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ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜϊθΟΙ.
Έζ. πάντων των φυσικών φαινομένων τά μετεωρολογικά ενετνοί’/ισβίν πάν

τοτε την μεγίστην έντύπωσιν εις την φαντασίαν τών λαών κα'ι παρέσχον 
αφορμήν είς την γένεσιν και διάπλασιν πολυπληθέστατων μύθων’ κα'ι είνε 
λίαν εύληπτον τούτο, όταν αναλογισθώμεν μετά πόσου φόβου και μεθ’οποίου 

ένδιαφέροντος Απέβλεπον οί άνθρωποι τών παναρχαιοτάτων μάλιστα χρόνων 
εις τάς Ατμοσφαιρικά; μεταβολκς. Αί έκ τούτων βλάβαι ή ώφέλειαι ήσαν 
άμεσοι, άπροφύλακτοι δέ καί απροστάτευτοι κατά τής πάλης τών στοιχείων 
έκαραδό.κουν την έ'κβασιν ταύτης μετ’ Αγωνίας, ύ,ί ούδέ νά φαντασθώμε.ν δυ- 

νάμεθαί ημείς, οΐτινες, διά «μορίων μέσων άσφαλιζόμενοι, δμοιάζομεν μάλλον 

τοΐς εντός ύαλοστεγών κήπων κατά πάσης κλιματικής επήρειας προφυλασ- . 
σομένοις φυτοΐς. Αί καταιγίδες ότέ μέν αποφέρουσιν ευλογίαν, γονιμότητα 
τοϋ εδάφους, ότέ δέ καταστροφάς καί πλημμύρας’ δ δέ ού μόνον περί εαυτοί», 

άλλά καί περί πάσης αύτοΰ τής ούσίας φοβούμενος ποιμήν ή γεωργός ή ναυ- 
τιλλόμενος έθεοποίει τάς φοβεράς δυνάμεις της φύσεως, ή βραδύτερον Απέ

διδε ταύτας εις την ενέργειαν αγαθών ή κακοποιών υπερφυσικών δαι

μόνιων δντων’ καί ταΰτα έλάτρευσεν έζ εύγνωμοσύνης η φόβου, εί'τε χά- 
ριτας άποτίνων αύτοΐς, εί'τε διά μειλιγμάτων πειρώμενος νΑποτρέψν] τήν ορ
γήν των. Έν γένει δέ ό τής καταιγΐδος μυκηθμός, ή σμαραγή τοΰ κεραυνόν, 
ό μυστηριώδη; έν δάσει συριγμός τοΰ -άνεμου, πληροΰσιν Αδημονίας καί Αορί

στου τίνος τρόμου τήν ψυχήν καί τοϋ τολμηροτάτου καί παντός δεισιδαίμ.ο- 
νος φόβου άπηλλαγμένου Ανδρος. Οί Αρχαίοι "Ελληνες ούχί άνδρεΐον αλλά 
μαινόμενον έθεώρουν τόν μή φοβούμενον «βροντάς ή Αστραπάς ή άλλο τι τών 

υπέρ άνθρωπον φοβερών». '

Ένεκα τούτου τά ατμοσφαιρικά φαινόμενα ήσαν πηγή ανεξάντλητος μυ ■ 
θών, ή μάλλον δύναται τις είπεΐν ό'τι ή θρησκεία καί ή μυθολογία τών 

πρώτων λαών έν αρχή είς ταΰτα ανεφέροντο, καί έντεΰθεν αποκλειστικώς 
έπήγασαν. ’Αλλ’ αί τροποποιήσεις καί αί μεταβολαί, Ας οί τοιοϋτοι μΰθοι 
ύπέστησαν έν τή παρόδφ τών χρόνων έπισκοτίζουσι καί δυςδιάκριτον καθι- 

στάσι τήν Αρχικήν αύτών καί κυρίαν σημασίαν’ δυςχεοεστάτη δέ τανΰν Απο
βαίνει ή Αναγνώρισις, έπί παραδείγματος, τής μετά τήν καταιγίδα έπερχο- 

μένης έν τφ ούραιώ αιθρίας έν τή προνοία καί πολιούχω καί νικηφόρφ Ά-

1 Ά,ριστοτελ. ΊΙθικ. μεγ. Α’, κ', 2.—Βλ. zat^Rosclier, Die Gorgonen σ'. 39.
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θηνά καί τοΰ άνεμου έν τώ λογίω καί άγοραίω Έρμ^. Άγνότ'ερον καί αμι

γέστερου ξένων στοιχείων άνευρίσκομεν τόν πρώτον μυθικόν πυρήνα έν τ·μ 
ζώση γλώσση, ή’τις βρίθει εικονικών εκφράσεων πρός δήλωσιν τών διαφόρων 

τής ατμόσφαιρας μεταβολών’ και τινές μέν τούτων προέρχονται αμέσως έκ 
τοϋ ουδέποτε έκλιπόντος μυθολογικού πνεύματος τοΰ λαοϋ, απαύγασμα ού- 

σαι τών ποιητικών περί της φύσεως εντυπώσεων, αϊτινες ευχερέστατα μέν 
μεταπίπτουσιν είς μύθους, πάντοτε δέ δυςκόλως δύνανται άπό τούτων νά 

διάκοιθώσιν. Άλλ’ αί πλεϊσται τών τοιούτων εκφράσεων διετηρήθησαν έ'κ- 
παλαι >έν τή γλώσσ-ρ, άποκρ^-σταλλωθεΐσαι ούτως είπεϊν, διότι ού μόνον ό 

λαός παντελώς έπελάθετο της πρώτης αύτών μυθολογικής σημασίας, αλλά 
και ούχί σπανίως τά ίχνη αύτών άναζητοΰντες έπί ματαίφ έν τή κλασσική 
εάοχαιότητι, άνευρίσκομεν μόνον έν τή παλαιτάτν) έκε,ίνρ εποχή, τή προη- 
γηθείσ·/) τής μεταναστάσεως τών λαών και τοϋ χωρισμού τών άρίων φύλων.

Έπιχειροϋντες την περισυναγωγήν καί έ'ρευναν τών. δημωδών μύθων καί 

δοξασιών τοΰ καθ’ ημάς λαοΰ περί τών μετεωρολογικών φαινομένων, ουδέ 

κατ’ ελάχιστου άζιοΰμ.εν δτι κατωρθώσαμεν νά έζαντλήσωμεν τό θέμα τοϋτο. 
Αί παρατηρήσεις ενός καί μόνου είσίν άνεπαρκέσταται, έκ προγενεστέρων δ’ 
εργασιών άλλων όλίγιστα ήδυνήθημεν νά ώφεληθώμεν, διότι δέν κατ^βλήθη 
ετι ή άπαιτουμένη φροντϊς πρός συλλογήν τοιαύτης ύλης Έλπίζομεν δμως 

ρτι δυνατόν νά παράσχωμεν αφορμήν είς εύρυτέρας τοιαύτας μελέτας, δι’ ών 
ού μόνον θά καταδειχθή η σχέσις τών περί φύσεως δημωδών ιδεών πρός τάς 
τών αρχαίων, άλλα καί αύται έν πολλοί; διά τών δημωδών θά διευκρινι- 

«Βώσι, και της συγκριτικής έν γένει μυθολογίας Θά διαλευκανθώσι ζητήματα.

I. ΑΣΤΡΑΙ1Η ΚΑΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Διαίρέσΐ'ί άστοαπής. — Φυσικα'ι παρατηρήσεις. — Τελώνιο. — Άστραπόβολα. — Θεός 
οιώκετ-όνάβολόνί—Θεός ή άγιος Ήλίας διώκουσι δράκοντα.— ’Αστραπή κυνηγά τά 
’φίδ’α. — Κόρη άστραπής. —■ Βροντή ώς καλπασμός ίππου τοΰ Θεού. — ώς γάμος 
τέκνων αύτοΰ.— ώς ασκοί κυλινδούμενοι κλπ.—Αστροπελέκια.
'Ο λαός τό φαινόμενον τής άστραπής διαιρεί είς τρία, είς αστραπή, άστρο· 

πε,Ιέκι (κεραυνόν) καί {ΐπονριποννητό. ΤΙ αστραπή λεγεται καί γωτ2ά, ώς 
π. χ. έν τή κατάργ «’Αστροπελέκι καί φωτιά νκ σε κάψη !»2 σπανίως δμως 

τό ριπονριπουνητό βοοντήΉ τοιαύτη διάκρισις παρεμεινεν έκ τής άρχαιό-

1 ’Ελάχιστα ίχει συλλέγει ό Β. Schmidt (Das Volksleben der Neugriechen I σ. 29-34), 
πλε'ονα 31 πάντων σχετιχιδς ό Γ. Κρέμος έν βιβλιοκρισία περί της ήμετέρας «Νεοελληνικής 
μυθολογίας", δημοσιευθείση ίν Νέα ’Ε λ. λάδι άρ 35 (26 Όκτωύρ. 4874).

2 ’Ενίοτε πρός έπίτασιν άναφέρονται άμφότεραι αί λέξεις’ « Αστραπή, φωτιά να πέση, ε·ς 
τήν άπιστη καρδιά» κλπ.—Σύνηθες 31 καί το θεοτική η θείκία φωτιά.

3 Τό βήμα μπουμπου.ν ίζει (λέξις πεποιημένη) καί β ροντφ. 

τητος,,.διότΛ καί "Έλληνες καί 'Ρωμαίοι διήρουν τήν άστραπήν έίς βροντήν^ 

στεροπήν (αστραπήν) καί κεραυνόν, οθεν καί τά ονόματα τών κατασκευαζόν- 
των τόν κεραυνόν Κυκλώπων' Βρόντης, Στερόπης, "Αργής (πρβλ. άργήτα κε

ραυνόν).1
Κατά, τάς παρατηρήσεις τών ναυτικών τής Ελλάδος ή τέφρα ελκει τδν 

κεραυνόν’ διά τοϋτο οί πλοίαρχοι φροντίζουσι νά ρίπτωσι πάντοτε εις τήν θά
λασσαν τήν στάχτην, δπως μή κατακεραυνωθώσινΛ Έν Κύπρφ τά ήλεκτρικά 

φαινόμενα καλοΰσι περιληπτικώς διά μιας λέςεως Τε,Ιώνισ^ καί λέγουσιυ 

ότι τοϋτο διώκει τό δείνα ή δείνα πράγμα, ζώον ή δένδρον κτλ. "Οταν δ’ 

ένσκήπτγ καταιγίς νομίζουσιν ασρημον τό ϊστασθαι παρά τάς Ούρας τών οι

κιών, φοβούμενοι τήν προσέγγισιν τοϋ Τελωνίου, πολλάκις δέ ρίπτουσιν έξα» 
πρός αποτροπήν άςίνας ή άλλα σιδηρά σκεύη. Τά κατοικίδια δέ ζφα καί 

ιδίως-τήν γάταν φροντίζουσι ναπομακρύνωσι τών κλινών καί στρωμάτων. Καθ’ 

οδόν ευρισκόμενος ό Κύπριος έν ώρ:ρ καταιγίδας κατέρχεται άπό τοΰ ίππου 
καί συμβαδίζει μετ’ αύτοΰ έν άποστάσει. Τό μάλλινον ένδυμα άφαιρεΐ άπδ 

τής ρά.χεως αύτοΰ καί έν ανάγκη προτιμά νά καταφύγ·/) είς σπήλαια καί 
βράχους ή ύπό δένδρα, πιστεύων δτι ταΰτα κατατρέχει τό Τελώνιο.

Ό λαός καλεϊ άστραπόβο.Ια. βράχους διερρωγμένους ύπό τοΰ κεραυνοϋ καί 
άποδίδωσι τούτοις ίαματικάς ιδιότητας. Είς τάς ρωγμάς είσάγουσιν άσθενή 

η καχεκτικά παιδία, πιστεύοντες δτι οΰ.ω θεραπεύονται (ΙΙελοπόννησος). 

Είναι δέ τοϋτο ί'σως λείψανον τής αρχαίας προλήψεως περί ίεοότητος τών 
άστραποβλήτων τόπων.

Έν Άραχωβ·/) πιστευουσιν δτι ό Θεός διά τής άστραπής διώκει καί κα
τακαίει τους διαβόλους, οΐτινες πολλάκις καταφεύγουσιν είς μεγάλα δένδρα. 

Δια τούτο οι Αραχωβΐται, βλεποντες κεραυνόβλητα δένδρα, λέγουσι' «κά
ποιον διάβολον εκαώεν» ή «κάποιο; δΐζβοΛος ήτανε».''ί ’Αντίστοιχοί είσιν οί 

παμπληθείς τής αρχαιότητος μ.ΰθοι περί Τιτανομαχιών καί Γιγαντομ-αχιών 

περί τοΰ γοργοφονου ΓΙερσεως κλπ. Ό Schmidt άναφέρει μάλιστα καί Ζκκυν- 
θιαν παραδοσιν, απαραλλακτον δικσωζου.σαν τόν άρχαϊον μ.ΰθον, μέ μόνην 

την διαφοράν οτι αντί τοΰ Διός ό Θεός «τσακώνει τά αστροπελέκια του» καί 

κεραυνοβολεί-τούς Γιγάντους. ΊΙ παράδοσις δ’ αύτη, καίτοι ούδείς τών πολ

λών Ζακυνθιων, ου; ηρωτησα είχεν άκουσει αύτήν, φαίνεται γνήσια καί δέν 

πρεπει να συναριθμ.ηθή μετά τών τριών έν τή αυτή συλλογή) ζακυνθιων

1 Βλ. Ιν έκτάοει Roscher, Die Gorgonen u. Verwandtes. Lpz. 4879 σ. 403—406.
2 Καραγιάννη, Δεισιδαιμονίας Οοκίμιον σ. 269.
3 Εν τή λοιπή Ελλάοι Τελώνια καλοΟνταί μόνον οι Διόσκουροι, Ιπίσης ήλιχτρικόν φαν 

νόμενον’ άλλα περί τούτων άμέσως κατωτέρω έν τώ έπομένω κεφαλαίο.’.
4 Λουκά, Φιλολογικαί έπισκέψεις σ. 425—4.6. ·,
5 Β. Schmidt, Volksl, Ncugr. σ. 33.
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δημοτικών δήθεν φσμάτων, έν οΐς άναφέρονται λέμβος τοϋ Χάρωνος καί άπη- 

χησεις τινες των περί λτυγος και Κέρβερου μύθων’. Ίοϋτο δ’ είκάζομ.εν έζ τής 
έν αύτη άναφερομένης ακολούθου λεπτομέρειας, ητις ούδαμώς δύναται νά 
Οεωρηθν) επίνοια Ζακυνθιου τίνος λογιου, καθαρόν οδσα άπαύγασμα τοϋ 

μυθολογικού πνεύματος τοϋ λαοΰ. «Εις άπό τούς γίγαντας δμως δέν άπεθαρ- 

ρυνθη εζοψε πολλά καλαμια, τα εδεσε τό εν με τό άλλο, ζατεσζευασε τοι

ουτοτρόπως μεγίστην ράβδον, ζαΐ προσεπάθησε νάνέλθη είς τόν ουρανόν. Καί 

πραγματικός ολίγον έ'λειψε νά έπιτύχη τον σκοπόν του’ άλλ’ έξαφνα ό Θεός 
του έ'ρρηξεν άστραπή ζαί τόν έκαμε στάχτη».2 "ίχνη τοΰ περί γιγαντομα- 

L χίας μύθου άνευρίσζομεν ζαί έν χιακή τινί παραδόσει. ’Έξωθεν τής νοτιω-

ρ τάτης τής Χίου άζρας, Βενετικού καλούμενης, υπάρχει κολοσσιαίος λευκός
■I βρ^'Χ.0’, περί ου διηγούνται οτι είναι λίθος σφενδονισθείς ύπό τοΰ Σαμψών

j κατά τοϋ θεοΰ.®

Μύθους περί διώξεως τοΰ διαβόλου ύπό τοΰ Θεοΰ άπαντώμεν καί παρ’ άλ· 

λοις λαοϊς. Κατά την σζανδιναυιζήν και γερμανικήν μυθολογίαν ό Thor διώ- 
ί κει τούς γίγαντας, ό Wotan τούς καταχθονίους. "Οταν βροντά λέγουσιν έν

Schonen οτι «ο Thor πλησσει τους Τρολλ»Λ Κατά τινα πρωσσικήν δοξασίαν 
ρ «ό φέρων την κυανήν μάστιγα (άστραπήν) διώκει τόν διάβολον».5 Κατά

τους Εσθωνους δε ο Θεός τον διάβολον, ιι’Η βροντή γενν&ται δταν ό Θεός 

κυνηγά τόν διάβολον, τόν φθάνη καί τόν κατασυντρίβω)' διαρζούσης τής κα- 
ταιγΐδος άνοίγουσι θύρας καί παράθυρα, ΐνα μή ά διωκόμενος διάβολος κατα

φυγή εις την οικίαν, και ινα αφευκτως ζατακεοαυνωθή, διότι δ Θεός τόν προ- 
ι φθάνει πάντοτε».6— Παρά Λάπωσιν ό θεός τής βροντής Aijeke άσχολεΐται

ιδίως εις δίωξιν μάγων καί φαντασμάτων, ους τοξεύει διά τής ίριδος,7 ή ό 

θεός της βροντής καταδιώκει ‘μ.αγον, δν εζελαυνει τοϋ ούρκνοΰ,® ή δ Thor 

ή Thordoen καταδιώκει καί φονεύει μ.άγους.®

Έν Ιίωνσταντινουπόλει καί τοϊς περιχώροις νομιζουσιν, όταν βροντά, δτι ό

1 Τοϋ gjinKOrteCHT SagOn. usw. σ. 176—178. —Ταΰτα ελαβεν ό S. παρά τίνος λογίου
Ζακυνθιου και αρθώς ξκφράζει αμφιβολία; τινα; περί τή; γνησιότητ.ο; αύτών.

2 Schmidt, Gr. Sagen, σ. 131. Η αναβασι; εις τον οδρανόν δια καλάμων ή στελέχους 
κολοκύνθη; άναφέρεται έν πολλοί; ελληνικοί; παραμυθίοι;" περί τούτων ομω; Εκτενέστερου 
άλλαχοΰ έπι τοΰ παρόντος παραπεμπομεν ένταΰθα εΐ; τού; διά μακρών ίξετάσαντα; όμοιου;

, μύθου; διαφόρων λαών: Tylor, Urgeschichte der Mensihiieit σ. 44Q—450.—Mannhardt
; ?v Zls. f. Elhnologie 1875 σ. 225 κέ.

3 Παρά A. Κ. Χούμη, έκ Σύρα;.
4 Grimm, D. Μ. τ. Ill σ. 67.

. 5 Α&τ. I σ. 648 (δ’ έκδ.)
6 Αδτ. τ. III σ. 490. Δεισιδ. έσθ. άρ. 61.
7 Castren, Finn. Myth. σ. 49.
8 Αύτ. t.
9 Αύτ. σ. 48.

προφήτης ΊΙλίας τρέχει έν ούρανφ έπί τοΰ αμματος αύτοΰ’. Είναι δέ τοΰτο λεί
ψανου τής κατά τούς μέσους χρόνους έπικρατούσης έν Έλλάδι δοξασίας, δτι 

ή βοοντή έζρήγνυται διώκοντος τοϋ Θεοΰ ή τοϋ άγιου Τίλια δράκοντα έν ού- 

φανοϊς. ’Άν αύτη περισώζεται που τής Ελλάδος άκεραία, άγνοώ' έτέρα δμως, 

άρχα’ίκώτερον προφανώς έ’χουσζ τόπον έστί κοινοτάτη καί πασίγνωστος, «'II 
άστραπή κυνηγά τά ’φίδια». Ή δοξασία αυτή μετεπεσε καί είς πρόληψιν 
επίσης γνι^στοτάτην, δτι «τό βόλι κυνηγά τά ’φίδια». Πιστεύουσι δέ δτι ό 

πυροβόλων κατά δφεως άναποφευκτως επιτυγχάνει αύτόν' έν Κυπρφ άνα·1 
φέρουσι τοΰτο μόνον είς τήν ίοβολωτάτην κουφήν.2

Τήν δημώδη δοξασίαν περί δτώξεως δράζοντος ύπό τής βροντής, τά μά

λιστα διαδεδομένην, ώς φαίνεται, έν Έλλάδι καί κατά τόν μεσαίωνα, άνα· 
φέρουσι συγγραφείς, ούς άπ’ άλλήλων χωρίζει μαζρόν χρονικόν διάστημα. 

Έντάΰθα παρατιθέμεθα τά γνωστά ήμΐν χωρία.
Πρώτος, καθ’ δσον οΐδαμεν, ποιείται ταύτης μνείαν ό τής εκκλησίας πα

τήρ Ιωάννης ό Δαμασκηνός (Η' έκατ.). Τό οίκεΐον χωρίον άντιγράφομεν έκ 
τοΰ ύπ’ άρ. 308 έλληνικοΰ κώδικος (φ. 220^-22 Ια) τής έν Μονκχφ δήμο ■ 

σίας βιβλιοθήκης, έπί μεμβράνης κατά τόν IB' αιώνα γεγραμμένον. Έν ύπο- 
σημειώσει δ’ άναγράφομεν τάς παρά Migne3 διαφοράς τής γραφής.

Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, Περί δρακόντων. «Μυθολογοϋσι δέ ζαΐ τοϋτο,οτι 

ύπό βροντής διώκεται ό δράκων’ αναλαμβάνεται δέ είς άέρα, καί Οανατοΰται. 

Έγώ δέ ταΰτα άζούσας έγέλασα. Πώς ποτέ μέν άνθρωπόμορφον καί λογικόν 
ποιοϋσι, ποτέ δέ δφιν, ποτέ δέ Θεώ άντιταττόμενον, καί ύπό Θεοΰ διωκόμε- 

τον; ’Όντως σφαλερόν ή άμάθεια. Μέγιστα γάρ βλαπτόμεθα έκ τοϋ μή άνα- 

γινώσκειν τάς ίεράς 4 βίβλους, καί ερευνάν αύτάς, κατά τόν τοϋ Κυρίου λό

γον. Άλλ’ ό μέν στρατιώτης λέγει, δτι στρατιώτης είμί καί ού χρείαν έχω 

άναγνώσεως- ό δέ γεωργός τήν γεωργικήν προφασίζεται, καί οί καθ’ εςής το 
αύτό, καί έσμέν πάντες έλλιπεΐς.'Πδέβραντή δράκοντα ού διώκει, άλλ’ αί 
βρονταί γίνονται έκ τοΰ νέφους, όπόταν τό νέφος νοτισθέν έξ ύγρότητος, έλαυ- 

νόμενον δέ ύπό τοΰ πνεύματος, ήτοι τοϋ άνέμου, όγκωθή. Έλθόντος γάρ έν- 
δον 5 τοΰ πνεύματος, καί ρήξαντος 6 αύτό, άποτελεΐται ό ήχος. Καί ή μέν 

άνωθέν κραυγή ? λέγεται βροντή’ τό δέ ύπό τοΰ πνεύματος βιαζόμενον κα

ί Πρΰλ. Όσύχ. λ. Ιλασίβροντα' «δοκεΐ όχημα τοϋ Διό; ή βροντή είναι».—Κρότο; άμά- 
ξη; τοΰ Θεοΰ. (Grimm, D. Μ. σ. 138—139 δ' ϊκί.).

2 Λουκάς εν Πανδώρα τ. ιθ’ σ. 158. «Λέγεται δ» ότι τό όπλον καί τυφλώ; αν βιφθή 
το Επιτυγχάνει (τό ’φίδι κουφήν) θαυμάσια, διότι, ώ; φαίνεται (I), ϊχει ιδίαν ηλεκτρικήν ού- 
ναμιν». — Ούχί άσχετο; ίσως τούτοι; εστ'.ν ή των Ιν Σύρα χωρικών δοξασία, καθ ήν δ 
φονεύων όφιν εξαγνίζει τά; άμαρτ'α; τή; ήμόρα; Ικείνης. (Παρά Λ. Κ, Χούμη).

3 Migne, Patr. ser. Gr. τ. 94 σ. 1£Ο1.
4 Μ. θεία;.
5 Χειροχρ. Ινδόν.
6 Χειρ, βήξαν.
7 Μ. κραγγή.
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τανεχθέντος' έπί τίίς γής, 'λέγεται κεραυνός. 'Όθεν προςπεσών, είτε δώματι) 
εί'τε δένδρω, διαρρήσει [διαρρήγνυσι?] κα'ι σχίζει ταΰτα- εί δέ άνθρώπω, εί'τε 

$λλφ τινι ζωω, φόνον ποιεί' διότι καί ανθρώπους κα'ι ετερα ζώα πολλάκις 

βλεπομεν ύπό βροντής θανατούμενα κα'ι ού δράκοντας».

Δεύτερος άναφερει ταύτην δ Φελλός (lAf έκατ.), πολεμών την έτέραν ό’τι 
δ κεραυνός καταφλέγει δαίμονας, ήτοι την παρά τω λαφ νΰν έτι σωζομένην 

περί κατακεραυνωσεως διαβόλων ύπό τοΰ θεοϋ. Τό χωρίον περιέχετάι έν τή 
Συνόψει αύτοΰ «περί τοϋ τής αστραπής πυράς κα'ι βροντής και κεραυνών»’ 
επειδή δε εν ουδενι ετερφ αντιγράφω τοΰ αύτοΰ συνταγματίου ευρηται, 

% μόνον έν τφ ύπ’ άρ. 287 έλλην. κώδικί (φ. 28®-29“) τής έν Μονάχφ 
δήμ.οσιας βιβλιοθήκης, κωδικι κατά την ΙΕ' έκατ. γεγραμμένω, δύναται τις 

εύλόγως νά ύποθέσγ ότι παρενεβλήθη ύστερώτερον, καί τοΰτο τοσούτω μάλ

λον, ό'σον έν τω αύτφ άπογράφφ. (φ. 32“-33®) φέρονται τά περί βροντής 

καί κεραυνών κεφάλαια ώς έν έτεροι; χειρογράφοις.

■ ''«Περί βροντής. . . [φ. 28®] Δαίμονες δέ ήκιστα ύπό πμρός καίονται" 
ού γάρ, ύπόκεινται σώμα. Ό δέ τερατολόγος Πρόκλος, ταϊς χαλδαϊκαΐς ύπο- 
τυπώσεσιν έπεξηγο,ύμενος έφη τινά τών δαιμόνων κολακεύεσθαι [γρ. κολά- 

ζεσθαι;]’ και έστι τό γένος δαίμόνων, τόν τε αδαμάντινο» λίθον φοβούμενου" 

καί τό κουράλιον, και τό άνδροφόνον ξίφος καί τόν κεραυνόν’ άλλ’ ούδείς, ούδέ 

τών πάνυ ληρούντων σωματικόν γένος δαιμόνων ύπέστησαν* άλλά ταΰτα μέν 
τφ μυθω δοτέον καί τή σκηνή- περί δέ τών δρακόντων λεκτέον τ’ άληθές. 

"Ότι [τό] τών δρακόντων γένος, ξηρόν τε τήν φύσιν έστίν καί διαιρεί τά σώ

ματα εί ψαύσει αύτών ένθεν καί εΰπρηστός έστιν δι’ ήν έ'χει ξηρότητα καί 

πρός κατάφλεξιν επιτήδειος 3- πεφόβηται γοϋ» διά ταΰτα τόν κεραυνόν’ καί 
άλλόμενον φέρεται διαέριον έπί στεγανούς τόπους καί καταξήρους’ καί μά

λιστα περί λίμνας [φ. 28®] καί φρέατα’ άτε ών, ώς έφθην εΐπών, διά τήν ξη

ρότητα εύπρηστός. Καί άπό διαστάσεως τφ κεραυνίφ πυρί καταφλεγεται* 
διό έ'νθε'/δή^δράκωνφανή συοίζων καί διιών, έπεισε δή άποσκήπ-των ό κβ- 

ραυνδς~τοΓπαρακείμενα μέρη [πυρίκαυστα;] γίνεται. Πολλάκις δέ καί δρά

κοντας άτεο λεγόμενον άρασμο'ι [κραγμοί;] καί συριγμοί καί γρυλλισμοί ® 
έξακουονται’ τό γάρ άέριον τοΰτο πΰρ έπιπίπταν τοΐς γεωδεσι τούτοις σώμα-' 
σιν θ, εί μέν έφ’ ύγράν έκπεσεΐται ? ούσίαν, σίζει ώς άπερ άποσβεννυμενον'εί 

δε έπί ξηράν, εϊ μέν μαινοτεραν (;), χοιρογρύλλου ήχον αποτελεί, χωροϋντος 

τοΰ πνεύματος διά βάθους, καί τόν τοιοϋτον ήχον άποτελοϋντος, εί δε έπί

8 Μ. κατενεχΟίντος. (ΛιορΟωτέον κατενεχθηναι), ' '
2 Χειρόγραφον: εις, ■
3 X. έπιτ^ό'-ος.
4 X. άλώμενον.
5 X. γρυλισμοί. '
β X. σώμασι.
7 X. ίκπέσειται. ' “ ; 

ρευστήν, καί στερράν 1 τόν λεγόμενον άρασμόν [άραγμόν;] αποτελεί’ δς δή 

«ποιημένος ψόφος έ^τί’ καί τήν ονομασίαν εί'ληχεν άπό τής τών όδόντων 

συγκρούσεως- σκληροί γάρ καί ουτοι δντες πρός άλλήλους άντιτυποϋντες 
αράσσουσιν 3. "Οσοι δέ φασι τών έντετυχηκότων ταϊς τοιαύταις καύσεσιν, 
δτι χοίρον τεθέαμαι γρυλλίζονταΑ ή μυκάζον (;) αΐπόλιον, ή βοΰν μυκώμε- 
νον ή ό'σα δή τερατολογοΰσιν, εαυτών καί τών ακροατών καταψεύδονται.· 
Ούδέν γάρ τούτων τεθέανται, ώς δ παρ’ Εύριπίδγ Όρέστης’ άλλ’ δ φόβος 

αύτοϊς τάς τοιαύτας μορφώσεις εϊδωλοποίησεν,

a'lotopla περί των δρακόκτωκ.
«Τό όλεθριώτατον τών δρακόντων γένος χειρί μέν άνθρωπίνή καί άκμ,ή ® 

ξίφους ήκιστα κτείνεται φοβερόν γάρ έστι’ ού μόνον τό [τφ] μαχεσθήναι, 
άλλ’ ή'δη καί θεαθήναι’ ούκοΰν τούτφ τφ τρόπω τά πολλά διαφθείρεται’ 

σκηπτ-οΰ αύτοϊς ούρανόθεν καταρρηγνυμένου, έκ θείας δυνάμεως, ή σχισμαΐς 
γης ή πυγμαίοι [γρ. πυθμέσι] πέλαγων έγκαταρταρούσης (sic) καί έκποντού- 

σης (sic) αύτούς [φ. 29®]. Ουτω γοΰν έπεί 8 όφεώδης καί δρακοντώδης ·»■ 
αμαρτία, ού μόνον ό'τι δάκνει θανατηρά και ολέθρια, άλλ’ότι καί δι’ ό'φεως 
έξ αρχής τφ τών άνθρώπων γένει πκρειςεφθάοη θ τφ ταλαιπώρφ’ δικαίως 

καί τούς ό'φεις καί δράκοντας ύπό τοΰ Σωτήρος εξολοθρεύεται (sic). Φλεγομένη 

μ.έν τφ θείω πρηστήρι 'θ τοΰ πνεύματος, τοΐς δέ τοΰ Ίορδάνου ρείθροις έγ- 

καταπονούμενη1'».
"Έτερον χειρόγραφον, δπερ άγνοοϋμεν πότε έγράφη, εύρισκόμενον έν τή 

έν Λέσβω βιβλιοθήκν) τής μονής τοϋ Λειμώνας, άναφέρει καί τήν περί Ήλία· 
παράδοσιν. Τούτου περικοπαί έδημοσιεύθησαν έν τινι έφημερίδι τής Σμ.ύρνης,'· 

όπόθεν παραλαμβάνομεν καί ημείς’ ό έκδοτης Διονύσιος Χαρικλής σημειοί 
απλώς δτι έν τφ χειρογράφω περιέχονται έν εϊδει διαλόγου μεταξύ Έπιφα·; 

vi^j προβάλλοντας απορίας καί Άνδρέου λύοντος ταύτας ποικίλαι περί φυσι

κών φαινομένων δοξασίαι τών βυζαντινών. ~ ,,

4 X. στεραν.
2 X. πεποιωμένος.
3 X. άρράσσουσιν.
4 X. γρυλίζοντα.
5 X. μοκόμενον. '
β X. ακμή. Έ γραπτέον α’χμ^ ; ■
7 X. κτίνεται.
8 X. έπί.
S X. παρεισεφβάρει. ....
10 X. πριστήρι.
11 Ή σόλοικοι αδτη «Ιστορία» άναντιρρι[τως ούκ εστιν εργον τοδ Ψελλοβ, άλλα παρενε- 

6λή9η ύπό μοναχοί τίνος, έν εϊδει ψυχωφελούς έπιμυΟίοο τοΟ περί κεραννΰν καί δρακόντων 
μύθου. ■■

12 Σμύρνη.’Έτος Β'άρ. 68. (Έν’'μύρνη, 6 Αόγούστον 1871).
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«ΈπιφΑνιος εϊπεν' ’Αρα άληθεύουσιν οί “λέγοντες, οτι ό προφήτης Ήλίας 

«στίν εν τφ άρματι βροντών καί άστρζπτων έν νεφέλαις, καί δτι δράκοντα 
διώκει;

Arfytac. Μη γένοιτο ! έσχατης άνοιας τοΰτό έστι καί άκοη (γρ. άκοφ) 
παραδέξασθαι' άνθρωποι φρενοβλαβείς έζ οικείας διανοίας ταΰτα συνεγρά- 

ψαντο, ώσπερ οτι και στρουθιά ό Χριστός ενώπιον τών ’Ιουδαίων έκ πηλοΰ 
διέπλαττεν (διαπλάττων;) εις τόν αέρα έπέρριπτε και έπέταντο,1 καί χιών 

οίλευρος έχρημάτιζεν’ ώσπερ γάρ ταΰτα έστι ψευδός, ουτω καί αύτά ψεύδος 

καθεστηκασι' καί όπόσα οί αιρετικοί νοθευβαντες αλλόκοτα έδογμάτισαν....

»Ήλίας ουν εις ουρανούς ούκ άνέβη, μή γένοιτο., ούτε έπί άρματος καθέ- 
ζεται’ χάριν δέ έχει έπί τοΰ ύετοΰ, τοΰ παρακαλεΐν. τον θεάν, δπως έν καιρφ 
άνύδρφ δώσει τνί γνί ύετόν. ...

«Περί δέ τοΰ καίειν δράκοντα ή αστραπή [sic], ούκ άμφιβάλλω, αληθές 

γάρ έστιν, άλλ’ ούχ ό άγιος Ήλίας ό άστράπτων έστιν, άλλ’ ό άγγελος Κυ
ρίου ό εις τούτο τεταγμένος* δράκων δέ γίνεται ούτως, θεωρεί ό Δαίμων κτλ.»

Είς την δοξασίαν ταύτην άναφέρεται καί τοπική, τις παράδοσις τών Κα

λαβρύτων, καθ’ ήν τόν έν τω άλσει, τώ εύρισκομενω ένθα νΰν η τοϋ Μεγά

λου Σπηλαίου μονή, ένδιαιτώμενον δράκοντα άπετέφρωσεν αστραπή, έξακον- 

τισθεϊσα έκ τής έκεΐ που κεκρυμμένης θαυματουργού είκόνος, ήν πιστεύουσιν 
δτι έ’γραψεν ό ’Απόστολος Λουκάς.

Περί ταυ αγίου Ήλία έν ταϊς νεοελληνικαϊς παρκδόσεσι καί ιδίως περί 
τής σχέσεως τούτου πρός τόν "Ηλιον δικλαμβάνομεν αλλαχού- ούχί άκαιρον 
δμως νομίζομεν νά εΐ'πωμεν ένταΰθα βραχέα τινά περί της δοξασίας, ητις 

ταύτίζει'τόν άγιον μετά τών μετεωρολογικών φαινομένων. Αύτη επικρατεί 

μέχρι τοΰ νΰν ακμαία παρά τοϊς σλαβικοϊς λαοϊς, οϊτινες πιθανώς μετά τής 

χριστιανικής θρησκείας παρέλαβον ταύτην παρά τών'Ελλήνων. Έν σερβικοϊς 

φσμασιν άπόκαλεϊται κεραυνοβόλος Ήλίας' ή αστραπή καί ό. κεραυνός εϊσίν 
είς χεϊρας αύτοΰ, τιμωρεί δέ δι’ αύχμ.οΰ τούς αμαρτωλούς λαούς', η δέ ιδέα 

αυτή ΙίχουδοΓτήν άρχην αύτής έν τή Βίβλφ,^ έπεκρατει καί έν Εύρωπτι κατά 
τόν μεσαίωνα.3 Έν σερβικοϊς καί βουλγαρικούς άσμκσιν άναφέρεται o.Tt έκα

στος τών αγίων έ'λαβε μερίδα έκ τών έν τφ κόσμφ, καί είς την κυριαρχίαν 
τοΰ αγίου Ήλία έδόθησαν κατά μέν τό σερβικόν άσμα αστραπή καί κεραυ
νός, κατά δέ τό βουλγαρικόν τά θερινά νέφη καί αί θεριναί βρονταί εν έτέρφ

1 Εύαγγέλιον Θωμά 2 έν Fabric. Cod. Apocr. Nov. Testamenti τ. I σ. 1C0-161. —ι 
Evangelism infantiae ex arabico translation 36 έν Fabr. αύτ. σ. 198-199. Βλ, και τούς 
ύπό Φαβρικίου άναφερομίνους συγγραφείς.

2 Βασιλ. Α', ιζ', 1.— ιη', 41-45.— Πρβλ. Λουκ. Δ’, 25. Ίακωβ. έπ. Ε'. 47.
3 Grimm D. Μ. σ. 4 44 (δ' εκδ.)
4 Talvj, Volkslieder der Serben. 2α έ'ζ.δ. σ. 128-129. — Rosen, Bulgarische Yolks- 

dichtungen.Lpz. 1878 σ. 35.

βουλγαρικφ άσματι ό άγιος Ήλίας παρίσταται διώκων λάμιαν ή'τοι ό'φιν *. 

Παρά τοϊς 'Ρωμούνοις της Τρανσυλβανίας έστιν οργίλος κύριος της βροντής 
καί τοΰ κεραυνοΰΛ Διά τών Σλάβων έπεξετάθη ή δοξασία αυτή καί εις άλ

λους λαούς' τά έν Καυκάσφ ημιχριστιανικά έθνη λατρεύουσι τόν Ήλίαν ώ; 
θεόν της. βροντής καί μακαρίζουσι πάντα κεραυνόβλητον, νομίζοντες δτι ό 

άγιος παρέλαβεν αύτόν μεθ’ έαυτοΰ.3 Οί Μωαμεθανοί τέλος επικαλούνται έν 

ταϊς εαυτών δεησεσι πρός αποτροπήν θυελλών τό ό'νομα τοΰ Ήλία.
‘Ο άρχικός μΰθος, έξ ού άπέρρευσαν αί δοξασίαι περί διώξεως δράκοντος 

ύπό της αστραπής, δύναται βεβαίως νάναχθγ είς την πρό τοΰ χωρισμοΰ τών 
άρίων έθνών έποχήν. Ή παλαιτάτη τούτου παραλλαγή, έστιν ό έν τοϊς 
Βέδαις μΰθος περί τοΰ φόνου τοΰ ό'φεως (Ahi) ύπο τοΰ ’ίνδρα, ό'πλον έχοντος 

τήν άστραπήν. 5
Τοιαύτη η βάσις τών έν ταϊς μυθολογίαις τών ίνδοευρωπαϊκών λαών πο

λυαρίθμων περί δρακοντοκτονιών μύθων, ών ίχνη σπουδαιότατα διατηρούνται 
μέχρι τοΰ νΰν έν συναξαρίοις, παραμυθίοις καί δημοτικαϊς παραδόσεσιν. ®

Έν ταϊς παραλλαγαϊς αξιοσημείωτου δημοτικού όίσματος, άναγομένου είς 
τόν. άπριτικόν κύκλον, άναφέρεται η σύζυγος του άπειλουμένου νά κατα- 
βρωθή ύπό τοΰ δράκοντος ώς κόρη της αστραπής, τούς δράκοντας έξοντοΰσα' 

καί ό δράκων φοβηθείς άφίησι τόν σύζυγόν της ελεύθερον.

αΚ αί νά ’ξερες, α Δράκοντα, τίνος παιοάκιν είμαι ·,

λέγει έν τή κυπριακή παραλλαγή.

