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ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΑΡΧΗΣ ΑΪΤΟΪ

Πληθυνονται όλονέν καί πολλαπλασιάζοντας αί περί τοϋ πρώτου ανθρώ

που μελέται, ζητημα δέ τ^ς -ημέρας eyeveto άπό τινων ετών τό ζητημα 

περί τ-ης αρχής τοΰ ανθρώπου» Δεν αγνοείτε την πέρΐ Τής (fyj'ffc Των «δω»* 
ύπόθεσιν, καθ’ ην ό άνθρωπος παρηχθη εκ. τοΰ ζφου δι’ αλλεπαλλήλων με
ταβολών η μεταμορφώσεων. Κατά την ύπόθεσιν ταύτην, την δαρβινικην, 

πάντα τά δντα παράγονται τά μέν έκ τών δέ, άπό τών άπλουστάτων καί* 
ατελέστατων μέχρι τών συνθετωτάτων καί τελειοτάτων, Έζ αρχικού τίνος 

κυττάρου (cellule) προΈλθεν η ζωη, έκδηλουμένη βαθμηδόν ύπό μορφάς έπί 
μάλλον και μάλλον τελειοτέρας. Αί αλλεπάλληλοι δ’ αδται καί συνεχείς 
μεταβολαί η μεταμορφώσεις συνέβησαν κατά την ύπόθεσιν ταύτην δυνάμει 

τοΰ περί της (ρνστχης ΰΐα,Ιογης καθουμένου νόμου, καθ’ δν είδος τι ύπερβάλ- 
λει μικρόν κατά μικρόν έτερον είδος, διότι αί ιδιότητες αύτοΰ συνςρδουσι 

μάλλον τών τοϋ ετέρου εις τό σύνοδον τών περιστάσεων, έν αΐς άμφότερα 
τά εϊ’δη ζώσιν. Έκάτερον τών ειδών αγωνίζεται, ΐνα ζηση” αλλά τό μέν 
ήττάται έν τφ άγώνι καί άπόλλυται, τό δέ νικ^ και έπιζφ. Καί δ άνθρω
πος δέ, δστις, φυσιολογικώς είπεϊν, εινε ζωον, έπεφάνη, λέγουσιν οί δαρβι- 

νισταΐ, έπί της γ·7ϊς κατά τόν αύτόν τρόπον. Δεν κατάγεται, λέγουσιν, έκ 
τοΰ πίθηκου, τοΰ έκ τών μαστοφόρων τά μάλιστα παρεμφεροΰς τώ άνθρώπφ* 

άλλ’ ό άνθρωπος καί ό πίθηκος κατάγονται έ'κ τίνος είδους τανϋν άπολε- 
σθ εντός, παραγαγόντος δέ τάς δύο οικογένειας, την οικογένειαν τών άνθρώ* 

πων καί την οικογένειαν τών πίθηκων, Οί δαρβινισταί ένόμισαν δτι την ύπό- 
θεσιν αύτών ένισχύουσιν άρχαιολογικαί ανακαλύψεις, δι’ών, λέγουσιν, άποδεί- 

κνυται, οτι έν προϊστορικοϊς χρόνοις ύ άνθρωπος έζησεν έν καταστάσει άγρί<£, 
έν 7) βραδέως καί βαθμηδόν άνεπτύχθησαν αί διανοητικαί αύτοΰ δυνάμεις 
και τά δώρα»

Αί υποθέσεις αυτας και τά έζ αύτών πορίσματα ηρχισαν νά διαδίδωνται, 
δτε οί οπαδοί τ·ης θετικές φιλοσοφίας έδίδασκον, δτι η έποχη τών θρησκευ

τικών πεποιθήσεων παρ^λθεν άνεπιστρεπτεί διά την ανθρωπότητα. Έ θρη
σκεία, διισχυρίζοντας οί θετικοί φιλόσοφοι, διηνυσε την περίοδον αύτϋς* τό 
βασίλειον αύτης έ'ληζεν, έπί τών ερειπίων δ’ αύτης ηγέρθησαν αί πειραμα-

* ΆπςγγΖλθη έν τιΐ» Σνλλόγω.
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τικαί έπιστέμαι, αΐτινες μέλλουσιν εφεξής νά δεσπόζωσιν. Κατ’ αυτούς άρα 

δ άνθρωπος οφείλει νά παύσηται όνειροπολών περί τοΰ Απολύτου. ,Ό Λιτρέ, 

λαλών που περί των ζητημάτων εκείνων, άτινα η επιστήμη δέν δύναται νά 

έξακριβώσν), λέγει, δτι τά ζητήματα ταΰτα. είναι «ωκεανός μυστηρίων, πρός 

ών την έρευναν ούτε πλοία έ'χομεν ούτε ιστία». ’Εντεύθεν έπεται (και τοΰτο 
νοεί ό θετικισμός), δτι ούδέν έπιζΐ) τφ άνθρωπίνφ σώματι. "Αν ό άνθρωπος 

σκέπτηται, η σκέψις αύτοϋ ούδέν άλλο είναι η έ'κκρισις τοΰ εγκεφάλου 'μετ’ 

αύτοϋ ζωσα καί θνησκουσα. 'Έν μόνον υπάρχει αθάνατον και αιώνιον, ή ύλη, 

ητις, έπ’ άπειρον τροποποιούμενη, αποβαίνει έν τελεί άνθρωπος καί παράγει 

έν τφ ξένφ τούτω καί άλλοζότφ ζφφ τό αίσθημα τοΰ καλοΰ καί κακού, 
την ιδέαν τοΰ άληθοΰς, τοΰ άπειρου, τοΰ αιωνίου, την ιδέαν της Αθανασίας. 
'Γοιαύτη είναι ή θεωρία ή εύρυτάτας τανΰν έ'χουσα διακλαδώσεις. ’Εντεύθεν 

η όσημέραι έπιτεινομένη πάλη μεταξύ θεωρητικές καί εμπειρικές φιλοσο
φίας, μεταξύ πίστεως καί επιστήμης. ’Εντεύθεν ή άκηδία περί την έξέτασιν 

■μεταφυσικών καί υπερφυσικών ζητημάτων, η σπουδή δέ καί η τάσις εις 

57Ίφεόνας άνθρωπολογικάς καί βιολογικάς. ’Εντεύθεν ή λεπτομερής ’ βάσανος 
καί έξέτασις των πρώτων τοΰ χριστιανισμού αρχών. ’Εντεύθεν η άπόπειρα 

εις μεταρρύθμισιν ριζικήν, εις ανατροπήν τελείαν τούτων η εκείνων των έπι- 
κρατουσών θρησκευτικών ιδεών. Αύτη τές ψυχές ή αθανασία άνακηρύττεται 

πολλάκις άπλοϋν τές φαντασίας Αποκύημα' αυτός ό ζών Θεός ούχί σπανίως 
τίθεται επί τές πλάστιγγας τές συζητησεως καί Αμφιβολίας, τί λέγω ; αί

ρεται τέλεον έκ της σκηνές αφανίζεται. Χ

Β'

Έν τγί μελέτνι ημών παρουσιάζεται έν πρώτοις ζητημα έκ τές φυσικές 
ιστορίας, πρός ού την λύσιν δεν διστάζω νά ομολογήσω έμαυτόν άναρμόδιον. 

Ή πείρα διδάσκει, οτι ειλικρινής έξομολόγησις είναι συνήθως προτιμότερα 
τοΰ Ακατονομάστου έκείνου θράσους, μεθ’ ού τινες ολως άπροπαράσκευοι απο
δύονται εις άγώνα' άνισον. Τί δέ προκύπτει εντεύθεν; Δυστυχώς βλάβη 

μάλλον καί χλευασμός η ωφέλεια καί θρίαμβος τές άληθείας. Τούτου ενεκα 

καί ημείς, μη έπιλαμβανόμενοι, ώς προείπομεν, τές φυσιολογικές δψεως τοΰ 
περί ού δ λόγος ζητήματος, άρκούμεθα ν’ άναγράψωμεν απλώς ένταΰθα τάς 

περί αύτοϋ γνώμας Ανδρών, οΐτινες εις τό δυσχερές τοΰτο ζητημα μάλιστα 

ένέκυψαν. "Αγγλος τις, δ Huxley, διισχυρίζεται δτι αί άνατομικαί τοΰ αν
θρώπου ιδιότητες είναι αί αύταΐ καί αί τών μεγάλων άνθρωπομόρφων πίθη
κων, τοΰγορίλλα, τοΰ όραγγοτάγκου, τοΰ τρωγλοδύτου. Ό σοφός ούτος άνζρ 
μετρησας την χωρητικότητα τοΰ έλαχίστου κρανίο!» τοΰ άπαντώντος μεταξύ 

τών νεωτέρων άγριων τές ’Ωκεανίας εδρεν αύτην ί'σην πρός 970 κ. έκ. Με· 

τρησας προσέτι τό ωραιότατου κρανίρν πεπολιτισμένου άνθρώπου άπεφηνατο 

§τι ή χωρητικότης αύτοϋ είνε ί'ση πρός 1781 κ. έκ. Άναγκαΐον κρίνομεν νά 

σημειώσωμεν ένταΰθα, δτι η αύτη νοερά δύναμις παρατηρεΐται έν χωρη- 

τικότητι κρανίου 12-00 καί χωρητικότητι κρανίου 1780 κ. έκ. Ό Huxley 
δεικνύει έπειτα, δτι μείζων υπάρχει διαφορά μεταξύ τοΰ μεγέθους τοΰ κρα

νίου άγριου καί τοΰ κρανίου γορίλλα η μεταξύ τοΰ κρανίου άνθρώπου λευκές 

φυλές καί τοΰ κρανίου αγρίου. Ένταΰθα η διαφορά είναι 811 κ. έκ., έκεϊ 

μόνον 431,
Άλλ’ ιδού άλλοι, οϊον ό Quatrefages ίσχυριζόμενοι, δτι αί άποδείξεις έκ 

τές τού κρανίου καταμετρησεως δέν είναι άποχρώσαι καί οτι πραγματικαί 
ύπάρχουσιν άνατομικαί διαφοραί μεταξύ τοΰ άνθρώπου καί τοΰ τετράχειρος. 
Ή όρθοβασία, ή κατασκευή τές σπονδυλικές στηλης, η διάθεσις τών έπι- 
δεμάτων τές κεφαλής άποτελοΰσιν, ώς φαίνεται, ούσιώδεις μεταξύ του άν

θρώπου καί τοΰ πίθηκου διαφοράς. Οί άνδρες ούτοι παρατηρούσα, δτι έν χω- 

ρητικότητι κρανίου κατωτέρω τών 970 κ. έκ. ούδέν άλλο εΰρίσκομεν γ) κρα
νία Ηλιθίων η κρανία πίθηκων. Ό άριθμός άρα 970 κ. έκ. είναι τό opto^t 
τό χωρίζον τόν άνθρωπον άπό τοΰ ζώου. "Επειτα κατά τούς αύτούς φυσιο'·-"' 
λόγους, δέν έξαρτάται τό π5ίν έκ τές ποσότητος. Καί η ποιότης έχει μεγά- 

λην σημασίαν, ούδείς δέ γινώσκει, πώς πάλλει η έγκεφαλικη ύλη, ουδέ Αν. 

μ.η αί άπείρως μικραί έκεϊναι κινήσεις τών κυττάρων τοΰ εγκεφάλου, έξ ών 
*η σκέψις, παράγωνται άλλως παρά τφ άνθρώπω καί άλλως παρά τφ πιθητ 

κφ. "Αλλοι Ανατομικοί Αποδέχονται μέν την αύτην γνώμην, καίπερ έκ δια
φόρου αρχές δρμώμενοι. Ό Owen συνέγραψε μελέτην περί του ποδός τοΰ 

πί-
Άλλοι δέ παρατηροϋσιν, δτι 

καίτοι έν Αρχή τό κρανίον τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πίθηκου άμοιΑζουσι πρός 

άνθρώπου συγκρινομένου πρός την χεϊρα τοΰ πίθηκου καταδείξας, ότι ό 

θηκος είναι πρό πάντων ζφον αναρριχητικόν.

άλληλα, αναπτύσσονται όμως έπειτα διαφόρως.

Κατά τές γνώμης ταύτης άντεπεξέλθον άλλοι φυσιολόγοι τάναντία άπθτ 
φαινόμενοι. Καί δη, οί μέν δ'πως έξηγησωσι διατί ό πίθηκος έχει τέσσαρας 
πόδας, ένφ δ άνθρωπος έχει δύο χεΐρας καί δύο πόδας, ίσχυρίσθησαν, ό'τι δ 

άνθρωπος είχε κατ’ άρχάς τέσσαρας χεΐρας καί οτι η χρησις τοΰ υποδήμα

τος μ,ετά πολλάς γενεάς συνέσφιγξε βαθμηδόν τούς δακτύλους, παρεμόοφωσε 
την χεϊρα καί έπί τέλους μετέβαλεν αύτην εις πόδα. "Αλλοι δέ τούτων 
σπουδαιότεροι παρετηρησαν, δτι δ άνθρωπος έχει. όργανα άχρηστα, άτινα 

φαίνονται μαρτυροϋντα την ποτέ υπαρξιν ζφώδους καταστάσεως, δτε τά 

όργανα ταΰτα, άταοφα τανΰν ενεκα έλλείψεως χρησεως, ί)σαν ανεπτυγμένα 
καί έν χρησει.

’Αλλά διατί νά έξακολουθησωμεν άναγράφοντες τάς παρατηρήσεις ταυ- 

τας καί τάς γνώμας; Παρατηροΰμεν μόνον, ort τό ανατομικόν ζητημα δεν 
έλύθη είσέτι. 'Η άνακάλυψις νέου κρανίου άναφερομένου εις τόν πρώτον άν

θρωπον καί Αρχαιότερου τών μέχρι τοΰδε άνακαλυφθέντων, θά καταστρέψνι
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πιθανώς τάς μέχρι τοΰδε γενομένας παρατηρήσεις καϊ θ’ άνατρέψη θεωρίας 

«χεδόν άποδεκτάς σήμερον γενομένας. 'Έπειτα άν μη ό κοινός τοΰ ανθρώ

που και τοΰ πίθηκου πρόγονος άνακαλυφθή, μηδέ τά λείψανα αύτοΰ εις φως 
έζέλθωσιν έκ τοΰ μεγάλου της φύσεως μουσείου, καί παρ’ αύτοϊς τοϊς θερ- 

μ,οτέροις θιασώταις τνίς ζφώδους τοΰ άνθρώπου άρχής θά ύπολείπηται αμφι
βολία τις και άβεβαιότης. Διά ταΰτα έγκαταλείψαντες το ζήτημα τοΰτο ύπο- 

θώμεν αύτό λελυμένον, την δέ ζφώδη τοΰ ανθρώπου αρχήν άνατομικώς άπο- 
δεδειγμένην. Άλλ’ όμως καί κατά την ύπόθεσιν ταύτην, πλεϊσται του άν
θρώπου ιδιότητες μένουσιν άνεζήγητοι, διότι ό άνθρωπος είναι ον ηθικόν, τά 

δέ ήθικά ζητήματα δέν λύονται διά της άνατομικως κοπίδος.

Γ ' - .

Ό άνθρωπος διακρίνεται ούσιωδώς του ζώου διά τοΰ νοΰ καϊ τνίς γλώσ- 

βς“ τόν ούσιώδη δέ τούτον διακριτικόν τοΰ άνθρώπου χαρακτήρα δέν δύ- 

ται νά έζηγήσγ] η φυσική διαλογή. Έζετάσωμεν τόν πρώτον άνθρωπον 

καθ’ 8ν χρόνον ούτος δέν είχεν εϊσέτι συντρίψει τά δεσμά της άγριας αύτοΰ 

καταστάσεως. Τό πρώτον πρός τοΰτο βήμα έποιήσατο ό άνθρωπος προσκτη- 
σάμενος, έστω καί κατ’ έλάχιστον, τόν νοΰν και την γλώσσαν. Αλλά την 
πρώτην πρόσκτησιν τοΰ νοΰ τούτου καί της γλώσσης ταύτης δέ.ν δυνάμεθα 

τό παράπαν νά έζηγήσωμεν, Ύπήρζε χρόνος, δτε ούδεμία φυλή ούδ’ αύτην 

την άσθενεστάτην έκεκτητο άνθρωπίνην νόησιν" άνάγκη πάλης καϊ άγώνος 
περί ύπάρζεως, θά ύπερισχύσ?) δ’ εκείνο τών ζώων, δπερ έ'χει τό ασφαλέ

στατου και μάλλον άνεπτυγμένον ζωικόν ένστικτον. Τό μέν τών ζώων θά 

θριαμβεύση διά της βίας καϊ δυνάμεως, τό δέ διά της ΐκανότητος τοΰ έκ- 

φεύγειν τό ισχυρότερου. Θεωρήσωμεν τόν άνθρωπον έπιζήσαντα έν τώ άγώνι 
τούτφ περί της ύπάρζεως, θεωρησωμεν αύτόν καθ' δν χρόνον δέν λαλεϊ, δέν 

σκέπτεται. Είναι έ'τι ζφον, άρα πολλώ άσθενέστερον τών περιστοιχιζόντων 

αύτόν. Πολλά ζώα είναι πολλώ ισχυρότερα αύτοΰ καϊ εύστροφώτερα. 'Ο άν
θρωπος δέν έχει την δύναμιν τοΰ ελέφαντας καϊ τοΰ λέοντος, δέν έ'χει τό 

εύστροφου της τίγρεως, δέν έ'χει ούτε τό πανοΰργον της άλώπεκος ού'τε την 
δσφρησιν τοΰ κυνός" καϊ έν τώ περί της ύπάρζεως άγώνι άφεύκτως θελει 

άπολεσθή, άν μη έ'χ·ρ τών νοΰν καϊ τόν λόγον. Αλλά πώς άναφαίνεται δ 

νοΰς ούτος ;
Λέγουσιν οί έναντίοι, δτι δ πρώτος άνθρωπος ήτο πιθανώς πεπροικισμένος 

ύπό τής δυνάμεως εκείνης, τής εύστροφίας καϊ τής πανουργίας, καϊ δτι as 
ένστικτοι αύτοΰ αύται ιδιότητες έζηφανίσθησαν βαθμηδόν, διότι δέν είχε 

πλέον χρείαν αύτοΰ, καθόσον ό νοΰς αύτοΰ άνεπτύσσετο, Τοΰτο είναι δυνα

τόν. ’Αλλά ’πώς ό άνθρωπος διεϊδεν, δτι ό νοΰς ήτο εϊς αύτόν ώφελιμώτε- 

ρος τών ενστίκτων εκείνων ιδιοτήτων; Έφ’ δσον δ άνθρωπος ήτο ζφον, ού- 

δέν άλλο ήδύνατο ν’ άναπτύζη έν έαυτφ ή τά ένστικτα τοΰ ζφου. Άνα- 

πτύσσων δέ τά έ’νστικτα ταυτα, ύπερίσχυε τών λοιπών ζφων, τών άντιπά- 

λων αύτοΰ. Καϊ δμως δέν πράττει τοΰτο ό άνθρωπος" διότι ώραίαν τινά ημέ

ραν παρατηρών, δτι δ νοΰς θά ήναι εϊς αύτόν χρησιμώτερος τής εύστροφίας 
καϊ ρώμης δωρεϊται είς εαυτόν τόν νοΰν. Έρωτώμεν τούς οπαδούς τοΰ δαρ
βινισμού, πώς δύνανται νά έζηγήσωσιν ν'μϊν τό παράδοζον τοΰτο φαινόμε

νου ; Ό άνθρωπος έγένετο λογικός καϊ διά τοΰ λογικού δπερίσχυσε τών περί 
αύτόν ζφων. Ημέραν τινά τό άνθρώπινον τοΰτο ζφον κατασκευάζει λίθινου 
πέλεκυν, κατεργάζεται λόγχην τραχεϊαν, καλύπτει εαυτόν διά τοΰ δέρμα
τος ζώων ύπ’ αύτοΰ φονευθέυτων, καλλιεργεί την γην, νοεί, σκέπτεται καϊ 

λαλεϊ. Γίνεται μάλιστα κύριος τοΰ μεγάλου, τούτου τής φυσικές διαλογές 
νόμου, οστις μέχρι τοΰδε έπληροΰτο μοιραίως καί κατ’ ανάγκην" σήμερον δέ 
προβλέπομεν την στιγμήν, καθ’ ήν ό νόμος ούτος θά πληρώται μόνον έν τφ 

βάθει τνίς θαλάσσης, έκεϊ, έ'νθα ό άνθρωπος δέν δύναται νά διεισδύσν).
’Ίδωμεν, τί περϊ τούτου λέγει αύτός δ Δαρβϊνος. Τυχαία τις μεταβολή-, 

λέγει, ηγαγέ ποτέ τόν έγκέφαλον ενός τών προγόνων ημών είς άνάπτυζιν 

καθιστώσαν αύτόν δεκτικόν τοΰ λόγου καί ούτως έζέβλυσεν έκ τοΰ έγκεφά- 

λου η λέζις καί μετ’ αύτής δ νοΰς. Περιττόν νά εί'πωμεν, οτι ό Δαρβϊνος, 

ταΰτα λέγων, δμολογεϊ αύτός ούτος την ήτταν αύτοΰ. Τυχαία μεταβολή 
τί άλλο είναι ή απλή τύχη ; Δύναται δέ τυχαίως νά παραχθή ό νοΰς καϊ 

ή γλώσσα καϊ πάντα τά έκπληκτικά καί έζαίσια αύτών προϊόντα ; Άναμ- 

φιβόλως δχι. "Οργάνου έζ έαυτοϋ παραγόμενον είναι αποτέλεσμα άνευ αι

τίου, είναι τι φαντασιώδες καϊ ανύπαρκτον. Μόνη ή άσκησις δέν άρκεϊ εν
ταύθα" διότι ή άσκησις άναπτύσσει, αλλά δέν δημιουργεί. Πώς άρα ήρζατο 

ό άνθρωπος νά λαλή ; Βεβαίως δέν άποδεχόμεθα τήν γνώμην τών ίσχυριζο- 
μένων, δτι δ Θεός έδίδαζε τόν άνθρωπον νά λαλή, ούδέ έπιτρέπουσιν ήμϊν 

τά στενά της μελέτης ημών δρια νά θίζωμεν τό μακράν καϊ πολύπλοκον 

τοΰτο ζήτημα. Παρατηοοΰμεν μόνον, δτι ούδαμώς λύει τό ζήτημα ή φράσις 

τοΰ 'Ρενάν, είπόντος έν τή πραγματεία αύτοΰ De Γ origine du langage : 
aun jour le langage apparuta. 'Ο Δαρβινισμός άρα δέν διδάσκει ημάς, πώς. 

έγένετο ή μετάβασις άπό τοΰ ζφου είς τον άνθρωπον, άπό τοΰ άλογου είς τό

Δ'

”Αν θελήσωμεν νά έζηγήσωμεν διά τίίς δαρβινικής ύποθέσεως τήν άρχήν 

τών κοινωνιών, είς τάς αύτάς θά περιέλθωμεν άνυπερβλήτους δυσχερείας. 
Ιδού ό άνθρωπος προσκτησάμενος τόν νοΰν καϊ άρξάμενος νά ζή καθ’' ομά

δας, ώς καϊ νΰν έ'τι πράττουσι τοΰτο εί'δη τινά πιθήκων. Ή οικογένεια δέν 

ύφίσταται ετι’ τό τέκνου είναι τέκνου τής φυλής' είς ούδένα δέ άνήκον ά- 
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vixet εις πάντας. Άλλ’ έρχεται ήμερα, δτε ή μη^ρ ού παύεται άγρ»· 

πνοΰσα καί περιθάλπουσα τό τέκνου καί εν αυτί; τή ηλικι^, καθ ην τοϋτ®. 

δύναταινά στερηθή τής μητρικής περιθάλψεως. Ή οικογένεια αρχεται μορ- 
φουμένη, περιλαμβάνουσα έν έαυτή μητέρα κα'ι τέκνου. Τότε καί ό πατήρ 

άρχεται άναγνωρίζων τό τέκνον καί ύπερασπιζων αυτό και περί αύτοΰ και . 
τνίς μητρός μεριμνών. Ούτω συνέστη ή οικογένεια, ούτω, λέγουσι, συνέστη- 
βαν καί οί λαοί κα'ι διεκρίθησαν άπ’ άλλήλων. Τά έθνη έλαβόν βαθμηδόν 

βυνείδησιν εαυτών. Τά ισχυρότερα ύπερίσχυσαν τών άσθενεστέρων. δυνάμει 

,ης φυσικής διαλογής. ’Επειδή δέ τά ισχυρότερα ταΰτα έτειναν εις κατά- 

στασιν κρείττονα, ήρξατο ό πολιτισμός, δστις αυξηθείς έγένετα τοιοΰτος, 

οΐον τανΰν βλέπομεν.
Τοιαύτη είναι ή θεωρία. ΪΙοϋ δ’ έγκειται ή δυσχέρεια Κατά την ύπόθε- 

βιν τοϋ περί τής ύπάρξεως άγώνος ανάγκη νά-έπιζώσιν οί ισχυρότεροι λαοί, 
τά ισχυρότερα έθνη. ’Αλλά πρός τί αί άνθρώπιναι κοινωνίαι ; Τίς ήτα ό σκο
πός τής ίδρύσεως αύτών ; Δεν ήτο δλως διάφορος τοϋ σκοπού, 8ν ή δαρβι- 
ιιικη ύπόθεσις άποδίδει αύταϊς, δεν έσκόπουν δηλαδή αί κοινωνίαι νά έξα- 

βφαλίσωσι τόν άσθενή; Πρώτιστον τφ δντι τών κοινωνιών έργον είναι ή έξα- 

σφάλισις τών δικαίων τοϋ άσθενοΰς. Άλλ’ δλως εναντία τουτου δοξάζουσιυ 

θί οπαδοί τής φυσικές διαλογής. ”Αν δέ, ώς οί δαρβινισταί διισχυρίζονται, 

ή δόξα αύτών αδτη άπεδεικνύετο άληθής πανταχοΰ καί πάντοτε, οί άνθρω

ποι ούδέποτε θά έσχημάτιζον κοινωνίας, διότι δέν θά ύπηρχεν ή άνάγκίί 
τ·ής προστασίας τοϋ άσθενεστέρου. ‘Ο ασθενής θά έξηφανίζετο, τά δε δίκαια 

αύτοΰ δέν θά άνωμολογοΰντο· ούτω δέ ούτε οικογένεια, ούτε φυλή, ούτε 

έθνος θά έσχηματίζοντο. Έπαναλαμβάνομεν νά είπωμεν, οτι, αν. αι κοινω
νίας ύφίστανται, ύφίστανται, ϊνα έξασφαλίζωσι την τε ζωήν καί τά δίκαια 

πάντων τών τε άσθενών καί Ισχυρών. Καί ενταύθα άρα καταδεικνυται το 
άνεπαρκές της δαρβινικής ύποθέσεως.Ώς δέν ήδυνήθη αδτη^νά έξηγήση τήν 

έμφάνισιν τοΰ νόΰ καί της γλώσσης, ούτω δεν δυναται να εζηγηση τον σχη

ματισμόν τής οικογένειας καί τών κοινωνιών.

Ε'

θά δυνηθή δέ ό δαρβινισμός νά έξηγήση ήμϊν την έν τφ άνθρώπφ ύπαρ- 

ξιν τοΰ θρησκευτικοΰ αισθήματος. Άλλ’ είναι τφ δντι αληθές, δτι ό άνθρω

πος είναι δν θρησκευτικόν ; "Η μη ή θρησκεία εμφαίνει κατάστασιν της άν 
θρωπότητος ήττον άνεπτυγμένην, μέλλουσαν κατ’ ανάγκην νά παρέλθη άνε- 
πιστρεπτεί ; Κατά την θεωρίαν τοΰ Αύγουστου Κόντε καί τών οπαδών αύ- 

τοϋ, δτε ό άνθρωπος κατά την πρώτην αύτοΰ βλάστησιν μετά κόπου απηλ- 
λάσσετο τών δεσμών τής ζωϊκότητος, ύπέκυπτεν εις τά δεσμα τής θρη

σκευτική ιδέας, της φοβερά; ταύτ-ης άσθε^είας, ής μετά πόνων μεγάλων 
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χαΐ αγώνων έμελλε ν’ άπαλλαγί). Κατ’ άρχάς δ άνθρωπος έγονυπέτει πρό 

τών ειδώλων, βραδύτερου άνυψοΰτο εις πολυθεϊσμόν οικογενειακόν ή έθνικόν, 
γενναιότερου καί εύγενέστερον, έστιν δτε δέ λαμπρότατου, ώς έυ Έλλάδί 

καί 'Ρώμη. Προέβαιυεν έτι μάλλον ύπό τόυ μοιραίου τής προόδου νόμον καί 

αφικνεϊτο εις τά ύψη τοΰ χριστιανικού μονοθεϊσμού. ’Εν τφ χριστιανισμφ ή 
θρησκευτική ιδέα ύπεβάλλετο εις ριζικήν μεταρρύθμισιν- άπό θεολογικής 
άπέβαινε φιλοσοφική, καί ύπό τήν άνθρωπικωτέραν ταύτην μορφήν έπεκρά- 

τει είσετι εν τφ κόσμφ τής διανοίας, μέχρι ου αί μεταφυσικαί ίδέαι συνδε- 
θεϊσαι μετά τών πεπαλαιωμένων θρησκειών ύπεχώρησαν εις τήν θετικήν περί 
κόσμου ιδέαν, ητις είναι ή οριστική τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος κατάστασις, 

καθ ήν τα ζητήματα περί αρχής καί τέλους άνωμολογήθησαν ώς τοιαΰτα, 

όποια τφ δντι πρέπει νά ήναι, ήτοι ώς άλυτα. ’Επειδή' τό πνεύμα άδυνα- 
τεϊ νά λύση τά ζητήματα ταΰτα, πρός τί νά προβάλλη αύτά ; Τοιοΰτον εί

ναι, κατά τούς θετικιστάς, τό τέρμα τοΰ πολιτισμού, εις 8 έφθασαν ήδη τά 

πεπολιτισμενα πνεύματα. Ία δυτικά έθνη, προβαίνοντα βραδέως άλλ’ άμε- 
τακλήτως καί στερρφ τφ βήματι, προσεγγίζουσιν άλλήλοις καθ’ έκάστην, 

και τό άσφαλες άρα μέσον εις λύσιν τοϋ θρησκευτικού ζητήματος είναι δ 
χρόνος, ό βραχύς χρόνος, ούτινος τό θρησκευτικόν ζήτημα έχει χρείαν, ίνα 

φθάση εις τήν φυσικήν αύτοΰ λύσιν.

Δυστυχώς ό θετικισμός, ό κατά θεωρίαν καταδικάζων τάς ύποθέσεις 

ποιείται συχνήν τών ύποθέσεων χρήσιν. ’Ισχυρίζεται, οτι οικοδομεϊ έπί 

; πραγμάτων, καί όταν αύτά τά πράγματα άντιστρατεύωνται κατ’ αύτοΰ.
, Παοαλείπομεν να καταδειξωμεν ενταύθα, δτι τό θρησκευτικόν αίσθημα, μή

βαϊνον κατ’ άνάγκην καί διαρκώς έπί τά πρόσω, ώς ό θετικισμός δοξάζει, 
παλινδρομεί πολλάκις καί εκπίπτει. Δέν σημειοΰμεν, δτι κατά τήν επί μάλ

λον καί μάλλον βεβαιουμένην μαρτυρίαν τής συγχρόνου ιστορίας ή άρχαιο- 
τατη,περίοδος. τών μεγάλων ανατολικών θρησκειών φέρει χαρακτήρα πολλφ 
έξοχωτερον καί καθαρώτερον μεταγενεστέρων άλλων θρησκειών. Παρερχόμε- 

νοι έν σιγή τήν έκτακτον έκείνην. έξαίρεσιν τοΰ ιουδαϊκού μονοθεϊσμοΰ, έξαί- 

ρεσιν άντιφασκουσαν εις φυσικήν καί άναγκαίαν τής άνθρωπότητος πρόοδον, 
έςαιρεσιν προκειμένη^ έν τω μέσφ τής ιστορίας ώς τι θαΰμα τής ηθικής τά- 
ξεως, ένδιατριβομεν μόνον πρός σμικρόν εις τήν καθ’ ημάς έποχήν. Πώς ; 

ίσχυρίζεσθε, δτι ή θρησκεία έκλείπει όλονέν έκ τής σκηνής τοΰ κόσμου, καί 

δμως ή θρησκεία ού μόνον εμμένει παρά τάς πολλάς καί ποικίλας κατ’ αύ- 
τής προσβολάς, άλλά καί εμμένει ισχυρά καί ένεργός ; Έμβλέψατε εις τάς 

άρχάς του παρόντος αίώνος καί ί'δετε πάσας τάς θρησκευτικής κοινωνίας. 

Τό πάν άναθάλλει καί έν τοΐς έργοις καί έν ταϊς ίδέαις, τό πάν κινείται και 

ταράσσεται, τό πάν χωρίζει άπ’ άλλήλων πιστούς καί άπιστους. Είναι τοΰτο 
δείγμα δυνάμεως παρερχομένης ; Καί τί άλλο άποτελεϊ σήμερον τήν βα- 

θεϊαν, την ανεςηγητον καί πολλάκις αίματηράν αιτίαν τών πολιτικών ζη
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τημάτων, S.WX ταράττουσι τούς κύκλους των ευρωπαϊκών ανακτοβουλίων, 
τί άλλο $ αυτή εκείνη -ή θρησκεία, ήτις. κατά τούς θετικιστάς,. εκπέμπει 
την ύστάτην πνοήν ; Ώ ! θέλετε ν’ άπαλλαγήτε τής θρησκείας διά τών θεω

ριών, καί παρεγνωρίσατε, και παρείδετε καί ελησμ,ονησατε τα πραγματα, 
Αλησμονήσατε τό πρώτιστον τών πραγμάτων, την ιδίαν υμών φύσιν. Δεν 

άνελογίσθητε, δτι ή θρησκεία, οίαδήποτε άν ήναι η μορφή αυτής, καϊ έκ 

τοθ χώρου τής επιστήμης έζοστρακισθεΐσα, θα εύρη ασφαλές και μόνιμόν 
καταφυγών εϊς αυτήν υμών την φυσιν. Δεν άνελογίσθητε, οτι ου μονον ο νοΰς 
καί η γλώσσα διακρίνουσι τόν άνθρωπον τοΰ ζφου, αλλα και η επασχόλησις, 
η ζωηρά, η φυσική, η ενδελεχής τοΰ άνθρώπου επασχόλησις περϊ τά πέραν 

τοΰ τάφου. Παρατηρήσατε τό ζφον- και αύτό δοκιμάζει τό πρόβλημα τής 
ζωής’ και αυτό ‘διέρχεται ότέ μέν διά τής ελευθερίας τών δασών καί 

έρημων, ότέ δέ διά τής δουλείας τών πόλεων’ κα'ι αύτό γινώσκει την ερ

γασίαν καί την θλϊψ.ιν, και αύτό προσεγγίζει έν τελεί είς τόν θάνατον.Άλλά 
μεθ’ οποίας γαλήνης καί αταραξίας τηρεί τό ζφον πάντας τούς νόμους, οΰς 
ίμεϊς παραβιάζομεν, κα'ι τηρεί μέν αύτούς άσυνειδήτως, άλλα κα'ι άνευ κα

ταναγκασμού, έν τή άείποτε ίση διαμενούση όρμή τοΰ μεγαλοπρεπούς αύ- 
τοϋ ένστικτου. Άλλ’ έν τούτφ διακρινόμεθα ημείς τοΰ ζφου, OTt ερχόμενοι 
είς τόν κόσμ-ον τούτον κα'ι αισθανόμενοι ημάς άυτους καταδεδικασμενους εις 

τόν θάνατον, έπιθυμοΰμεν, ΐνα ό θάνατος ούτος άποδώση ήμΐν όπ’ άλλην 

μορφήν ήν άφηρεσεν ημάς ζωήν, και εκουσιως ή ακουσιως, άν μ.η απεσβεσθη 
έν ήμΐν ή άνθρωπίνη φόσις, έπανερχόμεθα εϊς τό αιώνιον τοΰτο πρόβλημα. 

Ναί* μόνον ύπό τό άλλόκοτον τοΰ υλισμού και τού σκεπτικισμών κράτος 
δυνάμεθα νά λησμονήσωμεν τό ζήτημα τό άναγόμενον εϊς τά πέραν τοΰ τά

φου. Καί ιδού διατί, δσον στενή, δσον ζοφερά άν υποτεθη ενίοτε η εσωτε 
ρική κόιλάς τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, μένει πάντοτε, έν αύτή θύρα έλ- 

πίδος. Μένει πάντοτε θύρα' άγουσα εις τόν άπηγορευμένον κόσμον, θύρα, ήν 
ό θάνατος μόνος δύναται ν’ άνοιξη ή κλειση ολοσχερώς, η δε ζωή κρατεί 

ήμίκλειστον. Είναι αΰτη ή θύρα τοΰ λόγου, λόγου ύπερτέρου πάντων ημών 

τών συλλογισμών ; Είναι ή θύρα τής μωρίας, άλλ’ εν παση περιπτωσει μω
ρίας μοιραίας; ‘Υπάρχει έκεϊ οδός, δι’ ής βαδιζομεν, η πρόκειται βαραθρον, 

εϊς δ καταπίπτομεν; “Οπως και άν έχη το πράγμα, θελγητρον ακατασχε 
τον, δέλεαρ ότέ μέν ήδύ, ότέ δέ φρικαλέον άγει έκεϊ τάς ίσχυροτάτας διά

νοιας, τόν σοφόν, τόν έπιστήμωνα, τόν ποιητην’ ’τας ευαίσθητους καρδιας, 

αΐτινες έγνώρισαν τήν ζωήν υπό τάς δυο αυτής ανωτερας αποκαλύψεις, υπό 

τήν άγάπην καϊ τήν θλϊψιν’ τά άσθενέστατα κατά τό φαινόμεναν, άλλα 
πράγματι ισχυρότατα δντα, τήν γυναίκα κα'ι τό παιδων, και τό θαυμασων 

εκείνο σύμπλεγμ,α τής φυσεως τής γυναικός και τού παιδιού, το,ν λαόν- Εκεί 

συναντώντας έκεϊ συμμίγνυνται καϊ συγκρούονται αι λατρεΐαι καϊ αι βλα

σφημίας αί ελπίδες καί οί φόβος ή άγαπη και το μ,ΐσος τής ανθρωπότητας 

ευσεοοΰς η ασεβούς. Εκεί είναι τό χάσμα, τό οποίον ή επιστήμη ούδέποτδ 
θά κλείοη, διότι ή φυσις, ισχυρότερα τής έπιστήμης, έστήριξεν αύτό έν ήμΐν 

αύτοίς. Έκεϊ είναι ή θύρα, δι’ ής παρά τήν θέλησιν πάντων θά εϊσέλθη τό 

φασμα, οπερ θέλετε να εκδιωξητε, τό φάσμα τοΰ άπολύτου. . . .

Ίο συμφυτον τοΰτο τή ανθρώπινη φύσει θρησκευτικόν αίσθημα ϊσχυρίσθη- 
σαν οι όπαδοι τής δαρβινικής υποθεσεως, δτι ύπάρχει και παρά τφ ζώφ* 

ένόμισαν δτι άνεκάλυψαν παρά τφ κυνί τόν θρησκευτικόν φόβον ή τούλάχι- 

στον την καλουμ,ενην θρησκευτικότητα, μίγμ.α τι φόβου πρός τό άγνωστον 
και αισθήματος σεβασμού, οπερ έμπνεει ήμ.ϊν ή ιδέα δντος ϊσχυροτέρου η

μών. Ό κυων ό τρέμων πρό τού κυρίου αύτοΰ καϊ άγαπών αύτόν είναι κατ’ 
αύτούς θρησκευτικόν ζφον. Ένόμισαν ωσαύτως, οί οπαδοί τής δαοβινικής 
υποθεσεως, οτι ανεκαλυψαν τα ίχνη ήθικοΰ αισθήματος έν τφ ένστίκτφ τής 

κοινωνικοτητος, ου ενεκα ζώσι καθ’ ομάδας είδη τινά πιθήκων.
Δέν σκοποΰμεν νά βεβαιώσωμεν τούναντίον. Άλλ’ ένταΰθα ύπόκειται λό

γος περί δυο διαφορώτατων δντων, τοΰ κυνός καϊ τοΰ πιθήκου. Παρά τώ 
πρωτφ νομιζετας οτι ανεκαλυφθη το θρησκευτικόν, παρά τφ δευτέρφ τό 

,ήθικόν αίσθημα. Δέν διαφιλονεικοΰμεν τάς άνακαλύψεις ταύτγς' άλλ’ έρω

τώμεν απλώς, πώς τα δυο ταΰτα αίσθήμ,ατα εύρέθησάν ποτέ συνηνωμένα 
εν τφ ανθρωπφ, δηλαδη εν ενι και τφ αύτώ είδει. Είς τήν έρώτησιν ταύ- 
την δέν άπεκρίναντο εϊσέτι οί δαρβινισταί. Ό κύων δέν ζή καθ’ ομάδας, 
ουδεις δ ετι εφαντασθη νά κατατάζη αύτόν είς τούς προγόνους τοΰ πιθή

κου. ’Άν δ άνθρωπος είναι συγγενής τώ πιθήκφ, πρέπει νά ήναι κοινωνικός 
μόνον κα'ι ούχϊ θρησκευτικός’ άλλ’ ό άνθρωπος είναι ούσιωδώς θρησκευτι

κόν ον.
Ποια ύπήρξεν ή θρησκεία τοΰ πρώτου άνθρώπου; ’Ητο άρά γε άκατέρ- 

γαστος φετιχισμος, καθ δν ο άνθρωπος υπολαμβάνει τόν Θεόν αίτιον τοΰ 
κακού ή .θέλει, νά ύποτάξη είς εαυτόν τά θειον; ’'Ητο ή κατωτέρα έκείνη 

βαθμϊς τής θρησκείας, ήν όμολογοΰσι τανυν άγριοί τινες τής Αύστραλίας, άρ· 

κουμενοι είς άβεβαίαν τινά καϊ αόριστον πίστιν είς τήν ΰπαρξιν μυστηριω
δών οντων ; Ητο ο καθαρός μονοθεϊσμός ; ”Η μή ήτο απλή τών νεκρών λα

τρεία καϊ τα παρόμοια ; Εύνόητον είναι, δτι δέν δυνάμεθα νά είσέλθωμεν 
ένταΰθα εϊς έρεύνας τοσοΰτον μακράς. Τοΰτο δ® μόνον νομίζομεν δτι όφεί- 

λομεν να παρατηρήσωμενς δτι άδιαφιλονείκητος είναι τοΰ πρώτου άνθρώπου 

η πιστις εις το θειον καϊ εις μ,ελλουσαν ζωήν. Ή. μέριμνα περί τήν ταφήν 

των νεκρών, ό άπειρος πρός τούς τάφους σεβασμός, ή πρόνοια εϊς τό έναπο- 
θετειν παρα τοϊς νεκροΐς τα όπλα αυτών, λίθους λελαξευμένους, κοσμήματα, 

τροφήν καϊ τά τοιαΰτα, πάντα ταΰτα άποδεικνύουσι τρανώς, δτι ό πρώτος 

άνθρωπος δέν ύπελάμβαν? τόν θάνατον έκμηδενιομόν, άλλ’ έπίστευεν εις 
ζωήν μέλλουσαν,

‘Γπάρχουσιν όρια, τά όποια ή επιστήμη δέν δύναται νά ύπερπηδή- 
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βή* άλλ’ ό άνθρωπος έ'χει χρείαν νά ύπερπηδήση αυτά, πλανώνται δέ με- 

γάλως οί θετικισταί πιστεύοντες, δτι δ άνθρωπος θά παύσή ποτέ ζητών την 
λύσιν τοΰ προβλήματος τοΰ προορισμού αύτοϋ, δτι θά παύσή αποδεχόμενος 

την μόνην λύσιν τήν επαναπαύονταν την συνείδησιν αύτοϋ καί την καρδίαν, 

•rvjv λύσιν, ήν παρέχει αύτφ ή θρησκευτική πίστις.
Υπολείπεται ήμΐν νά ύποδείξωμεν καί έτερον γεγονός, οπερ νομίζομεν, 

δτι εύρύνον έ'τι μάλλον τδ χάσμα τδ χωρίζον τδν άνθρωπον άπό τοΰ ζφου κα

θιστά αύτδ ανυπέρβλητον.
Ό άνθρωπος μόνος είναι επιδεκτικός προόδου' ό άνθρωπος μόνος έκ πάν

των τών δημιουργημάτων είναι τελειοποιήσιμος. Έμελετήθη εγγύτερον ό 

βίος τών νεωτέρων άγριων, ζωηρόν δ’ είναι τής μελέτης ταύτης τό διά

φορον. Πολλοί τών λαών τούτων ζώσιν είσέτι έν καταστάσει οίκτρΧς κατα- 

πτώσεως, οίοι οί κάτοικοι τών νήσω'ν Vite, οί Papous, οί κάτοικοι τών νή

σων Andamam, οί Boschimans, οί Fu^giens.
Περί τών τελευταίων τούτων τών κατοικούντων την Γην τοϋ Πυρός έν 

τή μεσημβρινή ’Αμερική, άναγράφομεν ένταΰθα την μαρτυρίαν . αύτοϋ τοϋ 
έπισκεψαμενου αύτούς Δαρβίνου' «Οί δυστυχείς ούτοι, λέγει, ήσαν μικροί* 

τδ ειδεχθές αύτών ποόσωπον ήτο κεκαλυμμένον ύπό λευκής χροιάς’ τά 
δέρμα αύτών ήτο ρυπαρόν καί λιπώδες, ή κόμη ήμελημένη, αί κινήσεις 
βίαιαι καί απρεπείς. Βλέποντες ανθρώπους τοιουτους μόλις δυνάμεθα νά πί- 

στεύσωμεν, δτι είναι δημιουργήματα ώς ημείς καί δτι κατοικοΰσι τόν αυ
τόν κόσμον. . . Διέρχονται τάς νύκτας ολόγυμνοι, 'οί μέν περί τούς δέ ώς 

ζφα, κοιμώμενοι έπί ύγροΰ έδάφους, μόλις προφυλαττόμενοι κατά τοΰ άνέ 

μου καί τής βροχής τοΰ θυελλώδους τούτου κλίματος. . . 1Άν δυνηθώσι νά 

φονεύσωσι φώκην, άν άνεύρωσι σκελετόν φαλαίνης, ευφραίνονται καί εύω- 
χοϋνται. , . Πολλάκις δ’ έπικρατεΐ παρ’ αύτοΐς καί λιμός,έπίφέρων τήν άμε 

σον άνθρωποφαγίαν συνοδευομένην ΰπό τής πατροκτονίας»
Ιδού άναντιρρήτως οί έ'σχατοι τών άνθρώπων. Άλλά δέν είναι άποδε- 

δειγμένον, δτι οί άνθρωποι ούτοι έζησαν πάντοτε έν τή καταστάσει ταυτιρ 
τοΰ έξευτελισμοΰ καί τής πτώσεως. Παρετηρήθη λίαν εύφυώς, δτι οί άγριοι 

ούτοι λαοί κατέχουσι πάντοτε τά άκρα τών μεγάλων ηπείρων, τοΰθ’ οπερ 
φαίνεται άποδεικνύον, οτι οί λαοί ούτοι έξώσθησαν διά τής κατακτήσεως, 

καί δτι παριστώσιν ήμΐν τά λείψανα εθνών άλλοτε εύημερούντων, στερη- 
θέντων δέ τάς γαίας αύτών. Ήττημένοι, δεδιωγμένοι, περιελθόντες εις τήν 
κατάστασιν έλαφοειδών άγριων ζφων, οί δυστυχείς ούτοι σχεδόν άπεκτη- 

• νώθησαν. Αί φυλαί άρα τών αγρίων τούτων δέν θά έσχηματίζοντο έξ αν

θρώπων μ.ή άναβάντων είσέτι βαθμίδα τινα τής κοινωνικής κλίμακος, άλλά 
τούναντίον έξ άνθρώπων, αίτινες κατ,έβησαν και πάλιν έξ ών είχον άναβή 

βαθμιδών τής κλίμακος έκέίνης. Τό φαινόμενον τοΰτο είναι αδύνατον κατά

1 Darwin, Voyage d’ un naturalist» autour du monde, p. 234. 
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τάς άρχάς του μοιραίου έξελιγμοϋ καί τής αναγκαίας μεταμορφώσεώς. Πλευ
στοί δοξάζουσιν, δτι ή πρόοδος είναι μοιραία έν τοΐς κόλποις τής άνθρωπό- 

τητος, ήτοι βαδίζει πάντοτε έπί τά πρόσω, έξαιρουμένων λαών τινων κα

τωτέρων έν στασιμότητι διατελούντων. Άλλ’ ή ιστορία δέν άποδεικνύει δτι 

ό άνθρωπος είναι κύριος τοΰ νόμου τούτου, τής προόδου, τροποποιών αύτόν 

κατά βούλησιν καί έκβιάζων ; Δέν ύπάρχει έξελιγμός μοιραίος, δέν υπάρχει 

μεταμόοφωσις άναγκαία έν τί! άνθρωπότητι" ή άνθρωπότης δύναται καί πρός 
τό φώς νά σπεύδη καί πρός τό σκότος νά έπανέρχηται. Ύπάρχουσι φυλαί 

προκόπτουσαι, ύπάρχουσι φυλαί παλινδρομοΰσαι. Μέγα πρός τοΰτο συμβάλ
λονται αί έξωτερικαί αΐτίαι' άλλά μεγάλως εις τοΰτο συντελεί καί ή θέλη- 

σις τών εθνών καί ή θέλησις τών ατόμων. Κυρίως είπεϊν, δέν ύπάρχει νόμος 
προόδου κατά τήν στενήν σημασίαν τής λέξεως νόμος. Ή πρόοδος τής άν- 

θρωπότητος δέν είναι ή άναγκαία έπέκτασις .τής έν τή φύσει προόδου.

