόμου τούτου 552. 
Τί καλείται νόσος τοΰ αίώνος 990, 568, αποτελέσματα αύτής έπί τής τέχνης 
έν γένεζ 569 καί μάλιστα τής μουσικής 570. Πώς άνεπχύχθη ή γλυπτική 557. Χα
ρακτηρισμός τής Γοτθικής άρχιτεκτονικής 561.

Πόθεν έγεννήθη έν 'Ρωσία έν μέν ταϊς άν.ωτέραις τάξεσιν ό μηδενισμός έν δέ ταϊς 
κατωτέραις ό κοινωνισμδς 974. Τί έστι μηδενιστής 979, 980 σημ. Τήν πρώτην ώθη- 
σιν είς τον μηδενισμόν εδωζεν ό ’Αλέξανδρος Χέρτσεν εις τών μεγίστων συγγραφέων 
τής 'Ρωσίας 972, γράψας πλήν άλλων καί μυθιστόρημα «τις πταίει» 073. Πρόγραμ
μα τών μηδενιστών 981, έπαναστατική προκήρυξις 982. Κεφαλή τής νέας μηδενιστι- 
κής τάσεως ο Μιχαήλ Βακουνινης 985, γενόμενος είς τών διοργανωτών τής διαβόητου 
Διεθνούς, ίδρύσας έπειτα τήν νέαν διεθνή εταιρίαν 987, πρόγραμμα 
αύτής 987 καί σημ. « Γη καί ’Ελευθερία» εινε τό σύμβολου τών μηδενιστών 974,. οι- 
τινες άποζαλοΰσι τον ’ϊησοΰν Χριστόν μ έ γ α ν· μηδενιστήν 981. 'Οποία τις εινε 
ή κοινωνική τάξις ή σήμερον καλούμενη Βοεμοί 991, Τάς αύσας άρχάς εχουσίν oi 
λεγόμενοι Βοεμοι, οί διεθνείς, οί κ ο ι ν ω ν ι σ τ α ί καί οί μ η δ εν ι σ τ α ί 993β 
Πνευματικός καί εκπαιδευτικός έπαρχιακός σύνδεσμος έν Β. 'Ρωσία κατά τών κοινωνι*· 
στών και τών σοσιαλιστών 82- Συγγράμματα πρός άποσόβησιν τοΰ κοινωνισμοΰ 964·

Διατί ό μέν "Αγιος Βασίλειος έπωνομάσθη μ έ γ α ς 96, ό δέ 17 Αγιος Γρηγόριος θεο
λόγος 101, 103, ό δέ "'Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος 107, οστις ήτο ο Δη
μοσθένης τών χριστιανών συνενών τήν πολυμάθειαν καί τό περί τάς Γραφάς έντριβές 
τοΰ Βοσσουέτου, τάς ψυχολογικάς γνώσεις τοΰ Μασιλλώνος, καί τήν περί- τάς σκέψεις 
λογικήν ακρίβειαν τοΰ Βουρδαλοΰ 109. Δείγμα τής τόλμης τού Χρυσοστόμου 108. Κα-, 
τηγορήθη ποτέ δτι έν ώ ήτο αρχιεπίσκοπος εζη βίον λιτόν καί πτωχόν ώς απλούς 
μοναχός 103. Δείγμα τής τόλμης τοΰ 'Αγιου Βασιλείου 99 καί τής επιρροής αυτού· 
100. Ό ιερός ,Αύγουστϊνος πρώτος είσήγαγε παρά τοΐς δυτικοις τόν ασκητικόν βίον· 
541, εϊνε ό μέγιστος τών πατέρων τής δυτικής έκκλησίας 543, άλλ" ανήκει τή όλη εκ
κλησία ώς άκμάσας προτού Σχίσματος 526. Γνώμαι νεωτέρων περί Αυγουστίνου 548. 
Πηγαί περί Αύγουστίνου 527.— Περί τής αίρέσεως τών Μανίχαίων 529, περί τών σχι
σματικών Δονατιστών 535, πλάναι τού βρεταννού μοναχού Πελάγιου 5*38. Χιλιασμός 
αιρεσις 424 σημ. ΑΖρεσις έν 'Ρο)σια φονεύουσα βρέφη καί μεταλαμβάνουσα διά τού αί
ματος αύτών 259.Περί τού'Αγίου Δονάτου έπισκόπου Εύροίας (έν Ήπείρω) 4 26, 42^ 
σημ. 1. Πηγή άναβλύσασα δι’ εύχής τοΰ άγιου Δονάτου 126.— Πολύτιμον Εύαγγε- 
λιον έν τή μονή Λεχόβης έν τώ δήμφ Σικυώνος Κορινθίας 801 ·— Περί τής κόμης 
τών κληρικών έν 'Ρωσία 58. 'Ο γάμος είνε Επιβεβλημένος τοϊς ιερεύσι τής 'Ρωσικής 
’Εκκλησίας. 393. 'Ο ’Απόστολος Πέτρος δν πρώτον ήθέλησαν νά άνακηρύξωσι παπαν 
ήτο έγγαμος, κατά δέ τόν δ αιώνα δ μάρτυς Ειρηναίος έπίσκοπος Σιρμίου ήτο ώσαύ- 
τως έγγαμος 393. Γνώμαι τού πατρόζ 'Υακίνθου περί τού όργονιςμοΰ τής Εκκλησίας 
389, 394.— Σταυροπηγιακή μονή τού Ταξιάρχου Μιχαήλ έπιλεγομένη τοΰ 'Ρουκου- 
νιώτου έν Σύμη 251. ’Εκκλησία έν ?,Αρτη καλούμενη Παρηγορίτσα 130. ’Εκκλησία 
έν Μεσσήνη τής Παναγίας Επιλεγόμενης’ς τ α κ α 0 ο λ ικ δ 838* ' Απαντες οί κάτοικοι 
τής έν Τραπεζούντι Επαρχίας ’Όφεως όμολογοΰσιν δτι ήσαν προ ετών Χριστιανοί 229» 
—'Ρωσική Έταιρία πρός διάδοσιν τής 'Αγίας Γραφής έν 'Ρωσία πρός αντιπερισπα
σμόν τών Π.ροτεσταντών 82. Καθολική Ιερατική Σχολή έν Πετρουπόλει8 ή'Ελληνική, 
γλώσσα έν αύτή εινε ύποχρεωτική 961. 'Ρωσικόν εθιμον τού Πάσχα 964»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ.

Παιδαγωγιχαί μελέται. ΠεοΙ τών δυο παιδαγωγικών συστημάτων τοϋ τε εμπειρικού καί τοΰ ψυχολογικού ύπό Εύστρατίου Α. Κεχαγιά σ. 21.

Περί τής πρώτης καί μέσης έκπαιδεόσεως έν Έλλάδι ύπό Π. Σ. Φωτιά- 
Sw σ. 211.

Διαγώνισμα τοΰ Συλλόγου πρός διάδοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων 215, 219. 
Άνάλυσις τών συγγραμμάτων τού πρώην γυμνασιάρχου κ. Κ. Σ. Ξανθοπούλου «Πρώ
τη καί μέση έκπαίδευσις κτλ.» 215, καί «'Η διδασκαλία τής έλλην. γλώσσης κτλ.» 219. 
Περί ίδρύσεως Κυριακών σχολείων 224. Οί έν *Οφει τής Τραπεζούντοί όθωμανοί φη
μίζονται ώς οί μάλιστα πάντων τών οθωμανών πεπαιδευμένοι 229. 'Ελληνικά σχολεία 
έν ’Όφει 230. Μόλις προ έπταετίας ίδρύθη έν \}φει δημοτικόν σχολεΐον άντικατα- 
στήσαν τά ύπό τών ιερέων διδασκόμενα κοινά γράμματα συνιστάμενα είς 
τήν πινακίδα, τό Κυριακάδιον (ή παρ’ άλλοις τήν φυλλάδα, τήν οκτώηχον), τό ψαλ- 
τήριον καί τόν ’Απόστολον (είς ά αλλαχού ώς π. χ. έν ’Αθήναις προσετίθετο και το 
Μηναϊον ώς άνωτάτη τάξις) 231.

' ΕΠΙΣΊΉΜΑΙ ΚΑΙ ΊΈΧΝΑΙ.

Περί της ευεργετικής έπιδράσεως της δρόσου ύπό Τ. Α. Άργυροπούλου 
σ. 276.