Καί τής ’στραπής παιδίν είμαι καί τής βροντής άγγόνιν 
και τής χαμηλοπουμπουρης7 δισάγγονον κ>’ άγγόνιν. 
Τώρα ’σ τ ρ ά S κ ω καί κάβκω σε, βροντώ και καταλύω σε, 
σηκώννω καί τόν άνεμον καί ’παίρνω τόν στακτόν σουί» 
Ήοΰ τ’ άκουσεν ό Δράκοντας πολλά άκροφοήΟη.
— «Καί τήν ’στραπής φοοΰμαί την καί τήν βροντήν περιττού, 
καί τήν χαμηλοπούμπουρην περιττού καί περιττού. »
Καί ’πολοαται κ’ έίπέν της τής λιερής καί λέει'
— «Καί π’άσε καί τόν κάλον σου κ’’ άμέτε ’ς τήν εύζ.ϊ.ν μου.» 8

1 Rosen, αύτ. σ. 36. — Ή λέξις έλληνική.
2 W-. Schmidt, Das Jahr u. seine Tage σ. 13—16.
3 Klaproth, Reise in den Kaucasus τ. Π σ. 606 601. Παρά Grimm σ. 145.—’Παρά τοΐς 

Όσσήταις τοϋ Καύκασου. (Ertnan, Archiv z. Kunde Russlands τ. Ill σ. 429. Παρά Klemm, 
Allgem. Culturgesch. τ. IV ο. 8a),

4 Grimm σ 1 45.
5 Ύπό τοΰ ποτοϋ τούτου μεθυσΟε'ς συνέτριψεν ό άστραπηφόρος ’Ίνδρας τόν περιβάλλοντα τά δδατα όφιν.» (Rigveda Η, 19, 2). «Ώ κραταιέ διέταμες τφ κεραυνώ τα έν τή άβύσσφ 

όφιν» (αύτ. IV, 17,7). «Ευρες, ώ "Ινδρα, τόν Δράκοντα τόν άκόρεστον... διά τοϋ κεραυνού 
σου διατρώσας τούς λαγάνας αύτοϋ'» (αύτ. IV, 19, 3).

6 Περί τούτων όμιλοϋμεν έν τώ περί Δρακόντων ζεφαλαίφ τής Νεοελληνικής ήμών μυ
θολογίας.

7 Ή ισχυρά βροντή, ή πλησίον άκουομένη.—Πούμπουρη ίσως συγγενές τώ μπούλβερη, 
μπούμπερη (\’γαϊον πέλαγος) πυρίτης, έκ τοΰ pulver.

8 Λουκάς σ. 82,
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Έν δέ τή κερκυρζϊζή παραλλαγή έρωτή ό δράκοντας.

— «Τίνος παιδί μωρή ’σαι σύ, ποΰ κουβεντιάζεις έτσι;»
:— «Ή μάννα μου είναι ή ά σ τ ρ α π ή κι’ ό αφέντης μου τό β ό λ ι 
κ’εγώ τδ ά σ τ ρ ο π4έ λ ε κ ο, ’ποΰ καίω τσού δρακόντους.»
— "Τρέχα, Γ;αννή μου, ’ς τδ καλό και ’ς.τήν καλή τήν ώρα^ 
Τί ό’χω αδερφό μικρότερο, σκίάζομαι μή το κόψη 1» 4

Κατά τήν στερεοελλαδικήν παραλλαγήν λέγει ή σύζυγος τοΰ Δημήτρη πρός 

τόν Δράκον.

Δημητραινα τοΰ ’μίλησε και βροντηχτά τοΰ λέγει·
— «Τί λες, μωρέ χαμόδρακε, μωρέ στοιχειό τοΰ βράχου ; 
’π’ή μάννα μ’ήν ή άστραπή, κ’εγώ είμαι τα βροντήρΓ 
όπ’ε’ρριψα και έκαψα ένν’ά στοιχεία καί δράκους,
και ένας δράκος μ’έμεινε, θαρρώ και εΐσ’ άτόςσου!» 2

Έν κρητικφ δέ τινι ι^σματι ή κόρη λεγει τφ δράκοντι'

« Εγώ είμαι τσ’ άστραψϊας παιδί καί τσή βροντής άγγόνι, 
κ>’δταν αστράφτω καίω σε, κΓ δταν βροντώ βούλωσε!» 3 

Ηπειρωτικόν τι δ’ άσμα, είς ετερον κλάδον άνήκον τοϋ αύτοΰ άκριτικοΰ κύ

κλου, αναφέρει «γυιόν της άστραπής», άπειλοΰντα ουτω Λάμιαν.
"Όμοιον ^σμα έχουσι καί αί έν Ίταλίορ ’Αλβανοί πιθανώς έκ τών άκριτι- 

κών επών παραλαβόντες, ώς και πολλά έτεοα. ’Αντί Δράκοντος άναφέρεται 
ή αντίστοιχος αλβανική clysbfeSpoe. «Ποίά είναι ή γενίά σου, κόρη ; έρωτίή 
ή clyshdcfpot. — Είμαι κόρη τής σελήνης και πατέρα έχω τον ήλλο. Και εγώ 
είμαι ή αστραπή τοΰ ούρανοΰ ’ποΰ πέφτω ’ς τά βουνά και ’ς τούς κάμπους»9.

Τάς λοιπάς περί βροντής εκφράσεις, δσαι φαίνονται μυθολογικάς ύποκρύ- 

ϊΤτουσαι έννοιας, καταγράφομεν ώδ« ;
Λ'.— κΌ ΘιόςκαΛιγών' τ' ά.Ιογό row»’ ή «βροντούν τά πετα.Ια άπό τ’ 

ά.ύογο τον Θεοϋ'» (έν Άραχώβή)’6— Τούτου άνάλογον έν άρχαίοις έλληνι- 

κοϊς μύθοι; έ'χομεν μόνον τόν μΰθον περί τοΰ Πήγασου τοΰ κοριίζοντος τόν 

κεραυνόν τφ Δι’ί’, — Πρβλ. καί τούς χλωρούς ίππους άστραπής ταΰ’Ίνδρα. 7 
— Ό Schwartz 8 παρατίθησιν εικόνας γερμ.ανών ποιητών παριστώντων τήν 

βροντήν ώς καλπασμόν ίππων, ή ώς κρότον όπλων καί ίππείων πετάλων.—— 

Οί Άλταϊκοί Τάταροι καί οί Τελεΰται πιστεύουσιν δτι δ Θεός, ,δν φαντάζον

ται παλιόν ιππέα, έ/ει πολλούς ίππους, καί όταν ίππεότ) δ μέν ποδοβολητό; 
προςενεϊ τήν βροντήν, οί 5έ άπό τών πετάλων σπινθήρες τήν αστραπήν^*.

ί Κοντός, ’ΰ^σματα ΰημ. Κερκύρας σ. 12.
2 Ιατρίδης, Συλλογή 3ημ. άσρ,άτων σ. 65. -
3 Μ. II. ύρ«τοΟ. Έθν. ήμερολ. 1865 σ. 45.— Βλ. όμοια καί παρά Passow σ. 387—388.,4 Χασιώτ., Συλλογή τών κατά τήν ’’Ηπειρον δημ. φσμάτων σ. 138.
5 Rada, Rapsodie d’un poema(?; albanese,raccoite nolle Colonie del Napoletano. Firenze,1866 σ. 71—72. Βλ. και σ. 35. ;6 Schmidt, Volksl. σ. 33.
7 Mannhardt German. Mythen σ. 120,
8 Schwartz, Naturansch. Π σ. 132 κε.
9 Klemm, Allgem. Culturg τ. HI σ. 86. .......

Bz. -r- «Ό Θεός 'παντρεύει τόν ύγΐό του» (έν Ζακόνθφ)1 «Ό Θεός 'παν

τρεύει ταϊς θυγατέραις του» καί πυροβολοϋσι κατά τήν τελετήν· τοΰ έν τφ 

ούρανφ γάμου (έν Σύμή).— 'Απλή εϊκών, άνευ μυθολογικής τίνος έννοιας, 
παρομοιάζουσα τούς έν ούρανοϊς κρότους τοΐς γενομένοις κατά τήν τελετήν 

γάμων έν έλληνικαΐ; χώραις.
Γ'. — «Ό Θεός κν.Ιάει τάσκιά του εις τόν ουρανό» (έν Κύπρφ)’ αλλαχού 

τής 'Ελλάδος «ό Θεός κν.Ιάει τά πιθάρια του»%. Παραπλήσια έπιφωνοΰσι τά 

παιδία έν Άμφίσσγ: «ΚύΛα, παππού, τά καρύδια σου»'*—-Πρβλ. δσα κατω

τέρω γρκφομεν περί τών όμβροφόρων ασκών.—■ Όμοίαν ιδέαν πιθανόν υπονοεί 

καί ό ’Αριστοφάνης (Νεφ.37 5 κε.) «αύται (Νεφέλαι) βροντ&σι κυάΐινδόριεναι.»
Δ.'. — «Κυνηγάει ό παππούλης σου την κυροΰ.Ιά σου» (==μάμμην) λεγου- 

σιν έν Πελοποννήσφ αί μητέρες πρός τά παιδία έρωτώντα περί τής βροντής. 

'Η παιδική αύτη έζήγησις έστίν άναμφιβόλως λείψανον παναρχαίας μυθολο-· 
γικής παραστάσεως, καθ’ ήν οί τεθνεώτες προςήρχοντο έπίκουροι τφ θείρ τής 
βροντής. ’Εν τή ινδική μυθολογία οί Μαοούτ (οί άνεμοι) καί π-εύματα τε- 
θνεώτων συνοδεύουσι τόν ’Ίνδραν. Τοΐς μύθοι; τούτοις, ού; διά μακρών έζε-, 

τάζει, ‘ συγκρίνει ό Mannhardt καί γερμανικούς τινας περί τοΰ wiithenden 

Heeres.3 Οί Βούλγαροι πιστεύουσιν δτι αί ψυχαί τών μετά τόν τοΰ πατρός. 
θάνατον γεννηθέντων νηπίων, καταλείπουσαι τό κοιμώμενον σώμα, τρέχουσι 

πρός βοήθειαν τοΰ άγ. Ήλία, διώκοντος Λάμιαν.4 Συναφής τοΐς μύθοι; τούτοις. 
έστίν ή περί βροντής θεωρία τών Πυθαγορείων, αιτίαν ταύτης ύπολαμβα . 

νόντων συμπλοκήν δαιμόνων έν τφ αέρι. 5 ’Αλλά καί περί τοΰ σεισμού πα
ραπλήσια έδόξαζον’ «καί τόν σεισμόν έγενεαλόγει (Πυθαγόρας) ούδέν άλλο 

είναι, ή σύνοδον τεθνέώτων.» ® ,

Ε'. — Βροντή ως πορδή. — Έκ τοιαύτης παρομοιώσεως, συνδεθείσης μετά 
τής δοζασίας περί διώζεως" δαιμόνων ύπό τών ψυχών προήλθεν ί'σως ή δη

μώδης παροιμία «Πότε σκάζει ό διάβολος ; “Όταν κλάνουν οί ’πεθαμένοι,», 

ή'τις άλλως είναι ανεξήγητος. — Ό ’Αριστοφάνης, αφορμήν έκ τής παρ,ο- 

μοιώσεως ταύτης λαμβάνων, παίζει διά μακρών έν ταϊς Νεφέλαις (στ. 385 
-—394)’ αλλά καί ό Σενέκας καί ό Αουκρήτιος χρώνται ταύτγι, 7 γερμανική’ 
δέ τις παροιμία χλευάζει αύτήν8.

1 Schmidt, Volksl. σ. 32.
2 Myriantheus, Die Alvins σ. 141. 2* Παρά τοΰ καθηγητοΰ κ, Κ. Κοντού. .
3 Mannhardt Germ. Mythen σ. 41 κ ε. .·,
4 Rosen, Bulgar. Volksdichtungen σ. 36.
5 Ίωανν. Λυδ., κ 21 σ. 299. Bekker. — Πρδλ. Σεξτ Έμτειρ. Κατά μουσικ. τ', 19 — 29 

β. 360 Fabric. — Βλ. καί Η. MartinTv Revue arch6ol. 1866 τ 14 σ 261. — Οί ιθαγενείς 
τών νήσων Tonga πιστεύουσιν Οτι παράγεται βροντή καί άστραπή, όταν Ιρίζωσιν οί θεοί. (Klemm, II, 359).

6 Α’ιλιαν., Ποικ. Ίστ. Α', 17.
7 Senec., Nat. quaest. 5, 4.—Lucret., 6, 128 παρά Kock zu Arist. Wolk. 392.
8 «Einen Furz dem Donnerschlag yergleichen.» (Grimm, Wiirterb. o, 1251 παρά Schwartz, Naturaosch. 11, σ. 124).
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’Λστροπύώαα. “Ό "λαός πιστεύει δτι οπού καταπίπτει κεραυνός σχη
ματίζονται-λίθοι, θαυμάσιους κεκτημένοι ιδιότητας, ου; καλεΐ άστροπεΛέ- 

κια η άστγο.τέ^εκα (έκ, τοΰ αστραπή κα'ι πέλεκυς). Έντεΰθεν συνεκδοχικώ; 

λεγουσι «πέφτουν αστροπελέκια» άντί τοΰ αστράπτει. Τά αστροπελέκια δέον 
νά μενωσιν έπ'ι τεσσαράκοντα ημέρας κεχωσμένα έν τγί y/j δπως ώριμάσωσιν, 

ήτοι σχηματισθώσιν έντελώς. Τά αντικείμενα, άπερ ώς αστροπελέκια δει- 
κνυουσι, θεωροΰντες ώς πολύτιμα φυλακτηρια, είσί κυρίως πελέκεις -η βελών 

άκωκαϊ η άλλα όπλα τίς προϊστορικές λίθινου έποχής, ών ικανά ευρηνταΐ 
έν Εύβοί^: πρό πάντων κα'ι Μαραθώνι. * Σπανιότατα δέ έκλαμβάνουσιν ώς 

άστροπελέκια καί τεμάχια καρτίου κρυστάλλου (quarz).
Ή δοξασία αυτή έστίν άρχαιοτάτη και σχεδόν παγκόσμια’ οί άρχαΐοΐ 

έθεωρουν την αστραπήν πηγην γενεσεως καί ύπετίθεσαν οτι αυτή παράγε6 

τα υδνα καί τούς μαργαρίτας. Όμοιοι μέ τά αστροπελέκια ησαν οί κε

ραύνιοι, λεγόμενοι λίθοι, ώς τοιοΰτοι δ’ έθεωροΰντο προϊστορικοί έκ σίληκος 
πελεκεις έ καί αερόλιθοι. 5 Τούτοις άπέδιδον βεβαίως τάς αύτάς θαυμασίας 

Ιδιότητας, άς καί ό λαός νΰν, καί ώς φυλακτηρια εΐχον, ώς άποδεικνύασι δύο 
πελεκεις, ών ό μέν νεολιθικής εποχής, εύρεθείς έν Άργολίδι καί έν τφ αρ

χαιολογική μουσείφ ’Αθηνών ύπάρχων, έστίν είδος άβραξα μετά μαγικών 
επιγραφών, ο δ’ έτερος, τούτφ δμοιος, τηρείται έν τφ βρετανικφ μουσείφ. 6 

Οί αρχαίοι έν γένει συνέχεον τούς αερολίθους τίρ κεραυνφ, ? πολλοί δέ συγ

γραφείς άπδ τοΰ Β'μ, X. αίώνος καί έφεξης άναφέρουσιν δτι ό κεραυνός εν
σκήπτει ένίοτε η καί πάντοτε ώς λίθος η θειον’8 ταύτά έπαναλαμβάνουσι 
καί συγγραφείς τοΰ μεσαίωνος καί τών νεωτέρων χρόνων.® ‘Ότι τοιαύτη δο- 
ζασία έπεκράτει καί παρα Γερμανοί; δεικνύουσι καί αί λέξεις Donnerstein,

1 Βλ. A Dumont, έν Revue archiologique 1867 τ. 15,“σ. 358.— Γ. Φίνλευ, Περί τή; έν 
Έλλάδι προϊστορικής ?ποχή;. ΆΟην. 1867, — Heldreich lv Zls. f. Ethnologie, Sitzungsbe- 
richte 1873 σ. Ill κ. ε.

2 Πρβλ. Grohmann, Apollo Smintheus σ, 6.
3 Τοΐς ύπδ H. Martin άναφερομένοι; συγγραφεύσι (Θεοφρ. 1,6,13.—Juven. 5, 116—118. 

Plin., XIX, 3, 37) πρόσΟε; και Πλουταρχ. Σΐυμποσιακ. Α', 2 σ. 664.— Εύτεκνίου, παράφρ. 
τών ΌππιανοΟ Αλιευτικών Β', 40 σ. 117 Lehrs.

4 ΠρόσΟες έπίσης τοΐς ύπδ Marlin άναφερομένοι; σογγραφεΰσι καί Τζε'τζ., Χιλ. ΙΑ’, 160. 
Φιλή, Ζ. ’διοτ. 1882 —1885. «Υγρόν δέ ρυέν τώ στομάχφ τής πίννης, | Εις άστραπή;έλ- 
λαμψιν εύρέθη λίθος. | Κινούμενου 81 τή καβειρχθείση ζέσει, | Εις μαρμαρυγήν δργανούται 
μαρμάρου.Πάρ’ ήμΐν ομοίως πιστεύεται ότι ή πίννα ένίχει ένίοτε μαργαρίτην.

5 Η. Martin, La foudre et le feu St Eime dans I’antiquite έν Revue arch· 1865 τ. XII 
σ. 293.

6 A. Dumont έν R. arch 1869 τ. XX σ. 299—300.
7 Martin ένθ. άν. σ. 293.
8 Αύτ. 1866 τ. XIII σ. 4 κ. ε. Πρ6λ. καί Ίωανν. Άντιοχ. άπ. 82 έν Muller, Fr. hist. gr. 

τ. Δ', σ 575.
9 Marlin ένΟ. άν. XII σ. 6—7.

Κ07

Wettestein, Krottenstein κλπ.1 άντί τίς συνηθεστέρας Donnerkeil. 2 Έν 
Lesachthale μάλιστα τίς Καρινθίας πιστεύουσιν δτι έν ώρα καταιγίδος πί· 
πτουσι λίθοι έξ ουρανού.Οί Γάλλοι εχουσι την λέξιν pierre de foudre. Οί 

Φίννιοι καθ.οΰσι τούς κεραυνούς λίθους τοΰ Ούκκο, θεού τοΰ ούρανοΰ καί τοΰ 

άνέμου. .
"Αξιόν παρατηρησεως δτι ό λαός άποκαλεΐ τούς κεραύνιους λίθους πελέ- 

κεις, τοιαύτην δ’ ομοιότητα ,παρετηρησαν καί οί αρχαίοι. Ό Σώτακος εΐ; 

τών άρχαιοτέρων περί ορυκτολογίας γραψάντων, εκτός τών λευκών κεραύ
νιων λίθων άναφέρει καί έτερα δυο είδη, έν μέλαν καί έτερον έρυθρόν, πε- 

λέκει προσόμοιον (ac similes esse securibus).5 Ουδόλως απίθανου δτι η τοι

αύτη παράστασις ^το συνηθης τοΐς άρχαιοτάτοις μύθοι;, τούλάχμστον οί τίς 
Έλάσσονος ’Ασίας λαοί Κάρες καί Λυδοί έλάτρευον τόν Λαβρανδεα η Λα- 

βραύνδην, Δία, 8ν άπεκόνιζον φέροντα διπλοΰν πέλεκυν, καί ου τό δνομα έτυ- 
μ,ολογεϊται έκ της λυδικί; η καρικής λέξεω; λάβρος, σημαινούσης πέλεκυν. 
Ή λατρεία τοΰ Λαβραύνδου Διός πολλαχοΰ τίς Έλλάδο; διαδεδομένη.® 

Όπωςδηποτε λίαν συνηθης ην ή παράστασις τοΰ κεραυνού . ώς δπλου χαλ
κού. Έν τοΐς Βέδαις η άστραπη, τό δπλον τοΰ "Ινδρα, έστι χαλκί, σιδηρού 

η χρυσή.2 Κατά δέ τούς ελληνικούς μύθους οί Κύκλωπες κατασκευάζουστ τόν 
κεοαυνόν τφ Διί. 8 ’Εν πολλαΐς άρχαίαις θρησκευτικαϊς τελεταϊς καί δεισι- 

δαίμοσι συνηθείαις τίς Γερμανίας άναφέρεται πέλεκυς, ώς σύμβολου κεραυ
νού, 9 θειον δπλον τοΰ της βροντίς θεού Thunar (Thorr). 10 Αξιοσημείωτος 

δέ καί η όμοια τγ της συνήθειας γερμανική λέξις Donneraxt άντί Donner- 
keil. I1

Σχετική τούτοις έστίν η παρομοίωσις της άστραπης δόρασιν. Οί ναυτικοί 

της Ελλάδος λέγουσι πολλάκις’ «Ό Θεός ρίχτει άστραπαίς ’σαν κοντα- 
ρΐαΐς.» 12 Ή παράστασις τοΰ κεραυνού έν τοΐς έλληνικοΐς μύθοις ώς λόγχη, 
παρά δέ τοΐς ποιηταΐς ώς έ'γχους η δόράτος τοΰ Διός έστι συνηθεστάτη.

1 Grimm, D. Μ. Ill σ. 67.—Kuhstein etc. Mannhardt, Germ. Myth. 21 — 22 καί 109.
2 Περί τών Donnerkeil βλ. Mannhardt, σ. 10 x.e. καί 109. — Grimm, D. Μ. σ 163—

164 (149).—Ern. Kirchner, Thor’s Donnerkeil u. dieSteinernen Opfergerhthe des Nordger- 
manischen 'Heidenthums. Neu-Strelitz, 1853' δστι; ύποστηρίζει ότι ήσαν ούχί έργαλεΐα 
άγριων, άλλ’ άντιχείμενα θρησκευτικόν έ/οντα σκοπόν, περίαπτα χλπ Το έ'ν ά’μω; ούοαμώ; 
άποχλείει τδ έτερον. , ' -

3 Zts. f. deutscbe mythoi τ. Ill σ. 29.
4 Castr6n, Finn. Myth. σ. 42. 43. — Παρα τοΐ; μαύροι; τή; "Ακρα;. (Klemm, Allgem.

Culturg. τ. Ill σ. 3’9). '
5 Παρά Πλιν'ω XXXVIII, 9, 135.■ 6 Βλ. Preller,!, 109—1ΙΟ (112 σημ.).— Roscher, Die Gorgonen σ. 78 κ ε.
7 Mannhardt, Germ. Mylhen. σ. 105—Ό9.
8 Ήσιοδ., θεογ. 440. — Άπολλοδωρ., Α’, 6', 1. 1”, ι', 4.—Roscher, σ. 67 κ.ε.
9 Mannhardt σ. 10 χ. ε.10 Αύτ. σ. 43. 1 09 κ. ε.
11 Grimm, D. Μ. σ. 163 (4 19).·

, 12. Κυπριανό; έν Φιλίστορι τ. I σ. 242.
13 Roscher σ. 78 κ ε.— Schwartz, Naturansch II σ. 97 χ. ε.
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II. ΤΕΛΩΝΙΑ.

'.Τελώνια (Διόσκουροι, Φ λ δ ζ iytw "Ελμου). Φθοροποιά καί δυσοίωνα (Ελένη) -“· 
Παναγία. — Τελώνια, διάττοντες αστέρες.

Τά ήλεκτρικά φλόγια, τά έν ώρα τρικυμίας πρό πάντων επιφαινόμενα έν 

πλοίοις έπί τών άκρων τών ιστίων η έπί τών κεραιών άποκαλοΰσιν οί ναΰ- 
ται ΤεΛώνια ’ καί έκλαμβάνουσιν ώς οιωνούς άπαίσίους, προαγγέλους κεραυ
νών καί τρικυμίας, έπιφέροντας παντοίκς συμφοράς. Μεταξύ άλλων πιστευ- 

ουσιν δτι διαφθείρουσι μέν τδ πλοΐον, καταστρέφουσι. δέ τούς ιστούς καί τρω 
γουσι τούς ναύτας. Τούτου δ’ ένεκα επείγονται άμα έπιφανέντα ν’ άπελά- 
σωσι καί έξαγίσωσι, είτε διά δεήσεων καί θυμιαμάτων, εί'τε διά παντοει
δών μαγγανειών' δθεν έξορκίζουσι ταΰτα διά σολομωνικών λογιών, καί 

προςπαθοΰσι νά έκφοβίσωσι πυροβολούν τες, ίδ κρούοντες σκεύη χαλκά, η άλ
λως Οόρυβοΰντες. 3

Τδ φαινόμενον τοΰτο, δπερ έμενεν άνεξηγητον μέχρι της παρελθούσης εκα
τονταετηρίδας, !ί άπεδίδετο ύπό τών άρχαίων είς τούς Διόσκουρους, οΐτινες 
τιμώμενοι ώς ”Ανακες η Σωτηρες έπηρχοντο αρωγοί τοΐς έν θαλάσση κινδυ- 

νεύουσιν, ζαί ώς τοιοΰτοι συνεγέοντο πολλάκις τοΐς Καβείροις τών Σαμοθρα- 
κίων μυστηρίων. ® ’Εν δεινφ κλύδωνι, κινδυνεύοντες περί τών έσχάτων, έπε- 
καλοΰντο οί ναυτιλλόμενοι τών Διόσκουρων. Εΐσακουομένης δέ της δεή’σεως, 

έπεφαίνοντο ουτοι σωτηρίας προάγγελοι, ώς δυο φλόγια, έπ’ άζροις ίστίοις 
$ κάλφς η δοράτων αίχμαΐς.θ Ή άρχη δέ τών τοιούτων παραστάσεων ανευ

ρίσκεται έν τοΐς ίνδικοΐς μύθοις περί τών ύπδ της τρικυμίας λυτρούντων θεών

1 Ούτω καλούνται συλλήβδην πολλά δαιμονικά ό'ντα, ιδίως δέ τά ?ν τώ αέρι διαιτώμενα 
κα'ι τάς Γζεΐθεν διερχομένας ψυχάς τελιονοΰντα' ύπόθεν καί ή λέξις.

2 Καραγιάννη, Δεισιδαιμονίας δοζίμιον σ. 245.
3 Καραγιάννης αύτ. — Σκ. Βυζαντίου, Λεξικόν τής καθ’ήμας "Ελλ. λ. Τελώνιον. — R..Z. 

Μάτσα, Περί τϋς εν τή ατμόσφαιρα ήλεκτρικήςέν Έφημ. τώνΦιλομαθών 1857 ετ ΙΕ' σ. 1157.
4 Τδ φαινόμενον έπειράθησαν νά έξηγήσωσι καί οί ΈλεδταΓ δ Ξενοκράτης (περί τά μέσα 

τής ς' έκατ. π. X.) ΙΟεώρει ταΰτα νεφόδρια άπαστράπτοντα Ιξ ίδιαζούσης τίνος κινήσεως. 
(Πλουταρχ., π. τών άρεσα, φίλοσόφοις Β1, 18 καί παρ’ Εύσεβ , Εύαγγ. Προπαρ. ΙΕ, 49. — 
Στοβ. έκλ. φυσ. Α' σ. 514).

5 Preller, Gr. Myth. 2, σ. 107.
6 Preller, αύτόθι σ. 105 κ. ε. — Piper, Das St. Elmsfeuer. Berlin, 1851. (’Απόσπα

σμα έκ τών Po'ggendorffs Annalen der Physik u. Chemie τ. 82 .— ΤοΟ αύτοϋ, Mythoi, der 
chrisll. Kirche. 1851. §53 τ A', 2 σ. 411—433.-—Th. Martin, la foudre et le feu St. 
Eime dans I’antiquite έν Revue arch. 1866 τ. 13, σ. 168κ. ε —Weicker, Gr. Gatterlehre. 
B', 429—435.— Maury, Hist des religions de laGrece ant. τ Α'σ. 211.—Creuzer, Reli
gions de I’antiquite; trad. Guigniaut τ. Β' σ. 307. —Schweigger, Einleitung in die Mytho- 
logie auf dem Standpunkt der Naturwissens. V836 σ. 286 κ. ε., καί έν Ersch u. Gruber, 
Allgem. Encycl. Α', τ. 25σ. 409 κ. ε. .... 

τών άνεμων Alvins, οΐτινες καϊ έν άλλοις όμοιάζουσι τοΐς Διοσκούροις.’ Τά 

ηλεκτρικά ταΰτα φλόγια είσι γνωστά έν τί) λοιπγ; Εύρώπη ύπδ τδ ό'νομα φλδξ 

τοϋ άγιου ’Έλμου (γαλ. le feu St. Eime, ιταλ. il fuoco di Santo Elmo, γερμ. 

Sanct Elms Feuer.) άπδ τοΰ προστάτου τών πλεόντων άγιου μάρτυρος ’Ερά
σμου (λατ. Erasmus, Ermus, ΐτ. Ermo, Elmo), καί ούχί έκ της 'Ελένης, ώς 
άπιθάνως πολλοί παραδέχονται.-

'Π μετάπτωσις της σημασίας τοϋ φαινομένου άπδ αίσιας είς δυσοίωνον 

κα'ι φθοροποιόν, έζηγεϊται έκ της καί παρά τοΐς άρχαίοις συνυπαρχούσης δο
ξασίας περί τ·ης Ελένης, ώς έκαλεΐτο τρίτον φλόγιον μετά τών άλλων έπι~ 

φαινόμενον. Έν ώ τά δύο φλόγια έθεωροΰντο σωτηρίας προάγγελα, τρία όμοϋ 

επιφαινόμενα ένομίζοντο ολέθρια καί καταστρεπτικά. Ή τοιαύτη δοξασία 

άναφέρεται ύπδ μεταγενεστέρων σχετικώς συγγραφέων, καί ήγνοεϊτο πιθα

νώς ύπδ τών παλαιών.
Άλλά και ώς σωτήριον άναφέρεται τδ φαινόμενον εν τινι συναξαρίφ περιε

χόμενό) έν τγ '/Jμα^τω.Ιων σωτηρία, έ'νθα τούς Διόσκουρους παρίσταται. άν- 
τικαθιστώσα η Παναγία' τδ συναξάριον τοΰτο διηγείται δτι καταληφθέντες 
ποτέ ύπδ δεινότατου κλύδωνος εν τινι πλοίφ έπεκαλοΰντο είς μάτην πάντων 

τών άγιων" εύθύς δμως ώς έδεηδησαν είς την Παναγίαν «βλέπουσιν είς τό 

»κατάρτι μίαν μεγάΛην Λαμπάδα με τόσον γως, όποΰ έφώτισεν δλον τδ 
»πλοΐον καί έδιωξε τδ σκότος της νυκτδς, κατεπράυνε τά άγρια κύματα, 

»καί έ'γινε θαυμασίωςγαληνη είς ολην την θάλασσαν" καί δταν έξημέρωσεν, 
«εύρέθησαν εις τον λιμένα όποΰ έποθοϋσαν νά φθάσωσιν.» * "Αν καί τό ψυ
χωφελές συμπίλημα τοΰ Κρητός μονάχου ’Αγαπίου τοΰ Αάνδου ην προσφιλές 

τφ έλληνικώ λαώ άνάγνωσμα άπό της δεκάτης έβδομης μέχρι τών αρχών 
της παρούσης έκατονταετηρίδος, η διηγησις αυτή ού'τε έκ δημώδους τινός 
παραδόσεως έληφθη, ούτε διετηρηθη καθ’ οσον τουλάχιστον είξεύρομεν παρά 

τω λαώ. Αυτός ό συγγραφεύς ποιείται ρητώς μνείαν της πηγης, όπόθεν ταΰ- 

την,ηρυσθη"· «Γράφει ό Βικέντιος εις τόν καθρέπτην τών ιστορικών’» είναι 
δέ τδ γνωστόν βιβλίον τοΰ Vicentii Bellovacensis" περιέχεται δ’ έπί λέξει 

σχεδόν καί έν τφ De miraculis S. Mariae (κεφ. 28) του έν τφ μοναστηρίφ 

Priflingen παρά τό Regensburg κατά τόν IB' αιώνα ζησαντος ίερέως ΠόθουΛ

1 Βλ. Myriantheus, Die AQvins. MUnchen, 1876 σ. 155—182. «Die Vorstellung von dem 
Sturm, und die Agvins als Retter aus demselben.» 
. 2 Piper, Myth. σ. 432. x

3 Σωσίβιος παρά Σχολ. Εύριπ. Όρεστ. 1637 «δτι καί ή "Ελένη τοϊς χεψ-αζομένοις κατά 
θάλασσαν έπήκοόςέστι, κατά Εύριπίδην σεσημεία>ται· δ μέν vot Σωσίβιος έίμπαλιν οΐεται ούκ 
εύμενώς αύτήν έπιφαίνεσθαι.»—Plin., Nat. 11. 2, 101. — Mylhogr. lat. 2, 132 (Preller, 2 
σ. tO6A Πρβλ. Slat. Thebaid. 2, 791 — 793. — Pcrphyrio ad Hor. Carm. 1, id, 2. (B* 
Schmidt, Volks, σ. 174).

4 "Αμαρτωλών Σωτηρία Μέρ. I” κεο. 63. Βεν. 1857 σ. 389.
.5 Bern. Pez, ven. Agnetis Blanbekin vita et revelationes. Access. Potlionis liber de mi

raculis S. Dei genilrieis Mariae, (Viennae, 1731 8ov) σ. 363—365. 
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άλλά και γερμανική τις έμμετρος διηγησις τοΰ αύτοΰ Θαύματος σώζεται, 

κατά τόν ΙΓ' αιώνα ποιηθεΐσα· 1
Ό Δουκάγγιος έν τφ Γλωσσαρίφ αύτοΰ (λ. Τελώνιον) παρατίθησι περικο- 

πάς ανεκδότου ’Αστρονομικού κανόνος, (κώδ, 3004 παρισινής βιβλ.), άγνω

στον τίνος εποχές, έν «ΐς ό άνώνυμος συγγραφεύς πειράται νάνάιρέση την 

δημώδη προφανώς θεωρίαν, δτι οί διάττοντες αστέρες είσί τελώνια. «Τά 

«φαινόμενα άστρα καί πίπτοϋσιν’ τινές λεγουσιν δτι άστερες εϊσίν’ α.Ι.Ιοι 
«δε Λέγουοιν οτι τεΛώνιά είσιν ποκηρά. Ούτε άστερες εϊσίν, ούτε τελώνια, 

«άλλα άποκόμματά είσιν τοΰ ουρανίου πυράς-» καί κατωτέρω' «’Αστέρες 

»δέ ούδέποτε πίπτοϋσιν, εϊμη έν τίί τοΰ Χρίστου παρουσία’ τότε γάρ καί 

«άστερες πεσοΰνται, όμοίως καί τά τελώνια πνεύματα πεσοΰνται έν τω πυρί 
»ίτφ) αιωνίφ.» Ή σχέσις τνίς δοξασίας ταύτης μετά της καθ’ ήμας .περί 
τελωνίων είναι κατάδηλος. Οί Διόσκουροι άπεκαλοΰντο ύπδ τών αρχαίων 
καί αστέρες’ «Διόσκουροι — καί αστέρες οί τοΐς ναυτιλλομένοις φαινόμενο1·» 

(Ήσυχ.) «είδον δέ καί Διόσκουρους έπί νεώς άστέρας λαμπρούς ιθύνοντας την 

ναΰν χειμαζομένην’» αστέρες δμως ούχί αληθινοί, αλλά μάλλον φλόγια 
άστράσι προσόμοια. 3 Σημειωτέου οτι καί ό αστερισμός τών Διδύμων μόνον 

παρά τοΐς μεταγενεστέροις καί πάλιν ούχί παρ’ άπασι τοΐς αστρονόμοι; φέρει 

τδ δνομα τών Διόσκουρων. 4

ΙΠ. ΒΡΟΧΗ.

Βρέχει 'ό Θεός. — Καταρράκται τοΰ ούρανοΰ. — Σείσμα ουρανού. — Κόσκινον. 

— Ασκοί κλπ.

Έκ τών έκφράσεων τ?1ς κοινής γλώσσης πρδς δηλωσιν της έννοιας τοΰ 
βρέχειν, αίτινες έπηγασαν ποοδηλως έξ αρχαιότατων μυθολογικών παραστά

σεων, εΐξεύρομεν μόνον τάς ακολούθους.

Α'. Βρέχει ό Θεός, ·
'II συνηθεστάτη έίκφρασις, η παράβαλλε τδ νει ό Ζενς ·τΰ>ν παλαιών. 

«Βρέχει ό Θεός» «έ'ρρηξεν5 ό Θεός ένα νεοό,θ» Ή ραγδαία βροχή καλείται

1 Piper, Myth, I, 2 σ 425.
2 Μάζιμ. Τύρ. ΙΕ', 7. Βλ. καί άλλα χωρία παρά Preller, Gr. Myth. Π, σ. 106.
3 «Quasi stellae velo insidentes» (Senec. Nat. Qu. I, 1, 11). — Πρβλ. Πλουταρχ., π. τών

άρεσα, φιλοσ. Β', 18 «Ξενοφάνης τούς έπί τών πλοίων φαινομένου; οΐον άστέρας.» Preller, 
ένΟ. άν. ’

4 Preller, ενθ. άν.
5 ‘Η λέξις ρήχνω ή ρήγνω παράγετχι άναμφιβόλως έκ ^ίζης ραγ (Πρβλ. Ρηγνύω, ^αγίζω) 

καί ούχί έκ τοΰ ρίπτω (κοινώς ρίφτω, ρίχτω).
6 ’Αντί τοϋ δδωρ ο λαός λέγει πάντοτε νερό.— Ναρά κρηναία ποτά έν άποσπ. Σοφοκλέους 

(’Ετυμολ. μεγ. σ. 597,43 «Ναρον τό ύγράν...καί ίσως η συνήθεια τρέψχσα τό α εις ε λέγει 
νερόν.» Πρβλ. καί Νηρηίς, Νηρεύς, νηρίτης.
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θεοποτ^ά' η ούδετέρως θεοπόττι, τδ δ’ ό'μβριον θεϊκό η θεοτικό νερό’, πρδς 
διάκρισιν άπδ τοϋ φρεατιαίου η πηγαίου (ΛηγαδΙσϊο, βρυσίσΙο).

’’Οταν άνομβρία μαστίζτ) την χώραν, άπευθύνουσι τω Θεφ παρακλήσεις καί 

λιτανείας, ΐνα πέμψν) βροχήν. ’Αρχαϊκόν δ’δλως χαρακτήρα φέρει τδ εθιμον 

τίίς Περπερούνας, περί ου έν έκτάσει διαλαμβάνομεν έν τω περί λατρείας τμη- 

ματι τών ημετέοων περί τοΰ βίου τοϋ ελληνικού λαοΰ μελετών^.
‘Η άνομβρία είναι έ'νδειξις θείας οργής. Έν ηπειρωτικω ι^σματι λέγει τις, 

άποτρέπων άπδ άνοσίου πράξεως’

^Τσώπά —
Γιατί μας ’ζούει δ θεός, τρεις χρόνους δέ σταλάζει,
Γ’ατί μάς ’κοόε’ κ’ή μαύρη γης, τρεις χρόνους δέν άνθίζει κτλ. 3 

ίνθα τδ ο'ταΙάΧ,ει (ούδέ ς-αλαγμδν ύδατος ρίπτει)κατ’έπίτασιν αντί τοΰ βρέχει.' 
Έν κρ'ητικφ διστίχφ φέρονται τά έξης’

Έγώ αγαπώ σε, μά τό ναίς, 4 ό Κύριος τό κατέχει,
’Εκείνος άπού συννεφιά κ>’ άποβροντα καί βρέχει. S

«Ό παλαιός Ζευς αύτότατος, ώς νεγε.Ιιιγερε’της, ύ^ιδρεριέτης καί ύ/τιος.»6
Β'. — Ή βροχγη κατέρχεται έξ οπών έν τφ ούρανίφ θόλφ. —’Ίσως η 

δοξασία αύτη έπηγασέν έκ τών έν τη Βίβλω άναφερομένων καταρρακτών 
τοΰ ούρανοΰ. 7 Τινές τών πατέρων της έκκλησίας έπί της βίβλου βασιζόμε
νοι διετείνοντο δτι τδ στερέωμα ύποβαστάζει στρώμα ύδατος, καί δτι έ'χει 

όπάς και καταπακτάς έξ ών τδ ύδωρ εκρέει καί πίπτει εϊς ύετδν, δταν ό 
Θεός θέλη8.

Γ?. — Έκ τοΰ άκολούθόυ κρητικοΰ άσματος φαίνεται, οτι ό ούρανδς υπο

τίθεται ώς λεκάνη η δεξάυ.ενη πληοης ύδατος, ης σειομένης σχηματίζονται 

τά νέφη, καταπίπτοντα είς βροχήν $ χιόνα.