Συγκοίνοντες τήν ζωήν τοϋ άγριωτάτου τών άνθρώπων πρός τήν ζωήν τοϋ 
τελειότατου τών ζώων, παρατηροΰμεν τά εξής. Παρά τφ ζωω έκδηλοΰνται 

φαινόμενά τινα, έκπληκτικά ΐ'σως, άλλά τά αύτά πάντοτε’ παρά τφ άγρίω 
έκδηλοΰται ποικιλία γεγονότων άπειρος. Ό άγριος είναι κατώτερος τοΰ πε

πολιτισμένου, άλλά μεταξύ αύτών ύφίσταται άπλώς διαφορά βαθμοΰ κάί 

ούχί φύσεως. Άμφότεροι έμφαίνουσι τάς αύτάς πνευματικάς λειτουργίας, πε
ποιθήσεις όμοιας, προλήψεις άναλόγους. ”Αν ό μέν διαμένη άγριος, ό δ’ έτε

ρος άναπτύσσεται άκαταπαύστως καί προάγηται, έξωτερικαί τινες αΐτίαι, 
οΐον τό κλίμα καί αί κληρονομικά! ιδιότητες, άρκοΰσιν εις έξήγησιν τοϋ φαι
νομένου τούτου. Οί κάτοικοι τής Γης καί Πυρός λ. χ. έ'χουσι νά παλαίσωσι 

κατ’ άναγκών άνυπερβλήτων τής φυσικής ζωής' ζώσιν έν τφ μέσφ φύσεως 
έχθρας καί άδιαλλάκτου, δέν έ'χουσιν ό'πλα, στεροΰνται έργαλείων, δέν ύπάρ· 

χει παρ’ αύτοΐς κοινωνικός οργανισμός. Άμυδρόν μόνον κάί άτελές κέκτηνται 

ένστικτον τοΰ άγαθοΰ καί κακοΰ, καί τοΰτο διαμένει πάντοτε τό αύτό. Πώς 
θά άνεπτύσσοντο ύπό τοιαύτας περιπτώσεις ; Καί όμως δέν είναι άνεπίδεκτοι 

άναπτύξεως καί προόδου. "Αν μεταβώσιν οί πεπολιτισμένοι εις τούς άγριους 
τούτους σκοποΰντες σπουδαίως νά βελτιώσωσιν αύτούς καί άπαλλάξωσι τών 
δεσμών τής άγριότητος, θά έπιτύχωσι τοΰ ποθουμένου. Άλλά μέχρι τοΰδέ 

έξεμεταλλεύθησαν ούτοι τά δυστυχή ταΰτα καί δείλαια όντα. Μετήνεγκον 

αύτοΐς τό δπιον καί τά’πνευματώδη ποτά, έντεΰθεν ό άριθμός αυτών έλατ- 
τοΰται άδιακόπως, δυνάμεθα δέ νά ποο’ίδωμεν τόν χρόνον, καθ’§ν τά τε

λευταία τών άγριων τούτων λείψανα θά έξαφανισθώσιν. Άλλ’ άν οί πεπο- 
λιτισμένοι έγχαράξωσιν αύτοΐς τήν ιδέαν τοΰ καθήκοντος, άν έξεγέίρωσι 

παρ’ αύτοΐς τήν άνάγκην υλικής άμα καί ηθικής εύημερίας, άν μεταδώσω- 

σιν αύτοΐς τάς μεγάλας τοΰ δικαίου καί τής άληθείας ΐδέας^ άς, έμφυτους 

όύ'σας τή άνθρωπίν·/) ψυχή, έξήλειψεν άπ’ αύτών δουλεία μακρά καί βάρβα

ρος, άν συνεχίσωσιν, εϊ δέον, τήν παιδαγωγίαν ταύτην έπί αιώνας, ούδεμία
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αμφιβολία, δτι οί κόποι αύτών θά στεφθώσι δι’ επιτυχίας, δτι αί φυλαί ΙμΊ- 
ναι θά έγερθώσι, θά στραφώσι ποός τό φως καί θά βαδίσωσιν έπί τά πρόσοη 
Είναι ανάγκη νά εΐ'πωμεν, δτι ή αυτή άπόπειρα, εις οίονδήποτε τών ζφων 

:είδος έφαρμοζομένη, θ’ άποδείκνηται πάντοτε άνίσχυρος καί ματαία; 

C'

*0 Δαρβινισμός άρα δέν έζήγησεν είσέτι τήν έμφάνισιν του ανθρώπου’ ή 
ύπόθεσις τής φυσικές διαλογής είναι ανεπαρκές εις έπίλυσιν τοϋ προβλήμα

τος περί τής αρχές τής άνθρωπότετος. ’Αλλά καί άν έζηγηθή, θά δυνηθώ- 

; [Λεν νά εΐ'πωμεν, οτι ό Θεός είναι περιττός, οτι δέν έχομεν άνάγκην τοΰ ·Θεοΰ ;

Ύποθώμεν, δτι ό δαρβινισμός ήδυνήθ η ν’ αναίρεση πάσας τάς κατ’αύτοΰ εν
στάσεις’ ύποθώμεν, δτι ή δαρβινική ύπόθεσις άπεδείχθη αληθής,πρέπει ν’ άρ- 

{ νηθώμεν διά τοΟτο τόν δημιουργόν Θεόν ; Ούδαμώς. Ύπάρχουσιν άνδρες δια-

κρινόμενοι έπί έπιστημονική εμβριθείς καί άληθε? ευσεβείς, άνδρες φιλόσοφοι 
< άμα καί θεολόγοι δοζάζοντες δτι τό δαρβινικόν σύστημα δύναται ν’ άντα-
ί ποκριθή εις ήν έχομεν περί Θεοϋ καί τοΰ δημ.ιουργικοΰ αύτοΰ λόγου ιδέαν’

διότι, λέγουσι, καί πρός τήν σοφίαν καί τό μεγαλείου τοΰ Θεοΰ πληρέστατα 

i , συνφδει ή διδασκαλία, δτι ή δημιουργία τοΰ Θεοΰ άνεπτύχθη κατά τούς φυ-
ί. ~ σικούς τοΰ έξελιγμοϋ νόμους καί δτι ή δημιουργική ιδέα έξετυλίχθη διά τών

. δυτών βραδέως καί μεγαλοπρεπώς έν συνεχεία: καί άδιάκόπως άπό του άρχι- 
■ ! κοΰ κυττάρου μέχρι τοϋ άνθρώπου. Τάναντία δέ φρονοΰντες άναγκαζόμεθα,

' λέγουσι, ν’ άποδεχθώμεν άμεσον καί έκάστοτε επαναλαμβανομένων παρέμ
βασιν τοϋ Θεοΰ αναλαμβάνοντας καί άυαθεωροΰντος τό έργον αύτοΰ δίκην 

τεχνίτου, δστις άπαρεσκόμενος εις τό έργον αύτοΰ αναθεωρεί αύτά άνά πά

σαν στιγμήν καί μεταβάλλει.
Άναμφιβόλως έν τή δαρβινική περί δημιουργίας ίδέι? υπάρχει δυσχέρεια, 

ήν δέν δυνάμεθα νά παρέλθωμεν έν σιγή. "Αν πάντα έζηγώνται φυσικώς, 
άν μηδαμοΰ τοϋ σύμπαντος έκφαίνηται η άμεσος τής πρώτης αιτίας ενέρ

γεια, άν πανταχοΰ μηδέν άλλο εύρίσκομέν ή δευτερευούσας αιτίας έξαρ- 
ι τωμένας άπ’ άλλήλων καί άλληλουχουμένας, δέν αί'ρομεν ούτω σχεδόν

όλοσχερώς τήν περί θείας Προνοίας ιδέαν ; Δεν άΐερχόμεθα άναγκαίως έκ 

δευτερευουσών εις δευτερευούσας αιτίας έπ’ άπειρον, ούδέποτε φθάνοντες εις 

| ■ τήν πρώτην αιτίαν ; Τφ δντι, δέν δυνάμεθα νά φθάσωμεν εις τήν πρωτην
| i αιτίαν διά τής καθαράς έπιστήμης. Ό θετικισμός έχει μέγα δίκαιον καθ’

ημάς ΐσχυριζόμενος, δτι ούδέποτε θ’ άνακαλύψωμεν τήν πρώτην αιτίαν διά 

|; τής πείρας καί παρατηρήσεως. ’Αλλά νομίζομεν, δτι ή πρώτη αιτία ένυ-
πάρχει έν τή αρχή τών δυτών’ διότι, άν άνευ τής πρώτης αιτίας δυνάμεθα 

νά φαντασθώμεν σόμπαν άκίνητον καί περικεκλεισμένον έν νόμοις αίωνίοις,

δέν δυνάμεθα δμως άνευ αύτής νά έξηγήσωμεν τό σημεϊον τής άναχωρή- 

σεως, τήν κίνησιν.
Προβάλλουσι τινες τήν νεφελώδη έκείνην αρχικήν ύλην, ήτις βαθμηδόν 

συμπυκνουμένη έσχημάτισεν ήλιους καί κόσμους, προβάλλουσι τήν γήν, ελά
χιστου μέρος τής διάπυρου εκείνης ύλης, έφ’ ής, βαθμηδόν άποψυγείσης, 

άνεφάνη ή ζωή’ προβάλλουσι τούς αλληλοδιαδόχους έκλεπισμούς τών ειδών, 
καί τό ζφον άείποτε τελειότερου καθιστάμευον μέχρι τοΰ άνθρώπου. Διατί 

νά μή άνακαλύψοψ.εν ενταύθα σκοπόν μετ’ απείρου σοφίας έπιδιωκόμενον, 

σκοπόν, ου ή φόσις δέν είχε συνείδησιν ; Διατί νά μή άνακαλύψωμεν εν
ταύθα σχέδιον προδιαγεγραμμένου, μεγαλοπρεπέστατου καί θαυμάσιου ·,

Αί σχετικαί τελειότητες, άς ή φύσις προσεκτήσατο κατά τήν πορείαν τοϋ 
έζελιγμοΰ, δέν θά έπραγματοΰντο, άν μή πρό τής φύσεως καί υπέρ τήν φό- 

otv ύπήρχεν αιτία περιλαμβάνουσα έκ τών προτέρων έν ίδέ^ πάσας ταυ- 

τας τάς τελειότητας, ή'τοι άν μή ύπήρχε Θεός. Ούδέποτε θά δυνηθώμεν νά 
νοήσωμεν τό μεϊζον έζερχόμενον έκ τοΰ έλάσσονος, άν μή ύπέρ τε τό μεϊζον 

καί τό έ'λασσον καί πρό πάσης αρχικής άναπτύξεως άποδεχθώμεν δν υπέρ

τατου περικλεΐον έν δυνάμει πάσαν μέλλουσαν άνάπτυζιν καί διευθύνον αυ
τήν κατά βούλησιν. Τοΰτο ισχύει πρό πάντων λεγόμενον περί τοϋ ήθικοϋ αι

σθήματος, καί τό ϊσχυρίζεσθαι, δτι τό ηθικόν αί'σθημα ειναί τι έν τφ έγκε- 

φάλω προελθόν έξ αναγκαίας μεταβολής τής αιωνίου ύλης, είναι ταύτό 

καί τό ϊσχυρίζεσθαι τά αδύνατα, είναι αυτόχρημα παραλογισμός.
* * 

¥
Κύριοι! δέν έλαλήσαμεν περί τής 'Αγίας Γραφής καί τής περί του πρώ

του άνθρώπου διδασκαλίας αύτής’ διότι ημείς τούλάχιστον νομίζομεν, δτι 
δέν πρέπει ν’ άναμιγνύωμεν τήν 'Αγίαν Γραφήν εις τοιαΰτα έπιστημονικά 

ζητήματα’, ού μόνον διότι τά ζητήματα ταΰτα δέν έλύθησαν έ'τι δριστικώς, 

μεταβαλλόμενα πολλάκις ριζηδόν κατά τάς έκάστοτε επιστημονικής έρεύ- 

νας καί άνακαλύψεις, αλλά κυρίως καί πρό πάντων,διότι ή Γραφή δέν είναι 
έπιστημονικόν, αλλά θρησκευτικόν βιβλίου. 'Ο Μωϋσής δέν έ’γραψε γεωλο

γίαν’ ήθέλησεν ύπό τήν μορφήν τών περί δημιουργίας έπικρατουσών παρα
δόσεων τής εποχής αύτοΰ νά έκφράση απλώς άλήθειαν υψηλήν καί αναν

τίρρητου, τήν άλήθειαν, δτι πάντα έ'χουσι τήν αρχήν έκ Θεοΰ. Ούτε αί γι- 

γαντιαι των φυσικών επιστημών πρόοδοι, ούτε αί τεράστιαι έπιστημονικά! 
άνακαλύψεις θά δυνηθώσί ποτέ νά διασείσωσι τό κύρος τής αλήθειας εκεί
νης. Δύναται ή επιστήμη νά ύποθέτή, δύναται νά ΐσχυρίζηται, ούδέποτε 
δμως θά δυνηθή ν’ άποδείζν], δτι άπλουν κύτταρου άνευ άνωτέρας τιΰός άρ- 
χής καί δυυάμεως παρήγαγε τό έζαίσιου καί παυαρμόυιου σύμπαυ* ούδέποτε 
θά δυυηθή ν’ άποδείζν), δτι νεκρά κα'ι άψυχος ύλη παρήγαγε τήν δύυαμιν 

έκείνην, δι’ ής καί μόνης κατεμέτρησεν ό άνθρωπος κατά μήκος, πλάτος 

καί βάθος τήν ύπ’ αύτοΰ κατοικουμένην σφαίραν’ τήν δύυαμιν έκείνην, δι’
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$ς κχι μόνης υπέδειξαν ό άνθρωπος την θέσιν χαϊ πορείαν τών έν τφ ^χά
νει τοΰ σύμπαντος ώκεανφ πλεόντων αστέρων' την δύναμιν εκείνην, δΓ ·ης 

είσέδυσεν ό άνθρωπος εις τά έγκατα της γης και ηρεύνησε τά μυστήρια της 
γενέσεως καί τοΰ σχηματισμού αύτης* την δύναμιν εκείνην, δι’ ης μετά 

μαθηματικής άκριβείας ώρισε τούς νόμους της κινησεως καί μεταβολής έν 

τφ σωματικφ κόσμφ και εζηκρι&ωσε τα πρώτα στοιχεία, όι ων ενουμενων 
μ.ετ’ άλληλων και μετασχηματιζόμενων πάντα τά σώματα γεννώνται καί 
φθείρονται* την δύναμιν εκείνην, δι’ $ς έτέλεσεν ό άνθρωπος άληθη θαύματα 

έν τί) φύσει καί κατέστη τφ οντι ό δράκων δ έμπαίΐ,ων αυτή και έγένετο ό 

κύριος καί έζουσιαστης πάντων’ την δύναμιν εκείνην, δι’ ης ό άνθρωπος κατά 
τόν βραχύτατου έπί της γης βίον δι’ ενός μόνου βλέμματος περιλαμβάνει 

άπαν το άπέραντον παρελθόν, τίθησι προ τών οφθαλμών διά της επιστήμης 

τών γλωσσών καί τ·ης ιστορίας τό σύνολον τοΰ άνθρωπίνου γένους, άνίστησι 
λαούς άπό χιλιετηρίδων ηδη έν τφ τάφφ κατακειμέιους, νέον έμφυσ^ 

πνεύμα εις παναρχαιότατα νεκροταφεία, διεισδύει εις τόν εσωτερικόν ορ
γανισμόν καί την μυστηριώδη τών γλωσσών συνάφειαν καί διά της συγγέ

νειας τών γλωσσών ανακαλύπτει την συγγένειαν τών λαών. Αύτη είναι, 
Κύριοι, η δύναμις, αυτή είναι ή δύναμις, προ της όποιας θά συντριβή πάσα 
υλιστική τάσις* αύτη είναι ή δύναμις, ·ητις οίονε'ι φωνήν άφιεΐσα ουδέποτε 

παύεται διακηρύττουσα, οτι ό άνθρωπος, τό άναντιρρήτως έςοχώτατον τών 

πλασμάτων, δέν έρρίφθη εις τόν κόσμον άπλης παιδιάς χάριν, δέν έγεννηθη, 
ϊνα ζηση μόνον καί άποθάνη άνευ ιδιαιτέρου σκοποϋ καί τέλους, δέν προω- 
ρίσθη νά διαδραματίση τό οΐκτρότατον πρόσωπον έν τω πολυσυνθέτφ δρά- 

ματι τ·ης παγκοσμίου ιστορίας. «Τό μεγαλεϊον ημών, έλεγε ποτέ τις τών 
εύγενεστέρων καί εϊλικρινεστέρων έκκλησιαστικών ρητόρων τνίς δυτικής ’Εκ

κλησίας, ούχί τ^ς άναμαρτητου, ό γνωστός πατήρ 'Υάκινθος, τό'μεγαλεϊον 
ημών δέν έγκειται έν τί) φυσική ημών άρχ·η, άλλ’ έν τί) ημετέριγ άθικί} 
φύσει" ολίγον μέλλει ημϊν νά μάθωμεν, όποιος είναι ό πρόγονος ημών, άν ό 
πρόγονος ούτος είναι, θά εί'πω την λέζιν, ό πίθηκος, ένφ η Γένεσις υποδει

κνύει ημϊν πρόγονον έτι εύτελέστερον, τόν πηλόν, τόν χοΰν της γης. “Ύλη 

οργανική η άνόργανος, ύλη ζώσα η άψυχος, άδιάφορον ’ ’Εν μιφ ώρςι, έν 
μιγ στιγμ.ί], σπουδαιότατη εις τόν κόσμον τούτον, έν μια στιγμή χαραξάση 

την πραγματικήν αρχήν τοΰ εί'δους ημών, πνοή ένεφυσηθη εις την ύλην ταύ
την, πνοή ζωής, σπέρμα συνειδησεως καί λόγου, καί ό άνθρωπος δέν ?ίτο 

πλέον χοΰς της γνίς, δέν ·ήτο πλέον σάρξ, νίτό τι άνώτερον καί εύγενέστερον, 
ίτο εϊκών Θεοϋ καί δμοίωσις. Τοΰτο είναι τό ποιούν άναγκαίως τόν άνθρω

πον θρησκευτικόν, τούτο είναι τό ποιοϋν τόν άνθρωπον άθάνατον».

I. MOSXAKHS.
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ΓΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΓ

§4. *

Γρα.φεεοεεδής, ούχί γραφιοεεδής $ γραφοεεδής.

Έν τφ ΰπδ Σκαρλάτου Δ. τοΰ Βυζαντίου συντεταγμένφ Λεξικφ τ?|ς Ελ
ληνικής Γλώσσης άναγινώσκεται: «Γραφιοειδής, έος (ό, ή), όμοιος μέ Γ ρα~ 

φΐυν (τό),= γραφεϊον». Ού'τε γραφίον διά τοΰ I έλέχθη ποτέ έν τίί φωνή 
τών Ελλήνων ούτε γραφιοειόής. ’Αλλ’ όμως τό έν τφ Αεζικώ τοϋ Σκαρλά
του κείμενον γραφιοειδής δύναται νά νομισθί) άνεκτότερον τοΰ έν τφ Λεξικφ 
του Λιδδέλλου και Σκόττου «γραφοείΰης (Γρ. γραφοειδης} άπόφυσις, the 

styloid process of the ulna, Galen. 2. 252», οπερ φέρεται μέν έν ταϊς έκ- 
δόσεσι τοΰ Γαληνού, άλλ’ έξελεγχεται παντελώς άτοπον καί άνυπόστατον· 

’Εν τώ Λεζικω τοΰ Πασσοβίου ούδαμώς μνημ.ονεύεται η προκειμένη λέζις.
Τό δργανον δι’ ου έγραφαν οί παλαιοί έκαλείτο γραφές καί γραφεϊον, ώς 

ώνομάζετο ακαφεϊον τό δι’ ού έσκαπτον καί γ,Ιυφεϊον τό δι’ ού έγλυφον. "Ο- 

μοιον τούτοις θά ητο τό τομεϊον, aw αληθώς υπήρχε τοιοΰτον ό’νομα. Άλλά 

παρά Γαληνφ Τόμ. Ιθ', σελ. 146 «Τορεΐον : Τομεύς καλεϊται σιδηροΰν 
έργαλεϊον δίχηλου, φ οί χαλκεϊς πρός άλλα τέ τινα καί πρός τό άναβάλ- 

λειν καί μοχλεύειν ήλους χρώνται» μεταγραπτέον τομεΐ.
Άρκάδ. π. Τόν. σελ. 121, 8 «Τά διά τοΰ ΕΙΟΝ μονογενή τρισύλλαβα 

χωρίς τών εφημενων προπερισπάται’ πορθμεϊον, στοιχείου, άγγεϊον, γρα- 
φεΐον, φδεϊον, σημείου». Χοιροβοσκ. Όρθογρ. σελ. 189,20 «Γραφεϊον: Διά 

της ΕΙ διφθόγγου. "Ωσπερ άπό τοΰ άγω γίνεται άγεϊον καί άγγεϊον διά της 
ΕΙ διφθόγγου καί έκεϊθεν (άγγείδιον) διά διφθόγγου της ΕΙ καί αυτό, ούτω 

καί άπό του γράφω γίνεται γραφεϊον διά της ΕΙ διφθόγγου καί έκεϊθεν 
γραφείδιον» (Πρβ. καί σελ. 280, 27 καί π. Ποσότ. σελ, 308, 23). Έτυμ. 
Μέγ. σελ. 569, 25 «Αογεϊον —"Ωσπερ γάρ άπό τοΰ άδω γίνεται φδεϊον, 

κείρω κουρεϊον, σκάφω σκαφεϊον, γράφω γραφεϊον, ούτως καί άπό τοϋ λέγω 

λογεϊον’ καί γάρ τά άπό τών εις Ω ρημάτων διά τοΰ ΕΙΟΝ παραγόμενα 
προπερισπάται καί διά της ΕΙ διφθόγγου γράφεται» (ΓΙρβ. και σελ. 147, 

21. σελ. 240,16. σελ. 241,10. σελ. 550,1 1. Έτι δέ Θεοδόσ. Γραμματ. 
σελ. 71,12).

Πολλά παραδείγματα τοϋ περί ου ό λόγος ονόματος παρέχει ^μϊν δ Πλού*
* "Ι3ε σελ. 6.58.
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ταρχος “λεγων Ίίθικ. σελ. 59, ς·' «ή γραμματικός έπιπλήττων μέν παιδί 

περί δέλτου καί γραφείου, σολοικίζοντας δέ καί βαρβαρίζοντος ού δοκών ά- 

κούειν» καί σελ. 859, ε' «ού μην άλλα Λακεδαιμονίους μέν άμωσγέπως 

ύποπεσόντας αύτοΰ τφ γραφεία προσέχρωσε» καί σελ. 868, γ' «αιτίας έκά- 

θητο φαΰλας καί ύπονοίας έπί του γραφείου συντιθεΐς κατ’ αύτών» καί σελ. 
968, ε' «0 δέ ύπό τών παιδαρίων προπηλακιστείς έν 'Ρώμή τοϊς γραφείοις 

τήν προβοσκίδα κεντούντων» και σελ. 1120, γ' «ό δέ τόν Σωκράτην καί 

τόν Πλάτωνα καί τόν Παρμενίδην τοσαυτάκις θέμενος ύπό τό’ γραφεΐον» 
καί Εύμέν. 1 «ώς αύτός μέν άσπίδα καί λόγχην, Εύμένης δέ χοαφίίλχ έ'χων 
καί πινακίδιον ήκολούθει» καί Κάτ. Νεωτ. 11 «ούτως ού τφ ξίφει μόνον 

άλλά καί τφ γραφεία τό άνυπεύθυνον καί άνυπόδικον έπίστευσεν» καί Γ. 

Γράκχ. 13 «άποθνήσκει γοϋν εύθύς ό Άντύλλιος έκεϊ μεγάλοι; γρα.φείοις 

κεντούμενος έπ’ αύτφ τούτφ πεποιήσθαι λεγομένοις» καί Δημ.ήτρ. 21 «αμυ

χήν δέ μόλις έ'σχεν άμβλεΐαν, οίον άπό γραφείου».
' Φέρεται δέ καί έν τοϊς τοΰ Μάχωνος παρ’Άθην. σελ. 582, γ' «Αα’ί'δα 

λέγουσι τήν Κορινθίαν ποτέ Εύριπίδην ΐδοΰσαν έν κήπφ τινι πινακίδα καί 

γραφεϊον έξηρτημένον έ'χοντ’, άπόκριναι, φησίν, ώ ποιητά μοι, κτέ.» καί έν 

ταϊς Διατριβαϊς τού’Επίκτητου Γ',«κβ', 74 «πρός γραμματιστήν άποστεϊ- 
λαι πινακίδιά έ'χοντα, γραφεία, τυλάρια;» καί έν τοϊς Λόγοις τοΰ 'Ιμερίου 
σελ.'760 «σφαίρα μέν έρρίφθω χεροΐν, γραφείο? δέ έ'στω τό σπούδασμα» 

καί έν τφ περί “Ύλης ’Ιατρικής τοΰ Διοσκορίδου Γ', 9 «προσαγομένη τε διά 

γραφείου θερμή άλγοΰντι όδόντι θρύπτει αύτόν» καί έν ταϊς ε’ις ''Ομηρον Πα- 

ρεκβολαϊς τοΰ Εύσταθίου σελ. 1710,21 «μαλακός κηρός ό έν τω γραμμα
τείς) κατά Αί'λιον Διονύσιον, ώς τών παρά τοϊς παλαιοϊς πινακιδίων κηρφ 

τοιούτφ μαλακώ άληλιμμένων, έν φ έ'γραφον διά τίνος γραφείου σκληρού» 
καί έν τφ Όνομαστικφ τοϋ Πολυδεύκους I', 5 9 «τφ δέ παιδί δέοι άν 

προσεΐναι γραφείο?, παραγραφίδα, καλαμίδα, πυζίον» καί Δ', ί8 «τφ γρα

φεία παραγράφειν» καί έν τφ Αεςικω τοΰ Σουίδα λ. καθήκον «γραφείο? 
κρατεϊν». Πρβ. καί Ίώβ ΙΘ', 24 «4ν γραφεία σιδηρφ καί μολίβφ ή &ν πέ- 

τραις έγγλυφήναι;» Έν τφ'Λεξικφ τοΰ 'Ησυχίου κεϊται «Άλειπ[τ]ήριον : 

γραφείο?».
Γνωστότατον είνε τό παρά Διογένει τώ Λαερτίφ κείμενον βιβλ. 3 

«πρός τε τό Ποντικόν μειράκιον μέλλον φοιτάν αύτώ (τφ Άντισθενει) καί 

πυθόμενον τίνων αύτφ δεϊ, φησί βιβλιαρίου καινού καί γραφείου καινού και 
πινακιδίου καινού, τόν νοΰν παρεμφαίνων». Παρασημειωτέον δ’ οτι τόν ύπό 

τοΰ Λαερτίου εις τόν Άντισθένην άναφερόμενον λόγον προσάπτει τώ Ίσοκρά- 
τει δ Θέων έν τοϊς Προγυμνάσμασι γραφών «κατ’ αμφιβολίαν δέ, οίον Ισο

κράτης ό ρήτωρ συνισταμένου αύτφ- παιδιού καί έρωτώντος τού συνιστάντος 
τίνος αύτφ δεϊ, είπε πινακιδίου καινού καί γραφειδίον καινού’ άμφιβαλλό- 

μενον γάρ πότερον νοΰ καί πινακιδίου λέγει ή πινακίδος καινής καί καινού 
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γραφεώιου» ('Ρητ. Ουαλζ. Τόμ. Α', σελ. 209. Πρβ. καϊ Τόμ. Β', σελ. 18 

καί σελ. 258).
Επειδή δέ τό γράφω σημαίνει καί ζωγραφώ, διά τούτο παραλαμ,βάνον- 

ται ένίοτε τά ονόματα γραφίς καί γραφείο? πρός δήλωσιν τοΰ οργάνου, δι’ 

ου γίνεται ή ζωγοαφία, οίον Πολυδεύκ. Ζ', 128 «τά δέ μέρη τής τέχνης 

ύποτυπωσις, υπογραφή, σκιαγραφία, καί τό έργαλεϊον γραφές ή ίπογραφίς» 
καί Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 9,1 «φασί γάρ δτι εκείνος ίππον γράφων καί τόν 

άφ,ρόν τού ίππου μιμήσασθαι τή γραφή βουληθείς ούτως άπετύγχανεν, ώς 

άπειπεϊν καί τήν σπογγιάν είς ήν άπέμασσε τά άπό τού γραφείου χρώματα 
προσρϊψαι τή είκόνι».

Έν τοϊς Ίπποκρατείοις άνεγινώσκετο κοινώς καί κατ’ ορθήν εκφοράν Τόμ. 
Β', σελ. 242 «καί τό στήθος καί τό μετάφρενον οίον γραφείοισι κεντεϊσθαι» 

καί καθ’ ήμαρτημένην σελ. 802 «έ'πειτα τρυπήσαι έκάτερον τ.ών άσκίων 
γραφία». Φέρονται δέ καί γραφαί ραφείοισι, γραφίοισι ν.α\ ραφία. "Οθεν δ 
Αιτραϊος έξέδωκε ραφίοισι καί ραφίω. Καί έν σελ. 237 άντί τοΰ «καί τδ 

παν σώμα ώσπερ ραφίς κεντέειν δοκέΐι άλλοτε άλλή» κατά τήν γνώμην 

τοϋ Φοησίου ίβίκονορε. Ίπποκρ. σελ. 332), ήν ημείς όκνοΰμεν νά έγκρίνω- 
μεν, οφείλει ν’ άναγνωσθή 'ραφία ή γραφεία κεντεϊσθαι. Πρβ. Γαλήν. Τόμ. 

ΙΘ', σελ. 134 «'Ραφία: τφ κεντη(τη)ρίφ, φ διακεντοΰντες οί'τεχνϊται τών 
τοιούτων (Γραπτέον ί'σως ταν έσθήτων) έπιτηδείους όπάς τή τοΰ λίνου διέρ- 

σει παρασκευάζουσι».'Ο Αοβέκκιος μνημονεύσας έν τή έκδόσει τοΰ Φρυνίχου 

(σελ. 90 κέζ.) τήν τού Φοησίου γραφήν επιφέρει «tutius erit γραφίσι». Υπο
λαμβάνεται δέ τό 'ράφιον υποκοριστικόν τοΰ 'ραφίς' άλλ’ δ διά τοΰ I προε- 

νηνεγμένος τύπος δέν δύναται καθ’ ημάς νά έχή ύπόστασίν, μόνος δ’ δ 
διά τής διφθόγγου γεγραμμένος 'ραφείο? φαίνεται συμφωνών τή φύσει καί 

άναλογί^ τής Ελληνικής γλώσσης.

Έν τοϊς τοΰ ’Ορειβασίου Τόμ. Γ', σελ. 403 φέρεται «ώς βελόνης παχείας 
ή γραφίου τό πέρας», καθάπερ καί παρά τώ Γαληνώ Τόμ, V, σελ. 388 
«έ'νθα δ’ έκ βελόνης ή γραφίου διαίρεσις». Άλλ’ έν πολλοΐς άλλοις τόποις 

τοϋ Γαληνού έσώδη τό όρθώς έ'χον, οιον Τόμ. Β', σελ. 48 «γραφεία γοΰν 
οίδά ποτέ σιδηρά πέντε κατά τό συνεχές άλλήλοις συναφθέντα». Τόμ. Γ\ 

σελ. 592 «οί δέ γραφεία? πέρασι». Τόμ. Ε', σελ. 17 «καί τούς οφθαλ
μούς έξορυττουσι καί γραφεία κεντοΰσιν» καί «Άδριανός αύτοκράτωρ, ώς 

φαστ, γραφεία έπάταζεν είς τόν οφθαλμόν ένα τών ύπηρετών». σελ. 184 

«άλλά κάν γραφεΐον ή βελόνην ή' τι τοιοΰτον έτερον». Τόμ. Ζ', σελ. 100 
«έπί παιδός έθεασάμεθα νυγέντος γραφεία κατά τήν κόρην». Τόμ. 1',’ σελ. 

390 «γραφεία γούν τίνος έ'ναγχος είς τήν χεϊρα πληγέντος». Τόμ. ΙΓ', 

σελ. 889 «οίαί πέρ είσιν αί βελόναι καί τά γραφεία τών παιδίων». Τόμ. 
ΙΗ', β', σελ. 957 «ας γραφείου περάτων».

Καί τό ί'διον τών Εκκλησιαστικών ύπαρχον ό'νομα γραφεία εύρέθη διά 
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τοϋ I ysyp0CfXjA®voy παρ’ Έπιφκνίφ Τόμ. ΑΓ, σε?». 358, 20 «αλλκ καί τα 
παρκ ’Ιουδαίοι; λεγάμενα γpay ία ή'τοι στιχηρά βιβλία». Την ορθήν γραφήν 
βλέπει τις έν Τόμ.. Β', σελ. 52, 19 «άλλα δέ μυρία παρ’ αύτοϊς πλασθέντα 

γραφεία τετόλμηται» και σελ. 87, 6 «ού γάρ άπηγόρευται. παρ’ αύτοϊς νο
μοθεσία καί προφήται καί γραφεία τά καλούμενα παρά τοϊς Ίουδαίοις βι

βλία» καί σελ. 87, 15 «παρ’ αύτοϊς γάρ πας ό νόμος καί οί προφήται καί 
τά γραφεία λεγάμενα, φημί δέ τά στιχηρά, κτέ.» καί Τόμ. Δ',- σελ. 7,23 
«εΐτα άλλη πεντάτευχος τά καλούμενα γραφεία, παρά τισι δέ'άγιόγραφα 

λεγάμενα». Πρβ. καί Κλήμ. πρός Κορινθ. Α', 28 «λέγει γάρ που τό γρα- 

'Λφεΐοτ' πού άφήξω καί ποϋ κρυβήσομαι άπό τοϋ προσώπου σου;», κτλ.
. Ώς δέ τό γραφεϊον πλημμελές ένίοτ’ έκφέρεται ύπό των βιβλιογράφων 

διά τοϋ I, ούτω καί τό σκαφεϊον, otov Ίπποκράτ. Τόμ. Γ', σελ. 13 «δκοϊοι 

οί στειλαιοί είσι τών σαα^ιωζ» καί Πλουτ. Άρατ. 3 «ου πανταπασιν αρ- 
νεϊται τήν αδηφαγίαν καί τό ovccijuor» καί ΙΙολυδευκ. V, 129 «καί σκα
πάνη καί oveciyioF» (Πρβ. καί Ήσυχ. λ. ακαφίον καί Σχολ. ©εοκρ. Δ , 10). 

Έν τοϊς τοΰ Γαληνού είνε γεγραμμένον Τόμ. 1Η', β', σελ. 422. «όποιοι οί 

στειλαιοί είσι τών σπα^/ωζ», ώς καί έν τοϊς Τπποκρατείοις, άλλ’ έν σελ. 

423 κεΐται «ήλίκον τε καί όποιον τών οκαφείων εϊσίν οι στειλαιοί’ σκα- 
φΐας δέ δηλονότι κέκληκε δι’ ών σκάπτομεν τήν γην, έν οϊς είσι καί αί 

καλούμεναι δίκελλαι, σμινύας δ’ αύτάς όνομάζουσιν οί ’Αττικοί». Φανερόν 

δέ, νομίζομεν, ύπάοχει ότι άντί τοΰ σκαφέας άναγκαίως έχει νά γραφή σκα· 

φεϊα. Μεταβλητέον δέ καί τό στειΛΑΙοΙ εις τό στειΛΕοί. Τοΰ υποκοριστι- 
κοΰ σκαφειδίου γίνεται μνεία έν τοϊς Έπιμερισμοϊς τοϋ Ψευδηρφδιανοΰ σελ. 

239 «Συν τούτοις καί άγγείδιον άπό τοΰ άγγεϊον καί σκαφείδων ή δίκελλα 

άπό τοΰ σκαφεύς σκαφέως». Πρβ. καί Έτυμ. Γουδ. σελ. 503,7.

Έξ όσων έν τοϊς έμπροσθεν εί'πομεν σαφέστατ’ άποδείκνυται ότι ύπό τών 

Ελλήνων έλέγετο γράφε tor διά διφθόγγου, τό δε δι’ απλοϋ I προενηνεγμε- 
νον γραφίοτ ούδέν άλλο είνε ή πλημμελής τών βιβλιογράφων άνάγνωσις. 
Συμπεραίνεται δ’ άναγκαίως οτι ό όμοιος τφ γραφεία υπάρχων δηλοΰται 

διά τοΰ έπιθέτου γραφειοειδής, γραφειοειδής άπόφυσίς, κτλ., ου εποιησατο 
πάντως χρήσιν καί ό Γαληνός. Ούδέν δ’ ήμϊν φροντιστεον άν εν τοϊς κωδι- 

ξιν αύτοΰ είνε γεγραμμένον γραφοειδή, γραφοειδεϊς, γραφοειδοϋς, οΐον Τόμ. 
Β', σελ. 252 «κεΐται δέ τό όστοΰν τοΰτο κατά τήν γραφοειδή τοΰ πήχεως 

άπόφυσιν, ήν έθος τοϊς άνατομικοϊς όνομάζειν στυλοειδή» καί σελ. 271 

«κατασκέψη δ’ έν τούτφ καί τήν γραφοειδή τοΰ πήχεως άπόφυσιν, ήν 
ποιείται κατ’ εύθύ τοΰ μικροΰ δακτύλου* καλοΰσι δ αυτήν οι ανατομικοί 
στυλοειδή» καί σελ. 745 «έν τούτφ καί ή στυλοειδής άπόφυσίς έστιν, ήν 

εγώ βελονοειδή τε καί γραφοειδή καλώ» καί Τόμ. Γ', σελ. 592 «υπόλοιποι 

δ’ οί σμικροί πρός τάς ρίζας τών έκφυσεων, &ς οι μεν αλεκτρυόνων πληκ- 
τροις είκάζουσιν, οί δέ γραφείακ πέρασι και προσαγορεύουσι βαρβάριζοντες 

στυλοειδεΐς’ ένεστι δ’, εί βούλοιο, γραφοειδεϊς τε καί βελονοειδείς όνομάζειν 

αύτάς» καί Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 958 «έτεροι δέ δύο μύες έκ μέν τής ρίζης 

άρχονται τοΰ γραφοειδοϋς, έμπεφύκασι δέ κτέ.». Τόν πληρέστερου τύπον 

βλεπει τις εν Ιομ. Γ , σελ. 852 «ινα περ αί στυλοειδεΐς έκφύσεις’ ούτω 
γάρ έθος όνομάζειν τοϊς άνατομικοϊς τά κατά ταΰτα τά μέρη λεπτά τών 

όστών τής κεφαλής άποβλαστήματα’ σοί δ’ έξεστιν, st βούλοιο, καλεϊν αύτά 

γραφιοειδή τε καί βελονοειδή». "Αν τό I μεταβληθή εις τό ΕΙ, άποκαθί- 

σταται ό ύγϊώς έχων τύπος’ έγραψε δ’ ό Γαληνός αναντίλεκτος «σοί δ’έξε
στιν, εί βούλοιο, καλεϊν αύτάΣ γραφΕΙοδΕΙΣ τε καί βεΛονοειδΕΙΣ» 
ποιούμενος τήν άναφοράν εις τό έκφύσεις, ούχί εις τό άποβίαστήρατα. Φέ
ρεται δέ καί έν τοϊς τοΰ Όρειβασίου Τόμ. Γ, σελ. 403 «άπό τοΰ πέρατος 

έκατέρας αύτών έκφυόμενος έπί τάς γραφιοειδεϊς τής κεφαλής άποφύσεις εκτεί

νεται». Πρβ. και σελ. 398 «εν τούτφ καί ή στυλοειδής άπόφυσίς έστιν, 
ήν έγώ βελονοειδή τε καί γραφιοειδή καλώ», άνθ’ου παρά τφ Γαληνφ κεΐ

ται γραφοειδή.
Τοΰ έπιθέτου σζυΑοειδής γίνεται μνεία καί άλλαχοΰ παρά τφ Γαληνώ, 

οιον Τόμ. Β , σελ. 769 «εκ περιττοΰ δε τφ πήχει ύπάρχει καί ή καλού
μενη στν.Ζοειδής άπόφυσίς διαρθρουμένη και αύτή πρός τόν καρπόν» καί σελ. 

770 «περιφερής πως γινόμενη διαρθροΰται πρός πήχυν τε καί κερκίδα καί 

την σζυΑοειδή άπόφυσιν, πλήν ότι γληνοειδεϊ κοιλάτητι βραχείς τήν σζυΑο- 
είδη τοΰ πήχεως άπόφυσιν περιλαμβάνει τοΰ καρποΰ τό κατά τόν μικρόν δά

κτυλον οστοϋν» και-,Τομ. Γ’, σελ. 166 «καί ή τής λεπτής τοϋ πήχεως 

αποφυσεως, ήν σζυΑοειδή καλοΰσι, πρός τό κατά τόν μικρόν δάκτυλον όστοΰν 
τοΰ καρποΰ διαρθρωσις». Δια τι δ άποδοκιμ.άζει ό Γαληνός τό έπίθετον τούτο 

λεγων «οι δε γραφείων περασι καί προσαγορεύουσι βαρβαρίζονζες στυλόει- 

δεϊς» ; Διότι είνε ούχί έκ τής Ελληνικής λέξεώς σζΰ.Ιος συντεθειμένου, ώς 

πολλοί ύπολαμβάνουσι ψευδοδοξοΰντες, άλλ’ έκ τής 'Ρωμαϊκής σζύίος ή'γουν 

stylus ή κκλλιον Stilus (==> γραφείου). Πρβ. καί Δαρεμ.βέργην ’Ορειδασ. Τόμ. 
Γ', σελ. 702.
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και tar er αύταΐς araxaJlvySeiaar εσχάτας επιγραφών 
και Λοιπών μνημείων

Ύπδ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡ1ΔΟΓ 
Σχολάρχου θούριας *

α' Kepi τοΰ ίίρους Ίθώμης

’Εν τφ μέσφ τών ωραίων πεδιάδων τής Μεσσηνίας άνεγείρει. άγέρωχον 

καϊ ύψιτενή τήν κορυφήν αύτοΰ τό όρος Ίθώμη, οπερ, κατά Παυσανίαν «yts- 
γέθει τε ουόετ'ύς άποδεΐ των opar, όπόσα εντός εστιν ΊσθριονΤ) 1, καϊ απέ
χει τ^ς θαλάσσης 90 στάδια, κατά τόν Σκύλακα 2, ύψούμενον ύπέρ αυτήν 

802 μέτρα γαλλικά 3, 778 δέ κατά τόν περιλάλητου Κείπερτον, καϊ 761 
κατά τόν Βοιτίχερον 4. Έστι δέ τραχύ, δόσβατον καϊ κρημνώδες ■ άπαντα- 

χόθεν, πλήν τοϋ μέρους, οπερ αποκλίνει πρός τό ΝΑ, έ'νθα κοιλας κάτωθεν 
άρχεται ώραία, έπεκτεινομένη πρός Ν. Έν ταύτη τή κοιλάδι, άκριβώς ύπο- 

χάτωθεν τής Ίθώμης, έ'κτισεν ό μέγας Έπαμινώνδας τήν Μεσσήνην, ώς 
θέλομεν ίδεϊν παρακατιόντες, καϊ έκ ταύτης καϊ μόνης της κοιλάδος δύνα- 
ταί τις πρός. τήν κορυφήν του δρους άνέτως νά άναβή’ όταν δε φθασγι 

«ίς τήν κορυφήν, τότε βλέπει-άπανταχόθεν ό τι ωραϊον και λαμπρόν θέα

μα, δ τι μεγαλοπρεπές έν τή φύσει, μάλιστα τοΰ ήλιου άνατελλαντος,. καϊ 
έκ τών. κορυφών τοΰ Ταΰγέτου λαμπρώς κατά διαφόρους διευθύνσεις και 

ποικίλα φυσικά πρίσματα, ούτως είπεϊν, τάς ακτίνας έκπεμποντος πρός τα 
άπέναντι τής Μεσσηνίας όρη. Νομίζει τις τφόντι οτι περιξ εαύτοΰ βλεπει 

κύκλον μαγευτικόν, οδτινος κέντρον έστϊν αύτός ουτος δ παρατηρών, και κατα 
τοΰτο είχε μέγα δίκαιον ό σοφός Beule λεγων’ «1 Ithome, le TaygMe, le 
Parnon, le Mainale, sont ranges a Γ orizon, comme en cercles κλ. 5.

Τό δρος Ίθώμη διά τής, περϊ ής προείρηται, κοιλάδος διαιρείται είς δυο, 
έζ ών τό μέν περιλαμβάνει τήν κυρίως Ίθώμην, τό δέ τήν Ευαν θ. Τοΰτο δ’

* Σ η μ. Έ π ι τ ρ. — "Ένεκα έπισωρεύσεως πολλής ύλης έβράδυνεν ή δημοσίευσις 
τής πρό έτους άποσταλείσης ταύτης διατριβής τοΰ κ. Πετρίδου νΰν σχολάρχου εν Πυργφ.