Περί φωτογραφίας έν τφ όφΟαλμω ύπό Έμμ. Δραγούμη σ. 395.
Φωνή, λαλιά, τεχνητός λάρυγξ ύπό Έμμ. Δραγούμη σ. 616.
’Αλήθεια έν γένει καί ιδίως έν ποινικαις δίκαις ύπό Φ. Παρασκευαίδου 

σ. 667.
Περί διδασκαλίας τής χημείας ύπό Α. Κ. Χρηστομάνου σ. 679.
*Η παρ’ ήμΐν κοσμηματογραφία ύπό Ί. Ίσιδωρίδου Σκυλίσση σ. 696.
Τά 'Ηφαίστεια τής Μεσογείου καί ή καταστροφή τής Πομπηίας ύπό Α. 

Κορδέλλα σ. 909.
Έγκώμιον ’Αντωνίου 'Ιερωνύμου Βαλάρδου ύπό I. Β. Δουμχ. Μετάφρασις 

Γ. Ν. Ζαβιτσάνου κκθηγητοΰ σ. 843.

'H δρόσο; ή Ιν ε?3ει μιζρων pxv'3o>v άτοτιθΐμίνη την νύκτα επί τών φυτών ζτλ., κατά 
μέν τόν Άριστοτέλην πίπτει άνωθεν, κατά δε τούς φυσικούς του ΙΙΓ αίώνος άνέρχεται κάτω
θεν έκ τής γής,κατά δέ τινα σοφόν τά φυτά έκκρίνουσιν αύτήν άλλά πρώτος ο Γάλλος Leroi έξετέλεσε πείραμα χρησιμέυσαν ώς αφετηρία τής έξ-ηγήσεως τής δρόσου 276. ΙΙεριγραφή τοΰ 
πειράματος καί άπόδειξις αύτοΰ 277. 'LL δρόσος δέν σχηματίζεται εύκόλως έν ταϊς πόλεσι διότι τό ψύχος δεν εισδύει εύκόλως εις αύτάς 278. Τις εινε ή αίτια του νυκτερινού ψύχους, 
ού αποτέλεσμα εινε ή δρόσος 278. 280. Τί λέγεται νυκτερινή άκτινοβολία ής αποτέλεσμα εινε 
ή τήξις τών έπί γής σωμάτων 280 28’1 Πείραμα τού Leslie 280. 'Οποία τις εινε ή ευεργετική έπίδρασις τής δρόσου 286.

‘Η συσκευή ή προσδιορίζουσα τήν έν τω αέρι ύγοασίαν λέγεται ύγρόμετρον ευρεθέν μεν ύπό 
τού Leroi τελειωθέν δε ύπό Begnault όπερ εινε καί τό άριστον πάντων 277. Τό θερμαντικόν οπερ δ ήλιος αποστέλλει είς ημάς εινε τοσούτον, ώστε δύναται νά τήξη είς έν ίτο< στρώμα 
πάγου πάχους 32 μέτρων καλύπτον τήν γήν όλην 280 1'ής σελήνης έκαστη ημέρα εινε 28κις 
μεγαλητέρα τής γής, ώστε Ο5ρμαίνεται ύπό τού ήλίου δεκατέσσαρας κατά συνέχειαν ημέρας* 
διο ού μόνον δέν άποψύχ_ει ημάς άλλά καί θερμαίνει όσον δύναται κατά τάς παγετώδεις νύ
κτας 281. Διατί οί ε;ς τάς κορυφάς τών υψηλών όρέων απερχόμενοι χατακαίονται μέν ύπό 
τών ηλιακών αχτίνων, ζαταψόχονται δέ έν τή σκιά 282. *11 ατμόσφαιρα απορροφά τό 1)4 
ή το 1)5 τής ύπο τού ήλίου πρός τήν γήν καταπεμπομένης θερμότητος 282, είς τούτο δέ 
συντελεί καί το άρωμα τών άνθεων, καί μάλιστα δ έν τώ άέρι'ένυπάρχ,ων υδρατμός 283.’Εάν 
έπί μίαν μόνην νύκτα έκλείψωσιν οί υδρατμοί οί καλύπτοντες τό αγγλικόν ίδαφος θα κατα- 
στραφώσι πάντα τά φυτά ένεκα τού ψύχους καί τού παγετού 283. Ύπελογίσθη οτι πρδς έ- 
ξάτμισιν ένός γράμμου ύδατος απαιτείται τόση Οερμότης όση προς Οέρμανσιν έξαζοσίων γραμ
μών κατά ένα βαθμόν τού θερμομέτρου 283. ΔΓα τί τά ποροόδη αγγεία τής Αίγ'.νης ψυχραί- 
νουσι τό υδωο 283 Διά τί αί βροχερά* ήμέραι τοΰ χειμώνας εινε θερμαί 284. Τί έννοούμεν 
λέγοντες ότι ή ποσότης τοΰ ζαταπίπτοντος ύδατος έτησίως έν Άθήναις κατά μέσον όρον α
νέρχεται είς Ιννέα καί τριάκοντα ύφεκατόμετρα 284. Πόθεν προέρχεται τό ψΰχ^ος όπερ αίσθα- 
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νόμεθα τας φθινοπωρινές έσπέρας εδρισζόμενοι έντός κοιλάδων δια φυτών κεζαλυμμίνων 285, 
Κατα τόν άνοιξιν υπάρχει φόβος μήπως τά δένδρα καώσιν ύπδ τοϋ πάγου, όταν Λ 
μέν νύξ είνε ανέφελος, λεπτή δέ βροχή διέβρεξε ταΰτα κατά τήν ημέραν 285. Πώς κατα- σκευαζουσι πάγον έν Βεγγάλη 285.

Περιγραφή τοΰ οφθαλμού 305. Ο οφθαλμός ώς έκ τής κατασκευής αύτοΰ παράγει τά αύτά 
φυσικά φαινόμενα καί ή φωτογραφική μηχανή 396, 398 'Ο έν 'Ρώμη Γερμανός Boll άνε- κάλυψεν ούσίαν τινα πορφυρόν έν τω δφΟαλμω, ήν δύναται τις νά όνομάση οπτικήν 
πορφύραν 397 Ιίειράματα πρός άπόδειξιν τής ύπάρξεως τής ουσίας ταύτης 397, 399. 
"Αγνωστον εινε είσέτι οποίαν τινά σπουδαιότητα έχει ή ούσία αύτη έν τή λειτουργία τής όρά- 
εσως άλλά δέν είνε όμως και απαραίτητος 400. Θετική ε’ζόιν λέγεται έκείνη έν η τά φωτεινά μέρη τοϋ αντικειμένου παρίστανται λευκά, αρνητική δέ έν ή τά σκιερά παοίσταν’ται 
λευκά. Έπί τοϋ αμφιβληστροειδούς χιτώνος τοϋ δφΟαλμοϋ σχηματίζεται εΐκών δετική 399“.

Περιγραφή τών φωνητικιών οργάνων τοΰ ανθρώπου και πώς παράγεται ή ιοωνή 617. ΙΙόθεν 
έξαρτάται ή έντασις, τό ύψος καί ή χροιά (timbre) τής ανθρώπινης φωνής 618. 'll άνθρω- 
πίνη φωνή περιλαμβάνει 3 1)2 κλίμακας έν όμως καί τό αύτό άτοοον δέν δύναται νά περτ- 
λάβη πλείονας τών 2 1)2 κλιμάκων 619 Αί φωναί διαιρούνται εις πέντε κατηνοοίας άναλό- 
γως τοϋ ΰψους αύτών' κατά τό παρατιθέμενου διάγραομα οντερ δεικνύει τόν άριθαόν καί τό 
ΰψος τών τόνων έκάστης φωνής 6 19. Πώς κατοοθ-ιϋται ή έκφώνησις τών διαφόρων φωνηέν
των καί τών συμφώνων 620. Πώς μανθάνουσι νά δμιλώσιν ο' κωφάλαλοι. 621. Κατά πρώ
τον το 1873 ο Γερμανός χειρουργός Billroth έπεχείρησε καί επέτυχε νά άντικαταστήση διά 
τεχνητοϋ λάρυγγας τόν άποκοπέντα φυσικόν λάρυγγα ασθενούς τίνος έν Βιέννη 621. Εις τί 
συνίσταται ό τεχνητός λάουγξ 621. 'Ο φέρων τεχνητόν λάρυγγα δύναται νά λαλή εύζ,όλως 
καί καθαρώς 622.