Ναχεν ή γης πάτήμάτα4, κι’ ό ούράνός ζερζέλια44,
νά πάθιουν444 τά πατήματα, νά πιανα τά κερκέλια, 
νάνέβαινα ’ς τόν ουρανό, νά διπλωθώ νά κάτσω, 
νά παίςω σείσμα τούρανοΰ, νά ’δγάλη μαΰρα νέφη, 
νά βρέξη χιόνι καί νερό, κι’ ατίμητο χρυσάφι. 9

1 Πρβλ. «τό έζ Διός ΰδωρ» (Θεοφρ. 2,6, 5' Schmidt Volks. I, 29).
2 ’Εν τοϊς'ασμασι τοΐς ψχλλομένοις, έν ώ περιάγεται. ή ΙΙερπεροϋνα, επαναλαμβάνεται συ- 

χνάζις η δέησις «Θιέ μου, βρέξε μία βροχή.»
3 Χασιώτ. σ. 62 άρ. 15. ’
4 Μά τό νάί. Ό Pashley παρανοήσας γράφει μά τον ες!
5 Pashley, Travels in Crete I σ. 249. —Passow, Δίστιχ. άρ. 242 σ. 506.
6 Schmidt, Volksl. d. Neugr. σ. 30. . '
7 Γενεσ., Z', 11. H', 2. — Ψαλμ. OZ', 27. Βλ. και Schleusner, Novus Thes. Vet. Test, 

τ. 3 σ. 91, 251, 252.
8 Letronne, Des opinions cosmographiques des p0res de l’dglisejv Revue des deux Mon

des 1834 τ. 1 σ. 616—617. Άλλΐχ ζαί κατά τούς Νεοσηλανδούς τό ύδωρ κατέρχεται 1ξ οό- 
ρανοϋ διά χαράδος ή οπής (Tylor, Civilis. primitive τ. II σ.92).

9 Jeannaraki, Kret. Volkslieder σ. 150 άρ. 159.
* Βαθμίδας. 44 Κρίκους 444 ’Επάτουν. '

ΤΟΜΟΣ Δ', 8- ΑΓΓΟΪΣίΌΣ 1880 ' 4S ·
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Σημειωτέα καί η τελευταία φράσις ττεμί^ρύσής βροχής' έκ τοιαύτης μυ- 

0ο7ιογικ.νίς παραστάσεως διεπλάσθησαν ικανοί αρχαίοι μύθοι. (Νέφη ώς χρυσός 

η θησαυρός, Ζευς ώς χρυσή βροχή κλπ.).
Δ'.— Ή ρροχίι πίπτει όια κοσκίνου. — «Τό ρηχνει μέ τό κόσκινο», (υπο

νοείται τό νερό). — «Ό Θεός τό ρηχνει μέ τό ρεμμόνι»1, όπόθεν καί η παροι
μία' «Τό ρεμμόνι τοΰ Θεοΰ έ'χει με ^άλαις τρύπαις». —Έν Παρνασίδι μυθο- 
λογοΰσιν οτι ό άνεμος Βορράς κρατεί κόσκινου, δι’ ού κατασκευάζει καί ρερι- 

ςιονΊΐ,ει· τό χαΛάΐ,ι’ ό δέ Νότος έ'χει άσκία άτινα διά τών Νεφελών (Σύγνεφα) 
ρίπτει εις την Θάλασσαν, πληροί ύδατος, κομίζει είς τά άνω είς τόν ουρανόν, 

καί έκεΐθεν έ'κ τίνος ώρισμένου μέρους κενοί ταΰτα διά διαφόρων κόσκινων έπί 

τής γης, ούτως ώστε, ό'ταν μέν κατέρχηται λεπτή βροχή, ψι.Ιη βροχή, 
χά,όα (ψεκάς)^, τότε μεταχειρίζεται την σήτα3, ό'ταν δέ βρέχη, μεταχει

ρίζεται τό κόσκινον, κα’ι όταν καταπίπτη ΰετός πολ.ύς τό ρεριμόνι, δήλον ότ6 

τδ μέγεθος έκάστης σταγόνάς έστίν άνάλογον τών οπών τών διαφόρων κόσκι
νων. Τέλος έπ’ι ραγδαίου ό'μβρου λέγουσιν οτι ό Νότος κενοί τούς ασκούς αύτοΰ 

εντελώς4.
Τοιαΰται ίδέαι έπεκράτουν’”παρά τοΐς άπλο’ίκωτέροις και κατά την αρχαιό

τητα, ώς δείκνυσι τό τοΰ Άριστοφάνους «διά κοσκίνου ούρεΐν»5. Δύτη δέ, ώς 

-καί αί άλλαι έν ταϊς Νεφέλαις γελοίακ θεωρίαι περί ύετοΰ καί βροντής δέν 

είναι κωμικαί έπίνοιαι τοΰ ποιητοΰ, ώς τινες ύπέλαβον, άλ.λά διακωμωδού
μενα; δημώδεις προλήψεις, πράγματι ύφιστάμεναι. Διότι αί πλείσται τούτων, 

ώς καί παρακατιόντες θά ΐ'δωμεν, σώζονται μέχρι τοΰδε παρά τφ ήμετέρω 
λαώ, άλλαι μέν κατά γράμμα πιστευόμεναι, άλλαι δέ δικτηρηθεϊσαι έν 

άστείαις έκφράσεσι μόνον.
Έκ βυζαντιακών συγγραφέων βλέπομεν δτι ή περί κοσκίνου της βροχής δο

ξασία έξηκολούθει ύφισταμένη έν Έλλάδι καί κατά τούς μέσους χρόνους. Παρά 
©εοδωρητφ (Περί προνοίας Α', σ. 32) περιγράφεται ό θεός, οιόν τινι κοσκίνερ 

διαιρών τών νεφών τάς ωδίνας». Ιδιαιτέρας προσοχής δ’άξιόν έσ’τ^ τδ επό

μενον χωρίον τοΰ Ψελλοΰ, έν ω φαίνεται συνταδτισις τών ιδεών περί’όπών τοϋ 

Ούρανοΰ (σελ. 601) καί κοσκίνου. «Τοσοϋτος γάρ αϋχμός σοφίας έπί τοΰ καθ’ 
ημάς βίου έγένετο, και ούτω πάντες έπί την τοΰ άμαθεστάταυ ταύτην επι

στήμην κοινώς συνηλάθησαν, ώστε τους ιχο.Ι-Ιους οϊεσθαι μη καί τόν ύετόν έκ 
τών νεφών καταρρηγνυσθαι, άλλά, κατά τό Έρατοσθένους κόσκινον, όιατε- 
τρήσθαι τόν ουρανόν, κάκεΐθεν ταϊς χερσίν άποθ.Ιίβοντα τό νόωρ όιηθεΐν»®1.

1 'Ρεμμόνι (έκ τοΰ ^ήγνυμι, ρήγμα;) είδος'κοσκίνου μεγάλα; εχοντος όπάς. — Έν Πελο- ποννήσω δρημμόνι.
2 Τό Ρήμα ψαχαδιάζει, όπερ και ψιχαλίζει λέγεται, (Ίΐκ τοΰ ψίξ ψιχός).
3 Σήτα (?κ τοΰ σήθω ίσως) λεπτότατου κόσκινον. Πυλλαχοΰ τής 'Ελλάδος λέγεται κρησάρα (άργ. κρησέρα).
4Τ. Κρέμος έν Ν. Έλλάδι άρ. 35.
5 Άριστοφ., Νεφ. 373.
6 Ψελλοΰ, πρός μαθητάς άμελοΰντας σ. 150—151. Boissooade.— Τό ό'νομα τοΰ Έρατο- 

οΰίνους και τό λογοπαίγνιου άναφίρονται βεβαίως ίπιδείξεως γ_άριν.

Τό κόσκινον είναι σύμβολον νέφους', τοΰτο δέ προδηλως καταφαίνεται καί 

έ'κ τίνος δημοτικοΰ φσματος, έν ω έκ νέφους καί ούχί έκ κόσκινων άναφερεται 
ότι προέρχονται τά διάφορα τής βροχής καί της χαλάζης εί'δη.

·. Γιά ϊίες τί μαϋρο σύγνεφο, ’πώρχετ’ άχ’ τό μπουγάζι* 
βαστάει χ’όνι και βροχή καί φτερωτό χαλάζι. 
Τό χ’όνι ρηχνει ’ς τά βουνά καί τή βροχή ’ί τούς κάμπους, 
κ’’ αύτό τό πετροχάλαζο ’ς τή μέση τής Οαλάσσους. 2

Ούχί άσχετα τη παραστάσει ταότη φαίνονται τά μυθολογήματα περί τοϋ 
τών Δαναΐδων πίθου η κοσκίνου (;) Πρβλ. ΓΙλάτ. Πολιτ. ΙΑ', 362. «Τούς άνο
στους έν φδου κοσκίνω ύδωρ φέρειν άναγκάζουσι»" καί την άρχαίαν παροιμίαν 
«κοσκίνφ ύδωρ άντλεΐν».— ’Ανάλογα άπαντώμεν καί έν τι) ινδική; μυθολογίρρ. 

«Οί ’Ασβΐν κατέχεον τό ύδωρ άπό τοΰ πετάλου τοΰ κοαταιοΰ ίππου, ώς άπδ 
ηθμοΰ karatarAt»-1. Κατά τόν Macpherson, ό Pidju Pennu, δ θεός τοΰ ύετοΰ 

παρά τοΐς Kshonds, άναπαυόμενος έν ούρανώ καταχέει τά ΰδατα διά κοσκί
νου»4. 'Ομοιότατα; ταϊς έλληνικαϊς είσΐν έλβετικαί τινες έκφράσεις περί βρο

χής. Έπί πολλοΰ ό'μβρου λέγουσιν έν Έλβετίςς «es schutte mit alien Kiibeln 
mid Gelteh», έπί δέ λεπτής βροχής «es rinnt durch Seiher, Sieb und Korb»5. 

Άλλά καί τοΐς άλταϊκοϊς λαοίς δέν ησαν ξέναι τοιαΰται παραστάσεις. Έν τώ 

φιννικώ έ'πει Καλεβάλι^ άναφέρεται ό'τι ή θεότης Uutar άπό τφν ύψίστων τοΰ 
ούρανοΰ μερών καταχέει έπί την νήν διά κοσκίνου δρόσονθ.

Ε'. — Βρέχει κενουριένων άνωθεν άσκων.— Έπί ραγδαίου ύετοΰ λέγουσι: 
«Τό ρηχνει μέ τ’ ασκί» ή «μέ τάσκίά» ή «μέ τό ’σκόπουλο» (Γαλαξείδιον).—— 
«Ό Θεός τό ρηχνει μέ τδ δερμάτι» (ασκόν. Έν Άραχώβη). ’Ανωτέρω δ’ έποι- 

ησάμεθα λόγον περί τών μυθολογούμενων ασκών τής βροχής τοΰ Νότου.
Έκ τής παραστάσεως τών νεφών ώς άσκών η δερμάτων. ΙΙρβλ. τόν άσκόιέ 

τοϋ Αιόλου, καί τάς προσφιλείς άρχαίοις ποιηταΐς παρομοιώσεις νεφών έρίοις?, 
την τοΰ Διός αιγίδα κλπ.—Έν τοΐς Βέδαις άναφέρονται άσκοί προσδεδεμένοι 

εϊς τό άρμα τοΰ Θεοΰ τοϋ ύετοΰ Parjanya, έπίσης δ’ είκών νέφους έστίν ό ήδέος 
ποτού μεστός ασκός, 8ν φέρουσιν οί Alvins8. ’Ανάλογοι παραστάσεις άπαντώσι 
καί παρά σημιτικοΐς έ'θνεσιν9.

1 Βλ. κάι L Laistner, Nebelsagen. (Stuttg. 1879) σ. 51.233.
2 Χασιώτης σ. 173 άρ. 3. * Στόιχιον στενόν θαλάσσης.3 Myriantheus, Die Alvins. Milnchen, 1876 σ.152.
4 Macpherson, India σ. 357. Παρά Myriantheus αότ. σ. 153.5 Rochholz, Naturmythen 55.
6 Kalevala βουν. XIX, στ. 137 — 142. XL11, 338 — 344. Παρά Gastrin, Finn. Myth, σ. 67—68.
7 Βλ. έν ίκτάσει Mannhardt, Roggenwolf u. Roggenhund. Danzig, 1866. σ. 51—52.— Schwartz, Naturansch. II σ. 4 — 2.
8 Myriantheus σ. 135 κ.ε.— Πρβλ. Max Muller, Essays. I.pz. 1869 τ.Ή σ. 159 παρά 

Schwartz Β', 1. «Ίΐντισι χωρίοις τοΰ Βέδα καλείται τό όμβροφόρον νέφος «μέλαν δέρμα», 
άλλαχοΰ δέ τής αύτής ίερας β'βλου «όμβροδότειρα και γονοποιός δορά».

9 Le livre de Job κεφ. 38 σ, 171, traduction Renan- «Qui incline les urnes du ciel?» 
ίνθα ό μεταφραστής σημειοΐ ότι και ’Άραβες και Εβραίο; φαντάζονται τά όμβροφόρα νέφή ώς άσκούς ή στάμνους πλήρεις ϋδατος.
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ζζ. — Έπί συνεχοΰς καϊ αδιάλειπτου βροχής οί χυδαιότεροι λέγουσιν’άστεΧ* 
ζόμενοι «κατουράει ό Θεός»’ έν Άραχώβη μάλιστα προστιθέασι «μέ τό κό- 

σκινον»1. Έν Μεσσηνίφ ό τοιοϋτος καιρός καλείται «Κατουρλιας» καί αλ

λαχού «Ιίατουρλης».
Αί εκφράσεις αύται δέν προήλθον απλώς έκ βάναυσου παρομοιώσεως, άλλά 

πιθανώς έκ παναρχαίοτάτης δοξασίας, βαθμηδόν άπολεσάσης τήν έαυτής ση

μασίαν καϊ είς αστειότητα μεταπεσούσης. Παρά τοΐς Καμτσαδάλοις πιστεύε
ται ότι οί όμβροι καί ή χάλαζα εί’σίν ουρά τών θεών τοϋ άέρος^. Γνωστόν δ’ 

ότι ό Στρεψιάδης παρ’ Άριστοφάνει άφελώς ομολογεί οτι συνεμερίζετο την 
Ιδέαν ταύτην.

καίτοι πρότερον τόν Δί’άληθιΰς ιρμην δια κοσκίνόυ ούρεϊν.
Ομοια*, εκφράσεις είσί συνήθεις καϊ έν Γερμανία: καί Γαλλίςρ3.

IV ΙΡΙΣ.
Ίρις ευνους τοϊς άνθρωποι;.'Ύβρεις (ύπερβαίνειν* όακτυλοδεικτεΐν).— Γεωργικά 

Τίρομηνυματα.— Χρυσός εις την βάσιν τής ’Ίριδος.—Όνομασίαι (τόξον’ζώνη).

ΤΙ Ίρις, κατά τούς δημώδεις μύθους, έ'χει τάς ιδιότητας εμψύχου ό'ντος* 

είναι ευνους τοΐς άνθρώποις, τοΐς ζώοις καί τοΐς φυτοΐς, άλλά και τιμωρεί άμει- 

λίκτως πάντα τολμήσοντα νά ύβρίσγ) αύτην. Διηγούνται οτι έζη άλλοτε έν 

παλληκάρι, τό όποιον ήτο τόσον άνδρειωμένον καί τόσον ύπερήφανον, ώστε 

έτόλμησε καί αύτην τήν ’Ίριδα νά ύπερπήδηστ)- εύθύς δμως ώς ιϋξιασχέΛισεΓ

1 Κρέμο;, Μ. άν. άρ. 35.— Βλ. και Β. Schmidt, Volksl. Neugr. σ. 31. «"Αξ ιον σημειώ- 
σεω; ότι έν Άραχώβη άντί τοΰ βρέχει (;) λέγουσι καί κατουράει ό Θιό;* έπί πολλοΰ δέ 
καί διηνεκούς ό'μβρου συνήθεις ε’σί φράσεις τοιαΰται. «Τσούρ, τσούρ, τσούρ, χατουρώντα; ό 
θεός μας σάπσι».—Τδ «κατουράει δ ©ιός» ό’μως έν ’Αραχώβη καί αλλαχού τής ‘Ελλάδος, 
ώς καί τήν δευτέραν φράσιν, λέγουσι μόνον έπί διηνεκούς βροχής.

2 Schwartz έν Zts. f. Ethnologie 4875 σ. 403. — Meiners, έν Gotting. hist. Magazin. 
Hannover, 1787 τ. ! σ. 119 παρά Schwartz, Naturan. I, 260.

3 Ικανά; τούτων περιαυνήγαγεν o Mannhardt Roggenwolf u. Roggenhund σ.ΊΟ). «Έν 
“Ανω Παλατινάτω λέγουσιν έπί πολλοΰ όμβρου’ «Πάλιν κατουροΰν έκεΐ άπάνω», nu pissen 
sie da oben all wieder (Schanwerth, Aus der Oberpfanlz Γ', 20). 'Ο "Αγιος Μεδάρδος, 
έπειδή κατά τήν ημέραν τής έορτήςτου πολλάκις βρέχει, άποκαλεΐται έν Τιρόλω Heubrunzer. 
(Zingerle, Sitten, Brauche, Heinungen. 101, 763). 'Ομοίως καί έν Πικαρδίφ: «Saint Medard 
est un grand pissard». (Reinberg-DUringsfeld, Wetter ini Sprichwort p. 141). "Αν κατά 
τήν 13 Ιουλίου βρέχη λέγουσιν έν Κολωνία: «Margribt hat en de Kosz gepess (ΊΙ Μαργα
ρίτα έκατούρησε τά καρύδια). Άλλαχοδ δέ τοΰ Τήνου άν βρέξη κατά τήν 10’Ιουνίου «Mar
garete pisst in die Niisse». Πιστεύουσι δέ έν μέν τή πρώτη περιστάσει ότι ή βροχή 9ά διαρ- 
κέση τέσσαρας έδδομάδας, ?ν δέ τή δευτέρα ότι 14 ημέρας καί 8ά καταστρέψη τά κάρυα, 
(Reinsberg αύτ. 1 46. 154). Έν τή κομητεία: Mark ή αύτή πρόληψι; άναφέρεται είς τήν έορ- 
τήν τή; άγιας Μαγοαληνή; (22 ’Ιουνίου). «Slinte Magdelena pisset in de Nuete» Wceste, 
Volkstjberlief. p. 61). —Βλ. προσέτι Wolf, Beitr. z. deutschen Myth. Β' σ. 103.—Schwartz, 
Per heutige Volksglaube σ. 77 κ ε. Ursprung d. Mythoi, σ. 7 κ. ε. Naturansch. 1864 
τ. A σ. 138. 258 x. ε. όστις άναγνωρίζει σχέσιν τών ιδεών τούτων πρός τούς αρχαίους μό- 
ήονς περί γενέσεω; τοΰ Ώρίωνο; καί περί τής γονής τοΰ Μίνωος.

αύτήν άπό ήρωος κρατίστου έγένετο γυνή ευειδής μέν, άλλ’ ούτως άλαπαδνή, · 

ώστε ούδέ τοΰ ελάχιστου τών άνθρώπων τήν υβριν έδύνατο νάποκρούστ). Διότι 

δστις άδηασκε.Ιίση τήν “Ιριδα μεταβάλλει πάραυτα φύσιν, άπό άνδρός είς γυ

ναίκα μεταμορφούμενος και άπό γυναικός είς άνδρα1. Ή αυτή δοξασία επι
κρατεί και παρά Σέρβοις2 κα'ι ’Αλβανοί;3. ■ '

Τό άύρασκέΛισ^ια, θεωρείται υβριστικόν, διότι υπάρχει πρόληψις ότι επι

φέρει όλεθρον. Παρ’ήμΐν παρατηρεϊται ή πρόληψις αυτή εις πολλάς περιστά · 
σεις τοΰ βίου' άν ύπερπηδήστι τις κάλαμον αλιευτικόν, ή άλλο οίονδήποτε ερ
γαλείου πρέπει νά έπιστρέύγι έπί τά βήματά του, διότι άλλως ούδέν τελε

σφορεί’ ύπερπηδών δ’ έγκυον «ανοίγει τόν δρόμον είς τάς Νεράιδας» ή καθί- 
στησιν επικίνδυνον τόν τοκετόν- ή γυνή σπεύδει άμέσως νά φωνάζγ «’ζαδρα- 
σκέλα με, γιατί δέν κάνει»4. Τά παιδία, «άν ύρασκε.ΙιαΟοΐκ δέν μεγαλώ
νουν»· έν Κύπρφ ό διασκελιζόμενος πτύει πρός άποτροπήν τοΰ κακοΰ5, Παρά

δοξος δ’ή πρόληψις, καθ’ήν οί διασκελισθέντες: ύπό γάτας νεκροί γίνονται 

βρυκόλακες6, ής ανάλογος επικρατεί έν Μεσσηνί^, καθ’ ήν «δταν κυλιέται 
γαϊδοΰρα, .οποίος πηδήση άπό ’πάνου της δέν λυώνει».ΤΙ πρόληψις υπάρχει καί 

παρ’άλλο'ις λαοΐς' έν Γερμανί^: «παιδίον ού άνω έπήδησαν δέν μεγαλώνει»7. 
Τό αύτό πιστεύουσι καί οί Βοημοί8, κατά δέ τούς Έσθωνούς ού μόνον παρα

κωλύεται ή άνάπτυξις τοΰ παιδός, άλλά καί δύςμορφον τοϋτο γεννάταιθ. Οί 

“Αραβες νομιζουσιν ότι ό διερχόμενος καταλείπει τώ έκτάδην κειμένω τάς 
έαυτοΰ άσθενείας καί πρέπει νά ύπερπηδήσ-/) καί ούτος εκείνον, ΐνα έςουδετε- 

ρώση τό κακόν1 θ.
Την πρόληψιν περί τοϋ μή δακτυλ,οδεικτεΐν τήν “Ιριδα11 εύρίσκομεν καί 

παρά τοΐς Γερμανοΐς. Ούδε'ις πρέπει νά δακτυλοδεικτη τήν “Ιριδα: και τούς 
αστέρας12. Ό θεός τιμωρεί τοϋτο (Harz)13,σκώληζ καταβιβρώσκει τόν δάκτυ'

1 Κρέμο; ένΟ. άν. άρ. 35.
2 Wuk Stephanovich, έν λ. duga παρά Grimm D. Μ. σ. 695 (611).—'Κατά τον Manusch 

(Slaw. Myth, σ. 273) είναι τοΰτο ίσως λείψανον τή; ΐνοικής θεωρία; περί τή; έν αρχή ένό- 
τητο; τών γενών (;)

3 Hahn, Alb. St. Γ’. 138. Κόρη δπερπηδώσα τήν “Ιριδα μεταμορφοΰτομ παΐδα καί 
μεταπηδώσα αναλαμβάνει τήν προτέραν φύσιν.

4 Βύρων τ. Α’, σ. 572. — Βλ. καί Floss, Das Kind I σ. 9.
5 Αουχα; σ. ·130. ' .
6 Εκλαμβάνονται “σω; α'ι γάται ώ; μάγισσαι μεταμεμο.ρφ.ωμέναι, χαθώ; και έν ταϊ; γερτ 

μάνικά"; παραδόσεσι.
7 Grijnm, D. Μ, τ. Γ'. σ. 436 abergl. 45.
8 Grohmann, Aberglauben aus Bohmen άρ, 798.
9 Αύτ. a. 488 δεισιδ. έοΟωνιχή 26.— Βλ. κα'ι Boeckler παρά Andre®, Ethnogr. Paral- 

ielen a. 34.
10 Wrede, Reise in Hadhramant, Braunschweig, 1870 a. 26,5. παρά Andree 1. c.
11 'Η αύτή πρόληψι; άναφέρεται και περί τοΰ Φεγγαριοΰ.· άλλά περί ταύτη; άλλαχοΰ.
12 Grimm, D. Μ. α. 695 (61 1).
13 Zeitschrift f. deotsche rsythol. u. sittenk· τ. I σ·. 202. 
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λαν (Κάτω Αυστρία)1·· ο8τω δίικνυμβ-νη -J) Ίρις ώχριά. καί άμαυροΰται το φώς 
κύτης (Meiningen)?. «'Ο στρέτων τούς όδόντας κηπουρικού κτενός $ τόν δά- 

κτυλον πρός τανω, βγάνει τά 'μάτια, τοΰ θεοΰ, χάνεται δε και τό ούράνιον 
τοξον»8. Καί παρα τοΐς Σίναις έτι θεωρείται άνόσιον τό δάκ-τυλοδεικτεϊ.ν 

πην ’Ίριδα4.

.Εκ της π«ρατηρησεως της ’Ίριδος νομίζουσιν οί χωρικοί δτι έξάγουσιν αλά
θητα πρ.ομ.ηνυμχτα ου μ.όνο_ν περί τοΰ καιρού, αλλά κα’ι περί {Λ&λλούσνις εύφο- 

ριας η αφορίας, β ’Εστησεν ’που τό πωρνόν ζώνάριν,ς ’Πάεννε ’ς τό ζευγάριν. 
“Εστησεν το δείλι; κόψε τά ζζυλοράμματος»' λέγει τις παρα,ψ.ία κυπριακή1*. 

.Επιφαινόμενη δηλαδη την πρωίαν ή Ίρις προαγγέλλει εύδίαν, την δείλην δέ 

κακοκαιρίαν. Τά χρώματα αύτ·ης σχετίζονται μετά της συγκομιδές τών καρ
πών' κυρίως δέ τοία χρώματα διακρίνουσι’ καί άν μέν ύπε,οτερ·ρ τό έουθοόν, 

άφθονος έσται η τοΰ οΐ’νου παραγωγή, άν τό λευκόν $ τοΰ σίτου και άν τά 
πράσινον η του ελαίου8. Τάς αύτάς παρατηρήσεις ποιοΰσι καί οί ’Αλβανοί?. 

’Έχουσιν άρα γε ταΰτα σχέσιν τινά πρός τάς άρχαιοτάτας μ,υθολογικάς παρα

στάσεις περί τοΰ ουρανίου ποτοΰ (soma, νέκταρ, αμβροσία), περί ούρανίου ύδα

τος, μ,ελιτος, γάλακτος, οίνου κλπ. εν τοΐς νέφεσιν; "Οπως άν η ύπό.«τήν έπο- 
ψιν ταύτην λίαν περίεργό,ν έστι τό επόμενον χωρίον. το.ΰ Άριστοτέλους (Ζ. ίστ. 

Ε', 22) «μέλι δέ τό πΐπτον έκ τοΰ άέρος' καί μάλιστα εν ταϊς τώ,ν άστρων 
έπιτολαΐ’ς, καί όταν κατασκήψη ή ιγις».

*Η Ίρις παρισταται ώς όλβοδότειρα καί έν έτέρρ: δοξασία, καθ’-ην ύπό 

την βκσιν αύτης έγκρυπτεται χρυσοΰν νόμισμα βυζαντίων αύτοκρατόρων, έξ 
έκεινων ά ό λαός άποκαλεΐ Κωσταντινάτα, καί οις θαυμάσιους άποδίδωσιν 
ιδιότητάς. Ό εϋτυχησας νά εύρη τοιοϋτο Κωνσταντιν^το, ευρε πηγην άνε 

ξάντλητον ευδαιμονίας και πλούτου. Έν Κύπρφ καλούνται ταΰτα ΤζήμΙατ?. 

Καί έν Γερμανί,γ επίσης πιστεύει ό λαός δτι ύπό την βχσον της 'Ίριδος εύρηται 
χρυσέ κ.λεϊς η Θησαυρός®. Παραπλησιαι δ’ είσί καί έτεραι γερμανικαί δοξκ- 

σίαι, δτι σίδηρος ριφείς είς τό μέρος έ’νθκ η Ίρις άπτεται της γης μεταβάλ- 

,λεται είς χρυσόν (Alpbach Τιρόλου)1® η δτι πίλος ύπεράνω τη; ’Ίριδος ριφείς

1 Αδτ, τ. Α’, σ. 148.
2 Haupt’s Zts. f. deutsches Atterlh. τ. I”, σ. 363..
3 Grimm Di. Μ. Γ'. σ. 455 άρ. £97.
4 Chi-King ex lat. P. Lacharme interpr. Jul. Mohl. σ. 242 παραGrimm σ. 695(611).
5 Αουκ. σ. 1 33.
6 Λβτ. σ. 134. — Έν Παρνασίδι και Φωκίδι την μέν του οίνου παραγωγήν Εμφαίνει τά 

κυανοϋν, τήν δε τοϋ έλαίου τό κίτρ,ινον χρώμα.
7 Hahn, Alb. St. Γ'. σ. 138.
8 Λουκάς σ. 134.—Ό κ. Λουκάς νομίζει δτι ή λέξις αδτη είναι ή αΰτή καί ή αρχαία 

κημός. Τοϋτο φαίνεται ήμΐν λίαν πιθανόν, διότι οΐ Κύπριοι τό κ προ τών φθόγγων ε καί 
ι προφίρουσιν ώς tsch· κημός δέ, κατά Φώτιον, έσήμαινε καί γυναικείου προκόσμημα.

9 Grimm, D. Μ. σ 694-695 (611).—Βλ. και τ. Γ'. σ. 455 άρ. 593.
10 Zts. f. deutsche Mytljol. τ.Α', σ. 237.

καταπίπτει πληοης χρυσού (έν Καρινθίφ)Ί Αΐ παραστάσεις αδται κρατύνουσιν 

ί'σως την γνώμην μυθολόγων τινών, συνταύτιζόντων την ’Ίριδα τω κέρατι της 

Άμαλθείας,

Αί δημώδεις όνομασίαι της ’Ίριδος προέλθον έκ παραστάσεων ταύτης ώς 
τάξου καί ζώνης' αί παρ’ άλλοες λαοΐς άπαντώσαι μυθολογικά! εικόνες, δα

κτυλίου, παρυφής, κέρατος, γεφύρας κλπ. είσί άγνωστοι τω ελληνίζω λαφ.
Α'. Τόζον. —— «Τό ούράνιον τόξον» ύπό τών λογιωτέρων' «τό τόξο τσ·η 

Παναγίας», έν Ζχκύνθφ^' «δοξάρι τση καλογριάς» η «τσ·η γργάς» έν KV 
φαλληνίορ3 καί κατά δημώδη ετυμολογίαν «δόξα τοϋ ούρανοΰ»^.

Ή ονομασία «τόξον» η «ούρανοΰ τόξον» άπαντ^ παρά μεταγενεστέροις 

μόνον “Έλλησι συγγραφεϋσιν5.

“Όμοιας όνομασίαι έν άλλαις γλώσσαις. — Λατ. arcus, γαλλ. arc-en-ciel, 
γ«ρμ. Hegenbogen, σλαβιστί nebeska duha (ουράνιον τόζον)®, λιθουανιστί kil- 
pinnis dangaus (τόξον ούρανοΰ)7, όστιακιστΐ pai-jogot (βροντής τόξον)8, λαπω- 

νεστί ajan Joksa (τόξον θεοΰ βροντάς)9, ίακουτιστί kustuk (τόξον)10, ίνδιστί (;) 

τόξον τοϋ θεοΰ ’Ράμα11^)
Β'. Ζώνη.— «Κυεραζώνη»12(;)«Ζωνάριν»,«ζουνάρι»·—«τόζωνάρι τσ·η Πα

ναγίας» (Ζάκυνθος* Τραπεζοΰς)13, «τό ζωνάριν της άγιας Ελένης» (Κόπρος)1^' 

«τ·ης καλόγριας τό ζουνάρι» (Πελοπόννησος).
Έν τ-Jj άρχαίίγ ελληνικά) ούδέν άνάλογον άπαντώμεν'5' ίσως η ζώνη της

1 Αύτ. τ. Γ'. σ. 29,
2 Schmidt, Volks. I, 36.
3 Νεοελλην. άνάλεκτα τ. Β' σ. 195.
4 Κοραή, "Ατακτα Λ' σ. 264.
5 Βλ. Ducange, Gloss, graecit καί Stephani, thes. Iv λ.-—Ό Schwartz (Ursprung der My

thoi. σ. 401—404. 142. 475. 208) προσπαθεί ν’ άποδείξη ώς παραστάσεις τής’Ίριδος απαντά 
ογεδον τά εν ίλληνικοΐς μύθοις άναφερόμενα τόξα θεών τε καί ημιθέων!

6 Ilanusch, Slaw. Myth, σ, 273.
7 Αύτ.
S Pott, Dio Benennungen des Itegenbogens Iv Zts. f. vergl. Sprachforschung τ. Β' σ.427.
9 CaslrAn, Finn. Mythoi, o. 48. 49.
ΙΟΑ&τ. σ. 313.
44 Ward, Hindoos τ. Α' σ, 140. — Παρά TylOr, Civil, prim.
12 Οΰτω παρά Σομαυίρα, ’ίσως κατά παραφθοράν. Κυραςζώνη;— Βλ. και Κοραή "Ατακτα 

τ. Α', σ. 264—265. δστις ούχί πάνυ πιθανώς διορθοΐ Κεραζώνη, έξηγών τοϋτο διά τοϋ κό
φας καί ζώνη.

13 Schmidt σ, 36.—Σάββα Ίωαννίδου, Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοϋντος, Λεξιλόγιον 
1ν λ. ζωνάρι.—Έν τώ "Ανω Παλατινάτφ θεωρείται ή Ίρις ώς παρυφή τής Ισθήτος τής Πα
ναγίας (Schonwerlh, aus der Oberpfalz Β', σ. 129).

14 Λουκάς σ. 433. —Ή άγια Ελένη λατρεύεται ιδιαζόντως ?ν Κύπρω, ώς οίκοδομησα- 
μένη Ικκλησίας, δωρησαμένη τεμάχια τοϋ ξύλου τοϋ σταυρού καί πολλαχώς ιδεργετήσασα 
τήν νήσον.

15 Μόνον_παρά βυζαντινώ τινι, ?κ τής συνήθειας βεβαίως παραλαβόντι τήν λέξιν, άναγινώ-
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βασιλισσης των Αμαζονών Γππολυτης και δ τής ’Αφροδίτης κ,εστδς δυνανται 

V« Οεωρηθώσιν ώς μυθολογικαί παραστάσεις της’Ίριδος*.

H Ιρις παρα Λιθουανοΐς καλείται επίσης Latim^s josta (ζώνη τίς κοινίς 
πάντων τών θεών μητρός Lauma ή Laima)2, και dangaus josta (ζώνη ούρα- 
you) , τουρκιστί giboh kiemeri (ούρανοΰ ζωνη)^, παρά το.ϊς άφρικανοϊς Gal
eas. zabata scaif, sash (ζώνη) και zabata νν3οογο(ζωνη τοΰ ούρανοΰ,τοΰ θεοΰ),^ 

("Επεται συνέχεια).
Ν. Γ, ΠΟΛΙΤΗΣ!.

ΑΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ - Α'· 183»

Γ',*·

Έ Παλινόρθωσις ούδέποτε κατενόησε την ανάγκην τών περιστάσεων, τής 
εποχής το πνεΰμα και τάς Αξιώσεις' έν τή μέθτι τίς έπιτυχίας, έπικρατή- 
σασα α.νευ θριάμβου, κατεληφθη ύπδ παραδόξου ιλίγγου, έμ.πιστευθεϊσα 

καθ’ ό,λοκληριαν είς έαυτην, καί άρνηθεΐσα παν τδ μη όμ,ολογο.ΰν τά όπισθο^ 
δρομικά αύτης δόγματα' ούτως άπεμονοΰτο καθ’ έκάστην και άπδ τίς επο

χής, καί άπδ τοΰ έθνους, και άπδ τών έκ πεποιθήσεως η έκ συμφέροντος έρ- 
γασθεντων κα’ι ποθουντων την ύπαρζιν αύτης' οί έπιφανέστατοι κα’ι οί μ.άλ- 
λον ανεξάρτητοι τών αντιπρόσωπων της νομ.ιμ.οφροσόνης, αποδοκιμ.άζοντες 

τους κοινωνικούς και πολίτικους αύτίς αναχρονισμούς, έγκατέλιπον τάς- τά
ξεις εκεινας, εν αις άλλοτε συνεκινδόνευσαν και συνέπαθον ύπέο τίς πάλι- 

νορθώσεως τοϋ αρχαίου καθεστώτος' αύτός δ Σατωβριάνδος, προσβληθείς και- 

ρίως την προσωπικήν αύτοΰ φιλοτιμίαν, έβδελύχΟη έπι τέλους τδ όσημέραι 
Απεχθέστερου καθιστάμενου πολιτικόν σύστημα της Παλινορθώσεως, καί ύπδ 

τήν Αντιπάθειαν τοϋ βασιλέως, ύπό τδ μίσος τοΰ πρωθυπουργού VillMe, άπε- 
βληθη, ως* χ^ει^εις τδ α>ρο.1ογιον τον χν^ίον rou, τοΰ υπουργείου,
ου διετέλει ενεργόν μέλος, δι’ επιστολής προδιδούσης έλαχίστην πολιτικήν 

φρόνησιν' άλλ’ οί έν τί) αύλή καί τή κυβερνήσει αντίπαλοι αύτοΰ ταχέως 
χάτενόησαν ο'ίου ισχυοοΰ πολεμιστοΰ άπηλλοτριώθησαν, καί μετά τίνος πολε
μίου εμελλον είς τδ έξίς ν’ άντιπαλαίσωσιν' ό Σατωβριάνδος κατέφυγεν εϊς 

οχεται* «Τρις, τόξον, ζώνη περί του< οδρανόν.» (Lex. djss. cod. Colberteo 6076. παρά Du- 
cange λ. τόξον),

1 Βλ. Schwartz, Naturansch. Β’, 191 καί σ. 190 ένθα παρ,ατίθησί δύο χωρ’α γερμανών 
ποιητών όνομαζόντων την "Ιριδα «Gtirtel des Friedens» καί «Gtirtel der Iris.».

2 Grinin) 345. 695.—'0 Hanusch (1. c. 273) γράφει Laumis josta.
, 3 Grimm σ. 695 (612).

4 Pott ένΟ. άν. σ, 430.—Κεμέρι και παρ’ ήμΐν ή δερμάτινη ζώνη, ήν κατάσαρκα περί- 
βάλλονται οί οδοιπόροι φυλάττοντίί άν ταότη χρήματα. Πρβλ. «καμάραι, ζώναι στρατιω
τικοί». (Ησύχιος)·

5 Pott σ. 430.
Ίδε σελ. 425, . . _ .. ... s, . . ’ . . / ... ..

.ΔΥΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ — Α'. 1830 009 

τάς στηλας της έκτοτε επιφανούς «Εφημερίδας τών Συζητήσεων,» ή δ’άν- 

τιπολίτευσις αύτοΰ πλέον η άπαξ ένέβαλεν είς σοβαράς σκέψεις κυβερνησιν 

όσημέραι έκπίπτουσαν έν τή εθνική συνειδησει.

Ούτως έκραταιοΰτο ή κατά τών Νομιμοφρόνων άντιπολίτευσις, πολλαπλί 
άντιπολίτευ'σις, έν -5) πρωταγωνιστοΰσιν ιδίως οί δυσηρεστημένοι μοναρχικοί 

καί οί Φιλελεύθεροι συνταγματικοί. 'Η κυβέρνησις καταφεύγει είς τά έσχατα, 
εϊς την Ασυνείδητον εξαγοράν τοΰ τόπου,τοσοϋτον παρενοχλούντος τάς τάσεις 
αύτης και τάς ένεργείας' ή έπιτηδεία αύτη ύποκατάστασις ψευδούς φρονή

ματος είς την δημοσίαν γνώμην είνε τδ χαρακτηριστικωτατον σημεΐον καί 
δ Αλάνθαστος οιωνός συντριβομένων κυβερνήσεων, αΐτινες τείνουσαι νά έξαπα- 

τήσωσι τήν δημοσίαν γνώμην, άπολήγουσιν έπί τέλους είς τήν ιδίαν άπάτην 
διά τίς οίκειοθελοΰς αποτυφλώσεως. Πολλά έδαπανήθησαν εκατομμύρια είς 
τήν έξώνησιν έχουσών έπίδρασιν τινα έπί της δημοσίας γνώμης έφημερίδων, 

άλλ’ έπί. ματαίφ' ή δυσαρέσκεια τοΰ δημοσίου πνεύματος καθίστατο όση- 
μέραι ζωηροτέρα, ώστε τδ ύπουργεΐον Villele, έν τών αντιδραστικωτατων 

ύπουργείων της παλινορθώσεως, Αναγκάζεται ν’ άποχωρήστ; τίς εξουσίας, 

παραδίδον αύτήν είς Ανδρα μετριοπαθέστερου και μάλλον φιλελεύθερον τον 
Μαοτινιάκ, δστις καί Ανεδέχθη τδν σχηματισμών κυβερνησεως,, εί καί μή 
άπολαύων τών συμπαθειών του στέμμάτος, όφείλων δέ ν’ άντιπαλαίσ·/] πρός 

πολλάς ραδιουργίας και κατά πολλών αντιπάλων ού μόνον έν τή βουλή 

άλλά κα’ι έν τφ νομοθετικφ σώματι, πρός τδν φανατισμόν τών συντηρητικών 
καί τήν Ανυπομονησίαν τών φιλελευθέρων, άλλ’ έλπίζων έπί τήν εύμενειαν 
της δημοσίας γνώμης, ήν ήλπιζε να προσεταιρισθή υπέρ έαυτοΰ διά πολ

λών μεταρρυθμίσεων καί παραχωρήσεων ύπέρ της έλευθερίας. Ούτω διά κα

ταλλήλων νομοσχεδίων έζήτησε νά έξασφαλίσν) κατά τδ μάλλον καί ήττον 

τήν ελευθερίαν της ψήφου Από της έπιδράσεως καί της νοθεύσεως τών οργά
νων της κυβερνησεως, νά μεταρρυθμίσνι έπί τό φιλελευθερώτερον τήν ελευ
θερίαν τοΰ τόπου, νά Αρν) τδ άπδ Λουδοβίκου τοΰ δέκατου τετάρτου υφιστά

μενον κακοήθες σύστημα της άποσφραγίσεως τών ύποπτων είς τάς άρχάς 
επιστολών, καί νά καταδιώξν) τήν εταιρείαν τών ’Ιησουιτών έπαπειλοϋντων 
έκάστοτε' τήν κοινωνικήν τάξιν έν Γαλλίιγ διά της αντιδραστικής διδασκαλίας 

αύτών πολεμ.ίας πρός τδ πνεΰμ,α τών καιρών' έπί τέλους δέ, καθ’ οσον α

φορά είς τήν έξωτερικήν πολιτικήν, είς τήν εύγενη πρωτοβουλίαν τίς κυβερ· 
νήσεως ταύτης, γωρίς νά λησμονήσωμεν τδ προσωπικόν ύπέρ της Ελλάδος εν

διαφέρον τοΰ βασιλέως Καρόλου, οφείλεται ή ζωηρά συνδρομή,ή'τις προσηνέχθη 

ύπδ τής Γαλλίας ύπέρ της Αγωνιζομένης τότε 'Ελλάδος, ή συμμετοχή αύτής 

είς τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναβαρίνου, καί ή αποστολή γαλλικοΰ στρατού ύπδ 
τδν Μαιζώνα είς. Πελοπόννησον, συνέπεια τής οποίας έγένετο ή Απελευθερωσις 
τής 'Ελλάδος άπδ της τουρκικής δεσποτείας.