4 Παυσαν. Μεσσ. IX. 2—3.
2 Σκύλακ. Περίπλους.
3 'Ρ α γ z α β. Έλλην. Β', 323, καϊ 532-533.
4 II α ρ ν α σ σ ο ΰ Β', Ί 27 περϊ Ίθώμης καϊ Μεσσήνης δπδ Ν. Πετρή γυμνασιάρχου.
5 Beule. Voyag etud. sur le Pelopon. Arcad. le moot Lycee σελ. 128—129.
6 Περίεργος σύμπτωσις ονόματος τοιούτου μετά τοΰ εβραϊκού όνοματος τής προ- 

μήτορος ημών Εύας, δπερ μεταφράζουσιν οϊ Ο' Ζωή' τδ δ’ ελληνικόν Ευα εστιν 
ϊπίφθεγμά τι εύθομίας, προερχομένης έκ τοΰ οίνου' άλλ’ άρά γε υπάρχει σχεσις τις 
μεταξύ τών δύο τούτων Ιδεών ή συναισθημάτων; ένθουσια τόν άνθρωπον τοσοΰτον ο 
οίνος, δσον ή γυνή; μήτως τό έλληνικόν όνομα άναμιμνήσκει τήν έν τώ ΙΙαραοεισφ 

ώνομ,άσθη ουτω, κατά Παυσανίαν, διά βακχικόν τι έπίφθεγμ,α τοΰ Διονύ

σου, Εύοι είπόντος, ώς φαίνετ’ έν τοϊς δε' «Τό δέ ό'νομα γενέσθαι τω δρει, 

φασί βακχικόν τι έπίφθεγμα, ενοϊ, Διονύσου πρώτον ένταΰθα, αύτοΰ τδ 
είπόντος καϊ τών δμοΰ τφ Διονύσφ γυναικών» 1. Ή δέ Ίθώμη έ'λαβε τό 
όνομα διά τήν νύμφην Ίθώμην, ή'τις έθρεψε τόν Δία, κατά τάς μ,υθολογικάς 

παραδόσεις τών Μεσσηνίων 2. Άλλ’ άπαντά καϊ είς πληθυντικόν άριθμόν έν 

τφ άκολούθφ διστίχφ τοΰ Τυρταίου’

Εΐκοστφ δ’ οϊ μεν κατά πίονα έργα λιπόντες
φεΰγον Ίθωμαίων έκ μεγάλων δρέων 3

Μεγάλα λοιπόν Ίθωμαϊα όρη είσϊν ή κυρίως Ίθώμη καϊ ή συνεχής αύτή 
Εύ'α, άτινα φυσικώτερον ώνομάσθησαν Ίθωμαϊα διά τό ίθύ πρός τά άνω τεί« 

νειν τάς κορυφάς, παραγομένου ϊδί^ τοΰ ονόματος Ίθώμης παρά τφ ιθύνω, 
ίθέω, ίθώμη, ώς τό ρώμη, παρά τφ ρέω, ρόω, ρώμη, τό γνώμη παρά τφ 

γνόω κλ. Γνωστόν δέ, οτι οι αρχαίοι Έλληνες τάς ονομασίας τών τόπων 
άπένεμον αύτοϊς πολλάκις άναλόγως τής φύσεως αύτών, ώς οξυδερκείς πα- 

ρατηρηταϊ και έπιτήδειοι έκλογεΐς τών τοιούτων, έάν μή έπεβάλλοντο αύ

τοϊς ύπό τών θρησκευτικών παραδόσεων αί όνομασίαι, άλλά καϊ τότε κατέ- 
βαλλον προσπάθειας, δ'πως άλληγορικώς φθάνωσιν εϊς τό αύτό σημεϊον, ή νά 

συνάγωσι τό αύτό πόρισμα, ώς συμβαίνει ένταΰθα είς τό όνομα Ίθώμη, δπερ 
καϊ ό'νομα νύμφης, καθά εί'δομεν ανωτέρω, ύπάρχει, άλλά καϊ τήν φύσιν 

τοΰ δρους έξηγεϊ, δπερ έκ τοΰ μέσου τών πεδιάδων τής Μεσσηνίας άναδύον 

Ιθί) πρός τά άνω τείνει άνευ διακλαδώσεων, ώς τά λοιπά όρη. Τοιαύτη 

κατ’ εύθεΐαν άνύψωσις τοΰ δρους τούτου κινεί σπουδαίως τήν περιεργίαν τοΰ 
γεωλόγου' διότι πρός τό Β. έστιν απότομος ή άνάτασις, ΐθεϊα προχωροΰσα 

μεχρς τινός, άλλ’ειτα κλίνουσα πρός Άνατολάς σχηματίζει κορυφήν πε
τρώδη έ'χουσαν κανονικά τά στρώματα, αλλά καϊ παρεκκλίνοντα ολίγον τής 

κανονικότητος έν μέρει διά τήν έκ τοΰ έσωτερικοϋ έπερχομένην σφοδράν 
άνάδυσιν αύτών. Μετά δέ τήν κορυφήν ταύτην υπάρχει ,πρός τά κάτω διά- 

σελον, σχηματίζον τήν μεταξύ Ίθώμης καϊ Εδας μικράν κοιλάδα, ής πέραν 

άνερχεται ή έτέρα κορυφή ή τφ έπιφθέγματι τοΰ Διονύσου τετιμημένη, καϊ 
έ'χουσα σήμερον τόν ναόν τοΰ άγιου Βασιλείου έπϊ τών έρειπίων ί'σως ίερόΰ 

τοΰ Βάκχου. Καί ουτω λήγει τό,ορος πρός Ν ήρέμα χαμηλούμενον πρός τήν 
πεδιάδα, τήν πρός Κορώνην έπεκτεινομένην. Άλλοτε άμφότερα τά Ίθωμαϊα; 

χρήσιν τής Ελληνικής, καθιστάμενης οΰτω μητρικής τής άνθρωπότητος γλώσσης; 
Πολλοί σοφοί τής Εύρώπης δίδουσι διαφόρους έρμηνείας είς τό όνομα τοΰτο, γελοίας 
πολλάκις ("δ. Έφημ. Φιλομ. 1878, άρ. 24, σελ.· 333. Περϊ τής πρώτης γλώσσης).

1 Αύτ. XXXI, 3, 5. Τό όνομα τοΰτο άπαντα καϊ παρά Πολυβίω (XXXiy, 9) 
λέγοντι' «Τή δ’ έξης θεασάμενος τούς τόπους, και θύσας τοϊς θεοϊς έφ’ έκ.ατόρου τών 
λόφων, ών ό μέν "Ολυμπος, δ δ’ Ε ύ α ς καλείται, μετά ταΰτα προήγε (Φίλιππος & 
Μακεδόνων εις Τεγέαν πλησίον)».

2 Αύτ. 6, 7.
3 Αύτ. XIII 6, 7.
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δρη πλήρη δένδρων ήσαν, δάσος άπέραντον άποτελούντων, νυν δ’ είσιν δλως 
γυμνά διά τάς επαράτους πυκνάς πυρκαϊάς, αϊτινες [ζ.ό“λις δένδρων τινων 
έφείσθησαν.

Τό δρος Ίθώμη κοινώς τανΰν επικαλείται Βουρκάνος και Βουϊκάνος, 
έπί δέ τών τελευταίων αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου και ΒουΛκάκη ι.Άλλά 
τό δνομα τοΰτο κατά πρώτην οψιν φαίνεται αρκετά σπουδαίαν σημασίαν 
έ'χον* διότι άποδίδωτι τω δρει ήφαιστείαν φύσιν (vulcanus) 2* ή'σπουδαιότης 
δ’ αδτη ευθύς αί'ρεται, εάν τις έξετάση βαθύτερου καί άκριβέστερον δύο 
τινά τά εξής* πρώτον μέν τήν φυσικήν σύστασιν τοΰ δρους, ήτις Ηφαίστεια 
ούκ δστιν, δπως εννοείται βεβαίως ιδία ή τών έκ τοιαύτης συστάσεως προ- 
ερχομένων όρέων, και δεύτερον τήν ιστορικήν καταγωγήν τόϋ ονόματος, 
άνερχομένόυ εις τόν μεσαίωνα, ώς άποδεικνύεται έκ τών κατωτέρω δημο
σιευόμενων μαρτυριών, έξ ών τινες τό πρώτον ήδη γίνονται γνωσταί τοΐς 
μεσαιωνοδίφαις. .

α! Περί της φυσικής συστάσεως τοΰ ορούς Ίθώριης. Γνωστόν έστι τοΐς 
περί τάς φυσικάς έπιστήμας άσχολουμένοις καί ίδίι^ τήν Γεωλογίαν, δτι τά 
ηφαίστεια δργι διαιροΰνται εις δύο: εις ενεργά, καί εις άπ’ αιώνων έσβε- 
σμένα’ κατά δέ τήν διαίρεσιν ταύτην ό ήμέτερος Β ου JI χάνος ανάγεται εις 
τά δεύτερα, τά έσβεσμένα, άτινα, εί καί τοιαΰτα, έ'χουσιν δμως υλας δια- 
κεχυμένας εις τά πλάγια αυτών, ύπό τών αιώνων οπωσδήποτε άλλοιωθεί- 
σας, άλλά πάντοτε φυλαττούσας τον ήφαίστειον αύτών χαρακτήρα* τδ δέ 
κυριώτερον, ή κορυφή τών όρέων τούτων έστ'ι πάντοτε ανάλογος τφ σχήματι 
κρατήρος έπικεχωσμένου. Έκ τούτων πάντων.ούδέν παρατηρεΐται εις τόν 
ήμέτερον Βουλκάνον, μάλιστα ή φυσική σύστασις αύτοϋ ομοιάζει -uvj τών 
άλλων όρέων, τών μή έξ ήφαιστείων ένεργειών ΐδίη καίύλών τοιούτων εΐδι- 
κώς συγκροτουμένων, ώς και έν τοΐς έ'μπροσθεν εί'ρηται* έάν δέ που παρατη- 
ρεΐτατ οπή τις ή σπήλαιον, δέν έπεται έκ τούτου, δτι είναι και ήφαίστειον 
τδ δρος* ποιον δρος τής γής δέν έ'χει τοιαΰτα ; άλλά τότε άπαντα τά δρη 
τής “ήμετέρας σφαίρας δέον νά ύποθέσωμεν ήφαίστεια* δπως καί δλον 
τόν ήμέτερον πλανήτην έν τή πρώτη αύτοϋ συστάσει. Τό μόνον δ’ άξιον 
παρατηρήσεως έν τφ Βουλκάνφ ύπάρχει, δτι είς τάς χαράδρας τής άποτόμου 
κορυφής αύτοϋ εύρίσκεται πληθύς μικρών χαλίκων, άλλά και αυτή, έάν έν- 
θυμηθή τις, δτι προήλθεν έκ τών πολυπληθών θρυμμάτων τών λίθων τών 
έξεργασθέντων ύπό τών τεκτόνων, ο'ίτινες ώχύρωσαν τήν Ίθώμην έπανειλημ- 
μένω; έπί τών Μεσσηνιακών πολέμων, ώς έν οΐκείφ τόπφ κατωτέρω γενή- 
σεται λόγος, τότε άπορρίπτεται πάσα έ'νστασις, ώστε ούδέν ύπάρχει τδ 
έπιμαρτυροΰν τήν ήφαιστείαν σύστασιν τοΰ δρους, ή τήν άλλοτε ήφαιστείαν

1 Buchon, rech. hist. Paris, tom. I, LXXXIV. Annex. B.
2 Ί. Κ. Γέγη άρχ. Γεωγρ. Ελλάδος σ. 80. Άβήν. 1856.

αδτοΰ ενέργειαν, ώς παρατηρεϊται έν τφ λόφφ τοΰ Πηδήματος ή τής Λι- 
γερής, παρ’ $ δύο κρατήρες, πλησίον άλλήλων κείμενοι, άπ’ αιώνων δέ έπι- 
κεχωσμένοι, ήσαν άλλοτε εις ένέργειαν. ’Άρα ή Ίθώμη δέν φαίνεται πιθα
νόν δτι έπωνομάσθη Βουϊκάκος βραδύτερον διά λόγους φυσικούς* πιθανώτε- 
ρον δ’ δτι προήλθεν ή ονομασία έξ άλλων αιτίων, άπερ ή 'Ιστορία δύναται 
νά'έξετάση.

Περί της 'Ιστορικής καταγωγής τοΰ ονόματος. Έρευνώντες ΐνα ευρω- 
μεν εις ποιαν έποχήν τδ δρος Ίθώμη μετωνομάσθη ΒουΛκάτος, καί ποϋ κατά 
πρώτον άπαντά ή δευτέρα ονομασία αυτή, εΰρομεν δτι κατά πρώτον, καθό
σον γινώσκομεν, άναφέρεται εις γένος θηλυκόν μάλιστα Βουάκά,νη·, παρά τινι 
χρυσοβούλλφ, έκδοθέντι ύπδ τοΰ Αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου ’Ανδρονίκου 
τοϋ Κομνηναϋ, πρός τδν Μητροπολίτην Μονεμβασίας, φ παραχωροΰνται πολ
λοί και διάφοροι τόποι τής τε Λακωνικής και Μεσσηνίας, καί μεταξύ τών 
τόπων τούτων άναφέρεται καί ή Βουλκάνη, ώς εξής : «Μετά δέ τδ εΐρη- 
»μένον εύκτήριον αδθις, κατά δεξιόν μέρος τφ καταβαίνοντι (τοΰ Ταϋγέτου), 
»εΐσί ταΰτα τά λεχθησόμενα χωρία τε καί πολίσματα. Λυρράχιότ που άρ- 
νχαΐοκ^ ουτω καλούμενον* μετά δέ τοΰτο κατέρχεται εις τήν σωρόν, τήν 
«όνομαζομένην Γραός' είτα διέρχεται της ΒασιΛικής Όδοΰ ν.χ\ καταντ^ 
»εις τούς Χοιροΐάκκους’ έπειτα άνέρχεται εις την ΒουΛκάκηκ καί διέρ- 
»χεται εις τοΰ βουνοΰ τήν λεγομένην ’Οπήν* ειθ’ ούτως εις τό δρος τό δρθιον·* 
»καί κατέρχεται εις τήν Πύλον (τό σύνορον), τδν καλούμενον Άβαρϊνον, έν φ 
»καΐ λιμ,ήν μέγας.^«Άλλά κατά τήν ιε' έκατονταετηρίδα ού Βουλκάνη, άλλά 
Λορκάκος δνομα άναφαίνεται παρά τινι σιγΑλίφ,έκδοθέντι κατά τδ 1573 έπί 
Ίερεμίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τό σιγιλλιώδες τοΰτο γράμμ-α σύν 
άλλοις, έν μεμβράναις γεγραμμένοις, τρισί σιγιλλίοις, ύπάρχει έν τήκατά 
τάς πλευράς τοΰ δρους κειμένη περιφήμφ Μονή, τή έπονομαζομένη τοΰ Β ου .Ι
κανού, περί ής κατωτέρω. Άναφέρεται δ’ έν αύτώ ή επομένη άξιοσημείω- 
τος περίοδος, ή'τις προσεπαυξάνει τήν περί τής ονομασίας άμφιβολίαν έ'χουσα 
ώδε* «Καί πρός τοΐς άλλοις έ'στι καί τό σεβάσμιον Μοναστήριον, τό πα- 
«τριαρχικδν Σταυροπήγιον, ώς ir ταΐς καταγραφαις τής καθ’ ήμας ΙΗεγά- 
Τ>Λης Εκκλησίας μαρτυρεΐται, τδ έπ’ όνόματι τιμώμενον τής Παναγίας* τό

1 Τό Δυρράχιον τοΰτο είναι ή άρχαίαι ’Άμφεια, ήν άνεκάλυψα πέρυσι τόν Ιού
λιον περιηγούμενος τά μέρη έκεΐνα* (ΐ'δε φυλλάδ. Β' τών Μεσσηνιακών μου ύπό τήν 
έπωνυμίαν «Άνακάλυψις τής Αρχαίας πόλεως Άμφείας»’ έν τφ φυλλαδίω τούτω έ$ε- 
τάζω καί τά περί τοΰ Πηδήματος καί τών άπεσβεσμένων αύτοϋ κρατήρων, περί ών 
άνωτέρω λόγος).

2 Buchon, έ'νθ’ άνωτέρω. Έκ τούτου δ’ ’ίσως παρέλαβε καί ό κ. Παππαμιχαλό- 
πουλος καί έξέδωκεν έν τή 'Ιστορία τής Μονεμβασίας τό χρυσόβουλλον τοΰ ’Αν
δρονίκου, αλλά με έσφαλμένας τινάς σημειώσεις περί τών έν αύτφ άναιρερομένων τό
πων, ώς π. χ. ή Άνδροΰσσα τής Μεσσηνίας συγχέεται μέ τήν Άνδρούβισταν, τήν 
κατά τόν δήμον Καρδαμύλης έν τή Δυτ. Λακωνική κειμένην, κτλ.
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d κείμενον er τη κορυφή τοϋ βουνοΰ τοϋ ζίοοκάκου έν τγ Πελοποννήσφ, 
κάναμεταξύ Χριστιανουπόλεως καί Άνδρούσσης» κτλ.* Γίνεται-δ’ ένταΰθα 

ή περίεργο; παρατήρησις, δτι εις έγγραφον, έξελθόν έκ τών αρχείων τών 
βυζαντινών Αύτοκρατόρων, ώς εί'δομεν άνωτέρω, άναφέρεται Βουλκάνη’ εις 

έίγγραφον δέ πατριαρχικόν, γεγραμμένον έπί σοφοΰ Πατριάρχου 2 άναφαίνε- 

ται τό όνομα ζ/ορκά/ος. Ποιον λοιπόν τό αληθές ; δύσκολον ν’ άποφανθί) 
τις’ έπειδή πόθεν τά πατριαρχικά γραφεία, ή αί καταγράφαί αύτ&κ, 
ήρυσθησαν τό όνομα Λορκάτος, έν φ μάλιστα προΰπήρχεν ή ονομασία Βουλ- 

κάνη άπό πολλοΰ; Μήπως έπλασαν τοΰτο οι γραμματείς τών πατριαρ
χείων ; ’Αλλά τοΰτο δέν είναι δυνατόν διότι πολυθρύλητός έστιν ή εις τά 

πάτρια έμμονή τών Πατριαρχείων, καί ή κατά τά ανέκαθεν είθισμένα άποσ- 
ράτρεπτος έξακολούθησις τής πορείας αύτών κατά πάντα. Μήπως έκ τοΰ 

λατινικού drunganusπροήλθε τό Λορκάκος', έπειδή-καί έν τή έμή πατρίδι, 
Δροβιανή τής Ηπείρου, άπαντ$ τό όνομα Jρουγγάκος έπί όρους, ούτω κα
λούμενου* φαίνεται δ3 έξελληνισθέν έκ τοδ λατινικοΰ drunganus, παραγο- 

μενου παρά τφ drungus, δπερ σημαίνεϊ στίφος στρατιωτών, καί έστι τοϋ 
μεταγενεστέρου λατινισμό!) λέξις, σημαίνουσα θέσιν ή σταθμόν στρατιωτι
κόν. Τήν λέξιν ταύτης ίσως έξελληνίσαντο εις τό ζ/ομκάκος οί βυζαντινοί, 

όπως καί άλλα πολλά, οϊαν τό έκ τοΰ drungus ωσαύτως παραγωγόν drun- 
garius εξελληνίσαντο Λρουγγαριος της Βίγ.Ιας, έννοοΰντες δι? αύτοΰ τόν 

προϊστάμενον άξιωματικόν τοΰ έπί προφυλακήν ή σκοπόν ώρισμένου στρα- 
τΐωτικοΰ στίφους 3. "Αλλως δ’ έάν ύποθέσωμεν τό Λορκάκος ότι προήλθευ 

έκ τοΰ δερκω (δορκάς, δορκάνος,) τότε φαίνεται έχον αρχήν ελληνικήν, έν 

χρήσει δέ κατά τόν Μεσαίωνα διατελοΰν ύστερον μετεβλήθη έπί φραγκο

κρατίας εις τό ΒουΛκάκη, ή, κάλλιον είπεΐν, έστοεβλώθη, δπως καί* άλλα 

πολλά ελληνικά ονόματα έστρεβλόθησαν κατ’ έκείνας τάς ζοφερά; διά τήν 
άτυχή ημών πατρίδα έποχάς καί κατήντησαν άγνώριστα, περί ών πολλά 

έγράφησαν υπό τε τοΰ σοφοΰ Μουστοξύδου σποράδην έν τώ *Ε.ΙΛηκομκημοκε 
καί ύπό τοΰ Γ. Αΐνιδένος ίδίιρ έν τφ άξιολόγφ περιοδικφ Ίωκια 4. ί’ό. έκ τής 
στρεβλώσεως δέ ταύτης προελθόν όνομα ΒονΛκάκος^ καί ύστερώτερον παρά τώ 

λαφ Βονρκάκος άσμενοι παρεδέχθησαν οί ξένοι σοφοί περιηγηταί, ώς παρέ- 

χον αύτοϊς ερμηνείαν μάλλον καταληπτήν, σκεπτομένοις δτι τό όρος τοϋτο 
έκειτο μεταξύ Χριστιανουπόλεως καί Άνδρούσσης 5, πόλεων διατελεσασών 

ύπό την εξουσίαν τών φράγκων, έξ ών τό όνομα άπεδόθη τό ό'ρει κατά στρέ-

4 ’Ίδ. τό έν τελεί της παρούσης πραγματείας δπό στοιχ. Α σιγίλλιον.

2 Άθήναιον. τόμ. 6, Άθηνησι 1877 ΑΖ και Β' σελ. 26—28.

3 Βυζαντίου Κωνσταντινούπολις τ. Γ'.

& Τόμ. Α' 4856. φυλλ. Β' σ. 34.— Buchon. Α' σελ. 9—14.

5 Pouqueville voy. de la Grice t. VI, ch. IV. p. 53 1827 id. 2.
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βλωσιν, μη έννοούντων τό Λορκάκος, Τούλάχιστον ταΰτα δύναται τις νά 
εί'πη ώς πιθανότερα ι.

β' Uspl τήξ άρχαέας πόλβως Ίθώμης.

Έπί τίίς κορυφές τοΰ όρους Ίθώμης ύπαρχε καί πόλισμα πρό 'Ομηρου ού 

μέγα, ομώνυμον δέ, κατά την μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου, λέγοντας* «ΤΗν 

δέ καί πόλισμα αύτόθι ού μέγα, δ καί "Ομηρόν φασιν έ'χειν έν καταλόγφ 
»Και Ίθώμην κλιμακόεσσαν.

»Εις τοΰτο τό πόλισμα άνφκίζοντο (οί Μεσσηνιοι), έπεκτείνοντε; τόν άρ- 
«χαϊον περίβολον έρυμα'είναι πάσιν αύταρκες* ήν δέ τό χωρίον καί άλλως 

»έχυρόν* η γάρ Ίθώμη μεγέθει τε ούδενός άποδεϊ τών ορών, όπόσα εντός 
»έστιν Ίσθμοΰ, καί δύσβατος κατά τοΰτο μάλιστα ήν» 2. Ένταΰθα πα- 

ρατηροΰμεν, ότι ό σοφός περιηγητής τής άρχαιότητος λέγει ότι την πό- 
λιν Ίθώμην έ'χει καί ό "Ομηρος εις τόν Κατάλογον, ουτινος καί στίχου μέ- 

μνηται’ άλλ’ ό στίχος ούτος κατά τάς τελευταίας γερμανίϊ.;.; έκδόσεις τών 

άθανάτων έπών άναφέρεται εις την Ίθώμην τής Θεσσαλίας* διότι υπήρχε 

καί έκεΐ πόλις όμώνυμος, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος 3. "Αρα ού 
περί τής Μεσσηνιακής Ίθώμης ό λόγος παρ’ ‘Ομήρφ, καί διά τοΰτο θεω

ρεί άβέβαιον τό λεγόμενον καί αύτός ό Παυσανίας, προσθέτων τήν φρά- 

σιν jpacrir εχεικ. ’Αλλά διά τί ό "Ομ.ηρος παρέλειψε τήν Ίθώμην έν τφ 

Καταλόγφ, έν ώ περιγράφει τάς άλλα; Μεσσηνιακάς πόλεις ; 'Ο θειος ποιη
τής άπάσας δέν περιγράφει τάς πόλεις έν τφ Καταλόγφ, ού μόνον τής Μεσ

σηνίας, άλλά καί τών άλλων χωρών τής Ελλάδος, α'ίτινες μετέσχον τοΰ 
Τρωϊκοΰ πολέμου, έπειδή γεωγραφίαν δέν έποίει τών ελληνικών χωρών, ώς 

ό Δικαίαρχος π. χ., ό Σκύλαξ καί λοιποί. Αύτός οσάκις ποιητική τις χρεία 
προύκάλει τήν περιγραφήν τίνος πόλεως ή χώρας 'Ελληνικής, δέν άπέφευγεν 

αυτήν, άλλά σύμφωνα πρός τόν ειρμόν τών ιδεών αύτοΰ έπεχείρει καί αυτήν’ 

ώστε έπειδή εις τό πνεύμα τοΰ θείου ποιητοΰ δέν ένεφ'ανίσθη τοιαύτη τις 
περίστασις καί διά τήν Ίθώμην τής Μεσσηνίας, διά τοΰτο δέν ,περιέγραψεν 
αύτήν όμοΰ μετά τών λοιπών αύτής πόλεων* άλλως τε δέ καί πιθανόν ότι δέν 

μετέσχε τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου ή Ίθώμη, καί ένεκα τούτου παρεΐδεν αύτήν 

δ ποιητής’ ή δ’ έν Θεσσαλία ομώνυμος, επειδή άπέστειλε τούς πολίτας αύ
τής εις τόν ρηθέντα πόλεμον μετά τών λοιπών Θεσσαλών, ήξιώθη διά τοϋτο 

τής τιμής νά συμπεριληφθή εις τήν χορείαν τών θεσσαλικών πόλεων, ών 

μέμνηται ό ποιητής έν τοϊς δε"

4 Παρνασσού Β, 433. Έπιθυμών τήν ακρίβειαν όσον τό δυνατόν έν πάσιν, έπί 
μακρότερον τα περί τοϋ δνόματος τούτου πραγματεύομαι ένταΰθα διδούς ώθησιν εις 
τας έπιστημονικας έρεύνας, έως Sv εόρεθή αύτή ή άλήθεια.

2 Αύ τ. IX. 4, 2, 3.
3 Γεωγρ. 437.—Μ. Έτυμολ. έν λ.
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«Ό" δ’ έϊχον Τρίζζην ζαί Ίθώμην κλωμαζόεσσεν, 1 
»ο" τ’ έ'χον Οίχαλίην, πόλιν Εύρύτου Οίχαλιήος, 2 
»τών αΰθ’ ήγείσθην Ασκληπιού δύο παΐδε 
“Ίητήρ’ άγαθώ, Ποδαλείριος ήδέ Μαχάων». 3

’Επειδή δέ παρ’ Όμήρω μνεία Μεσσηνιακής Ίθώμης ού γίνεται, δέν έπετ’ 
Ια τούτου, δτι καί δέν ύπήρχε πόλις τοιαύτη έν τώ δρει Ίθώμη. Γνωστόν 
έστιν δτι παρά τφ προομηρείφ κόσμω αί πόλεις ώς έπί τά πολύ έκτίζοντο 
είς τάς κορυφάς τών όρέων' ούτως αί πανάρχαιαι πόλεις, Δωδώνη έν Ήπεί- 
ρφ, Αυκώρεια έν Παρνασσώ, Αυκόσουρα έν Λυκαίφ τής ’Αρκαδίας καί άλλαε.4 
Κατά τδ πανάρχαιον λοιπόν τοΰτο σύστημα έθεμελιώθη καί η Ίθώμη έπί 
τής κορυφές τοΰ όμωνύμου δρους' πότε δμως έθεμελιώθη, καί πόσον καιρόν 
συνετηρήθη, πότε κατεστράφη καί διά τί 5 ολως άγνοοΰμεν ταΰτα πάντα, 
διότι τά μόνα γραπτά λείψανα τοΰ παναρχαίου έζείνου κόσμου, τά αθάνατα 
'Ομηρικά έπη, δέν δύνανται παντάπασι νά φωτίσωσιν ήμόές περί τοιούτων 
ζητημάτων' τό μόνον, δπερ μανθάνομεν καί τοΰτο παρά τοΰ Παυσανίου, εί
ναι δτι η ορεινή αύτη πόλις είχε περίβολον, §ν εδρον οί είς αύτην 'καταφυ- 
γόντες Μεσσήνιοι καί έπεξέτεενεν, ώστ’ ερυμα είναι πΐισιν αυτάρκες. Τοΰτο 
δ’ έγένετο έπί Εύφάους, βασιλέως τών Μεσσηνίων πρό τοϋ ’Αριστοδήμου, διά 
τόν πρός Λακεδαιμονίους πόλεμον, ύφ’ ών ήναγκάσθησαν οί Μεσσηνιοι νά 
έγκαταλίπωσι τά εις την μεσάγαιαν πάντα, είς άέ τό φο< άνοικίζεσθαι 
Την Ίθώμην, ηπερ ήν δύσβατος καί φύσει οχυρά' κατέστη δ’ έ'τι μάλλον 
τοιαύτη καί διά της τέχνης, διότι οί ατυχείς βασιλείς τίίς Μεσσηνίας κατέ- 
βαλον πάσαν προσπάθειαν, δπως δλως άπόρθητον καταστησωσι τό καταφυ
γών τοΰτο, άλλ’ ούκ ή'νυσαν' διότι οί Λακεδαιμόνιοι ηνάγκασαν τούς Μεσση- 
νίους μετά τόν θάνατον τοΰ ’Αριστοδήμου νά έγκαταλείψωσι την Ίθώμην 
είς την διάζρισιν αύτών, καί ούτως εις έ’θαφος, κατά τήν φράσιν τόΰ Παυ 
σανίου, καθεΐλον αύτην πρώτα (δευτέρα αύτη καταστροφή μετά την ύπό τών 
Ήρακλειδών γενομένην), έ'πειτα δέ καί τάς άλλ ας πόλεις της Μεσσηνίας, 
‘Όπως δ’ έπί τών Ήρακλειδών μόνον έν Ίθώμη διεσώθη τό επίσημον ιερόν

1 Ή γραφή κλωμακόεσσα, παρά Παυσανίφ κλιμακόεσσα άπαντφ· τις η
δρθοτέρα 5 · .

2 Ού μόνον Ίθώμη έν Θεσσαλία, άλλά καί Οΐχαλία παρατηρεΐται, .όπως έν Μεσ- 
σηνίφ, καί Φαραί κλ, (ι3. Άρχαιολ. καί Ίστορ. ερευναι περί Φαρών καί Καλαμων σ. 
7—20)· άλλά περί τών σχέσεων τών παναρχαίων λαών τής Ελλάδος κλ. έν ίδίφ 
πραγματείφ ά'λλοτε ήμΐν ό λόγος έ'σται.

3 Ίλ. Β, 729 κεξ.
4 Πρβλ. τήν έν Βύρωνι ζ' 1874 έμήν πραγματείαν περί Δωδώνης, ήςτά έρεί- 

* πια άνεκάλυψε δι’ άνασκαφών έσχάτως ό κ. Καραπάνος, λησμονήσας όμως καί τούς
συντελέσαντας εις τό τοιοΰτον διό τών έπιστημονικών αύτών έρευνών· άλλά περί τού
των άλλοτε.

5 Πιθανόν φαίνεται, οτι ή έπί τοΰ δρους πόλιςΊθώμη κατεστράφη ύπό τών Ήρα- 
κλειδών καθ’ οΰς χρόνους κατέκτησαν τήν Μεσσηνίαν οδ'τοι, καί έμενεν έρημος μέχρι 
τοΰ πρώτου Μεσσηνιακοϋ πολέμου, οτε κατέφυγον ε’ις αυτήν οί Μεσσήνιοι καί ώχό- 
ρωσαν κλ.

του Ίθωμάτα Διός, ούτω καί άπό τής τότε γενικές καταστροφής μόνον αύτό 
αδθις έ'μεινεν διά τό πρός τόν Δία σέβας τών Σπαρτιατών. Τοϋ ιερού τούτου 
ή καθίδρυσις άνήρχετο είς τόν πανάρχαιον προομήρειον κόσμον, καί ί'σως ήν 
Πελασγικόν, δπως καί άλλα τοιαΰτα ίερά έπί τών κορυφών τών όρέων ήσαν 
ιδρυμένα ύπό τοϋ παναρχαίου εκείνου λαοϋ τών Πελασγών, οίον, τό τοϋ 
Λυκαίου Δ ιός έν τη κορυφή τοΰ Λυκαίου, δρους τής ’Αρκαδίας, τό τοΰ ’Απόλ
λωνος έν Δελφοΐς, τό τοϋ Δωδωναίου Διάς έν Τομάρω, δρει τής ’Ηπείρου, καί 
άλλα πολλά' δτι δ’ ήν τοιοΰτον, άποδεικνύεται έκ τής πρός αύτό περιφρο- 
νήσεως τών μετά την Πελασγικήν έποχήν έν Μεσσηνίη έγκαταστάντων Δω
ριέων, οδς πολλά έ'τη ύστερον έπανήγαγεν είς τόν θρησκευτικόν τούτου σε
βασμόν ό βασιλεύς Γλαΰκος, ό υιός τοΰ Αίπύτου, δς ήν εύσεβής καί πολύ 
άφωσιωμενος είς τά ίερά, ως μαρτυρεί Παυσανίας *, παρ’ ου μανθάνομεν δτι 
πρώτοι τοΰ τεμένους ίδρυταί ήσαν ό Πολυκάων καί ή Μεσσήνη, ό δέ Πολυ- 
κάων ήν υιός τοΰ Αέλεγος, ό δέ Λέλεξ τήν Πελασγικήν τών Λελέγων φυ
λήν εκπροσωπεί, οϊτινες πρώτοι κατώκησαν έν τε Λακωνική καί Μεσσηνία; 
κατά τήν πρώτην έν τί! επιφανείς τής 'Ελλάδος έμφάνισ» ανθρώπων, 
ώστε τό ιερόν τοΰ Ίθωμάτα Διός ού μόνον πελασγικόν ήν, άλλά καί άνή- 
κεν είς βαθυτάτας έποχάς τοΰ παναρχαίου έκείνου κόσμου' καί επειδή 
ήν τέμενος τών πρό τής καθόδου τών Ήρακλειδών άρχαίων κατοίκων τής 
Μεσσηνίας, διά τοΰτο οί έπελθόντες Δωριείς ούκ έτίμων αύτό, έως δ 
Γλαΰκος, καθά είρηται, ήγαγεν αύτούς είς τό καθήκον. Τούς παλαιούς 
εκείνους Δωριείς δέν έμιμήθησαν οί άπόγονοι αύτών Σπαρτιάται, δπως κα- 
θαιρέσωσι καί τό ιερόν τοΰτο δμοΰ μέ τόν άρχαϊον περίβολον, τά οικήματα 
καί λοιπάς έν Ίθώμη οικοδομάς* τούτου καί μόνου έφείσθησαν, δπως μή 
θεωρηθώσιν ύπό τών Ελλήνων ώς άσεβεϊς καί ιερόσυλοι, καί, τό κυριώτα- 
τον, μή ύποπέσωσιν είς θρησκευτικόν άγος, δπερ έπέδρα σφόδρα παρά τοϊς 
άρχαίοις λαοϊς' διότι έσέβοντο τόν Ίθωμάτα Δία οί Σπαρτιάται, δπως 
καί οί Μεσσήνιοι, καί προσέφερον θυσίας έπί τής Ίθώμης, άπαρχάς, τρίπο
δας καί τά δμοια. Μετά δέ τήν καταστροφήν τής Ίθώμης έτελείώσεν ό πρώ
τος Μεσσηνιακός πόλεμος διαρκέσας ει'κοσιν έτη.

Άλλά δέν παρήλθε πολύς χρόνος, καί οί Μεσσήνιοι έπανέστησαν πάλιν 
κατά τών Σπαρτιατών πολεμοΰντες ύπό τήν δδηγίαν τοΰ άκαταμαχήτου 
ή'ρωος Άριστομένους, άλλά ταύτην τήν φοράν ούχί είς Ίθώμην, ώς πρότερον, 
άλλ’ είς Ειραν,2 έτερον ό'ρος τής Μεσσηνίας, κατέφυγον καί ώχυρώθησαν, καί 
έκεϊθεν έφώρμων ού μόνον είς διάφορα μέρη τής Μεσσηνίας, άλλά καί αύτής 
τής Λακωνικής μέχρι τών προθύρων τής Σπάρτης, ΐνα σφάζωσινΆσους ήδύ-

1 Αύτ. III, 9.
1 Πρό τοΰ 1821 ώνομάζετο Έλ λ η ν ι κ ό κ α στ ρ ο ν κατά Πουκεβίλλον ένθ’ άν. 

Ch. III. ρ. 41 t. VI. 1. XVII. ό δέ Beule λέγει τάδε- «village de Kara-moustafa, ce se- 
rait la, selon quelques opinions, le mont Ira (voyag, surje Pelop. κλπ. Arcad. p. 152. 
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ναντο Λακεδαιμονίους* ένδεκα έτη διήρκεσε καί ούτος ό πόλεμος* διότι οί 

πολυμήχανοι ΣπαρτιΛται έξεπόρθησαν καί τήν Ειραν, ώς την Ίθώμην πρό- 

τερον, καί ούτως ύπετάγησαν τά δεύτερον οί άτυχεΐς Μεσσήνιοι εις τούς 
απεχθείς αυτών τυράννους γινόμενοι είλωτες. Άλλ’ έπέπρωτο και τοίτην 

φοράν να επαναστώσι κατά τών Σπαρτιατών οί Μεσσηνιοι, εις ΊΟώμην, κατά 
, Θουκυδιδην, άποχωρησαντες, και έκεϊθεν προσέβαλλον τούς εχθρούς αύτών"^ 

ο τρίτος καί τελευταίος ούτος πόλεμος έγένετο αφορμή νά διασκορπισθώσιν 
εϊς πολλας χωράς τής 'Ελλάδος, μεγάλας καί μικράς οί ατυχείς κάτοικοι 

τ^ς Μεσσηνίας τριακόσια έτη πλανώμενοι εις ξένην γην* μετά ταΰτα δ’ έπέ- 
στρεψαν εις την πατρίδα αύτών τή παρακελεύσει καί προστασία τοΰ μεγά
λου Επαμινωνδου, όστις μετά την νίκην τών Λεύκτρων άπέστειλεν απαν

ταχού άγγελους εί'ς τε την ’Ιταλίαν, Σικελίαν, Εύεσπερίτας και λοιπά μέρη, 
άνακαλοΰντας τούς Μεσσηνίους εις την Πελοπόννησον’ «οί δέ θασσον η ώς 

Χαν τις ήλπισε, συνελεχθησαν γής τε της πατρίδος πόθφ, καί διά το ές 
»Λακεδαιμονίους μίσος παραμεΐναν άει σφίσινκ Σημειωτέον δέ, οτι οί 

Μεσσηνιοι ε*ς τό διάστημα τών τριακοσίων ετών, καθ’ ά έμειναν μεταξύ 
διαφόρων εθνών οι απόγονοι αύτών, ούτε τά πάτρια ήθη παρέλυσαν, ούτε 

ΐην διά,Λεκτον την Λωρίδα μετεδιδάχθησαν^' απαράλλακτα, δπως καί σή
μερον οι απανταχού γής διεσπαρμένοι "Ελληνες μεταζύ διαφόρων έθνών,δυσ- 

κολως πανυ φαίνονται έπιλησμονες τών πατρίων ηθών, παιδείας καί διαλέ
κτου, εΐ και ζώσιν, ώς γνωστόν, μεταξύ τών μάλλον εύ ήγμένων λαών.’Αξιο

παρατήρητος ιδιοφυία τοΰ Ελληνικού γένους καί πάλαι καί νΰν παρατη

ρούμενη, καθ’ ήν τό ελληνικόν στοιχεϊον ουδόλως άφομοιοΰται έτερογενέσι 

τοιουτοις περικυκλοΰσιν αύτό, τουναντίον μάλιστα αύτό κέκτηται τοσαύτας 
δυνάμεις απορροφητικάς, οΐαι καί δσαι συμβάλλονται πρός άφομοίωσιν τών 

ετερογενών, ώς ή ιστορία τοΰτο κατάδηλον ποιεί.

4 Θουκ.Α'ΙΟΙ-—103,εκ5. στερ. I860. Τοΰ πολέμου τοότου μέμνηται καί ό 'Ηρό
δοτος, άλλ έν μιφ φράσει καί μόνιρ (IX. 35—36) ό πατήρ της'Ιστορίας παριστα τόν 
μάντην Τισαμενον τον Ήλεϊον άπαριθμοΰντα πέντε άγώνας τούς μεγίστους τών Σπαρ
τιατών, και μεταξύ τών πέντε τούτων συγκαταλέγει και τόν τών Μεσσηνίων τόν 
προς ΙΟωμη. Τών άγώνων τούτων, σχολιάζων αύτούς μάλιστα συντάμως, μέμνη
ται και Παυσανίας, καθ’ ήν τάξιν άπαντώσι παρ’ 'Ηροδότω, καί ώς είκός, έκεϊθεν άν- 
τέγραψεν αύτούς ό σοφός περιηγητής τής άρχαιότητος (Λακωνικ. XI. 6, 9). Άλλά 
παρ αυτφ άκατάληπτος μοι φαίνεται ήλέξις ισθμός εις τήν εξής περίοδον. «Τέταρ
τον,δε ηγωνισατο προς τούς ίζ Ισθμού εις ΊΟώμην άποστάντας τών ειλώτων κλπ , 
και ετι μάλλον αυξάνει το άκαταληπτον, καθόσον τά αύτά άναφέρονται και παρά Θου
κυδίδη έν μονή τή διαφορφ δτι άντι τοϋ ΐσθμοΰ άπαντφ ή λέξις σεισμού· διό καί 
διορθωτέα ή λέξις. Τοΰτο παρετήρησαν καί οί σοφοί Γερμανοί, Βεκκήρος καί Σιεβελής, 
άλλ ό Hecher μετέβαλεν εις τόν τύπον σ εισ μ οΰ πολύ όρθώς (Sohneidevin pbilolog. ρ., 
458). Καί αύτός ό Παυσανίας έπαναλαμβάνων τά αύτά (έν Μεσσην. XXIV. 5, λ) 
σεισμού μνείαν ποιείται καί ούχί ΐ σ θ μ ο ΰ, ώστε προφανεστάτη ή κακή γραφή τής 
λέξεως δείκνυται.

2 Παυσαν. αύτ. XXVI· 5, 6.
3 Αύτ. χχχνπ, 10—Π .

γ’ Hept πόλεως Μεοβήνης.

Ό Μέγας Έπαμινώνδας σκεπτόμενος τίνι τρόπφ νά καταδαμάσν) ές αεί 

τούς άδαμάστους καί αγέρωχους Σπαρτίάτας εδρισκε πρός τοΰτο πολύ κα
τάλληλον τήν άνέγερσιν δύο πόλεων εις ομόρους τή Λακωνί^ χώρας καί 

έχθρικώς πρός αύτην ανέκαθεν διακειμένας, ήτοι τής Μεσσήνης έν τ$ Μεσ

σηνία καί τής Μεγαλουπόλεως έν Άρκαδί^, άλλ’ ένταΰθα περί τής πρώτης 

ήμΐν ό λόγος έσται.
Ή πόλις Μεσσήνη έκτίσθη ύπό τοΰ Έπαμινώνδου άκριβώς ύποκάτω τής 

κορυφής τής Ίθ^μης έν τή κοιλάδι τή μεταξύ τών όρέων, ώς εί'ρηται, καί 
διά τό οχυρόν τοΰ τόπου καί διά τό δύνασθαι τούς Μεσσηνίους έν άνάγκτγ 

εύκόλως προσπορίζεσθαι τά αναγκαία έκ τών πρός Ν και Δ φιλικώς πρός 
αύτούς διακειμένων ομόρων λαών, έφ’ ούς ή επιρροή τής Σπάρτης δεν επε- 

βάλλετο δπως έπί τούς Μεσσηνίους, αλλά καί διά τής τέχνης ώχυρωσεν 

αύτην έπί τοσοΰτον ό μέγας τών Θηβαίων στρατηγός, ώστε ούκ άπεικότως 
Δημήτριος ό Φάριος παρέβαλε τφ κέρα άγελάδος, δι’ ού ό βασιλεύς τών 

Μακεδόνων ήδύνατο νά συλλάβρ τήν διά τήν εύφορίαν αύτής καί χρησιμό
τητα παραβαλλομένην δαμάλει Πελοπόννησον, ής τό έτερον κέρας ήν ό Ά- 
κροκόρινθος *. Καί κατά τήν περιγραφήν τοΰ Παυσανίου φαίνετ’ έχων πολύ 
δίκαιον δ Δημήτριος θεωρών τήν Μεσσήνην διά τήν φύσει καί τέχνρ όχυρω- 

σιν αύτής ώς τό έτερον κέρας τής Πελοποννήσου.Ίδού οι περί τής όχυρώσεως 

λόγοι τοΰ σοφοΰ περιηγητοϋ τής άρχαιότητος" «Περί δέ τήν Μεσσήνην τεΐ- 

»χος, κύκλος μέν πας λίθου πεποίηται, πύργοι δέ καί επάλξεις είσίν ένφκο- 

«δομημένοι. Τά μέν ούν Βαβυλωνίων ή τά Μεμνόνεια τά έν Σούσοις τείχη 
»τοΐς Περσικοϊς, ούτε ειδον, ούτε άλλων περί αύτών ή'κουσα αύτοπτούντων. 

»Τά δέ έν Άμβρώσφ τή Φωκική, έν τε Βυζαντίω καί 'Ρόδφ, ταΰτα γάρ 

»δή τετείχισται τά χωρία άριστα, τούτων Μεσσηνίοις έστίν έχυρωτερον» 
“Ότι δ’ ό Έπαμινώνδας έσκόπει νά άποκαταστήσγι τήν Μεσσήνην όχυρωτε- 

ραν τής Φωκικής Άμβρώσου, τοΰ Βυζαντίου καί τής 'Ρόδου, φαίνεται έκ τών 

μεγάλων διαλογισμών, ούς πρό τής θεμελιώσεως αύτής έν τή μεγάλνι αύ- 
τοΰ διανοία έκυοφόρει, καί ούς ό Παυσανίας έπί τό θρησκευτεκώτερον διατυ- 

ποΐ ώς εξής" «Έπαμινώνδορ δέ ούτε άλλως έφαίνετο ρορδια άζιόμα^ον πό- 

D.lir έποικίσαι Αακεδαιμονίοις, ούτε δπου χρή κτίσαι τής χώρας έξευρίσκει, 

»τήν γάρ Άνδανίαν οί Μεσσήνιοι καί Οΐχαλίαν ούκ έφασαν άνοικιεϊν, δτι 

»αί συμφοραί σφισιν έγεγόνεσαν ένταΰθα οΐκοΰσιν». Ένταΰθα παρατηροΰμεν 
δτι ό Έπαμινώνδας διελογίζετο νά άνεγείρν) αξιόμαχου πόλιν κατά τών Λα
κεδαιμονίων, δπερ δέν ήτο εύκολου εις τά βόρεια μέρη τής Μεσσηνίας" διότι

1 Pouquevil. voyag. en Greo. t. VI. XVIII. 11. p. 33.
2 Αύτ. XXXI. 5, 6.



834 ΠΑΡΝΑ2£Ο2 ΠΕΡΙ ΙΘΩΜΗΕ KAI MES2HNHS 835

οί Μεσσήνιοι Χιά λόγους προληπτικούς δέν ήθελαν νά άνοικίσωσι κα'ι πάλιν 

την Άνδανίαν καί Οίχαλίαν' διότι έκεΐ κατά την στενήν κρίσιν της κεφα

λές των έ'παθον συμφοράς, καί ό τόπος εκείνος ήδυνατο και πάλιν νά έπε~ 

νέγκή τοιαύτας, ώσανεί οί τόποι καί ούχί οί άνθρωποι, αίτιοι συμφορών γί

νονται' ώστε ό μέγας Έπαμινώνδας εύρίσκετο εις την πολιτικήν άνάγκην 

νά συμμορφωθώ πρός τά μι κρά πνεύματα τών Μεσσηνίων, άπεο, ώς φαίνεται, 
δέν ήδύνατο νά έξεγείρν) έκ τοϋ πηλοΰ τών προλήψεων, έν αΐς ήσαν έμβε- 

βυθισμενα’ δια τοϋτο ευρισκετο πολλάκις εις απορίαν, ής ένεκα κατέφευγεν 

εις την θρησκείαν, δι’ ής προσεπάθει νά πείθη τά πλήθη κα’ι τούς ό'χλους. 
"Ωσπερ δ’ άλλοτε ό Θεμιστοκλής έν Άθηναις ποτέ μέν χρησμούς, ποτέ δέ 

την έκ τοΰ σηκοϋ άναχώρησιν τοΰ ίεροΰ δράκοντος παρίστανεν«ίς τούς ό'χλους, 
δπως πείση αυτούς νά έγκαταλείψωσι την πόλιν καί έπιβιβασθώσιν είς τάς 
τριήρεις, ούτω καί ό Έπαμινώνδας θέλων νά πίστωση τούς Μέσσηνίους, 

δτι σκοπεύει νά άποκαταστηση αυτούς εις την πατρίδα και τάς πόλεις αύ
τών άνευ υλικής ιδιοτέλειας, περιενέδυσε τόν σκοπόν αύτοΰ δράματι, καθ’ 8 
παρέστη αύτφ νύκτωρ ιεροφάντης τις άνήρ πρεσβύτης, παραγγέλλων την 

άποκατάστασιν τών Μεσσηνίων. Τοΰ στρατηγήματος δέ τούτου είχε συνερ- 

γόν καί συγκοινωνόν, τόν στρατηγόν τών Άργείων Έπιτέλην τόν Αίσχίνου' 
«τούτον οδν τόν άνδρα έκέλευεν ό δνέιρος, έ'νθα άν της Ίθώμης εύρη πεφυ- 

«κυϊαν σμίλακα καί μυρσίνην, τό μέσον όρύξαντα αύτών άνασώσαι την 

«γραΰν* κάμνειν γάρ έν τφ χαλκφ καθειργμένην θαλάμω, καί ήδη λιποψυ- 
«χεϊν αύτήν. Ό δέ Έπιτέλης, ώς έπελάμβανεν ημέρα παραγενόμενος είς τό 

«είρημένον χωρίον έπέτυχεν όρύσσων ύδρίιγ χκλκγ, καί αύτίκα παρά τόν Έ- 

«παμινώνδαν κομίσας τό τε ένύπνιον έξηγεϊτο, καί αύτόν εκείνον τό πώμα 

«άφελόντα έκέλευεν δ,τι ένείη σκοπεΐσθαι. Ό δέ θύσας καί εύξάμενος τφ 

«πεφηνότι όνείρατι άνοιγε την υδρίαν, άνοίξας δέ εδρε κασσίτερον έληλα- 

«σμένον είς τό λεπτότατου' έπείλεκτο δέ ώσπερ τά βιβλία' ένταΰθα τών 

«Μεγάλων θεών έγέγραπτο ή τελετή, καί τοΰτο ήν ή παρακαταθήκη τοϋ 

«Άριστομένους. Τοΰτον τόν έπελθόντα τφ Έπιτέλει καί Έπαμινώνδφ καθεύ- 

«δουσι Καύκωνα είναι Λέγουσιν, 8ς άφίκετο έξ ’Αθηνών είς Άνδανίαν παρά 

«Μεσσήνην την Τριόπα. . .» Άλλά τφ Έπαμινώνδα: ούκ ηρκεσε μόνον τό 
τέχνασμα τοΰτο άλλά καί χρησμούς ακόμη τοΰ Βάκιδος πρός τόν οικισμόν 
αρμοδίους έπήγε διαδούς «ώς Βάκιδι μανέντι έκ Νυμφών είς άλλους τέ έστιν ■ 

«Ελλήνων καί είς την Μεσσηνίων κάθοδον προειρημένα'

» καί τότε δη Σπάρτης μεν άπ’ αγλαόν άνθος δλεΐται 
» Μεσσήνη δ’ αυτις οίκήσεται ήματα πάντα.