Τινές ΐνα έξηγτ'σωσι διατί ό -πίθηκος έχει τέσσαρας χβΐρας ό δ'ε άνθρωπος δυο 
χεΐρας καί δύο πόδας, ΐσχυρίσθησαν δτι καϊ ό άνθρωπος είχε τό πρώτον τέσσαρας χεΐ- 
ρας άλλ’ ή χρήσις τοΰ υποδήματος μετά πολλάς γενεάς συνέσφιγςε βαθμηδόν τούς 
δακτύλους, παρεμόρφωσε τήν χεϊρα καί -έλος τήν μετέβαλεν εις πόδα 807. Σύγκρι
σής τής ζωής τοΰ άγριωτάτου τών ανθρώπων πρός τήν ζωήν τοΰ τελειότατου τών 
ζώων 815, Κατα τους οαρβινικούς ο κύων ό τρέμων πρό τοΰ κυρίου αύτοΰ καί αγα
πών αύτόν είνε θρησκευτικόν ζώον 8 3. Ό δαρβινισμός δέν έξήγησεν είσέτι τήν έπί 
τής γής έμφάνισιν τοΰ ανθρώπου, διότι ή υπόδεσις τής φυσικής διαλογής εινε άνε- 
παρκής ε?ς-έπίλυσιν τοϋ προβλήματος περί τής αρχής τής άνθοωπότητος 816.

Τό ισχυρότατου τών επιχειρημάτων κατά τής θανατικής ποινής είνε ή πλάνη τοΰ δικα- στοΰ κα' ή καταδίκη πολλάκις αθώου άντί ένοχου 670 Παραδείγματα δικαστικής πλάνης 
έν ’Αγγλία καΐ Γαλλία 671—673. Εν Ελλάδι τοΰ άρχιληστοϋ Λύγκου 671, τοΰ Γεωργίου 
Σακαλή 672, δολοφόνου έν ΓΙάτραις 673, τοϋ Κουσταλεξιώτου καί τώζ υιών αύτοΰ έν Αα- 
μ!α 674, έν Δομβραίνη τών θηβών 674. Παραδείγματα σκληρών ποινών 675, 6'6. Ό αρ
χαίος άγγλος δικαστής Έδ. Κουξ λέγει έν τω Περί αρχών τής ποινής συγγράμματί του ότι ώς δικαστής έπί πολλά έ'τη πλεϊστον; όσου; νέου; εγκληματίας απολύει έπΐ έγγυη'σει 3Γ εγκλή
ματα κλοπής κλπ., άτινα διέπραξαν κατά πρώτην φοράν. Δίς δέ μόνον μετεμελήθη διά τήν έπιείκειάν του ταύτην 676.

Χαρακτηρισμός τοΰ Γάλλου Κλαυδίου Βερνάρδου τοΰ πρώτου τών έν Εύρώπη φυσιολόγων 
418. Βιογραφία τοΰ διασήμου Γάλλου χημικού Ιερωνύμου Βαλάρδου, άνακαλύψαντος τό 
βρώμιυν ένά> ήτο ϊτι μαθητής τής φαρμακευτική; 8ί 'ι — 848.'Η άνακάλυψις αυτή αποτελεί τό μεταίχμιον τών έποχών τής ιστορίας τής χημείας 848. "Ανευ τοΰ βρωμίου ή φωτογραφία θά 
ήτο στρεβλή τις άπομίμησις τής εμψύχου φύσεως άνευ ζωής τίνος 849. λχέδιον τοϋ καθη- γητοΰ Χρηστομάνου περί τοϋ πώς πρέπε. νά γίνωνται τοΰ λοιπού αί έξετάσείς τής χημείας 
691. ’Εν Έίλδεβέργη οί σπουδασταί τής χημείας δαπανώσιν έξ ιδίων περί τά γίλια τάλληρα 
ε’ς το χημείου 684. Ο έν Βερολίνω βαθύπλουτος καθηγητής "Οφμαν δαπανά έν τω χημείω του κατ’ έ'τος είς πειράματα τρισχίλια τάλληρα, ο δέ έν Έίλδεβέργη καθηγητής Βοΰνσεν δισ- 
χίλια φιορίνια, χορηγούμενα αύτοϊς ύπό τοΰ δημοσίου ή τοΰ Πανεπιστημίου 687. Καί ο μέν 
"Οφμαν έ’χει μισθόν 7500 τάλληρα κατ’ έ'τος, δ δέ Βοΰνσεν 800 φιορίνια τόν μήνα, έν Άθή- ναις όέ δ καθηγητής τής χημείας δραχ. τετρχκοσίας 688.

Με’γιστον ώον ίσον πρός τεσσαράκοντα τής ό'ρνιθος 83 Σύγγραμμα 'Γώσου θε'μα έ'χον τήν 
ταξινόμησιν τών άιθρωπίνων μορφών καΐ τήν σύγχρισιν αύτών πρός τάς τών ζώων 83.Ήλεκ- 
τρικόςΤγχελυς 83. Θέρμανσις όλης πόλεως έν ’.Αμερική 258. Μέγιστον σπήλαιον έν ’Αμε
ρική 258. ’Ηλεκτρικά! ναυτικαί πυξίδες 722. Νέα έφαρμογή τοΰ τηλεφώνου έν ταϊς έκκλη- 
σιαις 803. Παράδειγμα τοΰ ένστικτου τών καραβίδων 963. Μνεία πηγής πετρελαίου παρά Πλουτάρχω 1040.

Περί τών νέων έν’Αθήναις οικοδομημάτων και μάλιστα τής’Ακαδημείας 802.Περιγραφή τοΰ 
έν Φλωρεντία άρ-.στουργη'ματος τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου 450 καί τής «Πανηγύρεως» τοΰ Ρου- 
βηνσίου ένός τών αρίστων έργων τής Φλαμανδικής σχολής 451, 454. — Άμεδαϊος Νώε 
Χάμ γελοιογράφος 803. Βιολλέ Le Due άργύτέκτων 804.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.

Σκέψεις περί τοϋ Ήγεμύνος τοΰ Μακιαβέλ'λνι ύπό Ν. Καζάζη σ. 5, 173.
Ή έν Νεαπόλει πενία ρι.ετάφρ. Ε. Π. Ρ. σ. 1 32.
Περί τοΰ έν Στοκόλμ.·/) β' διεθνούς ποινολογικοΰ συνεδρίου ύπό Α. Γ. Σκούζε 

σ. 100°. .
Όποϊός τις πρέπει νά' είνε ό πολιτικός άνήρ σ. 18. Γνώμαι Οιαφόρων περί Μακιαβελλη καί 

τοΰ «Ήγεμόνος» αύτοΰ 6, 7, 19, 768. Ό Μέγας Φρειδερίκος άφ’ ού πρώτον ήκολούθησε 
τάς πολιτικός άρχάς τάς έν τω Ήγεμόνι τοΰ Μακιαβέλλη, άντικρούων αύτας επειτα συνέ- 
γράψε τον Ά ν τ ι μα κ ι α β έ λ λ η ν 6.—Συγγοάμματα περί τής εν Νεαπολει ύεινής πενκχς: ·*Η ίν Νεαπόλει πενία» καΐ. «'Η Νεάπολις γυμνω ομματι» 132. Περιγραφή τής^ κατοικίας 
καΐ τής άΟλιότητος τών εν Νεαπόλει πτωχών 132, 134. Οι γονείς άναγκαζον .*αι ολην νύκτα 
να άγρυπνώσιν ύπερασπιζόμενοι τά τέκνα των κατα τών ποντικών 1 34. I πάρχουσι όε^και 
θάλαμοι μετ’ ίπίπλων εν οίς κοιμώνται τρεις άνθρωποι ίν μια και τή αύτή κλίνη 131. Ενο- 
κλάζοντες ίπ! τοϋ πεζεδοομίου άνασχαλεύουσι τά σαρώματα ίνα άνεύρωσιν οστοϋν 7) ακανθαν 
ιχθύος 135. Περιγραφή του Νεκροταφείου τών πτωχών 1 35, ^Περιγραφή κηόειας πτωχοδ 
136.—*Πώς έλαβαν τήν αρχήν των αί φύλακα! και δποΐαί τινες ήσαν κατ’ άρχας 1001,. Μόλις 
τελευτώντος τοΰ ις'αΐώνος ίδρύθησαν τά Σωφρονιστήρια ούχι χάριν τής ήθικής ώφελειας τών 
καταδίκων άλλά χάριν του κέρδους τοΰ εκ τής επιβεβλημένης εις αύτούς ίργασιας 1002- 
Πρώτος δ "Αγγλος 1. Χόβαρδ περιέγραψε τδν ίν τή φυλακή βίον τών καταδίκων εν τώ συγγράμματί του The state of prisons συγκινήσας τήν κοινωνίαν πρδς βελτίωσιν τών ©υλακών 
1002. Δύο ήσαν τά συστήματα περί μεταρρυθμίσεως τών φυλακών το τής Πενσυλβανιας ήτοι 
τδ τής διαρκούς άπομονώσεως μετ’ εργασίας καί τδ τής ’,Α. ουβουρν ήτοι το τής ίν κυινώ εργασίας τής ημέρας χωρισμού τής νυκτδς 100 2 Τδ πρώτον διεθνες συνεδρίαν περί μεταρ- 
ρυθμίσεως τών φυλακών συνεκροτήθη τώ 1816 εν Φραγκφούρτη 1003. 3ώ 1872 συνεκροτήΟη 
ίν λονδίνφ ποινολογικδν συνέδρϊον τή προσκλήσει τής κυβερνήσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών 
1001, έπειτα δε τώ 1878 εν Στοζόλμη 1005, ότε κα! εξελέγη διαρκής τοΰ Συνεδρίου ίπι- 
τροπή δημοσιεύουσα γαλλιστί δελτίον’ σκοπός αύτής 1006. Ζητήματα τών Ριαφοοων τμη
μάτων τοΰ εν Στοκόλμη συνεδρίου 1007. Περί συστάσεως σχολείων τών δεσμοφυλάζων 
οποία ύπάρχουσιν ίν Ιταλία 1008 καί 1007. 'Γπερ τής διατηρήσεως τών σωματικών ποι
νών, ραβδισμών κλπ., συνηγόρησαν μόνον οί αντιπρόσωποι Σουηδίας, ’Αγγλίας και Δανίας 
1009. 'Οποιον τι είνε τδ λεγόμενον ’Ιρλανδικόν σύστημα τουτέστι τής ύπδ όρον απολυ- 
σεως., και εύδοκ'μησις αύτοΰ 1009, ί 010. Περί τοΰ συστήματος τής άπομονώσεως^ 101^0, 
1007, παρατηρήσεις περί τής εύδοζιμήσεως *αύτοΰ ίν διαοόροις εθνεσι 1011. Έν Σουηδία 
γενικός διευθυντής τών φυλακών είνε γερουσιαστής άνήρ εΐδιζώς μελετήσας τα τών φυλακών 
και ού ή γνώμη έ'χει κΰρος καθ’ άπασαν τήν Εύροίπην, παρ’ ήρ.ΐν δε αί φύλακα! υπάγονται 
ε’ς εν τών τμημάτων τοΰ ύπουργείου τών Εσωτερικών 1008. Π Σουζ,δια ηύτυχησε να εχη 
σειράν ολην ηγεμόνων άτομιζώς εργασΟέντων ύπέρ τής βελτιώσεως τών φυλακών 1005. 
Όσκαρ δ Β' πατήρ τοϋ νΰν βασιλέως τής Σουηδίας συνέγραψε πραγματείαν περί ποινών και 
φυλακών 1012.