’Αλλά πάντα ταΰτα έπ’ι ματαίφ' τδ ύπουργεΐον Μαρτινιάκ έ'μελλε τα- 
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χεως νά συντριβή ώς έκ τής προς αύτό προσωπ-ιπή; άντιπζθείας του βασι- 
λέως, έκ του μίσους τών κληρικών καί τών άκρων μοναρχικών, ούκ ολίγον . 
δέ έκ τή; άνυπομονησίας τών φιλελευθέρων’ ούτως άπώλεσ® τήν ε’μπιστοσύνην 

τοΰ νομοθετικού σώματος" καί μετ’ ολίγον άπεχώρει τής κυβερνήσεως, ύπό 
τήν άντιπάθειαν καί τήν δυσπιστίαν δλων τών πολιτικών μερίδων, ή μόνη 
κυβέρνησι; τή; Παλινορθώ σεως? ή κατανοήσασα τά πνεΰμα τής’έποχής και 

άποφασίσασα νά εργασθή καί νά βαδίσ·ρ κατά τά<· νέας ιδέα; καί αξιώσεις^ 

^νοούμενος τής αύλής καί τής νόμιμα- 

τή βα-

προσεκαλεϊτο δέ υπό τοϋ βασιλέω; ό ε> 

φροσυνης πρίγκηψ Πολινιάκ, άνήρ άντιδημοτικώτατος &W αρεστά: 
σιλεί^, ν’ άνοςλάβν) τόν σχηματισμόν νέας Κυβερνήσεως κατά τάς θεωρίας 

τοΰ άρχαίου καθεστώτος. νγ .

«Δυστυχής Γαλλία! δυστυχή βασιλεύ! » Διά τής τραγικής ταύτης έπι- 

φωνήσεως έπεράτου ή «Έφημερίς τών Συζητήσεων» άρθρον αύτης μεγάλην 

εμποίησαν αΐ'σθησιν έν Γαλλία, τά όποιον εί καί καταδιωχθέν ύπο της λογο
κρισίας δέν κατεδικάσθη" ή δημοσία συνείδησις έξηγείρετο ήδη, έσχηματί- 

ι κατά τών παρανόμων διαταγμάτων τής 
ό κορυφαίος- διοργανωτής τών συλλόγων τούτων, ό στρατηγός 

Ααφκγέτης, φέρων εϊσέτι τά προσφιλή ιδεώδη τής μεγάλης έπαναστάσεως, 
ό ή'ρως καί το εΐδωλον δυο κόσμων, εισερχόμενος εις Αούγδουνον, έγίνετο ύπα- 
δεκτός μετ’ ενθουσιασμού ύπό τοΰ λαοΰ, έλαμβανε. συγχαρητήρια καί προσ

φωνήσεις άφ ό'λων τών πέοιξ πόλεων, έν τινι δέ 

γον αύτοΰ διά τής επομένη 

σεις, έπιφωνεϊ ό γαλλικός λαά< 

ματων του καί γινώσκε! 
σιμά τραύματα ή τυφλώττουσα κυβέ; 
ήκιστα διενοήθη 

•τών νομοθετικών

ζοντο δέ σύλλογοι πρός άντίστασιν 

κυβερνήσεως’

;, φέρων εϊσέτι

εισερχόμενος εις Αούγδιι'

Ί

έ συμποσίω κατέληγε τόν λό- 
έπιδεικτικής περιόδου : «Μή πλέον παραχωρή- 

ς, οστις κέκτηται τήν συνείδησιν τών δικαιω- 
νχ τά ύπερασπίζηται. » Τοιαΰτα έλάμ,βανε . θανά- 

"’έρνησις, άλλ’ ύπό ιλίγγου κατεχαμένη, 
νά προσβλέψή τά φως τής άληθείας’ ούτως έν τή ένάρξει 

σωμάτων ό βασιλικά; λόγος μεταξύ άλλων περιλάμβανε 
καί τά επόμενα:

ι- «Ό Χάρτης έ'θηκε τήν τήρησιν τών δημοσίων έλευθεριών ύπο τήν σκέπην 
πών δικαίων τοϋ στέμματός μου. Τά δίκαια ταΰτα εΐνε ιερά, συνωμολόγησα 
δε ενώπιον τοδ λαοΰ μου τήν ύποχρέωσιν τής μεταβιβάσεως αυτών άνεπάφων 

. εις τόν διάδοχόν μου. Γάλλοι ομότιμοι, άντιπρόσωποι τοΰ τόπου, δέν αμφι
βάλλω δτι θά μέ βοηθήσητε είς τήν πραγμάτωσιν τών αγαθών προθέσεων 

μου’ θελετε δέδυνηθή ν’άποκροΰσητε μετά περιφρονήσεως τούς αισχρούς εκεί

νους υπαινιγμού:, οδς ζητεί νά διάχυση ή κακοβουλία’ άν ένοχοι σκευωρία; 
άπεπειρώντο νά διεγείρωσι προσκόμματα κατά τής κυβερνήσεως μου, άτινα 
δέν επιθυμώ νά προ’ίδω ένταΰθα, ήθελον εόρεΐ τήν δόναμιν κάλλιο τα ν’ άπο- 

μαάρύνω αύτά, έ'χων τήν άπόφασιν νά τηρήσω τήν δημοσίαν τάξιν, όσον 
δικαίως πεποιθώς έν τή εμπιστοσύνη τών Γάλλων, καί έν τή βεβαία αύτών 

ύπέρ τοΰ βασιλέω; άγάπγ.» ...

ΔΪΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ —Α'. 1830

Οί υπαινιγμοί ουτοι ήσαν προκλητικοί, ώστε νά συντελέσωσιν έτι μάλλον 
είς τον παροξυσμόν τοΰ όσημέραι έξανισταμένου δημοσίου φρονήματος. Καί ή 
μέν 'βουλή τών 'Ομότιμων, έν ή ή αυλή έθεώρει έαυτην έξησφαλισμένην, 

συνεπεία προηγούμενης εισαγωγής νέων έν αύτή μελών, άπεκρίθη μετά χα- 
ρακτήριστικής τόλμης είς τάς ύπερφιάλους αξιώσεις τοΰ στέμματα;, μετά 

λεπτότητος λίαν εκφραστική; ύπομνήσασα εί,ς τόν βασιλέα τά καθήκοντα .αύ- 

τοΰ καί τάς ύποχρεούσεις, άς άνέλαβε. διά τοΰ Χάρτου άπεναντι τοΰ γαλλι
κού έθνους. «ΤΙ μοναρχία, λέγει έπί τέλους ή άπάντησις εί; τάν βασιλικόν 
λόγον, ή μοναρχία εΐνε ή βάσι; τοΰ συντάγματος ήμών, τά δέ δίκαια τοΰ 

στέμματος εΐνε έπίση; προσφιλή εις τον λαόν, ό'σον καί αί έλευθερίαι αύτοΰ. 
Ύπό τήν κηδεμονίαν τής Ύμετέρας μεγαλειότητας, τό σύνταγμα συσφίγγει 
τούς δεσμού; τούς προσηλοΰντας τόν γαλλικόν λαόν είς τόν θρόνον σας καί εις 

τήν δυναστείαν σας.'Η δέ Γαλλία τοσοΰτον ολίγον επιθυμεί τήν αναρχίαν, όσον 

καί τόν δεσποτισμόν». ’Αλλά ζωηροτέρα ύπήρξεν ή συζήτησις, καί άήοτομω- 
τέρα ή άπάντησις εις τόν βασιλικόν λόγον έν τή βουλή τών αντιπροσώπων, 
ένθα ή πλειονοψηφία διέκειτα δυσμενώς πρός τήν κυβέρνησιν. Τό σχέδιον έλε

γε τά άκόλουθα:
« Έν μέσω τοΰ ομοφώνου σεβασμού κάί τής αγάπης, δι’ής περιβάλλει 

τήν Ύμετέραν μεγαλειότητα τό έθνος, ζωηρά τις διαδηλοΰται συγκίνησις;· 
ή'τις δέν δύναται ή νά ταράξή τήν ασφάλειαν, ήν ή'ρξατο άπολαμβάνουσα 

ήδη ή Γαλλία, σϋγκίνησις ταράττουσα τά; πηγάς τής κοινής εύδαιμονίας 

καί ή'τις, έπιτεινομένη, ήδύνατο νά διακυβεύσ-ρ τήν ησυχίαν τοΰ τόπου. Ή 
ήμετέρα συνείδησις, ή ήμετέρά τιμή, ή πίστις, ήν ώρκίσθημεν είς ύμάς, καί 

ήν θέλομεν τηρήσει άείποτε, έπιβάλλουσιν ήμϊν τό καθήκον ν’ άποκαλύψω- 

μεν τά αίτια τής. συγκινήσεως ταύτης.
«Μεγαλειότατε. Ό Χάρτης αν όφείλομεν εις τόν σεβαστόν προκάτοχόν 

σας, καί τοΰ οποίου τήν άγαθοποιόν ένέργειαν εΐνε αποφασισμένη νά ισχυ
ροποίηση ή Ύμετέρα Μεγαλειότης, δίδει είς τόν τόπον τό δικαίωμα τής 

συνεργασίας είς την παγίωσιν τών κοινών συμφερόντων. Ή συνεργασία αυτή 
εΐνε διαλλακτική, σωφρόνως μεμετρημένη καί περικεκλεισμένη έντός ορι

σμένων ορίων, ών τήν ύπέρβασιν ούδέποτε θέλομεν επιτρέψει" άλλά θετική έν 

τοϊς άποτελέσμασιν αύτοϊς, έπιφέρει έκ τής διαρκούς ομοφροσύνης τών από
ψεων τής ύμετέρας κυβερνήσεως μετά τών εύχών τοΰ λαοΰ τόν άναπόφευκτον 

όρον τής κανονική; πορείας τών δημοσίων ύποθέσεών. Μεγαλειότατε, ή νομι- 

μότης καί ή άφοσίωσις ήμών καταδικάζόυσιν ήμάς νά σάς εΐ'πωμεν δτιή ομο

φροσύνη αύτη δέν ύπάοχει. _
«’Άδικος δυσπιστία πρός τά αισθήματα καί τάς τάσεις τής Γαλλίας εΐνε 

κατά τό παρόν ή διευθύνουσα σκέ.ψις. τής διοικήσεως. Ό δέ λαός ύμών θλί
βεται έπί τή δυσπιστία ταυττ), ήτις τόν πληγόνει, καί άνησυχεϊ, διότι έπα’· 

πειλεϊται ή έλευθερία του, . 1
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« Είθε ή ύψηλή σύνεσις τής Ύμετέρας Μεγαλειότητας ν’ άποφασίση με
ταξύ εκείνων, ο'ίτινες παραγνωρίζόυσιν έθνος πλήρες γαλήνης καί εμπιστο

σύνης, καί ημών τών ερχομένων ν’ άποθέσωμεν προ τής Ύμετέρας Μεγαλειόι 
τητος την οδύνην λαοΰ μή έπιθυμοΰντος ν’ άφαιρεθή άπ’ αύτοΰ ή έκτίμησις 

Χαι ή εμπιστοσύνη τοΰ βασιλέως του. Τά προνόμια τοΰ στέμ-ματος παρέ- 

χουσι τή *1 μετεριη Μεγαλειότητι τό μέσον της κποκαταστάσεως.μεταξύ τών 
δημοσίων εξουσιών της συνταγματικής αρμονίας, ήτις εΐνε ό πρώτος και ό 

αναγκαίος αρος της Ισχύος τοΰ θρόνου καί τοΰ μεγαλείου της Γαλλίας. »
Το σχεδιον τοϋτο, γραφέν ύπό τοΰ βουλευτοΰ και συντάκτου τής Συνταγ

ματικής » Etienne, μετά σφοδράς συζητήσεις, έν αϊς παρέστησαν κατά πρώ
τον επί τοΰ κοινοβουλευτικού βήματος οί τοσοΰτον μέλλοντες νά διαπρέψωσι 
βραδυτερον, Βερρυέ, δ έ'ςοχος ρήτωρ της νομιμοφροσύνης, τό μετά τόν Μιραβώ 

τελειότερου ρητορικόν πνεύμα τής Γαλλίας, και ό Γυιζώτος, δστις έ'δρεπεν 
ή'δη τάς δάφνας της δημοτικότητος ώς καθηγητής της Σορβόννης, έγένετο 
δεκτόν ύπό πλειονοψηφίας 2 2 I ψήφων κατά 1 8 1. Ή συνταγματική άντιπο- 

λιτευσις κατά πρώτην φοράν έμετρήθη μετά της έν τη κυβερνήσει νομιμο
φροσύνης’ εμπαθείς, βίαιαι συζητήσεις,φλογερά κριτική της καταστάσεως της 

Γαλλίας, τοΰ έςευτελισμοΰ αυτής διά της Παλινορθώσεως, έκλόνισε τό κΰρος 
τής μοναρχίας καί μεταξύ αύτών τών έκ συστήματος συντηρητικών. Δύναταί 

τις είπεΐν οτι κατά τήν ψηφοφορίαν εκείνην έπί της άπαντήσεως εις τόν βασι
λικόν λόγον έ'πιπτεν ή νομιμοφροσύνη,εν βήμα δέ μόνον ύπελείπετο τολμηρότε

ρου, ΐνα παραχώρηση τά σκήπτρα τής κυβερνήσεως εις τόν νικητήν, ύποδει- 
κνυοντα ή'δη έ'τι δέν άρέσκεται είς τά ατελή μέτρα, άλλ’ό'τι επιζητεί ριζικώ- 

τερόν τι. καί γενναιότερου. Έν ταϊς προηγηθείσεις της ψηφοφορίας ταύτης συζη- 
τήσεσι δέν έπεκρίνετο μόνον ή ύπερβδίσα τά διαγεγραμμένα αύτη όρια κυ- 

βερνησις’ πικροί ύπαινιγμοί, τολμηραί προκλήσεις άπηυθύνοντο κατ’αύτοΰ τοΰ 

βασιλεως. « Ή αλήθεια, έπεφώνησεν έν ζωηρά άποστροφή ό Γυιζώτος, 

ύπό αισίους ή'δη οιωνούς άρχόμενος λαμπρού πολιτικού σταδίου, -ή αλήθεια 

μετά πολλοϋ κόπου δύναται νά είσδύσηείς τά ανακτοβούλια τών βασι
λέων’ άς έπαγρυπνήσωμέν ίνα τήν φοράν ταύτην μή παραστή ωχρά καί έξη- 

βθενημένη», Εινε αληθές, ή αλήθεια είσήλθε γυμνή καί ανεπιτήδευτος 

άπετεθη έπί τοΰ γραφείου τοΰ βασιλέως τοιαύτη ο'ίαν ήσθάνετο αύτήν τό 
έ'θνος και εξέφραζε διά τών αντιπροσώπων του, αφού περιεφρονήθη καί κα- 
τέδολιεύθη πάσα άλλη ίκφρασις τής συνειδήσεώς του διά τοΰ τύπου ή' διά 

τών συλλόγων, οΐτινες ήρξαντο τότε κατά πρώτον διοργανούμενοι, ώς 
έκδήλωσις τής άρχούσης κοινής δυσαρέσκειας κατά τοΰ κυβεονητικοΰ συ

στήματος, άλλ’ ή βασιλεία ούδεμίαν παρέσχε προσοχήν είς τά σημεία 

ταΰτα τών καιρών, ά.τινα όσημέρατ καθίσταντο ζωηρότερα και απει

λητικότερα. Μεθ’ δ'λας τάς υπομνήσεις άφωσιωμένων τινών είς αύτίν, άλλ’ 
ουδέποτε άποπλανηθέν,των μέχρι τοΰ σημείου τής άποτυφλώσεως πρδ τής 

πργματικάτητος,.μεθ’ δλην τήν ένωπών αύτοΰ τοϋ βασιλέως διακήρυξιν τοΰ 

Guernon-Ranville ό'τι, « οί Γάλλοι έπαύσαντο άγαπώντες τούς βασιλείς αύ
τών»,..Κάρολος ό δέκατος έπέμενε μετά τοΰ αύτοΰ πείσματος, άδιαφορών περί 

τής έρχομένης καταιγίδος, ούτωσί δέ άποκρινόμενος είς τήν έπιτροπήν τοΰ 

νομοθετικοΰ’σώματος, τήν κομίζουσαν τήν άπάντησιν είς τόν βασιλικόν λόγον: 
α’Ήκουσα τήν άπάντησιν, ή'ν μοί άπεδώκατε προ ολίγου. Έδικαιούμην ύπο- 

λογίζων έπί τής συμπράξεως τού κοινοβουλίου πρδς έκτέλεσιν τών άγαθών 

μ.ου προθέσεων, έθλίβην δέ τήν καρδίαν βλέπων δτι τοϋτο μοί άρνεΐται τήν 

συνδρομήν του. Κύριοι, έξέφρασα τήν άπόφασίν μου έν τώ έναρκτηρίφ τής 
συνόδου ταύτης λόγφ, Ή άπόφασις αυτή εινε άμετάβλητος’ τδ δέ συμφέρον 

τοΰ λαού μου δέν μοί επιτρέπει ν’ άπομακρυ,νθώ αύτοΰ. Έπεφόρτισα τούς 

ύπουργούς μου νά κοινοποιήσωσιν ύμϊν τά λοιπά.»

Ή τολμηρά αύτη απέναντι τής εθνικής αντιπροσωπείας πρόκλησις ήτο τδ 
προανάκρουσμα τής έρχομένης έπαναστάσεως’ ούδεμία πλέον ήτο δυνατή 

συνδιαλλαγή μεταξύ βασιλέως καί έ'θνους’ ή αντιπροσωπεία αύτοΰ άπεπέμ- 
πετο, ώφελε δέ ν’ άναμένη τάς οδηγίας περί τής τύχης αύτής παρά τής κυ - 

βερνήσεως’ ό άγων έκηρύσσετο έπισημως, άνευ περιφράσεων’ τίς ό νική- 
σων; ιδού τό ζήτημα, περί δ έκθύμως ήρξαντο άγωνιζόμενοι εκατέρω
θεν, ή μέν βασιλεία διά τού ό'γκου καί τοΰ γοήτρου τής έξουσίας, ή δέ άντι- 
πολίτευσις διά τοΰ λόγου καί τής εργασίας έπί τής δημοσίας γνώμης, ή'τις 

όσημέραι έξεδηλοΰτο ζωηροτέρα καί έχθρικωτέρα πρός τήν βασιλείαν.
Παν δ,τι συνεκίνει, πάν δ,τι ηλέκτριζε καί ένεψύχου τήν δημοσίαν ταύτην 

γνώμην, έμίσει ή εξουσία, προσφερομένη δυσμενώς καί ζητούσα νά διάχυση 
τόν Θάνατον και τήν νάρκην, αφού επέτυχε νά προσεταιρισθή καί νά δελεά- 

ση. Ήττηθεΐσα έν τή επιστήμη, έφρόνει ό'τι διά τού καταναγκασμού καί 
τής βίας ήδύνα,το νά κατίσχυση τών. πνευμάτων, σύρουσα ό'πισθεν τοΰ θρι
αμβευτικού αύτής άρματος τήν γαλλικήν κοινωνίαν. Τό βήμα τοΰ πανεπι

στημίου έσίγησε, διαταγή τής εξουσίας’ τρεις τών εύγλωττοτάτων καί προσ- 
φιλεστάτων διδασκάλων τής νεό.τητος, άνδρες διεπρεπεΐς τότε έν τή έπιστή- 

μη, καί μέλλοντες νά διαπρέψωσιν ήδη,έν τή πολιτική, ό Cousin, ό Ville-, 
main, ό Quizot, φιλόσοφος ό πρώτος, κριτικός ό δεύτερος, έ'ξοχος ιστορικός καί 
πολιτικός άνήρ ό τρίτος, παύονται τής διδασκαλίας καθό έλευθεριώζοντες, 

διαχύνεται δ’ ό πανικός κατά πάσης ελευθερίας σκέψεως καί διδασκαλίας έν 

τοΐς γαλλικοΐς έκπαιδευτηρίοις, ώσεί άποστολή τοΰ πανεπιστημίου ήτο ή 
υποταγή, είς τάς ορέξεις τής έκάστοτε έξουσίας, πρεσβεύοντος ούς αύτή πρε
σβεύει θεούς, κλίνοντος προ τής λογοκρισίας πάσης κυβερνητικής θεωρίας, 

άξιούσης ό'τι έκπροσωπεΐ τήν άλήθειαν καί τήν νομιμότητα’ άλλ’άν τό βήμα 

τοΰ πανεπιστημίου έσίγησε, τή βουλήσει τής έξουσίας, ύφίστατο έ'τι έτερον 
βήμα εύρύτερον, δημοσιώτερον, μείζονα δυνάμενον νά εξάσκηση έπίδρασιν 

έπί τοΰ δηι/.οσίου πνεύματος χχΐ φρονήματος’ ήτο τό βήμα τής έθνικής άντι-
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- προσωπεία; καί τής δημοσιογραφίας, ή Πνύξ αυτή των νεωτέρων λαών, ίσχυ- 

ρότερον καί έπΐβλητικώτερον πάσης παραδόσεως καί πάσης εξουσίας. Ουδέν 
ύπελείπετο πλέον, πρός τον έξ δλοκλήρου θρίαμβον της άντιδράσεως, η η 

διάλυσις δυσπειθοϋς βουλής καί ή κατάργησις της έλευθερίας τοϋ τύπου* 

καί τοΰτο έμελλεν ηδη δ'σον οΰπω να τελεαθγί ύπό τής άπελπισθείσης βασι

λείας.
Την έπομένην ημέράν έκείνης, καθ’ ην ένεχειρίσθη ή είς τδν βασιλικόν 

λόγον άπάντητις τοϋ νομοθετικοϋ σώματος, διά βασιλικού διατάγματος άνε- 

βάλλ.οντο αί συνεδριάσεις αύτοΰ μέχρι τής 3 Σεπτεμβρίου. Τίτο τδ προοίμ.ιον 
διαλύσεως τής άνυποτάκτου αντιπροσωπείας, τολμηρά πρόκλησις εϊς τδν ά- 

γώνα* · ενώ δέ τό βασιλικόν κα'ι κληρικόν κόμμα έρρηξε κραυγήν άγαλλιά- 

σεως έπ'ι τη τοιαύτη ΰβρει κατά τοϋ κοινοβουλίου, ή άντιπολίτευσις δέν έπτο- 
ήθη ύπό τής θρασύτητος ταύτης, άλλ’ ή'ρξατο μετά μείζονος πίστεως κα'ι 
ένεργείας έργαζομένη, ή δ’ έπίδρασις αύτής διά τοΰ τύπου καί διά τών συλ
λόγων έπ'ι τής δημοσίας γνώμης καθίστατο όσημέραι καταφανεςέρα* τά ηλεκ

τρικά ρεύματα έν τη πολιτική ατμόσφαιρα προεμήνυον έπικειμένην καται
γίδα* άστραπαί άγανακτήσεως διέσχιζαν τόν εθνικόν ορίζοντα, άστραπαί 

προμηνύουσαι τήν έ’κρηξιν τής έπαναστάσεως* έπ'ι ματαίω τό χρυσοΰν τόξον 
τής μεμυρωμένης βασιλείας έζήτει νά έξορκίση τόν δαίμονα τής έπκναστά- 
σεως άπεϊλοΰντα αύτήν έκ θεμελίων* προσφορα'ι δελεαστικά! έγίνοντο πρός 

τινα πρόσωπα, ών πολύ τό κϋρος έν τή κοινωνίιρ, άλλ’ έπ'ι ματαίω* ή'βιωσι- 
μότης τής βασιλείας ήτο άμφίβολος, ή δέ ηθική αύτής σημασία εκμηδενι

σμένη* και αύτοΐ οί μετριοφρονέστατοι σιωπηλώς άπεσύροντο, ύπολειφθέντων 

τών φανατικωτάτων, συσπειρωθεντων περί τήν μοναρχίαν, ΐνα σωσωσι τήν 
Γαλλίαν άπό τοΰδαίμονος τής έπαναστάσεως, άκουσαν δ’έπαναγάγωσιν αύτήν 
εις τούς χρόνους τοΰ αγίου Λουδοβίκου.

Εύτυχές διά τήν κυβέρνησιν εκείνην γεγονός, τα όποιον έν πάση άλλη 

περιστάσει ή'θελε διεγείρει ύπερ αύτής τόν ενθουσιασμόν τοΰ άλλως τε εύ- 
πάθους και εύαισθήτου γαλλικοΰ λαοΰ, κατέδειξε τρανώς, όπόσον ή βασιλεία, 

ήτις διά τόν πρίγκιπα Πολινίάκ ήτο τό έπ'ι γης άφομοίωμα τής θεότητος, 
καί έπιτυγχάν.ουσα κκί θριαμβεύουσα, ούδέν πλέον κϋρος κεκτημένη έν τή 

συνειδήσει τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ καί ούδεμίαν συμπάθειαν, ξένη έν Γαλλία όση

μέραι καθίστατο, ελάχιστου δέ χρόνου ζήτημα ήτο ή εντελής αύτής πτώσις.

Τή 9 ’Ιουλίου 1830 άνηγγέλλετο έν Γαλλίη ή άλωσις τής ’Αλγερίας, 
μετά μακράς περιπετείας καί κινδύνους* ή κυβέρνησις έθριάμβευεν άναντιρρήτως 

έπί τφ κατορθώματι. τούτφ τής άναστηλώσεως τής γαλλικής σημαίας έπί 

τής άφρικανικής έκείνης παραλίας* ήτο ό θρίαμβος τοΰ πολιτίσμοΰ καί τής 
τάξεως κατά τής πειρατικής έκείνης ηγεμονίας, ής ή σημαία κατέστη άπό 
μακροϋ χρόνου ό τρόμος τών ναυτών τής Μεσογείου. ’Ενώ δέ κυβέρνησις καί 
αυλή έπανηγύριζον μετ’ ασυνήθους έπιδείξεως τήν νικηγ ταύτην τών γαλλι

κών απλών, κα'ι έκερδοσκόπουν έπ'ι τής έσωτερικής καταστάσέως τοΰ τόπου, 
μόνος ό λαός, δ συνήθως τοσοϋτον φιλέορτος, μετ’ επιδεικτικής αδιαφορίας 
ποοσέβλεψε τδ γεγονός τοΰτο. Τό έσωτερικόν ζήτημα, αί άπειλούμεναι έλευ· 
Οερίαι, ιδού ποιον ζήτημα άνησύχει τήν άντιπολίτευσιν καί τήν -χώραν, ή'τις 
δικαίως προ'ύτίμα τήν παγίωσιν τής έσωτερικής τάξεως κα'ι έλευθερίας μά

ταιων έν άλλη ήπείρω στρατιωτικών θριάμβων. 'Η κυβέρνησις καί τό περί 
αύτήν κόμμα, ύπό τήν μέθην τής νίκης, έπεδείξατο άπασαν αύτής τήν ά- 

φροσύνην κα'ι μ.υωπίαν, άντί τής συνδιαλλαγής προκαλοΰσα τήν έξέγερσιν. 

Ούτως, έν τή έπ'ι τή άλώσει τής ’Αλγερίας θρησκευτική τελετή, ό αρχιεπί

σκοπος τών Παρισίων έγραφε τάς άκολούθους πρός τήν έπανάστασιν άπειλάς 
έν ποιμενική τινι αύτρϋ έγκυκλίω : «Τρεις έξήρκεσαν εβδομάδες, ΐνα κατα- 
στή ό άγέρωχος Μουσουλμάνος ώς παιδίον ταπεινός καί ανίσχυρος. Είθε τοι· 

οΰτοι νά ήν-i παντού καί πάντοτε οί έχ_θροί τοΰ βασιλέως καί κυρίου ημών ! 
είθε ούτω νά καταπεσωσιν έν τή συγχύσει πάντες έκεΐνοι οί άποπειρώμενοι 
νά έξεγερθώσι κατ’ αύτοΰ. » Τή ημέρα δέ τής Δοξολογίας έπ'ι τώ γεγονότι 
τούτω, έ'λεγε τά επόμενα πρός τόν βασιλέα : «ΤΙ χειρ τοΰ Παντοδυνάμου 

είη μετά τής 'Γμετέρας Μεγαλειότητος, είθε δέ ή μεγάλη ύμών ψυχή νά ίσχυ- 

ροπωηθή έ'τι μάλλον ! ή πίστις ημών έπί τή θείη προστασίη καί τή ύπο- 
στηρίξει τής θεομήτορος ούδέποτε θέλει σφάλει. Είθε ή ύμετέρα Μεγαλει- 
ότης νά λάβη πάραυτα νέαν άνταμοιβήν* καί είθε νά έ'χη αντικείμενα εύχαρι·· 

στίας πρός τόν υψιστον διά νέα καί έπίσης περιφανή ευεργετήματα ! »
’’Ητο ή τελευταία ίσως τελετή τών Βουρβώνων έν τή γαλλική ίστοοίκ* 

ούτε ή σκέπη τής θεομήτορος, ού'τε ού διθυραμβώδεις επικλήσεις τοΰ κλήρου 
έξήρκουν πλέον πρός στερέωσιν τοΰ κλονιζομένου θρόνου, ή δέ πολιτική κα- 

ταιγίς, ή σαλευουσα αύτόν έκ θεμελίων, όσημέραι καθίστατο βιαιοτέοα. Αί 
άφρονες προκλήσεις τών κυβερνητικών οργάνων έπέτεινον τήν θύελλαν ταύτην 

καί έκράτυνον έπί μάλλον τό έθνικόν φρόνημά, ή'κιστα άποδειλιών πρό τών 
επιδεικτικών προκλήσεων τής εξουσίας. ΤΙ κυβέρνησις προεκάλει τούς πιστούς 

κατά τοϋ έπαναστατικοΰ δαίμονας, αύτός δ’ δ βασιλεύς δέν εδίστασε, παοα- 

φερόμενος ύπό άμετρου ζήλου, νά κατέλθη άπό τοΰ θρόνου καί ν’ άναμιχθή 
είς τήν πάλην τών κομμάτων,φρονών δτι διά τοϋ άπελπιστικοΰ τούτου διαβή · 

ματος ήθελε κατορθώσει τήν σωτηρίαν τής πιπτούσης μοναρχίας.

Ή άπό πολλοΰ χρόνου μελετωμένη διάλυσις τοΰ άπειθήσαντος νομοθετι
κού σώματος άπεφασίσθη ή'δη άπό τής 16 Μάίου, αί δέ νέαι έκλογαί ώρί- 
σθησαν διά τόν ’Ιούλιον. Ό βασιλεύς ένόμισεν δτι ώφελε νά άναμιχθή είς 

τήν εκλογικήν πάλην κατά τών άντιπάλων τής κυβερνησεως αύτοΰ, καί ού

τως ό πολιτικός άνταγωνισμός μετεβλήθη εις άντιδυναστικόν* έν έπικλήσει 
πρός τόν γαλλικόν λαόν, έμέμφετο τοΰ διαλυθέντος κοινοβουλίου ώς άρνηθέν- 
τος νά συνεργασθή μετ’ αύτοΰ είς τέλεσιν τών πατρικών αύτοΰ σχεδίων, 
κκί ήδη έν τή εκλογική εκείνη διαπάλη προσεκάλει τό έθνος ν’ άκροασθή τής
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φωνής αύτοΰ καϊ νά μή άποπλανηθή ύπδ τοΰ άπκτηλοΰ λόγου τών εχθρών 

τής ησυχίας τοΰ τόπου, Άλλα μάτην ό βασιλεύς ικέτευε τόν λαόν αύτοΰ 

νά' ταχθή ύπό τήν αύτήν σημαίαν, τήν σημαίαν, τοΰ βασιλέως, MsO’ δλας τάς 
προσσςαθείας της κυβερνήσεως, μεθ’ ολας τάς τολμηρά; και ανήθικους αύτής 

επεμβάσεις, οί αντιπρόσωποι τοϋ διαλυθέντος κοινοβουλίου, οί ψήφι

σαν τες την γνωστήν άπάντησιν είς τόν βασιλικόν λόγον, έξελέγοντο έκ νέου, 
ή δέ υπουργική μειονοψηφία έδεκατίζετο. απέναντι της Θριαμβευούσης αν

τιπολιτεύσεων

Δ\

"Ο,τι κατ’ έζοχήν συνετέλέι είς τόν θρίαμβον τούτον τοΰ ελευθέρου πνεύ

ματος έν Γαλλίιγ, είς τήν νέαν ταύτην Βαςάλλην τών εθνικών ελευθεριών, 
ήτο ή διά τοΰ ημερησίου τόπου έπιδιωχθεΐσα γόνιμος πολιτική εργασία. 

Κατά πρωτην φοράν άναμφιβόλως διεδραμάτισεν αύτη πρόσωπων τοσοϋτον 
επιφανές καί τελεσφόρον έν τή πολιτική ενός έθνους ίστορίφ. ’Άν ό ’Αμερι

κανός Φραγκλΐνος, έκπλαγεις ποτέ έπί τφ φαινομένω της καταπληκτική; 
έπιδράσεως τής δημοσιογραφίας έπί τοϋ πνεύματος τών λαών, εΐπεν δτι, «μία 
έφημερίς,δύναται νά παραγάγη μίαν έπανάστασιν», τοϋτο κατεφαίνετο ήδη 

πράγματι έν τή κριόίμφ εκείνη) στιγμή της γαλλικής ιστορίας. ’Αληθώς· ή 
έφημεριδογραφία εινε έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις δ,τι ήτο παρά τοΐς άρχαίοι; 

ή ρητορεία τής αγοράς' εινε τδ φοβερώτατον καί φονικώτατον ό'πλον έν τώ 
άγώνι πών νεωτέρων κοινωνιών, πανσθενής μοχλός, κατά βούλησιν δυνάμενος 
νά δωση οίανδήποτε τροπήν χζί ώθησιν είς τό άρμα τής δημοσίας γνώμης' 

ζωηρά, αύθωρεί άντιλαμβανομένη πάντων τών γεγονότων, έκφέρουσα τήν 
έπ’ αύτών κρίσιν αύτής άνευ πολλάκις πολλής περισκέψεως καί έμβριθείας, 

αυστηρά ή ελαφρά, κατά τάς περιστάσεις, ύπείκουσα είς τά έκάστοτε ρεύ
ματα, ασυνείδητος πολλάκις, δργανον ένοχων συμφερόντων, μή διστάζουσα 
ενώπιον ούδενάς μέσου απέναντι τοΰ σκοποΰ, εινε ή εύγενεστάτη αλλά πολ

λάκις καί ή άπαισιωτάτη δύναμις έν τή καθ’ημάς’κοινωνίιγ. Έν ,τή ιστορία 

τών νεωτερων έπαναστάσεων πάσης άποχρώτε.ως αποτελεί αείποτε τήν προ
φυλακήν ή έφημεριδογραφία' έν αύτή άποτυποΰνται οί πόθοι καί τά ιδεώδη 

τών λαών, αί θλίψεις αύτών, αί ελπίδες, και τά όνειρα' ή έφημερίς εινε 
τό έπινίκιον τοΰ Πινδάρου, ό ύμνος τοΰ Αισχύλου, ή κωμωδία τοΰ Άρι- 

στοφάνους, τοΰ Ίουβενάλη ή σάτυρα' ή έφημερίς εκπροσωπεί συγχρόνως, 
διά τής μεγάλης αύτής ποικιλίας, άπαντα τά ενδιαφέροντα τήν κοινω

νίαν ζητήματα περιλαμβάνουσα, πανταχοΰ είσδυουσα καί τά πάντα ένε- 

ρευνώσα, τήν έδραν τοΰ* πανεπιστημίου, τδ βήμα τοΰ κοινοβουλίου, τόν άμ
βωνα τής έκκλησίας, πλήρη τήν κίνησιν τοΰ δημοσίου πνεύματος θαρροϋντος 

ή άποκαρτεροϋντος' άπό τής έποχής τών 'Έπι,ατο.Ι&ν τοΰ Ίοντίον, εποχής 
άξιομνημονεύτου έν ταϊς χρονικοί; τοΰ ημερησίου^ τύπου, ή έφημερίς εινε άεί- 
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%οτε ή σ'Οενάρωτάτη φωνή τής, δημοσίας συνέιδήσεως, Πεφωτισμένη; ή πέ- 
πλανημένης" ή γαλλική έπανάστασις ύ.πέστη έπανειλημμένως τήν έπίδρασιν 

αύτής καί τό κράτος' καί σήμερον-, έν τή εποχή ταυτη τής κριτικής καί 
τής συζητήσεως, ποωταγωνιστεΐ ακμαία αείποτε καί ακατάβλητος δυναμ.ις 

έν τή κοινωνία, δυναμενη να καταβιβαση βασιλείς από τοΰ θρονου και να- 
συντρίψη στέμματα, νά φώτιση η να σκότισή την δημοσίαν γνώμην, να κα- 
ταστρέψή πατροπαραδότους θρησκευτικά; παραδόσεις, να δημ.ιουργηση νεα 

ιδεώδη καί καινούς θεούς έν τή συνειδήσει τής κοινωνίας, ίκανή ένί λόγφ 

νά πράξη’ πΧν αγαθόν καί παν πονηρόν κατά τάς περιστάσεις καί τδν πνε- 
οντκ άνεμον. Τοιαυτη ή δημ.οσιογραφια, ην τοσουτοι εδοξάσαν καί τοσουτοϊ 

ήτίμασαν έν τώ ίστορικψ αύτής βιω, αληθώς η πρώτη και ουχί η τέταρτη 

δύναμις έν τή πολιτείγ.
Διατυπών οΰτωσί τήν αποστολήν τής έφημερίδοςέν τή καθ’ημάς άοινωνίφ, 

καί ΰπο.δεικνύων τό πρόσωπον, ο παρέστησε κατά τήν εποχήν έκέίνην υπέρ 
τών πολιτικών τής Γαλλίας έλευθεριών ή δημ.οσιογραφιά, δεν δύναμαι ουδ 

οφείλω νά σιωπήσω τδνεφημερίδα άρχ_ομ.ενου τοΰ έτους εκείνου συ- 
Φτασαν, κατ’ έζοχήν ΐνα πολεμ.ήση τήν βουρβωνικην δυναστείαν, υπο τριών 

άνδοών, οΐτινες τοσοϋτον Ιπιφανές διέδραμάτισαν πρόσωπον έν τή γαλλική πο
λιτεία καί έν τοΐς γράμμασιν. Εννοώ τόν ’Αρμάνδον Καρρελ, τον Θιερσον, καί 
τδν έπιζώντα είσέτι ιστοριογράφον Μινίε. Έν τή εφημεριδι ταυτή εκορυφωθη 

άπασα ή ένέργεια καί άπασα ή τάκτική τοΰ κατά τής Παλινορθωσεως άγώ- 
νος* ύπό νέων άνδοών συντασσομένη, έλπίδων καί πίστϊως πεπληρωμενων^ 

άνέλαβε μ.ετά ζήλου τήν κατά τής μοναρχίας σταυροφορίαν, προσηλωσασα 
ιδίως έφ’ έαυτής άπασαν τήν προσοχήν τοΰ δημοσίου πνεύματος' ή βασιλεία 

υπεβλήθη είς άμείλικτον κριτικήν, ζφ’ ή; έμελλε νά έξέλθη ημέραν τινά τε- 

τρωυ.ένη καί άπνοος' χωρίς νά ..όποτιμηθή ή ένεργεια καί ή εργασία τών 
άλλων τής δημοσίας συνειδήσέως οργάνων, πρεπει ν’ άποδοθή εις τδν «’Εθνι

κόν» τδ σπουδαιότατον μέρος έν τή έργασί^ εκείνη. (ΓΗ νεα έφημερίς, λέγει 
ό Lanfrey* διάδοσιν διδασκαλιών ριζοσπαστικών κατά