«Έγώ.δέ και περί τής Εί'ρας, δντινα άλώσοιτο τρόπον, Βάκιν έφώρασα είρη- 

»κότα" και οί και τόδε έστί τών χρησμών,

» οί' τ’ άπό Μεσσήνης πατάγφ ζρουνοΐς τε δαμείσης.

«Ώς δέ ή τελετή σφισιν άνευρητο, ταύτην μέν, δσοι τοΰ γένους τών ίερεων 

«ήσαν, κατετίθεντο ές βίβλους. Έπαμινώνδας δέ, ώς οί τό χωρίον, ένθα νϋν 
«έ'χουσιν οί Μεσσηνιοι την πόλιν, μάλιστα εις οικισμόν έφαίνετο επιτήδειον, 

«έκέλευεν άνασκοπεϊσθαι τοϊς μάντεσιν, εΐ βουλήσεται ταύτη καί τά τών 

«θεών έπιχωρήσαι' φαμένων δέ καί τούτων είναι τά ιερά αί'σια, ούτω πάρε- 
«σκευάζετο είς τόν οικισμόν, λίθους τε άγεσθαι κελεύων καί άνδρας μετά- 

«πεμπόμενος, οΐς τέχνη στενωπούς κατατέμνεσθαι καί οικίας καί ιερά οίκο- 
«δομεϊσθαι καί τείχη περιβάλλεσθαι'......  Αύτη μέν δή τη πόλει Μεσσήνην

«έθεντο όνομα, άνώκιζον δέ καί άλλα πολίσματα.»
’Ανέκαθεν μέν ώνομάσθη Μεσσήνη σύμπασα ή χώρα λαβοΰσα τό όνομα άπό 

τής Πολυκάονοψ γυναικός, Μεσσήνης, θυγατρός τοΰ ’Αργείου Τριόπα του Φόρ- 
βαντος' πόλις δμως ούδεμία έλέγετο ούτω πρότέρον είδικώς, δπως λέγει καί 
ό Παυσανίας' «Πρό δέ τής»μάχης, ήν Θηβαίοι πρός Λακεδαιμονίους έμαχέ- 

«σαντο έν Λεύκτροις, καί τοΰ οικισμοΰ Μεσσήνης τής έφ’ήμών ύπό τή Ίθώ- 
«μν), πόΛιν οΰόεαίαν πω κΛηθήναι πρότέρον όοκω Μεσσήνην' εικάζω δέ 

«ούχ ήκιστα 'Ομήρου τοϊς έ'πεσιν' έν μέν γάρ Καταλόγφ τών είς "Ιλιον άφι- 
«κομένων Πύλον καί Άρήνην καί άλλας καταλόγων ούδεμίαν πόλιν Μεσσή- 

«νην έκάλεσεν' έν Όδυσσείφ δέ δηλοΐ μέν καί έν τφδε, έθνος καί ού πόλιν, 

«τούς Μέσσηνίους όντας'
«μήλα γάρ ές ’Ιθάκης Μεσσήνιοι άνδρες ά'ειραν

«σαφέστερου δέ έ'τι περί τοϋ τόζου λέγων τοΰ Ίφίτου

»τώ δ’έν Μεσσήνη ζυμβλήτην άλλήλοιεν
»οί'κφ έν Όρτιλόχοιο.

«τοΰ γάρ Όρτιλόχου τόν οίκον έν τή Μεσσήνη πόλισμα εί'ρηκε τάς Φηράς,^ 

«καί τόδε έξηγήσατο αύτός έν τη Πεισιστράτου παρά Μενέλαον άποδημίρρ’ 

»ές Φηράς δ’ ϊζοντο Διοκλήος ποτί δώμα»
«υίέος Όρτιλόχοιο» 3.

Άποκατέστη δέ τφ χρόνφ ή Μεσσήνη πόλις λαμπροτάτη καί έ'νδοζος, καί 

σχεδόν ισότιμος τή Κορίνθφ, έ'χουσα ιερά, καί άλλα δημόσια κτίρια λαμπρά 

καί άζιοθέατα, ών καί σήμερον έ'τι τά διασωθέντα λείψανα κινοϋσι τόν θαυ

μασμόν, καί ών έκαστον θέλομεν περιγράψει παρακατιόντες έν οίκείφ τόπφ.

'Η μόνη κηλίς τής Μεσσήνης έν τή ιστορία; είναι, δτι οί πολϊται αύτής έ- 
γένοντο οί καταστροφεΐς τοΰ καλοΰ κάγαθοΰ Φιλοποίμενος, τοΰ τελευταίου

4. ’Άρα έπλανήθη δ γυμνασιάρχης κ. Ν. Πετρής, γράψας τάδε' «Καί Sv μή 
Ιστορικώς ήτο γνωστόν οτι δ τών Άργείων στρατηγός Έπιτέλης ήτο δ τό σχέ- 
διον ύποτυπώσας τής πόλεως, καί δ ιθύνων τά τής έκτελέσεως αύτοΰ» (Παρνασ. Β', 
128). 'Αρχιτέκτονας έπιτηδείους διά τοιαΰτα έργα προσεκαλέσατο δ Έπαμινώνδας καί 
αύτός ίθυνε τήν έκτέλεσιν καί ούχί δ Έπιτέλης.

2. Άργαιολ. και Ίστορ. Έρευν. περί Φαρών και Καλαμών ΆΟ. Πετρίδου α. 8.
3. Αύτ.ΐν» 4, 2, 3 κεξ.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΕΡΙ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 837836

άνδρός τής άρχίίίας 'Ελλάδος* δ άχρεϊος Δεινοκράτης καί τό κόμμα αύτοΰ, 

έπιχαιρούσης τνίς 'Ρώμης, προέβη εις τήν πραγμάτωσιν του καταστρε

πτικοί τή πατρίδι ημών επιχειρήματος εκείνου, οπούς και άλλοι άλλα- 

χοΰ τνίς 'Ελλάδος τά 'Ρωμαίων φρονοΰντες διευκόλυναν τήν και έπ’ αυτές 

έπέκτασιν τής εξουσίας αυτών, καϊ κατά συνέπειαν έφ’ βλου τοϋ τότε γνω

στοί) κόσμου. Άλλ’ή Μεσσήνη έπϊ 'Ρωμαίων δέν έ'παθε βλάβην τινά πολύ 

σπουδαίαν, ούδ’ έπί τών Αύτοκρατόρων τής 'Ρώμες ύπέστη υφεσίν τινα τνίς 
προτέρας αυτές εύδαιμονίας κα'ι τοΰ πλούτου’ συνετήρει δέ και διέσωζε πάντα 

τά άριστοτεχνήματα αυτές έως Παυσανίου, ή'τοι μέχρι τής Γ' σχεδόν έκα- 
τονταετερίδος μ.'Χ.,καθ’ ήν δ σοφός Καππαδοκεύς περιηγούμενος έ'φθασε καί 

εις τήν ώραίαν ταύτην έ'τι τες Μεσσηνίας έπώνυμον πόλιν, jial είδε συντη- 

ρουμένους έτι τούς ναούς, τά άγάλματα, τάς εικόνας, τό Γυμνάσιον, τό Στά- 

διον, τό Θέατρον, τά τείχη καί τά λοιπά, άτιν^ρ κα'ι περιέγραψεν ώς αύτό- 
πτης πιστώς καϊ άκριβώς, ώς θέλομεν ϊδεΐν παρακάτιόντες έν έκτάσει.

Πότε κατεστράφη ή Μεσσενε, δέν δύναται τις νά εί'πη ένάκριβείκ’ ώστ’ 

έξ άνάγκης καταφεύγει εϊς συμπεράσματα κατά τό μάλλον κα'ι ήττον προσ- 
εγγίζοντα εις τεν άλήθειαν’ κατά ταΰτα λοιπόν φαίνεται δτι ή Μεσσενε 

κατεστράφε ύπό τών Γότθων, οίτινες πολλάς πόλεις κα'ι χώρας έλλενικάς 
κατέστρεψαν καί κατηρήμωσαν, ώς περιπλέοντες διά τεν ασθένειαν τοΰ Βυ- 

ζαντιακοΰ κράτους άπάσας τάς έλλενικάς θαλάσσας άφόβως καί άνέτως μέ 

άπειροπληθή πλοία, καθά περιγράφει Προκόπιος ό Καισαρεύς έν τη πολυτίμω 
αύτοΰ ίστορίη.1 "Εκτοτε ή Μεσσενε δέν άνέλαβε πλέον, άλλ’ έ'μεινε κατε

στραμμένε, έχουσα τό πολύ κώμεν Πνά έν τη αύτής περιφερεία, δπως σή
μερον έ'χει τό λεγόμενον Μαυρομμάτι, δπερ διαιρείται εϊς δυο’ εϊς τά κυ

ρίως Μαυρομμάτι κα'ι εϊς τό Σιμύζα^ έξ ών τό μέν έχει 60 οικογένειας, 
τό δέ 25. Καί τοΰ μέν πρώτου αί οίκίαι είσ'ιν έκτισμέναι σχεδόν σύμπασαι 

έκ λίθων άφηρεμένων έξ αρχαίων οικοδομών, ών τά έρείπιά εϊσιν ένταΰθα 

παμπληθή, επειδή έδώ βλέπει τις λίθους μεγάλους τετραγώνους, έκεϊ στά

λας έμιθραόστους κα'ι κατερριμμένας καί διεσπαρμένας πολλαχοΰ,ώς τά όστά 

σκελετού τίνος, έξ ών άλλα μέν έδφ, άλλα δέ εϊς τά πέριξ είσ'ιν έσκορπι- 

σμένα, ώστε κινείται εϊς οίκτον., ινα με εϊ'πω, εϊς δάκρυα ό φιλόπατρις έπι- 

στήμων, ό αισθανόμενος έν έαυτώ άλγος διά τήν έλεεινήν πτώσιν τίίς άτυ- 
χοΰς πατρίδος καί διά τεν θλιβεράν αύτίϊς κατάστασιν. Τό χωρίον ευρίσκε

ι. Προκοπ. Καισαρ. Ίστορ. Γοτθικ Πολέμ. Γ', κζ' κεξ. εκδ. Βενετ. 1829.
2. Τό όνομα τοΰτό έστιν αλβανικόν, σύνθετον εκ τών. λέξεων «σι», και «μόζα» . 

Καί ή μέν μεταφραζόμενη είς τό έλληνικόν σημαίνει = ώς, ή δέ μυϊαν, καί τό 
δλον σιμυζα — ώς μ,υϊα, ήτοι τό χωρίον τοΰτο προσετέθη είς τό Μαυρομμάτι, ώς 
ή μιιΐα προσκολλαται εις τά όλης μεστά σώματα- έν άλλοις λόγοις σημαίνει την Υστε
ρινήν καθίδρυσιν τοΰ χωρίου τούτου έπί Άλβανοκρατίας. Σημειωτέου δ’ δτι έν Μεσση
νία πολλαϊ κώμαι έ'χουσιν ’Αλβανικός ονομασίας, ώς Γ κ ου ρ τζ ό γ λη Άλβανιστί ση
μαίνει πέτρα τοΰΓιώργη, Μ π ι σ π ά ρ δ η — δύο φοράς Λευκή, άσπρη, κώμη 
κλ. Γ γ λ ε ι ά τ α = μακρουλή, καί άλλα.

*rat νΰν εϊς τεν ρίζαν τοΰ βουνοΰ τής Ίθώμης, και κάτωθεν τοΰ χωρίου τά 

ερείπια τών ναών,τοϋ Γυμνασίου, θεάτρου, Σταδίου κλπ. πλεροΰντα τήν κοι

λάδα, ή'τις τανΰν σκεπάζεται ύπό σταφιδώνων, αμπέλων καί πληθυος δια

φόρων δένδρων, καρποφόρων καί με, άτινα κατασκιάζουσι τά λείψανα τίίς 

περίφημου Μεσσήνης. Πέραν δέ τούτων είναι τό β' χωρίον, τό Σιμύζα. ΊΙμί- 

σειαν ώραν κα'ι όλιγώτερον απέχει τοΰ Μαυρομματίου τό Δίπυλον τό περι- 
βόητον, καθώς και τά τείχε, άτινα περιέκλειον την άρχαίαν πόλιν άπαντα- 

. χόθεν πλήν τοΰ βουνού Ίθώμες, δπερ έκέκτητο ιδίας οχυρώσεις, ώς θέλομεν 

ϊδεΐν ακολούθως.1

Άλλ’ ημείς ένταΰθα πρώτον .μέν θέλομεν περιγράψει .τά ερείπια τίίς έπί 
τοΰ ορούς αρχαίας Ίθώμες, τά καί νΰν διασωζόμενα, και ύστερον καταβαίνον- 

τες κάτωθεν τοΰ ορούς είς την άρχαίαν Μεσσήνην, Θέλομεν κάμει μνείαν πα
σών τών άξιολόγων οικοδομών της πόλεως, άρυόμενοι την περιγραφήν αύτών 

έκ τοΰ Παυσανίου, θν καί προτιμώμεν παντός άλλου’ έ'πειτα θέλομεν πέρΐ- 
γράψει τά λείψανα αύτών καί τάς περισωζομένας έπιγραφάς. Τέλος δέ πάν

των άφ’ ου περιγράψωμεν κα'ι την είς τάς πλευράς τίίς Ίθώμης Μονήν, την 
σήμερον λεγομένην «Βον-Ικάρου», θέλομεν δεμοσιεύσει και τά έν αύτή 

εύρεθεντα τέσσαρα Σ'·γγίλλια γράμματα, καϊ ούτιος έ'πειτα θά φθάσωμεν είς 
τό πέρας της παρούσες ημών έπιστημονικής πραγματείας, δπως έξ άρχής 
ήβουλόμεθα, καϊ δπως τό περϊ αυτής σχεδιογράφημα διεχαράξαμεν.

δ' ΙϊερΙ τόόν βωζομ-ένων έρεεπέων Ίθώμης.

Κα'ι περϊ μέν τής έπ’ αυτής δή τής κορυφής τής Ίθώμες κείμενης παναρ

χαίου ομωνύμου τφ δρει πόλεως, ολίγα έχομεν νά προσθέσωμεν εϊς δσα έν 
τοϊς έμπροσθεν εί'πομεν, διότι πλήν τών έρειπίων τών οχυρώσεων αυτής καϊ 
τοϋ ίεροΰ τοΰ Ίθωμάτα Διάς, ούδέν άλλο παρέμεινεν έν αύτή* φρονώ δέ οτι 
ούδέ έ'σχε την εύκαιρίαν κατά την άρχαιότετα νά έπιχειρήσ·/) δημοσίας ά- 

ξιολόγους οϊκοδομ.άς, καθόσον έν καιροΐς δεινοΐς, ώς εί'δομεν, οί Μεσσήνιοι 

προσέφευγον έκεϊσε πρός προφύλαξιν εαυτών και άντίστασιν κατά τών Σπαρ

τιατών, καϊ τότε βεβαίως δέν ειχον καιρόν πρός άνέγερσιν οικοδομών άλ
λων έκτος τών οχυρώσεων, άς έπεχείρουν έξ ανάγκης πρός σωτηοίαν εαυτών, 
Κεετά δέ την Πελασγικήν έποχήν, καθ’ ήν καϊ συνφκίσθη, ώς εί'πομεν, έκέ· 

κτητο μόνον Κυκλώπεια τείχη και τό ιερόν τοΰ Ίθωμάτα, άλλά καϊ ταΰτα 
οί έπελθόντες ΊΙρακλεΐδαι κατέστρεψαν, τό δέ ιερόν τοΰ Ίθωμάτα έπϊ πολύ

4. Τά ερείπια τής Μεσσήνης έμενον άγνωστα είς τόν πεπαιδευμένον κόσμον εω.ς 
του Γάλλου Φουρμόντου, πρώτου άνακαλύψαντος αύτό, κατά Π ουκεβίλλον (έ'νθ’άνωτ.) 
και καταλιπόντος χειρόγραφον περιγραφήν είς τήν Βασιλικήν Βιβλιοθήκην τής Γαλλίας 
memoires do 1 Acad, des inscript, etc. VII, 355. Μετά ταυτα πλεΐστοι όσοι τών Ευ
ρωπαίων σοφών περιηγητών, ών έπιφανεΐς εϊσιν ό "Αγγλος Δήκιος καϊ ό Γερμανός 
Κουρτιος, επεσκεφθησαν αύτό καϊ περιέγραψαν έκόόντες καί τννας έπιγραφάς.
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έμενεν έγκαταλελειμμένον, έως ου ό βασιλεύς Γλαύκος, καθά έί'δομεν έν τοΐς 
έμπροσθεν, έπανήγαγε τά πρότερον σέβας. “Ύστερον δ’ οί Μεσσήνιοι διεσκεύα- 

σαν τά Κυκλώπεια, δπως άν αύτοΐς χρησιμότερα γένωνται έν τοΐς πολέ- 

μοις, καί τούτων τά ερείπια. σήμερον διασώζονται έν τοΐς πολλοΐς μέρεσιν 

εως δύο όργυιάς άνωθεν τοϋ εδάφους σώα καί αλώβητα, έξ ογκολίθων συγ

κείμενα κολοσσιαία, έν άλλοις δέ μόλις φαίνονται' πρός δέ τό ’Ανατολικόν 

παρατηρούνται εις πάσαν άτραπόν, άγουσαν πρός τά πλάγια τοϋ δρους, προ

μαχώνες η επάλξεις, δπως μη δύνωνται οί Σπαρτιαται νά προχωρώσιν ανε
νόχλητοι πρός τό δρος έκ της πεδιάδος έξ άλλων πλησίων κειμένων μερών 
άνερχόμενοι' ούτως ό επιστήμων ερευνητής έπ’ αύτών τών πλατέων οχυρω
μάτων βαδίζων διά τής όφρύος τοϋ δρους έξικνουμένων, δύναται νά περιέλΟν) 

σύμπασαν την κορυφήν αύτοϋ έπ’ αύτών τών σοβαρών ερειπίων πατών πλην 
τοΰ Νοτίου μέρους, καθ’ θ κατεστράφησαν παντελώς, διότι έκεϊθεν τό δρος 

είναι βατόν, και οί κάτοικοι τοΰ Μαυρομματίου άναβαίνοντες γεωογοΰσι τά 

μέρη εκείνα σπείροντες κριθήν και σίτον' “ίνα δ’ άποκαταστήσωσιν αύτά γεωρ- 
γησιμα, βεβαίως άπέσυραν η κατασυνέτριψαν κατά καιρόν τούς λίθους.

Εις δέ τό εμβαδόν τοΰ περιτετειχισμενου χώρου ύπάρχουσι σήμερον τά ε

ρείπια τοΰ ναοϋ τοϋ Ίθωμάτα Διός, έφ’ ών άνηγέρθη ύστερον ό χριστιανι
κός ναός τής Παναγίας «’σ τδ Καθοδικό» έπιλεγομένης, ώς θέλομεν ίδεϊν έν 

οίκείφ τόπω τά περί της Μονής περιγράφοντες. Τά έρείπια ταΰτα τοϋ αρ
χαίου ναοΰ φαίνονται καί σήμερον έξωθεν τοΰ εδάφους 1 μέτρον γαλ

λικόν, κά'ι 0,4 έν πολλοΐς' καί τό μέν πλάτος τοΰ σηκοΰ ήν 6 μέτρων καί 

0,48, τό δέ μήκος 9 μ. και 0,31. Είς δέ την εί'σοδον τοΰ σημερινού ναοΰ 
κατά την δεξιάν τώ είσερχομένφ παραστάδα της θύρας, συγκειμένην έκ λί

θων αρχαίων, ύπάρχει είς ένα τών λίθων τούτων πρός τό εσωτερικόν τοΰ τεί

χους, μόλις φαινομένη, καί κατά κάθετον γεγραμμένη, ώς φαίνεται σήμε

ρον, η έξης έπιγραφή.

Λ: . . . · ΠΙΟΙΔ: 11 
ΜΑΡΧΙΔΙ-Κ ΚΑΙ 
ATTAKOC ΔΙΙ 

ΟΩΤΗΡΡ
Τοΰ λίθου τό μήκος είναι 0,90, καί 0,36 τό πλάτος, της δ’ άλλης πλευ

ράς, οσον έφαίνετο καί ηδυνηθημεν νά καταμετρησωμεν, είναι τό πλάτος 
0,29. Ώς δέ έκ της παλαιογραφίας είκάζομεν ή έπιγραφη αυτή είναι τών 

'Ρωμαϊκών χρόνων, καί ί'σως αναθηματική.
4. Διαμφισβητούμενον είναι &ν ό Ίθωμάτας Ζεύς ύπηρχεν αίμόδιψος θεός, δπως 

λέγει ό κ.Ν. Πετρής (Παρνασ. Β', σ. 127)· διότι ή απαίσιος άνθρωποθυσία παρά τοΐς 
άρχαίοις "Ελλησιν ύστερον ύπεισήλθε διά τήν μετά ξένων εθνών άνάμιξιν, άλλά καί 
τότε είς σπανιωτάτας περιστάσεις ήν έν χρήσει, καθ’ ας άλλοι σκοποί δπεμιραίνονται, 
καί ούχί αιμοδιψία, δπως π.χ. παρά τοΐς Καρχηδονίοις παρατηρεΐται. Περί τούτου άλ
λοτε πλείονα. (ί'δε έμόν λόγον περί φιλοσοφίας καί διαφόρων φιλοσ. συστημ. έν "Σω- 
τήρι» 4878 Ζ', σελ. 98 ζέξ).

’θ σημερινός χριστιανικός ναός έχει καί παρεκκλήσια* α' τόϋ'άγίου Ίωάν- 
νου, παρ’φ ή χρονολογία άπό κτίσεως μένκόσμ.ου ζρκ’,άπό δέ Χρίστου ^χις·’, 
άλλ’ είναι πολύ μεταγενεστέρα ή οικοδομή αυτή, β' Έξομολογητήριον* τοΰτο 

μοί έκίνησε πολύ τήν περιεργίαν' διότι εις ούδεμίαν άλλην μονήν πούποτε 
τοιοΰτόν τι εϊδον' άπανταχόθεν ούδ’ ή ελάχιστη θυρίς έπιτρέπει εί'σοδον φωτός, 
ώστε δ έξομολογούμενος ύπό δέους καί κατανύξεως κατεχόμενος έξηγορεύετο 

τάς αμαρτίας είς τόν ένδοθεν τοΰ^ίεροϋ καθήμενον πνευματικόν, καί μή εις 

δψιν έρχόμενον τοΰ έξομολογουμένου, ύπό τήν λάμψιν κανδηλών καί λαμπά
δων άνημμένων ένώπιον τών εικόνων, γ' "Αλλο παρεκκλησίου πενιχρόν, καί 

άγνωστον είς τίνος άγιου μνήμην καθιέρωται. ’Ολίγον δ’ άπωτέρω άλλα τινά 
οικήματα εύρίσκονται, χρήσιμα τοΐς μ.οναχοΐς, δτε κατωκουν έκεϊ’ είς δέ μο

ναχός σήμερον μένει διά τήν υπηρεσίαν τοΰ ναοΰ, οί δ’ άλλοι διατρίβουσιν 

είς τήν πρό χρόνων κάτωθεν τοΰ όρους άποκαταστάσαν νέαν Μονήν, ήτις λέ

γεται ίδισσ «Βονρχάγος», ως όψόμεθα έν οίκείω τόπφ. 'Ο περιφανής Ιίουρ- 
τιος έπέτυχε προσδιορίσας πρός Άνατολ. τοΰ ναοΰ τόν χώρον ένφ έγίγνοντο 

οί άγώνες καί οί κύκλιοι χοροί τών Ίθωμαίων' * έπειδή άλλη τοποθεσία ανά

λογος πρός τοιοΰτον σκοπόν δέν ύπάρχει άλλαχοΰ, είμ,ή έκεϊ, ό'που καί σή

μερον έτι φαίνεται ή άλως, ή ποτέ χρήσιμος τοΐς μοναχοϊς' ουτοι δ’ έπορί- 
ζοντο ύδωρ έκ δεξαμενών ών τινες καί σήμερον έτι φαίνονται, άλλά κατε
στραμμένα!.

&' lisps τών αρχαιοτήτων τίξς άρχαέας Μεββήνης.

’Εντεύθεν καταβαίνοντες τούς όρους, καί φθάνοντες παρά τήν οδόν, ήτις 
άγει πρός άνατολάς πρός τήν κατωφέρειαν τοΰ όρους, παρ’ ή ή νέα Μονή, 
καί πρός τήν πεδιάδα, ήν διαρρέει ό Πάμισος, είς τό διάσελου τό μεταξύ 

Ίθώμης και Εύ'ας, άπαντώμεν πηγήν, ής οί λίθοι άπαντες ές αρχαίων οι
κοδομών, καί δεξιά ταύτης τώ καταβαίνοντι προμαχών μέγας καί πύργος 

κατεστραμμένος' σώζονται όμως κατά τό πλεΐστον, ώστε άπαντώνται εί'κοσι 

τέσσαρες σειραί λίθων' δύο ποΛεμύτρουπαι είς έκάτερον μέρος αξιοπερίερ
γοι διά τήν κατασκευήν των, καί δύο θύραι ή μέν πρός Ν ή δέ πρός Α καί 
δύο παράθυρα πρός Β καί Α* ί'σως ένταΰθα έμενε σταθμός στρατιωτικός, 

δπερ είναι πολύ πιθανόν, λατινιστί drungus καλούμενος, έξ ου τό Βρούγγά- 
ρι.ο<: (drungarius) δ άνήκων τφ drungo στρατιώτης, ώς εί'πομεν έν τοΐς έμ

προσθεν ικανά περί τούτου'. Στρέφοντες έπειτα πρός τήν κοιλάδα τήν περι- 
κλείουσαν τήν άρχαίαν πόλιν Μεσσήνην, άπαντώμεν μετά ώρας τήν Ά- 

κρόπολιν τής λαμπράς ταύτης πόλεως έπί λόφου κειμένην, έφ’ ής άναβαί

νοντες εύρίσκομεν παντοϊα έρείπια διαφόρων λαμπρών οικοδομών, οίον, ναών

1. Peloponn. 41, σ. 156 κεξ.
3· Αύται λέγονται καί πολεμήστραι, έν δέ τή Ήπείρφ ιδίω όνόματι μ « σγ ά λ ι α. 
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καί λοιπών. “Ένταΰθα άπαντφ καί ύπόνομός τις στενή διευθυνομένη πρός τό 
Μαυρομμάτι 1 κα'ι ιδία πρός τό άνω μέρος τοΰ χωρίου, δπου εύρίσκεται ή 

περιώνυμος πνίγη KJeyvdf’a ~, ή'τις φαίνεται συγκοινωνούσα μετ’ αύτης, ώς 
εικάζεται έκ της ύπονόμου έξ ής έξέρχεται τό ύδωρ, έκ τετραγώνων δέ 

παλαιών λίθων συγκείμενης κα'ι πρός τά έκεϊ τεινούσης μέχρι τινός. Ώνο- 
μάσθη δέ αύτη κατά μέν τούς μεσσηνιακούς μ.ύθους διά την άπό τών Κου

ρητών κλοπήν τοΰ Διός, καθ’ ήν έλουον αυτόν κρυφίως ένταΰθα αί Νύμφαι, 
Νεδα καί Ίθώμη, κατά δέ τάς φυσικάς παρατηρήσεις, διότι' δέχεται τό 

ύδωρ δι’ ύπογείου διόδου άλλαχόθεν, κα'ι, ούτως είπεΐν, κλέπτει αυτό δι’ύπο- 

νόμου έξ άλλου μέρους.
Έκ της ακριβούς δέ και σαφούς περιγραφής τοΰ Παυσανίου 3 γίνεται κα

τάδηλον, οτι η πόλις Μεσσήνη ήν έκ τών όχυρωτέρων καί ώραιοτέρων πό
λεων της ’Ελλάδος, κα'ι διά τοΰτο ό Στράβων 4 παραβάλλει αύτήν μέ 

την Κόρινθον καί δικαίως’ διότι παρατηροϋμεν δτι δ Έπαμινώνδας έλαβεν 

άπαντα τά μέτρα, άτινα δύνανται νά άποκαταστήσωσι πόλιν τινά μεγά- 

λην, ΐσχυράν κα'ι εύδαίμονα’ η δ’ ευδαιμονία καί ισχύς της Μεσσήνης άπα- 
δεικνύεται άπό την έκτασιν της πόλεως, άπό τά πολλά ίερά και ναούς, άπό 
την πληθύν τών άγαλμάτων,ζωγραφιών κα'ι λοιπών δημοσίων οικοδομών,οιον, 

τοΰ μεγάρου τών Κουρητών,τοΰΊεροθυσίου,τοΰ Γυμνασίου,Σταδίου, Θεάτρου κλ. 

Έπί Παυσανίου άπηριθμοΰντο έν αύτγ δέκα έπίσημοι ναοί, διασωζόμενοι έπ’ 

αύτοΰ οΐον, ό της Δήμητρος, δςπερ έθεωρεϊτο ίδίρρ άγιος παρά τοϊς Μεσσηνίοις, δ 
τοΰ’Ασκληπιού πλήρης άγαλμάτων άξιοθεάτων, ό της Μεσσήνης πλήρης γρα

φών τοΰ περίφημου ζωγράφου Όμφαλίωνος, τό περίφημου Ίεροθυσιον τών 
Μεσσηνίων έχον πολλά Θεών άγάλματα, άπερ ό Παυσανίας δέν ηθέλησε νά 

άπαριθμ.ήσν), ώς τά άλλα, ούδέ τούς τρίποδας, έτι δέ καί άλλοι ναοί, ους 

δύναταί τις νά ί'δη παρά Παυσανί^ 5. Άγάλματα δέ περίφημα άπαριθμοΰν- 

ται εί'κοσιν, έξ ών τινα ύπό τοΰ περίφημου γλύπτου Δαμοφώντος, ώς καί 
συμπλέγματα τρία, εικόνες δέ πλέον τών έξ, μάλιστα η τοΰ Έπαμινώνδου 

εις τό Ίεροθυσιον κειμένη, ήν χαλκή, ώς καί τό άγαλμα αύτοΰ ήν χάλκι
νου, παρομοίως καί τό τοΰ Άριστομένους’ έν δέ μόνον έξαιρετικώς έκ χρυσοΰ 

καί λίθου, τό της προμήτορος Μεσσήνης, άπαντα δέ τάλλα λίθινα. Εννοεί
ται δ’ οί'κοθεν, δτι ύπηρχον καί άλλα άριστοτεχνήματα έν Μεσσήνη, περί

4. 'Ο κ. Πετρής λέγει δτι τό χωρίον ώνομάσθη ούτως έκ τής αύτόθι ζοφερας 
■πηγής (;).

2. Κλεψύδρα πηγή ύπήρχεν ώς γνωστόν καί έν Άθήναις.
3. Αύτόθ. XXXI, 6, 7 κα'ι ΧΧΧΠ, 1, 2 κέξ 2. VIII. 362.
4. νππ 362.
δ. 'Απάντων τούτων τών ναών σώζονται τά ερείπια εις διάφορα μέρη κάτωθεν τοϋ 

χωρίου «Μαυρομμάτι», εΐ’ς τινας δ’αύτών άνηγέρθησαν και Βυζαντιακοί ναοί, και 
αύτοί έπειτα καταστραφέντες, άλλ’ακριβώς νά είπη τις δτι ο ναός τής Δημητρος π.χ. 
εύρίσκεται εις ταΰτα τά ερείπια, ό δέ τοΰ ’Ασκληπιού είς εκείνα κλ. είναι λίαν τολμη
ρόν, έπειδή άνευ άνασκαφών, δι’ ών καθίσταται θετική πασα γνώσις αρχαιολογική, σή
μερον δέν επιτρέπεται νά έπιδίδωνται εις εικασίας οί επιστήμονες έρευνητα!. 

ών ούδείς λόγος παρά Παυσανία γίνεται,. ούδέ παρ’ άλλφ τινί, διότι ποιον 

πρώτον καί ποιον δεύτερον νά περιγράψωσι καί οί σοφοί έκείνων τών χρόνων, 

ώς καί οί μεταγενέστεροι, καί μάλιστα δσοι ηύτύχησαν νά έπισκεφθώσι 
τοιαύτας πόλεις ώραίας έν Έλλάδι, οία ή Μεσσήνη, περί ής ό λόγος ένταΰθα. 

Αί Έλληνίδες πόλεις έ'γεμον άριστοτεχνημάτων, γλυπτών, γραπτών καί άρ- 

χιτεκτονικών, ώστε ούκ εύχερης άπέβαινεν ή λεπτομερής καί άκριβής περι
γραφή τών διαφόρων καί ποικίλων- έ'ν τινι πόλει τής άρχ'αίας Ελλάδος ύπαρ- 

χόντων καλλιτεχνημάτων παρά συγγραφεΰσιν, οΐος ό Παυσανίας, δς έτερον 
σκοπόν έπεδίωκεν έν τφ σοφώ αύτοΰ πονηματι. Αί τοιαΰται περιγραφαί 
άπαιτοΰσιν είδικάς συγγραφάς, είς άς ήσχοληθησαν μέν τινες τών άρχαίων, 

άλλ’ έξ αύτών δέν διεσώθησαν εί μή άποσπάσματά τινα παρ’ άλλοις συγ- 

γραφεΰσιν, έξ ών ένταΰθα δέν δυνάμεθα νά ώφεληθώμεν. "Οθεν περιγράφο- 
μεν μόνον τά περισωθέντα έρείπια, καί ίδίιγ τά έ'ξωθεν τής έπιφανείας τοΰ 

έδάφοΰς κείμενα, καί δή πρώτον τό μεγαλοπρέστατον Δίπυλον, δπερ σώζε

ται άκέραιον, μόνην βλάβην έ'χον τήν άπο τής εύθείας άπόκλισιν τής μέσης 
μονολίθου στήλης έπί τής παραστάδος τής πύλης τής πρός Αρκαδίαν άπο- 

βλεπούσης’ ή δ’ άπόκλισις καί, ούτως είπεΐν, άποκονμΰησις (έπιτραπήτω 

μοι ή χυδαία αύτη λέξις) φαίνεται ούσα σεισμοΰ άποτέλεσμα. ’Ένθεν καί 
έ'νθεν δέ τοΰ περίφημου τούτου αριστοτεχνήματος έκτείνεται ό άξιοθέατος 

μεγαλοπρεπής περίβολος τής πόλεως, πολύ δικαίως προξενήσας θαυμασμόν 

απεριόριστον τώ Παυσανί^, δστις διά τοΰτο έκφράζεται περί αύτοΰ μεγαλη- 

γόρως θεωρών τήν Μεσσήνην όχυρωτέραν τής Φωκικής Άμβρώσου, Βυζαν

τίου καί 'Ρόδου *, ώς καί έν τοϊς πρότερον εί'ρηται. Έκ τών πύργων δέ καί 

έπάλξεων σώζονται τινες διεφθαρμένοι, άλλ’εις διεσώθη άκέραιος, δέξιόθεν 

τοΰ Διπύλου τω έκβαίνοντι κείμενος, έ'χων δέ τήν λιθίνην αύτοΰ κλίμακα, 

τάς θύρας, τάς θυρίδας τάς πολεμικάς (πολεμήστρας) καί έν γένει διατηρεί 

τήν άρχαίαν αύτοΰ μορφήν τήν τόσφ χρήσιμον διά τάς έπιστημονικάς έρευ

νας’ άλλά δυστυχώς διά τήν έν γένει άμέλειαν τών εθνικών ημών πραγ-' 

μάτων, τήν τόσφ άξιοκατάκριτον καί τήν τόσφ άμαυροΰσαν τήν παρούσαν 
γενεάν τών Ελλήνων, κινδυνεύει καί τό οχυρωματικόν τοΰτο τών άρχαίων 

ύπόδειγμα νά καταστραφή, έν ώ μέ όλίγην δαπάνην ήδύνατο νά συντηρηθή 

άξιόλογα’ διότι είναι τό μόνον τοιούτου είδους λείψανον, δπερ διεξέφυγε θαυ- 

μασίως τών αιώνων τήν καταστρεπτικήν έπήρειαν, καί δπερ έπρεπε νά έπι- 
σπάση τήν προσοχήν τών αρμοδίων. Ό περίβολος έκτείνεται μέχρι τής ρίζης 

τής Ίθώμης καί έκεΐ παύεται, διότι τό άπόκρημνον τοΰ όρους άποκαθιστ^ 
περιττήν τήν έπέκτασιν αύτοΰ’ πρός άριστεράν δέ τοΰ Διπύλου τώ έκβαίνοντι 
έξακολουθεΐ έ·,.-εκτεινόμενος σύμφωνα μέ τήν φύσιν τοΰ έδάφους χωρίς νά ά· 

ποτελή κανονικόν σχήμα’ διότι κύριος σκοπός τών έπί τούτφ ύπό τοΰ Έπα- 
μινώνδου έπιτετραμμένων ήν ή άναγκαιοτάτη όχύρωσις τής πόλεως, καί έ-

4. ’Ένθ’ανωτέρω. .
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γένετο λίαν έπιτυχής καί άνάλογος πρός τόν σκοπόν τοϋτον ό περίβολος έπε- 

κτεινόμενος πρός Ν καί μέχρι τ$!ς ρίζης τοϋ ετέρου δρους Εδας- άλλά τοϋ 

μέρους τοϋ κατά τό χωρίου Σιμύζα δεν διετηρηθησαν ερείπια ούδε τ^ς πόλης 

τ^ς προς Κορώνην άποβλεπούσης, εί καί δι’ άνασκαφών τοϋ Γάλλου Λ εμπά 
έξεχώσθησάν τινες κίονες κατά τό μέρος τοϋτο. Των δέ εντός τοϋ περιβόλου, 

έν αύτίί τγ πόλει κειμένων δημοσίων οικοδομών, ερείπια διασώζονται τά έξης’ 

τοϋ Θεάτρου, δπερ φαίνεται παρομοιάζον τφ έν Άθήναις Διονυσιακή κατά 
την θέσιν καί τόν σχηματισμόν, καί εύρίσκεται παρά τό κοιμητηρίου τοϋ 

χωρίου Μαυρομμάτι, τό κείμενον παρά τόν ναόν τοϋ άγιου Νικολάου νϋν, 
(τό πάλαι δ’ ην, νομίζω, ναός τοϋ Ποσειδώνος ουτινος διασώζονται κα'ι δύο 

είσοδοι)· έν τφ ναω τούτφ σώζεται και μία έπιγραφή, περί ης παρακατιόν- 

τες ποιησόμεθα τόν λόγον, ώς και περί των έν τώ θεάτρω διασωθεισών, εί

κοσι βήματα τοϋ ναοϋ άπεχοντι και έμπεριλαμβανομένφ έν τφ κτηματι τοϋ 
Βασιλείου Κώτσαρη και αδελφών, διακρινομ.ένω δέ διά των πολυπληθών 

τετορνευμένων λίθων, στηλών κατερριμμένων κλ. Προς Ν δέ τοϋ Θεάτρου εύ
ρίσκεται τό Στάδιον, ούτενος ό χώρος δέν είναι έζηκριβωμένος, ώς καλυπτο- 

μένου υπό τών κτημάτων τών χωρικών Μαυρομματίου. ΝΔ .δέ τοϋ Σταδίου 

ύπάρχουσιν έρείπια αρχαίου ναοϋ, καϊ Ν αύτοϋ υπάρχει περικυκλωμένον υπό 

βάτων άνάγλυφον σύμπλεγμα, αριστούργημα τέχνης, παριστών δέ τόν Οί- 
νεως Μελέαγρον καταδιώκοντα τόν Καλυδώνιον κάπρον τγί -συνοδία τεσσά

ρων κυνών, ών οί μ.έν δύο έ’μπροσθεν αύτοϋ, οί δ’ ετεροε δύο όπισθεν κεϊνταΓ 
μανθάνομεν δέ παρά τοϋ Γίαυσανίου^,δτι την λατρείαν της Ααφρίας Άρτέμιδος 

παρέλαβον παρά τών Καλυδωνίων Αϊτωλών οί εις Ναύπακτον έζορισθέντες 

τών Μεσσηνίων, οΐτινες σχετισθεντες έκεϊ διά τό δμορον μετά τών Καλυ
δωνίων έζέμαθον τά κατά την Λαφρίαν κα'ι τόν περιώνυμον Καλυδώνιον κά

προν, 8ν χολωθεϊσα ή "Αρτεμις έξαπέστειήε κατ’ αυτών.
Επειδή δέ τό περί ου ό λόγο; σύμπλεγμα υπάρχει παρά τά έρείπια άρ- 

χαίου ναοϋ, πιθανόν φαίνεται δτι ό ναός ουτος ^ν ό τ?ς Ααφρίας Άρτέμιδος. 
Τό επίθετου τοϋτο της θεάς παρ’ Όμηρω δέν άπαντφ· έστί δέ τών με

ταγενεστέρων χ_ρόνων' πόθεν όμως προήλθε παρά Καλυδωνίοις πότε καί διά 
τί, δέν είναι αρμόδιος τόπος ένταΰθα νά έξετάσωμεν. ’Εν τι) άγορφ Μεσσή

νης ύπαρχε κα'ι τό λεγόμενον μέγαρον τών Κουρητών, ουτινος η θέσις προς 
τοϊς έρειπίοις διακρίνεται κα'ι ύπό της τοϋ λαοΰ φράσεως λέγοντος, 'ς ΐό Πα- 

Λάτι, καί πράγματι βλέπει τις έκεϊ έρείπια παριστώντα οικοδομήν μεγάλην 

έ'κτασιν έχουσαν καί σημαντικήν ουσαν* ή δέ θέσις τ^ς αγοράς διακρίνεται, 
κατά την μαρτυρίαν τοϋ Παυσανίου, έκ τοϋ ύπορρέοντος, υδατος διοχετευο-

1. ΈνΟ’ άνωτ.—Ίλ. I. 533—548. Et Meleagrides et Aetolia ex numismate «Κυριέων» 
apud Goltzhim: interspersis marmoribus quibusdam de Meleagri interitu,et apri Calydonii 
venatione : in lucem vindicates a Laurentio Begero etc. εν Κολωνίφ, 1696, σ. 77 κέξ, Τού
του του άξιολόγου άρχαιολογικοΟ φυλλαδίου ’ίσως έπιχειρήσωμεν την μετάφρασιν. 

μενού έκ τ·ης μεγάλης κρηνης της Κλεψύδρας, δπως καί σήμερον παρά τό 

λεγόμενον Παλάτι όλίγα βήματα μακράν ύπορρεΐ ύδωρ, πολλά ολίγον όμως" 

διότι κατεστράφη ’ό εβλάφθη καιρίως δ οχετός, ώστε υπογειως τό πλειστον 
τοϋ υδατος άπόλλυται άπορροφώμενον, χρησιμεΰον δμως νυν μόνον εις την 
ενδειξιντης θέσεως της άγοράς" πρό τινων χρόνων διεκρίνετο καΓέ'δαφος έ'χον 

μωσαϊκόν περίφημον, άλλ’ δπερ έγώ ούκ είδον, και φαίνεται κατεστράφη 

καί τοϋτο, δπως καί άλλα πολλά ύπό τών γεωργούντων τόν χώρον Μαυρομ- 
ματαίων διά την άμάθειαν, πρόςθες δέ, καί την ακηδίαν τών αρμοδίων.

Και ταΰτα μέν περί τών έπί της έπιφανείας κειμένων λειψάνων τών δη

μοσίων οικοδομών τής Μεσσήνης.1 Δέν είναι δμως' άμφιβολία, δτι έπιχειρου- 

μένων άνασκαφών, άφθονος Αρχαιολογικός πλοΰτος άναφανησεται δλως ά
γνωστος. Νϋν δ’ άναγράψωμεν καί τάς έπιγραφάς, αΐτινες διεσώθησαν.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΒΑΑΑΡΔΟΥ
Ύπό I. Β. ΔΟΓΜΑ

Μετάφρασις
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΖΑΒΙΤΣΔΝΟΥ καθηγητοδ. 2

Τρία ετη παρηλθον, άφότου η Άκαδημεια άπώλεσεν ενα τών μάλλον 

περικλεών αυτής εταίρων, έν τών τιμιωτάτων καί προσφιλεστάτων αυτής 
μελών, τόν Άντάηον ’Ispurv^ior Ba.ldrAor. 'Ο συνάδελφος ούτος, ου μό

νον άπητησεν δπως έν μεγίστν) άπλότητι κηδευθγί, άλλά καί την έκφώνησιν 

παντός έπικηδείου η έπιταφίου λόγου ρητώς άπηγόρευσε. Πλήθος δμώς άπει

ρον παρηκολούθησε τόν νεκρόν μέχρι της τελευταίας αύτοϋ κατοικίας, την 
δ’ επαύριον τοϋ θανάτου αύτοϋ,σπουδαία δημοσιεύματα έξύμνουν τόν άνδρα, 

τιμώντα ουτω διά της μνήμης του την επιστήμην τοϋ τόπου.