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.

/
Ήμερο’λόγιον αύτόγραφον τοΰ 'Ρώσου ναυάρχου Γρευγ κατα τχν εις Πε- 

7.οπόνντ)σον εκστρατείαν τών 'Ρώσων τω 17 69 έκ τν;ς ρωσικής ρι,εταφρασις 
Κ. Α. Πα’λαιο’λόγου σ. 34.

'Η παράδοσις τών Ίωαννίνων ύπό Σ. Π. Λάμπρου σ. 71.
'Ο άγνωστος Κωνσταντίνος ύπό Κ. Παπαρρχγοπουθ.ου σ. 8Ο.
'Ριζοσπάσται καί βελτιώσεις έν 'Επτανχσω ύπό Σπ. Κ. Παπαγεωργιου 

σ. 115 (πρβ. Παρνασσού k' 241, 617 καί Γ' 950).
Περί τοΰ έν Θεσπρωτίγ τχς Ηπείρου μεσαιωνικού φρουρίου τοΰ 'Αγιου Δο- 

νάτου ύπό ΆΟ. Δ. Πετρίτου σ. 123.
’Ανέκδοτοι έπιστολαί Μοροζίν·/] καί Καποδιστρίου πρός τούς Συυ.αίους ύπό 

Δ. Χαβιαρζ σ. 25 1.
Νικόλαος Δραγουμης βιογραφικόν σχεδίασμα ύπό Τ. ΦΛνψ.ονος σ. 298.
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'Ο Θιέρσος ώς Ιστοριογράφος ύπδ Ν. Καζάζη σ. 460, 746.
Ανέκδοτα νο^ισ^ατα της έν Κρηττι πόλεως Βιέννου (υ,ετά δύο σχημά

των) ύπό Π. Λάμπρου σ, 516,
Η υστεραία της εν Πλαταιαΐς νίκης ύπδ Σ. Π. Λάμπρου σ, 646.
Λογος εισιτηριος απαγγελθείς υπό του καθηγητοΰ Κ. Παπαρρηγοπούλου 

έν τφ Πανεπιστημίω τη 25 'Οκτωβρίου 187 9 σ. 900.
Ιστορική συμπληρωσις ύπδ Ήλία Ζερβού Ίακωβάτου σ. 950 (πρβ. ΙΊαρ· 

νασσου Α', 241, 6 57, και Γ', 115). "

Κατάπλους τοΰ £ωσικοΰ στόλου τώ 1796 ε’ς Πελοπόννησον και ύποδοχή αύτοΰ ύπο τών Μανιατών σ. 35 (πρβ. «Παρνασσοΰ» Β', 459). Πολιορκία τής Κορώνης ύπό τών ‘Ρώσων ζαΐ 
Ελλήνων 37, 43,, άρσις της πολιορκίας 44. ’Ανατολική λεγεών ύπ’άρχηγδν *Ρώσον"37,άπο- τυχια αύτής 40.^ Αλωσις τοΰ Μιστρά και σφαγή χιλίων Τούρκων 37.'Αρχή τών αποτυχιών 

τών Ρώσων 39. Ηττα τών Ί’ώσα?ν ύπό τών έν Τριπόλει Τούρκων 41. "Αλωσις τής Πύλου ύπο τής Δυτικής λεγεώνος 41, οΐ δ’ έν τη Πύλω Τούρκοι μεταναστεύουσι πανοικεί ε’ς Χα- 
νια τής Κρήτης 42. ’Απόπειρα τών ‘Ρώσων περί καταρτισμού τακτικού στρατού έκ Μανιατών 
44, Απόπειρα κατα τής Μεθώνης πεντακοσίων ‘Ρώσων και δισχιλίων ‘Ελλήνων 45, έξοδος 
τών Τούρκων ^βοζ^ουμένων ύπό έπελΟόντος ’σχυρου σώματος Τούρκων καί ’Αλβανών 47, 
και παντελής ήττα τών πολιορχούντων καταφυγόντων εις Πόλον 48. Έν διαστήματι δύο 
μηνών, και ημισεως οΐ Ρώσοι κατέλαβον τα δύο τρίτα τής Πελόποννήσου, άλλα τέλος μόνην 
τη^ν Πυλον ηουνήθησαν να κρατήσωσι 49, εως τών Τούρκων διακοψάντων τό έκ τών ορέων 
οι ύοραγωγειου ερχόμενόν ύδωρ, οί 'Ρώσοι ήνάγκάσθησαν νά άποπλεύσωσι τής Πελοποννή- 
σου ,πρβ. «Παρνασσού» Β'( 708), καταλιπόντες τούς "Ελληνας ε’ς τήν έκδίζησιν τών Τούρ
κων 50. Χάριν τής εκστρατείας ταύτης τών 'Ρώσων άπώλεσαν τάς περιουσίας των πλειστοι 
Ελληνες οπλαρχηγοί ονομαστι δέ ό Βενάκης εχων άπειρα πλούτη, καί ό Ζαίμης προπαρα

σκεύασα; ιοιοις αναλώμασι παρακαταθήκας διπύρων και άλλων τροφίμων πρός διατροφήν του 
^ωσικοΰ στρατού* πάντες δέ ούτοι άντημείφθησαν έπειτα ύπό τών 'Ρώσων διά μισθοδοσίας 
άναλόγου 49. Ζανέτος οπλαρχηγός Μανιάτης 3 4. Ψαρούς ύπολοχαγός ”Ελλην έκ Μυκώνου 
37, 38, 48. ^Αλέξανδρος ’λλεξιανός "Ελλην πλοίαρχος 36, Δημήτριος Γιαμής "Ελλην πλοί- αΡΧ°ί 37. Ερρίκος Καρρών έλληνικον πλο.άριον δώδεκα τηλεβόλων 36, καταστροφή αύτοΰ 
37. Σαμουήλ Γρέυγ "Αγγλος τήν καταγωγήν ναύαρχος τής ‘Ρωσίας συγγράψας ημερολόγιου τής εκστρατείας ταύτης τών'Ρώσων 35 σζ,μ. 1.