τδ μάλλον καί ήττον, αΐτινες μέχρι τής στιγμή; έκείνης έχρησίμευσαν ώς 
πρόσχημά εις τάς συνωμοσίας... Ιίάτ’ ούδέν άπεμακρύνετο τή; πολιτικής 

Οέσεως, ήν έν τή στιγμή εκείνη ύπεστήριζον τά λοιάά όργανα τής φι
λελευθέρου άντιπολιτεόσεως. Διεκρίνετο δ’αύτών μόνον, ένεκα τής ζωηρότε

ρα; αύτή; πρός τήν ενέργειαν τάσέως, έπεκαλεΐτο μετ’ έκείνων τδν Χάρτην 

καί τάς εγγυήσεις αύτοΰ, αλλά μετά τόνου έπιθετικοΰ, έπιμόνου, άπο.φα- 
σιστικοΰ, παρέχοντος αύτή εξαιρετικόν χαρακτήρα καί δεικνύοντας τήν βού- 

λησιν τοΰ τηρήσαι αντί παντός τήν ύφισταμένην νομιμότητα." Άλλ’ έν τφ 
τέλει έκάστου τών άρθρων τής έφημερίδο; διεφαίνετο ή έξωσι; τών Βουρβω-

1 Laufrey, Etudes et portraits politiquos.—Armand Carrel, 
ΤΟΜΟΣ A', ΔΥΓΟΓΣΤΟΣ 1880 
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νων ώς τά μόνον μέσον άποδόσεω; άσφαλείας είς τον τόπον, ενώ τά πνεύ

ματα συνφκειοΰντο βαθμηδόν μετά της ιδέας ταύτης. »

Ό 'Εθνικός διευθυνόμενος, κατά τό πρώτον τής έκδόσεως αύτοΰ έτος, ύπό 

τοΰ Θιέρσου, τη ζωηρ^ συνεργασίφ τοΰ Άρμάνδου Καρρέλ, έ'μελλε νά κατα

στεί έντός ολίγου ό σημαιοφόρος τοϋ κατά της Παλινορθώσεως άγώνος.Άμφό- 

τεροι παρίσταντο κατά πρώτον ύπό τούς αίσιωτέρους οιωνούς έπ'ι τοΰ πολίτικου 
σταδίου* Ό Άρμάνδος Καρρέλ, έν τή ανατολή τοΰ δημοσίου βίου του, πλήρης 
ελπίδων, αρεστός καί παρ’ αύτοΐζ1 τοΐς έχθροΐς του, άντικείμενον τών κρυφίων 

πόθων της γαλλικής δημοκρατίας, ητο ό δημοτικώτατος τών άνδρών τής 

εποχής έκείνης, ού μόνον ώς πολιτικός χαρακτήρ, άλλά καί ώς τελεία ηθική 

προσωπικότης’ ήτο πράγματι ό αμίμητος καί άκηΜβωτος Βαγίάρδος τής 
δημοκρατίας' ή νεώτέρα γαλλική ιστορία δέν έ'χει νά έπιδείζη ώραιότερον 

καί ίπποτικώτερον πολιτικόν χαρακτήρα" δικαιώματι αρετής κα’ δικαιώματι 

εύφυί'ας, ήτο προωρισμένος ύπό της μερίδος αύτοΰ ώς ό μέλλων αρχηγός καί 
διοργανωτής της γαλλικής δημοκρατίας.Έγεννηθη διά νά διοική- είχε πάχτωχ 

ήμων <5 κύριος, Ιλαγζ περί αύτοΰ ό γέρων στρατηγός Ααφαγίέτης, έλάχιστον 
διά της φράσεως ταύτης άποτίνων θαυμασμόν είς τό πνεΰμα τυΰ άνδρός καί. 
είς. τάς έλπίδας, άς ΰπέσχετο έν τω μέλλοντι' ό πρόωρος, ό τραγικός αύτοΰ 
θάνατος έπί της ίουλιανής μοναρχίας, διήγειρε καθολικήν συγκίνησιν έν Γαλ

λία μεταξύ πασών τών πολιτικών μερίδων, ή δ’ έπί τ-?ί άπωλεί<η αύτοΰ έν- 

τύπωσις ήτο μία τών υψηλών έκείνων στιγμών έν τώ βίφ ενός λαοΰ, καθ’άς 

ούτος^ έπιλανθανόμενος τών προσωπικών συμπαθειών η αντιπαθειών, τών 
πρόσκαιρων συμφερόντων τής ημέρας, άφίεται καθ’ ολοκληρίαν είς τάς ειλι
κρινείς όρμάς τής καρδίας του, άδιαφορών διά τήν άρχήν, ητις διαχωρίζει 

αύτόν άπό τοΰ πολίτου, ού την απώλειαν πενθεί ή πατρίς, άποβλέπων δ’ 
είς τόν άνδρα, άώρως, πριν ή άναπτύξη πάσαν αύτοΰ την άτομικότητα καί 

ενέργειαν, άπολλυμενον.
Εί καί διάφοοος κατά τό μάλλον καί ήττον τοΰ συνεργάτου αύτοΰ ό Θι- 

έρσος κατά τόν χαρακτήρα, έκέκτητο έν τούτοις πάσαν την δραστηριότητα 

αύτοΰ καί ενέργειαν, άκατάβλητος πρό τών έκάστοτε προσκομ.μάτων, φανα
τικός μοιρόδοξος, μηδέποτε άπολέσκς την είς τόν εύμενη άστέρα του πίστιν' 

δ- υ.ακρός βίος του ύπήρξεν έργασία καί πάλη' έν ταύτη άνετράφη, άλλ’ ούτε 

άπεθαρούνθη ποτέ ούτε έκλονίσθη’ έίργάζετο καί έπάλαιε άπό τής στιγμής 
έκείνης, καθ’ ην άπορων παντός μέσου καί πάσης έλπίδος, έλπίζων μόνον είς τό 
τάλαντον της εύφυίας του, ήρχετο εις Παρισίους άγνωστος καί πενης, έδημιούρ- 

γει μ.όνος την τύχην του έν τή κατά της Παλινορθώσεως πάλη,.καθιστάμενος 
είς τών κυριωτάτων μοχλών της ίουλιανής έπαναστάσεως,καί εΐτα τής ίουλι- 
ανής μοναρχίας, κατά τάς πρώτας αύτης ημέρας, άλλ’ είς την πτώσιν της 
όποιας ούκ ολίγον συνετέλει καί αύτός βραδύτερον έκ τής πρός τόν Γυιζώτον 

πολιτικές αύτου άντιζηλίίρς· έπάλαιε κατά τών υπερφιάλων θεωριών τοΰ 
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επαναστατικού κοινωνισμοΰ τοΰ 1848, καί άκολούθως κατά τοΰ πολιτικοϋ 

τολμήματος καί τοΰ κυβερνητικοΰ συστήματος τής δευτέρας αύτοκρατορίας, 
ήν διεδέχετο λόγφ ίκανότητος καί πείρας, προσενεγκών σπουδαιοτάτας ύπη* 
ρεσίας είς την ήκρωτηριασμ.ένην καί κινδυνεύουσαν έζ εσωτερικών καί εξω

τερικών πολεμίων πατρίδα του' έπάλαιεν άκολούθως, έν πλήρη ήδη γήρ^ς, 
κατά τών εναντίον του συνωμοσάντων αντιδραστικών στοιχείων της γαλ

λικής κοινωνίας, μετά τήν ν.έαν τών πραγμάτων άποκατάστασιν, καθ’ ών 

άν ζών δέν έθριάμβευσεν, άλλά κατίσχυε μετά θάνατον, τοΰ πολιτικοϋ 
Οΐύτοΰ δόγματος κη δημοκρατία έ'σται ή συντηρηρικη $ θέλει καταστραφίί» 
γενομένου ηδη συμβόλου ίσχυράς πολιτικής μερίδος έν Γαλλίιη' δύναταί 

τις νά μη τόν άγαπ$, νά μή τόν ύπολήπτηται κατά τό μάλλον καί ήττον, 
ν’ άποδίδη ού σμικράν καί είς αύτόν ένοχήν έπί τοΐς τελευταίοις παθήμασι 
τής Γαλλίας, άλλά δέν δύναται νά μή όμολογήση άπροκαλύπτως τόν θαυ
μασμόν αύτοΰ πρός τόν άνδρα, δστις, άρξάμενος έκ τοΰ μηδενός, κατόρθωσε, 

διά τής ισχύος καί τής έργασίας τοϋ πνεύματός του, νά πρωταγωνιστήση έπί 
τής συγχρόνου πολιτικής σκηνής τής Εύρώπης, Ονήσκων δέ νά έγείρη τοιαύ- 

την συγκίνησιν καί τοσοϋτον πένθος μεταξύ πασών τών κοινωνικών τάξεων 
έντός καί έκτος τής Γαλλίας, δσον σπανίως διήγειρεν άνήρ έν τ·η ίστορίιγ. . .

Τοιοΰτοι ήσαν οΐ δύο άνδρες, οί άγνωστοι σχεδόν τής προτεραίας, οΐτινες 

ετίθεντο έν τή προφυλακή τής φάλαγγος έν τφ κατά τών Βουρβώνων άγώνι 

τής γαλλικής έλευθερίας, καί οΐτινες έχυνον όλων αύτών τό πνεΰμα κα'ι δλην 
τήν ένέργειαν έπί τών στηλών μιας έφημερίδος. Μία έφημερίς είνε ιδέα’ άν 
αυτή έ'χει πίστιν, έ'χει ζωήν, ό δέ Θρίαμβός της θάσσον ή βράδιον μέλλει 
νά έξασφαλισθή, θριαμβευούσης τής αρχής, ήν ζητεί νά πραγματοποίησή έν 

τή κοινωνία.
‘Η δυναμις αυτή τοΰ « Εθνικού » κατεδείχθη άπό τών πρώτων ήμερών 

τής έμφανίσεως αύτοΰ, άλλ’ ιδίως άφ’ ής στιγμής μαχόμενος κατά τών αυ
ταρχικών τάσεων τής βασιλείας, έδημοσίευε τό περιώνυμον έκεΐνο άρθρον ύπό 
τήν έπιγραφήν ό β,ασι.Ιεύς βασι.Ιεύει ά.ΙΙα Sir κυβιρ^α' τό άρθρον τοΰτο-, 

γραφέν ύπό τοΰ Θιέρσου, έμποιήσαν πρωτοφανή αί'σθησιν έν Γαλλίιγ κατά τήν 
έποχήν εκείνην, έ'μελλε νά καταστή βραδύτερον τό άντικείμενον πολλών 

συζητήσεων τής πολιτικής έπιστημης’ δέν έξετάζω τήν άληθειαν αύτοΰ ή τό 
ψευδός· μνημονε^^μόνον τό γεγονός, έξ ού καταδείκνυται ή φλεγμαίνουσα 

καταστασις τοΰ δημοσίου πνεύματος κατά τάς τελευταίας τής Παλινορθώ- 
σεως ημέρας. Ό βασιΛεύς βασιλεύει, άΛΛδ, Sir κυβέρνα’ ήτο ή Ιίανσάνδρα 
τής δημοκρατίας, άπισθεν μυστικού χρησμού κρυπτομένη, ΐνα ζαταστηση τήν 
εντυπωσιν ανωδυνωτεραν, προλεγουσα τήν προσεχή πτώσιν τής μοναρχίας* 

εντεύθεν ο πανικός αυτής καί ή απελπισία’ τό θάρρος δέ καί ή πεποίθησις 
τής δημοσίας γνώμης, άνηβώσης καί διατυπούσης τά άπαράγραπτα αύτής 

..δίκαια ύπό τήν πνοήν τής έλευθέρας1 συζητή«ως. .« Ή Γαλλία, ίλεγεν 
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έν τώ άρθρφ αύτοϋ, θέλει νά κυβερνηθή άφ’ έαυτής, διότι δύναται' θέλει 

έπικληθή τοϋτο πνεΰμα δημοκρατικόν ; Τόσφ τό χειρότερον διά τούς άρε- 
σκομένους νά φοβώντάι άπό τών λέξεων. Τό δημοκρατικόν τοϋτο πνεΰμα, άν 
θέλωσιν, ύφίσταται, έκδηλοΰται άπανταχοΰ, καϊ. καθίσταται αδύνατον νά 

κατασταλή.
«Δύο ύπάρχουσι σήμερον εί'δη κυβερνήσεως είς χρήσιν έν τώ κόσμφ πρός 

ίκανοποίησιν τοϋ πνεύματος τούτου : τό αγγλικόν και τό αμερικανικόν. Διά 
μέν τοΰ πρώτου, ό τόπος εκλέγει έντολοδόχους τινάς, οΐτινες διά μηχανισμοί» 

άπλουστατου ύποχρεοΰσι τόν μονάρχην είς την εκλογήν τών προκρινόμενων 
ύπ’ αύτοΰ υπουργών, ύποχρεοΰσι δέ τούτους νά κυβερνώσι κατά την θέλησίν 

των. Διά τοΰ ετέρου δέ ό τόπος εκλέγει τούς έντολοδόχους του, τούς ύπουρ- 
γούς του, κατάπάσαν δέ τετραετίαν καί αύτόν τόν άρχοντα τής πολιτείας.

«Ζωηρά κα'ι γενναία πνεύματα ήθελον προκρίνει τό δεύτερον. Άλλά τό 
πλήθος έ'χει αόριστόν τινα φόβον πρό τών ταραχών της δημοκρατίας· τά δέ 
θετικά πνεύματα ύπολογίζοντα την γεωγραφικήν κα'ι στρατιωτικήν θέσιν 

τής Γαλλίας, τόν χαρακτήρα αύτης, τούς συμπαρομαρτοδντας έν τή εκλογή 
ενός προέδρου θορύβους, τάς έκ τοΰ εξωτερικού ραδιουργίας κατά την ημέ

ραν της εκλογής ταύτης, την άνάγκην μονιμότητος έν μεσφ της κινήσεως 

τοϋ άντιπροσωπικοϋ καθεστώτο'ς, τά θετικά πνεύματα άποκροόουσι τό δημο
κρατικόν είδος. Και ούτως ό άόριστος φόβος τών μέν, καί ή σκέψις τών δευ- 
τέοων άποτελοΰσι προτίμησίν τινα ύπέρ τοΰ μοναρχικού είδους». Καί έπί 
τέλους κατέστρεφε τό άρθρον αύτοΰ διά τής άπειλής, οτι έν η περιπτώσει 

ή μοναρχία δέν θέλησή νά διαβή την Μάγχην, η Γαλλία θά διαβή τάν 

άτλαντικόν...

Τοιοΰτον ήτο τό πρόγραμμα καϊ ή πεποίθησις κατά το μάλλον κα'ι ήττοΜ 
δλων τών φιλελευθέρων της έποχής εκείνης· ό «’Εθνικός» δέν εξέφραζε μόνον 

προσωπικήν των συντακτών αύτοΰ σκέψιν, άλλ’ ήτο ή πολίτικη ομολογία 
όλοκλήρου κόμματος, τοΰ ζητόΰντος έν ούτωσί άνωμάλοις καιροϊς νά' συμβϊ- 
βάσγ) την τάξιν μετά της έλευθερίας, άνευ της βλάβης έκατέρας τούτων' at 

περιπέτεια', καί αί δοκιμασίαι της μεγάλης δημοκρατικής έπαναστάσεως έφέ- 
ροντο ζωηραί έ’τι έν τη μνήμγι της μετ’ έκείνην γενεάς, ώστε έθεωρεΐτο τόλ
μημα οίαδηποτε δημοκρατική απόπειρα, μέλλουσα κατά πάσαν πιθανότητα 

ού μόνον νά διακυβεΰσγ] την εσωτερικήν τάξιν, άλλά καΐ^ρ προκαλεσγ) την. 
δυσπιστίαν και την άντίδρασιν έκ τοΰ εξωτερικού, ένθα έθριάμβευεν έτι καθ’ 

ολοκληρίαν η έν έ’τει 4845 έγκαινισθεϊσα άντίδρασις τών κυβερνήσεων κατά 
τής έλευθερίας καί τών δικαιωμάτων τών λαών' ούτω δέ κατ’ άπομίμη- 

ff’iv τής ’Αγγλίας έπλάττετο πολιτικόν τι ιδεώδες, μέλλον νά συμβιβάσω 
δυο φύσει διεστώτα άντικείμενα — την έλευθερίαν τοΰ λαοΰ μετά τοΰ κύρους 

τής μ.οναρχίας. Ψευδής συνδιαλλαγή ! δυναμένη ίσως έπϊ μίαν στιγμήν νά 
φαράξή τά$ πολιτικά; χίμαιρας, τοΰ ΐδεολόγου, άλλ’ ούδέποτε νά λαβή 
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πλήρη ύπόστασιν” έν τούτοις κατά τήν εποχήν έκείνην ή θεωρία αύτη 

έλογίζετο ώς ή μόνη πανάκεια, ή δυναμένη νά θεραπεύση τήν νόσον, 
ύφ’ ής έ'πασχεν ή Γαλλία καί ν’ άποκαταστήση έν αύτή τήν πολιτικήν 

έλευθερίαν. Ούτως ήρμήνευε μ.εταξύ άλλων τήν νέαν ταύτην πολιτικήν σύλ* 

ληψιν αύτό; ό Θιέρσος. «”Αν αύτη εΐνε ή αληθής βασιλεία, εΐνε έπίσης ή 
αληθής δημοκρατία, άλλά δημοκρατία άνευ καταιγίδος. ’Έχει και αύτη τάς 

κινήσεις αύτής, τά πάθη, τάς άστραπάς τής εύγλωττίας, τάς εξάρσεις, τάς 

αιφνίδιας πτώσεις, άλλά πάντα ταΰτα ύπό κανονικότερου και ωραιότερου 
τύπον. "Εχει τούς καίσαρας έπίσης, άλλ’ οί καίσαρες αύτής εΐνε οί Τσίάταμ, 

■οΐ Πίττ, οι Κάνιγγες, ίστάμενοι ούχί έπί κεφαλής στρατών, άλλ’ έπί κεφα
λής πλειονοψηφιών, άνατρεπόμενοι ούχί ύπό στρατών, άλλ’ ύπό πλειονοψη.- 
ιφιών. Δέν φονεύονται, άλλ’ άποστέλλονται είς τήν βουλήν τών λόρδων.Ούτως, 

έν τίί μοναρχική ταύτν) δημοκρατία, τό πνεΰμα ύψοΰται χωρίς νά σφετερι- 
σθή, νά άφανίσγ), νά άνατρέψη τήν πολιτείαν. Ή άλήθεια διεισδύει, αποκα
λύπτεται, ή άνθρωπίνη καρδία συγκινεΐται, ικανοποιείται, βασιλεύει δέ ή 

τάξιςν,..
’Απέναντι τοιούτου πολίτικου ιδεώδους, ποικίλως άναπαρισταμένου ύπό τοΰ 

καθ’ ημέραν τύπου, ή Παλινόρθωσις δέν ήδύνατο ή νά καταρρέν) καθ’ έκά
στην έν τή δημοσίγ: συνειδήσει. Ειχεν άπολέσει πάν αύτής γόητρον, ούδ’ 

■ητο δυνατόν νά στηριχθή άλλως ή διά τής βίας, μέχρι τοΰ πολίτικου τολ- 
μ.ήματος, τό όποϊον άπό πολλοΰ ήδη έμελέτων οί περί τόν Κάρολον, ώς τό 
τελευταίου μέσον τής στηρίξεως τοΰ σαλευομένου θρόνου.’Ήδη, άρχομένου τοϋ 

Ιουλίου, τά σημεία τών καιρών ζαθίςαντο όσημέραι καταφανές’®ρ»! καϊ άπει- 
λητικώτερα" τό δημόσιον πνεΰμα έξηγείρετο ζωηρότερου, έρεθιζόμενον ύπό 

τοΰ τύπου και τών όσημέραι άνησυχωτέρων καθιστάμενων πολιτικών συλ
λόγων, ιδίως δ’ άφ’ ό'του τθ υπουργικόν συμβούλων, έν συνεδριάσει τής 7 ’Ιου
λίου, άπεφάσιζε τό πολιτικόν τόλμημα, μεθ'δλας τάς άντιθέτους παραινέ

σεις τοΰ πρίγκιπος Μεττερνίχου καί τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου, προβλε- 
πόντων δικαίως οτι τό πολιτικόν τοΰτο τόλμημα ήθελεν έχει άφευκτου συνέ

πειαν τήν άνατροπήν τής δυναστείας.
Έ'πί τέλους, ό κΰβος έρρίφθη· ή μοναρχία έστελλε τό χειροκτίου τοΰ άγώ- 

νος κατά τής όσημέραι τολμηροτέρας καθιστάμενης δημοκρατίας. Τή 2 6 
Ιουλίου, ό έπίσημο; Μγκιίτωμ έδημοσίευε τά βασιλικά διατάγματα, δΓ ών 

ή'ρετο ό Χάρτης καϊ άνατρέπετο τό πολιτικόν καθεστώς τής Παλινορθώσεως' 
ή σύνοδευουσα τά διατάγματα ταΰτα έ'κθεσις ήτο βιαία προσβολή κατά 
τής έλευθερίας τοΰ τύπου καί πρόκλησις κατά πάσης έλευθέρας διαδηλώ- 

σεως τής κοινωνίας' «θορυβώδης δημοκρατία, έλεγεν, ής ή έπίδρασις έκτεί
νεται μέχρι τής νομοθεσίας, τείνει ν’ άντικαταστήσγ) τήν κανονικήν έξου - 
σίαν. Αύτη δεσπόζει τών έκλογών διά τών εφημερίδων, καϊ τών μακράν δια- 

κεχυμένων συλλόγων' καθ’ οσον δ’ έξαρτάται άπ’ αύτής, παρεμποδίζει τήν
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', xtZ'J τοϋ δικαιώματος 
μέτρα σωτηρίας. Τοΰτο δέ τό δίκαιον 
εδρεύει εν τί) φύσει τών πραγμάτων» 

ταγμάτων διηυθυνετο κατά τοΰ τύπου., 
δυναμιν ενοχλησαντος τήν κυβέρνησιν·. 

■αίρεται" ούδεμία έφημερίς, ούδέν ■ 
ιδρυμένου έ μέλλον νά ίδρύθη, καί
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κανονικήν έζάσκησιν τών δικαίων τοΰ στέμματος, ΐνα διαλύση την βουλήν 
τών αντιπροσώπων, τουτέστι κλονίζει τό σύνταγμα.... δέν υπάρχει κυβέρ- 
ν.ησις δυναμένη νά έ'χη ύπόστασιν, άνευ τοϋ δικαιώματος τοΰ λαμβάνειν 

εινε άρχαιότερον τών νόμων, διότι 

. Τό πρώτον τών φονικών τούτων δια- 

τοΰ υπέρ πασαν άλλην· κοινωνικήν 
«Ή ελευθερία τοΰ τύπου, έ'λέγε-ν, 

περιοδικόν ή ημιπεριοδικόν σύγγραμμά, 

ι περί οίουδηποτε- άνττκειμένο.υ πραγμ,α* 
τευομενον, δύναται να δημοσιευθη εν τφ μελλοντι, άνευ προηγουμένως έζαι- 
τηθ;είσης άδειας ύπό τοΰ τυπογράφου καί τοΰ εκδότου. Αδτη δέ· η άδεια 
δέον ν ανανεωται κατα πασαν τριμηνίαν, δυναμ.ενη καί νά άνακληθη».

Τό πρώτον διάταγμα άπέβλεπεν εις την κατάργησιν της ελευθερίας τοϋ 
τύπου" τό δεύτερον είς την διάλυσιν τές μόλις έχλεγείσης βουλής τών Αντι

προσώπων, διά τοΰ τρίτου είσήγοντο πολλοί περιορισμοί είς τόν εκλογικόν 

νόμον, έξαρ.τωμένης σχεδόν είπεϊν τές εκλογές άπό της αύθαιρεσίας της 
κυβερνησεως, τέταρτο,ν διάταγμα συνεκάλει τό Κοινοβουλίου διά τόν μήνα 

σεπτεμβριον, πέμπτου δέ καί τελευταίου έκάλει είς. τό συμβούλιου της ’Επι

κράτειας αριθμόν, τιυα άκρων ζηλωτών τοΰ μοναρχ.ικοΰ, καθεστώτος. Ούτω 

το πολιτικόν τολμημρρ είχε τελεσθη καθ ολοκληρίαν ύπό της κυβερνησεως"· 
υπελειπετο δ’ ήδη να γνωσθη ή θεσις, έν έ’μελλε νά λάβη τό έθνος άπέναντι 
τές νέας ταύτης καταστάσεως, δι’ ής ένεκαινίζετο έν Γαλλία τελείως τό 

βύστημα πραγματικές άπολ,ύτου μοναρχίας,
‘£6 δημοσιογραφία, ητις είχε την τιμήν νά προγραφή πρώτη διά τών δια

ταγμάτων τούτων, λαμβάνει άμα καί την πρωτοβουλίαν τές διαμαρτυρή- 

σεως κατά- τοΰ. πολιτικοϋ. τολμήματος, καί της σοφιστικές ύπό της κυβερ

νησεως ερμηνείας· τοϋ 14ου άρθρου τοΰ συνταγματικού χάρτου :· «leroi 

fait les reglements et ordonnances poue lex^cution des Iois et la surety 
de I’^tat»,1 καθ’ δ έδικαιολογοΰν-το τά αύθαίρε-τα διατάγματα, τά έκ- 

δοθέ ντα ύπό τοΰ Καρόλου δέκατου κατά τές ελευθερίας τοΰ τύπου καί 

περί νέου εκλογικού βουλευτικοί νόμου. Οί συντάκται του ’Εθνικού, τές 

•Σφαίρας, τοΰ Χρόνου, έν οίς πρωτεύουσιν ό ©ιέρσος, ό· Μινίβ. ό Πέτρος Λερού, 
ό Κάρολος Ρ.εμυζά,ό Άρμάνδος Καρρέλ, άν.δρες πρωτα-γωνιστουντες· έν τη επι

στήμη καί έν τί) πολιτείιη, συντάττουσιν άπό κοινοΰ καί ύπογράφουσι μετά τών 
πλείστων έν Παρισίοις δημοσιογράφων την περιώνυμον εκείνην κατά τοΰ πο
λίτικου τολμήματος τές κυβερνησεως διαμαρτύρησιν, ύπό τοΰ Θιέρσου συντα- 

χθεϊσαν, ήτις ύπέρξε τό προανάκρουσμα τές έπαναστάσεως. Τό τέλος τές 
γενναίας ταύτης διαμαρτυρήσεως είχεν ούτως :

1 Ό βασιλεύς κανονίζει κ»ί διατάσσει τα κάτι» τήν Ικτε'λεσιν τών νόμων κα.ί τήν Ασφά
λειαν τ!)ς πολιτεία;. . ■

’8 Σήμερον η κυβέρνησις παρεβίασε τούς νόμους, συνεπώς άπελυθημεν τές 
δποχρεώσεως της είς αύτην ύπακοης" θέλομεν προσπαθήσει νά δημοσιευσωμεν 

τά φύλλα τών εφημερίδων ημών, χωρίς νά ζητήσωμεν την έπιβληθεΐσαν 
ήμΐν άδειαν, θέλομεν δέ άποπειραθη, όπως σήμερον, τουλάχιστον, δυνηθώ- 

μεν ν’ άκουσθώμεν καθ’ άπασαν την Γαλλίαό.
« Θέλομεν εκπληρώσει πάν δ,τι τό καθήκον ήμών ώς πολιτών επιβάλλει.

« Δέν δυνάμεθα νά διαγράψωμεν τά καθήκοντα ταΰτα είς τό παρανόμως 

■διαλυθέν κοινοβούλιον, άλλά δυνάμεθα νά τό ίκετεύσωμεν, έν όνόματι τές 
Γαλλίας, δπως στηριζόμενον έπί τοΰ προφανούς δικαίου του, άντιστή, δσον 
τό έπ’ αύτφ, είς την παοαβίασιν τών νόμων. Τό δε δίκαιον τοΰτο είνε επί

σης βέβαιον, δσον καί εκείνο, έφ’ ού βασιζόρ.εθα. Τό πεντηκοστόν άρθρον τοΰ 
συνταγματικού χάρτου λέγει, δτι ό βασιλεύς δύναται νά διάλυσή την βουλήν 

τώνάντιποοσώπων, άλλ’ είς τοΰτο είνε άνάγκη, δπως αύτη δφισταται συν
τεταγμένη είς κοινοβούλιον καί συνεδριάζουσα καί όπως αυτή υποστηριζή σύ

στημα δικαιολογούν την διάλυσιν αύτές. Άλλά πρό τές συγκαλέσεως καί τοΰ 
σχηματισμού τοΰ κοινοβουλίου ύπάρχουσιν έκλογαί μονον. Λοιπον, ούδαμοΰ ο 

συνταγματικός χάρτης λέγει, δτι ό βασιλεύς δύναται νά άκυρωσν) τάς έκλο- 
γάς. Διά δετών δημοσιευθέντων σήμερον διαταγμάτων άκυροΰνται αί έκλο- 
■γαί, συνεπώς ταΰτα είνε. παράνομα, διότι διατάττουσι πράγμα άπαγορευό- 
μενον ύπό τοΰ Χάρτου. Οί έκλεχθέντες Αντιπρόσωποι, οί συγκεκλημενοι δια 

σην τρίτην Αύγούστου, είνε καλώς καί προσηκόντως έκλελεγμ-ενοι καί βυγ- 
κεκλημένοι. ’Εχουσι τά αύτά δίκαια τών τές προτεραίας. Ή Γαλλία ικε
τεύει αύτούς νά μη τό λησμονήσωσιν’ όφείλουσι δε νά πράξιρσι παν β, τι δυ- 

νηθώσι, πρός·κα.τίσχυσιν τοΰ δικαίου τούτου.

. «'Η κυβέρνησις άπώλεσε σήμερον τόν χαρακτέρα τές νομιμοτητος τδν
,άπιβάλλοντα την ΰπακοην. Άνθιστάμεθα κατ’αύτές διά πάν τό άφορών είς 

ημάς" άπόκειται δ’ είς την Γαλλίαν νά κρίνγι μέχρι τίνος σημείου οφείλει νά 

έπεκταθή ή ιδία αύτης Αντίστασις. »
Ή διαμαοτύρησις αυτή τοΰ τύπου έκράτυ.νε τό δημόσιον φρόνημα, η 

δέ δυσαρέσκεια τοΰ λαοΰ άπό στιγμές είς« στιγμήν καθίστατο ζωηρότερα, 
ιδίως άμα έγνώσθη ότι ό δούζ της "Ραγούζης Marmont, δ στιγματισθείί 

άλλοτε ύπό τοΰ Ναπολέοντος, ώς άνάνδρως έγκαταλιπών αύτόν έν έ'τει 1 814’ 

καί γενόμενος παραίτιος της πτώσεως τοΰ αύτοκράτορος καί τές καταστρο
φές της Γαλλίας, δτι ό μοιραίος ουτος άνήρ, τοΰ όποιου τό δνομα έν τή δη- 

μοτικγ! συνειδήσει έσήμαινε προδοσίαν, διωρίσθη διοικητής τές έν Παρισίοις 
φρουράς. 'Υπήρχε τι άπαίσιον έν τώ διορισμώ τοΰ άνθρώπου τούτου, δ δέ 

λαός τών Παρισίων έζελθών τές φαινομενικές αύτοΰ γαλήνης, έπόθει ηδη 
την πάλην. Την οργήν τοΰ λαοΰ ηρζατο συμμεριζομένη έπίσης έ τάξις 
των άστών, ήτις άπό πολλοΰ ήτο πολεμίως πρός την. κυβέρνησιν διατε

θειμένη. *Β διαταχθεϊσα στρατιωτική ήίνησις ^αί αΐ έχθρικάί περιπολία; έν 
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τ^) πόλει τών ΙΙαρισίων έπήνεγκον άνάλογον άντίδρασιν' ή κατά τής εξου
σίας άντίστασις ή'ρχετο ήδη' έρρίπτοντο λίθοι κατά τών στρατιωτών, όδο.- 
φράγματα δέ ύψοΰντο έν ταϊς κυριωτέραις όδοϊς τής πόλεως, παρακωλύοντα 
τήν έλευθέραν τών στρατιωτών διάβασιν, οΐτινες ήοξαντο πυροβολοϋντες κατά 

τοϋ λαοΰ τών Παρισίων,
.Ή έπανάστασις, ής τά προοίμια έσημάνθησαν ήδη τή 27 Ιουλίου, καθί

στατο. γενικωτέρα καί ζωηρότερα τήν άκόλουθον ήυ.έραν. Μεθ’ δλας τάς αυ
στηρά; διαταγάς τής αύλής κατά τής στάσεως, ό δού.ξ τής 'Ραγοόζης ήτο. 

λίαν μ.ετριοπαθής απέναντι τής επαναστατικής κινήσεως, άπεπειράθη μά, 

λίστα συνεννόησίν τινα μεταξύ έπιτρ.οπής τίνος έκ φιλελευθέρων αντιπροσώ
πων, έν.οίς διεκρίνοντο, ό στρατηγός Λαφαγιέτης καί ό. τραπεζίτης Λ.αφφίτ- 

πης, καί τής κυβερνήσεως, άλλ’ άνευ άποτελέσματος. Κάρολος ό δέκατος 
ούδαμώς ένόει νά συνδιαλλαγή μετά τής έπαναστάσεως* κκ'ι ούτως ή. 

πάλη έξηκολόύθει βιαιότερα' αίμα έχύθη ήδη, τό, όποιον καθίστα αδύ

νατον πάσαν συνδιαλλαγής σκέψιν. 'Π έπανάστασις, άτακτος, ασύντα
κτος, έζήτει αρχηγόν, δ,στις νά διοργανώσγ αύτήν, ικανήν ν’ άγωνισθή 

καί ν’ άντιταχθή κατά τών τακτικών επιθέσεων τής κυβερνήσεως. Έπί, 
τέλους, δέκα συντάγματα ε’κ τοϋ έπί τής πλατείας τής Βανδώμης έστρατο- 
πεδευμένου στρατοΰ έτέθησαν ύπό τήν αρχηγίαν - 

άνήκοντος είς τούς φιλελευθέρους καί άπο.λαύοντος μεγίστης δημοτικότητι 
οστις καί άπεδέχθη τήν πρότασιν 
γιέτης, δστις 

τοϋ στρατηγού Γερκρδου, 

. . . τ0Μ
ταύτην, καθ’ ήν στιγμήν ό, γηραιός Α'αφα- 

,ς ουδέποτε έπαύσατο έξασκών την άρχαιαν γοητείαν έπί τοϋ 

πνεύματος το,ϋ λαού, άνεγνωρίσθη ώς αρχηγός της εθνοφυλακής τών Παρι- 

1------ Τά δύο, ταΰτα γεγονότα έκρά-

έκ τών επιφανέστατων άντιπροσώ,- 

καθ’ ήν στιγμήν έγίνετο γνω.- 
οτόν/τό γεγονός τούτο, έν τή οίκίρς τοΰ τραπεζίτου Ααφφ.ίττου, δ,στις καί διε- 
τύπωσε παραχρήμα την έπομένην πρότασιν: «’Ο στρατηγός Λαφαγιέτης ανα
λαμβάνει τήν άρχηγίαν της εθνοφυλακής, ήν προ.σήνεγκεν αύ,τφ, έν τώ συμ- 

φέροντι τής άμύνης τής πρωτευούσης, εγκρίτων πολιτών επιτροπεία ο1).

Έν,ώ ή άντιπο,λί.τευ.σις έκρατύνετο, ή δέ έπανάστασις τοϋ λαοϋ έθριάμ- 
• βευεν, οί περί τήν κυβέρνησιν ένέμενον είς τό αυτό σύστημα· τής άντιστά- 

σεως. Μεθ’ δλας τάς περί συνδιαλλαγής αντιθέτους συμβο.υλάς τιν,ώ.ν τών, 
περί τήν αυλήν, δ βασιλεύς, έπινευο,ντος τοϋ ύ,πουργικοϋ συμβουλίου, - έπα-, 
νειλημμένως ήρνήθη. αΣυνεννόησις μετά τής στάσεως, έλεγεν, εινε παραί- 
τησις’ δ αδελφός μου άνέβη είς τό ικρίωμα ένεκα τών υποχωρήσεων του'· 
δέν θέλω νά τόν, ακολουθήσω'» οίκτρά άντίστασις, ήτις άν δέν ήνοιγεν εις 

τόν έπιμένοντα βασιλέα τήν πρός τό ικρίωμα άγουσαν, άλλ’ ώδήγει αυτόν, 

μετ’όλίγον είς τήν εξορίαν,

1Qt)e Rocha u IJistoire de la Bestaura lion.