Ό έπιστημονικός βίος τοϋ συναδέλφου ημών άπο τελείται ολόκληρος σχε-

4.‘Ο σοφός Γερμανός, καθηγητής τοϋ Μονάχου, κ. Λοίχερος, έν τή τετρακοσιο- 
σελίδφ αύτοϋ περί Κύπρου πραγματεία, πραγματευόμενος καί τά έν γένει εις τόν Ελ
ληνισμόν άναφερόμενα, λέγει δτι ή Μεσσήνη έσώζετο περί τά μέσα τοϋ δεκάτου αίώνος 
ύπό τό βάρβαρον όνομα «Βαλκάνον», καί δτι όμοϋ μέ τάς άλλας διασωζομένας 
έλληνικάς πόλεις έφώτιζέ πως ε’ισέτι κλπ.Ό σοφός καθηγητής δέν Αναφέρει καί τάς μαρ
τυρίας, έφ’ αίς στηριζόμενος παραδέχεται την διάσωσιν καί συντήρησιν τοσούτων έλ- 
ληνικών πόλεων κατά τόν Γ αιώνα, έν αϊς καί τής Μεσσήνης, ήτις είχε τότε τό όνο
μα Βαλκάνον, δπερ ύστερον άπαντφ καί Βουλκάνον καί Βουλκάνη έν τφ Χρυσο- 
βούλλφ τοϋ ’Ανδρονίκου, καθάπερ εΐδομεν έν τοΐς έμπροσθεν. ’Εάν παραδεχθώμεν τό 
Βαλκάνον τοϋ κ. Λοιχέρου, τότε εΰρίσκομεν συγγένειαν μέ τό έπί δρέών τιθέμενου ύπό 
τών Τούρκων όνομα Βαλκάνι,καί είναι όρθότερον διά την σημασίαν, άλλά τότε πώς 
έξέπεσεν εις τό Βουλκάνον τό έ'χον την έναντίαν τοΰ ηφαιστειογενούς δηλαδή 
σημασίαν; ό χρόνος θέλει έπενέγκει καί έπί τούτου, ώς καί έπ’ άλλων πολλών μεσαιω
νικών την άνάλογον διαφώτισιν. (’Ίδ. Κ λ ε ι οΰ ς άρ. 894. δ Αύγουστου 4 878.)

'2 Seance publique annuellc de Γ Academie des sciences du 10 Mars 1879. ELOGE DE 
M. JEROME BAI.ARD, par M, J. B. DUMAS, secretaire perp0tueldel’ Institut de France.
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Siv έκ μιάς καί [χόντις άνακαλύψεως, γενομένης έν αρχή του σταδίου αύτοϋ. 

Θυμ,ήρης δθεν καθίσταται ήμΐν ή έξέτασις τής νεανικές ηλικίας τοΰ Βαλάρ- 
δου, κα'ι διά την μεγάλην δόξαν ήν αυτή προσεπορίσατο αύτφ, και διά την 

έκτακτον τούτου πρωϊκαρπίαν, ής τά παραδείγματα σπανίζουσιν έν τγί όστο- 

ρί<η τνίς επιστήμης.

Ό Βαλάρδος έγεννήθη έν οίκίσκφ τινί τοϋ προαστείου Figeeiroiles, έν 
Μονσπελλιέρφ την 30 Σεπτεμβρίου 1802. ’’Αν κα'ι οί γονείς αΰτοΰ, άμπελο- 
κόμοι τό επάγγελμα ήσαν άποροι, η Θεία ό'μως Πρόνοια άντήμειψεν αυτόν 
δι’ άλλων δωρημάτων, δι’ ά δέν ήδύνατο νά φαν?) αχάριστος, παρασχοΰσα 

αύτφ την ίσχυράν προστασίαν τής άναδόχοο του, της κυρίας Βικεντίου.Ή γυνή 
αύτη, θέσιν δευτέρας μητρός παρ’ αύτφ κατέχουσα, έπί τοσοϋτον έθέλχθη 

έκ της καλής συμπεριφοράς καί τής διανοητικές άνάπτύξεως τοΰ παιδός 
τούτου, ώστε άνέλαβε τάς δαπάνας της παιδεύσεώς του. Τοιουτοτρόπως ό 

Βαλάρδος, άντ'ι ν’ άκολουθήση έν μετριότητι η μάλλον είπεΐν έν στερήσει 

τό επάγγελμα τοΰ πατρός αύτοΰ, κατετάχθη ώς μαθητής έν τφ ,λυκείφ τοΰ 
Μονσπελλιέρου. Τά εισοδήματα ό'μως τών συγγενών του ήσαν μηδαμινά, καί 
αύτη δέ ή άνάδοχός του δέν ήτο πλούσια’ ώς έκ τούτου ό Βαλάρδος μόνον 

στερήσεις έν τη νεότητί του γνωρίσας, έδιδάχθη διά τοϋ σκληροδιαίτου καί 

χαλεποΰ βίου δν διήγεν, οτι πρέπει ν’ άναπαύηται έν τφ όλίγφ, yx ύπομένη 

έν κακουχίαις, καί νά ύπερνικφ τά πάντα. Απαθής οθεν είς τό ψΰχος ή 
τόν καύσωνα, καρτερός έν μόχθοις, εχθρός πάσης πολυτελείας, άδιάφορος 

πρός πάν είδος εύζω’ίας, διήγε τόν βίον έν Παρισίοις ώς διαβάτης οδοιπόρος, 

ύπό τήν σκηνήν του σταθμεύων. Πιστός είς τά απλοϊκά αύτοΰ ήθη, ό Βα
λάρδος, κα’ι ώς καθηγητής έν τφ Κολλεγίφ της Γαλλίας, καί έν τη Σορβόνη, 

κ»ιί ώς γενικός έπόπτης της άνωτέρας έκπαιδεύσεως, καί ώς μέλος τής Ά- 
καδημείας τών έπιστημών καί τοΰ συμβουλίου τής δημοσίας παιδεύσεώς και 

τέλος ώς άνήρ σεβόμενος καί τιμώμενος παρά πάντων, άμα είσήρχετο έν τή 

κατοικίγ. αύτοΰ, ής ή άπλότης τών έπίπλων καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ πτωχότατου 
σπουδαστοΰ θά κατεφρονεϊτο, έθεώρει εαυτόν εύτυχή ώς έν μέσω εξαίσιας 

εύαρεστήσεως ευρισκόμενον καί ήσθάνετο έν αύτη τήν ηδονήν έκείνην, ήν 

ταξειδιώτις χελιδών αισθάνεται, έπανευρίσκουσα τήν έξ άργίλλου φωλεάν 

της, τήν προστατεύσασαν τήν νεότητά της. Έ ζωηρά αύτοΰ φαντασία έξω- 
ράιζεν άλλως τά πάντα, και αύτός δ’ ό άπλούστατα διεσκευασμένος θαλα- 

μΐσκός του άνεμίμνησκεν αύτφ τάς μάλλον εύτυχεΐς τής νεότητός του 

στιγμάς.
"Αμα τελεσθείσης τής πρώτης αύτοΰ άνατροφής,ό Βαλάρδος τή είσηγήσει 

τής άναδόχου του είσήλθεν ώς μαθητευόμενος εν τινι φαρμακείφ,ού μ.ακράν 

τής οικίας αύτής κειμένφ. Πάντες έν Μονσπελλιέρφ, ένθυμοϋνται μετά πό

σης στοργής ή αγαθή αύτη γυνή, ώς τήν άπεκάλουν, έμερίμνα υπέρ τοΰ 

προστατευομένου αύτής, έπιδαψιλεύουσα κατά τήν νεότητα αύτοΰ τάς αύ- 

τάς μητρικάς φροντίδας, άς καί κατά τήν παιδικήν αύτου ηλικίαν πα- 
ρέσχεν.

"Αν ό Βαλάρδος κατεγίνετο είς τήν. φιλολογίαν ή'θελεν άναντιρρήτως έπι- 
δόσει’ συζήσας ό'μως έπί αρκετόν χρόνον μετά τών βιβλίων, είς τό χάος 

τοΰτο τών ίδεών, ήθέλησε νά ζήση καί μετά τής πραγματικότητος, ερχό

μενος είς συνάφειαν καί μετά πραγμάτων θετικών. Αί έργασίαι τών φαρμα

κείων άποτελοΰσιν ώς γνωστόν, τό άριστον τών σχολείων δι’ άνδρα οξύνουν 

καί περιεσκεμμένον, καθό περιστρεφόμεναι έπί προϊόντων προερχόμενων έξ 

ορυκτών, έκ φυτών κα’ι έκ ζώων. Αύται διδάσκουσαι τό άποτέλεσμα τής 
αμοιβαίας τών προϊόντων ένεργείας, καθώς καί τά κατά τήν έπίδρασιν τοΰ 

άέρος, τής θερμότητος καί τών διαλυτικών σωμάτων έφ’ έκαστον τούτων, 

έπιτρέπουσι τήν χρήσιν τών έν αύτοϊς ύλών καί δυνάμεων πρός σωτηρίαν τοΰ 

άνθρώπου. Συντελέσωμεν ό'θεν ΐνα μή διαφθαρή τό έπάγγελμα τοΰτο, μεθ’ 
ου πολλάκις ή Άκαδήμεια συνεσχέτισε τά έργα της, διότι ή φαρμακευτική, 

ή'τις έπί πολλούς αιώνας άντέταξε τά διδάγματα τών πραγμάτων ποός τό 

πνεΰμα τοΰ συστήματος και ή'τις άπεσόβησε τούς όνείρους τής άλχημείας, 

συνετέλεσε πρωτίστως είς τήν γένεσιν τής νεωτέρας χημείας καί έ'δωκε 
πρώτη τήν ώθησιν είς τήν σπουδήν τών φυτών. Τά ταπεινότερα τών φαρμα

κευτικών έργαστηρίων, χρηματίσαντα συχνά μάρτυρες μοναδικών καί παρα

γωγών έπί τών νόμων τής φύσεως μελετών, δέν είνε δυνατόν ν’ άπολέσωσι 

τό προνόμιον τοΰτο τής τιμής, εί μή πρός ζημίαν τής επιστήμης καί τοΰ 

τόπου.
Είς ηλικίαν 17 έτών ό Βαλάρδος ήτο προπαρασκευαστής τής χημείας είς 

τήν σχολήν τών έπιστημών, ύπό τόν Anglada, διακεκριμένον σοφόν τής 
έποχής, ήκροατο δέ ταυτοχρόνως καί έν τη ιατρική σχολή τά μαθήματα 

τής φυσικής .καί τής χημείας, άπερ έδίδασκεν αξιότιμος καθηγητής, άντε- 

πιστέλλων τής Άκαδημείας εταίρος, άξιος τοΰ Βερθολέτου μαθητής, δ Στε'- 

<ρατος Βεράρδος, Etienne Berard. Τοΰ σοφοΰ τούτου άνδρός, τά μέν διδάγ
ματα ένθουσιωντα άνύψουν τόν Βαλάρδον πρός τά ύψη τής επιστήμης, ή 
δέ άκρα αύτοΰ άγαθότης διηυκόλυνεν αύτόν ό'πως έργάζηται πρός εκμάθηση, 

σκευαστικών τρόπων, έφηρμοσμένων έν;τή βιομηχανίφ. Ή παρά τό Μονσπελ- 
λιέρον Λασάλλειος περιοχή περιελάμβανε τότε μέγα.βιομηχανικόν κατάστη
μα, διάσημον έν τή μεσημβρινή Γαλλία, ίδρυθέν ύπό τοΰ παρλαμέντου τοΰ 

Languedoc .πρός τόν σκοπόν τής βιομηχανικής σκευάσεως τών χημικών προϊ
όντων. Τό έργαστήριον τοΰτο διευθυνόμενον κατ’ άρχάς μέν ύπό τοϋ Chaptai 
καί ειτα ύπ’ αύτοΰ τοΰ Berard, έχρησίμευσε διά τόν νέον Βαλάρδον ώς έπω- 

φελέστατον μέσον σπουδών. Ούτος γενόμενος κατ’ έξαίρεσιν δεκτός όπως 
έργάζηται έν τφ έκτεταμένφ τοΰ ιδρύματος τούτου χημείφ, επωφελείτο τής 

εύκαιρίας, ό'πως έν μεγάλφ πειρώμενος, έξετάζη άπαντα τά φαινόμενα, άπερ 

είχε παρατηρήσει έν τοϊς δημοσίοις μαθήμασι, προσαποκτών σύναμα διά 
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τών εργασιών τούτων το αίσθημα της έπιστημονικίς άναζητησεως, ως καί 
τόν μεθοδικόν χειρισμόν τών οργάνων, πρός έκμάθησιν πρακτικών τρόπων ερ

γασίας, Τοιουτοτρόπως άσκούμενος, παρεσκευάζετο διά την μέγάλην εκείνην 
άνακάλυψιν, ητις μετ’ ού πολύ έμελλε νά δοξάση καί άπαθανατίση τό εαυ

τοί) ό'νομα.
Τα ζώντα έν τί! μεσογείφ φυτά ένέχουσι καί ταϋτα ίώδιον, ώς κα'ι τά 

φυόμενα έν τφ μέσφ τοϋ ώκεανοΰ ; Ιδού τό πρόβλημα, όπερ πρό εξήκοντα 

ετών εχρησιμευσεν ώς άντικείμενον έρεύνης τφ νέφ Βαλάρδφ, καί τό όποιον 
ελυσεν, άποδείζας δι’ άναλύσεως ίκανοϋ άριθμοΰ προϊόντων της Μεσογείου, ότι 

τα φυτά, τά μαλάκια, οι πολύποδες κα'ι πλεΐστα άλλα τοιαύτης φύσεως 

προίοντα εμπεριεχουσιν ίώδιον. Ή πεο'ι τούτων έρευνα αποτελεί τό πρώτον 
αύτοΰ έργον.

Ο Βαλαρδος ενεργών τόν αποχωρισμόν τοϋ ιωδίου, τι) βραδείφ έπιδράσει 

τοΰ χλωρίου επί τών πεπυκνωμένων ύδάτων τών πλαταμώνων (θαλασσολί- 
μνης), παρετηρησεν δτι, τό ύγρόν τοΰτο έχρωματίζετο μονίμως εις κίτρινον. 
Τι συνεβαινεν εις την περίστασιν ταύτην, κα'ι τίς ή αιτία τοΰ φαινομένου 

τουτου; Πάντες άπεδιδον τόν χρωματισμόν τούτον εις την γένεσιν συνθέτου 

τίνος σώματος εκ τών δυο τούτων σωμ.άτων, του ιωδίου καί τοϋ χλωρίου. 

Οπόσοι χημικοί ηρκέσθησαν εις την έξηγησιν ταύτην ! ‘Ο Βαλάρδος δ'μως 
δούλος τίς αλήθειας, έπεχείρησεν δ'πως έκ τοΰ απροσδιορίστου τούτου προϊ

όντος εξαγάγη τό χλώριον και τό ίώδιον έν έλευθέρα καταστάσει, πριν η 

βεβαίωση δτι πράγματι τό σώμα τοΰτο σύνθετον έκ τών δύο τούτων στοι

χείων έτυγχανεν. 'Η ευτυχής αύτη έπιμονη πρός άνακάλυψιν τίς αλήθειας 

παρεσχεν αύτφ την εύχαρίστησιν, δπως άνεύρη έν ταϊς χερσίν αύτοΰ έν νέον 
απλοΰν σώμα, ένφ άλλοι χημικοί εις την κοινήν έξηγησιν έπαναπαυόμενοι 

εσχον το ατύχημα νά παρίδωσι τό τοιοΰτον. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγε
ται και ο διάσημος Γερμανός χημικός Liebig, δστις ταυτοχοόνως μετά τοΰ 
Βαλαρδου εζεταζων τά φαινόμενα ταΰτα της έπιδράσεως τοΰ χλωρίου,άφηκε 
να διελθη τών χειρών αύτοΰ άπαρατηρητον τό νέον τοΰτο σώμα.

Ια εν τφ χημείφ μέσα δεν έπηρκουν τφ Βαλάρδφ δ'πως έξαγάγη μεγά- 

λην ποσότητα τοΰ παρατηρηθέντος ύπ’ αύτοΰ προϊόντος έκ τών υπολειμμά

των τίς θαλασσολίμνης. Ή άνάγκη δμως τέχνας εγείρει* και δ συνάδελφος 
ιόμών ουτος διαφοροτρόπως πειραθεις έφεΰρε ταχέως μέσον εύφυέστατον, τό 
όποιον οί ειδήμονες ίθελον άποκαλέσει περίκομψον μέθοδον, δι’ ου ηδυνηθη 

άνευ συσκευίς καί δαπάνης και έν διαστηματι ολίγων της ώρας λεπτών 

ν αποχώρηση την νεαν ταύτην ούσίάν έκ τοΰ ύδατος, δπερ την συνεκράτει 
διαλελυμενην καί μεμιγμένην μετ’ άλλων πολλών άκαθαρσιών. Καί πραγμα- 

τικώς, άναταράσσων την έ'νυδρον ταύτην ύλην μετ’ αίθέρος κοινοΰ, κατώρθου 
ν αποχωρίζεται διά τίς ηρεμίας στιβάς αιθέριος, ένέχουσα έν πεπυκνωμένη 

καί καθαρφ καταστάσει την προβληματικήν ταύτην ουσίαν, ητις εύκολώτατα 

έκ τοϋ αίθερος άπηλλάσσετο.
Μεθ’ δ'λας τ.άς άπατηλάς παρομοιώσεις άς τό σώμα τοΰτο έπαρουσίαζεν, 

ό νέος τοΰ Άγκλαδα προπαρασκευαστής είχε σχηματίσει την πεποίθησιν δτι 
η ούσία αύτη δεν ?)το έσχηματισμένη έκ χλωρίου καί ιωδίου, άλλ’ δτι άπε- 

τέλεινέον τι άπλοϋν σώμα. Έπί τοσοΰτον δέ βέβαιος περί τούτου $το, ώστε 
προέβη καί εις άνακοίνωσιν τοΰ τοιούτου πρός την Άκαδημειαν, καταθέσας 

έν τφ γραφείφ αύτης ένσφράγιστον δέμα, ένέχον τό περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου πρώτον αύτοΰ υπόμνημα. Άφοΰ δέ έπί δύο βλα έτη μετά παραδειγ

ματικής υπομονής είργάσατο πρός σύνταξιν της ιστορίας τοΰ σώματος τού

του, ΰπέβαλεν εις την Άκαδημειαν έκθεσιν τών εργασιών του, ην καί ό κ. 

Βεράρδος, έλθών έπίτηδες εις Παρισίους ύπεστηριξε μετά πατρικίς όντως 

μερίμνης.Ένθυμοΰμαι ακόμη, μετά πόσης άνυπομόνου περιεργείας περιηρχετο 
τά εδώλια τών αρχαίων ημών συναδέλφων τό ένσφράγιστον έκεϊνο σωλη- 
νάριον, τό έγκλεΐον δείγμα τοΰ νεοελθόντος τούτου σώματος, άνακαλυφθέν- 

τος ύπό νέου μαθητοΰ τίς φαρμακευτικίς έν μέσφ έπαρχίας τινός, καί πα- 
ρουσιαζομένου, ούχί ώς χυδαίου δώρου τίς τύχης, άλλ’ ώς νομίμου προϊόν
τος έπιστημονικίς εργασίας. ΙΙας τις έννοεΐ την μεγίστην σημασίαν ην άπέ- 

δωκαν εις την άνακάλυψιν ταύτην, θεωρηθεΐσαν ώς μέγα γεγονός, ούχί τόσον 
διότι έπλουτίσθη η έπιστημη διά νέου τινός σώματος, άφοΰ περί τά εξή

κοντα αύτη περιελάμβανεν, άλλά διότι τό ύπό τοΰ Βαλάρδου άνακαλυφθέν 

σώμα κατελάμβανε θέσιν μεταξύ τών σπουδαιότερων στοιχείων τίς φύσεως. 

Ό χρόνος τούλάχιστον άπέδειξεν, όποιον ένδιαφέρον προύκάλεσε τ^ έπιστημη 
η έμφάνισίς του, καί όποιας μεταρρυθμίσεις έπηνεγκεν αύτ^ η μεταξύ'τών 

στοιχείων κατάταξίς του.
Ό Γάϋ-Αουσσάκος πρός §ν αύτοδικαίως άνίκεν η τιμή τίς έξετάσεως τοΰ 

νέου τούτου σώματος, βεβαιώσας την άληθειαν τών πειραμάτων τοΰ Βαλάρ
δου, προυτεινε τ·?ί Άκαδημείιρ δπως τό νέον τοΰτο στοιχεϊον βαπτισθ'ρ διά 

τοΰ ονόματος τοΰ βρωμίου, Brome. Καί ό Liebig έπίσης έν Γερμανί^, καί 
ό G. de la Rive έν Γενεύη, ώς καί ό Davy έν Άγγλίφ κατ’ ιδίαν πειραθέν- 

τες, έπροθυμοποιηθησαν δπως έπιβεβαιώσωσι την άληθειαν τών άποφάσεων 
τίς Άκαδημείας. 'Η βασιλική μάλιστα εταιρία τοΰ Λονδίνου, τό περικλεές 

τοΰτο επιστημονικόν σωματεϊον, τοσαύτην σημασίαν εις την άνακάλυψιν ταύ

την άπέδωκεν, ώστε άπένειμε τφ Βαλάρδφ έν τών μεγάλων αύτίς τιμητι

κών νομισματοσημων, εις ένδειξιν τιμίς διά την μεγάλην αύτοΰ άνακάλυψιν. 
Ούδέν πλέον ύπελείπετο εις την δόξαν τοΰ Βαλάρδου, δστις μη θελησας νά 
στερηθη ούδέ τίς διπλής εύχαριστησεως τίς έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος, 

προσηνεγκε νομίμως τφ διδασκάλφ αύτοΰ Άγκλαδφ την διανομήν τίς δό- 

ξης. Ό εύγενης δμως την καρδίαν διδάσκαλος, άπορρίψας την προσφοράν 

ταύτην, άφίκεν ολόκληρον τό κλέος, εις βν τοΰτο πράγματι άνηκεν.
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Πλην διάτί νι άνακάλυψις αύτη του βρωμίου προύκάλεσε τόσον ζωηράν 

συγκίνησιν έν τώ σοφώ κόσμφ; Διότι αυτή εφερεν έν τφ μέσφ το ζήτημα 

τής ισορροπίας των χημικών στοιχείων και διότι τό βρώμιον, ώς στοιχεΐον, 
κατελάμβανε θέσιν τοσοϋτον έπακριβη μεταξύ τοΰ χλωρίου καί τοΰ ιωδίου 

ώστε χωρίς νά ΐδγ τις αύτό ποτέ 'ηδύνατο νά τό περιγράψγ, λαμβάνων ώς 
μ.έσον όρον τούς χαρακτήρας των δύο αύτοΰ συντρόφων, καθ’ θν,τρόπον ό Λα- 
βερριέρος προεϊπε τάς ιδιότητας τοΰ Ποσειδώνος, λαμβάνων ύπ’ οψιν τάς 

παραταλαντεύσεις τοΰ Ούρανοΰ. Οί κοινοί χαρακτήρες τών τριδύμων τούτων 
στοιχείων, ό άπόλυτος αύτών παραλληλισμός, η σχέσις τις χροιάς αύτών 

άποτελούσης τρία χρωστικά κλιμάκια, άνηκοντα εις μίαν και την αύτην 
κλίμακα, ηδύναντο νά παράσχωσιν εις την άληθοεπη Ιστορίαν τοΰ βρωμίου 

τά θέλγητρα μυθιστορίας τινός, ην γόνιμος φαντασία αδύνατο νά έφεύρ-ρ προς 
διχσκέδάσιν των χημικών.

Κατά πρώτον φοράν τότε άνεφάνη έπι τ-ης σκηνής τοΰ χημικοΰ κόσμου 
ή σοβαρά ιδέα τής ύπάρξεως οικογενειών μεταξύ τών στοιχείων, συνωδά τ$ί 

όποίρρ καθιερώθη νέα ταξινόμησις τών απλών σωμάτων, βασιζομένη επί τών 
έν γένει κοινών προς άλληλα χαρακτήρων, καταργήσασα οΰτω τάς τεχνητάς 
ταξινομήσεις αΐτινες τότε ήταν έν ίσχύϊ. Τό χλώριον, τό βρώμιον καί τό οώ~' 
διον παρίστανον τόν τύπον μιάς οικογένειας φυσικές, αληθούς καί όμοιας πρός 

τάς χαρακτηριζομένας μεταξύ τών ώργανωμένων ό'ντων τοΰ κόσμου, καί κατ’ 

αυτήν έθεμελιώθησαν καί αί λοιπαΐ άπασαι. ’Εάν ή ισχυρά ήμών έξερεύνη- 
σις δεν προχωρώ καί μέχρι τής άναζητησεως τής καταγωγής τών τριών 

τούτων στοιχείων, αί δμοιότητες ό'μως αύτών έπι τοσοϋτον εινε κοιναί, ώστε 

τό βρώμιον, λαμβάνον θέσιν επακριβώς μεταξύ τών δύο άλλων στοιχείων, 

υπόχρεοι ημάς ϊνα μη άρνηθώμεν αύτοϊς την άμοιβαίαν αύτών,συγγένειαν.
Ή άνακάλυψις τοΰ βρωμίου άποτελεϊ τό μεταίχμιον τών εποχών τής 

ιστορίας τής χημείας’ καί προ αύτης μέν τά στοιχεία έθεωροΰντο δλως άπι 

άλληλων ανεξάρτητα, μετά ταΰτα όμως έθεωρηθησαν ώς μετά βεβαιότη- 

τος κατατασσόμενα κατά φυσικάς οικογένειας. Σπουδαία επίσης συνέπεια 
τής άνακαλύψεως ταύτης εινε επίσης ότι επί συνομοταξιών άτελώς συγκε- - 
κροτημένων δύναταί τις, ού μόνον νά προΐδτ) την άνακάλυψιν τοΰ αγνώστου 

στοιχείου, ουτινος η θέσις έφαίνετο κενή, αλλά καί νά προείπη άπαντας 
τούς χαρακτήρας αύτοϋ.

Διά τής αξιοσημείωτου ταύτης άνακαλύψεως τό όνομα του Βαλάρδου, 
μαθητοΰ έ'τι της φαρμακευτικές καί μόλις άγοντος τό εικοστόν τέταρτον 
έ'τος τής ηλικίας του, συνεδέετο ταυτοχρόνως μετά τών ονομάτων τοΰ Σχη- 
λου 1 και τοΰ Γαϋ-Αουσσάκου 1 2, ο'ίτινες πάνυ δικαίως θεωρούνται ώς δύο 

1 Scheel Σουηδό; φαρμακοποιός, άνακαλύψας εν ίτει 1774 τό χλώριον.
2 Gay-Lussac, άνακαλΰψας iv έ'τει 1812 τό ίώδιον. Σ.Μ.

έκ τών μεγαλητέρων χημικών τοΰ κόσμου καί έκ τών μάλλον σεβαστών δι

δασκάλων.
Τό βρώμιον, ώς καί τό χλώριον καί τό ίώδιον εινε στοιχεΐον άφθονώτατον 

έν τί) φύσει, άπαντώμενον εΐ'ς τινα τών τοΰ άργύρου ορυκτών, εις τά θαλάσ

σια φυτά καί τά ζώα, εις τά υδατα τοΰ ώκεανοΰ καί τής νεκράς θαλάσσης 
καί εις μέγαν αριθμόν μεταλλικών ύδώτων, φημιζόμενων έκ τούτου, διά τάς 

ίαματικάς αύτών ιδιότητας. Πλην δύναταί τις είπεΐν, εις τί έχρησίμευσεν η 
τοΰ βρωμίου άνακάλυψις; ’Αγνοώ τί τό μέλλον προετοιμάζει αύτφ’ τό βέβαιον 

εΤνε, ό'τι μικρόν μετά την άνακάλυψιν του, δύο διάφοροι τής επιστήμης κλά
δοι έθεώρησαν τό νέον τοΰτο στοιχεΐον έπι τοσοϋτον αδιάσπαστου πρός την 

υπαοξίν των, ώστε η άνακάλυψις του ώς θειον δώρον έπιστεύθη.

'Η τέχνη τοΰ προσκολλάν τά άπεικονίσματα διά μ.έσου τής χημικής έπι- 

δράσεως τοϋ φωτός βασίζεται κυρίως έπ'ι τής άλλοιώσεως, ην δι’ αύτοΰ ενώ

σεις τινές τοΰ άργύρου ύφίστανται. Τό χλώριον, τό βρώμιον καί τό ίώδιον 

σχηυ,ατίζουσι μετά του άργύρου ενώσεις λεύκάς, άς αί φωτειναί άκτΐνες 
άμαυοάς καθιστώσι. Διά τής ένώσεως τοΰ ιωδίου μετά τοΰ άργύρου ό Da- 

guer πρώτος άπελαυεν άπεικονισμάτων έμφύών επί τοΰ σκοτεινού θαλάμου, 
την δ’ άνακάλυψιν ταύτην τό κοινόν αί'σθημα έχαιρέτισεν ώς μίαν τών θαυ
μάσιων της επιστήμης εφαρμογών. Έν τούτοις η έκ τής άλλοιώσεως τοΰ 
ίωδιούχου άργύρου ίδρυθεΐσα τέχνη, η z/αχχεμοευπ/α, δεν ήθελε ποτέ κα- 

ταστη έπι τοσοϋτον δημώδης, άν τό βρώμιον δεν παρενέβαινεν έντός τών 

εργασιών της. Διά τοΰ βρωμίου δυνάμεθα ν’ άπολαύσωμεν στιγμιαίως άπει- 
κονίσματα παρέχοντα εις την φυσιογνωμίαν την φυσικήν αύτής ευχέρειαν 
και τό ηρεμον τών της όψεως χαρακτήρων, άν επί τινα δευτερόλεπτα τοπο- 

θετήσωμεν άντικείμενόν τι ύπό την επήρειαν τοΰ διαχύτου φωτός, έντέχνως 

ηπίου καταστάντος. ’Άνευ τοΰ βρωμίου η φωτογραφία θά ήτο στρεβλή τις 

άπομίμησις τής έμψυχου φύσεως, τά δέ άφομοιώματά της θά ήσαν εικόνες 
λυπηραί, ών τό τραχύ, ούδέ την ηρεμίαν τοΰ θανάτου δεν ήτο δυνατόν νά 

παραστησωσι. Τό βρώμιον όμως παρέσχε τοΐς άπεικονίσμασι την ζωήν, καί 

δι’ αύτοΰ καί μόνου αί φωτογραφίαι δύνανται φυσικώτατα ν’ άπεικονίσωσι 
τό μειδίαμα τών. παιδιών, την χάριν της νεότητος, τό θέλγμα της εύμορ- 

φίας, την εύγένειαν της ωρίμου ηλικίας καί την άξιοπρέπειαν τοΰ γήρατος. 
'Η φωτογραφία εύγνωμονουσα ένέγραψε πρδ χρόνου τόν Βαλάρδον εις τούς 

εύεργέτας αύτής’ πλην καί ημείς άπαντες όφείλομεν εις τόν συνάδελφον 

τούτον μέρος εύγνωμοσύνης, διά τάς ψυχικάς ήδονάς άς παρέχει ημΐν η θέα 

προσφιλών άπεικονισμάτων, δι’ ών εύχαρίστως περικυκλούμεθα, εί'τε χάριν 

ζώσης άναμνησεως οικογενειακής η φιλικής, εί'τε πρός στολισμόν έν χαρμο- 
συνοις έορταϊς, είτε τέλος πρός παρηγοριάν έν ημέραις πένθους.

Ή χημεία σήμερον διά τής τεχνητής σκευάσεως τής χρωστικής τοϋ έρυ- 
θροδάνου ύλης κατέστησεν ανωφελή σχεδόν την καλλιέργειαν τοΰ φυτοΰ 
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τούτου" διά τάς τεχνητάς παρασκευής τάς όδμηράίς της βανίλλης ουσίας, 

άπειλεϊ νά καταστρέψνι τά καταστήματα εκείνα, έν οΐς τελείται έντέχνως 
η φυσική καλλιέργεια τάς εύοσμου ταύτης άγλίδος. Οί μεταπλασμοί λοιπόν 
ούτοι καί αί μεταμορφώσεις δι’ ών η χημεία ποιεί τάς ούσιώσεις ταύτα.ς, δέν 

εΐνε δυνατόν νά τελεσθώσιν, άν μεταξύ τών χημικών σωμάτων δέν ύπάρχε 

κα'ι τό βρώμιον. Τά εύ'μορφα καί ζωηρά χρώματα, άτινα καθεκάστην περι- 

κοσμοϋσι τά αντικείμενα τοϋ συρμοϋ, άπαιτοΰσι την έπίδρασιν σωμάτων τι- 
νών, μεταξύ τών όποιων τό βρώμιον, έν καταλληλφ ώρα άνακαλυφθέν, την 

πρώτην θέσιν κατέχει.
Τό φιλοσοφικόν ένδιαφέρον, δπερ αί ιδιότητες τοϋ βρωμίου παρέχουσι τφ 

χημικφ, ή ένέργεια τοΰ στοιχείου τούτου έπί τών μεθόδων της άντικατα- 
στάσεως, δι’ ών πολλαπλασιάζονται τά οργανικά εί'δη έν ταϊς χερσιν αύτοϋ, 

η μεγάλη το,ΰ σώματος τούτου ιαματική δύναμις, η έπωφελης αύτοΰ έφαρ- 

μογη είς την φωτογραφίαν, άπασαι τέλος αί ιδιότητες αύτοϋ καί έφαρμο- 
γαί συνέτρεξαν δπως καταστησωσι τοϊς πασι γνωστόν τό τε ονομα. τοΰ βρω

μίου, ώς και τό τοΰ Βαλάρδου, αχώριστου άπ’ αύτοΰ δντος.

Αί καταπίπτουσαι έπι τοϋ εδάφους βροχαί καί έν αύτφ είσχώροΰσαι πρός 
ζωάρκειαν τών πηγών, τών ρυάκων καί τών ποταμών, δέν άποδίδουσι μόνον 

εις τάς θαλάσσας τό ύδωρ δπερ διά τάς έξαερώσεως άφηρέθη άπ’ αύτών, 

άλλά παρέχουσιν αύταϊς καί άλατα, καθώς έπίσης καί πλεϊστα άλλα προϊ

όντα ποικίλης φύσεως, παραλαμβανόμενα ύπό τών ύδάτων κατά την δίοδον 
αυτών διά τών έ'νδον τών όρέων καί τών καταρρόπων πεδίων, και τά όποϊα 

συμπυκνούμενα έν αύτοϊς έναποτίθενται έν τώ βάθει τοΰ ώκεανοϋ. Ό Βα
λάρδος συγκινηθείς έπί τνί άπωλεί^ι τών ύδάτων τάς άποκρυσταλλώσεως 

τών άλοπηγίων, άτινα άπερρίπτοίτο ώς άχρηστα, ένφ πράγματι περιεϊχον 
δύο προϊόντα έπωφελη, την σόδαν καί την πάτασσαν, δέν έδίστασε νά βε- 

βαιώσ·/), δτι αντί νά έξάγν) τις έκ τοΰ θαλασσίου υδατος τό κοινόν άλας καί 

ν’ άπορρίπτν) τάς λοιπάς ούσίας, ήδύνατο νά έπιτύχη την έξαγωγην τών ου
σιών αύτών διά της άπορρίψεως αύτοΰ τούτου τοΰ κοινοΰ άλατος.

Δέν δύναταί τις νά φαντασθ?) εις ποιαν έπίπονον έργασίαν κατεδικάσθη 

ό Βαλάρδος πρός λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου" καί μολαταΰτα έπωφελού- 

μενος τών μετεωρολογικών επιρροών,ηδυνηθη δι’αύτών καί μόνων νά έπιτύχη 

τόν άμεσον αποχωρισμόν τών ώς άχρηστων άπορριπτομένων αλάτων τάς 
σόδας άπό τών της ποτάσσης, καί νά ίδρύσν) ούτως έν τφ τόπω μεγάλην 

βιομηχανίαν ού μικροΰ πλούτου παραγωγόν. Δέν ύπεχώρησεν έπί εΐκοσιπεν- 
ταετίαν δλην άκάρπως καί άνεπιτυχώς έργαζόμενος, άλλά διά τάς χαρα- 
κτηριζαυσης αύτόν έπιμονάς, ύπερνικησας τά πάντα, ηδυνηθη ν’ άνεύργι έπι- 

τυχά μέθοδον έξαγωγάς τών αλάτων τούτων καί νά προβ·?) περί τά 1850 

εις την σύστασιν τάς νέας ταύτης έν τώ τόπφ βιομηχανίας. Δύο δμως συμ- 
<βεβηκοτα, έπελθάντα μεΐ’ ού πολύ, ούσιωδώς έπέδρασαν έπί την άγοραίαν 

άξίαν τών σωμάτων τούτων, θέσαντα την σόδαν καί την πάτασσαν τάς θα

λάσσης είς διαγωνισμόν πρός δύο ισχυρούς άντιπάλους, πρός τά ορυκτά αύ

τών άλατα.
’Εν Στασφούρτη παρά τό Μακδεμβοϋργον η φύσις ένηργησεν αύτομάτως έν 

τοϊς πολυτίμοις τοΰ τόπου άλατωρυχείοις τόν άποχωρισμόν τών αλάτων τάς. 
σόδας άπό τών τάς ποτάσσης,καθ’ §ν τρόπον ό Βαλάρδος διά τάς. τέχνης έπε- 

δίωξε. Τά ορυχεία τοΰ κοινοΰ άλατος εύρέθησαν κεκαλυμμένα ύπό στιβάδος 
θειικης σόδας καί αλάτων της ποτάσσης, ών η διαδοχική έναπόθεσις έγέ- 

νετο έντός τάς θαλάσσης τοΰ αρχαίου κόσμ.ου συμφώνως πρός τούς νόμους, 
ούς ό συνάδελφός μας παρετηρησεν έν τοϊς υδασι τάς θαλασσολίμνης, τάς 

άνθρωπίνης βιομηχανίας. Τά πεπυκνωμένα άλατα τάς Στασφουρτίας ποτάσ

σης, έπαρκοϋντα πρός ζωάρκειαν τοΰ έμπορίου έπί πολλούς αιώνας, επόμε
νον ητο δτι ηθελον έπιφέρει κατάπτωσιν τάς άγοραίας τών αλάτων αξίας 

κατά τό ημισυ. Ό Βαλάρδος δμως δέν άπεθαρρύνθη έκ τούτου" καί έάν μέν 
διά τάς έφαρμόσεως τάς ύπ’ αύτοΰ εύρεθείσης μεθόδου δέν ηδυνηθη νά έπι- 

φέρη οικονομικήν άναστάτωσιν, άπέδειξεν δμως τφ σοφφ κόσμφ καί τί) βιο- 
μ.ηχανίρρ, δτι έν τώ θαλασσίφ ΰδατι ύπάρχουσίν αφθονότατα δύο έκ τών 

μάλλον άναγκαίων είς τόν βίον τών πεπολιτισμένων ανθρώπων άλκαλίων, 
η σόδα δηλονότι καί η πάτασσα, ταυτοχρόνως δέ δτι, καί τά ύπολείμματα 

τάς θαλασσολίμνης έ'χουσι καί ταΰτα την άξίαν των.

Ό Βαλάρδος ·?)το χημικός, παρ’ φ η τάσις τάς έρεύνης, * συνδυαζομένη 

μετά πολλάς όξύτητος καί διορατικότητος πνεύματος, δέν ήδύνατο κατά 

τό διάστημα τοΰ βίου του νά μη έπεκταθί) καί έπί άλλων επιστημονικών 

άντικειμένων. Τοιουτοτρόπως η φύσις τών χλωριούχων άποχρωστικών άρ- 
κούντως ύπ’ αύτοΰ έφωτίσθη, τό όξαμμωνικόν όξύ, νέος τύπος οργανικός ύπ’ 
αύτοΰ άνεκαλύφθη, τό άμυλόπνευμα ύπ’ αύτοϋ έξητάσθη καί πλεϊσται άλ- 

λαι έργασίαι άς έποιησατο, θεωρούνται έ'τι καί νΰν ώς τύπος πρωτοτυπίας 
καί έπιστημονικάς άκριβείας κατά τε τά άποτελέσματα καί τάς λογικάς 

συνεπείας συνετάς συζητησεως.
Ό Βαλάρδος, δστις ούδέποτε χυδαίος, έφέρετο έν τγί έξασκησει τών 

καθηκόντων του διά τρόπου, παριστώντος χαρακτάρα δεινής ιδιοτυπίας. 
Ήρέσκετο ν’ άποδεικνύη έν τί) διδασκαλίφ του, δτι δύναταί τις νά έργάζη- 

ται έπί τάς χημείας παντοΰ καί διά πάντων τών μέσων, λαμβάνων κατά 

γράμμα τό αξίωμα τοΰ Φραγκλίνου, είπόντος δτι, ό επιτήδειος εργάτης πρέ

πει γα χχωριζτ/ τον τρόπον τοϋ ρινίζειν διά τοϋ πρίονος καί πριονίζειν 
διά τής ρίνης. Άπεστρέφετο την πολυτέλειαν έν τοϊς χημείοις, έθεωρει τάς 
πολυδαπάνους συσκευάς ώς λίαν άριστοκρατικάς, καί έπεθύμει την έπιστη- 

μην ευπροσιτον τοις πασι και τα μέσα των πειραμάτων και των αναζητή
σεων προσιτά καί είς αύτούς δτι τούς απόρους. ’Αφηγούμενος δέ τούς αγώ

νας της νεότητάς του, ηγάπα ν’άποδεικνύνι, δτι δύναταί τις πάντοτε νά 
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διαστρέφει καί νά υπερνικά τάς παρουσιαζομένας δυσκολίας. Αί σχολαί καί 

τά ειδικά εκπαιδευτήρια πολλαπλασιάζοντα σήμερον τά εργαστήριά των, 

τιθεΐσιν έν χβρσί τών σπουδαστών τάς τελειοτέρας συσκευάς, δπως διδάξωσιν 

αύτούς τόν τρόπον τοϋ πειρασθαι. «"Όσον τό έπ’ έμοί, έ'λεγεν, έπεθύμουν 
»'ίνα διδάξω αύτούς ν’ απέχωσι τής χρήσεως τοιούτων συσκευών’ ό νους 

»τοΰ σπουδαστοΰ όξύνεται έν τγ, πάλν), ένω άποναρκοΰται έν τγ απολαύσει 

» Αγαθού τίνος άνευ μάχης». Πλήν ταΰτα λέγων φαίνεται μ οι Απείχε τοϋ 
μέτρου’ καθότι ναι μέν παν πρόσκομμα εξεγείρει άφ’ ενός και διερεθίζει την 

έπίλεκτον φύσιν, πλήν άφ’ ετέρου παραλύει και αποθαρρύνει τούς κοινούς 

τών ανθρώπων. Αί σοβαραί σπουδαί θά καθίσταντο απρόσιτοι εις άνδρας κοι

νές νοημοσύνης ή άστάτου θελήσεως, Αν τά μέσα τοϋ πειρασθαι δεν παρεί- 
χοντο αύτοϊς έν.τελειότητα Άφοϋ λοιπόν πάντες δεν έχουσι τό προσόν τής 

άγχινοίας καί ένεργητικότητος, ό'περ Απαιτείται πρός δημιουργίαν, πρέπει 
τούλάχιστον νά παράσχωμεν εις τούς πολλούς τά μέσα δι’ων ευρύνεται ό 
δρίζων τών ερευνών καί Αναπτύσσεται τό αίσθημα της έζετάσεως τών αν

τικειμένων τής φύσεως.
Όπόταν τά καθήκοντα’τοϋ γενικού επόπτου τοΰ διδασκαλείου τοΰ Cluny 

Ανετέθησαν τφ Βαλάρδφ, γενική χαρά κατέλαβε τούς πάντας. Μετά πά

θους προσεπάθει δπως τά διδάγματα τοΰ κεντρικοΰ τούτου διδακτηρίου, 
άπερ ειδικά έλέγοντο, καταστώσι γενικότερα, φρονών οτι πολύς χρόνος δί- 

δοται εις την» σπουδήν τών αρχαίων γλωσσών,και δτι εις τάς δευτερευούσας 

σπουδάς ήδύναντο οί μαθητα'ι νά διδάσκωνται κατά τά πρώτα έ'τη τάς ξέ- 

νας γλώσσας, τά μαθηματικά καί τάς φυσικάς καί φυσικοϊστορικάς έπιστή- 

μας. Τοιουτοτρόπως δσοι τών μαθητών εϊχον εφεσιν νά έπιδοθώσιν είδικώς 
είς την σπουδήν τών νεκρών γλωσσών θά ήδύναντο έν ώρίμφ πνεύματι νά 

γείνωσι κύριοι τούτων.Έπεθύμει δπως τό πανεπιστήμιου,' προέχον τών έλευ- 
θέρων σχολών, συστηματοποιήσω) άφ’ ενός μέν τήν πρακτικήν διδασκαλίαν, 
έπιζητουμένην υπό νέων αναγκών τής οικογένειας καί άφ’ ετέρου τήν κλα

σικήν παίδευσιν, άναγκαίαν εις τούς προτιθεμένους νά έπιδοθώσιν εις ελεύ

θερα έπαγγελματα. Διά τών Αρχών τούτων έπραγματοποιεϊτο άπόφασις, 
ύπό διαπρεπούς ύπουργοΟ ληφθεϊσα, τοΰ ήμετέρου συναδέλφου κ. Duruy.

‘Ο Βαλάρδος έφόσον προύχώρει τήν ηλικίαν ήλλασσε μέν τήν διάθεσιν, ούχί 
δέ καί τήν φύσιν. Έν ήλικί^ 60 ετών ήτο οΐος τόν έγνωρίσαμεν καί περί 

τά 20 αύτοΰ έ'τη. Ιδιοσυγκρασία δλως ίδιάζουσα, καθ’ ήν τό ύψηλόν αί

σθημα τής αξιοπρέπειας τοΰ σοφοΰ συνηνοΰτο μετά τής άκρας είλικοινείας 

μορφής καλλιτεχνικής, παρεσχε τή φυσιογνωμία αύτοΰ τύπον σοβαρόν άμα 
τε καί συμπαθητικόν. Ούδέν ουδέποτε δι’ εαυτόν ζητήσας, μετά πολλής δε- 
ξιότητος ένήργει περί άλλων προκειμένου. ”Αν δέ τά τεχνάσματα τών επι

τηδείων τω ένέσπειρΟν ένίοτε άγανάκτησιν, άήθη εις τό ή'ρεμον αύτοΰ πνεύ

μα, τό τοιοϋτον προήοχετο, διότι έ'κλινε πάντοτε πρός τήν ευθύτητα καί τήν 
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αλήθειαν διά φυσικής άτοαποϋ. Ήτο δίκαιος μέχρι φανατισμού, δι’ αύτό 

καί ήγαπάτο παοά πάντων.
Καθήκοντα υπέρτερα ύπεχρέούν τόν Βαλάρδον νά διαμέντρ έν Παρισίοις,έ'νθα 

τό έ'ντιμον στάδιον τής ζωής του ήθελε τ-?) αλήθεια λήξει άλυπον καί ατάρα
χου έν τφ μέσφ ημών, αν οικογενειακά ανίατα άλγη δέν έτάρασσον τήν 
γαλήνην τοΰ βίου του. Ό διαδοχικός θάνατος τών τέκνων του καί τής συν

τρόφου τοΰ βίου του, τά ατυχήματα τέλος τής πατρίδος, τόσον Ανιάτως 

έπλήγωσαν τήν καρδίαν του καί τήν φιλοπατρίαν του, ώστε ήνάγκασαν αύ- 

τόν βλέποντα τήν ρωμαλεκν αυτού κράσιν άλλοιουμένην καί τό κακόν όση- 
μεραι έπικινδύνως προχωρούν, ν’ Αποχώρηση τής ύπηρεσίας καί ν’ Ανάπαυθίί 

έν μέσφ τών θετών αύτοΰ τέκνων, άτινα μετά πλείστης φιλοστοργίας τόν 

περιεκύκλουν. Οί πολυάριθμοι φίλοι του καί οί προστατευόμενοί του έ'σπευ- 
σαν νά περικυκλώσωσι τήν άτυφον κατοικίαν του, εις ένδειξιν Αφοσιώσεως, 
εύγνωμοσόνης καί σεβασμού,ιόφειλομένου πρός σοφόν ένδοξον καί πρός άνδρα 

Αγαπητόν καί αγαθόν.
Άποδεξάμενος 'έν τη κλίνη τοϋ θανάτου τοΰ Αγαπητού μου τούτου φίλου 

το ύστατον αυτού χαϊρε, άπευθυνόμενον πρός τήν Άκαδημειαν, ητις ήτο τό 

άντικείμενον του σεοασμου του, προς την εμην οικογένειαν, ην προ πολλου 
έθεώρει ώς τήν ιδίαν αύτοΰ, πρός έμέ αύτόν, ούτινος έγνώριζε τήν δλως Αδελ

φικήν Αφοσίωσιν, Ανεύρισκον έν μέν τγ διανοίη αύτοΰ τήν γαλήνην, έν τοΐς 
λόγοις τήν εύγένειαν καί έν τφ βλέμματι τήν πεποίθησιν, ήν δύνανται νά 
έμπνεύσωσι τό αί'σθημα 'συνειδήσεως καθαρΑς καί βίου Αγνού, ή Ανάμ.νησις 

εύτυχών ημερών καί ή βεβαιότης δόξης έπαξίας.
Καθ’ ήν δέ στιγμήν αί χεΐρες ημών διά παντός άπεχωρίζοντο, κρατών 

ήπίως τήν χεΐρά μου, γιή Λησμονεί, μοΰ λέγει μετά φωνής συγκινητικής, εις 
ένδειξιν ευγνωμοσύνης πρός τά βοηθήματα ών ή νεότης αύτοΰ ήξιώθη, καί 

τών οποίων ή ανάμνησις έφαίνετο έπαναζώσα είς τούς θνήσκοντας αύτοΰ 
όφθαλμούς, μή Λησμόνει οτι διετέ.Ιεσα μαθητής τής φαρμακευτικής. "Οχι’ 
δέν θά λησμονήσω ποτέ τό τοιοϋτον, εννοώ δέ κάλλιαν παντός άλλου τό 
λόγον δι’ Sv δικαίως ό ’Βαλάρδος απεδιδε τήν έπιτυχίαν τοΰ βίου του εις 

τάς μετριόφρονας έκείνας σπουδάς, αϊτινες τόν καθωδήγησαν ασφαλέστατα 
εις τήν όδόν τών μεγάλων τής φύσεως μυστηρίων.