Αλωσις τής Θεσσαλονίκης_τφ 1430 ύπό τών Τούρκων και καταστροφή τοιαύτη ώστε και 
ο σουλταν Μουράτ ό Β' έφριξεν ιδών την γενομένην Ιρήμωσιν 71. Εΐνε βέβαιον και μεμαρ- 
τυρη^κένον οτι τα ’Ιωάννινα παρεδόθησαν τώ 1430 δι’ ιδίας συνθήκης ε’ς τούς Τούρκους 71, 
μεΟ ών συνεβ,ιωσαν έν ειρήνη μέχρι τοΰ 1612, ότε έπανέστησαν έπι Άχμέτ τοΰ Α' τή προ
τροπή Διονυσίου τοΰ έπικλ.ηθέντος Σκυλλοσόφου 75. Συνθήκη τής παραδόσεως 73. Γράμμα 
σουλταν Μουρατ τοΰ Β' πρός τούς Ίωαννίτας 72. ‘11 ίξω τών ’Ιωαννίνων Οέσις ή έπονομαζο- 
μένη Iουρκοπάλουκον διατί ώνομάσθη ουτω 75. 'Η εξω τής Θεσσαλονίκης θέσις ή λεγομένη Κλειδί οιατι ώνομάσθη ου-ω 74 —Παντελής ήττα τών Βουλγάρων τώ 814 ύπό Δέοντος τοΰ 
Ε, έπ’.πεσόντος κατ’-αύτών έξ έπικαίρου υψώματος δπερ έπωνομάσθη: βουνός Δέοντος* το- 
σαυτη ο ύπήρξεν ή καταστροφή ώστε καί με:ά μίαν εκατονταετηρίδα διερχόμενοι τής Οε’σεως 
ταύτης οι Βούλγαροι «τήν κεφαλήν έπισείοντες δακτυλοδεικτοΰσι» 86. Περιγραφή τής δολοφονίας Δέοντος τοΰ Ε' έν τή ανακτορική έκκλησίφ ύπό συνωμοτών ένδεδυμένων ώς κληρικών 
87. Απο τής πρώτης είκοσι ιενταετίας τής ένατης έκατονταετηρίδος σώζονται νομίσματα 
τινα τρ ωνυμα εικονίζοντα έμπροσθεν μέν τόν βασιλέα Θεόφιλον, όπισθεν δέ δύο πρόσωπα 
^ΊιΧ.αήλ και Κωνσταντίνον 86. Έκ τής έξετάσεως αύτών προκύπτει εις τό μέσον νέος άγνω
στος Κωνσταντίνος, οστις κατά τήν έρμηνείαν τοΰ Παπαρρηγοπούλου 93 εΐνε υιός Μιχαήλ τοΰ Β και Εύφροσύνης τής έγγονής Ε’ρήνης τής ’Αθηναίας· τής άναστυλωσάσης τάς εικόνας 
92·“"*ΧαρΛκτηρισμός τών Μανιατών ύπό ‘Ρώσου 35. Κίνδυνοι και προφυλάξεις τών διαφευ- γόντων έκ Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν εναρξιν τοΰ 'Ιερού Άγώνος 302. ‘Οποΐόν τι ήτο 
το γραφεΐον τοΰ Κυβερνήτου 306. Ε’κών τής καταστάσπος τής Ελλάδος τό τελευταίου έτος 
τής βασιλείας τοΰ "ΟΟωνος 320. Βίος Ν. Δραγούμη 300.—-Περ'ι τής έν ΊΟώμη μονής τοΰ 
Βουλκάνου 1026. Σιγγίλια περί τής μονής ταύτης τών οικουμενικών πχτριαρχών Ίεοεμίου 
1028, Κυρίλλου 1029, Θεοδοσίου 1031, Γρηγορίου 1033. Περί τής έν ’Ππείρω πόλεως Εύ- 
ροιας 127, 129. Περί τής έν ’Αλβανία Μοσχοπόλεως 294. 'Η γαλλική πόλις Vienne εινε 
αποικία τής έν Κρήτη πόλεως Βιένου κειμένης ένθα νυν τό χωρίον Πιάνο 517.

Εικών τής’Αναγεννήσεως έν Ίταλίφ σ. 8 —11.'Π ιστορία τής Φλωρεντίας τοΰ Μακιαβέλλη 
κάλλιστον ύπόδειγμαπραγματικής ιστορίας εΐνε εν τών άριστουργημάτων τής ιταλικής ιστοριογραφίας καί γλώσσης20 '(Ι Μαζιαβέλλης έ'χει μεγάληυ συγγένειαν πρός τόν ιστορικόν καί πο- 
λιτιζον|χαραζτήρα τοΰ Έλληνος ίστοριζοΰ Πολυβίου 174.‘Οποίαζατά τόν Θιέρσον ήάποστολή 
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ίσΐορικοΰ 776. Σύγγραμμα Φρ. Αίνοόμάν: «Αί άρχαι τής ιστορίας κατα την 'Αγίαν 
Γραφήν καί τάς παραδόσεις τής άρχαίας ’Ανατολής' ύπόοειγμα σχολιάσεως τών ένδεκα πρώ
των κεφαλαίων τής Γενέσεως» 1042 Σέογιος Σολαβιέβ δ μετά τόν Καρκυζϊνον διασηριότα- 
τος ιστοριογράφος τής 'Ρωσίας 1013. Τύχαι Γάλλον στρατιώτον αιχμαλώτου τών ΖουλοΟ 
1013. Χαρακτηρισμός ίου αύλικοϋ κατά τόν ΙΖ' αιώνα 564.'Ο περίπλους τής Γης ό τέως γινόμενος έν 104 ήμέρκις έκτελεΐται νΰν εις βηήμε’ρας σ. 171. 
Άπό Βιέννης εις Θεσσαλονίκην διά τοϋ σιδηροδρόμου ε’ς δύο ημέρας 172. Σχέδιον σιδηροδρόμου διά τοΰ Εύφράτου καθ’ δ τό άπδ Βιέννης ε’ς Βαβυλώνα διάστημα θά διανύηται έν 
οκτώ μόνον ήμέραις 172. Δύο τολμηροί θαλασσοπόροι Αμερικανός και Δανό, 962.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Στατιστική τ^ς επαρχίας ’Όφεως τοϋ vojxou Τοαπεζοϋντος ύπό ’ί. ΙΙαρ- 
χαρίδου σ. 224.
" Φονευθέντες έν Κριμαία και κατά τδν Γαλλογερμανικδν πόλεμον 83. ’Εκ τών 150 έκα- 

τομμ. τών ΰπδ τους ’Άγγλους ’Ινδών μόνον 800 χιλ εΐνε χριστιανοί 84_ ’Εκ τών ύπερδε- 
κακισχιλίων οικιών έν "Οφει τής Τραπεζοΰντος αί έκατδν έξήκοντα εϊνε χριστιανικά! έν 
έννέα χωρίοις διεσπαρμέναι 230. Τδν ΙΑ' αιώνα έν έβδομήκοντα ετεσιν άριθμοΰνται τεσ
σαράκοντα έτη λιμοΰ 559. Τδ μέγα δουκάτον τής Βάδης έχει πληθυσμόν 1,435,000 έπ'ι 
έκτάσεως 119 τετραγων. γεωγραφ. μιλίων, ή δέ 'Ελλάς 1,700 000 έπ'ι 910 τετρ. γεωγραφ. 
μιλ. 694. Έκ των έβδομήκοντα εννέα έτών τοΰ παρόντος αιώνας οΐ Ί’ώσοι δ ώ δ ε χ α μόνον 
διήγαγον έν ειρήνη 1043. Τοσοΰτον διάφορον έξεδηλώθη τώ 1849 ύπέρ τών χρυσούχων με
ταλλείων τής Καλλιφορνίας, ώστε έν Άγίψ Φραγκίοζω δωμάτιον ρυπαρόν ξενοδοχείου είχεν 
ένοίκιον 25 δολλάρια τήν εβδομάδα' τδ δέ ξενοδοχεΐον τοϋτο έχον έκτασιν 70 τετραγ. πο- 
δών έφερεν έτήσιον εισόδημα 110,000 δολλ. 'Έκαστον φύλλον έφημερίδος έπωλεϊτο ένδς 
δολλαρίου. Ημερομίσθιον έργάτου 20 δολλάρια. Μεταπράτης έκέρδησεν ε’ς οκτώ μήνας 500 
χιλ. δολλαρ. Τόσον δ’ άφθονος ήτο δ χρυσός ώστε τά παιδία έκέρδαινον άπειρα κέρδη συλ- 
λέγοντα τά έκ τών σάκκων τών εργατών πίπτοντα τεμάχια χρυσοΰ σ. 9.>9,9 ίΟ. Έν Βε- 
ρολίνω τδ κυβικόν μέτροντοΟ φωταερίου τιμάται δώδεκα λεπτών τουτέστι τετράκις όλιγώτερον 
ή έν Άθήναις, ή δέ ποιότης του εϊνε δις άνωτέρα ή ένταΰθα 687.,Κατά τό έτος 1 875—1 876 
έν τω χημείιρ τοΰ έν Βερολίνω καθηγητοΰ κ. "Οφμαν έδαπανήθη 1500 ταλλήρων φωταέριον 
687. Ό αριθμός τών έν πολεμώ Ονησκόντων δσημέραι έλαττοΰται 83. ’Εξαγωγή πετρελαίου 
Αμερικής 81.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ.