βίων ύπό τής θριαμβευο.ύσης έπαναστάσεως 

τυναν τούς ενδοιασμούς επιτροπής τίνος ι 

πων τις άντιπολιτε.ύσεως,. συνεδοιαζούσης,

Καθ’ οσον αί ώραι παρήρχοντο, έπί τοσοϋτον πάσα συνδιαλλαγή μεταξύ 

βασιλείας καί έπαναστάσεως καθίστατο αδύνατος' άπόπειοαί τινές τών περί 

τήν αύλήν μετριοφρόνων έναυάγησαν, ένεκα τής ακαταλόγιστου επιμονής 
τών περί τόν βασιλέα, οΐτινες ουδέ λόγον ήθελον ν’ άκούσωσι περί συνεννοή- 
σεως, καί μόνον έν τή ΰστάτφ στιγμή τής κρίσεως ό βασιλεύς .άπεδέχθη 

τήν παραίτησιν τοΰ υπουργείου καί τόν σχηματισμόν νέου, συμπεριλαμνανο- 
μενών τοϋ στρατηγού Γεράρδου καί τοϋ Καζιμίρ Ιίεριέρου, οΐτινες προεξάρ- 

χοντες μεταξύ τής μετριόφρονος άντιπολιτειίσεως, ώς έκ τής περιωπής αυτών 
καί τής βαούτητος, ήδύναντο κατά πασαν πιθανότητα νά έπενέγκωσι τήν 

ποθουμένην συνδιαλλαγήν μεταξύ έ’θνους καί βασιλείας. Άλλ’ ή ονομασία 

Οίκτων ώς υπουργών ώς κάί ή άρσις τών περιωνύμων διαταγμάτων, ών τινα 

ιδίως προςκάλεσαν τήν κατάστασιν ταύτην, μετά πολλούς δισταγμούς έπιτευ- 

χθεΐσα παρά τοϋ βασιλέως, δέν έπήνεγκε τό αναμενόμενον αποτέλεσμα. Ή 
έπανάστασις είχεν ή'δη τελεσθή πλήρης κατά τάς τρεις ταύτας ημέρας τής 
πάλης' ούδεμία ήτο δυνατή πλέον όπισθοχώρησις, μόνον δέ ή μεταβολή τής 

δυναστείας ήδύνατο νά έπενέγκ-ρ τήν γαλήνην είς τό δημόσιον πνεϋμα. 
Ταιαότη ήτο ή γνώμη κατ’ εξοχήν τών συντακτών τοΰ «Έθνικοΰ » Θιέρσου 

καί Μιν’έ, ήν άσπάζετο καί ό μέγα ισχύων κατά τάς στιγμάς έκείνας Λαφ-, 
φίτης, έν τή οικίας τοϋ όποιου συνήοχετο ή έπιτροπεία τής βουλής τών αν
τιπροσώπων, "Αυτή δέ ή γνώμη καί κατίσχυσεν έπί τέλους, άφοΰ ή βασι

λεία τών Βουρβώνων δέν είχε τήν πρόνοιαν νά συνδιαλλαγή εγκαίρως μετά 

τής' έπαναστάσεως, πριν ή αύτη θριαμβεύσασα καθ’ ολοκληρίαν, κκταστή 

άπαιτητικωτέρα, είς ούδεμίαν πλέον έρχομένη συνεννόησίν μετά τής κατα- 

πιπτούσης βασιλείας,
Αλλά τι έζήτει ώρισμένως ή έπανάστασις; ύπέρ τίνος αρχής άνελάμ- 

βανε τόν αγώνα, καί οποίον κυβερνητικόν σύστημα έ'μελλε ν’ ώντικαταστήση 

άντί τής δυναστείας τών Βουρβώνων ; "Απαντα τά γεγονότα τών τελευταίων 
τούτων' ήμερών έπήλθον τοσοϋτον αιφνίδια καί απρόοπτα, άνευ προβεβουλευ- 

μένης τινός πολιτικής έργασίας, ώστε ούδεμία οριστική σκέψις έγένετο μέ- 

ταξύ τών προεξαρχόντων άνδρών τής μεταβολής περί τοΰ άντικαταστήσρν- 

τος τήν πίπτουσαν κυβέρνησιν νέου πολιτικοΰ συστήματος. Κατά τάς τρεϊς 
τελευταίας τής έξεγέρσεω; ημέρας, ή δημοσία γνώμη ήτο άπησχολημένη 

μάλλον διά τό ένεστώς, διά τήν διεξαγομένην πάλην μεταξύ λαοΰ καί κυ
βερνήσεως, ή διά τό μέλλον' ό τύπος άνέγραφε κατά πάσαν πρωίαν τά συμ- 
βαίνοντα, άλλ’ούδεμίαν εξέφραζε γνώμην περί τοΰ ποιητέου μετά τήν νίκην' 
τό πολύ πολύ μόνον έφημερίς τις έξαίρουσα τήν ανδρείάν καί γενναιοψυχίαν 
τοΰ άγωνιζομένου λαοΰ κατά δεσποτισμοΰ, ούδένα έχοντος λόγον ύπάρξέως, 
έζήτει τήν τρίχρουν σημαίαν, τό έπαναστατικόν τοϋτο σύμβολον τοΰ νέου, 

κοινωνικοΰ καί πολιτικού βίου του, άλλ’ άορίστως, χωρίς νά διατυπώσ·ρ όρι- 

. <?τικώτερόν τι καί ευκρινέστερο? διαγέγραμμένον πολιτικόν πρόγραμμα.
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Βεβαίως τδ σύμβολον τοΰτο τίίς νίκης έμελλε νά ήνε άμα τδ σύμβολον !
ριζικωτερ^ς πολιτικής μεταβολής, ούχί δ’ άπλώς μόνον εϊδικαί τινες παρα

χωρήσεις άπό τή; κυβερνήσεως. Τοϋτο δ’ ήτο άκριβώς καί τό πνεΰμα τών 

άγωνιζομενων έν ταϊς ήμέραι; έζ.είναις κατά τής δυναστείας τών Βουρβώνων* 
άλλ’ οΰύδεμία έφημερϊς εξέφραζε την περί τοΰ ζητήματος της διαδοχές γνώ

μην της, ΐνα μη διεγείρη ύπονοίας καϊ αντιδράσεις. 'Ο «’Εθνικός», τδ τολ- 
μηρώτατον τών οργάνων τοϋ τύπου κατά την έποχήν έκείνην, κα'ι τδ μεί- j
ζονα έξασκοΰν έπιρροην έπϊ τίίς δημοσίας γνώμης, έτήρει άξιοσημείωτον i

σιγήν έν τφ ζητήμκτι τούτφ’ μόνον δ’οί συντάκται αύτοϋ ύπεδείκνυον ήδη '
έν ιδιαιτέραις αύτών συνδιαλέξεσι τον Λουδοβίκον Φίλιππον, τον έκ τοΰ 

οίκου τίίς Αύρηλίας, ώς τόν άριστον ν’ άναβή έπϊ τοϋ θρόνου τίίς Γαλ
λίας, καθό έν τφ προσώπφ αύτοΰ δυνάμενον νά συμβιβάσει τό κύρος τίίς 

μοναρχικής παραδόσεως μετά τών αρχών της νεωτέρας πολιτείας διά τές 
έλευθέρας εκλογές αύτοϋ παρά της Γαλλίας. Ούτως ή ύπ-όδειξις αύτη τοϋ (
Λουδοβίκου Φιλίππου, ώς τοΰ καταλληλοτάτου, ν’ άναλάβγι τό βουρβω- 

νικόν στέμμα, ούδαμώς ύπήρξεν άπόρροια λελογισμένης καϊ προβεβουλευ,- 

μενης έκφράσεως της δημοσίας γνώμης, άλλά τυχαϊον γεγονός, κρύφα 
και κλοπηδόν άρπάσαν την ψήφον και την άποδοχην τοϋ έθνους. Ό 

λαός τών Παρισίων έπολέμησεν έκθύμως κατά τές παλινορθοίσεως,' άλλά 
δέν είχε διατυπώσει ώρισμένως, άκριβώς την βούλησιν αύτοϋ περί τίίς r

μελλούσης συντάξεως της χώρας. 'Γην έ'λλειψιν δέ ταύτην έγνώρισεν έπιτη" ί
δείως νά έπωφεληθή ή φατρία τών Αύρηλιανώ.ν, οΐτινες, συνελθόντες έν τφ 

μεγάρφ τοϋ τραπεζίτου Laffitte έσκέφθησαν περί της άναρρησεως τοϋ Λου
δοβίκου Φιλί,ππου εις τόν θρόνον της Γαλλίας, πριν ή ή δημοκρατική μερϊς 

σϋνερχομένη μετά τόν αγώνα, καϊ συσκεπτομένη περί τοϋ. μέλλοντος τίίς 
χώρας, διατύπωση την ιδίαν αύτής βούλησιν, καϊ ευχερέστερου κατορθώση νά 

έπιβάλη τάς ,άρχάς αύτής είς την δημοσίαν συνείδησιν. Μετά μικράν συζή- 

τησιν, ό Λουδοβίκος Φίλιππος έγένετο άποδεκτός ώς ό μέλλων βασιλεύς τίίς 

Γαλλίας. Καϊ ήδη έπϊ τών όδών τών Παρισίων άνεγινώσκετο η ακόλουθος 
προκηρυξις ύπέρ τοΰ πολίτου βασιλέως:

« Κάρολος ό δέκατος δέν δύναται πλέον νά έπανέλθη εις Παρισίους* έπέ- 
τρεψε νά ρεύση τό αΐμα τοϋ λαοΰ.

'« Ή δημοκρατία ή'θελεν εκθέσει, ημάς είς τρομερά; θύελλας' ήθελε διαι- ’

ρεσει ημάς μετά της Εύρώπης.
« Ό δούξ τίίς Αύρηλίας ούδέποτε ήγων;σθη έναντίον τιμών..

« Ό δούξ τίίς Αύρηλίας εινε πολίτης βασιλεύς.

« Ο δούξ τίίς Αύρηλίας είχε βαστάσει είς τό πυρ την τρίχουν σημαίαν'ό 
δούξ της Αύρηλίας δύναται μόνος νά βαστάση αύτην καϊ σήμερον πάλιν. Δέν 

θέλομεν άλλους.

α .Ό δούξ τής Αύρηλίας δέν εΐνε ενάντιος. Περιμένει τόν πόθον μας. "Ας » 

έκφράσωμεν λοιπόν τόν πόθον τοΰτον, έκεϊνος δέ θέλει άποδέχθή τόν Χάρτην, 

όπως ένοήσαμεν αύτόν καϊ ήθελήσαμεν. Θέλει νά λάβφ τό στέμμα αύτοϋ άπό 

τοϋ Γαλλικοΰ λαοΰ».
Ή τεχνικωτάτη αάτη προκήρυξις δέν ήδύνατο ή ταχέως νά έπενέγκη τά 

δι’ αύτης έπιζητούμενα άποτελέ,σματα.Δέν. συνεδέετο τφόντι ό ύποψήφιος στε- 

νώς μετά τών αναμνήσεων της δημοκρατίας, δέν ήτο ό υιός τοΰ περιλάλη
του Φιλίππου της Ίσότητος, ό δι’έλαχίστων. συνδεόμενος σχέσεων πρός τόν 
πρωτότοκον κλάδον της βουρβωνικής δυναστείας; Ή έκλογή ήτο κατάλληλος, 
ό δέλαός άπεδέχετο αύτην, έλλείποντος ετέρου υποψηφίου. Ύπελείπετο μό
νον ή έπίσημος αποδοχή τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου. Πρός τοΰτον, μεθ’ ετέρων 

δύο, μετέβη αύτός ό Θιέρσος εις την έν Neuilly κατοικίαν αύτοϋ, άνευ πολ
λής δυσχερείας κατορθώσας νά πείση αύτόν είς την άποδοχην τοΰ ύπό τής 

βουλήσεως τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ προσφερομένου αύτφ στέμματος. Ό αύρηλια- 
νός πρίγκηψ άπςδέχθη την προσφοράν ταύτην, πληρης δ’ ελπίδων ό αρχισυν
τάκτης τοϋ Έθνικοϋ έπανήρχετο είς Παρισίαυς, κομίζων είς τούς φίλους αύ

τοΰ καϊ ,όμόφρονας. τά εύαγγέλια τής επιτυχίας. ‘Ο Λουδοβΐκος,Φίλιππος με
τέβη εΐ’ς Παρισίους ώς τοποτηρητης τοϋ χηρεύοντας θρόνου τής Γαλλίας, ένεκα 

τής έξώσεως Καρόλου τοΰ δεκάτου, πρός τηρησιν τής τάξεως και πρός απο
φυγήν τοΰ εμφυλίου πολέμου κα'ι τής αναρχίας.Οί δέ έν Παρισίοις διαμένοντές 
άντιπρόσωποι τή; Γαλλίας, μετά βραχεϊαν συνδιάτκεψιν,συνέταξαν καϊ άπηύ- 

θυναν τήν έπομένην προκήρυξιν είς τόν γαλλικόν λαόν. ’’'Ητο τό πρόγραμμα 

τής νέας τών πραγμάτων τάξεως, τής έγκαινιζομένης διά τής έπαναστάσεως 
τοΰ Ιουλίου. Συντάκται τής προκηρύξεως ταύτης ήσαν τέσσαρες τών-δια

πρεπέστατων ηγετών τής πολιτικής μερίδος, ύπό τήν πρωτοβουλίαν τής ο

ποίας έτελέσθη κατά τό μάλλον και ήττον ή νέα μεταβολή: ά Βενιαμίν Κων- 
στάντιος, ό Μπεράρ, ό Βιλλεμκϊνος, ό Γυιζώτος. Ή προκήρυξις έξετίθει καϊ 

επηγγέλλετο είς τόν γαλλιλάν λαόν τά άκόλουθα, έν οϊς ιδίως έκφράζονται 

αί άρχαϊ καϊ αί πεποιθήσεις τής. μερίδος, ή'τις είχε κυβερνήσει τήν Γαλλίαν 

κατά τά δέκα οκτώ έτη τής βασιλείας τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου.

α Γάλλοι! Ή Γαλλία είναι έλευθέρα. Ό άπολυτισμός ανύψωσε τήν. ση
μαίαν αύτοϋ, άλλ’ ό ηρωικός λαός τών Παρισίων κατέβαλεν αύτήν. Οί πρόσ- 

βληθέντες Παρίσιοι, όπλισθέντες ύπέρ τής ιερά; ύποθέσεως, ή'τις μάτηνίεΐχε 

θριαμβεύσει κατά τάς έκλογάς, κατήνεγκον τήν νίκην. Δύναμις σφετερι- 
σθεΐσατά ήμέτερα δίκαια, ένοχλήσασα τήν ήμετέραν γαλήνην, ήπείλει συγ
χρόνως τήν Γαλλίαν καϊ τήν τάξιν. Έπαναλάμβάνομεν κα'ι πάλιν τήν κτ.ή- 
σιν τής ελευθερίας καϊ τής τάξεως. Ούδέν πλέον έχομεν νά φοβώμεθα περί 
τών καλώς κτηθέντων δικαίων ήμών' ούδέν δέ κώλυμα ύφίσταται μεταξύ 

ήμών καϊ τών ύπολειπομένων ήμϊν εΐσέτι δικαίων.

«Κυβέρνησις, άνυπερθέτως έγγυωμένη ήμϊν τά άγαθά ταΰτα, εΐνε ή 
πρώτιστη σήμερον τής πατρίδας ανάγκη. Γάλλοι, οί έκ τών ύμετέρων άντί-

*
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προσώπων έν Παρισίοις ή'δη διατελοϋντες συνήλθον, κα'ι έπί τή προσδοκίγ 

κανονικές τών βουλών συνόδου, άνέθηκαν τήν λειτουργίαν τοποτηρητοϋ τοΰ 
κράτους είς άνδρα ύπέρ της Γαλλίας μόνον πολεμήσαντα, τόν κύριον δούκα 
τής Αύρηλίας. ’Εν τή σκεψει δ’αυτών τοΰτο εινε τό μόνον μέσον, τό δυνά- 

μενον νά συντέλεση είς τήν ταχεΐζν επιτυχίαν τής νομιμωτάτης άμύνης διά 

τής ειρήνης.
«'Ο δούξ τής Αύρηλίας εινε άφωσιωμένος είς τήν ύπόθεσιν τοϋ έθνους 

καί τοϋ συντάγματος. Προησπίσθη αείποτε τά συμφέροντα του, καί ομολογεί 
τά δόγματά του’ θέλει τηρήσει εύλαβώς τά ήμέτερκ δίκαια, διότι άφ’ ήμών 

θελει τά ίδια αύτοΰ λάβει, Θέλομεν δ’ εξασφαλίσει ύπέρ ήμών διά τών νόμων 

πάσας τάς άναγκζίας εγγυήσεις, όπως 
ράν καί διαρκή :

« Τήν έπανόρθωσιν τής εθνοφρουράς 

τήν εκλογήν τών βαθμοφόρων.

« Τήν συμμετοχήν τών πολιτών έν 
έπαρχιακής ^ιοικήσεως.

« Τό όρκωτικόν δικαστήοιον έν τοΐς άδικήμασι τοΰ 
«Τήν νομίμως ώργανωμένην εύθύνην τών υπουργών 

ύπαλλήλων.
« Νόμ ιμον έζασφάλισιν τής στρατιωτικής τάξεως.

« Τήν έκ νέου εκλογήν τών διορισθέντων άντιπροσώσων είς δημοσίας 

λειτουργίας.
« Θέλομεν συντελέσει έν συνεννοήσει μετά τοΰ άρχηγοΰ τής πολιτείας εις 

τήν προσήκουσαν άνάπτυξνί τών ήμετέρων θεσμών.

« Γάλλοι, ό δούξ τής Αύρηλίας άφ’ έαυτοΰ ήδη έλάλησεν, ή δέ γλώσσα 

.αύτοΰ είνε άνταξίζ χώρας έλευθέρας. Σάς λέγει, οτι αί βουλαί συγκαλοΰν- 
ται. Αυται δέθέλουσι σκεφθή περί τών μέσων,τών αναγκαίων είς τήν κυριαρ

χίαν τών νόμων καί είς τήν στερέωσιν τών δικαίων τοΰ έθνους,
« Ό Χάρτης άπό τουδε έ'στ,αι άλήθεια.» *
Συγχρόνως δέ ό δούξ τής Αύρηλίας έποίει τήν έπομένην προκήρυξιν είς 

τόν γαλλικόν λαόν, ώς’ τοποτηρητής τοΰ χηρεύοντος βασιλικού θρόνου :

«Οί έν Παρισίοις παρόντες άντιπρόσωποι έξέφρασαν τήν εύχήν νά μέ ίδωσι 
μεταβαίνοντα μεταξύ αύτών, ϊν’ άναλάβω τά καθήκοντα γενικού τοποτηρη- 

κινδύνους σας, καί νά τεθώ 

σκοπών νά καταβάλω πάσαν 

εμφυλίου πολέμου καί τής 
ύπερηφάνως τά ένδοξα χρώ- 

καταστήσωμεν τήν έλευθερίαν ίσχυ-

έπι συμμετοχή τών έθνοφρουρών διά

τύπου.
καί τών υποδεεστέρων

τοΰ. ΤΗλθον άδιστάκτως νά συμμερισθώ τούς 

έν τφ μέσω τοϋ ήρωΐκοΰ τούτου πληθυσμού, 

προσπάθειαν προς απαλλαγήν υμών άπό τοϋ 

. άναρχίας. Εισερχόμενος είς Παρισίους, έφερον

ματα, τά δποΐζ ΰμεΐς άνελάβετε έζ. νέου, καί τά όποια αύτός έγώ άλ

λοτε έπ'ι μακράν χρόνον εΐχον φέρει. Αί βουλαί θέλουσιν άμέσώς συγκληθή 
καί συζητήσει περί τών μέσων, ών ή εφαρμογή είνε αναγκαία πρός έμπέ-
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δωσιν τής βασιλείας τών νόμων κα’ι τής τηρήσεως τών δικαίων τοΰ έθνους. 

Ό δέ χάρτης έσται άπό τουδε άλήθεια.

>■ Φίλιππος
. < δούξ τής Αύρηλίας.»

Ούτως δ δευτερότοκος κλάδος τοΰ οίκου τών Βουρβώνων, ό οΐζ^ος τής Αύρη

λίας, άνέυ πολλής Ουζητήσεως, οίονεί έν πλήρει παραδοχή τοΰ γαλλικού 
λαοΰ, άνέβιβάζετο έπί τοΰ θρόνου τής Γαλλίας, χάρις είς τήν δραστηριότητα 

καί τήν ετοιμότητα τοΰ πνεύματος ευαρίθμων τινών μελών τοΰ φιλελευθέ

ρου κόμματος, πρωταγωνιστησάντων τελευταίως έν τφ κατά τής Παλινορ- 
Οώσεως άγώνι’ ή προκήρυξις τής άντιπροσωπείκς τοΰ νομοθετικού σώματος 

ύπέρ τοΰ πρίγκιπας τής Αύρηλίας ύπεδείκνυεν είς τόν γαλλικόν λαόν ούχί 
τόν προσωρινόν τοποτηρητήν τοΰ θρόνου, άλλά τόν μέλλοντα βασιλέα’ μετά 

τήν δμόφωνον άποδοχήν τής προκηρύξεως ταύτης, τό νομοθετικόν σώμα 
άπεφασιτε νά μεταβή είς τά βασιλικά άνάκτορα, έ'νθα εΐχεν εγκατασταθώ 
ό δούξ’τής Αύρηλίας. 'Η εθνική άντιπροσωπεία έγένετο δεκτή φιλοφρονέ-· 

στατα ύπό τοϋ πρίγκιπας. «Κύριοι,- είπεν άύτοϊς έπί τέλους, αί ύφ’ ύμών 

προκηρυττόμεναι άρχαί είνε αί ίδικαί μου . . . θέλω έργασθή ώς ύμεΐς καί 
μεθ’ύμών πρός εύτυχίαν τής Γαλλίας.» Ούτως ή κωμφδίά έληγεν ύπέρ τοΰ 

πρίγκιπος τής Αύρηλίας, άναλαμβζνοντος πράγματι τά σκήπτρα τοΰ βουρ- 

βωνικοϋ θρόνου’ δ υίός τοϋ Φιλίππου τής ’Ισότητας έγίνωσκε κάλλιστα τόν 
γαλλικόν λαόν' ούτω δέν έδίστασεν έν τω δημαρχείω, έ'νθα μετέβη πρ'ός έπί- 

σκεψίν τοΰ άρχηγοΰ τής εθνοφυλακής Λαφαγέτου, νά διατυπώσ-ρ τήν δμολο- 

γίαν τής δημοκρατικής αύτοΰ πίστεως ένώπιον εκείνου, τόν όποιον αυτός, 
άρχαΐος έθνοφύλαξ, μετέβαινε νά χαιρετήση ώς τόν παλαιόν αύτοΰ αρχη
γόν’ ό εύπλάνητος γέρων στρατηγός, δστις ούδέποτε είχε λησμονήσει τά 

δημοκρατικά ιδεώδη τής πρώτης νεότητος, μεθ’ δλας τάς περιπέτειας τοΰ 

βίου του, κατεθέλχθη έκ τής προσποιητής άφελείας καί ειλικρίνειας τοΰ το- 
ποτηρητοΰ τοΰ θρόνου, μεθ’ άλας δέ τχς πρός αύτόν μομφάς τών φίλων του, 
ώς έγκαταλιπόντα τάς παλαιάς αύτοΰ πολιτικάς παραδόσεις, έτι μάλλον 
κατεθέλχθη, ό'τε τήν έπομένην ήμέραν; τής πρός αύτόν έπισκεώεως τοΰ 
Λουδοβίκου Φιλίππου, μετέβη παρ’ αύτφ πρός άνταπόδοσιν τής έπισκέψεως. 

«Γινώσκετε, τφ εΐπεν» οτι είμαι δημοκρατικός, καί ό'τι θεωρώ τό πολίτευ
μα τών'Ηνωμένων Πολιτειών ώς τό τελειότατου τών υφισταμένων»—Σκ'έ-' 
πτομαι ώς ύμεΐς, άπεκρίθη ό δούς, είνε αδύνατον νά’διήλθε τις δύο έτη έν 

’Αμερική καί νά μή φρονή ούτω’ άλλά πιστεύετε, ότι έν τή συγχρόνφ κα
ταστήσει τής Γαλλίας, καί συμφώνως πρός τήν καθολικήν γνώμην, συμφέ". 

ρει ήμΐν ν’ άποδεχθώμεν αύτό -Ούχί, τφ άπεκρίθη δ στρα ■■ ηγός’ δ γαλ
λικός λαός έχει άνάγκην δημοτικού θρόνου, περιβεβλημένου ΰπό δημοκρά-
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τίκών θεσμών, κάθ’ ολοκληρίαν δημοκρατικών. —— Ούτως εννοώ και έγώ 

αύτόν, άπεκρίνετο ό πρίγκηψ;»'
Ό στρατηγός Λαφαγέτης ήτο δ επιφανέστατος τών δημοκρατικών της επο

χές εκείνης- ό ίπποτικός αύτοϋ χαρακτηρ, αί δημοκράτικαί αύτοϋ παραδό
σεις, τό περιφανές πρόσωπον,. τό όποϊον παρέστησε καί έν ’Αμερική, λαμπρώς 

■ άγωνισθείς ύπό τάς σημαίας του Βασιγκτώνσςς καί έν Γάλλί^ι, κατά τούς 
χρόνους τής- μέγάλης έπαναστάσεως, διατηρήσάς άπτωτον τό φρόνημα καθ’ 
ολον τό διάστημα τών δοκιμασιών τής θυελλώδους έκείνης έπόχής, έν μέσφ 

τών ύπερβολών, τών αποπλανήσεων καί τών αποστασιών τών συγχρόνων 

ίου, παντα ταΰτα τά προσόντα έτηρησαν την δημοτικότητα τοϋ άνδρός 
άθικτον κατά τό μάλλον και ήττον πάσης υποψίας καί δισταγμού' τό κΰρος 
αύτοϋ παρά τή ιδίως δημοκρατική μερίδι ήτο μέγα’ έντεύθεν ή προσχώρησις 

αύτοϋ πρός τόν Λουδοβίκον Φίλιππον, η ύποστήριξις αύτοϋ έν τίί κρισίμφ 

έκείνν) στιγμή, συνετέλεσε μέν είς την άναγνώρισιν της νέας μοναρχίας, 
έπηνεγκέ δέ τήν πλήρη της δημοκρατικής μερίδος έξασθένωσίν. Έν τφ ύπέρ 

τοϋ δουκός τίίς Αύρηλίας ένθουσιασμώ αύτοϋ ό Λαφαγέτης απήγγειλε τόν 

γνωστόν εκείνον λόγον, δν τοσάκις έξεμεταλλέύθη βραδύτερον τό νέον καθε
στώς έν Γαλλίιγ ύπό τόν ποΛίτην βασιΛέα : α*Η Γαλλία εχει ανάγκην θρό
νου περιβεβλημένου διά δημοκρατικών θεσμών.» Πολλοί τών φίλων αύτοϋ 
άπεδέχθησαν τόν νέον τοΰτον πολιτειακόν τόπον, την συνδιαλλαγήν τίίς 

έλευθερίας μετά τής αύθεντίας, τής δημοκρατίας καί τής μοναρχίας, τοΰ 
άρχαίου καί τοΰ νεωτέρου πνεύματος, ήκιστα προαισθανόμενοι οΐα πράγματα 

έμελλε·νά παράσχγι τή Γαλλία πολιτειακόν σύστημα, κατ’ άπομίμησιν ξένων 
προτύπων, έχόντων τόν λόγον έν ιδία ιστορική εξελίξει καί ιδιοφυ'ί'^, δημιουρ- 
γηθέν, ζητούν νά συμβιβάσν) τά αντίθετα, τό προνόμιον μετά τοΰ δικαίου, 

■ τήν παράδοσιν μετά τής επιστήμης, καί περί τοΰ όποιου τοσοΰτον άληθώς έξε- 
φράσθη άπό παλαιτάτου ήδη χρόνου ό Τάκιτος : «Έν άπάσαις ταϊς χώραις 

καί πόλεσι κέκτηνται τήν κυβερνητικήν έξουσίαν ό λαός, ή αριστοκρατία ή 
μοναρχία·, έν πολίτευμα δέ άπό τών τριών τούτων συντεθειμένον καί άρμονι- 
κώς συνηνωμένον, έξυμνεΐται μάλλον ή πραγματοϋται, όπόταν δέ τοΰτο συμ

βαίνει, ούδεμίαν δύναται νά έ'χη διάρκειας βεβαιότητα.»^
Ούτως ένώ μόνος ό Άρμάνδος Marrait, ό τοσοΰτον μέλλων νά πρωτα- 

γωνιστήσνι βραδύτερον έν τφ άγώνι κατά τής ϊουλιανής μοναρχίας καί έν τή 
έ.παναστάσει τοΰ 1848,μόνος διά τοΰ Βήματος'^ προσέβαλλε τήν νέαν κυβέρ- 
νησιν τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου, τό δημοκρατικόν κόμμα, στερηθέν τοϋ φυ
σικού αρχηγού του έμενε σχεδόν έν άπραξίιγ. Ειπον άνωτέρω,® ό'τι ώς ειχον

1 Duvergier de Hauranne Histoire da Gouvernenient parlementairs en France. 
Tom. 40έώθ, 624.

• 2 Annelen IV, 83.
-3 "Ιδε σέλ, 442,
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κατά τήν στιγμήν έκείνην τά πράγματα έν Γαλλί$, δυσχερέστατη πάρίστατο 

ή επιτυχία τής δημοκρατίας- πρώτον ή εποχή εκείνη, καθ’όσον άφορφ είς 
τήν πολιτειακήν σύνθεσιν τής κοινωνίας, διεκρίνετο έπί άγγλομανί^, νόσφ, ήτις 
δέν διέφυγε τήν μοϋσαν τοϋ μεγάλου δημοτικού ποιητοϋ ΒίΓαίί^βΤ,άνακράζον- 

τος μετά τοϋ χαρακτηρίζοντος αύτόν σαρκασμού, eft France soyons Fran· 
fCtis- έ'πειτα μετά τό ναυάγιον τής δημοκρατικής έπαναστάσεως, μετά τάς 
γενομέν.ας έν αύτή ύπερβολάς, έζητεϊτο ύπό πάντων τών ένδιαφερομένων έν 

τή επικρατήσει τής κοινωνικής ελευθέριας καί τής τάξεως μίίροκ τι καθόλου 
πολιτικόν—le juste milieu—, δυνάμενον νά ίσορροπήσ-ρ τάς ύπερβολάς τής 
μοναρχικής αύθέντείας καί τής δημοκρατικής έλευθερίας· τοΰτο δέ τό μέ- 

τρον ένομίσθη ύπαρχον κατ’ εξοχήν έν τφ άγγλικφ πολιτευματι, κατόπιν 
μακράς καί λαμπράς επιτυχίας- ήτο ή διάβασις τής Μάγχης, κατά τήν 

απειλήν τοΰ Θιέρσου, κρείττων τής διαβάσεως τοΰ άτλαντικοϋ, ήν ώνειρο- 

πόλουν τά τολμηρότερα πνεύματα τής έποχής. Πρώτος ό Μοντέσκιος άπεκά- 
λυψεν ιδίως τόν οργανισμόν αύτοΰ έν ταϊς λαμπραϊς σελίδτ τοΰ «Πνεύματος 

τώνΝόμφν»· έν δέ τοϊς χρόνοις τής Παλινορθώσεως, καθιερωθέν κατά τό μάλ
λον καί ήττον διά τοΰ Χάρτου, μελετηθέν καί σχολιασθέν ύπό τών έμβοι- 

Θεστέρών πολιτικών φιλοσόφων καί δημοσιολόγων, είχε καταστή ή-σημαία 
τής τρίτης τάξεως, άναλαβούσης ήδη τελείαν πολιτικήν ζωήν καί ζητούσης 

νά έφαρμόσγι τό πρόγραμμα αύτής έν τή γαλλική κοινωνίορ’ άπέναντι τοϋ 
ρεύματος τούτου τών ιδεών, ή δημοκρατική ιδέα ώπισθοχώρησεν’ διότι οί έκ- 
προσωποΰντες αύτήν άνδρες δέν ειχον τήν βαρύτητα τής άξίας ή τοΰ ονόμα

τος, ίνα σύρωσιν όπισθεν αύτών τήν δημοσίαν γνώμην, καί νά κατισχύσωσιν 

έπί τής γαλλικής κοινωνίας.
Ούτως άνευ πολλής έργασίας καί περιπετειών έτελεϊτο ή νέα πολιτική 

μεταβολή έν Γαλλία. Τήν 31 Ιουλίου έσχηματίζετο ή νέα κυβέρνησις τοϋ 
γενικοΰ τοποτηρητοΰ τοϋ βασιλείου, ήτις έμελλε νά διατάξή τήν σύγκλησιν 
τών έκλογικών σωματείων, ΐν’ άποφανθώσι διά τών άντιπροσώπων των περί 
τής νέας κκταστάσεως. 'Γαύτοχρόνως δέ ό στρατηγός Λαφαγέτης διά προ- 

κηρύξεώς του άνήγγελλε τό γεγονός τοϋτο είς τούς πολίτας τών Παρισίων, 
ί ύποσχόμενος ό'τι ή νέα αύτη τών πραγμάτων κατάστασις «ήγγυάτο τήν
j ελευθερίαν, τήν ισότητα καί τήν δημοσίαν τάξιν, ώς άπητει ή σταθερά βού-

λησις τοϋ γαλλικοΰ λαοΰ», καί έπιλέγων ότι «δ γενικός τοποτηρητής τοϋ 
| βασιλείου, κληθείς ύπό τοϋ κοινοβουλίου, ύπήρξεν είς τών γενναίων πατριω-

ϊ τών τοΰ 89, καί εις τών πρώτων στρατηγών, ύφ’οΰς έθριάμβευσεν ή τρίχρους
! σημαία. ΈΛευθερία, ϊσόΐης, δημοσία τάζις ύπήρξεν άείποτε τό σύνθημά
| μου- θέλω έμμείνει πιστός είς αύτό.» Ούτως, άνευ τής έλαχίστης άντιστά-

( σεως, καθιερώθη ή νέα βασιλική δυναστεία.
Κάρολος ό δέκατος καί ή βασιλική οικογένεια διέτριβον κατά τήν ώραν 

[ εκείνην τοϋ έτους μακράν τών ΙΙαρισίων έν τοϊς εξοχικοί; άνακτόροις τοϋ



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΔΥΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ — Α'. 1830 633

τήν 

τόν 
Hal 
αύ- 
τοϋ

Saint-Cloud, ob/X ξένοις πρός Ttva τραγικά γεγονότα της γαλλικής' ιστο
ρίας. Ένταΰθα ’Ερρίκος ό τρίτος έδολοφονήθη, έν έ'τει 1589, ύπό τοΰ ’Ιακώ

βου Κλήμεντος’ ό χρόνος καί αί περιπέτεια1, της ιστορίας δέν υπήρξαν άνευ 

έπιδράσεως έπί τών τυχών τοϋ Ανακτόρου τούτου,.τό όποιον πλέον ή άπαξ 

εΐδε τήν φοβεράν τής ’Ανάγκης χεϊρα άναγράφουσαν έπί τών τοίχων αύτοΰ 

τά απαίσια γράμματα τοϋ δείπνου εκείνου τοϋ βασιλέως τών Άσσυρίων. Τό 
Ανκκτορον τοϋτο έδωρήσατο Λουδοβίκος ό δέκατος τέταρτος εις τόν αδελφόν 

αύτοΰ, τόν δοϋκά τής Αύρηλίας, τοϋ όποιου οί απόγονοί ^μέλλον βραδύτέρον νά 

-παρκστήσωσι τραγικόν πρόσω’πον φόνου και αντιζηλίας, υπομίμνησκαν 
ΐοτοοίαν τών Ανατολικών δυναστειών’ είς αύρηλιανός πρίγκηψ ψκφίζων 

θάνατον τοΰ δισέγγονου τοϋ μεγάλου βασιλέως, έν μέσω τής φρίκης 
τής Αποστροφής και αύτών τών αίμοχαρεστάτων ’Ιακωβίνων, ετερος δ’ 

ρηλιανός, υιός αύτοΰ, τιθέμενος έπί κεφαλής πολιτικής μεταβολής κατά 
αρχηγού τής οικογένειας του, δέν εινε φαινόμενα ξένα πρός τάς ζοφερωτάτας 

σελίδας τής Ανθρώπινης καρδίας. Άπό τοϋ μεμ,ονωμένου τούτου βασιλικού άνα- 
χωρητηρίου, τό όποιον έν τώ μεγάλφ κλύδωνι τή; έπαναστάσεως είχεν ένοι- 

κιασΟή εί'ς τινα ξενοδόχον, χάριν δημοσίων χορών, τό όποιον έν έ'τει 1814 
καί 1815 ό Βλόχερος καΐό Schwarzenberg κατές”/<τ«ν γενικόν τοΰ έπήλυδός 

στρατοΰ αρχηγείου,και τό όποιον άγορασθέν προηγουμένως από τής οικογένειας 

τών Αύρηλιανών, είχε περιέλθει έκ νέου είς τήν κυριότητα τών πρωτοτόκων 
Βουρβώνων, έξεδίδοντο ή'δη τά διατάγματα, ατινα προεκάλουν τήν έπανάστα- 
σιν, ή'τις έ'μελλε νά θέσ-ρ τέρμα είς τήν δυναστείαν ταύτην, ξένην έν μέσφ 

τοΰ αίώ.νος, νέκραν έν μέσω τής ζωής αύτοΰ, μ,ηδεμίαν δ’ έκπροσωποΰσαν 

πλέον αρχήν ή παράδοσιν έν τή κοινωνία.

'Ο βασιλεύς έ'μαθεν έν 
γιον πάσης συνδιαλλαγής 
ή'τις Ανηγόρευε γενικόν τοποτηρητήν τοϋ χηρεύοντας θρόνου, μέχρι νεωτέρας 

σκέψεως, ένα τών πλησιεστατων συγγενών αύτοΰ. Μετάτινας σκέψεις περί 
Αντιστάσεως καί εισόδου διά τής βίας είς Παρισίους, έπεκράτησε-ν ή ιδέα 

τής παραιτήσεως αύτοΰ από τοΰ θρόνου, Αντί τοΰ δεκαετούς έγγόνου του, 

δουκός τών Βορδιγάλλων, ’Ερρίκου τοϋ πέμπτου, υίοϋ τοΰ δολοφονηθέντος 

δουκός τοΰ Berry, ύπό τήν επιτροπείαν τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου. 'Η παραί- 
τησις αύτη, παρακολουθουμένη καί ύπό τινων παραχωρήσεων τοΰ στέμματος, 

ήδόνατο νά σώσν) ΐ'σως τήν δυναστείαν τών Βουρβώνων, γινόμενη όλίγας 

ήμέρας πρό τών. τραγικών γεγονότων τών τελευταίων ημερών τοΰ’Ιουλίου’ 
Αλλ’ ήδη, τό μέτρον τοϋτο ήρχετο λίαν βραδέως’ ύπήρχον Ανθρωποι πρωτα- 
γωνισ.τήσαν.τες καί έκτεθέντες κατά τά τελευταία ταΰτα συμβάντα, έξα- 

σκοΰντες έπίδρασίν τινα έπί τοΰ δημοσίου πνεύματος, οΐτινες δέν θά έ'βλεπον 

μετ’ εύμενοΰς βλέμματος τήν έπί φιλελευθέρων βάσεων συντήρησιν τοΰ αρχαίου 

καθεστώτος, ύποχωροΰντος ίσως σήμερον, έν στιγμαϊς κινδύνων, Αλλά μόνον 

τώ άνακτόρφ τούτφ τοϋ Saint-Cloud τό ναυά- 

μεταζύ της μοναρχίας και τής έπαναστάσεως,

ΐνα κερδήσν) εύκαιρίαν καί έπανέλθη έκ νέου έν δλγι αύτοΰ τή αποστροφή πρδς 

πασαν αρχήν προόδου καί έλευθερίας. Μετάτινας δισταγμούς Κάρολος δ δέ

κατος Απηύθυνε τήν 2 Αύγουστου έπιστολήν πρός, τόν Λουδοβίκον Φίλιππον, 
παραιτούμενος ύπέρ τοΰ έγγόνου του καί Αναθέτων εις αύτόν τήν επιτροπείαν 
τής νέας, κυβερνήσεως, καί μ.ετέβη ζΐς Rambouillet, πόλιν ού μ,ακράν τών ΓΙα- 

ρισίων, έ’νθα σ.υνήθροιζε πάντα τά στρατεύματα του, πρός Αποκατάστασιν 
τής τάξεως έν τή πρωτευούσνι. Ό Λουδοβίκο; Φίλιππος,, και Αν είλικρινώς 

έπεθύμει τοϋτο, δέν ήδύνατο νά τό πράξη’ πασα δ’ απόπειρα ή'θελεν Αναμ- 

φιβόλως έπενέγκει συμφοράς ακαταλόγιστους’ δημιούργημα θριαμβευσάσης 

επαναστατικής ιδέας, αναβιβασθεις ύπ’ αύτής έπί τήν πολιτικήν αρχήν, δεν 
ήδύνατο ή νά τήν παρακολουθήση καί νά ύπακούσν) είς αύτήν άνευ δισταγ
μού’ Αν κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό τοποτηρητής τοΰ θρόνου είλικρινώς ήθελεν 
έργασθή ύπέρ τοΰ έγγόνου Καρόλου τοΰ δεκάτου, ή έξουσία ήθελε δια
φύγει αύτόν παραχρήμα’ ήδύνατο ίσως νά πράξη τούτο βραδύτερου, κατευ- 
ναζομένων τών πνευμάτων καί έλαττουμένου τοΰ κατά τών Βουρβώνων 

ρ.ίσους τοϋ λαοΰ, Αλλά κατά πάσαν πιθανότητα, καί ώς έκ τών πραγ
μάτων άπεδείχθη, ό Λουδοβίκος Φίλιππος, ό'στις δέν ήτο ξένος ούτ’ Αδιά

φορος 'πρός τήν τελεσθείσαν μεταβολήν, ουδέποτε έσκέφθη νά έογασθή 
ύπέρ άλλου διά τό στέμμα τής Γαλλίας, πάλλω μάλλον κατά τήν κρίσιμον 

έκείνην στιγμήν, καθ’ήν ή ελάχιστη ύποχώρησις εις τάς προσκλήσεις τοϋ 

εκπτώτου βασιλέως, ήδύνατο νά έχη δυσάρεστα . καί δί αύτόν καί διά τόν 
τόπον αποτελέσματα.