’Αντίκρυ τής κατοικίας αύτοΰ, έπί τών γηπέδων τοΰ Λουξεμβούργου, ού 

μ,ακραν τοΰ’Αστεροσκοπείου καί τοΰ όρυκτολογικού σχολείου, ύψοΰται-οικο
δόμημα προωρισμενον διά τήν ανωτάτην φαρμακευτικήν σχολήν τών Παρι- 

'"σίων. Οί μαθητα'ι, φοιτώντες έν αύτώ πρός άκρόασιν μ.κθημάτων, θέλουσι 
συνδέσει τό ό'νομα τού Βαλάρδου πρός τά τοϋ Scheele καί τοΰ Davy, έφα- 
μάλλων κατά τήν δόξαν πρός τόν Λαβοαζιέρον, ώς καί πρός τά τού Vau- 

quelin, τοΰ Pelletier, τοΰ Robiquet, τού S6rullas, τού Pelouze, τοΰ Claude 

Bernard, τών Αρχαίων ημών συναδέλφων’ υπερήφανοι δέ διά τούς ένδοξους 
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αύτών διδασκάλους, οΐτινες, ώς καί ουτος, ουδέποτε έλησμόνησαν τήν αφε

τηρίαν τοϋ σταδίου των, θέλουσι μείνει πιστοί εις τά συμφέροντα τής πα- 

τρίδος καί είς τάς εύγενεϊς παραδόσεις τής. έργασίας, της καρτερίας καί της 

μεγαλονοίας.

ΠΟΜΠΗΙΟΙ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Ύπό ΜΙΧΑΗΛ RUGGIERO *

Δεν προςήκεν αληθώς είς εμέ ή τιμή νά παραστώ σήμερον έν τοϊς ίεροΐς 
τούτοις καί τιμίοις έρειπίοις, έν τφ μέσφ τοσούτων άνδρών επιφανών έν ταϊς 

έπιστήμαις, τοϊς γράμμασι καί ταϊς τέχναις, ϊνα προςφωνήσω ΰμόός κατά την 
θλιβεράν εορτήν ην ήλθομβν νά τελεσωμεν, άλλ’ εις τόν ’Ιωσήφ Φιορέλλην, 

τόν είς την ζωήν άνακαλέσαντα πόλεις νέκρας,τόν έπανορθωτήν τής ιστορίας 
καί άρχαιολογίας τών Πομπηιών καί τόν έκ δικαιοσύνης της τύχης άλλως 
άήθους γενικόν διευθυντήν τών μουσείων καί τών άρχαιολογικών άνασκαφών 
τοϋ βασιλείου, ’Αναγκαζόμενος δέ υπό της εύγενοΰς αύτοΰ προςκλήσεως καί 

ύπό τής οφειλής τοΰ έμοΰ έργου νάντικαταστήσω αύτόν άναξίως, φοβούμαι 

μή παραστήσω πρό ύμών τήν εικόνα τοϋ Σιναίτου εκείνου, τοΰ πτωχού Πέρ- 
σου εργάτου, δςτις αίφνης βλέπων οτι διέβαινε προ τοΰ βασιλέως Άρταξέρ- 

ξου καί θέλων νά τιμήσ-ρ αύτόν διά τίνος δώρου κατά τό έθος της αύλής, 

επειδή έστερεϊτο παντός άλλου άγαθοΰ, συμπλέξας τάς χεΐρας δίκην κυ

πέλλου προςήνεγκεν αύτώ ολίγον ύδωρ ποτάμιον.1 ”Αν λοιπόν οί. λόγοι μου 
δεν θά έχωσιν άλλην ούσίαν καί γεΰσιν πλην τής τοϋ διαυγοΰς υδατος, θά- 

γωνισθώ νάντισηκώσω κατά μέρος τήν μετριότητα αύτών διά τής πρός υμάς 

εύλαβίίας καί τής βραχυλογίας, ους κανόνας δεν τηροΰσι πάντοτέ οί έν τή 

κυριότητι αύτών κατέχοντες τούς άκροατάς, μή καταπονών τήν ύμετέραν 

ύπομονήν διά μακράς πολυλογίας μηδέ άπτόμενος θεμάτων επιστημονικών 
καί σοφών,ών ύμεϊς μέν έστέ έξόχως έμπειροι, έγώ δέ ό δι’ ό'λης τής ημέρας 
άγωνιζόμενος κατά τών λίθων καί τοΰ κονιάματος, εύ οίδα, μόλις που έγευ- 

σάμην.
Ή περιβάλλουσα ημάς ένταΰθα πεδιάς, ή κειμένη μεταξύ τής θαλάσσης, 

τοΰ Βεσουβίου καί τών Άπεννίνων, νΰν σποραδικώς κατωκισμένη ύπό μικρών

* Ύπό τήν Ανωτέρω όπιγραφήν δημοσιεύομεν τόν λόγον όν άνίγνωσεν ό σοφός διευθυν
τής τών άνασκαφών τοΰ βασιλείου τής’Ιταλίας, κ. Μιχαήλ Ruggiero, όν τη Βασιλική τών 
Πομπηιών τή 13)25 Σεπτεμβρίου όπί τή δέκατη όγδοη εκατονταετηρίδι από τής καταστρο
φής τής πόλεως. Περί οε τής άρχαιολογικής ταύτης μνημοσύνου όορτής και τών νεωτάτων περί 
Πομπηιών όρευνών Οα γράψωμεν άλλοτε διά μακρών, Σ, Π. Α.

1 Αΐλιανοϋ, Ποικίλη ΐστορ. λ' 32.

οίκων καί πτωχικών καλυβών, ήτό ποτέ κατά τούς άρχαίους χρόνους έκ τών 
φαιδρότατων καί τά μάλιστα πολυάνθρωπων τής Ιταλίας-, Είχε δέ αγροτι

κούς οί'κους πολυτελείς καί κομ.ψοτάτους, έπαύλεις, άποθηκας καί άλλας οί- 
κοδομίας ούτω πυκνάς, ώστε είς τόν άπό τής θαλάσσης θεώμενον παρεϊ- 
χον τήν ό'ψιν μιάς καί μόνης πόλεως μετά τοΰ λοιποϋ κόλπου. ’ ’Ενυπήρχαν 

αμπελώνες καί φυτεϊαι ελατών, νομαί άγελών, άλση κυπαρίσσων, πηγαί 
διασημόταται ύδάτων ιαματικών άλατοπηγεϊα’ διά μέσου δ’ έρρεε ποτα
μός πλωτός καί υπήρχε λιμήν δι’ ού ή'γοντο καί διεπεραιοΰντο εδώδιμα καί 

εμπορεύματα παντοειδή πρός εύμάρειαν καί πλοΰτον τής όλης επαρχίας. 
Ούδένα ήδη παρείχε φόβον ό Βεσούβιος, καλλιεργούμενος έν τοϊς όροπεδίοις 

καί χλοαζόμενος έν ταϊς κλιτύσιν ύπό αλσών κατακρυπτόντων τά ί'χνη 
τών παλαιών καύσεων. Έξ ανατολών τφ άνιόντι τήν ακτήν τών Άπεν* 
νίνων κατωκουν οί Σταβιανοί, μετοικισθέντες μετά τό ωμόν τέλος τοΰ συμ- 

μ,αχικοΰ πολέμου, έν άνετοις καί εύτειχίστοις πόλεσι πλουσίαις έλαίου, οίνου 
καί τοϋ ύγιεινοΰ εκείνου γάλακτος τοϋ λίαν έπαινοΰμένου διά τήν θεραπείαν 
τών άσθενών 3. ’Ήρχοντο δ’ έπειτα οί_Πομπήιοι, ώςεί άκρόπολις καί σκοπιά 
έν τφ μέσφ τοΰ πεδίου, εύποροΰντες πλήθους ενοίκων, πλούτου καί έμπορίας 

διά τήν πρόςφορον θέσιν τής γείτονούσης θαλάσσης καί τοΰ ποταμού καί 
εξωραϊζόμενοι ύπό τοΰ πλήθους καί μεγέθους τών δημοσίων οικοδομών καί 

τής λάμψεως τών ελληνικών καί ρωμαϊκών τεχνών. ’Εγγύς δ’ έ'κειντο οί 

Oplonti, χωρίον πάντως ούχί άσημον εί'τε ήτο πόλις, εί'τε κώμη είτε στα
θμός κατά τήν ύπατικήν οδόν. Τελευταϊον δ’ .«εΐπετο τό 'Ηράκλειον, πόλις 

μάλλον πεπολιτισμένη, μάλλον κεκαλλωπισμένη καί μεγαλοπρεπέστερα, ώ; 

μαρτυρεϊται ύπό τών έξαιρέτων έργων τέχνης, τών παπύρων, τών μαρμάρων 

καί τών έξοχων χαλκουργημάτων τών έκεϊθεν έξαχθέντων.
Αλλά τοσαυτη άφατος τής φύσεως πραότης, τοσοΰτος'πλοΰτος καί τε- 

χνουργία εργασίας ανθρώπινης, ταΰτα πάντα, συνεσωρευμένα άπ’ αιώνων 
καί έπαυξηθέντα τελευταίως διά τήν βαθεϊαν ειρήνην έν ήσύχαζεν ή ’Ι

ταλία κατά τούς πρώτους τής αύτοκρατορίας χρόνους, ήφανίσθησαν εξαπίνης 
έν ήμέραις δύο δι’ άγρίας έκρήξεως τοΰ Βεσουβίου. Κεραυνοί, σεισμοί, σκω- 

ρίαι ζέουσαι, αναθυμιάσεις ατμών θανατηφόρων, λίθοι, τέφραι, ρείθρα ύδα- 

τος καί πηλοΰ κατεστρεψαν αγρούς, έπαύλεις καί πόλειε, καλύπτοντα 
καί έξαλείφοντκ καί αύτην τήν άνάμνησιν τών τόπων. Κτήνη έτάφησαν 

αγεληδόν, άνθρωποι άπέθανον αναρίθμητοι,' άλλοι παρεφρόνησαν ύπό τοΰ φό
βου. Τοσαΰται καί ουτω σκληραί μάστιγες έν τφ αύτφ χρόνφ σπανίως μό
νον ήρήμωσαν τήν γην.

Άπολεσθέντων ουτω τών οίκων, καλυφθέντων τών αγρών ύπό τέφρας καί

1 Στράβων, ϊκδ. Meineke Ε. 4, 8.
2 Columella X, στ. 1 3.3,
3 Γαληνού θεραπ. Μεθ. V, 12.
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λίθων διάπυρων κα'ι άποτελματωθέντων ύπό τοΰ ποταμού δςτις έρρευσεν Αχα

λίνωτος διά τής πεδιάδος, έγκατελείφθη ή χώρα πασα, οί δ’- έπιζήσαντες 

εΐς τήν καταστροφήν έφύγον εις τάς όμορους πόλεις. Οί δέ πόλεμοι, ή βαρ- 
βαρότης καί τάλλα κακά τά καταθλίψαντα τήν Ιταλίαν έν τοϊς έπιγενομέ- 

νοις χρόνοις διέκοψαν τάς παραδόσεις κα'ι ήφάνισαν τό πλεΐστον μέρος τών 

συγγραφών καί παντός άλλου καταφανούς ίχνους τής άρχαιότητος, ούτως 
ώστε κατά την Αναγέννησιν τών γραμμάτων καί τοϋ πολιτισμού μόνον ήτο 
γνωστόν τό θλιβερόν συμβάν έκ των υπομνημάτων τοΰ Πλινίου καί τινων 
άλλων συγγραφέων, περί δέ τοΰ ονόματος καί τής θέσεως τών τεθαμμένων 
πόλεων έπετείνετο συζήτησις μακρά καί ματαία. Έκ τύχης δέ κατά τά. 

πρώτα έτη τοϋ παρελθόντος αίώνος ό ’Εμμανουήλ Μαυρίκιος ό έκ Λοθαριγ- 
γίας, πρίγκιψ το^ Elbeuf, ενεργών έν 'Ρετίνα σκαφην πρός άλλον τινά σκο
πόν, προςέκρουσεν είς άρχαϊόν τινα οίκον Αγροτικόν, οθεν έξήγαγε κίονας, 

άγάλματα περίτεχνα καί ψηφοθετήματα, σχεδόν πάντα διασκορπισθέντα 

έκτος τής ’Ιταλίας. '
Τοϊς ίχνεσι δέ τοΰτοις επόμενος ό βασιλεύς Κάρολος ό Γ', φιλόμουσος τών 

τεχνών καί τής παιδείας προστάτης, έπανήρχισεν απόπειρας α’νασκαφών έπί 
τοϋ θεάτρου τοΰ ‘Ηρακλείου τφ 1738. Άλλ’ επειδή αί μέν άρχαιολογικαί. 

μαθήσεις έν έκείνοις τοϊς χρόνοις μόλις που εύρίσκοντο έν τή γεννήσει,έν δ’ έκεί- 

νφ τφ τόπφ έπέκειντο ύπέρ τά είκοσι μέτρα γης σκληροτάτης'καλυπτόμε
νης ύπό οί'κων νέων καί κήπων μεγάλης άξίας, δέν κατεβλήθη τις φροντΐς 
περί τήν εύρεσιν ή άναγνώρισιν τών οικοδομών, μάλλον δέ κατεστρέφοντο 
αδται τό πλεΐστον, γινομένων ορυγμάτων πρός έξαγωγήν τών έν αύταΐς ευ
ρισκομένων μαρμάρινων καί χαλκών έργων καί τών ζωγραφιών. Ούδ’ έφαί- 

νετο άπαιτουμένη πρός διεύθυνσιν τών έ'ργων άλλη τις γνώσις ή, πείρα πλήν 
τής τέχνης τοΰ όρύττειν υπονόμους, ήν κατεχουσι κυρίως οί στρατιωτικοί 

μηχανικοί.
Ουτω δή Ανεγνωρίσθη μετά βεβαιότατος ή ευρεσις τοϋ ‘Ηρακλείου καί 

τοι δέν έλειψαν συζητήσεις καί διαφωνίαι μεταξύ τών λογίων, τοΰ μέν έν « 

Νεαπόλει Μεκάττη, δ'ςτις έβασίζετο είς τάς άνακαλυφθείσας έπιγραφάς καί 
είς τάς άλλας μαρτυρίας, ύποστηρίζοντος· τό ζήτημα, τοΰ δ’ έν Φλωρεντία 
Λάμη άντιτείνοντος Αποτόμως.

Μετά δέ τό ‘Ηράκλειον έγένοντο άπόπειραι τφ 1748 πρός εύρεσιν τών 
Σταβιών έν τφ τόπφ τφ καλουμένφ Civita, ένθα άπ’ έναντίας κεϊνται οί 

Πομπήιοι, έπικρατούσης τότε τής πεπλανημένης εκείνης γνώμης, καίτοι δ 

Κάμιλλος Πελλεγρΐνος 1 καί δ Λουκάς Όλστένιος 2 είχον ήδη πολλφ πρό- 
τερον σαφώς υποδείξει τήν αληθή τών Πομπηιών θέσιν. Κατά δέ τό επόμε

νον έτος έπεχειρήθησαν αί άνασκαφαί παρά τήν γέφυραν τοΰ αγίου Μάρκου

1 Apparato alle antichila di Capua. Discorso II, 23.
2 Adnot. in geogr. σιλ. 243.

έν τή χώρα: τοΰ Gragnano’ εύρέθησαν δέ κατ’ ολίγον έπαυλεις καί οίκος 

Αγροτικοί τών Σταβιών μετά τραχήτωι' (πιεστηρίων οΐ'νου) καί άλλων γεωρ
γικών μηχανών. Άλλ’ επειδή ή φύσις τής γης, συνισταμένης κατά μεγα 

μέρος έκ κισσήρεως, δέν έπέτρεπεν έν άμφοτέροις τοΰτοις τοϊς μέρεσι τήν σκα- 
φήν τάφρων καί στοών, έπεκράτησεν έθος νάποκαλύπτωσι μέν τά κτίρια, 
μετά δέ τήν έκεΐθεν έξαγωγήν παντός πράγματος έχοντος αξίαν ή φαινο
μένου μόνον δτι ήδύνατο νά έχη αξίαν, έκάλυπτον τέλος αύτά έκ νέου. Άλλά 

κατά τύχην Αγαθήν δ Κάρολος Βέμπερ δςτις ήτο βοηθός τοΰ συνταγματάρ
χου Alcubierre, στρατιωτικός μέν άνήρ και αύτός, Αλλ’ ούχ δλως Απαίδευ

τος καί άμ-ουσος περί τήν άρχαίαν τέχνην, έξεικόνισε διαγράμματα καί έγρα- 

ψεν υπομνήματα περί τών ύπ’ αύτοΰ έν Σταβίαις καί ‘ΙΙρακλείφ εύρεθεντων 
κτιρίων άτινα έφυλάχθησαν, καίτοι μετρίως, άπό καταστροφής δευτέρας.

Έγένοντο δ’ αί πρώται Απόπειραι έν Πομπηίοις παρά τήν τετραοδίαν τής 
σταβιανής όδοΰ καί τής όδοΰ τής Νώλας, κατά τήν διασταύρωσιν τοΰ cardo 
καί τοΰάβοιιιηβηιιε major' εΐτα δέ μετεπήδησαν είς τόΆμφιθέατρον, είς τούς 

τάφους έξω τής σταβιανής πύλης, είς τούς τάφους τούς έξω τής παραθα- 

λασσίας πύλης, είς τούς οΐ'κους τής ’Ιουλίας Φήλικος καί τούς τοΰ Μάρκου 
Κράσσου' έπλανώντο δέ άνευ τινός κανόνος δτέ μέν τήδε, δτέ δ’ έκεϊσε 

καθ’ δσον εύρίσκοντο ή ύπήρχεν ελπίς νά εύρεθώσι πλείω σκεύη καί άλλα 

τεχνουργήματα. Παραιτήταντες δέ τό πρώτον έθος τοΰ καί πάλιν έπικα- 
λύπτειν τούς οΐ'κους, άπήγον χάριν συντομίας καί έναπετίθουν τά χώματα 

κατά τήν έσχάτην άκραν τής πόλεως,έπί τών μεγίστων εκείνων σωρών τών 
κατακλυζόντων αύτήν έκ νότου καί δυσμών, άφίνοντες ούτως είς τό μέλλον 
τήν δαπάνην καί τόν άχαριν κόπον τής άποκομίσεως αύτών. Περί δέ άνορ- 

θώσεως τών κιόνων, περί επαναφοράς κατά χώραν ή ύποστηρίξεως τών πε- 
πτωκότων ή έτοιμορρόπων μερών τών κτιρίων ούδεμία έγένετο σκέψις, έκα

στον δέ πράγμα έμενεν ένθα ειχεν έκτοξευθή ύπό τής τύχης ή τής κατα- 

στροφής.Ένόμιζον δέ δτι ούδέν άλλο χρέος είχον ή νά φροντίσωσι περί πλου

τισμού τοΰ Μουσείου.
Καλλιτέρα δέ τις μέθοδος είςήχθη τή ειςηγήσει. τής ‘Ηρακλεωτίκής Ά- 

καδημείας τής ίδρυθείσης τφ 1755, είς ήν άνετέθη ή μέριμνα περί τών ά- 
νασκαφών’ άλλά καί τό αγαθόν τοΰτο δέν διήρκεσεν έπί μακρόν καί έπανήλ- 

θεν ή πρώτη έγκατάλειψις. Ό δ’ εφεξής μηχανικός Φραγκίσκος La Vega, - 
καλλιτέχνης πεπαιδευμένος καί άξιος, ύπήρξεν ό πρώτος είςηγησάμενος τόν 
προςήκοντα τρόπον τών επισκευών, έξερευνών τάς μεθόδους, τής Αρχαίας κα

τασκευής καϊ διευθύνων κανονικώτερον τά έργα.
’Ολίγα δ’ έπραξαν ή ήδυνήθησαν νά πράξωσιν οί διαδεξάμενοι εκείνον, 

επειδή οί κάλλιστοι αύτών έτυχον έν καιροϊς αναισθήτοις ή άπροθύμοις, δτε 
άνευ τινός άλλης προθέσεως εύγενεστέρας διετηροΰντο έτι επιδείξεις τι- 
νές χάριν μόνον αύλικοΰ μεγαλείου καί θεάματος πρό τών ξένων. Ή δέ TS-
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λευταια τής τύχης υβρις προςέβαλε τόν Γαετάνον Genovese, ου δέν δύνα- 
{Λαι ακόμη να μνημονεύσω αδακρυτι' τούτου τό στιβαρόν καί πεπειραμ,ένον 

πνεύμα ήφανίσθη διά μιας ύπό άγριας νόσου, δτε τφ 1862 εύρίσκετο αύτό- 
■χρημα εν τφ διδειν νεαν ζωήν εις την μελέτην των τεχνών καί εις τό έργον.

Μη δυνηθεις νάποσιωπήσω τά γεγονότα, δέν θέλω ταΰτα λέγων ούτε νά 

καταγελάσω τών παρελθόντων ουδέ πάντοτε νά ψέξω αυτά’ πρώτον μέν 
επειδή δεν είμαι βέβαιος περί της κρίσεως ήν περί ημών έχουσιν οί σύγχρο

νοι, πολλφ δε μάλλον φοβούμαι εκείνην ην μέλλουσι νά έξενέγκωσιν οί με

ταγενέστεροι, επειτα δε ο Θελων νά κρίνγ) δικαίως άναγκαΐον είνε νά έχγι 

κατα νοϋν τας περιστάσεις τών χρόνων καί τόν τρόπον καθ’ §ν γεννώνται αί 
ανθρώπινοι έπιστήμαι, κατ’ άρχάς μέν ουσαι ατελείς καί συγκεχυμέναι, κατ’ 
όλιγρν δ επανορθουμεναι καί καθαριζόμεναι ύπό τών γενεών τών έπερχομέ- 

νων. ^Εκαστος πιστεύει κατά τούς χρόνους έν^οΐς ζή δτι άνέβη εις τούς ου
ρανούς, ό δέ κατόπιν αύτοΰ ερχόμενος διά νέων μελετών η βλέπει αύτόν 

παρατρεπομενον τής εύθειας η τόν άποδεικνύει μόλις που ύψωθέντα από τής 
γίίς. Εφανη μεγα γεγονός, πρό εκατόν καί τριάκοντα ετών, δτι έφθασαν να- 
νακαλυψωσι μονονού άθικτους τρεις διάσημους πόλεις, από αιώνων ζητου- 

μενας καί ποθουμενας’ μετά δέ την έκεϊθεν εξαγωγήν παντός τοΰ δυναμέ- 
νο.υ έξαχθήναι, δεν έλήφθη τότε ύπ’ ό'ψιν δτι ύπελείπετο νά γείνγ) τι άλλο. 

Μετά κρισεως ολίγης εκαθαρίσθησαν καί έτρίβησαν τά χαλκουργηματα, άφαι- 

ρουμενα την χάριν καί τό κΰρος της άρχαίας κατιώσεως. Προςεκολλήθη- 

σαν εις ταγαλματα μέλη νεα καί νέα φανταστικά σύμβολα, επειδή ηνό- 
χλει ·ή δύςμορφος θέα τοϋ ακρωτηριασμού αυτών. Αξιωματικός τις τοΰ πυ
ροβολικού έλθών έκ Σικελίας, γλύπτης τις έκ 'Ρώμης καί τις νεαπολίτης ρω- 

πογραφος, νομιζοντες οτι ,συντεινουσιν εις βελτίονα διατήρησιν .η άναζωογό- 

νησιν τών τοιχογραφιών, ήυ,αύρωσαν διά διαφόρων γανωμάτων την καθαρό
τητα καί διαύγειαν τών αρχικών βαφών. ’Αλλά τίς θά ήδύνατο νά έγερθή 

ειλικρινής κατήγορος τοιούτων πταισμάτων, δτε καί αυτοί οί εις τό φώς τοΰ 
καθ’ ήμά; αίώνος γεννηθέντες, μετά τοσαύτας δοκιμάς καί τοσαύτας διδα
σκαλίας, δεν εκαθαρίσθησαν άπό τής λέπρας τών κακώς έννοουμένων έπι- 

σκευών ;
Αλλη δε τις ούκ ορθή γνώμη, έρριζωμένη κατά τούς πρώτους χρόνους 

παρα την καλήν θέλησιν τοΰ βασιλέως καί την πολλην σοφίαν' τοΰ ύπουργοΰ 
Ταννουτση, διετηρησεν -επί μακράν τήν άπομόνωσιν τών μελετών καί τήν 

περί τό έργον ολιγωρίαν’ επεκρατει δε ή ίδεα δτι ή αξιοπρέπεια τής χώρας 

καί τό προ.νόμιον τής βασιλείας συνίσταντο εις τήν άπόκρυψιν πάντων τών 
εύρημάτων καί εις τήν αύστηράν άπαγόρευσιν τής δημοσιεύσεως καί δια- 

σαφηνίσεως τών μνημείων πλήν παρά τινων ολίγων μόνον άνδρών, άλλως λο
γάδων, επι τουτφ υπό τής κυβερνήσεως ώρισμένων.

Διά δε τής έπελθούσης τφ 1860 μεταπολιτεύσεως έξέλιπον διά μιάς οί 
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δεσμοί, αί άθλιότητες καί ή αδράνεια τών παλαιών χρόνων. Ώρίσθησαν 

πλειότερα χρήματα διά τάς άνασκαφάς. 'Η ύψιστη διοικησις ανετεθη έλευ- 
θερίως εις ένα άνδρα, έχοντα έπιστήμ.ην, ακμήν, τιμιότητα1, καί, τό κυριω- 
τατον, μακράν ήδη χρόνον έμμελετήσαντα τοΐς τοιούτοις. Έγενοντο αδελφι

κώς δεκτοί έν Πομπηίοις οί φιλομαθείς έκ πάντων τών μερών τοϋ κόσμου, 
βοηθούμενοι εις τάς μελέτας αυτών*ύπό βιβλιοθήκης νεωστί καταρτισθεισης. 
Ίδρύθη σχολή άοχαιολογίας ητις έπήνεγκεν ήδη αγαθούς καρπούς,άναδείξασα 

έξοχον καθηγητήν διδάσκοντα άξιεπαίνως έν τφ πανεπιστημιφ τής Βονω- 

νίας. ’Ήρξατο ή δημοσίευσις έφημερίδος άναγγελλουσης εις το κοινον τας 
γινομένας έργασίας, μελέτας καί δαπάνας. Ύπηγορεύ^ησαν κανόνες, κατά 
τούς- καλούς τών παλαιοτέρων χρόνων, βραχείς, άκριβεϊς, κατάλληλοι, δι’ ών 

μεινάντων κατά σπάνιάν τύχην πολλά ετη αμετακίνητων, ειςηχθ/) πειθαρ 
χία περί τούς φύλακας, οΐτινες τό πρότερον υπήρξαν άτακτότατοι, αγαθή 

διοίκησις περί τάς δαπάνας καί ταχύτης έν τίί έργασίφ. Είςήχθη μείζων τά- 
ξις περί τά έργα, άποκαλυπτομένων καί καθαοιζομένων τών insulae τής μέν 
παρά τήν δέ καί γινομένων τών σκαφών κατά στρώματα δριζόντεια, επειδή 

δ κατακρημνισμάς τής κισσήρεως κατέρριπτβ τούς τοίχους καί τών κιόνων 

τούς ήττον έμπέδους.
Κατεσκευάσθη σιδηρόδρομος κατηφορικός δι’ ου άποκομιζονται εύχερώς 

τά χώματα μακράν καί έξω τής πόλεως. Έζητήθη καί έδωρήθη παρα τής 
επαρχίας Νεαπόλεως τό μέρος έκεϊνο τής δημοσίας άδοΰ ύφ’ δ ήρξατο ^άνα- 
καλυπτόμενον τό νότιον τείχος τών Πομπηιών ούκ άνευ τίνος έλπίδος οτι θά 

εύρεθή αύτόθι καί τι προάστειον. Ίνα δέ διατηρηθώσι τά μνημεία άπό τής 
μανίας τών εργολάβων, οΐτινες ότέ μέν έξ άμαθίας, δτέ δ’ έξ άπλήστου πλεο

νεξίας δέν καταβάλλουσι τήν όφειλομένην μέριμναν πρός συντήρησιν αύτών 
καί άρμοδίαν έπισκευήν, άνετέθη ή διοίκησις τών έργων εις τούς μηχανικούς 

καί έπιστάτας τών άνασκαφών, οΐτινες, έκλέγοντες τούς άρίστους καί έπι- 

μελεστάτους τών τεχνιτών, πληρόνουσι τούς μισθούς κατ’ ευθείαν, προμη- 
θεύουσι τά ύλικά καί κατά διμηνίάν παρέχουσιν εύθύνας τών γενομένων. 

’Επέρχεται δ’ έντεΰθεν κέρδος ούδέποτε όλιγώτερον τών δέκα καί πέντε ή 

εΐκοσιν έπί τοΐς εκατόν άπό τών προτερων συμβολαίων.
Διά τοιούτων δέ καί όμ.οιων έργων καί δια τής μειζονος χορηγίας τής 

παραχωρουμένης ύπό τής κυβερνήσεις άνεσκάφησαν έν δεκαοκτώ ετεσιν 
79898 τετραγωνικά μέτρα έκ τής έντός τών τειχών τής πόλεως έπιφα- 
νείας, ήτοι κατά μέσον δρον 4438,77 μέτρα έτησίως’ έν $ κατά τά εκατόν 
καί δώδεκα έτη τά παρελθόντα μεταξύ τοΰ 1748 καί τοΰ 1860 άνεσκά

φησαν μόλις 184526, άντιστοιχοΰντα πρός 1647,55 μέτρα καθ έκαστον 
έ'τος. Ταΰτα δέ μ.ή υπολογιζομένων τών πολλών επισκευών περί άς πρότε-

1 Εννοείται δ ’Ιωσήφ Φιορέλλης. Σ. Π. Α.
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ρον ουδεμια ζατεβαλλετο φροντΐς, άλλά δι’ άς σήμερον καταναλίσζεται ίκα 

νδν μέρος καϊ του χρονου κα'ι των χρημάτων.
Μείζων καϊ όλιγώτερον άναμενομένη έφεόρεσις ύπήρξεν ή των εκμαγείων 

τών πτωμάτων καϊ τών ξυλοτεχνημάτων τών μετ’ εύφυίας έν τή τέφρο: 
ανασζαλιζομένων’ έζ τούτων, γινόμενης επιτήδειας έγχυσεως τοϋ γύψου,άνε- 

φάνησαν μεν τά ζφα καϊ οί άνθρωποι μετά τών ιδίων ενδυμάτων, έν αύ

ταΐς ταϊς φυσικαϊς στάσεσι καϊ τοϊς σχηματισμοί; οδς περιεβάλλοντο θνή- 
σζοντες, άπεκτήθη δέ βέβαια γνώσις τών θυρωμάτων καϊ πολλών σκευών, 

ων ητο τέως άγνωστον τό σχήμα κα'ι ή κατασκευή.
Εν ουτω δε πολλοΐς ετεσι και ουτω πολκών έζόχων αρχιτεκτόνων έργα- 

σθεντων εν Πομπηιοις, δέν ειχεν ακόμη καταγραφή τακτικόν γενιζόγ σχέ- 
διον τ^ς πόλεως, περί τής ακρίβειας τοϋ- όποιου νάμήύπάοχη τις δισταγμός. 

Ητο δέ αληθώς τό έργον δυςχερές πρός ίδιώτας καϊ διά τόν άπαιτούμενον 

μακρόν χρόνον καϊ διά τό πολύ της δαπάνης. Άλλά καϊ πεοϊ τούτου έγένετο 

φροντΐς τφ 1 870, άνατεθείσης τής εργασίας εις ενα τών παρ” ^μϊν'έμπει- 
ροτάτων τοπογράφων, τόν ’Ιάκωβον Τασκόνε, δςτις διέγράψεν έξαιρέτως rfo 
δλην πόλιν τριγωνομετριζώς ύπό σμίκρυνσιν ενός χιλιοστού καϊ έξέδωκε τό 
διαγραμμα τών διαφόρων insulae μέ κλίμακα ενός τετρακοσιοστού. Προς^ 

τίθενται δέ εις τοϋτο τό διάγραμμα κατ’ ολίγον τά καθ’ έκαστον έτος 

νεωστί εύρισκόμενα. Τέλος- δέ ΐνα γείνγ δυνατή ή έπιθεώρησις της πόλεως 
εν ένϊ δλφ καϊ δι’ ενός μόνου βλέμματος έπετεχνηθη πρότυπον ακριβέστατου 

εκ σαζχαρεως είς τό εκατοστόν τοϋ πραγματικού, έφ’ ου είνε απεικονισμένοι 
καϊ αί ζωγραφίαι καϊ τό έλάχιστον των πραγμάτων. Είνε δέ τοϋτο έζτεθειμέ- 

νον,πρός γενικήν τών θεωμένων εύχαρίστησιν, έν τώ μουσείφ τής Νεαπόλεως.

Ταΰτα καϊ άλλα ούχ ήττον χρήσιμα καϊ εύφυα, άτινα χάριν συντομίας 

παραλειπομεν, επετελεσθησαν ή είςήχθησαν ύπό τοϋ Φιόρέλλη·. άλλ’, επειδή 

ο πυρετός τής τοΰ ενεργεΐν βουλησεως εινε νόσος μεταδιδόμενη δίκην έπι- 
δημιας, δέν ήδύνατο άλλος τις νά σταματησ-ρ καϊ έγένοντο δι’. άλλων άλλα 

τινά, άτινα κατ’ Ανάγκην ζαταγράφομεν ένταΰθα *.

Δια μακρύς καϊ κοπιώδους εργασίας έπεθεωρήθησάν καϊ έκαθαρίσθησαν 
τα ήδη ανεσκαμμένα κτίρια, εμβαλλόμενων εις τάς οικείας θέσεις τών άξιο- 

λογωτέρων αποσπασμάτων άτινα έκειντο διεσκορπισμένα χύδην κατά γής, 

Ανασονετεθησαν καί άνωρθωθησαν μ'έτά τών επιστυλίων αυτών, τών ζω
φόρων καϊ τών γείσων πολλοί κίονες έν τή άγορ?-(Forum) καϊ τώ ναφ τής 
Αφροδίτης. Τό αυτό δ εγενετο, άλλά μετά μείζονος δυςχερείας, έν τή ιω

νική στο? κατά την Τριγωνικήν ’Αγοράν (Forum trjangulare), ένθα τά έλ-

1 *0 μετριόφρων, άλλ’ άξιώτατος διευθυντής τών άνασκαφών καθ’ ά,πασάν τε τήν ’Ιταλίαν 
και δη και Ιν Πομπηιοις κ. Ruggiero εννοεί δια τών έξης τά ύπό τήν έαυτοό*έποπτείαν γενό- 
μενα άπό τοΰ χρόνου καθ’ όν αΐ έργασίαι άνετέθησαν αύτιρ, τοΰ ζ. Φιόρέλλη διορισΟέντος 
γενικοΟ διευθυντοΟ τών μουσείωγ καϊ άναχωρήσαντος ε’ς 'Ρώμην. Σ. Π. Α. 

λείποντα τύμπανα άντικατεστάθησαν διά λίθων τοΰ αύτοΰ είδους, αλλ αφε- 

θέντων λείων καϊ άρραβδώτων πρός μαρτυρίαν ζαϊ ειλικρινή διακρισιν της 

νέας επισκευής.
Γενομένης δέ-παρατηρήσεως- δτι τινες στεγαι άπειροκαλως τεθειμεναι 

πρός διάσωσιν τών ζωγραφιών κατέκλυζον καϊ ύγραιναν τα δωμάτιά, καλύ

πτονται τούς τοίχους δι’ άνθέων νίτρου άτινα καταστρεφουσι τα χρώματα 
έπηρεαστικώτερον τοΰ χρόνου καϊ τοϋ φωτός, πολλά δωμάτιά απεστεγα- 
σθησαν" έν πολλοΐς. δέ τόποις έγένοντο ύψηλότερα καϊ προςφορωτερα προβλή

ματα, ώς έν τφ Πανθέω, έν τή oizicj: τοΰ 'Ερμαφρόδιτου, έν τή έπ’ εσχά

των άνακαλυφθείση τοϋ Όρφέως καϊ άνωθεν πολλών βρυσεων.
Γνωσθείσης δ’ έκ πείρας της έκ τών γανωμάτων βλάβης και της μ.ιζράς 

δυνάμεως τών άλλων συνθέσεων ών μέχρι τοΰδε έγένετο χρησις έπϊ τών 
τοιχογραφιών, έπεληφθημεν πάλιν ώς Ασφαλέστερου μέσου τοΟ κηρού, 8ν υπο
δεικνύει ό Βιτρούβιος διά τάς βαφάς τοϋ κινναβάρεως Είνε δ ουτος αδια

χώρητος ύπό τοϋ ύδατος καϊ διατηρεί αναλλοίωτα τα χρώματα. Επενοη- 

θησαν δέ καλυμμάτιά τινα έκ κρυστάλλου,προςηρμοσμενα εν τφ τοιχφ, προ· 
φυλάσσοντα άπό της χαλάζης καϊ της βροχής και εμποδιζόντα τό ύδωρ από 

τοΰ νά είςοέη είς τά κονιάματα καϊ άποσπ? αυτά.

Παρατηρουμένης δ’ έκάστης λεπτομέρειας κατα τας ανασκαφας, εγνωρι- 
σθη η οικοδομή μεσαίων όροφωμάτων, έξεχόντων υπέρ τήν οδόν, διεσώθη δέ 

καϊ ύπεστηρίχθη έν αύτών ώς δείγμα εν τή στενωπφ τή απέναντι τοΰ 
ξενώνος τοΰ Σιττίου. ’Επ’ ί'σης δ’ έπεσκευάσθησαν δύο άρχαϊαι στέγαι, ή 

μέν έν τω κήπφ τής οικίας τοΰ Γαΐου Βιβίου, ή δε εν τί) ένδον αυλή τοΰ 

Κναφείου (Regio VI. Insula XIV. άρ. 22).
Άνευρέθη τό .αληθές σχήμα τών έπιστυλίων άτινα δέν συνίσταντο έξ ενός 

σώματος, άλλ’ ήσαν συνδεδεμένα φατνοειδώς διά τριών σανίδων, τών μεν 
δύο πλαγίων όρθώς ίσταμένων, τής δ’ έτέρας όριζοντίως" ούτω δ’ επισκευά

ζονται ταΰτα στιβαρά καϊ εύπρεπή.
Έμελετήθη καϊ διεσαφηνίσθη ή τεχνουργία τών διαφόρων κλείθρων ,καϊ 

σιδήρων τών θυρών, τών έξ όστοΰ γιγγλύμων καϊ στροφίγγων τών κιβωτίων, 

GCTtvoc ειχον·· εσφαλμένος·νομισΟ’?|..παικτικα σκευτι 7) τεμάχιά πνευστήν ορ

γάνων* πάντων δ’ έγένοντο αντίγραφα και πρότυποί.
Ή αύτή δ’ έπιμέλεια έφηρμόσθη είς τήν άναζήτησιν τών διαφόρων οικια

κών σκευών. Έν τφ Μουσείφ τής Νεαπόλεως ύπάρχουσιν ήδη διάφορα εδώ- 

λια, κλΐναι κα'ι σιδτιρδέ κιβώτια συντεθειμένα εκ μικρότατων τεμαχίων ατινα 
πρότερον έπεσωρεύοντο άφροντίστως έν ταΐς άποθνικαις. Εν δε τ^ί αιθούση 

δεζι^ τφ ειςερχομένφ εις Πομπτιίους εί’δετε τους τυπους αμαζιου, καλαθου 

κοεί τινός τρογου -άμάζτις φορτηγού, πρός δέ τα πρότυπα σκευοθνικτις, τυμ

πάνου γερανού και θυρίδος κινούμενες διά στρόφιγγος. Μετ επιμέλειας συνε·

i Βιβλ. VII, κεφ, IX.
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λέχθησαν καί έτακτοποιήθησαν σωλήνες μολύβδινοι, άεριοφυλάκια, κλείδες 

χαλκαϊ, μία καταπακτή, καί ΆΥΚχ εργαλεία άναφερόμενα εις τήν διοχέ- 
τευσιν καί διευθέτησιν τών ύδάτων.

Πάντων δέ οσα διά τό εύ'θρυπτον δεν δύνανται νά διατηρηθώσιν έκτελουν- 

ται έπιμελή καί άκριβή σχέδια.

Ύπελείπετο δέ νά λυθη καί τι ζήτημα [/.άλλον των άλλων προβλημά

των περιπεπλεγμένον- ήτο δέ τοΰτο τι γνώσις τοΰ τρόπου καθ’ 8ν άκριβώς 
έπήλθεν ή καταστρεπτική έκρηξις τοΰ 79, ήτις δεν εύρίσκεται σαφώς περι- 

γεγραμμένη έν τοϊς άρχαίοις βιβλίοις καί ην άντιπαρήλθον ϋί νεώτεροι μέχρι 
τοΰδε έπιπολαίως, έξενεγκόντες διαφόρους καί δη άντιφατικάς γνώμας. *Η 

άπανθράκωσις τών ξύλων καί τών άλλων εύφλεκτων ύλών, η σύνθλιψις τών 
ύελων, ή μετατροπή τοΰ κίτρινου χρώματος εις ερυθρόν έγέννων γενικώς την 

εικασίαν περί ύπαρξάσης πυρκαϊάς κα'ι θερμότητος. ’Αλλά τό εναντίον έμαρ· 

τυρεϊτο ύπό τής μη διαλύσεως τοΰ μολύβδου, τής μη άπασβεστώσεως τών 
μαρμάρων, τής μή άπανθρακώσεως τών ύφασμάτων καί τών' εις μέταλλα 

προςκεκολλημένων ξύλων και ύπό τής καταστάσεως τών τοίχων και τών 

τοιχογραφιών α'ίτινες δεν έφαίνοντο προςβληθεϊσαι ύπό καπνοϋ η πυρός. Ού- 
δεις δέ ήδ ύνατο νά εύρη τόν λόγον τών τοσούτων διαφωνιών. Πολλά δ? 

άλλα φαινόμενα, άναφερόμενα εις τό προκείμενον ζήτημα, ή εμενον απα

ρατήρητα καί άνεξήγητα $ ήρμηνεύοντο κακώς. Έκ δέ τής συγχύσεως ταύ
της δεν ήτο δυνατή η διέξοδος άνευ συνεχοϋς καί έπιμελοΰς παρατηρήσεως 

τών γεγονότων. -
Κατεβλήθη λοιπόν έπι πολλά έτη ή δέουσα προσοχή είς τά πράγματα 

κατά την διάρκειαν τών άνασκαφών, γενομένης έπικλήσεως και έ’ις τόν ά- 
ρωγήν τινων τών επιφανέστερων φυσιοδιφών τής ’Ιταλίας. Τών δέ αγώνων 
τούτων Θά ί'δητε τούς καρπούς έν τή βίβλφ τή δημοσιεύθείση τη επινεύσει 

τοΰ άρίστου καί σοφοΰ ύπουογοϋ τοΰ έπ’ έσχατων άποχωρήσαντος τής αρχής.
Τό βιβλίου τοΰτο, γραφέν καί έκτυπωδέν, είς άνάμνησιν τής παρούσης τε

λετές, περιέχει διατριβάς επιφανών άρχαιολόγων καί επιστημόνων ’Ιταλών 
περί διαφόρων θεμάτων άναφερομένων είς τόν Βεσούβιον καί είς την χώραν 

την ταφεϊσαν τώ 79, μετά της περιγραφές τών άνασκαφών τών γενομένων 
έν Πομπηίοις μέχρι τοΰ 1878 τελευτώντος, ήτις κα'ι άποτελεϊ συνέχειαν 

τής γνωστοτάτης τώ 1873 έκθέσεωςγτοϋ Φιορέλλη. Ουδέ ήτο δυνατόν έν 
περιστάσει ούτως έπιφανεϊ νά μη φανή μία άκτίς τοΰ εύγενεστάτου έκείνου 

γερμανικού ’Ινστιτούτου, είς 8’πλεΐστα οφείλει ή ιταλική αρχαιολογία καί 
είς 8 πλειστοι ημών θεωροΰσι τιμήν οτι άνήκουσι. Τούτου δέ χάριτας όφεί ■ 

λομεν είς τόν διδάκτορα Αύγουστον Μάου, δστις έδημοσίευσεν έν τφ αύτώ 
χρόνφ καί μετά τής αύτής και ημείς προθέσεως σπουδαίαν .έξέτασιν τών 

κυριωτάτων κτιρίων τών Πομπηιών, ήν άρμοδιώτατα επέγραψε Πο^ιηηια~ 

rar συμ,βοΛά,ς (Pompejanische Beitrage).

ι
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Ή δέ μελέτη καί τακτοποίησις τοΰ έργου τών άνασκαφών, δπερ δεν πα- 

ριστώ είς ύμάς ώς άποτετελεσμένον, άλλ’ ώς μόλις άρξάμενον καί διαγρα- 

φέν, δύνασθε νά έ'χητε πίστιν οτι θά προχωρήση άνεμποδίστως διά τής 
ηνωμένης κα'ι συμφώνου έργασίας πολλών καί μετά τοΰ ζήλου τής προόδου.