'Ο άπεξτ,ρα[λένος συνταγματάρχες μυθιστορία Έδμόνδου Άμποϋ (Edmond 
About : L’ homme a Γ oreiile cassee) μεταφρασθεϊσα ύπό Π. ϊ. Φ.

Συνέχεια άπό τοΰ Β( τόμου και τέλος. Κεφ. ΙΔ ’Έρως ζαί σπάθη σ. 59. ΙΕ' Έκ τοΰ ζε« 
φαλαίου τούτου καταφαίνεται ότι ή Ταρπηία π^τρα ολίγον άπέχει τοΰ Καπετωλίου σ. 138, 
Ι’ϊ' ’λξι μνημόνευτος συνέντευξις τοΰ συνταγματάρχου Φουγά καί τοΰ Αύτοκράτορος τών Γάλλων σ. 147. ΙΖ' 'Ο Νικόλαος Μάιζερ πλούσιος κτηματικός έν Δανσίκη τυγχάνει έπισκέ- 
ψεως ήν ούδόλως έπεΟύμει σ. 233. ΠΓ 'Ο συνταγματάρχης προσπαθεί νάπαλλαχθή ενός ίζα- 
τομμυρίου όπερ τόν ένοχλεΐ σ. 946. 1Θ' Αιτεί ζαί προσφέρει τήν χεΐρα τής Κλημεντίνης σ. 
346. Κ.' Κεραυνός έν ούρανώ α’θρίω σ. 407.

Ό ζαρδιόχ.τυπος ύπό Έδγάρδου Πόου μετάφρασις Έμμ. Δ. 'Ρσίδου σ. 426. 
'Η είζονομαχία όιηγημα 'Ερμανοΰ Λίγγ έκ τ-ής βυζαντιαζ.ης ιστορίας με- 

ταφρασθέν έζ. τοΰ γερμανικού ύπό Σ. Π. Λ. σ. 486. 599, 704.
Έπ τοϋ ·Χευζώματος πατρός ύπό τοϋ ίταϋ.οΰ De Amicis μετάφρασις Α. 

ΦραβασίΤιν) σ. 506.
'Ο πλοίαρχος Dodero ύπό τοϋ ίταΤιοϋ Barrili μετάφρασις Α. Φραβασίλη 

σ. 577.
Τά κατά ΦΑχμονα καί Βαυκίδα η η φιλοξενία βραβευόμενη ύπό Κ. Νε- 

στορίδου σ. 780.'Η στρογγύΤιη είζ.ών έκ τών τοΰ Έδγάρδου Πόου μετάφρασις Έμμ. Δ. 'Ρο'ίδου σ. 948.
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ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

eO Κάντιοςό εμβριθέστατοι και σκεπτικότατος τών νέων φιλοσόφων έντφπραζτικωλόγω 
τουτέστιν έν τω ήθικω νόμφ ευρηζε. και τήν ελευθερίαν και τήν αθανασίαν τής ψυ/ήί 
τόν θειον νομοθέτην, και έπέκεινα τής πρόσκαιρου βασιλείας τοΰκόσμου τούτου άνεγνώρισδ 
τήν αιώνιον βασιλείαν τοΰ θεού,έν ή ή αναμάρτητος κρίσις και πλήρης δικαίωσις 639.Προ 
τοΰ Κάντιου έπεκράτει ή ψυχολογική αρχή Tantum scimus quantum mernoria tenemus 
(γινώσκομεν δσα ένθυμούμεθα), διδ και οΐ παΐοες άπεμνημόνευον πλε'στων φιλοσοφι
κών και ηθικών αληθειών έπ’ έλπίδι ότι βραδύτερον ένώοιμωτέοα ηλικία θά κατανοή- 
σωσι τήν διάνοιαν και σημασίαν αύτών· άλλ’ ό ιάντιος κατανοήσας τό έσφαλμένον 
τής θεωρίας ταύτης άν^έστρεψε τά μέρη ώς εξής : Tantum in memoria tenemus quan
tum scimus (ένθυμούμεθα όσα γινώσκομεν) ?0. eO Πασχάλης ειπεν δτι καί τάς μαθη
ματικά? αλήθειας ήθέλομεν διαφιλονικήσει έάν τό συμφέρον ή τό πάθος ένείχοντο είς 
αύτάς 640. eO Νεύτων έρωτηθείς πώς άνεκάλυψε τον καθολικώτατον νόμον τοΰ κό
σμου, άπήντησε «διά τής επιμόνου σκέψεως». eO Βυφών έθεώρει τήν ύπομονήν ώς 
πηγήν τής μεγαλονοίας. CO Πυθαγόρας ώρισε τήν αρετήν «έςίν τοΰ δέοντος» 643» Ο 
Φραγκλΐνος τά ηθικά αύτοΰ παραπτώματα ώνόμαζε τυπογραφικά παροράματα εις άνά- 
μνησιν τής παλαιάς του τέχνης 644?ελεγε δέ οτι «ό επιτήδειος εργάτης πρέπει νά γινώσκη 
τον τρόπον τοΰ ρινίζειν διά τοΰ πρίονος και τοΰ πριονίζειν διά τής ρίνης >» 851,Διατ( έρρηθη 
περί τοΰΦραγκλίνου ότι «άφήρπασε τοΰ ουρανού τον κεραυνόν καί τών τυράννων τό σκή
πτρου» 643 Το καθήκον τής δικαιοσύνης ό Αριστοτέλης ώνόμαζεν «αρετήν πρδς έτερον» 
73b.Κατά τον Πλάτωνα ή πολιτική επιστήμη εινε «τέ'/νγ^ ποιητική δικαιοσύνης έν πόλει» 
737/0’Αλέξανδρος Χέρτσεν τήν φιλοσοφίαν τοΰ'Εγέλου ελεγεν » άλγεβραν τής έπαναστά- 
σεως» 985. Συγγραφεύς τις ώνόμασε τον μηδενισμόν «παραΦρονα κοινωνισμόν»98ί, Ό 
'Ρουσώ ώνόμασε τον 'Ηγεμόνα του Μακ.ιαβέλλη «βιβλίον τών δημοκρατικών» 7· 
Ό δέ Λαμαρτινος τήν 'Ιστορίαν τής ‘Γπατείας καί τής Αυτοκρατορίας τού Θιέρσου 
«βιβλίον τοΰ αίώνος» 778. 'Ρώσος τις άποκαλεί τήν φιλοσοφίαν τοΰ Πλάτωνος α ί- 
σχροτάτην, καί ότι ό κοινωνισμδς διεδόθη εις τον κόσμον διά τών 'Ελληνικών καί 
‘Ρωμαϊκών συγγραμμάτων 961. Κατά τον Λαμαρτινον «δούλος καί τύραννος άμφο- 
τεροι ύπέχουσιν εύθύνας δ μέν τοΰ σκήπτρου ό δέ τών δεσμών» 75'2. c0 Αμερικανός 
Φιλόσοφος καί ποιητής Έμερσών λέγει που «Γράφε διά δημόσιον αιώνιον* ζήθι έν τώ 
παρόντι ώς εί ήτο ή αίωνιότης 779. ‘Ο Θιέρσος τό σύστημα τής συγκεντροθσεως άπε- 
κάλεσεν «θαυμαστήν Ιεραρχίαν 756. Κατά τον Μιττερμάγερ είς τόν αληθή δικαστήν 
δέν δύναται νά ύπαρξη βεβαιότης έάν μένη καί έλαχίστη τις αμφιβολία 669 Εν τω 
συγγράμματι «Περί Αρχών τής ποινής» ό αρχαίος Άγγλος δικαστής Έδ. Κώξ λέ*· 
γει ότι ή ελπίς του νά άθωωθή ό κατηγορούμενος εινε πεντάκις μείζων έάν ή δίκη εινε 
ή πρώτη καί ούχί ή τελευταία τοΰ κακουργιοδικείοο Ο·77. Τί λέγει περί τοΰ μάρτυρος 
έν γένει ό έξοχος ερμηνευτής τοΰ ποινικού νόμου Faustin Helie 669. Κατά τον Γάλ
λον Δεμαίτρον «ό πόλεμος εινε ή συνήθης κατάστασις τού ανθρωπίνου γένους,ή δέ ειρήνη 
εινε άνοκωχή μόνον δι’ έκαστον έθνος 4δ0.— Γνώμη περί έπικηδείων λόγων &299 σημ. 1 · 
Ο Βολταϊρος έλεγε συνήθως ότι δ?ν υπάρχει μωρία μή εχουσα τους θεωρητικούς αύτής και 
τούς οπαδούς,τούς ένθουσιώντας καί τούς προσήλυτους 983/0 Λιτραιος λάλων που περί 
τών ζητημάτων άπινα ή επιστήμη δέν δύναται νά εξακρίβωση λέγει ότι. τά ζητήματα 
ταΰτα εινε «ωκεανός μυστηρίων πρός ών τήν ερευνάν ούτε πλοία εχομεν ούτε ιστία» 
έντεΰθεν έπεται (καί τούτο νοεί ό θετικισμός) οτι ούδέν έπιζή τω άνθρωπίνω σώματι 
καί ότι έν μόνον ύπάρχει άθάνζτον καί αιώνιον ή ΰ·λη 806. Κατά Μαλεμβράγχιον 
ωλάνη είνε ή έσπευσμένη συναίνεσις τής θελήσεως 668.