■■ Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ό δούξ τής Αύρηλίας έ'πεμπεν επιτρο
πήν είς τόν βασιλέα, έν οΐς ό στρατάρχης Μαιζών καί ό Odtllon Barrot, 
λκβόντες τήν εντολήν νά πείσωσιν αύτόν ν’ απομακρυνθώ μετά τών στρα

τευμάτων του έκ Rambouillet, έκ φόβου μή ό ίκανώς ήρεθισμένος λαός 

τών Γϊαρισίων προβή είς τολμηρότατα κατ’ αύτοΰ διαβήματα’ ό βασι
λεύς αρνηθείς νά δεχθή αυτούς κατά πρώτον, συγκατετέθη Ακολούθως, 
όταν ό δούξ τής Αύρηλίας, ύποστηριζόμενος και ύπό τών συμβούλων του, 

καί παρωθούμενος ύπό τοΰ λαοΰ, Απεφάσισε καί διά τής βίας ν’ άπομακρύνη 
τόν βασιλέα από τής πόλεως ταύτης’ ό δέ Ααφαγέτης διετ.άχθη μετά ές 
χιλιάδων έθνοφυλάκων νά βαδίση κατ’ αύτής’ ή προαποσταλεΐσα έπιτροπή, 

προηγούμενη πολλοϋ παρακολουθοΰντος λαοΰ, έζήτησε καί πάλιν συνέν- 
■τευξιν μετά τοΰ βασιλέως, έλπίζουσα ό'τι θέλει καταπείσει αύτόν ν’Απο

χώρηση εν τή στιγμή ταυτη τοϋ κινδύνου. 'Ο βασιλεύς δεχθείς ήδη τήν 
επιτροπήν, ηρωτησε τόν Barrot, τίνα δίδει εις αυτόν συμβουλήν; «—Ν’ 
αποτελεση ή Ύμετέρα μεγαλειότης τήν Θυσίαν, ής έποιήσατο ήδη εναρ- 
ξιν, ειπεν ό Barrot, καί ν’ Αποτελέση αύτήν παραχρήμα' δέν ύπάρχει 

.στιγμή απώλειας.» Είτα στρεφόμενος πάλιν πρός τόν στρατάρχην Μαιζώ- 
νκ, λεγει αύτώ ; «Είσθε στρατιωτικός, συνεπώς Ανίκανος νά μέ Απατήσητε» 

ΤΟΜΟΣ Λ', 8— ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1880 «
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liouot είνε ; (όπάρακολουθών τήν επιτροπήν λαός τδν Παρισίων).—-Μεγα- 
λειότατε, δεν τού; άπηρίθμησα’ άλλά, κατά προσέγγισιν, είνε πλείους τών 
έξήκοντα εως όγδοήκοντα χιλιάδων—Άρκεϊ, έπανέλαβεν δ βασιλεύς, μετά 

έν τέταρτον τής ώρας θά σας γνωστοποιήσω την άπόφασίν μου.» *) Καί ά> 
ληθώς, μετά πάροδον τοσοϋτον χρόνου, ό τέως βασιλεύς της Γαλλίας άνήγ> 

γελλεν είς την επιτροπήν, oxt άπεφάσισε ν’ άναχωρήσ-ρ, ύπείκων. είς τήν 

άνάγκην τών περιστάσεων. -
■ Ούτω κατέρρευσεν, άνεπανορθώτως ϊ'σως, ή γηραιά αυτή, χιλιετηρίδας 
περίπου αριθμούσα ιστορικόν βίον, μοναρχία τών Καπέτων, χωρίς ούδέν νά 

καταλείπη πλέον ουσιώδες κενόν τγ Γαλλίγ, πληρώσασα ηδη τελείως τόν 

προορισμόν αύτής έν τή ιστορία. 'Η παλινόρθωσις ύπήρξεν ή τελευταία ιστο

ρική αύτής εκλαμψις, ματαία απόπειρα έκ νέου έγκαταστάσεως κοινωνικού 
καί. πολιτικοϋ καθεστώτος, άνικάνου ν’ άντιπροσωπεύη τό πνεΰμα και την 
άποστολήν της συγχρόνου κοινωνίας. Έπιβληθεϊσα ύπό της λόγχης τών ξένων 
έν Γαλλίγ, δημιούργημα πολιτικών συνδυασμών εχθρικών πρός τάς άνάγκας 

τά συμφέροντα καί τάς τάσεις τοΰ τόπου, έπέσυρεν άπό της πρώτης αύτης 

έγκαταστάσεως τό μίσος καί την αποστροφήν τοΰ γαλλικού έθνους.'Β μεγάλη 
έπανάστασις ύπήρξεν ό τάφος της δυναστείας, θεϊσα τέλος είς την παλαιάν 

καί δημιουργησασα διά νέων στοιχείων την νέαν ιστορίαν της Γαλλίας. Έν 
«ϋ νέγ σκύτη τών πραγμάτων καταστάσει η παλινόρθωσις ύπήρξε κοινωνικός 
καί πολιτικός άναχρονισμός, μηδένα έχων ιστορικόν ύπάρξεως λόγον’ μεταξύ 
τοϋ αρχαίου και τοΰ νεωτέρου πνεύματος, τοϋ έγκαινισΟέντος διά της έπανα- 

στάσεώς, ύπηρχεν άίουσσος ακαταμέτρητος, την οποίαν δέν ήδύνατο νά πλη- 

ρώσ·/) μοναρχία άγνοοϋσα τό πνεΰμα τοΰτο, έ'χουσα συμφέρον νά τό καταπο
λέμησή, νά τό άρνηθή, διότι ό θρίαμβος, τούτου ήτο ό θάνατος εκείνης’ούτως 
Ι'πεσεν’ εινε αληθές ότι έν τώ δεκαπενταετεϊ της παλινορθώσεως ταύτης 

διαστηυ-ατι φαίνεται έκπροσωποΰσα μίαν τών εύγενεστάτων ιστορικών περιό
δων τής Γαλλίας, άλλ’ είς αύτήν μόνον δέν οφείλεται ή λαμπρά αυτή άκμή 
τοϋ γαλλικού πνεύματος, ητις τούναντίον δέον ν’ άποδοθή κατ’ έςοχήν εις τόν 

άμείλικτον κατά τής παλινορθώσεως ανταγωνισμόν. Δέν έστερεΐτο άναμφιβό- 

λως ού'τε τιμής, ούτε αισθήματος, ού'τε ίπποτικοΰ χαρακτήρος, ούτε ειλικρίνειας 
έν μέσφ τοϋ δαιδάλου τών υπερβολών καί τών αποπλανήσεων τών ό'πισθεν 
αύτής κρυπτόμενων, καί έν όνόματί αύτής έκπροσωπούντων ΐ'δια συμφέροντα’ 
άλλ’ήτο αδύνατος νά έπιβληθή, καταβάλλουσα τάς ποικίλας αξιώσεις τών 

περί αυτήν, καί άναγνωρίζοΰσα τό πνεΰμα τής έποχής, νά ύψωθή είς τήν 
πεοιωπήν αύτοΰ, ικανή καθιστάμενη να αντιπροσώπευση αυτό επαξιως εν τή 

νέα ίστορίφ. Ζητήσασα νά τό κάταδαμάσν) καί νά τό δεσμέύση, έπεσεν έν 

τή πρώτη μετ’ αύτοΰ συγκρούσει, χωρίς νά φανή ουδεν κενόν καταλειπουσα,

I Duvergier de Hauranne, Histoire du Gouvernement parlementairo en France 
tom. lOome 641.» - 

έν μέσφ τής άδιαφορίας καί τής λήθης τοϋ έθνους. Έν εποχή φωτισμού καί 
έρεύνης, ο'ία ή ήμετέρα, κυβέρνησις,οίονδήποτε τόπον φέρουσα, μή άπορρέουσα 

άπό τής συνειδήσεως τοϋ λαοΰ, άρνουμένη τό κϋρος τής κυριαρχίας αύτοΰ, 

άξιοΰσα ότι έκπροσωπεϊ τήν παοάδοσιν, ήτοι τό παρελθόν, κατά συνέπειαν 

άρνουμένη ή άγνοοϋσα τήν φύσιν καί τήν αποστολήν τοΰ παρόντος,, δέν δχεί 
λόγον ύπάρξεως, ή δέ παλινόρθωσις έπεκαλεΐτο τήν παράδοσιν, συνεπώς ήρ- 

νεϊτο τό παοόν. Λουδοβίκος ό δέκατος όγδοος, έν τή πρός τόν γαλλικόν λαόν 

προκηρύξει αύτοΰ, ύπέσχετο νά συνάψη έκ νέου τήν ύπό τής έπαναστάσεως 

διακοπεϊσαν αλυσωτής ιστορίας, έπαναφέρων έξ ολοκλήρου τό άρχαϊον κάθε , 

στώς, άλλ’ ή έπανάστασις κατέθαψεν ύπό τά έρείπια της τό καθεστώς τοΰτο,' 
ϊνα έξέλθη άπό τής τέφρας ταύτης καί. τών έρειπίων νέος κόσμος, ούδεμίαν 

έ/ων σχέσιν πρός τήν παλαιάν Γαλλίαν, έμπεφορημένος νέων ιδεών καί νέων 

αισθημάτων;. Έν τή έποχή έκείνη, τή γαλουχηθείση ύπό τοΰ πνεύματος τοϋ 
Βολταίρου, τοΰ 'Ρουσσώ, τοΰ Διδερώ, έν τή έποχή τής τριχρώμου σημαίας 

τοΰ Νέϋ καί τοΰ Βοναπάρτου, τίς άνεμιμνήσκετο πλέον τής Γαλλίας τών 

σταυροφοριών, τής λευκής σημαίας, τοΰ αγίου Λουδοβίκου ή τοΰ άσπιλου καί 
,άνεπιήήπτου ιππότου Βαγϊάρδου; τίς άνεγίνωσκε πλέον τά χρονικά τής πο
λιορκίας τής Πτολεμα'ίδος, ή ήνθουσία έπί ταϊς διηγήσεσι τής αυλής τοϋ 

ήλιου βασιλέως; ποία έτερπετο ακοή έν αρμονική τινι μελωδίά αρχαίου βασι
λικού «άσματος, ένώπιον τής ζώσης ιστορίας τής καταστροφής τής Βαστίλλης, 

τής έπαναστατικής έποποιΐας, τής μάχης τών πυραμίδων καί άλλων τοιούτων 
γεγονότων, νέαν ζωήν λαμβανόντων ύπό τό γοητευτικόν άσμα τής Μασ
σαλιώτιδας ; πάντα ταΰτα ένόμισεν ή Παλινόρθωσις δτι ήδύνατο νά ρίψη είς 

λήθην, άντικαθιστώσα διά τών λειψάνων τής αρχαίας ίστοοίας. Καί ένόσω 
μέν αύτη ύπεκρίνετο φαινομενικήν τινα άναγνώρισιν των άξιώσεων τής νέας 

κοινωνίας, ήτο ανεκτή κατά τό μάλλον καί ήττον, ούχί έκ συμπαθείας, άλλ’ 
έκ τοΰ φόβου νέων άναστατώσεων, άλλ’ δταν ρίψασα τό προσωπείου, ύψωσε 

τήν σημαίαν τής άντιδράσεως, καί διενοήθηνά έπαναγάγη τήν Γαλλίαν εις 
τήν πρό τής έπαναστάσεως έποχήν, ό έλάχιστος κλονισμός τών Παρισίων άνέ- 
τρεψε δυναστείαν, ή'τις έπαιρομένη έπί τή άοχαιότητι καί είς ταύτην κυ

ρίως. άνάγουσα πασαν αύτής τήν ίσχύν, έλησμόνησε καί τό έ'θνΟς, ού ήνασσε 

καί τήν έποχήν, ήν έξεπροσώπει. Τρεις ήμέραι έθνικής διαδηλώσεως κατέ·· 
δειξαν είς τόν τυφλώττοντα πρό τής πραγματικότητας μονάρχην, τόν έξαι- 

τούμενον τήν σωτηρίαν τοΰ θρόνου παρά τών’Ελβετών σωματοφυλάκων του, 

και καλοΰντα εαυτόν συμπολίτην τών μισθοφόρων έκείνων, δτι βάσις καί 
θεμέλιον πάσης κυβερνήσεως είνε ούχί ή θεοποίησις τής παραδόσεως, ή ισχύς 

τής λόγχης, άλλ’ ή έθνική συνείδησις καί ή άφοσίωσις τής κοινωνίας.
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Ε'.

Τήν 12 Αύγουστου 1830, μετά τινας ασήμαντους περιπε-τείας, άπεβιβά- 
ζετο έπ! τοϋ άμερικανικοϋ πλοίου Great—Britain Κάρολος ό δέκατος μετά 

τίίς οικογένειας του, κατευθυνόμενος εις ’Αγγλίαν. Δεν ήτο ή πρώτη φορά, 
καθ’ ήν οί Βουρβώνοι έγκατέλειπον τήν γήν τών πατέρων των, ζητοϋντες 
άσυλον έν ξένη χώρα1 άπήρχοντο τής Γαλλίας έν μέσω της αδιαφορίας τοΰ 

έθνους, ή άποστολή αύτών είχε πληρωθή ηδη, καί ήσαν ξένοι πρός την έποχήν 
αύτών, ην ούδέποτε έσκέφθησαν νά κατανοήσωσι. Παραπονούμενος ό Κάρολος 

κατά τής αγνωμοσύνης τών Γάλλων, έλεγε συχνά εις τούς έπισκεπτομένους 
αύτόν έν τώ πλοίω ξένους : «είνε ή ανταμοιβή τών προσπαθειών μου, δπως 
.καταστήσω εύδαίμονα τήν Γαλλίαν»' μάταιον παράπονον κατά τής αγνω

μοσύνης τής πατρίόος του' ή Γαλλία ήθελε νά χωρήση πρός τά^έμπρός, ή δέ 
παλινόρθωσις ζατέστελλε πασαν αύτής κίνησιν, μή έ’χουσα τό θάρρος νά πα
ρακολούθηση αύτήν' και ούτως έν τή πρώτη ζωηρ<η έξάψει διέφυγον τών χει- 
ρών αύτής τά ηνία τής έξουσίας, άνευ τής έλαχίστης άντιστάσεως.

’Άνευ πολλών διαμαρτυρήσεων καϊ δισταγμών άνεγνωρίσθή ή νέα των 

πραγμάτων κατάστασις’ δ γαλλικός λαός άπεδέχθη εύχαρίστως, μετ’έν- 
θουσιασμοϋ σχεδόν, τήν μεταβολήν, εί καί ήσθάνετο δτι αυτή δέν έξεπρο- 
σώπει τούς πόθους αύτοΰ και τά ιδεώδη, άλλ’ ό’τι ήτο τεχνητόν δημιούρ

γημα μιάς μόνης τάξεως, έχούσης συμφέρον έν τούτφ, ούχί δέ ή ιστορική 
έξέλιξις τής' δ'λης συνειδήσεως τοϋ έθνους. Ή μερϊς, ή άνατρέψασα διά δε- 

καπενταετοϋς έργασίας τόν πρωτογενή κλάδον τής βουρβωνικής δυναστείας 

άπό τοϋ γ.αλλικοΰ θρόνου, και άναβιβάσασα έπ’ αύτοΰ τόν υιόν τοϋ Φιλίππου 

τής ίσότητος, μετά μακράν κα'ι έπιτυχή εργασίαν, κατέστη κυρία τοδ δημο
σίου πνεύματος έπί τινα χρόνον, έπαξίως κατορθώσασα ν’ άντιπροσωπεύη κατά 

τήν έποχήν έκείνην άπάσας τάς φυσικάς, ήθικάς καί πνευματικές δυνάμεις 

τής Γαλλίας. Ό λαός, ή μεγάλη αύτη πλειονοψηφία κα'ι ό σπουδαιότατος 
.παράγων ενός έθνους, δέν είχε λάβει έτι πληρη τήν συνείδησήν τής απο

στολής αύτοΰ, άμα δέ τή νίκη τής τελευταίας ημέρας τοΰ ’Ιουλίου, ·έν έγ- 
καρτερήσει άπεδέχθη τά γεγονότα, ό'πως κατά τά ίδια συμφέροντα δι'ερρύθ- 

μισεν αυτή ή τρίτη τάξις. Ή ιστορία αύτής ή'ρχετο άπό τής έπαναστάσεως’ 

ήτο ή πολύκροτος Tiers etat τοϋ άββά Sieyes, και ήδη, μετά τεσσαράκοντα 
ετών έογασίαν, καθίστατο κυρία τοϋ πεδίου. ’Αντιπολιτευόμενη τήν Παλινόρ- 

θωσιν, δέν έμάχετο απολύτως κατά τοϋ βασιλικοϋ άξιώματος, άλλ’ έπεζή'τ®» 

μόνον τήν περιστολήν τών αύτοβούλων αύτοϋ τάσεων καί τόν περιορισμόν 

έντός διαγεγραμμένων ορίων κατ’ εικόνα και όμοίωσιν τοϋ έν Άγγλίφ 
καθεστώτος. Ήδύνατο ν’ άνεχθή καί νά ύποστηρίξη Κάρολον τόν δέκατου 

ύπό τούς αύτούς ορούς βασιλεύοντα έν Γαλλίφ, ύφ’ ους άνεβίβασε μετά τήν 
τέλεϊιν τής μεταβολής τόν αύρηλιανόν Λουδοβίκον Φίλιππον. Έζήτει τήν
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έλευθερίαν ύπό μοναρχίαν συγκεκερασμένην, φρονοΰσα ό'τι ή άνάρρησις τής 
δημ.οκρατίας, μέλλουσα νά έξεγείρη και ν’ άναρριπίση τά ζωηρότερα δημοτικά 

πάθη, ήδύνατο νά έκθεση τήνέπανάστασιν καϊ την Γαλλίαν είς εσωτερικούς· 
κα'ι έξωτεοικούς κινδύνους. Ειχον δίκαιον οί φόβοι αυτής; η Γαλλία, ασπαζο-· 

μένη τήν δημοκρατίαν, ήθελε περιέλθει είς αναρχίαν κα'ι είς πόλεμόν πρός 
τήν Ευρώπην, ό'πως έφρόνουν οί προεξάρχοντες μεταξύ τών ηγετών τοΰ κόμ.- 

ματος-τούτου, καθιεροΰσ.α δέ τήν συνταγματικήν μοναρχίαν κατά τό αγγλι
κόν πρότυπον, έμελλε ν’ άποκαταστήση τήν τάξιν και τήν αρμονίαν έν τφ- 

κοινωνικφ καί πολιτικώ αύτής βίφ; "Η ήτο πιθανόν έπι τέλους ό'τι. ή νεα 
βασιλεία, ή'τις ήτο έπίσης βουρβωνική κατά τό μάλλον καί ήττον, ή'θελε δια

κόψει πάσαν παράδοσιν καί πάντα δεσμόν αύτής μετά τοΰ παρελθόντος καί. 
άφομοιωθή πρός τό νεώτερον πνεΰμα ; Άτυχώς καί πάντων τούτων δοθεντων, 
ή νέα βασιλεία ήκιστα ύπήρξεν απόρροια τής καθολικής συνειδήσεως τοΰ, 

έθνους’ άναγορευθεΐσα έν τώ μεγάρφ τοΰ τραπεζίτου Λαφφίτου, τή συνεργασία 
Θεωρητικών τινων τοΰ άγγλικοΰ πολιτεύματος, έλπιζόντων ιδιαίτερα ωφελη- 

μ.ατα έκ· τής νέας ταύτης τών πραγμάτων καταστάσεως, ευρεθη ενώπιον τοϋ. 
έθνους* άπροπαρασκεύου καθ’ ολοκληρίαν' ούτως ύπό τήν επιδρασιν καί κατα. 
τά συμφέροντα ώρισμένης πολιτικής άποχρώσεως, διά λίαν περιωρισμενης ψη

φοφορίας, ειχεν έκλεγή ή αντιπροσωπεία, ή έκλεζασα τόν νεον ηγεμόνα’ τα 
πάντα ήσαν έκ προοιμίου ώρισμένως διατεταγμένα’ καϊ εν τοΰτοις εκ τής 

ψηφοφορίας έκείνης πρός έκλογήν βασιλέως έξήλθε τό ακόλουθον άπρτελεσμ.α;

έψηφοφόρησαν ...,.,.,25? 
έδόθησαν λευκα’ι ψήφοι. ... 211 

μέλαιναι....................... 33
ύπήρχον μέλανα νέφη λοιπόν έν τή άνατολή τής νέας μοναρχίας· μικρά άφόρμή 

ίνα προέλθη καταιγίς’ ούτως, άνατελλούσης τής πρωίας, έλαφρόν έπϊ τοϋ δρί- 
ζοντος σημεϊον καλύπτει μετ’ ολίγον τόν ούρανόν διά σκοτίας κα'ι θυέλλης.

Οί δημοκρατικοί, εί καί δυσηρεστημένοι έπί τή νέφ τών πραγμάτων κατα? 
στάσει, ήκιστα ίκανοποιούση τά πολιτικά αύτών ιδεώδη, κατ’έλάχιστον έξε^ 

δήλωσαν τήν δυσαρέσκειαν αύτών, εύνοϊκωτέρας άν.αμένοντες περιστάσεις’ ό 

Λτο^ι'ίτ/ζ· βα,σι.Ιιυς δελεάσει πως τά πνεύματα’ ή δέ δημοσία συνείδησις 
έφάνη άσπασθεϊσα τήν νέαν κυβέρνησιν. Πώς ό'χι; έμελλον νά δοθώσιν έθνικαί 

έορταΐ, πανηγύρεις, άνταμοιβαί’ πρός τίνα λόγον ή επίμονος άναζήτησις άβε- 

βαίου, άγνωστου μέλλοντος; Ούτω σκέπτεται συνήθως ό πολύ; κόσμος. Καί 
έπειτα ήτο δυσχερές νά έπέλδη καϊ πάλιν νέα μεταβολή έν τω πολιτικφ βίφ 

τοϋ έθνους, μία έτι περιπέτεια έν τή τοσοΰτον περιπετειώδει τελευταίφ 

ιστορική αναπτύξει τής Γαλλίας;
Τοιαΰται ήσαν κατά τό μάλλον καϊ ήττον αί, σκέψεις τών δυσηρεστημένω.ν 

επί τή άποκαταστάσει τής νέας λαοπρόβλητου μοναρχίας, ’Αλλ’ έτέρα σκηνή 
«λάμβαν,ε μετ’ολίγον χώραν έν τή.βουλή τών 'ΟμοτΖμωζ. Ή ρωμαντική νςα· 
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ρκδοσις τής καταπεσουσης μοναρχίας άνέδιδε τδν τελευταΐον στεναγμόν αύτής' 
διά τής ισχυρές καί περιπαθούς φωνής τοΰ πολυπλάνητου ψάλτου τών epst-' 

πιων, τοϋ Σατωοριανδου. Ο ραψφδός τών Μαρτύρων, & δυσηρεστημ.ένος ύπουρ- 

γος τής Παλινορθωσεως, άλλ’ό νομιμόφρων αείποτε πολίτης, άνήρχετό είς τό 
βήμα μεθ’όλης της πίστεως καί τοΰ ενθουσιασμού της, πρώτης νεότητάς του-, 

έν τή έπισημω ταΰτν) χηδείψ της αρχαίας μοναρχίας, ένόχως σιγώντων το- 
οούτων εύηργετημένων, ΐνα ψάλη τδ κύκνειον αύτής ^σμα, άλλ’ άμα ΐνα ρίψ·/> 

τό πικρόν αύτοΰ βέλος κατά τοϋ βασιΜως των οδοφραγμάτων. Ή ομιλία 
αύτοΰ ύπήρξε σοβαρά, αξιοπρεπής, αξία της στιγμής εκείνης, άλλά πλήρης 
δισταγμού καί αμφιβολίας περί τοϋ μέλλοντος καί της μοναρχίας καί της δη

μοκρατίας’ νέφη μελαγχολίας σκιαζου.σι τδ. μετωπον. τοΰ άπέλπιδος πολίτικου· 
χρησμφδοΰ’ στρεφει περί εαυτόν τδ δμμα, καί απανταχού βλέπει νέ.ον κόσμον, 

άλλας ιδέας, άναδυοόσας άπό τοΰ τέλματος τών ναυαγίων’ «ή μοναρχία, 

επιφωνεϊ έν προφητική μέθρ, θέλει κατακλυσθή καί έξαρπασθή ύπό τοϋ δη

μοκρατικού ρεύματος, ή ό μονάρχης ύπό τών στάσεων τών φατριών»’ άλλα 
καί ή δημοκρατία φαίνεται-είς αύτόν αδύνατο;^ μη υφισταμένων τών άναγ-1 

καιφν πρδς τοϋτο ορών καί σνοιχείων’ προσβάλλω* περιφρονητικώς τούς» 

περί τδν βασιλέα, τούς έξωθήσαντας τά πράγματα είς δ σήμεΐον διετέλουν,. 

άλλα λιποτακτήσαντας έν τίίκρισίμω στιγμή, καί μεμφόμενος τοΰ δουκός τής 

Αύρηλίας, φ? όλιγωρήσαντος της άρχής της νομιμοφροσύνης, και σφετερ,ι- 
σθέντος την αρχήν, ένω ήδύνατο δι’ αυτής νά καταστή ό κηδεμών τοΰ νομί
μου βασιλικού διαδόχου, τοΰ δουκός τών Βορδιγάλλων, καί ούτως άπαλλάξη 

τήν Γαλλίαν άπδ πολλών έπικινδύνων κλονισμών έν τώ μέλλοντι, στρέφεται 
μετ’ ένθαύσιασμοΰ πρδς τόν λαόν τών Παρισίων, ΐνα, έν προφητικ·/) έκστάσει, 
άποκαλύψιρ αύτω τό μακράν ύπανατέλλον μέλλον, τήν οριστικήν ’’αύτοΰ 

νίκην, καί άποσπα έν άνθος άπό τοΰ ποιητικού του στεφάνου, ΐνα στέψή 

τήν τελευταία* νίκην τών τριών ήμερών τοΰ ’Ιουλίου, ήτις είς αύτόν 
μόνον άνήκει. «Δέν ήξηγέρθη ούτος, έπιφωνεϊ, κατά τοΰ νόμου, άλλ’ ύπέρ 
τοϋ νόμου' ό λαός διετέλεσεν έν είρήνν;, έφ’οσον ή κοινωνική συνθήκη ήτο 

σεβαστή’ άλλ’ δταν μετ’ επίμονα ψεύδη μέχρι τελευταίας στιγμής αίφνης 

έζήτησαν νά έπιβάλλωσι τήν δουλείαν’ δταν έξερράγη ή συνωμοσία τής μω- . 

ρίας καί τής υποκρισίας’ ό'ταν ή ύπό ευνούχων οργανωθεϊσα τρομοκρατία τών 
άνακτόρων έπίστευσεν, ό'τι ήδύνατο ν’ άντικαταστήσφ τήν τρομοκρατίαν τής 

δημοκρατίας καί τόνσιδηροϋν ζυγόν τής αύτοκρατορίας-,τότε δ λαός ούτος καθω* 
πλίσθη διά τοΰ πνεύματος αύτοΰ καί τοΰ θάρρους. Αιών δέν ήθελε κατορθώσει 

πρός τήν ωριμότητα ενός λαοΰ τοσοϋτον, οσον οί τρεις τελευταίοι ήλιοι, οΐτινες 
διέλαμψαν έσχάτως έπί τής Γαλλίας»... Morituri te salutani! Όθνήσκων 

έ κείνος κόσμος,δστις τοσοϋτον εύγλώττως έξέπεμπε τό έπικήδειον αύτοΰ $σμα 
διά τοΰ στόματος τοΰ Σατωβριάνδου, καταδικάζων έκ προοιμίου τήν έπί τών 

Ερειπίων του άνεγερθεϊσαν χέαν μοναρχίαν, πάντα τα κόμματα καί πάσας 

τάς ιδέας, αΐτινες κατά τήν στιγμήν έκείνην διεξεδίκουν τήν ηγεμονίαν τής 
Γαλλίας, ένα μόνον βλέπει ζωντανόν παράγοντα, μίαν μόνην άτενίζει έν τφ 
μέλλοντι νέαν ιδέαν, άρχομ.ενην ήδη νά λαμ.βανφ εαυτηςσυνειδησιν καί ν 

άποκαλύπτηται είς τήν ιστορίαν’ τά κόμματα θνήσκόυσι, τά συμφέροντα πα
ρέρχονται άνεπιστρεπτεί έπί τής ...σκηνής τοΰ κόσμου’ άλλ’ δ',τι οφείλει νά 
ζήση,.νά ΐστοριοδρομήσν), δέν δύναται ή ν’ άποκαλυφθή μίαν ημέραν, ΐνα δια- 

.τυπώςή τον λόγον αύτοΰ καί τήν άποστολήν... Τοιοΰτον ήτο τδ φάσμα, τό 
/ποιον ώς κεφαλή Μεδούσης έπεσείετο κατά τής νέας μ.οναρχμας άπδ τοΰ 
βήματος’ άλλ’ ή διαμαρτύρησις αύτη τοΰ Σατωβριάνδου άντήχησεν έν τή 

βουλή τών 'ΟμοτΙμων οίονε'ι μάταιος στόνος έν τή έρήμφ, χωρίς νά τύχ-ρ τής 

ελάχιστης ύποστηρίξεως παρά τών συναδέλφων του. Ο θερμός εκείνος λόγος 
συνήντησε παγετώδεις καρδίας, αδιαφορίαν' καί μεγαλοπρεπής κατήλθε τό 
τελευταϊον άπό τοΰ βήματος, άφοΰ μετά διάπυρου ευγλωττίας έξηκόντισε 

τδν κεραυνόν, τής άποδοκ,ιμασίας κατα τής νέας τών πραγμάτων κα,ταστα- 
σεως, έν μόνον ζητών παρά τής κυβερνήσεως ταύτης: «τήν ελευθερίαν τής 

βυνειδήςεώς το,υ καί τό δικαίωμα ν’άποθάνφ έκεϊ, οπού ευρίσκει ανεξαρτησίαν 

νεαί γαληνην».
‘Υπό τοιούτους οιωνούς άνέβαινεν έπί τοΰ θρόνου ό ao.llzqt: βαΰΐάενς Λου

δοβίκος Φίλιππος ύπδ τδν ενθουσιασμόν καί τάς συγκινήσεις τής άπδ τοΰ 
18 15 καταπιεζομένης έλευθέρας συνειδήσεως τής εύρωπαϊκής κοινωνίας’ 

άλλ’έν Γαλλία, εξαιρούμενης τής τάξεως έκείνης, ήτις μόνη, έπιτυχώς ύπς- 

σκάψάσα τήν δυναμ.ιν τής άρχαίας αριστοκρατίας, τής τέως κυριαρχούσης, καί 
έξαπατήσασα τήν ετέραν, συνετέλει είς τό γεγονός τοϋτο, τό δημόσιον πνεύμα 

κατ’ έπιφάνειαν έθερμάνθη έκ τοΰ άνατείλαντος ήλιου τής νέας δημοκρατικής 

βασιλείας, ήτις κατ’ έλάχιστον έξεπροσώπει τούς πόθους καί τά ιδεώδη τής 
γαλλικής κοινωνίας. Ό λαός τών Παρισίων, είς ον ιδίως ώφείλετο ό. θρίαμβος, 

■ού τό εΐδωλον έπεκαλοΰντο πρδ τής νίκης οί ποωταγωνισταί, παρέστησεν 
άφωνον καθ’ ολοκληρίαν πρόσωπον μετ’ αύτήν, άφεθεΐς νά έξαπατηθν! ύπό 
επιτηδείων υποσχέσεων καί προτάσεων, ούδεμίαν δέ διατυπώσας αύτός ιδίαν 

άξίωσιν. Άλλ’ έμελλεν ή νέα κυβέρνησις νά δρέψη έπί μακρδν χρόνον τούς 
καρπούς ύποπτου καί έπισφαλοϋς νίκης; καί νά διοργανώσγ, καθά ύπέσχετο, 

τήν γαλλικήν κοινωνίαν, συμφώνως πρός τό νεώτερον πνεϋμα, άποκαθιστΚσα 
έν αυτί) τήν τάξιν καί τήν έλευθερίαν; ή δέ Γαλλία ήδύνατο νά εί'πφ έπί 

τέλους, οτι διά τής νέας ταύτης μεταβολής τοϋ πολιτικοΰ καθεστώτος έξε- 
δήλου δριστικώς τήν πολιτικήν αύτής συνείδησιν, έλευθέραν, άκραιφνή, γνη- 

σίαν, άποτρέψασα ές άε! άπό τής κεφαλής αύτής τόν δαίμονα τών επανα

στάσεων
Τοϋτο θέλει έρευνηθή έν τή επομένη μελέτη. >

Ν. ΚΑΖλΖίΙ^
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ΤΟΪ ΟΜΗΡΟΥ Π ΠΕΤΡΑ Η TO AASKAAEIO 1
ΚΑΙ Π ΠΕΡΙ ΛΥ'ΓίΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΙΙΣ Nil ΣΟΚ ΧΙΟΥ,

. Μίαν ώραν μ«κράν τής πρωτευούσης τής νήσ,ου Χίου πρός Β. ύπάρχει 

βράχος τις, έκπαλαι, ώ; φαίνεται, άποκοπείς άπό τοΰ Λίπους, όρους ύψηλοΰ, 

μέρος τοΰ Πελιναίου όρους άποτελοϋντας, τοΰ ύψίστου άμα καί μεγίστου τοΰ 
διαχωρίζοντος τα βόρεια τής Χίου είς δυο μέρη, τό Ανατολικόν και δυτικόν, 

άκριβώς καθώς χωρίζουσιν είς δύο μέρη την Ιταλίαν τά Άπέννινα. Πολλά

κις έπεσκέφθην την ρωμαντικωτάτην ταύτην τοποθεσίαν τής νήσου μας’ 
πολλάς δέ καί μαζράς διήλθον ώρας, ύπό τάς γηραιάς καί βαθύσκιους πλα

τάνους, της «Βρύσης τοΰ Πασ’α», ώς ονομάζονται αί. τρεις, τώρα όμως 
πλέον δύο πλάτανοι,, αί πεντήκοντα περίπου βήματα άπό τοϋ βράχου πρός 

την θάλασσαν άπέχουσαι, έπί πολύ καθ’ εαυτόν σκαπτόμενος, καί ήμερων 
άρχαίων άναμψ-νησκόμενος, έν φ κέντρου τών σκέψεων μου ήν αυτός ό βρά

χος κα’ι ή τής ακμής του εποχή ! ,
Ό βράχος ούτος φέρει σχήμα κώνου κανονικωτάτου μέν, άλλ’ Ανεστραμ

μένου, καθ’ ό'τι τό μέν όζύ αύτοϋ μέρος, ή κορυφή, είναι έμπεπηγμένη έν τ-zj 

γΐί, καί άποτελεϊ τήν βάσιν, ή δέ βκσις αύτοΰ είναι έστραμμένη πρός' τά 
άνω έν εί'δει οξείας ανεστραμμένης λεπάδος. ’Ey τω μέσω δέ τής εύρυτά- 

της καί κυκλοτερούς καί σχεδόν στρογγυλής κορυφής του (διότι τό πλάτος 
καί τό, μήκος είναι σχεδόν το αύτό., ύπέρ τούς 44 πόδας) υπάρχει έ'τι καί 
νΰν έξοχή τις τετράγωνος, ύψους τεσσάρων καί πλέον ποδ&ν’ τοΰθ’ απερκατα· 
δείκνυσιν, ό'τι,εργασία μεγάλη έχρειάσθη εις τήν έπιπέδωσιν τοΰ βράχου, μέρος 

τούτου τής εξοχής Αχώριστου άποτελούσης' είς τήν έσχατιάυ δέ πάλιν τοΰ

t Αίγεται καί δασκαλόπετρα.
2 θα μοι έπιτραπη βείαίως νά παροιδήσω τά; παθητικωτάτα; λέξεις, άς άλλοτε δ, Goethe 

περί τής χαρυα; τοΰ ίφηρ,ερίοο έν βιβλίω Β',Ιπιστολη χρονολογούμενη τη 15 Σεπτεμβρίου έν 
TjVerlher’s Leiden άγραφε: «Μανιώδηςχαταντ®, ό:αν Αναλογ'ζωμαι, ότι δπάρχουσιν άνθρωποι 
Ασυλλόγιστοι καί χωρϊς αισθήματος πρός τά ολίγα τά βίρονταέν έαυτοΐς Αξίαν τινά έπί τής γής. 
Γνωρίζεις φίλε μου, τήν χαρτών, ύπό τήν σκιάν τής οποίας έγώ μετά τής Λόττης πολλάκις 
ϊκάθησα εις τοΰ έφημερίου.. Απερχόμενος. ... ητις (δ Θεός τό. γνωρίζει πράγματι) πάντοτε 
με ίπλήρου τής μεγαλητέρας ψυχμχής ηδονής. Ιίόσον έχόσμει τό οίκημα τοΰ. έφημερίου καί 
πόσον δροσερόν τό καδίστα! καϊ πόσον μεγαλοπρεπείς ήσαν οί κλάδοι της! και ή Ανάμνηστς 
τής καταγωγής της!... Σοί λέγω ότι ό διδάσκαλος τοΰ χωρίου... τω Ανέβησαν τά δάκρυα 
είς του; οφθαλμούς, οτε χθές περί αύτής ώμιλοϋμεν, ότι διά πελέκεως απεκόπη! ΆπεκόπηΙ 
μανιώδης γίνομαι! ήδυνάμην νά φονεύσω τόν κακοΰργον, όσςις τήν πρώτην κατήνεγκεν εις 
τ,ήν βίζαν της πληγήν!... Καί τώρα κεΐται...... 'II μία τών τριών πλατάνων έπίσης παν.αρ-
χαία καϊ μεγαλοπρεπής §έν Απεκόπη μόν διά πελέκεως, διότι τοΰτο θά ήτο δυσκολώτατον, 
Αλλά Κληθη πϋρ εί; τήν βίζαν της! καί ούτως έκάη, ίξηράνθη! καί οί άλλοτε ευεργετικοί 
αύτής κλάδοι κατεκάησαν καί μόνον ολίγα λείψανα σώζονται έ'τι! Ό θεό.; νά το, αντιπληρώση 

τού; κακούργους!

έπιπεδωμένου βράχου ολόγυρα ύπάρχουσιν έσκαμμένα βάθρα ή καθίσματα, 
ούχί δμως άπ’ άλλήλων κεχωρισμένα, ώ; τά τής πρώτης γραμμής τοϋ θεά
τρου τοΰ Διονύσου τών ’Αθηνών, έφ’ ών έκάθηντα οί ίερεΐς, άλλ’ ηνωμένα, 

οία τά τών άλλων γραμμών έν τώ αύτφ θεάτρω. Φέρουσι δέ πλάτος μέν 

ποδών .2 -καί δακτύλων 4, ύψος θέ 1 '/g ποδώυ’ δθεν άναλόγως είσϊν ανα

παυτικότατα καί εύρυχωρότατα.
Περί τούτου λοιπόν τοΰ βράχου ιδού, τί ό ήμέτερος Βλαστός έν σελ. 29 

τών Χιακών αύτοΰ λέγει. «’Ερείπια τοϋ ναοΰ τής Κυβέλης ύπολαμβάνουσί 

τινες τόν στρογγύλον βράχον, είς τό μέσον τοΰ οποίου 'ίστατο μικρά στήλη, 

καί δχι λείψανα τής τοϋ 'Ομήρου σχολής ώς κακώς πιστεύουσι τοΰτο έ'τι 

καί νΰν οί κάτοικοι».
Αί λέξεις αύται δέν ένέχουσι πολύ τό αληθές, ώς καταδειχθήσεται έκ 

τών Ιπομένων. Καί δή.
1) Ή έν τω μέσω του επιπέδου έξοχή δέν είναι στήλη, άφ’ ού τρανώς 

καί καθαρώς παρατηρεί τις, ότι ήτο τετράγωνος, χωρίς μέν βάσεως, χωρίς 

δέ τίνος»έν γένει τής στήλης ιδιώματος.
2) ‘Φανερότατα έπί τής έξοχης ταύτης ύπάρχουσι γνωρίσματα, έξ ών

δύναταί τις νά κατανοήση. δτι ήτο άφ’ ού δχι μόνον τό εμπρό
σθιου μέρος τοΰ οπισθίου διακρίνεται ώς τοιοΰτο, άμφότερα δηλ. ώς μέρη 

καθέδρας, δχι μόνον τά πλάγια μέρη (άπό τών ό'πισθεν μέχρι τών έμπροσθεν), 
έχουσι μήκος ποδών τεσσάρων, ό'χι μόνον, τό έμπροσθεν μέρος είναι στενότε

ρου, διά τόυ λόγον, ό'τι οί πόδες τής καθέδρας κάτω ήνοίγοντο πρός τά εμ

πρός, 'ίνα ή τό κάθισμα ασφαλέστερου κατά τό σχέδιον περίπου τοϋτο

άλλά καί διότι μέρους τι όπισθεν τής έδρας σαφώς διακρίνεται ακόμη διά 

τοΰ εργαλείου λεανθέν επίτηδες καί πεπελεκημένον ύπαρχον, άκριβώς ώς 

τά ό'πισθεν μέρη τών εδρών τών Ιερέων έν τφ Άθήνησι θεάτρω τοΰ Διονύσου.
3) Ή εμπρόσθια (άνατολ.) δψις φέρει δύο ίχνη σκαλισμάτων ένα περίπου 

πόδα άνωθεν τοΰ εδάφους, Ταΰτα άν μέν, ώς τινες θέλουσι,1 παρίστανον 
λεόντων μορφάς, τότε θεωρητέα απλώς τής έδρας κοσμήματα, άλλως δέ 

δύνανται νά θεωρηθώσι καί οτι κατεσκευάσθησαν ώς μέρη, έφ’ ών ν’ άνα-

1 Ό Τουρνεφόρτιο;.
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παυωνται οί πόδες τοΰ έπί τής έδρας καθηίΛένΟύ, ήτοι ώς υποπόδια.

4) Αισθάνεται τις ψηλαφητώς, οτι τά όπισθεν μέρος τίς έξοχης ώς ανά- 

κλιντρον τίς καθέδρας χρησίμευαν έθραύσθη, έν φ τό έμπροσθεν Απλώς ό 
χρόνος κατηνάλωσε, καί δτι κατά πασαν πιθανότητα τό ανάκλιντρου τοΰτο 

άναλόγως τίς έδρας δά ήτο υψηλότερου έτι κατά τέσσαρας πόδας.

Διά ταύτας λοιπόν τάς πραγματικά; αποδείξεις ούτε δτι ή περί ή; πρό.- 
κειται έξοχή «ήτο στήλη μικρά» νά λεχθγ δύναται, ούτε ή παράδοσις τών 

κατοίκων τί; νήσου είναι κακζ, ούτε οτι κακώς πιστεύουσιν αί κάτοικοι 
■καθώς πιστεύουσιν.

Αί! Καί τί λοιπόν; εινε αληθής τών κατοίκων ή πίστις ; άλλαις λέξεσι* 
τί ήτο άραγε δ περί ου πρόκειται βράχος ; Αληθεύει ή παράδοσις τών Χίω,ν 

καθ’ ολοκληρίαν ή δχι ; Ιδού τό κύριον ζήτημα’ τήν δέ περί τούτου γνώμην 

μου καταγράφω έν τοΐς έπομένοις, ούχί παντελώς άπιθάνοις, νομίζω.
Τινές λέγουσιν’άν Θελήσωμεν νάέξετάσωμεν τό πράγμα ψυχρφ τώ νφ χωρίς 

νά παραφερώμεθα ύπό τοΰ αισθήματος καί της φαντασίας, θά άποφανθώμεν,δτι 

ή παράδοσις τών κατοίκων είναι μέν ποιητικωτάτη καί ωραία, δσον ωραίος καί 

μαγευτικός .είναι ό "Ομηρος καί ή ποίησίς του,δ ουρανός της Χίου καί ή άστειότης 
τών κατοίκων της, καί δτι δέν δυνάμεθα νά καταπολεμήσωμεν αυτήν, μίαν 
τόσονάρχαίαν ίεράν παράδοσιν, άλλ’ δμως δτι υπό της ψυχρκςλογικής πειθόμεθα 
νά παραδεχθώμεν, δτι δ περί ου πρόκειται βράχος δχι σχολή τοΰ Όμη

ρου, άλλ’ άλλο τι αρχαιότατου μνημείου’ προσθέτουσι δέ δτι ητο ναός Αρ
χαιότατος, έπί τί,ς έν τφ μέσφ τοΰ δποίου καί νΰν σωζομένης έζοχίς έκά- 
θητο βεβαίως άγαλμά τι θεοΰ τίνος εκεί λατρευοριένου, άκριβώς ώ; γνωρί.- 
ζομεν, δτι έκάθητοδ υπό τοΰ Φειδίου φιλοτεχνηθείς ’Ολύμπιος Ζευς έν Όλυμ 

μπί^ 1. Καί λόγους της πίστεως αυτών ταύτης στηρικτάς φέρουσι τούς έξίς. 