Ή φήμ.η τοΰ έπιφανοϋς άνδρός τοΰ άναλαβόντος έπ’ εσχάτων τήν διοίκη- 

σιν τής δημοσίας.έκπαιδεύσεως είνε εχέγγυον οτι θά ύπαρξη ού μόνον συνε
τός φύλαξ τών έπ’ άγαθφ πρό αύτοΰ γενομένων, άλλ’ έ'νθερμος είςηγητής 

πάσης νέας κα'ι έπωφελοΰς έπιχειρήσεως. Ό ’Ιωσήφ Φιορελλης, καίπερ έν 
’Ρώμη διαμένων, έ'χει πάντοτε νοΰν καί οφθαλμούς έστραμμένους πρός τούς 
προςφιλεϊς αύτφ Πομπηίους. Ό ύμέτερος καί έμός ’Ιούλιος de Petra ' οί'δατε 

καλώς μεθ’ οποίας επιμονής καί οποίας έπιτυχίας άκολουθεϊ έξερευνών καθ’ 
έκάστην νέας γραφάς (graffiti) καί διαφωτίζων νέας έπιγραφάς κα'ι νέας ζω
γραφιάς, ύπ’ αύτόν δέ καί δ’Αντώνιος Sogliano, νεανίας εξαίρετος, ούτινος ή'δη 
άρχονται γινωσκόμεναι κα'ι έπαινούμεναι αί συγγραφαί. Τό γραφεΐον, ήδη 
άριθμοΰν καλλιτέχνας ικανούς, άνεζωογονήθη έπ’ εσχάτων διά τής προςλή- 

ψεως κα'ι ετέρου μ.ηχανικοΰ καί ετέρου σχεδιαστοΰ, ούχί γενομένων δεκτών 
κατά τύχην ή χάριν, άλλ’ έκλεχθέντων έπ’ έγγύη δημοσίι»; καί διά τήν 

άποδεδειγμένην εξαίρετου αύτών αξίαν. Περί έμοΰ δέ, μή δυνάμενος άλλο τι 

νά ύποσχεθώ, διαβεβαιώ ύμάς μετά του Winckelmann οτι έκ τών πολλών 
ετών τής έμής ηλικίας μο'ι φαίνεται οτι έκειρα μόνα έ’ζησα έπαξίως οσα 
αφιέρωσα είς τήν μέριμναν καί μελέτην τής αρχαίας τέχνης- άκολουθώ δ’ έν 

τούτω τήν γνώμην τοΰ Μάρκου Πλαυτίου Σιλβανοΰ, μηδέ άχθεσθήτε τό 

ύπεράγαν παλαιόν τής παραβολής, ύπάτου θριαμβεύσαντος κατά τών ’Ιλλυ
ριών, δςτις έκέλευσε νά γραφή επί τοϋ τάφου του οτι δεν έβίωσε πλείω τών 
εννέα τελευταίων ετών, καθ’ ά άνεπαύθη ήσύχως έν τη έρημίιφ τής τιβουρ- 

τίνης έπαύλεως 2. Σ. Ιί. Λ,

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΦΑΥΣΤΟΥ

'Οσάκις μεγαλοφυής συγγραφεύς λαμ-βάνων δημώδη τινά μΰθον μετα

σχηματίζει αυτόν καί έξ αύτοΰ παράγει αριστοτέχνημα, ό μύθος ουτος συ
νήθως δεν έπιζή, άποξηραινόμενος καί άποθνήσκων ώς φυτόν έξαντλη- 

θέν ύπό τής έσχατης καί μεγαλ.οπρεποΰς αύτοΰ άνθήσεως. ’Αλλά τοΰτο 
δμως δεν άληθεύει καί περί τοΰ μύθου τοΰ Φαύστου. Ουτος ού μόνον^δέν 

έλησμ,ονήθη μετά τήν έ'κδοσιν τοΰ ποιήματος τοΰ Γκαΐτε, άλλά καί συνυ-

1 'Ο διευθυντής τοΟ έν Νεαπόλει Μουσείου. 2. Π. Α.
2 Winckelmann Storia dell’ arte. Βιβλ. XI, κεφ. 2ο, g 12. — ’Επιστολή πρός τόν 

Marburg. 8 Δεκεμβρίου 1762.
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πάρχει μετ’ αύτοΰ καί εξακολουθεί έχων μεγίστην έπί της φαντασίας δύνα- 

μιν, ώς μυθώδες διήγημα καί δημώδες δράμα. Δι’ αύτό καί οί πεπαιδευ

μένοι μετ’ αγάπης εξαιρετικής εργάζονται άδιαλείπτως, διευκρινοΰντες τά 
της αρχής αύτοΰ καί διαφωτίζοντες τά σκοτεινά αύτοΰ μέρη. Πάσαι δέ αύ- 
ται αί περιστάσεις περιβάλλουσιν αυτόν δι’ εξαιρετικών θέλγητρων, καί πας 
τις αισθάνεται δτι έν τώ μυθφ τούτω ένυπάρχει περίεργος Ιστορία <έξία νέας 
πάντοτε μελέτης κα'ι φυσιογνωμία πρωτότυπος πρός σχεδιογράφησιν. Τοΰτο 
δέ δύναται νΰν νά κατορθωθώ άν μή τελείως, αλλά τούλάχιστον έπαρκώς τή 

βοηθείικ τών κατ’ αύτάς γενομένων εργασιών τής γερμανικής,κριτικές. Καί 
ό μέν κ. Κάρολος "Εγγελος έν τφ Γ εγ>μαπκφ τ&ν νενγιοσπάαχων θεάτγω * 
έξεδωκε τό άριστον τών μέχρι τοΰδε γνωστών κειμένων τοΰ αρχαίου δράμα

τος τοΰ Φανατον, καί συμπεριέλαβεν έν έξαιρέτφ ττνί σημειώσει τάς ειδή
σεις άς έ'χομεν περί τοϋ ηρωος. Ό δέ κ. Κουνώ Φισχήρος έδημοσίευσεν άξιον 
λόγου δοκίμων περί τοΰ Φαύστου τοΰ Γχαΐτε^, ό δέ κ, Ούιλλίέλμος Ιίρειζέ- 

ναχος ΊοτογΙακ τοΰ δημώδους δράματος τοϋ δύκτωρος Φαύστου^ .σύγγραμμα 
μεστόν πολυμαθείας, ωφέλιμον μάλιστα πρός ορισμόν τής αξίας τών κειμέ
νων. ’Εννοείται δέ δτι δέν δυνάμεθα ένταΰθα νά εΐσχωρήσωμεν εις τάς συζη
τήσεις περί διαφόρων θεμάτων του περ'ι ου ό λόγος μύθου,οστις καί μετά τριών 
αιώνων έρευνας έχει πολλά τά εξεταστέα. Ή πρόθεσίς ημών είνε όύδέν άλλο 

ή νά έκθέσωμ^ν συμφώνως πρός τάς μάλλον παραδεδεγμένες γνώμας, πώς 
έγεννήθη ό ..καλούμενος μαγικός μΰθος της γερμανικής φυλής, νά έξηγήσω- 

μ.εν τάς περιστάσεις έν αϊς άνεπτύχθη καί νά δείξωμεν, εΐ δυνατόν, τά αίτια 
Τής παραδόξου ζωτικής αύτοΰ δυνάμεως.

Α' ■

Ό μ.ΰθοςτοϋ Φαύστου κατ’ούσίαν εινε αληθής,διότι ύπήρξεν αληθώς δόκτωρ 
τις ’Ιωάννης Φαΰστος, 8ν ό Μελάγχθων έγνώρισε καί περί ού γίνεται λόγος έν 

τοΐς συγγράμμασι πολλών σοφών της εποχής. Γνωστόν δέ εινε δτι έγεννηθη 
έν Κνιτλίγγη τη έν Βυρτεμβέργη λήγοντας τοϋ 1Ε'αίώνος,’καίτοι έπιμένουσί 

τινες συγχέοντες αύτόν πρός ,τόν συνέταιρον τοΰ Γουτεμβέργου τόν τυπογρά

φον Ίώάννην Φοΰστον ζήσαντα εκατοστόν ετών πρό τοΰ Φαύστου. Ήτο δέ ( 

ό πατήρ, τοΰ Φαύστου κατά τινας μέν άνηο σοφός προσκείμενος τή επιστήμη) 
τοϋ δικαίου καί έκ τών έπισηαων έν τγί έπαρχία αύτοΰ, κατά τινας δέ 

πτωχός τις χωρικός έντιμος καί τόν Θεόν φοβούμενος, προορίσας τό προϊόν 

μικράς/τίνος κληρονομιάς εις τήν άγωγήν καί την έκπαίδευσιν τοΰ υίοΰ του’

1 Carl Hengel, Deutsche Puppenkomodien, 1878.
2 Kuno Fischer, Goethe’s Faust. Deutsche Rundschau, 1879.
3 ,V. Creizenac h, Versuch eiuer Gescbichte des Volksschauspiels vom Doctor Faust. Halle, 1879.

Εννοείται δέ οτι ή δεύτερα αύτη γνώμη εινε ή τών δημοτικών διηγήσεων. 

’Ακριβές δέ καθίσταται τό χρονικόν μόνον κατά τήν άφιξιν τοΰ Ίωάννου 

Φαύστου εις τό Πανεπιστήμιου της Κρακοβίας, έν ώ, ώς γινώσκομεν διέ- 
πρεψεν έν πάσν) έπιστήμη, μάλιστα δέ έν τϊ) μαγική εις ήν ΐδίιγ έπεδόθη. 

Ή λεγομένη λευκή μαγεία, ή τέχνη τοΰ παράγειν ύπερφυσικά φαινόμενα διά 
μέσων φυσικών, έδιδάσκετο τότε έ'ν τισι τών δημοσίων σχολείων’ οί δέ τότε 

σοφοί, τοΰ Παρακέλσου πρωτοστατοΰντος, δέν άπηξίουν νάκροώνται τών μα
θημάτων εκείνων, άτινα πρέπει νά μή διέφερον πολύ τών επιστημονικών έ- 

σπεοίδων.Έδιδάσκοντο δέ θαυματοποιίας τινάς, έξ δν πρακτικός τις νοΰς ήδύ
νατο χρείας τυχούσης νά ώφεληθή, οπερ, ώ; θά ί'δωμεν εύθύς, δέν παρεϊδεν 

ό δόκτωο Φαΰστος. Καί τήν μαύρην δέ μαγείαν, ητις άπήτει τήν βοήθειαν 

καί συνδρομήν τών δαιμόνων, έθεράπευον ωσαύτως άλλά έν κρυπτφ καί 

παραβύστφ.
Άποπερατώσας δ Φαΰστος τά μαθήματα του έπεδόθη εις επάγγελμα 

ανήκαν ιδίως εις τόν μεσαίωνα’ έγένετο scholasticus vagans περιπΛανώμε- 
γος μαθητής, επάγγελμα άξιόλογον εάν μή διέφθειρον αύτό αύτοί εκείνοι 
οΐτινες ή'σκουν αυτό.. Διότι νέος εικοσαετής, εδ έ’χων, ούτε μωρός ώκ ούτε 
άμαθής, διατρέχων πεζό) τήν Γερμανίαν, ούδόλως μεριμνών περ'Γ τής αύριον, 
διότι ό περιπλανώμενος μαθητής ήδύνατο νά φορολογγ τούς πρώην μαθη- 

τάς, ακολουθών ούδέν άλλο ή τάς ορέξεις αύτοΰ, κατακλινόμενος έν υπαί

θριο ώς ό ΊΡουσώ καί ώς ούτος άπολαμβάνων τόν ελεύθερον αέρα, καί έ'χων 

ορεξιν άποκτηθεϊσαν έν τή όδοιπρρίςρ, κοιμώμενος καί έξεγειρόμενος ούδέν 
άλλο ή παράδοξα πράγματα όνειροπολών, καί τήν μέν πρωίαν' διερχόμενος 
μετά φόβου δάσος, ύποπτον, τήν δ’ εσπέραν, δτε τά παράθυρα φωτίζονται, 

εισερχόμενος εις πόλιν έχουσαν μεγάλα άετώματα καί στέγας οξείας, πε- 
ποιθώς έπί τήν τύχην ητις μειδιά πάντοτε πρός τήν νεότητα, ταΰτα πάν

τα εινε αύτη' αύτη ή ποίησις καί ουτος ήτο ό βίος τοΰ περιπλανωμένου μα
θητου. Έπλανάτο ελεύθερος καί αεικίνητος ώς ό διερχόμενος άνεμος, σήμερον 
μέν διδάσκαλος άναπληρών τόν κωλυόμενον γραμματοδιδάσκαλον, αύριον δέ 

μ.ισθών τήν υπηρεσίαν αύτοΰ εις τόν έφημέριον ώς ψάλτης, καί κηρύττων 
προσέτι άντ’ αύτοΰ έν τγί έκκλησί^, απλώς είπεΐν, κατέχων τό μέσον, ώς 
κάλλιστα λέγει ό Κάρολος ’Έγγελος; μεταξύ τοΰ τυχοδιώκτου καί τοΰ σοφοΰ. 

Περιηγηθείς δέ ίκανώς καί ΐδών χώρας και τά πάντα ίκανώς έξετάσας, 

ένεκαθίστατο έ'ν τινι πόλει καί έ'ζη βίον τακτικόν, εξαφανιζόμενου τοΰ τυ
χοδιώκτου καί μόνου τοΰ σοφοΰ περιλειπομένου. Άλλά δυστυχώς ενωρίς έγέ
νετο παν τούναντίον, ή επιστήμη εις ούδέν άλλο έχρησίμευσεν αύτφ ή εις 

τό φενακίζειν καί εξαπατάν* κατάχρησιν δέ ποιούμενος τών προνομίων άτςνα 
παρεϊχεν αύτώ ή τοΰ μαθητοΰ στολή,έπεδίδετο εις ακατονόμαστα έπαγγέλ- 

ματα, Ήτο ήδη εποχή έν ή έπίστευον οί άνθρωποι εις τά φίλτρα, εις τάς 
εδωδάς, εις τά πρός μακροβιότητα φάρμακα, εις τάς συμπαθητικές λεγο- 
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μενας θεραπείας, εις την μαντικήν κα'ι την έπίκλησιν τών πνευμάτων. Ταυτα 
δέ πάντα έπληρόνοντο ακριβά* οι δέ περιπλανώμενοι μαθητα'ι ούδέποτε 

έδίστασαν νά μοιρολογώ™ τουτέστι νά προλέγωσι την μοΐοαν, νά ύποδει- 

κνύωσι κεκρυμμένους θησαυρούς, νά πωλώσι φάρμακα θαυμάσια. Τό.δ’ έγ- 
χειρίδιον τό πρόωρισμένον είς φύλαξιν αύτών κατά τάς περιπλανήσεις έχρη- 

σίμευεν είς τό διά της βίας κα'ι επανειλημμένος φορολογεΐν τούς, συναδέλφους 
αύτών. Μυρίους δέ ό'σους τρόπους εΐχον είς πορισμόν χρημάτων,ών· ό εντιμότα

τος ητο η κλοπή. Τό τών μαθητών σωματεϊον έπληρώθη άγυρτών καί άπα- 
τεωνων, και τών άγυρτών τούτων και τών άπατεώνων πρύτανις έγένετο ό 
Φαΰστος.

Ούδεΐς ύπήρξεν άλαζών αναιδέστερος αύτου. ’Αποφοίτησα; τοΰ Πανεπι

στημίου περιηγήθη καυχώμενος πανταχοϋ ότι εινε κάτοχος επιστήμης θαυ- 
μασίας κα'ι δύναταί νά έκτελή ύπερφυέστατα θαύματα. Έτιτλοφορεΐτο δέ 

φιλόσοφος φιλοσόφων philosophus philosophorum, πηγή της νεκρομαντείας, 
άστρολόγος, φυσιογνώμων, χειρόμαντις, πυρόμαντις κτλ. Ό δέ· κύων αύτοΰ 
κα'ι ό ίππος άτινα είχε διδάξει (τά πάντα ήδύναντο νά πράξωσι, λέγει ό 
θεολόγος ’Ιωάννης Γάστ έν·ζτοϊς Λόγοις αύτοΰ), συνέτειναν είς τό νά αύξηθή 
ή φήμη αύτοΰ ώς μάγου, διότι ό όχλος έξελάμβανε τά ζώα ταΰτα ώς Jia- 

βόΛους μεταμορφωμένους.'Αλλ’ απευκταίου τι μικροΰ δεϊν διέκοψεν έν αύτή 
τή στάδιον, οπερ έφαίνετο έ'χον μέλλον λαμπρότατον. Έ'λθών είς Βε

νετίαν έπηγγέλλετο ότι δύναταί νά πετάξγι, οί άνθρωποι τόν έπίστευσαν καί 

επιχείρησα; νά έκτελέσν) τάς επαγγελίας του κατέπεσε θραύσας σχεδόν την 

κεφαλήν του* άλλά καί μετά τό πάθημα τούτο δεν εβαΛε γτωσιν. Μετ’ ού 
πολύν χρόνον ό άββάς Τριθεΐμος διερχόμενος πόλιν τινά τής "Εσσης έααθεν ότι 
ό δόκτώρ Φαΰστος, ου τό όνομα ητο ήδη γνωστόν τοϊς πάσι, κατέλυεν έν 

τφ αυτώ ξενοδοχείφ. Είχε δε προκηρύξει ό Φαΰστος είς τό κοινόν ότι γινώ- 

σκει έκ στήθους κα'ι κατά λέξιν πάντα τά συγγράμματα τοΰ Πλάτωνος κα'ι 
τοΰ Άριστοτέλους* ή δέ εύκαιρία ήτο άρίστη ίνα επίδειξη τάς γνώσεις του 

ενώπιον τΟΰ σοφού κληρικού* άλλ’ ό δόκτωρ ωχετο άπιών και μόνον κατέ- 
λιπεν ϊνα δοθγί είς τόν Τριθεΐμον τό έπισκεπτηριόν του έχον ουτω : Ma

gister Georgius Sabellicus, Faustus junior, fons necromanticorum, magus 

secundus, chiromanticus, agromanticus, pyromanticus, in hydra arte secundus. 
«Φλύαρος καϊ πανούργος άνθρωπος» έγραφε μετά τό γεγονός τοΰτο ό άββάς 

Τριθεΐμος περί τοΰ Φαύστου.
Τό αύτό έτος (ϊ 507) ό Φαΰστος έσχετίσθη έν Κροϋζνάχη πρός τινα^Φράνς 

φόν Σίκκιγγεν ίσχύοντα έν τή πόλει καϊ επιρρεπέστατου είς τόν μυστικι- 
σμύν. Τοσοϋτον δέ κα-ΐεπλάγη ό Σίκκιγγεν]ύπό .τής μεγαληγορίας τοΰ 

Φαύστου, ώστε μετεχειρίσθη πάσαν αύτοΰ την επιρροήν ίνα τον διορίση κα

θηγητήν* άλλ’ αύτός ένεκα ανδραγαθιών του ηναγκάσθη. νά φύγη και έκεΐ- 
θεν, καταλιπών τούς προστάτας του* φίλος δέ τις τοΰ Λουθήρου, Κορράδος 

Μοΰδτος, τόν άνεΰρεν έ'πειτα έ'ν τινι καπηλείφ της Έρφούρτης άγορεύοντά 

ένώπιον άκροατηρίου κεχηναίων άνθρώπων. Ώνόμαζε δέ εαυτόν την ημέραν 
έκείνην Γεώργιον Φαΰστον Έλμίθειον Έδεβεργαϊον* καϊ ό Κορράδος Μοΰδτος 

τόν έξετίμησεν ώς «άνθρωπον τριπάνουργον». Άλλά τό Πανεπιστήμιον της 
Έρφούρτης έφανη ήττον οξυδερκές, διότι τφ έπέτρεψε νά διδάξη μάθημα 
πεοι Όμηρου. Έλάλει δέ ό Φαΰστος περί τών ηρώων της Ίλιάδος καϊ της 

Όδυσσείας ώς έάν έγίνωσκεν αύτούς αύτοπροσώπως, ώστε καϊ.. οί μαθηταϊ 
ένθαρρυνθέντες τόν παρεκ,άλεσαν νά τους συστηση είς τούς ηρωας. Αύτός δέ 
μετά χαράς συγκατετέθη,κάΐ συναθροίσας τούςμαθητάς έν σκοτεφφ δωματίω 

έπεκαλέσατο ένώπιον αύτών τούς κυριωτάτους ηρωας τοΰΌμηρου,έξ ών δεινήν 

ένεποίησεν αί'σθησιν εις τούςμαθητάς ό Κύκλωψ· Πολύφημος έχων μακράν και 
πυρράν γενειάδα καί πελώριον σιδηροΰν μοχλόν είς τήν χεϊρα* δύο πόδες αν

θρώπινοι έξήοχοντο έκ τοΰ στόματος αύτοΰ* άμα δέ ίδών τοσαυτην άνθρω- 

πίνην σάρκα νωπήν καί δροσεράν ένωπιόν του δεν ήθελε ναπελθφ* αλλ 
έπληττε τήν γην διά τής’ σιδηράς ράβδου μετά τοσαύτης δυνάμεως, ώστε 
ή οικία όλη έτρεμε κα'ι πολλοί τών μαθητών διηγούντο έπειτα οτι μόλις διέ- 
φυγον τόν κίνδυνον, διότι ειχεν ήδη άρπάσει αύτούς διά τών όδόντων.

Ό Φαΰστος θέλων νά άνταμείψή τό φιλοξενήσαν αύτόν Πανεπιστήμιου 

προσηνέχθη νά παράσχη έπί τινας ώρας εις αντιγραφήν τας απολεσθέισας 
κωμφδίας τών ρωμαίων ποιητών Πλαύτου καϊ Τερεντίου. Συμβουλίου δέ γε- 

νομένου περί τής προτάσεως ταύτης μ.εταξυ τών θεολόγων τής Έρφουρθης 
καϊ τών συμβούλων τής πόλεως,άπεφασίσθη νάπορριφθή ή πρότασις τού Φαύ
στου, διότι έθεωρήθη δύσκολουνά μή έχη καϊ ό διάβολος τόν δάκτυλόν του 

έν τή υποθέσει ταύτη* ούδ’ ύπώπτευσαν δέ τό παράπαν οί άγαθοϊ έκεΐνοι 

άνθρωποι ότι δ δόκτωρ δέν ήτο δυνατόν νά κατορθωση την υποσχεσιν τουι 
Τούναντίον δέ λυπούμενοι διότι άνήρ ουτω διακεκριμένος κατεγίνετο είς τοι- 
αύτας πράξεις δυναμένας νά βλάψωσι τήν ψυχικήν αύτοΰ σωτηρίαν,εξαπεστει- 
λαν φραγκισκανόν τινα ίνα τον έπαναγάγφ είς τήν εύθεϊαν οδόν* ό δε μ.ονα- 

χός ούδόλως λησμονών τό συμφέρον τοΰ μοναστηριού του, έλεγεν εις τον 

δόκτωρα ότι καλόν θά ήτο νά τελέσν) τινάς λειτουργίας, άλλ’ ό Φαϋστος 
άπέρριψε χλευαστικώς τήν πρότασιν ταύτην, ού ένεκα καί τό συμβουλίου τής 
πόλεως άπεφάσισε νά τον διφξγ. Μία δέ τών οδών τής Έρφουρδης διετη- 

ρησε τό όνομα αύτοΰ είς άνάμ.νησιν τής ημέρας καθ’ήν κατωρθωσε νά πεγ 
ράον) άμάξίον πλήρες χόρτου καϊ ύπό δυο εύτραφών ίππων ελκομενον δια 

στενωποΰ δι’ ής μόλις ήδύνατο νά διέλθτ) εις άνθρωπος πεζός.
Οί πλεΐστοι τών συγχρόνων τοΰ Φαύστου παραδέχονται ότι τά πάντα 

ήδύνατο ουτος νά κατορθώσν) ώς έχων τόν διάβολον πειθήνιου αύτοΰ όργα- 
νυν. Τό καταπληκτικώτατον δέ τής ιστορίας τοΰ δεξιωτώτου τουτου αγύρ

του εινε ή ανοχή τής έκκλησιαστικής άρχής, ήτις τοσοϋτον ευκόλως έγαρ- 
γαλίζετο προκειμένου περί μαγείας, κα'ι όμως ούδολως έκώλυεν αύτόν άπό
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τοΰ νά έπιδεικνύν) τάς θαυμασίας συνταγάς του καϊ τάς πρός τον φδην σχέ

σεις του* Άναγινωσκων τις τά περί τής έν Γερμανία μαγείας χρονικά του 
ΙΕ' και 17/ αίώνος καί βλέπων τάς μυριάδας τών εις θάνατον καταδικαζό
μενων μάγων άνδρών και γυναικών και παιδιών (παιδιών ενός έτους!) θαυ

μάζει άληθώς την δεξιότητα τοϋ θορυβοποιού κα'ι κομπορρήμονος τούτου αν
θρώπου, κατορθώσαντος νά διατελέσν) σώος καϊ άβλαβης έπϊ τριάκοντα ό'λα 

έτη, έν τφ μέσφ τοσούτων καϊ τηλικούτων κινδύνων. Έν Βορματίφ καϊ τοϊς 
πέριξ, πέντε καϊ όγδοήκοντα μάγισσαι έκάησαν έν ένϊ καϊ μόνφ έτει (1485). 

Έν 'Αμβούργφ ιατρός τις κατεδικάσθη είς τό πϋρ ώς σώσας γυναίκα έγκα- 

ταλελειμμένήν υπό τής μαίας. Έν μικρφ τινι μεσημβρινή ήγεμονείιγ διακό
σιοι τεσσαράκοντα δυο ψυχαί, ών τό πλεΐστον μικρά παιδιά, παρεδόθησαν 

είς τάς φλόγας έν μι^ πενταετίφ. ’Αλλαχού δέ Νικόλαός τις 'Ρεμϋς δικα

στής κομπορρημονών λέγει ό'τι αύτός μόνος έν πεντεκαίδεκα έτεσιν έκαυσεν 
, ένεακοσίους μάγους.Έν τή πόλει Βυρτσβούργφ ένθα ό Φαΰστος έκήρυττε δη

μοσίως ό'τι άνελάμβανε νά έπαναλάβή πάντα τά θαύματα τοΰ Ίησοΰ Χρί

στου, τά θύματα συμποσοΰνται τφ 1659 είς ένεακόσια, έν δέ τή παρακει- 
,,μένγ) Βαμ.βέργή είς εξακόσια. Πάσης δέ τάξεως άνθρωποι συγκαταλέγονται 

έν τοϊς όλοκαυτώμασι τοΰτοις, χειρώνακτες, θεράπαιναι, άγρόται, ηθοποιοί, 
σχοινοβάται, σπουδασταί, εύγενεΐς, δημόται, άρχοντες, κληρικοί. Βρίθουσιν 

οί κατάλογοι τοιούτων παρατηρήσεων οΐον’ «ό οικοδεσπότης,· άνήρ σοφότα
τος». — <<‘H μικρά Βαρβάρα’ ή εύμορφοτάτη κόρη τοΰ Βυρτσβούργου». — 

εΣπουδαστής λάλων παντοίας γλώσσας καϊ εξαίρετος μουσικός vocaliter ei 
instrumentaliter».1

1. ”I8e Moncure Conway Demonology and Devil - Lore.
2 Έν Μαουλμ,πρώνη σώζεται ?v παλαιω τινι πύργφ χημικόν ϊργαστήριον δπερ οί όγ- 

χώριοι όνομάζουσι «μαγειθεϊον τον δόκτωρος Φαύστον».

Άλλ’ ύπήρχον όμως καϊ στιγμαϊ άνέσεως. Όμολογητέον βεβαίως ό'τι ήτο 

άνάγκη θρασύτητός τίνος πρός έξακολούθησιν τοΰ επαγγέλματος έν τφ μέσφ 
τοιούτων άπειλών, καϊ ό Φαΰστος δέν έπτοεϊτο εί καϊ έκ διαλειμμάτων είχε 
μικράς τινας καί άσημάντους διαφοράς πρός τήν αστυνομίαν.Είχε δέπεποιθησιν 

είς τήν ευφυΐαν αύτοΰ καϊ τό πολυμήχανον, καϊ είς τάς ακριβείς οδηγίας τών 

θαυμαστών αύτοΰ πρός άποπλάνησιν τών καταδιωκόντων αύτόν κλητήρων, 
οϊτινες ούδέποτε έπετύγχανον νά τον συλλάβωσι* διότι έν ω αύτοϊ είσήρχοντο 

διά της μιας θύρας, ό δόκτωρ έξηφανίζετο διά τνίς ετέρας χωρίς τό παράπαν 

νά φανή τό έλάχιστον ΐ'χνος αύτοΰ.’Έπειτα δέ έγίνωσκε ποϋ νά καταφεύγω έν 

κατεπειγούσαις περιστάσεσι. Ό καλός αύτοΰ φίλος άββάς Έντεμφούσιος ό'στις 

τόν προσεκάλει' είς τό έν Μαουλμ.πρώνγ μοναστήριον ΐνα μάθη παρ’ αύτοϋ 
τά μυστήρια τής άλχημίας προθύμως θά παρεΐχεν αύτφ άσυλον χρείας 
τυχούσης. "Απαξ μόνον συνελήφθη’ άλλ’ ό ίερεύς είς δν τόν παρέδωκαν αντί 

νά τον καύσ·/), τούναντίον τόν παρεκάλεσε νά τφ παραδώσνι τινά μαθήματα.
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Τόν έμάγευσε, βλέπετε, καϊ αύτόν ώς τόν Σίκκιγγεν καί τοσούτους άλλους. 

Έξακολουθών δέ τήν σειράν τών ανδραγαθιών του, έφάνη ημέραν τινά 

καθήμενος περιβάδην έπϊ βυτίου οί'νου, άλλοτε δέ εκδικούμενος μοναχόν άφι- 

λόξενον, άπέστειλεν είς τό μοναστήριον πειρασμόν τινα άναστατώσαντα τά 
πάντα. Ή είς τό έξαφανίζεσθαι δεξιότης αύτοΰ κατέστη άλλη δύναμις δι’ ής 

καθίστατο αόρατος, ή δέ δραστηριότης αύτοΰ έγένετο αιτία νά τον νομίζω- 
σιν ώς πανταχοΰ παρόντα. 'Γοιοΰτος δέ άνθρωπος δέν ήτο δυνατόν νάποθάνη 
θάνατον φυσικόν. Διηγούνται ό'τι ό διάβολος περί 1537 έτος έλθών έζή- 

τησε τήν ψυχήν του, σημαίνοντος τοϋ μεσονυκτίου, μετά πατάγου καϊ θορύ
βου όποιος συνήθως συνοδεύει τάς τοιαύτας έπισκέψεις. Τήν πρωίαν εύρέθη 
ό δόκτωρ Φαΰστος πρηνής καϊ δτε ήθέλησαν νά άναστρέψωσι τό - πτώμα 

ύπτιον, άνεστράφη άφ’ έαυτοϋ. Άλλ’ οί σκεπτικοί οί περί πάντων διστάζον- 
τες καί επέχοντες διηγούνται άλλως πως τό φράγμα. Λέγουσιν οτι ό Φαΰ

στος άποχωρήσας περί τά έσχατα τοΰ βίου του εις τό μοναστήριον τοϋ άββά 
Έντεμφουσίου άπέθανε φονευθεϊς υπό τίνος έκρήξεως έν φ ήσχολεΐτο περί 
τήν αλχημείαν. Άμφότεραι δέ αί έκδόσεις αυται περί τής τελευτής τοΰ Φαύ- 

στου είνε άπλαΐ είκασίαι, έλλειπόντων επισήμων καϊ αξιόπιστων έγγράφων 
περί τής πρεσβυτικής ήλικίας τοϋ δόκτωρος ώς καϊ περί τής παιδικής. 
"Ωστε ό αναγνώστης είνε κύριος νά έκλέξη όποτέραν προτιμά·

Β7

Ή φήμ.η τοϋ Φαύστου μετά τήν έξαφάνισιν αύτοϋ άντϊ νά έλαττωθή 
τούναντίον έξηκολούθησεν αύξανομένη καθ’ ό'λον τόν ΙΕ' αιώνα. ’Εννοείται 

δέ δτι είς τοΰτο συνετέλεσαν ούκ ολίγον καϊ αί περιστάσεις. Έν τφ μέσφ 
τοϋ κυκεώνος έκείνου τών ιδεών βν παρήγαγεν ή Μεταρρύθμισις καϊ ή Ανα

γέννησις, πάσαε αί γνώμαι κατώρθουν νά άντλώσιν έκ τής ιστορίας τοΰ 
δόκτωρος επιχειρήματα. Φέρ’ είπεΐν ή ρωμαϊκή εκκλησία διεΐδεν έν αύτή 
τήν άπόδειξιν ής είχεν ανάγκην, ΐνα καταδείξγ) πόσον κινδυνώδης είνε ή έπι- 

στήμη. Τήν πανταχόθεν ήδη έκδηλουμένην ορεξιν τοϋ είδέναι έθεώρει ή 

ρωμαϊκή έκκλησία ώς καρπόν τής μεταρρυθμίσεως, τόν δέ άνδρα δστις το- 

σοϋτον είχε καταληφθή ύπό τής όρέξεως ταύτης, ώστε καϊ τήν αίωνίαν 
μακαριότητα χάριν αύτής έθυσίασε, μετεχειρίσθη ώς παράδειγμα πρός έκ- 
φόβησιν εκείνων οϊτινες παρεπλανώντο ύπό τών νέων ιδεών. Άντϊ δέ νά 

προσπαθή νά καθιστφ αμφίβολον τήν θρυλουμένην ύπεράνθρωπον δύναμιν τοΰ 

Φαύστου, τούναντίον ύπέθαλπε τήν πεποίθησιν ταύτην τοΰ όχλου.
Έτέρωθεν οί προτεστάνται έπίστευσαν άκραδάντως οτι αί έγκληματικαϊ 

πράξεις περί άς είχε διαπρέψει ό Φαΰστος ήσαν αποτέλεσμα τής είδωλολα- 

τρείας τών καθολικών, διό καϊ έθεώρησαν κατεπεΐγον νά κλονήσωσι τήν πί- 
στιν τοΰ όχλου, άφ’ού μάλιστα,κατά τάς προτεσταντικάς δοξασίας, ούδεϊς έπί 
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γης έχει την εξουσίαν τοϋ άφιέναί αμαρτίας, καί η προτεσταντικη αυτή επί- 
δρασις διαφαίνεται έν τί! άρχαιοτάτη τών βιογραφιών τοΰ Φαύστου. 'Ο ανώ

νυμος .συγγραφεύς τνίς περιέργου ταύτης βιογραφίας, τυπωθείσης τώ 1587 έν 
Φραγκφούρτη, ούδεμίαν ευκαιρίαν παραλείπει ϊνα όπως δήποτε πειράξη τά 
μέλη τοϋ ρωμαϊκού κλήρου. Ό Μεφιστοφελ·ης παρίσταται έν αύτ'η ένδεδυμέ- 
νος ώς μοναχός, όσάκις δέ ό κύριός του ζητεί τίποτε πολυτελές, η ορεκτικόν 

αύτός σπεύδει κατ’ εύθεΐαν εις τά δωμάτια τών ρωμαίων ιεραρχών. Μεταξύ 
δέ τών όρων τοϋ συμβολαίου δπερ ό Φαΰστος συνήψε πρός τόν διάβολον, υπάρ

χει καί ό δρος OTt ούδέποτε θά νυμφευθη,διότι ό γάμος ε?νε αρεστός τφ Θεφ. 
Τέλος παρίσταται ό Φαΰστος διατριβών τρεις ημέρας έν τφ Βατικάνφ’ έκ 

τούτου δέ άφορμώμενος ό χρονογράφος διηγείται τάς πομπάς της παπικής 

αύλίίς δλως εναντίας τφ πνεύματι τοΰ Εύαγγελίου, και έπιμένει λέγων οτι 
ή ρωμαϊκή εκκλησία ούδεμίαν έχει δύναμιν κατά τών πονηρών πνευμάτων. 
Ούδέ αύτός δέ ό ‘'Αγιος Πατήρ μετά πάντων τών καρδινάλεων θά δυνηθώσι. 
νάποδιώξωσι τούς δύο αοράτους δυσμενείς ξένόυς, τόν Φαΰστον καί τόν Με- 

φιστοφελην, οϊτινες τούς πιλατεύουσι τρώγοντες έκ τοΰ πινακίου των και 
πίνοντες διά τοΰ ποτηοίου των, είς ούδέν λογιζόμενοι τούς έξορκισμούς των.

Τρίτον τι. ρεϋμα προσέθεσεν εις τά αρχικά στοιχεία τοϋ μύθου νέον τι· 
στοιχεΐον, έξ οδ βραδύτερου η μεγαλοφυ'ία τοΰ.Γκαϊτε θάντληση τι θαυμά- 

σιον. ‘Η ’Αναγέννησις ανύψωσε την ιδέαν τοΰ άνθρώπου ού μόνον σωματικώς 

άλλά καί πνευματικώς' άνερρίπισε δέ κα’ι την τών άρχαίων δόξαν, οτι δηλα 
δη τό μυστήριον της θεότητος έγκρύπτεται έν τη φύσει* θεωροΰσα δέ αύτην 

ώς αίνιγμα άνεζητει την λύσιν αύτοΰ έν ταϊς μυστικαΐς έπιστημαις, δι’ ών 
$λπιζεν οτι εύτυχης τις συγκυρία ηθελεν άποκαλύψει τοϊς άνθρώποίς τό μυ

στήριον του Παντός. Ταυτοχρόνως δέ διά της συντόνου προσπάθειας τών πε
παιδευμένων,ο'ίτινες είργάζοντο πρός διάδοσιν της γνώσεως τών άρχαίων συγ

γραφέων, οί οφθαλμοί τών ανθρώπων ηνοίγοντο έ'τι είς άλλην τινά μαγείαν, 

την μαγείαν τοϋ αρχαίου κάλλους. Ή Γερμανία τραχεία καί βάρβαρος έθεώ- 
ρει έ'κθαμβος την άκτινοβολοΰσαν Ελλάδα, καί ουτω πως εις την είς τόν 
λόγον πίστιν προσετέθη ή είς τό κάλλος πίστις. Ύπό την διπλήν δέ ταύτην 
έπίδρασιν μετεμορφώθη καί ό αγύρτης τ^ς ιστορίας. ’Από χυδαίου μάγου & 

Φαΰστος έγένετο νέος Προμηθεύς κλεπτών τά τί) θεότητι μόνη γνωστά μυ

στήρια, καί έραστης τοϋ αιωνίου κάλλους τοΰ ένσαρκωθέντος έν τη ’Αργείς 
Ελένη. ‘Η μεταρρύθμισις τοΰ άρχικοϋ^ τύπου εινε νίδη όρατη έν τφ κειμένφ 

τοϋ εύσεβοΰς χρονογράφου τίίς Φραγκφούρτης, δστις βεβαίως, δέν έσκόπει νά 
είδωλοποιηση τόν ηρωά του.— «Θέλω νά ί'δω τά στοιχεία κατά πρόσωπον ! 
ανακράζει ό Φαΰστος, καί έπειδη ούτε παρά τοΰ Θεοΰ ούτε παρά τών αν
θρώπων δύναμαι νά λάβω την δύναμιν νά τύχω τ·ης έπιθυμίας μου ταύτης, 
παρεδόθην είς τό καταχθόνιον πνεΰμα ϊνα μέ το διδάξη καί το μάθω». Καί 

απολλυται ώς οί Τιτάνες πρός οΰς τόν παραβάλλει ό χρονογράφος κατά την 
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αλαζονείαν. —«Τοσαύτη ?)το η έν τ·η αλαζονεία έμμονη τοΰ Φαύστου, ώστε 
είς ούδέν έλογίζετο την ψυχικήν αύτοΰ σωτηρίαν* έδίδαξε δέ έ'τι ού'τε ό 

διάβολος εινε μέγας ώς τον παριστώσιν, ούτε η κόλασις τοσοϋτον θέρμη . . . 
’Έπαθε δέ τό τών Γιγάντων, περί ών οί ποιηταί διηγούνται δτι έσώρευσαν 

τά ό'ρη έπ’ άλληλα θέλοντες νά πολεμησωσιν έναντίον τοΰ Θεοΰ».
Τέλος ό Φαΰστος μεταμορφοΰται είς δημοτικόν δράμα συντεθέν ολίγφ μετά 

τό χρονικόν της Φραγκφούρτης, καί ούδ’ έπί στιγμήν καταλιπόν τ9)ν γερμα
νικήν σκηνην πρό τριών εκατονταετηρίδων. Ό πρός την ‘Ελένην έρως αύτοΰ, 

τό πάθος τοΰτο ό'περ ό Γκαΐτε έδόξασεν έν τώ δευτέρφ αύτοΰ Φαύσΐω, γίνε

ται αιτία τ^ς απώλειας αύτοΰ την αύτην ακριβώς στιγμήν, ό'τε η θεία μι
κροθυμία έσωζεν αύτόν άπό τών ολέθριων αποτελεσμάτων τ*ης άλαζονείας. 
Τό δράμα τοΰτο τό τοσοϋτον προσφιλές τφ γερμανική κοινφ έτυπώθη δυστυ
χώς λίαν όψέ* τά. δέ κείμενα άτινα ίχομεν σήμερον εινε μετερρυθμισμένα 

ύπό τών έκάστοτε διευθυντών τών θεάτρων καί τών νευροσπάστων κατά τάς 

άπαιτησεις της έποχ·ης καί τών θεατών. Άλλά καί μεθ’ δ'λας ταύτας τάς 
άλλοιώσεις καί παρεμβολάς, τό άρχαϊον κείμενον τοΰ Φαύσζου^ όποιον δίδει 

ημϊν αύτό ό Κάρολος ’Έγγελος έν τφ Γερμανικω βεάτρφ των νευροσπάστων, 
σώζει ίχνη σαφέστατα τί!ς συγκρούσεως τών ιδεών καί τών αισθημάτων, 
ών μεταξύ έγεννηθη* δΓ αύτό δέ καθ’ ά άξιον της ημετέρας προσοχές, διά 

βραχέων ευθύς θά το άναλύσωμεν.
'Ο πρόλογος τοΰ άόκτωρος Ίώχαν Φάονστ υποτίθεται έν τη Κολάσει’ ό δέ 

Γκαΐτε θά τολμηση έ'πειτα νά τον μεταφέρη είς τόν ούράνόν. Ή ιδέα τοΰ νά 

παρασταθη ό Θεός συνδιαλεγόμενος μετά τών διαβόλων, οϊτινες μετ’ οίκειό- 
τητος έπονομάζουσιν αύτόν χφοκτα, ούδόλως θά έγίνετο αποδέκτη ύπό της 

έκκλησιαστικίΐς λογοκρισίας τί!ς επιτετραμμένης την φροντίδα τ*ης έν τ$σκην$ 
ηθικές, ΐ'σα ΐ'σα την έπιουσαν τοΰ Λουθήρου καί τοΰ Καλβίνου. Παρά τοϋ 
Πλούτωνος λοιπόν άποστέλλεται ό Μεφιστοφελης έντολην έχων νά πειράξη 
τόν Ίώχαν Φάουστ, «άνθρωπον ίσχυροΰ καί τολμηρού πνεύματος καί δυση- 

ρεστημένον καθ’ έαυτοΰ τε καί κατά πάντων τών άνθρώπων». Καί έν μέν 
τί) πρώτη πράξει αίρομένης της αύλαίας φαίνεται τό σπουδαστηριον τοϋ δό- 

κτωρος δστις έ)δη σκέπτεται περί της άνθρωπίνης φύσεως. «— Ό άνθρωπος 
θέλει νά δοκιμάση πάσας τάς έπιστημας* άγαπφ την μεταβολήν’ ουδέποτε 

στέργεί την τύχην αύτοΰ* ό επαίτης θέλει νά γείνη δημότης, ό δημότης έύ- 

γενης, δ εύγενης πρίγκιψ, ό πρίγκιψ βασιλεύς, ό βασιλεύς αύτοκράτωρ. Ού
δέν τών έν τ*η ύφηλίω ζώντων πλασμάτων έ'φθασε την εύτυχίαν καί την 
τελειότητα κατά τό μέτρον τών πόθων αύτοΰ.— Καί σύ, Φαΰστε, δένστερ- 

γεις την κατάστασίν σου.’Εσπούδασα πάσας τάς έπιστημας, η Γερμανία γι- 
νώσκει τοϋ Φαύστου τό δνομα, — άλλά τί πρός έμέ πάντα ταΰτα ; — Οι 
πόθοι μου μένουσιν άτέλεστοι. — "Α ! πάντα ταΰτα εινε ελάχιστα διά τό 
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πνεΰμά μου. Αίσχόνομαι έμαυτόν,—δι’ αύτό καί άπεφάσισα νά ,έπιδοθώ είς 
τήν νεκρομαντείαν».

Μόλις έκστομίσας την λέξιν νεχξιοιιαντεΙ.α.ν διεκόπη ύπό τοΰ άγαθοΰ πνεύ
ματος δπερ τόν. προτρέπει νά έπιδοθή μάλλον εις την σπουδήν τής θεολο
γίας, δι’ ής θά καταστή ό ευτυχέστατος τών ανθρώπων. Άλλά τό πονη
ρόν πνεύμα τουναντίον ενθαρρύνει αυτόν, λέγον δτι διά τής νεκρομαντείας θά 
καταστή ού μόνον ό ευτυχέστατος τών άνθρώπων, άλλά καί ό πάντων σο
φότατος. Υποκύπτει εις τόν πειρασμόν καί άνοίγει βιβλίον τι περί μαγείας 

αποσταλεν αυτφ υπο άγνωστου τίνος* τά καταγθόνια πνεύματα ύπακούου- 
σιν εις τάς επικλήσεις αύτοΰ, κα'ι τότε παρίσταται ή σκηνή εκείνη ή περιβό
ητος, ήν έμιμήθη δ Λέσιγγ έν τφ ήμιτελεΐ όπολειφθέντι Φαύστω αύτοΰ, καθ’ 
ήν ό δόκτωρ έρωτ£ τούς δαίμονας πριν ή παραλαβή αύτούς εις τήν ύπη- 
ρεσίαν του* ·

Φαΰστος

Συ, ό πρώτος προς τά δεζιά μου, πώς ονομάζεσαι καί πόση είνε ή ταχύ- 
της σου; '

Λαίμ,ων

’Ονομάζομαι Άσμοδαϊος καί είμαι ταχύς οσον δ κοχλίας έπί τοΰ φράκτου»

Φαΰστος

Φύγε! ες’ άπ’ έδφ, πρύτανι τής οκνηρίας! Σύ δέ δ πρός τάοιστερά μου 
πώς ονομάζεσαι;

Λαιμ,ων
’Ονομάζομαι Άουεράχν.

Φαΰστος

Και πόση είνε, Άουεράχν, ή ταχύτης σου;

Άουεράχν
Είμαι ταχύς ώς βέλος.

Δεν μοι αρκεΐ. Φύγε ! Και συ, μικρέ τριχωτέ, τίς εί ς

Λαίμ,ων

Ονομάζομαι Φιτζλιπουτζλης, καί είμαι ταχύς ώ; ή πτέρυξ τοΰ ταχυ- 
πτερωτάτου τών πτηνών.
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Φαΰστος

Είνε ταχύτερος τών άλλων, αλλά δι’εμέ εινε βραδύς, πολύ βραδύς.

Καί ουτω καθ’?έξής μέχρι τής άφίξεως τοΰ Μεφιστοφελοΰς, δστις λέγει 
δτι έχει τήν ταχύτητα τοϋ άνθρωπίνου νοΰ, δ δέ Φαΰστος τφ δρίζει τήν 
προσεχή νύκτα ΐνα συνελθόντες συντάξωσι τό συμβόλαιον.

Κατά τήν δευτέραν πράξιν δ Φαΰστος εινε μόνος. Οί δαίμονες διά τής 

φιλαργυρίας, τής ηδονής, τής δπερηφανίας καί τών άλλων θανάσιμων άμαρ- 
τημάτων προσερχόμενοι τόν πειράζουσιν, αύτός δέ τούς άποδιώκει αίσχρώς. 
βΕν καί μόνον πράγμα επιθυμεί, το εΐδέναι. —- «Ό Μεφιστοφελής θά έχη 
άρά γε τήν δύναμιν νά πληρώσφ τό κενόν δπερ αισθάνομαι έν έμοί καί πά
σχω; Θά δυνηθή νάποκριθή εις πάσας μου τάς έρωτήσεις περί τών σκοτει
νών μυστηρίων άτινα είνε κεκρυμμένα άφ’ ήμών τών άνθρώπων ;

*Άμα δ’ έλθόντος τοΰ Μεφιστοφελοΰς λέγει πρός αύτόν τάς προτάσεις 
του : Θά με ύπηρετήσνις πιστώς έπί τέσσαρα καί εί'κοσιν έτη.

Μεφιστοφελής

Τέσσαρα κα'ι εί'κοσιν έτη! Άλλ’ είνε αιών δλος ! Άρκεϊ νομίζω τό ήμισυ.