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ

Νέου σύγγραμμα Φρ. Λοιχέρου : Aussichten im Orient 84. Ασιατική φιλολογική 
'Εταιρία έν ΐίετρουπόλε: πρός αρχαιολογικήν ερευνάν τής ’Ασίας 82. Ο αύτοκράτωρ 
Δέων ό ΕΛ ούδέποτε έλειπεν άπό τοϋ ορθρου και ιδίως έτέρπετο πλησίον τοϋ χοροΰ 
ίστάμενος να προεξάρχν; τών ώδών διά τής ήδυτάτης αύτοΰ φωνής 88. Βασιλείας

Ιλ^γέΐΟ το tjfto του 'Αγίου Βασιλείου συντηρούμενου έν Καισαρεία Πτωχοκομεΐον 4 00. 
Βιομηχανικόν κατάστημα ταμίτάκου τζαμικοϋ έν Εύροία τής ’Ηπείρου 429. Ό Πύρ
γος τής Βαβέλ κεΐται. παρά τή έπί τοΰ Εύφράτου πολίχνη Χίλλη· έκεΐ που δ’ εινε καί 
οι Κήποι τής Σεμιράμιδος, ό ναός τοΰ Βαάλ κτλ. 172. Τοΰ ΒρεΧαννικοΰ Μουσείου τό 
Αναγνωστήριου εχει θέσεις άναπαυτικωτάτας δια τριακοσίους άναγνώστας καί μένει 
άνοικτον καί τήν νύκτα 258. Τιμολόγιου έν Έωσίφ τών δεήσεων ύ.πέρ άναπαύσεως 
τών τεθνεώτων κλπ. 239. Κατάλογος τών ύπό τοΰ Πάπα χορηγηθέντων χρημάτων 
είς ΟιαφΟρους ήγεμόνας έργασθέντβς όπερ τοΰ Χριστιανισμού. 259. 'Γπό τίνας περιστά
σεις δύνανται νά άναπτυχθή καί προκόψή ή «ορτοκαλλέα 546. Αί τέσσαρκ, μεγάλαι 
Ιστοριζαί έπο'χαί τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού α' ή έλληνική άρχαιότης 553 καί ή ρω
μαϊκή 558· & ό φεουδαλικός καί ό χριστιανικός μεσαίων 559, γ’ αί άριστοκρατικαί 
μοναρχίαι τοΰ 1Ζ αίώνος 563· δ’ ή ύπό τών έπισ.τημών διεπομένη βιομηχανική δη
μοκρατία έν ή ζώμεν 597. ’Απομνημονεύματα ’Ερρίκου *Αίνε 627. Κατάταξις τών 
αρετών ύπο Φραγκλίνου 644. ’Οθωμανική παράδοσις περί τοΰ άναστήματος τών πρω
τοπλάστων 785. Τά κατά τήν τιμωρίαν τοΰ Λυκάονος ύπό τοΰ Διός 787. Ό Τσάρος 
Ίβάν καί ό φιλόξενος χωρικός 791. Μεταμόρφωσες τοΰ Φιλήμονος εις δρΰν καί τής 
Βαυκίδος εις φιλύραν 795. Μονή Αεχόβης έν Σικυώνι τής Κορινθίας 800. Βαρών Ταίυ 
λορ ιδρυτής πλείστων δσων Συλλόγων έν Γαλλία 804. Γηροκομείου ζώων 804. Βα- 
γιάρχος Τέυλωρ υιός πτωχού γεωμόρου τής έν ’Αμερική Πενσυλβανίας διά μόνης τής 
ίκανότητος αύτοΰ κατέστη είς τών επιφανέστατων συγγραφέων καί διπλωματών τής 
Αμερικής 947. Μετάφρασις αλβανικών λέξεων 836 σημ. 2.

Διορθωσις σφαλμάτων. Έν σελίδι 35 στίχω 13 καΐ 4 7 γραπτέον ί Μ α- 
ώ ν α καί στίχφ 35: αύτοΰ είς Μ α'ώ ν α. σελ. 37, στ. 34 καί 36 γρ. Π α σ σ ά- 
6 α. σελ. 62, 13,: γνωρίμους του. σελ. 129 οί αριθμοί τών σημειώσεων αντί 4, 5, 1 
γραπτ. 1, 2, 3. Απο σελ. 278 μέχρι σελ. 284 άντί υδρατμός, ύδρατμών, ύδρατμοΰς 
γραπτέον: υδρατμός, ύδράτμων, ύδράτμους. σελ. 283, 4 κάτωθεν γρ. έξιδρώσεως. 
σε^· con κ ^λλιστης. σελ. 390, 8 κάτ. γρ. ένέδρα. σελ. 452, 2 κάτ. γρ. σιαγών. 
σελ. 639, 5 κατ. γρ. οτι. σελ. 771, 5 κάτ. έξαλειπτέον τό: αύτός. σελ. 772, 4 
γρ. δικτατορίας, σελ. 820, 30 γρ. αλειπ(τ)ήριον. σελ. 823, 9 γρ. γραφειοειδεΐς. 
σελ. 903, 39 γρ.: |έν πόλει τής Κύπρου ούχί Έλληνική άλλά Φοινι- 
κική. σελ. 1005, 25 γρ. Σουηδική, σελ. 4039, 42 κάτ. γρ. καΰσιν.-Ίδε καί σελ. 210 έν τέλει. - .
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ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» 1879.

Άγαθόνικος (Άχιλλεύς). -—Φιλοσοφία τές τέχνης ύπδ Η Taine σ. 437-— 

459, 546—574.
Άμγυγό^ου.Ιος (Τιμολέων). — Περί τές ευεργετικές έπιδράσέως τές δρό

σου,σ. 276—286.
Βάμβας (Κ. X.). — Ολίγα περί τές Αλβανικές γλώσσης σ. 286—298.
Βράϊ,Ιας Άρμένης (Πέτρος) έν Κωνσταντινουπόλει. — Δημώδους ’Επιστή

μης σειρά Τ'.Περί Ήθικοΰ νόμου σ. 629—64 5, 725—746.
Ααμιρά.Ιης (Μ. Ν.). — Βαγιάρδος Τέϋλωρ σ. 935—947. '

Αιομήδης Κυριάκός (’Αναστάσιος). — Οί τρεις Ίεράρχαι σ. 95 — 109. 
Μελέτη περί τού Αύγουστίνου σ. 525—545.

Λραγούμης (’Εμμανουήλ). — Περί φωτογραφίας έν τω όφθαλμφ σ. 395 

—400. Φωνή, λαλιά, τεχνητός λάρυγξ σ. 616—622. Λόγος περί τών έν 
τφ Συλλόγφ κατά την προεδρείαν αύτοΰ γενομένων (£τος ΙΔ') σ. 886— 899.

Ζαβιτσάνος (Γεώργιος Ν.) — Έγζώμιον ’Αντωνίου 'Ιερώνυμου Βαλάρδου 
ύπδ I. Β. Δουμα σ. 843—854.

Ζερβός Ίακωβατος (Ήλίας) έν Κεφαλληνία. — 'Ιστορική συμπληρωσις 
σ. 950—953.

Καδβαδίας (Π. Α ).— Περί τών έν Τεγέα Άνασκαφών σ. 796—799. 

Τδ Αρχαιολογικόν μουσεΐον Τεγέας σ. 878—880.
Καΐ,άζης (Νεοζλές).’—Σκέψεις περί τοϋ Ήγεμόνος του Μακιαβέλλη σ. 

5 20, 173—203. Έρνέστος'Ρενάν έν τη Γαλλική Άκαδημείη σ. 416—

426. Ό Θιερσος ώς ιστοριογράφος σ. 460—480, 746—780. Ό μηδενι
σμός έν 'Ρωσίιη σ. 965 —1000.