Φαΰστος

Ούδόλως. Τέσσαρα καί εί'κοσιν έτη πρός τριακοσίας εξήκοντα πέντε ημέ

ρας έκαστον.
Μεφεστοφελ^ς

’Έχει καλώς ! ’Έπειτα ;
Φαΰστος

Ουδέποτε θά μ’ έγκαταλίπνις άνευ χρημάτων. Θά μοι χορηγής άφθόνως 
παν δ τι χρήσιμον έν τφ βίφ, καί τή βοηθείφ σου θά άπολαύσω πασών τών 

τοΰ βίου ηδονών. - ,
Μεφιστοφελής

Καλώς· ’Έπειτα;
Φαΰστος

Θά μοι άποκαλύψής πάσας τάς έπιστήμας κα’ι πάσας τάς άπό τών αν
θρώπων κεκρυμμένας τέχνας. . .

Μεφιστοφελής
"Εχεις και τοΰτο. .
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Φαΰβτος

. , . . Ιζαί θζποκρίνησαι πιστώς καί Αληθώς είς ο'ίαν δηποτ’ έρώτησί,ν 

μου περί παντός εγκοσμίου τε καί θείου.

Μεφδστοφελής
Έάν δύναμαι, μ.ετά χαράς.

Οί δύο τελευταίοι ούτοι όροι του συμβολαίου εΤνε οί πλειστου λόγου άξιοι, 
οί δέ άλλοι είνε άπλαϊ τινες λεπταμέρειαι ούδεμίαν ένέχουσαι δυσκολίαν. 

Μετά τόν Φαϋστον προτείνει κα'ι ά Μεφιστοφελής τούς ορούς του. Πρώτος 

δρος, νά μη νυμφευθνί, έ'σχατος δρος νά ανηκη ψυχνί τε καί σώματι εις τόν 
διάβολον έπί τέσσαρα καί εί'κοσιν έτη.'Ο δόκτωρ συζητεΐ ολίγον περί τινων 

άρθρων τοΰ συμβολαίου, ιδία δέ περί τοϋ δτι Απαγορεύεται αυτφ νά πο
ρεύεται εις τό κήρυγμα τοϋ λόγου τοΰ Θεοδ : — «Ίδέ την θέσιν μου, τφ 
εΐπε, θά με νομίσωσιν ώς Αθεον».— Έκλιπούσης δέ καί της μόνες ταύτης 

ένστάσεως, Αποφασίζει νά ύπαγράψη τα συμβόλαιον,διανοούμενος δτι θά φαννΐ 
πονερότερας τοΰ διαβόλου καί θά εύρη τρόπον ώστε νά διαλυθώ προ της 
ληξεως της όρισθείσες προθεσμίας.

'H τρίτε πράξις τοΰ δράματος πραγματεύεται περί τΑς περιηγησεως τοΰ 
Φαύστου όδεγόν έχοντος τόν Μεφιστοφελην. Τά θαύματα διαδέχονται άλ- 

ληλα. Τά μέρος δέ τοΰτο τοΰ δράματος τά τοσοΰτον πρόσφορου είς τεν έπί 

τις σκηνΑς λαμπράν έπίδειξιν, άναγινωσκόμενον έ'χει ολίγον τά διάφορον. 
Μεταβαίνομεν λοιπόν ευθύς είς τεν τετάρτεν κα'ι τελευταίαν. πρόέξιν, ένθα 
δ δόκτωρ, μεστός κόρου και Αηδίας λυπεϊται έπί τη αφροσύνη τού καί, τ$ 

άπολεσθείση αίωνί^ μακαριότητι. Μετανοών άμα δέ καί τρέμων επιθυμεί 
νάπαλλαγΑ τοΰ δαίμονας καί νά έπιδοθη είς άλλον βίον, πρός τοΰτο δέ σκέ

πτεται πώς θά κατορθωθη, ώστε πρώτος ό Μεφιστοφελής νά διάρρηξη τά 
συνδέον αύτούς συμβόλαιον. Διά τφ λέγει’ « — Θέλω νά σ’ έρωτησω περί 

πραγμάτων πολλοΰ λόγου άξιων. Τά συμβόλαιον ημών σέ ύποχρεοϊ νά μοι 
λέγης πάντοτε την άληθειαν.

Μεφεστοφελής

Φαΰστος
Είπέ μοι πρώτον περί τοΰ ούρανοΰ και περί τΑς έν αυτφ λαμπρότητος, 

περί τών εκλεκτών κα'ι περί τών Απολαύσεων αυτών. Είπέ μοι-.έάν δύναμαι 
έτι νά γείνω τέκνον τΑς μακαριότατος.

Μεφεστοφελής
Ούδέν γινώσκω περί τούτων.

Φαΰστος

Πρέπει νά μοί το εί'πης. Είσαι ύπόχρεως.

Μεφεστοφελής
Δέν τολμώ.

Φαΰστος

Κατά τά συμβόλαιον είσαι Αναγκασμένος νά λαλησης !

Μεφεστοφελής (Αγωνιών).
Δέν δύναμαι.

Φαΰστος
Κα'ι εγώ λοιπόν σέ έξορκίζω.

‘Ο Μεφιστοφελής φεύγει έκβάλλων κραυγήν, δ δέ Φαΰστος κλίνει γόνυ καί 

προσεύχεται. Μέλλει δέ νά σωθΐ), δτε ό δαίμων αισθανόμενος δτι τά θΰμά 
του διαφεύγει τών χειρών του, επινοεί νά τφ στείλη τεν 'Ελένην, το ιδεώ
δες κάλλος. Ώς δέ ό συγγραφεύς τοϋ δημώδους δράματος έδόξαζεν, ούδό- 

λως θά ήδύνατο δ Φαΰστος νάντιστ·?) κατά τοΰ πειρασμού, θάδιέπραττε 

δέ καί έγκλημα εάν ένικάτο ύπ’ αύτοΰ. « — Έλθέ, άναφωνεϊ δ Φαΰστος, 
βλέπων την 'Ελένην' σύ θά είσαι τά παν μου ! συ θά είσαι Α διά βίου σύν

τροφός μου !» καί κινείται νά την περιλάβη έν ταϊς άγκάλαις του, άλλ’ Α 
μέν Ελένη μεταμορφωθεϊσα είς Έρινΰν ονειδίζει είς αυτόν τάς αμαρτίας του, 
ό δέ ΜεφιστοφελΑς έν θριάμβφ τφ Αναγγέλλει οτι η'δη κατεδικάσθη Ανεκ- 

κλητως, καί την προσεχή νύκτα σημαίνοντος τοΰ μεσονυκτίου θά έ'λθωσιν 

οί δαίμονες νά ζητησωσι την ψυχήν του.
Αί μετά ταΰτα σκηναί είνε μεγάλης δραματικές δυνάμεως’ δ δύσμοιρος 

Φαΰστος βασανιζόμενος, δακνόμενος ύπο τών τύψεαιν τοΰ συνειδότος περι- 
πλανκται έν τφ σκότει άνά τάς έρημους οδούς. "Οπου δήποτε δέ καταφύ- 

γη, άκούει, ώς Α Μαργαρίτα τοΰ Γκαϊτε έν τ·η έκκλησή, φωνήν τινα μυ
στηριώδη, έρχόμένην άπο τοΰ δικαστηρίου τοΰ Θεοΰ, έ'νθα την στιγμήν ταύ

την δικάζεται η δίκη του.

Φωνή

Fauste, prepara te. Φαΰστε παρασκευάζου.

Φαΰστος

Τώρα, Φαΰστε, παρασκευάζου είς αιώνιον κόλασιν ! Ό Αρχών τΑς Κο- 
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λάσεως σέ καλεΐ, σέ περιμένει, μετ’ ού πολύ θά λάβνις τήν δικαίαν τιμω
ρίαν τών αμαρτιών σου (φεύγει).

*1>ωνή (σημαίνει δεκάτη).

Fauste accusatus es ! Φαΰστε κατηγορεΐσαι!

■■V.

Φϊ.'ϋστοφ

"Ηδη, Φαΰστε, σοΰ κατηγοροΰσι τάς άμαρτίας σου. Δύσμοιρε! Ποΰ νά 

εδρω βοήθειαν ; Έν τίί άγωνίφ μου λίαν στενός μοϊ φαίνεται ό εύρύς κόσμος. 

Ή βελόνη ή'τις νύσσει τήν συνείδησίν μου είνε ή'δη εντός μου, ούκ έστι σω
τηρία ούδ’ ελπίς χάριτος. Ναί, ναί, μοϋ κατηγοροϋσι τάς άμαρτίας μου (Κλί

νει γόνυ).

<Ι»ωνλ (σημαίνει ένδεκάτη).
* * -

Fauste ! judicatus es ! Φαΰστε έδικάσθης !

“ . Φαΰστος

*Αδη, Φαΰστε, έδικάσθης ! Έξεφωνήθη ή άπόφασις. Ή ράβδος έθραύσθη 

έπϊ σοΰ. Βλέπω ή'δη τόν "^δην άνοιγόμενον ενώπιον μου, ώ μακρά αΐωνιάτης, 

«τί νά γείνω !

Φων^ (σημαίνει μεσονύκτιον).

Fauste, Fauste, in aeternum damnatus es ! Φαΰστε, Φαΰστε, κατεδικάσθης 
εις τον αιώνα !

Φαΰστος

Καί ήδη, Φαΰστε, κατεδικάσθης. ’Ακούω την αγγελίαν τοΰ θανάτου καί 

τής κολώσεως. . . "Ερχεται! την άκούω! Οί'μοι, τετέλεσται! Ούαΐ τρ 
ψυχί) μου τή άθλιοι, τετέλεσται αιωνίως!

Παρελίπομεν δλως τά κωμικά μέρη τοΰ δράματος, οϊον τό πρόσωπον 
τοΰ Βάγνερ, πιστοΰ άκολούθου τοΰ δόκτωρος, τό τοΰ Χάνς Βούρστ θεράποντος 
κα'ι δευτερεύοντάς τινας διαβόλους καταδιώκοντας κα'ι πιλατεύοντας τόν 

Χάνς. Αί ώστειότητες τών προσώπων τούτων ήρτυμέναι διά χονδροτάτου 
άλατος δέν ήτο δυνατόν καί νά είνε άπηλλαγμέναι τών έκ παραδόσεως 

σκηνικών θεαμάτων ύφ’ ών συνοδεύονται κατά την παράστασιν. Στερούμενα δέ 
καί τής βοήθειας τών ήθοποιών, δέν είνε τοσοΰτον ζωηρά ώστε νά λησμονήσω 
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τΐς πόσον παραβλάπτουσι την δράσιν τοΰ δράματος εις θ παρεμβάλλονται. 
Τό δέ πρόσωπον της Μαργαρίτας, περί ής βεβαίως θά ηπόρησεν ό άναγνώ- 

στης ούδέν ένταΰθα άναγινώσκων, είνε- βλον πλάσμα της φαντασίας τοΰ 

Γκαϊτε* έν τώ παλαιφ δράματι ούδ’ ίχνος αύτής εύρίσκεται.
Δέν ελειψαν δέ σχολιαστα'ι προσπαθοΰντες νά έξηγήσωσι την έν τώ δρά- 

ματι τοότω ύποκεκρυμμένην άνωτέραν τινά έννοιαν. Εννοείται δέ ovt πάς 

τις ορέγεται νά ύποβάλν) εις λεπτομερή άνάλυσιν έ'ργον, έν φ νομίζει δτι 

θά ευρν) έν συνάψει τό πνεΰμα καί τούς διαλογισμούς λαοΰ μεγάλου έν εποχή 
κρισίμφ τοΰ βίου αύτοΰ. Τό ζήτημα είνε νά μάθωμεν μη ή λεπτολόγος έξέ- 

τασις τοΰ δράματος τοΰ Φαύστου παρασύρω ημάς πέρα τοϋ όρίου τών ορμών 
καί τών έπιθυμιών τοΰ πλήθους, συλλαμβάνοντος την ιστορίαν άνθρώπου 

κολασθέντος, διότι ήθέλησε νά σφετερισθή διά μέσων άνοσίων τά μόνα αλη

θώς επίφθονα επίγεια αγαθά, την πάσαν γνώσιν καί τό πάν κάλλος. Τό καθ’ 
ημάς άναγινώσκοντες ερμηνείας τινάς τοΰ δράματος τούτου άγαν ευφυείς 

δέν δυνάμεθα νά μη ένθυμηθώμεν την χαιρεκακίαν μεθ’ ής ό Γκαϊτε ένε- 
θάρρυνε τούς κριτικούς, μοχθοϋντας ,νκνακαλύψωσι καί έν ταϊς άπλουστάταις 
φράσεσι τοΰ Φαύστου του συμβολικάς έννοιας, άς ούδέποτε αύτός διενοήθ,η. 

Τό παράδειγμα τοϋτο έ'στω ήμ.ΐν μάθημα. Μη άναζητώμεν σχέδιον έζηκρι- 

βωμένον άρμονικώς συντεταγμένον καϊ συνηρτημένον έν τοιούτφ εργφ, δπερ 
είνε προϊόν κοινωνίας έχούσης συγκεχυμένους πόθους, μεστής πάσης άντιφά- 
σεως, έν ή ό γεννώμενος έρως της επιστήμης 'ητο συνηνωμένος μετά τοΰ επι
μόνου έ'ρωτος πρός πάν φαντασιώδες, ό δέ μυστικισμός καϊ η δεισιδαιμονία 

τοΰ Μέσου αίώνος συνέζη μετά τοΰ ψυχροΰ προτεσταντικοΰ λόγου κα'ι τής 
φωτοβόλου ελληνικής ποιήσεως, ό δέ Λούθηρος άπηλλάσσετο τοΰ διαβόλου 

έκσφενδονίζων κατά τής κεφαλές αύτοΰ τό μελανοδοχείων. 'Ο μΰθος τοϋ 
Φαύστου έσχηματίσθη έκ τών στοιχείων τούτων τών τοσούτφ διαφόρων, 

ώς τό πνεΰμα της νεωτέρας Γερμανίας, και συγχρόνως μετ’ αύτοΰ' η προσ- 
έγγισις δέ αυτή παρέχει ί'σως ήμΐν τόν λόγον καϊ τό μυστήριον τής είς τόν 
μΰθον τοΰτον άπαραμειώτου αγάπης τών Γερμανών. Πάς λαός έχει έν τ^ 
ίστορί^ αύτοΰ κρίσιμόν τινα έποχην, καθ’ ήν τό πνεΰμα αύτοΰ λαμβάνει τόν 

όριστικόν αύτοΰ τύπον. Τής δέ Γερμανίας η τοιαύτη έποχη κεΐται έν τί) 

περιόδφ τή μ.ετά τήν μεγάλην ώθησιν τής Μεταρρυθμίσεως και τής Άναγεν-, 
νήσεως καϊ τίί πρό τής έκρήξεως τοΰ τριακονταετούς πολέμου, τουτέστιν 

άκριβώς δτε ή περί ής ό λόγος παράδοσις προσδιωρίζετο καϊ συνεπληροΰτο. 
Τό ίχνος τών έντυπώσεων άς δ λαός δλαβεν έν τοιαύτν) κρίσει δέν εξαφα

νίζεται εύκόλως' δ λαός οδτος ούδέποτε λησμονεί τάς συγκινήσεις άς τότε 
ήσθάνθη, τά όνειρα άτινα εΐ'τε τόν ηδφραναν εί'τε τον έφόβησαν’ φαίνεται 
δτι χάριν τής εξαιρετικής ταύτης στιγμής άνεΰρε τήν ζωηρότητα τών έντυ

πώσεων τής παιδικής ηλικίας καϊ τήν ίσχύν τής· μνήμης αύτοΰ. Αί τραγι- 
καϊ τύχαι τοΰ δόκτωρος Φαύστου έμειναν έν τή μ\ήμνι τής Γερμανίας στε- 
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νώς ai>vSeSe^.svxt μετά της περιόδου τ^ς μεταβάσεως, τοΰ άγώνος καί τίίς 

άναπτύξεως. Καί δι’ αύτό ό μέν Γκαϊτε ^δυνηθη νά ευργι. έν αύταϊς ύπόθε- 
σιν έθνικοΰ ποιήματος, τό δέ εθνικόν τοΰτο ποίημα δεν έπεσκίασε καί δέν 
παρέδωκεν είς λ.ηθην τό δημώδες περί Φαύστου διηγημα, δπερ ενείχε την 

αφελή έντύπωσιν- τών αισθημάτων άτινα ό Γκαϊτε τοσοϋτον θαυμασίώς είρ- 
μηνευσεν. ‘Η δέ Γερμανία έθαύμασε καί ηγάπησε κατ’ άξίαν την ερμηνείαν 

τοϋ μεγάλου αύτης ποιητοΰ, ούδόλως έλαττώσασα την πρός τό ευσεβές διή

γημα αγάπην, έν φ έπαναβλέπει ώς έν κατόπτρφ τά έαυτ·ης αισθήματα, 
καθ’ ην στιγμήν έξηγείρετο άπό τοΰ μακροϋ ονείρου τοΰ Μέσου αίώνος.

[Έκ τής Revue des deux Mondes 13 ’Οκτωβρίου 1879 ύπο Arvede Barinel.

Π. I. Φ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥίΕΙΟΝ ΤΕΓΕΑί .

Την έπιοϋσαν τίίς εις Τεγέαν μεταβάσεώς μου έπεσκέφθην τό χωρίον ’Α
χούρια, ένθα έξεπλάγην ίδών σπουδαίου επιτάφιον άνάγλυφον κείμενον έν τφ 
μέσφ τ-ής όδοϋ. Είσελθών δ’ εΐ'ς τι παρακείμενον οινοπωλείου, ειδον ωσαύ

τως έν τφ ύγρφ καί σκοτεινφ ύπογείφ αύτοΰ έτερον έπιτάφιον άνάγλυφον, 
έστεμμένην πωγονοφόρον κεφαλήν κα'ι άγαλμα τοϋ ’Ασκληπιού. Έν δέ τ^ 

αντίκρυ κειμένρ έκκλησή τοΰ χωρίου ύπαρχε μέγα άνάγλυφον, είκονίζον την 
περί τά τείχη τίίς Τροίας περιφοράν τοΰ "Εκτορος. Έκειτο δέ χαμαί καί 
^το λίαν έφθαρμένον έκ της διά τών ποδών προστρίψεως τών ευσεβών Ά- 

χουριωτών. «Δέν έπέτρεψεν ό ,ίερεύ; νά το στησωμ.εν δρθιον, μοί ειπον οίπα- 
.»ρακολουθοΰντές με χωρικοί, διότι εινε αμάρτημα νά στηση τις τό άγαλμα 
»ό'πως τάς εικόνας». Τό γεγονός άνέφερα εις τό Ύπουργεϊον, παρακαλέσας 
αύτό, νά έξουσιοδοτηση με, ϊνα συλλέξω τά είς φθοράν καί ύπεξαίρεσιν ύπο> 
κείμενα έργα και ιδρύσω δι’ αύτών δημοτικόν Μουσεϊον. Έν τούτοις οί Ά- 

χουριώται μαθόντες, οτι τό Μουσεϊον έπρόκειτο νά ίδρυθίί ούχί έν τφ χω- 
ρίφ των, άλλ’ έν Πιαλί, πρωτευούση τοϋ δήμου, 'αγόμενοι δέ καί ύπό κομ

ματισμού, άφηρπασαν καί έκρυψαν τά άνω μνημονευθέντα έργα, άπερ είναι 
άποκλειστικόν κτήμα τοϋ δήμου. Τό λυπηρόν τοΰτο γεγονός κατήγγειλα είς 

την εισαγγελίαν καί άνακρίσεις ένηργηθησαν αύστηραί* άλλ’ ούτε τά κλα- 
πέντα έ'ργα ούτε οί ένοχοι ειχον άνακαλυφθη μέχρι τ^ς έκ Τεγέας άναχω- 

ρησεώς μου. Τί μέχρι τοΰδε έγένετο, αγνοώ’ ευελπιστώ βμως, ότι οί αρμό
διοι θά άντεπεξέλθωσι δριμεϊξ κατά τοιαύτης άσέβοΰς καί σκανδαλώδους 

πράξεως.

Στερηθείς δέ τών σπουδαιότατων τούτων έργων δέν κατέλιπον άνεκτέ- 

λεστον την τοΰ υπουργείου διαταγήν, άλλ’ ύψηλόν έχων καθήκον νά σπεύσω 

παντί σθένει πρός διάσωσιν τών έν τφ προκειμένφ δημφ άρχαιοτητων γτη- 
σάμην παρά τοΰ είσαγγελέως τών έν Τριπόλει Πρωτοδικών την κατάσχεσιν 

πολλών έργων της τέχνης, άπερ εύρόν τινες έν άνασκαφαϊς, άς ένηργησαν 
κατά διαφόρους έποχάς κρύφα καί άνευ άδειας της κυβερνησεως. Διά τών 

ουτω δέ περισυναγθέντων έργων ηρξάμην τίίς ίδρύσεως του έν Πιαλί Μου
σείου, δπερ αριθμεί 22 πλαστικά έργα, 26 αρχιτεκτονικά μέλη καί κοσμή
ματα καί πλέον τών 300 χαλκών άντικειμένων, οΐον σφραγίδων, πορπών, 

άτράκτων κτλ., εΰρεθέντων άπάντων έν ταϊς πρός άνακάλυψιν τοϋ ναοΰ τ·ης 
Άλέας’Αθήνας γενομέναις άνασκαφαϊς. Τών πλαστικών δ’έργων τά μέν εινε 

κατεσχημένα, καθά άνωτέρω έλέχθη, τά δέ είνε κτ·ημα του δήμου καί 

έ'κειντο διεσκορπισμένα τγδε κάκεϊσε, τά δέ έδωρηθησαν τφ μουσείφ ύπό 
τών ιδιοκτητών. Τά πλεϊστα δέ εινε προϊόντα έγχωρίας Σχολάς έπικρατού- 
σης έν Τεγέιφ, ητις έχει ού μόνον ίδιον τρόπον έργασίας άλλά καί ίδιάζου- 

σαν έκλογην τών υποθέσεων καί παράστασιν τών αντικειμένων. Τοΰτο θά 
έκπληξγ ίσως τόν λαμβάνοντα είς χεϊρας οίανδηποτε ιστορίαν τίίς άρχαίας 
τέχνης, ένθα ούδ’ ελάχιστη μνεία γίνεται τοιαύτης Σχολάς, διότι μόνον 

κατά τά τελευταία έτη τίρξατο κυρίως διά τοϋ παρ’ημϊν Γερμανικού ’Ινστι

τούτου άκριβης δημοσίευσις, περιγραφή καί ερμηνεία τών έν Πελοποννησφ 
πλαστικών έργων. Οί Πελοποννησιοι, πλην τών Άργείων καί Σικυωνίων, δέν 

διεκρίθησαν επί παραγωγή μεγάλων καί πολλών καλλιτεχνημάτων, δι’ 8 

τά σπουδαιότερα αύτών έργα έξετέλουν ξένοι τεχνϊται, οιον δ Παιώνιος, Αλ
καμένης, Φειδίας, ’Ικτίνος, Σκόπας καί έτεροι’ την τέχνην έκαλλιέργουν 

πρακτικώτερον, σπεύδοντες ούχί πρός παραγωγήν άριστοτεχνημάτων, άλλά 

πρός πληρωσιν τών τοΰ βίου άναγκών. Έκ τοιαύτης δέ τάσεως παρηχθησαν 

εγχώρια εργαστήρια έν ταϊς διαφόροις πόλεσιν, έν οίς διακρίνεται τά τίίς Τε
γέας, δπερ δύναταί νυν νά γνωρίση καί σπουδάσ·/) άκριβώς δ τό έν Πιαλί 
Μουσεϊον έπισκεπτόμενος. ’Εγκλείει δέ τό Μουσεϊον τοΰτο καί έτερα σπου
δαιότερα έργα, μεγάλην έχοντα καλλιτεχνικήν άξίαν. '’ίνα καταδείξω δέ 

τοΰτο καταχωρίζω ένταΰθα άπόσπασμα ού έγραψα καταλόγου '.

Άριθ. 1. Κεφαάη ηρωος ααχαμένου' ύψ. 0,21 περ. 0,66.
Οί μϋς τοΰ τράχηλου εινε λίαν άνεπτυγμένοι καί έντεταμένοΓ τά χαρα

κτηριστικά δέ τοϋ προσώπου καί η έκφρασις είνε εύγενης, εϊ καί ό ηρως 
ύφίσταται πόνον άφόρητον, 8ν προσπαθεί νά κράτηση δάκνων μικρόν την 

γλώσσαν διά τών όδόντων. Τά γνωρίσματα ταΰτα καί η έργασία τίίς κόμης 
άναπολοΰσιν ημϊν έν πολλοϊς τούς έν Φλωρεντία: Νιοβίδας. Τό άνώτατον δέ

1 ’Αντίγραφα τοϋ καταλόγου τούτου, ύπογεγραμμένα παρ’ ίμοϋ καί τοϋ τήν ίποπτείαντοϋ 
Μουσείου άναλαβύντος Δημάρχου Τεγέας κ. ’Αναστασίου Βούτση, αεΐνται Ιν τω Μουσείφ 
καί έν τφ ΰπουργείφ τών Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως. 
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μέρος του κρανίου ελλείπει, δπερ δεικνύει δτε το έ'ργον ·ητο έκτεθειμένον έν 

τόπφ έ'νθα δέν ύπίρχεν αρκετός χώρος πρός τά άνω, ίτοι έν άετ,ώματ'ι τινι. 
Άποβλέπων δ’ ,είς ταΰτα πάντα, καί ιδίως εις την διαπρεπή και άπό παν

τός κοινοΰ καί τυχαίου κεκαθαρμένην έκφρασιν τοΰ πάθους, ούσιώδες γνώ

ρισμα των έργων του Σκόπα, νομίζω δτι τό προκείμενον έργον είνε η κεφαλή 
προσώπου τινός τών αετωμάτων τοΰ ναού τίς Άλέας ’Αθήνας, ού άρχιτέ- 
κτων, βεβαίως δέ καί πλάστης, ητο ό Σκόπας. Τό μάρμαρον είνε άτυχώς 
δυσδιάκριτου.

(Εύρέθη πλησίον τίς έν Πιαλί εκκλησίας άγιος Ν ιχδΛαος).

Άριθ. 3, Τεμάχιοτ βραχίονας προερχόμενου πιθανώτατα έκ τών άετω- 
μάτων τοϋ ναοΰ τίς Άλέας Άθηνάς.

Ή εργασία και η τών μυών έντασις είνε άρίστη, τό δέ μάρμαρον πάριον.
Μίκος εκατέρωθεν μέχρι τοϋ άγκώνος 0,23 καί 0,22 διάμ. 0,42.
(Εύρέθη περί την παλαιάν ’Επισκοπήν, έντετειχισμένον έν τινι με'ταγε- 

νεστέρφ οίκηματι. Προσφορά Δημητρίου Ήλιοπούλου).

’Αριθ. 7. ΆνάγΛνφοτ άναθηιιαίιχδν είκόνίζον τόν Πλούτωνα καθημενον 
έπί θρό νου καί κρατούντα διά μέν τίς δεξιάς σκίπτρον, διά δέ τ·ης αριστε

ρές τό τίς Άμαλθείας κέρας. Παρ’ αύτόν “ίσταται η Περσεφόνη φέρουσα πό
λον έπί τίς κεφαλίς,καί κρατούσα έν τη δεξιοί σκίπτρον’ την άριστεράν δέ 
στηρίζει έπί τοΰ δεξιοΰ ώμ.ου τίς μητρός αύτίς Δημητρος, ητις έν μέν τι» 
δεξ^ κρατεί φιάλην, έν δέ τι) άριστερ^ δφδα. Κατόπιν έπονται δυο παρθέ

νοι, ών η μέν φέρει έπί τίς κεφαλίς ύδρίαν και κρατεί έν τη άριστερ^ οίνο- 
χόην, η δέ άνατείνουσα την δεξιάν προσεύχεται. Ύπό τόν Πλούτωνα σώ
ζονται τά γράμματα Κ A Ε.

Τά έλατηρια είνε,πω δντι άριστα, ούχί δμως καί πρωτότυπα’ η στοργή 
ιδίως καί δ πόνος, μεθ’ ού άποβλέπει η μητηρ πρός την έπί τοΰ ώμου αύ

τίς στηρίζουσαν την χεϊρα Περσεφόνην, άναπολεϊ ήμϊν τό γνωστόν άνάγλυ· 

φον τοΰ άπόχωρισμοΰ τοϋ Όρφέως καί της Ευρυδίκης. Ή εργασία εινε άπλί 
και εύγενης, ιδίως η διάταξις τοΰ δλου, η στάσις τών προσώπων και αί 

πτυχαί τοΰ ιματισμού. Τό προκείμενον άνάγλυφον εινε τών άριστων τών έν 
Πελοποννησφ άνακαλυφθέντων τοιούτου είδους έργων.

Μ. 0,94 δψ. 0,62, παχ. 0,18.
(Εύρέθη πρό μηνός ύπό Γεωργίου Κολιοπούλου πλησίον τίς Παλαιας Έπι- 

σκοπίς).
_ _______ Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ.

Ο ΛΕΩΝ ΤΗί ΝΗίΟΥ ΚΕΩ

*0 κ. Ά. Μηλιαράκης έδημοσίευσεν έν τί) Έφημερίδι (24 ’Οκτωβρίου 
1879) τάς έπομένας ειδήσεις περί του έν τ$ νησω Κέω σωζομένου κολοσ
σιαίου λέοντος.

«Ό λέων ούτος υπάρχει έν Κέφ γεγλυμμένος έπί μονολίθου άτιζωϊκοΰ σχι

στόλιθου’ κεϊται δ’ έπί κατωφερούς επιπέδου άγροϋ πέντε λεπτά τίς ώρας 

άπέχοντος τίς ΒΑ. άκρας της πόλεως Κέω. Ό λέων οδτος παρίσταται έν 

ηρέμφ στάσει κεκλιμένος χαμαί έπί της άριστεράς πλευράς, όρθίαν έ'χων την 
κεφαλήν καί βλέπων πρός τά πρόσω ώσεί άγρυπνος φύλαξ τοΰ μέρους έν 

κεϊται. ’Έχει μίκος 8,80 μέτρων, η δέ βάσις τοΰ μονολίθου έφ’ ού είνε γε
γλυμμένος έ'χει περίμετρον μέτρων 15,50 καί πλάτος είς τό παχύτερον μέ
ρος 0,75 μέτρ. Είνε δέ καταφανές δτι η θέσις έν η τά νϋν κεϊται δέν εινε η 

άρχικη, άλλ’ δτι κατέπεσεν έκεϊ έξ ύψηλοτέρας θέσεως. Κατά την έν Κέφ 

διαμονήν μου μηνί Ίουλίω έ. έ. παρετηρησα δτι κίνδυνος μέγας έπίκειται καί 
έκ ταύτηςνά μετακυλισθνί ώς έκ τοΰ μεγάλου βάρους καί νά καταπέση είς 

την κοίτην βαθείας φάραγγος, είς τάς κατωφερείας τάς οποίας εύρίσκεται, 
όπόθεν άδύνατον νά έξαχθγί καί δπου τά δέοντα όμβρια ύδα τα θέλουσι κα

ταστρέψει αύτόν δλως καί καλύψει διά χαλίκων καί χώματος. Αίγες και 
χοίροι βόσκοντες έν τώ άγρώ έκείνφ άδιακόπως κοιλαίνουσι την γεώδη βά - 
σιν τοΰ μονολίθου, άλλά καί αύτός ό μονόλιθος εύθρυπτος ών κατέστη ύπό 

τίς ύγρασίας καί τοΰ ανέμου κάτωθεν σπηλαιώδης.
»Νομίζω δτι δαπάνη μικρά διδομένη είς τόν δίμον άρκεϊ πρός κατασκευήν 

τοίχου υποστηρίζοντας κάτωθεν την βκσιν τοΰ λέοντος, πρός πληρωσιν τοϋ 
ύπ’ αύτην κοιλώματος καί κατασκευήν κιγκλιδώματος ξυλίνου, δπως μη τά 
έν τφ άγρφ ζώα πλησιάζωσι, Τό κατ’ εμέ ήθελαν ζητησει καί στέγην στη- 

ριζομένην έπί τεσσάρων δοκών, δπως προφυλάσση τόν λέοντα άπό τίς βροχίς, 
ητις άναπτύσσεί έπί τοΰ σώματος αύτοΰ λειχήνας, οΐτινες κατέστρεψαν ίδη 

έν μέρει τάς γλυφάς τοϋ τριχώματος, άλλά φοβοΰμαι μη θεωρηθώ δτι ζητώ 

πολλά.
»’Άς μοί συγχωρηθί δέ νά προσθέσω, περί άρχαιότητος έν Κέφ ύπαρχούσης 

γράφων, δτι έν τη αυτί) νησφ ένεκα έλλείψεως προνοίας κατέρρευσε τφ 1848 
σώον καί άκέραιον τέως ΰπάρχον άρχαϊον ελληνικόν οικοδόμημα τετραγώνου 

πύργου, κειμένου έν τη μον·^ της αγίας" Μαρίνας. 'Γοιοΰτος πύργος στρογγυ
λός έ'χων έξωτερικήν περιφέρειαν κατά την κάτω βκσιν 21 μέτρων, καί ύψος 
ύπέρ τά 30 έξ όγκωδεστάτων λίθων έκτισμένος, άνευ συγκολλητικοΰ μέσου, 
κεϊται παρά τό χωρίον “Άγιος Πέτρος τοϋ δήμου Γαυρίου της ’Άνδρου’ άλλά 

καί ουτος θέλει καταπέσει’ διότι τό πρός βορράν νεΰον μέρος διερράγη καί 

μόλις λίθοι τινές συγκρατοϋσι τό βάρος τοϋ άνω τοίχου.»

ΕΙΔΗίΕΙί

’Εν τ$ Έφημερίδι της 23 καί τίς 26 ’Οκτωβρίου άναγινώσκομεν τάς 

έξίς ειδήσεις περί τηλεγραφημάτων έξ ’Ολυμπίας.

«Κατά νέον επίσημον τηλεγράφημα, έν Όλυμπίγ εύρέθησαν πολύτιμα 
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πρκγματα' όπισθεν τής στοάς τής Ήχους κεφαλή τοΰ γονατίζοντος παιδός 

εκ τοΰ άνατολικοΰ αετώματος. Κεφαλή του αύτοκράτορος Τίτου, ή'τις προσ· 
®ρμόζεείς κορμον φεροντα θωραζα κεζοσμ.ημενον διά Νηρηΐδων, καί ά

γαλμα Νέμ.εσ8ως Τύχης. Ή κεφαλή τοΰ παιδός είνε άριστα διατετηρημένη 
ώς νά έξήλθε τώρα τών χειρών τοΰ γλύπτου.»

«Εύρέθη ή κεφαλή τής Νίκης τοΰ Παιωνίου δεκαπέντε μέτρα όπισθεν τής 

Στοάς τής Ήχοΰς κατά τό δυτικόν τείχος τοΰ Σταδίου. "Ολον τό πρόσω

πον είνε κατεξεσμένον. 'Η κόμη περιβάλλεται ύπό ταινίας, τριπλής. Κατά 

τό Ανατολικόν τείχος εύρέθη νέα επιγραφή άναγράφουσα τό όνομα τοΰ Πο
λυκλείτου. Κατά τήν νοτιοδυτικήν τάφρον άνεκαλύφθη νέα ρωμαϊκή στοά 
καί δίσκος χαλκοΰς μετ’ επιγραφής Αναθηματικής».

— Είς τό ένταΰθα ’Αρχαιολογικόν Μουσείου μετεκομίσθ.ησαν εσχάτως έκ 
Μήλου τά έν τή νήσφ έζείνν) Ανευρεθέντα προπέρυσι.τρία άγάλματα 1 Ανο- 
ρασθέντα δέ ύπό τής κυβερνήσεως, προκαταβαλούσης τής Αρχαιολογικής 

εταιρίας τά πρός Αγοράν αύτών χρήματα. Τά Αγάλματα ταΰτα εύρίσκονται 
είσέτι εντός τών κιβωτίων είς τεμάχια, και δυσκόλως δύναταί τις'νά εκφέρη 

Ασφαλή περί τής τεχνικής αύτών αξίας κρίσιν. ’Εκ πρώτης ό'ψε.ως ό'μως πεί
θεται τις, ότι τό άγαλμα τοΰ Ποσειδώνος, κολοσσιαίου έχον μέγεθος, είνε 
προϊόν Αρίστης γλυφίδος' είνε δέ και τό μάλλον άρτιον, διότι και τήν κε
φαλήν σώζει κα'ι τάς χεΐρας καί τούς πόδας, εΐ καί Αποκεζομμένα τά άκρα 

ταΰτα. Ό .θεός τής θαλάσσης παρίσταται γυμνός μέχρι τής όσφύος,' τό δέ 
λοιπόν τοΰ σώματος περιπτύσσει χλαϊνα διά πτυχών άρμονικωτάτών. Παρά 
τόν θεόν ΐσταται δελφίν, τό έμβλημα τοΰτο τής θαλάσσης, ώς έκ τοΰ σχή
ματος δέ τοΰ Αγάλματος εικάζεται, οτι ό Ένοσίγαιος έβάσταζε τρίαιναν. 

"Άν καλώς συνδεθώσι τά τεμάχια τοΰ Αγάλματος, καί καταλλήλως τοπο

θετηθώ τό ό'λον άγαλμα, θέλει .Αποτελέσει τόν λαμπρότατου κόσμον τοΰ 
ήμετέρου μουσείου. “Άπαντα τά Αγάλματα, τρία τόν Αριθμόν, ήγοράσθησαν 
Αντί 27,500 δραχμών, καί ή δαπάνη αυτή δέν εινε παντάπασιν ύπερβολική. 

Ή κυβερνησις έπ'εφυλαξεν είς έαυτήν τό δικαίωμα προσέτι νά ένεργήση άνα- 

σκαφάς έν ω χώρφ Ανευρέθησαν τά Ανωτέρω αγάλματα, δέν εινε δέ διόλου 
παράδοξον νά άνακαλυφθώσι καί άλλαι παρόμοιαι Αρχαιότητες.

1 Περιγραφή λεπτομερή; τών άγαλμάτων τούτων ύπο τον σχολάρχου κ. Α. Βλαστόν ίδις- 
μοσιενΒη ίν τφ ΙΙαρνασσώ (τόμ. Α' σ. 311—313, 1877}.

• Είς θέσιν Λουμικόν ή Ταυρόκαστρον τής περιφερείας τοΰ χωρίου Γραμ- 
ματικοΰ τοΰ δήμου Μαραθώνος καί παρά τόν άρχαϊον ναόν τής Νεμέσεως 

τής 'Ραμ.νοΰντος, έν φ ύπήρχεν άγαλμα τής όμωνύμ.ου θεοΰ, έ'ργον τοΰ Φει- 
διου, καί έν φ οί ’Αθηναίοι είχον αφιερώσει τό τρόπαιον τής Νίκης, άνευρέ- 

θησαν πλεΐστα Ανάγλυφα καί αγάλματα μαρμάρινα καλλίστης μέν τέχνης, 
μεγίστης δ’ αξίας, μεταξύ τών οποίων διακρίνεται έν μέγιστον καί σχεδόν 
Ακέραιον.

•— 'Ο κ. Νικόλαος Ίωαννίδης έδωρήσατο τφ ’Αρχαιολογική Μουσείφ τοΰ 

Πειραιώς ανέκδοτον επιγραφήν εύρεθεΐσαν παρά τήν ανατολικήν πλευράν τής 
δεξαμενής, έν ή θέσει καϊ τό ύπό τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Μελετοπούλου δημ.0- 

σιευθέν έν σελ. 799 τοΰ Παρνασσού ψήφισμα τών όργεώνων.

Ιδού ή έν λόγω έπιγραφή*

ΝΕΟΚΛΗί ©OPlKIOi ΑΝΕΘΗΚΕΝ
ΔΩΡΙΔΟί ΙΕΡΕΩΜΕΝΗί;

— 'Ο ήγεμών τής Σάμου έξέδωκε τό εξής διάταγμά περί διατηρήσεως 

Αρχαιοτήτων'
«’Επειδή τινες, έναντίον τοΰ όφειλομένου είς τά λείψανα τής άρχαιότη* 

τος σεβασμέ καί τών περί Αρχαιοτήτων διατάξεων, φθείρουσι ταΰτα όπως 
τά μεταχειρισθώσιν είς ιδίας άνάγκας, καί έπειδή τό τοιοΰτο ούχί μόνον 

μομφήν είς τόν τόπον έπάγεται, άλλά καί τήν έπιστήμην ζημιοϊ, Αποφασί- 

σαντες διατάσσομεν. ’Άρθρ. 1. ’Απαγορεύεται αύστηρώς είς πάντας νά φθεί- 
ρωσι, συντρίβωσιν ή άπωςδήποτε άλλως παραβλάπτωσιν ή μεταφέρωσιν έκ 
τών μερών, είς Α ταΰτα εύρέθησαν, άλλαχόσε πρός οίανδήποτε χρήσιν πέ

τρας έκ μνημείων τής Αρχαιότητος, μάρμαρα εί'τε ενεπίγραφα καί φέροντα 

κοσμήματα τέχνης, εί'τε άνευ έπιγραφών καί κοσμημάτων, τάφους, σαρκο
φάγους καί άλλα τής Αρχαιότητος αντικείμενα άνευ έγγραφου άδειας Ημών. 

’Άρθρ. 2. Ό έναντίον τής Ανωτέρω διατάξεως φθείρας, συντρίψας, παραβλά- 
ψας ή μετενεγκών έκ τοΰ τόπου, είς §ν εύρέθη, άλλαχόσε τι τών προμνη- 
σθέντων άνευ'Ημετέρας έγγράφου άδειας θέλει καταδικάζεσθαι είς φυλά- 
κισιν ενός μηνός καί εϊς πρόστιμου γροσίων πεντακοσίων υπέρ τοΰ δημοσίου 

ταμείου. ’Άρθρ. 3. Πας δήμαρχος, Αστυνόμος ή πολιτάρχης, πληροφορηθεις 
ότι έγένετο παράβασις τών Ανωτέρω διατάξεων, οφείλει αύθωρεί νά καταγ

γέλλει τόν παραβάτην πρός Ημάς, ύποκείμ.ενος αύτός ό ίδιος είς τήν έν άρ- 
θρω 2 καταγινωσκομένην ποινήν, έάν δέν ήθελε πράξει τοΰτο. Οί παραβά- 

ται τών Ανωτέρω άρθρων καταδιώκονται έξ έπαγγέλματος».

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τόν λήξαντα μήνα τρεις συνεκροτήθησαν τακτικαί συνεδρίαι τοΰ Συλλό

γου. Τά δημόσια αναγνώσματα άρχονται τή 2 Νοεμβρίου.
Ή κοσμητεία τής έν ’Άνδρφ σχολής τών άπόρων παίδων Απέστειλε τήν 

έκθεσιν τών κατά τό λήξαν έ'τος γενομένων, ή δ’ έξελεγκτική έπιτροπή τής 

αύτής σχολής τήν έ'κθεσιν τής έξελέγξεως καθ’ ήν όμολογείται ή πλήρης τά- 

ξις καί Ακρίβεια τών λογαριασμών τοΰ ταμείου.
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Άπεστάλησαν δμοίως αί εκθέσεις τών έλεγκτών τών σχολών Ζακύνθου καί 

Καλαμών δμολογούντων την τάξιν τών λογαριασμών άμφοτέρων τών ταμείων.
Ή έν Neqc Πικέρνη σχολή τών έλληνοαλβανών άποίζων συνέστη όριστικώς’ 

κατά την έκθεσιν δέ τών επιτρόπων φοιτώσιν έν αύτί] 17—20 παϊδες» 

Φοιτώσι δ’ έν αύτίί καϊ έκ τών άποίζων τινές πρός έκμάθησιν τ·ης ελληνικές.

• 'Ο Σύλλογος, συνεπείφ αναφοράς τών κατοίκων τών χωρίων Μπράτι,
Τραγανοί καϊ Μαρκοπούλου τοϋ δήμου Μυρτουντίων της Ηλείας, άπεφάσισε 
την σύστασιν σχολάς έν ένϊ τών χωρίων τούτων, ύποδειχθησομένφ ύπ’ αύ

τών τών κατοίκων.
Τό ύπουργεϊον τών ’Εσωτερικών άπέστειλε προς τόν Σύλλογον τό άργυροΰν 

μετάλλιον α’ τάξεως δι’ ού έτιμηθη ούτος έν τίί έν Παρισίοις παγκοσμίφ 

’Εκθέσει τοϋ 1878.

Έπεψηφίσθη 6 προϋπολογισμός τοϋ ΙΕ' έ'τους καθ’ δν τά μέν έ'σοδα προϋ- 
πελογίσθησαν-είς δρ. 17,478.84 τά δέ έ'ξοδα εις δρ. 16,298, μένοντος πε

ρισσεύματος δρ. 1180.84.Ό Σύλλογος άνέγραψεν έν τφ προϋπολογισμφ αύτοΰ 

δρ. 500 υπέρ τίίς συστάσεως .έν Άθηναις ύπνωτηρίων τών απόρων παίδων.
*0 Σύλλογος όμοφώνως άπεφάσισε την σύστασιν ύπνωτηρίων τ·ης Σχόλες 

τών ’Απόρων παίδων, άνέθηκε δέ εις επιτροπήν, συγζειμένην έκ της κοσμη
τείας τίίς Σχολής, τοϋ προέδρου τοΰ Συλλόγου καϊ τών κκ. Φιλ. Παρασκευαΐ- 

δου καϊ Εύγ. Α. 'Ραγζαβη, την σύνταξιν έσωτερικοΰ οργανισμού τών ύπνωτη
ρίων τούτων, δστις ύποβληθησεται προσεχώς εις την έ'γκρισιν τοΰ Συλλόγου.

Κατά την συνεδρίαν της 29 ’Οκτωβρίου ύπεβληθη ύπο τοϋ προέδρου η 
λογοδοσία περί τών έργασιών κατά τό λίίξαν ιδ' έ'τος τοΰ Συλλόγου, ητις 
δημοσιευθησεται έν τφ προσέχει τεύχει τοΰ περιοδικού.

Τίί 8 ’Οκτωβρίου άπεβίωσεν έν Άθηναις ό Λ.έων ΙΜελαίς άνηρ έργα- 
σθεϊς τά μάλιστα υπέρ τών γραμμάτων, ϊδί<^ δέ ύπέρ της σπουδαζούσης νεο

λαίας. Ό Γ εροστάθης αύτοΰ θά γείνη αιώνιον έγκόλπιον τών Έλληνοπαί- 
, δων. Τοΰ ημετέρου Συλλόγου ην μέλος έπίτιμον άπό τοΰ 1871, εΐργάσθη 

δέ πολλάκις ύπέρ αύτοΰ, μετά τών άεψΛηστων Δημητρίου Μαυροκορδάτου καϊ 
Σπυρίδωνος Βασιλειάδου συνεργασθεϊς εις την πρώτην σύστασιν τίίς. έν’Α- 

θηναις σχολής τών ’Απόρων παίδων, fyv πάντοτε ηγάπησε κα’ι "^ς διετέλει 
εύεργέτης καϊ ύπέρ */ίς θνησκων κατέλιπε δραχμάς 1000. Ή ’Εφορεία τοΰ 

Συλλόγου άμα τη άγγελία τοΰ θανάτου εκτάκτως συνελθοΰσα έψηφισε την 
έπϊ τοΰ προσφιλούς νεκρού κατάθεσιν στεφάνου μετά της επιγραφές Λέοντι 
Με.Ια ό ΦιΛ. ΣύΛΛογοζ Παρνασσός εύγναψ,ονων, παρηκολούθησε δέ την 
κηδείαν αύτοΰ και άπέστειλε συλλυπητήρια γράμματα τίί χήρα αύτοΰ.

Έγένετο δέκτη η εις τά άντεπιστέλλοντα μέλη έν Σύρφ μετάθεσις .τοΰ 

κ. Μ. Ναύτη. Έξελέχθησαν εις άντικατάστασιν παραιτηθέντων κοσμήτορες 
τίίς Σχολίίς ’Αθηνών οί κκ. Ν. Καζάζης καϊ Στ. Ναύτης καί ειδικός γραμμα- 

τεύς ό κ. Άλ. Α. 'Ραγκαβ^ς.