Α^αχιας· (Ευστράτιος Α.). — Πκιδαγωγικαί μελέται. Περί τών δυο παι
δαγωγικών συστημάτων τοϋ τε έμπειρικοΰ καί τοΰ ψυχολογικού σ. 21—33. 

1 Κόνΐος (Κωνσταντίνος Σι).— Ποικίλα φιλολογικά σ. 50—53, 1 ΙΟ

Ι 15, 203-—210, 271—276, 379—385, 480—486. Γλωσσικαί παρατη

ρήσεις σ. 658—667, 819—823,931—935.
ΚορδίΛΛας (Άνδρέας). —· Τά ’Ηφαίστεια τές Μεσογείου καί η κατα

στροφή τές Πομπηίας σ. 909—-931.
Λάμπρος (Παύλος).·—< Ανέκδοτα νόμίσμ.ατα τές έν Κρητη πόλεως Βιέν- 

νου (μετά δυο σχημάτων) σ. 517 — 518.

Λάμπρος (Σπυρίδων Π·). — 'Η παράδοσις τών Ίωαννίνων σ. 71—75.

Αι έν Όλυμπίφ άνασκαφαί. ’Εκθέσεις τώ'ν Γερμανών 152—158, 329—- 

339. Τά έπιστημονικά πορίσματα τών έν ’Ολυμπία άνασκαφών, Ανάγνω
σμα ,Έρνέστου Κουρείου σ. 366—379. Τδ πρώτον δημώδες Ασμα τές νέας 

'Ελληνικές γλώσσης σ. 400-—407. Ό λεγόμενος τάφος τοϋ Εύτροπίου ύπδ 
I. Μόρδτμαν σ. 430—433. 'Η Είκονομαχία διήγημα έκ τές Βυζαντιαζές: 

ιστορίας ύπδ 'Ερμανοΰ Λίγγ. σ. 486—498, 599—609, 704-—717. 'Η έν 
Λονδίνφ Εταιρεία πρός προαγωγήν τών Ελληνικών γραμμάτων (έκ τοΰ άγ- 

γλιζοΰ Αθηναίου} σ. 514—516. Ή υστεραία τές έν Πλαταιαΐς νίκης σ. 

645—658. ’Ονόματα ύελοψών σ. 718. Πομ.πήϊοι καί Ηράκλειον, λόγος Μι 

χαηλ Ruggiero σ. 854—863. '
Λε.Ιΐκος (Μιχαήλ). — ’'Ασματα δημοτικά σ. 165-—168·
Μαρινάκης (I. Δ.).— ΤΙ Αθανασία τές ψυχές καί τδ συνέδρων τών ζφων. 

σ. 54—-58.
ΜηΛιαράκης (A. Ε.)— Περί Αρχαίου τινός πυργου τές νήσου ’Άνδρου σ. 

1013—1017.
Μοσχάκης (’Ιγνάτιος). — 'Ομιλίαι άπολογητικαί. Α' Περί άληθείας σ. 

261—271. Ή μεταρρόθμισις έν τ-η δυτική έκκλησίφ. 'Η νέα ’Εκκλησία τοϋ 

'Υακίνθου σ. 385-—395. Μελέτη περί τοΰ πρώτου Ανθρώπου καί τές αρχές 

αύτοΰ σ. 805 — 818.
Νεστορίδης (Κ).— Τά κατά Φιλήμονα καί Βαυκίδα ή ή φιλοξενία βρα

βευόμενη σ. 780—795.
ΠαΧαιοΛόγος (Κ. Α.) έν Όδησσφ.— 'Ημερολόγιου αύτόγραφον τοΰ 'Ρώ

σου ναυάρχου Γρέυγ κατά την είς την Πελοπόννησον έκστρατείαν τών 'Ρώ

σων τφ 1769 σ. 34 — 50. Καταδιωγμός τές μαζρΑς κόμης έν 'Ρωσίη σ. 
58—-59. Ό'Ρώσος ποιητής Πουσκιν ώς φιλέλλην έξεταζόμενος σ. 159 

— 165.
Παπαγεωργίου (Σπυρίδων Κ.) έν Μονάχφ. — 'Ριζοσπάσται καί βελτιώ

σεις έν ',Επτανήσφ σ. 115-—123.

ΙΙαπαρρηγόπουΛος (Κωνσταντίνος). —- 'Ο Αγνωστος Κωνσταντίνος σ. 85 
—95. Λόγος είσιτήριος απαγγελθείς έν τω Πανεπιστημίφ τη 25 ’Οκτωβρίου 

1879 σ. 900—909!.
Παρασκευαίδης (Φιλοποίμην).— Άληθεια έν γένει καί ιδίως έν ποινικαΐς 

δίκαις σ.* 667—678. '

ΠαρχαρΙδης (I.).— Στατιστική τές έπαρχίας "Οφεως του νομοΰ Τραπε- 
ζοΰντος σ. 224—2 32.

ΠετρΙδης (Αθανάσιος Δ.) έν Πυργφ’Ηλέίας,—Περί τοΰ έν Οεσπρωτίη τές 

’Ηπείρου μεσαιωνικοΰ φρουρίου τοΰ άγιου Λονάτου σ. 123 —131. Περί Ίθώ- 

μης ,καί Μεσσήνης καί τών έν αύταΐς ένέυρεθεισών έσχάτως' επιγραφών καί 

λοιπών μνημείων σ. 824 —- 843, 1018 —1026. Περί τοΰ μοναστηριού τοΰ 

Βουλκάνου σ. 1026 —1037.
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'ΡάΛ.ΙηΓ; (Ε. II.) έν Μασσαλίαν —— Ή έν Νεαπόλει πενία α. 132·—137. 
'Ρόΐΰης (’Εμμανουήλ Δ.).—-‘Ο. καρδιόκτυπος ύπό Έδγάρδου Πόου σ. 426 

—430. 'Η στρογγυλή είκών έκ τών τοϋ Έδγάρδου Πόου σ. 948—950.

. ΣaxeJJa^iitou.ioq (Σ. Κ.). -’- Λόγος εϊσιτηριος εις τό μάθημα της ρωμαϊ
κές γραμματολογίας άναγνωσθεϊς έν τφ έθνικφ Πανεπιστημίφ σ.357—366, 

'Ρωμαϊκά άρχαιολογηματα σελ. 51 8 — 520. Άνασκαφαί και Αποκαλύψεις 
κατά την παλαιάν Σύβαριν ύπό F. Barnabei σ. 609—616. Νέα εύρηματα 

■ : έν 'Ρώμγ, (έκ τοϋ Αγγλικού Αθηναίου) σ. 624.
Σκουζδς (’Αλέξανδρος Γ.).-—Περί τοϋ έν Στοκόλμν) S' ποινολογικοΰ Συνε

δρίου σ. 1000 — 1012.
ΣχνΜσσης (’Ιωάννης Ίσιδωρίδης). — Ή παρ’ ημϊν κοσμηματογραφία σ. 

-696—704.
Φέρμπος (Παναγιώτης Ίω.). — 'Ο απεξηραμένος συνταγματάρχης μυθι;· 

; ατορία Έδμόνδου Άμποΰ (Edmond About: L’ homme a Γ oreille, cass6e) σ.

, 59—71, 138—1 52, 233—250, 340—352, 407—41 6. 'Ο μύθος του
Φαυστού ύπό A. Barine σ. 863 — 878. Πίναζ τών περιεχομένων έν τω Γ( 
τόμω τοϋ ΖΖαρχασσοΰ σ. 1045—1064 (ϊδ. καϊ τούς πίνακας τών δύο προη

γουμένων τόμων.)

ΦΐίΙήμων (Τιμολέων). — Νικόλαος Δραγούμης (βιογραφικάν σχεδίασμα) σ. 

•29'8—329.
■ΦμαθασΙΛης (Αντώνιος).—· Ή μυθιστοριογραφία·έν’Ιταλία από του 1860 

σ. 498—506, 574—599. ’Εκ τοΰ λευκώματος πατρός, διηγημα Έδμόν^ 
δου -De Amicis σ. 506 — 513. 'Ο πλοίαρχος Dodero διηγημα ’Ιουλίου Bar- 

·>, rili σ.'577 —598.

λ Φωηάιΐης· (Π. Σ.).— Περί τίς πρώτης καί μέσης έκπαιδεύσεως έν Έλ-
■ λάδι. σ. 21 1—224.

Χα6ιαμας> έν Σύμνι. — Δύο ανέκδοτοι έπιστολαϊ Μοροζίνη
·.'·'>’· καί· Καποδιστρίου πρός τούς Συυ.ϊκίους σ. 251—253.

■ Χρηστημάνοζ/ (Αναστάσιος Κ.)— Περί διδασκαλίας της χημείας (δπό-
>·■:;< -μνήμα πρός την·.ακαδημαϊκήν σύγκλητον) σ. 679·—696.