1) λέγουσιν δτι ολίγα βήματα μακράν τοϋ βράχου ύπίρχε (καί νΰν δ’ έτι 

υπάρχει,) πηγή διαυγέστατον άναβλύζουσα ύδωρ καί ήδύτατον την γεΰσιν,. 
ίδίωμα τοΰτο. άναποφεύκτως άπαιτούμενον παρά τοΐς πάλαι διά ναόν καί τό 

άλσος του. 2) διότι άν παρεδεχόμεθα αύτό ώς σχολεΐον, θά ήτο έν τη ·ίστο- 

pity πρωτοφανές είς τό είδος του, Αφ’ ού κατά τδν τρόπον τοΰτον ύπαιθρα 
σχολεία ούδέποτε έφαντάσθησαν οί πάλαι "Ελληνες’ δλως δέ διάφορα -ησαν 
τά τών περιπατητικών σχολεία καί τάλλα τίς νεολαίας έν ’Αθήναις γυ

μνάσια, καί τά παλαιότατα καί τά μετά ταΰτα’ 3) διότι κατά τούς πα- 

ναρχαιοτάτους χρόνους (δτι δέ είναι έξ άρχαιοτάτων χρόνων ή περί ής πρό-

1 Τοΐς ε’ρημίνοις παραβάλλουσι καί τ’α ?ν Ζ’. τοΰ Όμηρου ς’. 92—4 λεγόμενα, ίξ ών κα
ταφαίνεται, ότι. κατα τόν ήρωϊκόν αιώνα (πολύ δέ μάλλον μετά ταΰτα) ύπαρχον τοιαΰτα θεών 
Αγάλματα. Εις τό χωρίον τοΰτο τοΰ ποιητοΰ λέγουσι καί οί σχολιασταί πρέπει να όποτεθή 
ότι τό Αγαλμα ήτο καΟςμενον τής θεοΰ ώ; καί ό Στράβων έν Xi!I 601 παρατηρεί λε'γων «τής 
ΆΟηνδς τό ξόανον-νΰν μέν έστηκό; όραται. "Ομηρος δέ καθήμενον έμφαίνει. .. πολλά δέ 
τών Αρχαίων τής ’Αθήνας καθήμενα δείχνονται, καθάπερ έν Φωκαίφ, Μασσαλία, 'Ρώμ$, 
Χ'ω, αλλαις πόλεσιν».

κεϊται πέτρα, ούδεμία υπολείπεται αμφιβολία καί είς τόν άπαξ αύτην έπι- 

σκεφθέντα) οί Θεοφοβούμενοι "Ελληνες έκτιζον ναούς παντοΰ έπί τών ωραιό
τερων μερών, Αδιάφορου άν ησαν ταΰτα κεντρικά ή οχι, ώς κατά τόν με’ 
σαίωνα οί ίππόται τίς Γερμανίας έκτιζον συχνώς τάς έπαύλεις καί τά φρού" 
ριά των έπί τών ρωμαντικωτέρων καί τών όχυροτέρων θέσεων της πατρίδά^ 

αύτών. "Αν δέ άποδεχθώμεν τόν βράχον ώς ναόν, ανάγκη τότε νά συμπα- 
ραδεχθώμεν, δτι καί τά περί την εξοχήν (έδραν) καθίσματα ήσάν ώρισμενα 
διά τούς πιστούς, οΐτινες έν τοΐς ναοί; έκάθηντο καθ’ ώρισμένας στιγμάς, 

ώς τοΰτο συμβαίνει καί έν τή Χριστιανικό) έκκλησίγ.
Ζητημία δέ άλυτου προσθέτουσι, θά μείνγι είς τίνος θεοϋ ό'νομα ήν καθιε

ρωμένος ό ναός’ τινές άπέδωκαν αυτόν είς την Κυβέλην’ καί τοΰτο πιθανόν, 
διότιγνωστόν, δτι ή θεός αυτή κατά τούς Αρχαιότατους χρόνους έλατρεύετο 
πρό παντός μάλιστα έν τή Μικρφ Άσία’ αφ’ ου ή λατρεία τίς θεάς ηνθη 

έν Κυζίκω, παρά τό δρος Σίπυλον, έν Σάρδεσι, Πόντφ, μέρεσί τισι τίς Καπ

παδοκίας, έν Κρήτη καί Αλλαχοΰ*.
Ταΰτα λέγουσιν οΐ πολλοί’ τάς ιδέας δμως ταύτας ημείς ουδόλως άποδε- 

χόμεθα, τδ μέν, διότι ώς παρατηρεί ό αναγνώστης, οί λόγοι αύτών είνα5 
δλως· Ανίσχυροι, καί η γνώμη αύτών έχει μάλλον άνάγκην θρησκευτικίς πί

στεως, τό δε καί διά τούς έξης προσέτι λόγους. 1) δέν γνωρίζομεν Αν οί 

τούς ναούς έπισκεπτόμενοι πρός λατρείαν παλαιοί "Ελληνες έκάθηντο’ ημείς 
πιστεύομεν μάλιστα δτι ίσταντο όρθιοι, διότι ούδέν ίχνος καθισμάτων έν 

τοΐς ναοΐς τών πάλαι Ελλήνων σώζεται. 2) είναι καταφανέστατου δτι η 
εί'σοδος τοϋ ναοΰ (καί νΰν έτι καθαρώς διακρινομένη) εύρίσκετο πρός τό όπισθεν 
μέρος τίς έδρας ώστε ό εισερχόμενος είς τόν ναόν εύθύς ήτο Ανάγκη νά ί'δή 

τά νώτα τοΰ θεοΰ, έν φ οχι μόνον τό φυσικώτατον, άλλά καί τό πάντοτε 

είς τά της θρησκείας τών 'Ελλήνων άπαντών ήτο νά τοποθετηται τό άγαλμα 
τοΰ λατρευομένου θεοΰ έν τφ ναω ούτως, ώστε πρώτον αύτό τό άγαλμα νά 

προσπίπτ-/) είς την δρασιν τοΰ πιστοΰ άμα εισερχομένου, δστις ούτως ύπό αί* 

σθήματος σεβασμοΰ καί φόβου καταλαμβανόμενος αμέσως γονυπετών πάρε- 
κάλει. Πάντες ούτοι οί αύστηροί θρησκευτικοί της ολως φυσικίς τών 'Ελ
λήνων θρησκείας τύποι παραβάίνονται ώς έκ της θέσεως τίς έδρας πρός την 

είσοδον.—3) Προς τούτοις δέ έπρεπε βεβαίως νά σώζηται έστω καί σμικρόν 
τι λείψανου έκ τοϋ έπί της έδρας αγάλματος’ οχι μόνον δμως ούδέν τοιοΰ- 

τον διακοίνεται, Αλλά καί έντελώς κενή φαίνεται ή έδρα, καί ούτως είπεΐν 
τεθειμένη απλώς εκεί ώς τοιαύτη, ήτοι ώς κάθισμα Απλοΰν. 4) "Οσον διά 

την πηγήν, αύτη βεβαίως ήδύνατο νά χρησιμεύη καί πρός άλλους σκοπούς 
παντοίους. —— Έκ τούτων λοιπόν πάντων παρατηρεί τις, δτι ούτε ή γνώμη 

αύτη δύναται νά ή παραδεκτή, έλαχίστην δ’ ένέχει πιθανότητα, ΐνα μή 

εΐ'πω οτι εντελώς άπορριπτέα τυγχάνει. Διά ταΰτα έγώ νομίζω, . δτι ή πι-

ί "I?. Ίίρρδ. 5,1 θ’,
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θά.νότκτη καί τοϋ όρθοϋ καί 
ρζδοσεως τών κατοίκων τής 

ή πετρα=τό δασκαλεω».

Ιοϋτο πρόκειται, άν μή ν’αποδείξω, νά καταστήσω τούλάχιστον πίθανό- 
τατον δια τών επόμενων οσον οΐόν τε συντομότατα.

Η παράδοσις διηγείται, οτι ό βράχος ούτος είναι το Διδασκαλείου τοΰ 

Ομηρου, τό μέρος δηλ. δπου ό "Όμηρος έδίδασκεν, εννοείται, κατ’ εξοχήν 

την πο.ιησιν, καί δτι άποθανόντος αύτοΰ έδιδάσκοντο έκεϊ ύπό τών διαδό

χων αύτοΰ τα ποιήματα του. 'βς παρατηρεί τις ή παράδοσις είναι έν μέρει 
ανάκρισης, αόριστός" αλλ’ ακριβώς εν τη άοριστία αύτής περιέχεται ή αλή
θεια. Ο Τουρνεφορτιος σφάλλεται λεγων, δτι ή παράδοσις τών κατοίκων 

ητο οτι απλώς τα συγγράμματα τοΰ Όμηρου έδιδάσκοντο έκεϊ και ούδέν 
πλέον 1 διότι κυρίως κέντρον τής πάραδόσεως είναι αύτό τό πρόσωπον τοΰ 

ποιητοΰ. Δεν μοί φαίνεται λοιπόν δτι αύτη ή παράδοσις δύναται ν’ άπο- 
0ειχΘ·ρ ψευδής. Όπως έννοήση τις τοϋτο, (ώς καί ό άλλως φιλόπατρις ημών 

συμπολίτης Βλαστός), πρέπει νά τίμηση πως διαφόρως τής πατρίδος αύτοΰ 
την παραδοσιν τοσφ μάλλον, δσω διότι ή παράδοσις αύτη ύφ’ δλου τοΰ λαοΰ 

και κατα τόν όμοιον ολως τρόπον όμοφώνως, χωρίς μηδεμκάς άντιφάσεως, 
χωρίς μ.ηδε τής ελάχιστης παραμορφώσεως μέχρι τοΰδε είς ταύτην πιστεύ

οντας, ακόμη η αυτή διατηρείται’ τοιαΰταί αμιγείς παραδόσεις πανταχοΰ 

και πάντοτε αληθευουσιν, ούδεποτε δέ δύνανται νά ώσι καθ’ όλόκληρίαν σφα- 
λεραι. Σχετικός δε πρός τόν βράχον μας ουδόλως δύναμαι νά εννοήσω κατά 

τι αντιφάσκει η ωραία τοΰ παράδοσις τών κατοίκων πρός τήν

ιστορίαν τοΰ Όμηρου, πρός τήν τών ομηρικών έπών καί τών θιασωτών αύτών 
Ομηριόών. Ποΰ άραγε κεΐται ή άντίφασις ; μή δέν είναι ορθά, τούλάχιστον 

πιστευτά, οσα ο Τουρνεφορτιος αναφέρει έν τ?ί περιηγήσει αύτοΰ : Ή μ.ή 
δεν είναι ·βεβαιον δτι καί δ Όμηρος έπεσκέφθη τήν νήσον μας, και διέτρι- 

ψεν έν αύτή μάλιστα; ” 
200)· δεν έγενετο κέντρον ή Χίος ; "II μή δέν ήδύνατο έκ 

των εκείνων ’Ομηρικών χρόνων νά εχνι καί ή πέτρα αύτη 
αυτής ; "II μη δεν ήδύνατο νά ήτο αύτη σχολεϊον ύπαιθρον, έπί τής εν τώ 

μεσω ευρισκόμενης εύρας τοΰ οποίου νά έκάθητο κατά τάς ώρας τής παρα- 
δόσεως τών μαθημάτων ό σεβάσμιος διδάσκαλος καί περί αύτόν γύρω οί μα- 

αληθούς μάλιστα μετέχουσα είναι ή τής πα ' 
νήσου περί τού βράχου, δτι ·?,το τοΰ «Όμηρου

II μή τών Όμηριδών Ιπϊ τοσαΰτα έ'τη (πλέον τών 

τών παλάιοτά-

την καταγωγήν

Οηταί «’Ίσως λέγει καί αύτός ό Τουρνεφόρτιος %, ίσως τοϋτο, ό'περ ώς 
λαμπρόν καί ένδοξον δείκνυται μνημεϊον, ήτο καί έχρησίμευε νά γυμνάζη 

τούς όσοι tfffe.lor >'ά μανθάτωσι τούς στίχους τοϋ ποιητον' διότι οί Όμη- 
ρίδαι κατα την παραδοχήν δλων τών συγγραφέων ήσαν κάτοικοι καί πολϊ- 

ται τής νήσου ταύτης" παραδίδονται δέ προσέτι άπό Όμηρου καταγόμενοι"

1 Tournefort voyage de Levant tom. I p. 146 και itjfjs.
2 αύιοΟ. βελ. 146—148.
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και έν τφ δεισιδαιμονία ταύτγι ήδύναντο νά λαξεύσωσι τόν βράχον τούτον, 
ϊνα χρησιμεύγ ώς σχολεϊον;έίς τούς ό'σοι έκ τών νέων ήθελον νά διδαχθώσι 

τάς ποιήσεις τοΰ Όμηρου, τόϋ πρώτου τών ποιητών, συνάμα δέ ιστορικού 

καί γεωγράφου άρίστου θεωρουμένου. Τό σχολεϊον λοιπόν τοϋτο ήτο Γ endroit 

οΐι se faisaient les lemons et les repetitions; le maitre <5tait sur le cube et les 
ecoliers sur le bord du bassin. Ταΰτα ό Γαλάτης περιηγητής τοΰ 1700. 
Πράγματι δέ πώς νά μή πλάση ή παράδοσις συμφώνως πρός τήν ιστορίαν 

τοσούτών αιώνων, οτι ό πρώτος εκεί έπί τοΰ βράχου εκείνου καθίσας καί 

διδάξας τήν φύσιν τής ποιήσεως ήτο ό Όμηρος; καί πώς νά μή πλάσγ αύτόν 
διατρίψαντα έν τφ καί κατά τήν ήμετέραν αισθητικήν ώραιοτάτφ καί ποι- 

κιλωτάτω μέρει τής νήσου δλης, και ποιητικωτάτφ, τόν ποιητικωταπον τών 
άοιδών τοΰ κόσμ.ου, καί κατά τόν Γλάδστωνα, τόν «πάντων τών ποιητών 

έ'ξοχ’άρκτον;» '. Ώνόμασα τό μέρός τοΰ βράχου τό ώραιότατον καί ποι
κιλότατου τήν φύσιν, έν φ ένησμενίζετο νά διατρίβ-ρ πάσα καρδία ’Ομηρι

κή" πράγμ,ατι δέ τής φύσεως ή καλλονή καί ή έκεϊθεν άπόλαυσις είναι τι 
τών σπανιωτάτων, καί ή μαγεία αύτής καταθέλγει τήν αίσθησιν τοΰ περιη
γούμενου* τά μέρη έκεϊνα. Ιδού διά τί" ό έπί τοΰ βράχου ίστάμενος έ'χει 

πρώτον, πρός τά ΝΑ μικρόν τι έπίμηκες νησίδιον, ώς έκ τοΰ σχήματος αύτοΰ 

υπό τών πέριξ άλιέων Μάκρη; τανΰν καλούμενου, έπίσης πρός τό αύτό μέ

ρος τήν Γόνην" ομοίως έχει τής Μ. ’Ασίας τάς χθαμαλάς καί μαλακής φύ
σεως ώραίας καί ποικιλοτρόπους ό'χθας, έ'τι δέ τάς Έρυθράς, ολίγον τι δέ νο

τιότερου είς τά ένδότερα τοΰ πανοράματος έν νηνεμίορ καί καθαρφ όρίζοντι,οΐος 

συνήθως υπάρχειό τής Μ. ’Ασίας όοίζων, τό υψηλόν καί άγερώχως τήν κεφαλήν 
έπαΐοον τής Σάμου βουνόν, τόν Κερκετέα" ταύτης δέ πάλιν τής νήσου αντίκρυ 

τό κέντρον τών ’Ιωνικών πόλεων, παρ’ αίς Αναπαύεται τό περίδοξον.τής Μυκά- 

λης άκρωτήριον, έπί τοσούτόυς αιώνας τώρα άνά τά στόματα φερόμενον πάντωύ 
τώνεύγενώς άνατεθραμμένων τέκνων τής άνθρωπείας. φύσεως. ’Έπειτα πάλιν 
πρός Ν. τοΰ βράχου ακριβώς έ'χει τις τόν λιμένα Χίου, τήν πόλίν, μεταξύ 
δέ ταύτης καί τοΰ Λατομείου βουνοΰ πλήθος ωραίων λοφίσκων καί πεδιάδων 

μικρών έκτεινομένων άπό τών νοτιωτάτων προπόδων τοΰ Αί'πους μέχρι τής 
θαλάσσης, τό παν ποικιλωτάτης φύσεως καλλονή σπανία" δν δέ θ^λήστ; τις 
ν’άναβή καί έπί τοΰ άνωθεν τής θαλάσσης ίσταμένου λοφίσκου ολίγα άπέ- 

χοντος άπό τοΰ βράχου βήματα, τότε είς τά ό'μματά του πολύ εύρύτερον 

Αποκαλύπτεται θέαμα, διότι τότε παρουσιάζονται τό μέν αί Οίνοΰσαι έπί 

τής άντικατόπτριζούσης αύτάς έν νηνεμία θαλάσσης, τό πάλαι μέν κατάφυ-, 

τοι ύπό αμπέλων, έστεμμέναι πάντοτε καί χαρωπαί ώς δ Βάκχος, δν έλά- 
τρευον, νΰν δέ τών πάντων άφγρημέναι καί κατάξηροι. Μετά τάς Ο.ίνούσας πρός 
Άνατολάς είς τά ένδότερα τοΰ εύρέως τώρα πανοράματος ύψοΰνται αί κο-

1.Juventus mundi’ fBe gods and men of the heroic age Π. edition’ σιλ. 2. και έξζς.
2 Τανΰν ή α’γνόύσαις κατ’ Αναστροφήν βεβαίως τοΰ ήχου οΰτω καλούρεναι. 
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ρυφαί τοΰ δρους Σιπύλου’, δπου ό μέγας Σκιπίων άλλοτε, ζατενίκησε-τά 
•στρατεύματα του βχσιλέως τής Συρίας Άντιόχου καί τέλος £παν. τό στε

νόν κεΐται έξηπλωμ,ενον πρό τών όφθαλμών τοΰ έπ'ι τοΰ λοφίσκου. χαΟημενον 

άπό τών νοτιωτέρων της νήσου μέχρις ό'πισθεν τών Οίνουσών, είκών ποικιλω- 

τάτη καί ωραιότατη πάντ,ας τούς κόλπους καί πάντα τά στενά τίίς Μ. ’Α
σίας κατά τό κάλλος ύπερέχουσα, ώς πολλάκις ή'κουσα νά λέγωσιν οί ναυ?· 

τικοί μας. Δέν είναι όντως ποιητική ή τοιαύτη θέσις καί καταλληλότατη 
διά τάς ποιητικάς καρδίας τοΰ Όμηρου καί τών Όμηριδών, ων πάκτων δι- 

δάσχα.Ιοι; χαΐ σύμβουλος χαι ΐμπνιυστιμ, ήτο αύτή ή χαθαρίι xal Ιερά,φύ' 
me,; Πόσον δέ φυσικόν πράγματι καί πρός την παράδοσιν κατάλληλον καί 
σύμφωνον τό νά συνδέσν) ό λ^ός την πέτραν καί την τοποθεσίαν της μέ τόν' 

.ποιητήν ptoci την σχολήν αύτοΰ τών Όμηριδών! Τό τοιοΰτο τόσφ μάλλον 
επιτρέπεται νομίζομεν, δ'σφ τό μέν ούδόλως ή κατάστασις τοΰ βράχου 

μας αντιφάσκει πρός την εποχήν τοΰ Όμηρου καί της σχολής αύτοΰ, τό 
δέ καί ή παράδοσις παρά τοϊς άμαθέσι λαοΐς μάλιστα είναι θαυμάσιων πλη

ρης καί μετά ύπερανθρωπείων συνήθως νά συνδέηται (ώς τοιοϋτος δέ έτιμη- 

θη πάντοτε καί ό ποιητής) αγαπά, άφ’ ού καϊ αύτός ό “Όμηρος γνωστόν 
οτι κατά τούς περί αύτοΰ πλασθέντας λόγους ήλκε την καταγωγήν αύτοϋ 
άπό τών ημιθέων, μεταξύ αύτών δέ καί κατετάχθη, άφ’ού έγκατέλιπε τό 

πρόσκαιρου εδώ σκηνωμά του. Διά ταΰτα πάντα πρέπει πάς έκαστος, νά ττμφ 

την ίεράν τών ελληνικών τόπων παράδοσιν, καί μάλιστα όταν ή τοιαύτη, 
γενικώς καί κατά πάντα έαυτή σύμφωνος καί χωρίς μηδεμιάς άντίφάσεως 
παρά πάντων τών κατοίκων άποδεκτη.^ Άλλ’ εκτός τών γενικών τούτων 
λόγων έ'χομεν προσέτι καί τούς έξης δύο. 1) ή παράδοσις είναι έκ παλαιό- 

τάτων καί άμ,νημονεύτων χρόνων άρα πιστευτή. 2) η σχέσις της έδρας πρός 
την εΐ'σοδον είναι ύπέρ τής ιδέας ήμών ό'τι ήτο σχολή, καί σχολή παλαιο

ί Νΰν αί δύο άδελφαί καλουμίνου.
, 2 Περί τό 190 π. Χρ.

3 Τήν παράδοσιν ταύτην φαίνεται άποδεχόμενος κα’ι ό 'Ελληνικότατος τήν καρδίαν καί τό 
φρόνημα νεώτερος της Χίου ψάλτης ό κ. Θ. Όρφανίδης έ'ν τινι σημειώσει τής Χίου Δούλης του. 
Διά τί δε νά μή ύποθάλπηται καί ή άλλως τόσον ώραία παράδοσις, άφοΰ Ικτός τοΰ πρός τό 
βόρεια κειμε’νου τούτου μέρους τής εργασίας τοΰ ποιητοΰ άναφέρεται, ότι εύρίσκετο καί ή κα
τοικία του, ήτις ϊζι και νϋν δείκνυται έπίσης εις τά βόρεια μέρη παρά τόν "Αγιον ’Πλίαν ού 
μακράν τοΰ χωρίου Σπαρτοΰντος. Ό Τουρνεφόρτιος σφάλλεται λόγων, ότι ή οικία τοΰ ’Ομή
ρου κεΐται Ιν Βολισσώ, ώς σφάλλεται καί Στέφανος ό Βυζάντιος κατά τόν Κοραήν λέγων: 
«Βολισσος πόλις Αιολική έπ άκρου, Χίον πλησίον... Καί φασιν, ότι «"Ομηρος έν τούτοι τώ 
πολίσματι τας διατρι,βάς έποιεΐτοκ. Δυστυχώς άκριβεστέρας πληροφορίας δέν είμαι άκόμη είς 
Θέσιν να δώσω περί τοΰ ένδιαιτήματος τούτου τού ποιητοΰ, καθ’ ότι άκόμη δέν ήξιώΟην νό 
έπισκεφθώ τά βόρεια μέρη τής νήσου μας, άτινα σημειούσΟοι καλώς, είναι καί λίαν δύσβατα. 
Μέ πρώτην όμως εύκαιρίαν θά λεχ_Θώσι περί τοΰ προκειμένου τά' δέοντα, ώς καί περί τοΰ έξα- 
κουστ,οΰ μας άκρωτηρίου τών Φανών, καί τοΰ ίπ’αύτοΰ τό παλαιόν έκτισμένου έξακονστοΰ 
έπίσης ίεροΰ τοΰ Φαναίου ’Απόλλωνος.
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τάτή ώς περί τούτου ούδεμία υπολείπεται άμφιβολία έίς τόν καί άπαξ τό 

μέρος εκείνο έπισκεφθέντα.
Τοιαΰται αί περί τδΰ βράχου σκέψεις μου, τοιαύτη καί ή γνώμη μου.
Περί αύτοΰ άναφέοουσιν οί νΰν τής νήσου κάτοικοι καί ετερά τινα αρκούν

τως ιδιότροπα, άτινα έν τέλει παρατίθημι ένταΰθα. Πολλαχοΰ τής'Ελλά

δος παρά τώ λαφ, μάλιστα δέ παρ’ ήμϊν τοϊς Χίοις επικρατεί ή πίστις, ό’τι 

πολλαί παλαιαί τοποθεσία'., αί .πλεϊσται, μεγάλους έγκλείουσι θησαυρούς 
τό πράγμα είναι εύνόητον, καί ό λόγος άπλοόστατος, κυρίως διότι πράγματι 

πολλοί κατεχώσθησαν θησαυροί κατά τήν μεγάλην τής νήσου έρήμωσιν τφ 
1822' πολλοί δέ τούτων μετά τήν επάνοδον τής ησυχίας άνευρέθησαν πολ

λαχοΰ, μάλιστα δ’ έν τοϊς έρειπίοις τών οικιών, πολλούς άπό πτωχών πλου
σίους άναδείξαντες. Τοιαύτη λοιπόν ιδέα υπήρχε καί περί τοΰ βράχου 

ίμας, δστις έλέγετο ό'τι ένέκρυπτε θησαυρόν μέγαν έξ άμνημονεύτων χρόνων είς 
•τήν ρίζαν-του, 8ν άνεκάλυψαν τέλος πρό δεκαοκτώ ετών δύο Άγγλοι περιη- 
γηταί *, άφ’ού καλώς πρώτον ειχον σπουδάσει έν τγ πατρίδι αύτών τών πα
λαιών σοφών τά συγγράμματα καί τήν α Σολομονικήν». Ταΰτα μοι διηγείτο 
χωρικός·τις έπί ήμίσειαν καί πλέον ώραν μετ’ έμοϋ συνδιαλεγόμενος ύπό τήν 

σκιάν τοΰ βράχου μας καί ού μακράν τοΰ μέρους, δπου είχε γείνει ή άνόρυ- 
ξις τοΰ πολυτίμου χρήματος’ προσέθετε δέ έμπαθώς, ό'τι τότε ήτο παρών 
;καί ό μικρός αύτοΰ άδελφός ηλικίας ετών δεκαπέντε, 8ν άπηνώς ραπίσαντες 
•έδιωξαν έκεϊθεν οί Εύρωπαΐοι, ϊνα μή προδώσν) αύτούς, αύτός ό'μως είδε τδ 

iaMror δηγ&νί τό περιέχον τόν άνακαλυφθέντα χρυσόν. 'Η φήμη αύτη είναι 
διαδεδομένη σχεδόν άνά πάσαν τήν Χίον’ φαίνεται δέ καί είς έμέ πιστευ
τή, εικάζω μόνον ότι ό θησαυρός δέν ήτο παλαιός, άλλ’ άπό τοΰ 1822, διότι 

βεβαίως άν ήτο άρχαιότατος, θά ένείχετο εις πήλινον άγγεϊον καί ό'χι ύα
λον’ έ'τι δέ μάλλον καθ’ ότι τοιοΰτοι θησαυροί έτι καί νΰν κρύπτονται πολ

λοί ύπό τά χώματα τής νήσου μας άπό τής φοβερωτάτης πανωλεθρίας τοϋ 

’Απριλίου τοΰ 182 22. ’Άλλως δέ γνωστόν, οτι τά τοιαΰτα ύπέρ πολύ μεγε
θύνονται μάλιστα ώς έκ τής άμαθείας τών κατοίκων τών περί ών πρόκειται 
μερών. Μηδέ Οαυμάση τις, όταν άκούσν), δτι δτε έπεσκέφθην τόν βράχον, 
δπως έξετάσω αύτόν κάλλιον, πάντοτε άπ’άρχής μέχρι τέλους κατά πόδας 

παρηκ'ολουθούμην ύπό ενός καί ποτέ δύο χωρικών, πεπεισμένων, δτι προέ- 
κειτο βεβαίως πάλιν περί άνακαλύψεως τίνος θησαυρού τών συνήθων, νϋν 
δ’ όμως άπόφασιν έχόντων κατά πάντα τρόπων καί μέ πάντα κίνδυνον του

λάχιστον μέτοχοι καί αύτοί τοΰ θησαυρού νά γίνωσιν.
Έν Χίω.

ΚίΙΝΣΤ. Λ. ΠΑΠΛΖ!Ι3.
: 1 Σημειωθψτω ότι εν τοιαύταις περιστάσεσιν ό λαός τής Χίου ονομάζει Άγγλους κάντας 
τούς Ευρωπαίους άδιακρίτως.
■ 2 "Ομοιον παράδειγμα περιγράφει κομψότατα & κ. Βικίλας ίν τώ άξ'ω μνι'α; ΐοτορψματι 
αύτοΰ ιΑουκής Λάρας,»'
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Ύ-0 OKTABIOr FEUILLET,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ H'.’

10 ’Οκτωβρίου ικ τής Μονή; τοΟ *Ρο£Α,

Ιδού πάλιν έγώ έν τφ κεΰ.λίω μου, έκ τοϋ όποιου δέν έ'πρεπε ποτέ, νά 

έξέλθω. Ούδέποτε περιέκλεισαν οί ,τέσσαρες ουτοί ψυχροί τοίχοι ταραχήν καί 
,άθλιότητα μείζονα τής ίδικής μου ! Δέν Θέλω νά καταρασθώ τό άνθρώπινον 

λογικόν, τήν φρόνησιν καί τήν φιλοσοφίαν, άφου ούδέν τούτων εύγενέστερον 

έχομεν έπί τής γής. Άλλ’ άφ’ ετέρου πόσον ευρίσκω ταΰτα μικρά και άνε- 
παρκή δπως παράσχωσιν είς τήν ψυχήν ήμών γκλήνην καί ησυχίαν ! Άλλ’ 

άκουσε τήν συνέχειαν τής οίκτράς μου ιστορίας.
Χθες, χάρις εϊς τήν πρόνοιαν τής κυρίας Μαλουέ, έμεινα μ.όνος έν τω πύρ- 

γφ καθ’ δλην τήν ήμέραν. Περί τό μεσονύκτιον ή'κουσα έπιστρεφούσας τάς 
άμαξας καί μετ’ού πολύ έπεκράτησε βαθεϊα σιωπή καί ησυχία, μέχρις ου 
περί τήν τρίτην ώραν τής πρωίας έξ·ηγέρθην τής πυρετώδους νάρκης, -ητις 

άπό τινων νυκτών άντικαθιστά τόν ύπνον μου, ύπό τοΰ τριγμού θύρας άνοι- 
γομένής καί έ'πειτα κλεισμένης έν τή αυλή μετά πολλής προφυλάξεως. ’Αγνοώ 
διά τίνος παραδόξου καί αιφνίδιου συνδυασμοΰ ιδεών τό τοιοϋτον συνηθέστατον 

γεγονός έφείλκυσε τήν προσοχήν καί έτάραξε τάς φρένας μου.Άναπηδήσας έκ 
τής έδρας ,έφ’ ής άνεπαυόμην έπλησίασα εϊς τό παράθυρου καί είδον άνδρα 

άποχωροΰντα λαθραία) βήματι πρός τήν δενδροστοιχίαν. ’Αμέσως ένόησα δτι 
ή θύρα διά τής οποίας εΐχεν έξέλθει ήτο ή τής πτέρυγας τοϋ πύργου,τής 

παρακείμενης τή βιβλιοθήκη καί περιεχούσης τά εϊς τούς ξενιζομένους· προω - 
ρ,ισμένα δωμάτια. Ταΰτα δμως ήσαν κατά τήν νύκτα εκείνην πάντα* ακα

τοίκητα, έκτος μόνον άν είχε διανυκτερεύσει έν τφ πύργω καί τώ συνήθει 

αύτής κοιτώνι ή κυρία Πάλμη.
’Εννοείς ή'δη οποία έπεφοίτησεν εϊς τόν. νοΰν μου άλλόκοτος ιδέα, ήν ότέ 

μέν άπώθουν ώς άβάσιμον καί μωράν, ότέ δέ ύπερισχυούσης τής έκ τής πεί
ρας τοΰ κόσμου άπαισιοδοξίας έθεώρουν ώς πιθανήν καί κυνικωτάτην τοΰ 
μυθιστορήματός μου λύσιν. Ή αύγή μέ κατέλαβεν ύπό τοιαΰτης βασανιζό

μενου άγωνίας, ,συναρμολογοΰντα τάς άναμνήσεις μου, καί σταθμίζοντα μετά 
παιδαριώδους επιμονής τάς έλαχίστας λεπτομέρειας, αΐτινες ήδύναντο νά 

έπιρρώσωσιν ή νά διαλυσωσι τάς υποψίας μου. Ή υπερβολή. τοΰ .καμάτου 

J Τδ. σιλ, 573.

μοι έδωροφόρησεν έπί τέλους, δίωρου ύπνον, μεθ’8ν ήγέρθην κατά τι φρονι* 
μώτερος. Αδύνατον μοί ήτο ν’ αμφιβάλω έπί στιγμήν, περί τής πραγματι

κότητας τής νυκτερινής οπτασίας μου, έκλινα δμως νά πιστεύσω δτι άπε- 
δωκα είς. αύτήν σημασίαν ήν δέν είχε. Καί έπί τή ύποθέσει δμως, καθ’ ήν 

ήθελον άποδειχθή βάσιμα τά χειρότερά μου προαισθήματα, εΐχον μέν άφορ- 
μήν νά θρηνήσω έπί τφ λυπηρώ τούτφ δείγματί τής γυναικείας κουφό- 

τητος καί παλιμβουλίας, ούδέν ό'μως μετά τά διατρέξαντα δικαίωμα νά 

θεωρήσω έμαυτόν ώς προσβεβλημένον: ή δέ στοιχειώδης αξιοπρέπεια μοί' 
έπέβαλεν έπιτακτικώς τήν αδιαφορίαν ή τούλάχιστον τήν ύπόκρισίν τοιαύ- 
της. "Αν ή κυρία Πάλμης ένόμισεν δτι έτιμώρει ουτω τήν άρνησίν μου, δέν 

έπρεπε νά έννοήση έκ τής συμπεριφοράς μου τήν πλήρη τής τοιαύ,της έκδι- 

κήσεως επιτυχίαν, ή'λπιζον δέ δτι μετά τήν άναχώρησίν μου δ χωρισμός καί 
ό χρόνος ή.θελον πραΰνει βαθμηδόν τήν δριμύτητα τής πληγής μου.

Καταβάς εϊς τήν αίθουσαν περί τήν δεκάτην καί ήμίσεΐαν, κατά τό σύ· 
νηθες, ευρον έν αύτη τήν κυρίαν Πάλμης, ή'τις είχε διανυκτερεύσει τφ δντ4 
έν τφ-,πύ^γφ. ΤΙ θέα δμως αύτής ήσύχως διαλεγομένης καί τό γλυκύ μει
δίαμα, δι’ ού μ’ έκαλημέρισε, διεσκέδασαν έν άκαρεΐ πάσαν ύποψίαν.καί ήλά- 

φρωσαν'τό στήθος μου άπό τοΰ πιέζοντος αύτό άφο,ρήτου βάρους. 'Η άπαλ- 
λαγή άπό προσθέτου βασάνου τοσοϋτον έπαχθοΰς καί πικράς, ήτο άνακού- 
φισις ουτω μεγάλη, ώστε ό συνήθης πόνος μου μετά τήν άφαιρεσιν τής αϊ- 
σχίστης έκείνης περιπλοκής μ.οί έφάνη σχετική ευτυχία. Ούδέποτε ήσθάνθην 

τρυφερωτέραν ή κατά τήν στιγμήν εκείνην πρός τήν μικράν κόμησσαν συμ
πάθειαν καί σχεδόν εύγνωμοσύνην έπί τώ δτι μοί έπετρέπετο νά διατηρήσω 

άγνήν καί, άσπιλον τήν εικόνα αύτής έν τή καρδία μου.
Τό άπόγευμα ήτο προωρισμένον εις έφιππον παρά τήν θάλασσαν εκδρο

μήν, εις ήν έ'στερξα μετά πολλής προθυμίας νά παρευρεθώ. Ή συνοδεία 

ημών, ην ηυςησαν κατα το συνηυες νέοι τινες ιππείς εκ τών περίχωρων, 
έξήλθε τής αύλής τοΰ πύργου περί τήν δευτέραν ώραν μετά μεσημβρίαν, 

έν εύθυμία ήν κατώρθουν νά συμμερισθώ. Άφοΰ ίππεύσαμεν ούτω έπί τινοε 
λεπτά,, ή κυρία Πάλμης μ’ έπλησίασεν αιφνιδίως.

— «Εΐχον άπόφασιν νά μή σάς εί'πω τίποτε . . . αισθάνομαι δτι κάμνω 
κακήν πράξιν, άλλά δέν άντέχω πλέον !

Τότε κατά πρώτον παρετήρησα τήν τρομεράν τής φυσιογνωμίας της άλ· 

λοίωσιν καί τήν έν τφ βλέμματι αύτής είκονιζομένην άπερίγραπτον αγω
νίαν^— «Λοιπόν, έξηκολούθησε, διά φωνής, ής ούδέποτε θέλω λησμονήσει τόν 

πενθιμον ήχον, «έγεινα- χθες αισχρά γυνή’ καί σε^πταίετε.»

Ταΰτα εΐποΰσα έκέντησε τόν ίππον’ καί μ’ άφήκεν έμβρόντητον έκ τής 
πληγής, τής τοσοΰτφ μάλλον όδυνηράς, καθ’ δσον εΐχον παυσει ήδη φοβού

μενος αύτήν καί πλήν τούτου, διότι ούδ’ ίχνος ύπήρχε αύθαδους προκλήσεως 
έν τγί φωνή τής άθλιας γυναικός, άλλ’ήτο κραυγή όλοψύχου άπελπισίας, πα- 

ΤΟΜΟΣ Δ', 8— ΑΙΤΟΪΣΤΟΣ 1889 « 
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ράπονον σφαγιασθέντος θύματος, πρόσθετόν είς την κατέχουσάν με άθυμίαν 

τάς τύψεις άνησόχου συνειδότος.
“Ότε ηδυνηθην νά στρέψω τό βλέμμα περί εμέ, ήπόρησα ό ί’διός διά τήν 

τύ©λωσιν ήτις μέ κατεΐχεν άπό της πρωίας. Μεταξύ τών πιστότερων θερα

πόντων τής κυρίας Πάλμης συνηριθμείτο καί τις κύριος Μωτέρνης, τοΰ οποίου 

η πρός εμέ αντιπάθεια, καίτοι περιστελλόμενη εντός τών ορίων της καλής 
άνατροφής, ολίγον άπείχε φανερά; έχθρότητος. Ό κύριος ούτος είναι άνήρ 
τριακονταετής, ύψηλός, ξανθός, εύρωστος μάλλον η κομψός, κανονικές 
άλλ’άμοιρου έκφράσεως φυσιογνωμίας, έχων πείραν τοΰ κόσμ-ου ικανήν, πε- 
ποίθησιν είς εαυτόν μεγάλην καί πνεύματος ούδέ κόκκον. Ή συμπεριφορά 

αύτοΰ κατά την διάρκειαν τοΰ άπαισίου τούτου περιπάτου ήρκει μόνη νά 
ματαστήση καταφανέςοτι. ένόμι.ζεν εαυτόν δικαιούμενου νά μή φοβήται πλέον 
ούδένα άντίζηλον παρά τ-Ji κυοίγ Πάλμγ, άφ’ ής ούδέ βήμα άπεμακρύνετο, 

άποτείνων συνεχώς εις αυτήν τόν λόγον γεγωνυία τή φωνή], προσφορών παντοίας 
περιποιήσεις μετά προσποιητής έπιφυλάξεως καί ούδέν παραλείπων έκ τών 

δυναμένων νά μ.υήσωσι τό κοινόν εις τό μυστήριον της εξαιρετικής εύνοιας, 

ής έτύγχανε παρ’αύτή. Κατά τοϋτο δμως έχανε τόν κόπον του’ καθότι ό 
κόσμος, άφοΰ έξήντλησε την κακίαν αύτοΰ είς έφεύρεσιν ανυπάρκτων παρα

πτωμάτων,έφαίνετο μη βλέπων -τά ψηλαφητά.
Αδύνατον, μ,οί είναι, φίλε μου, νά σοί περιγράψω τό χάος, συγκινήσεων κα| 

διαλογισμών, άτινα συνε-κρούαντο έν. τί| κεφαλή καί τή καρδίγ μου. Τό έπι- 
κρατοϋν έν πάσι τούτοις και βιαιότερον αίσθημα ητο άσπονδον καί αιώνιον 
μίσος κατά τοϋ άνδρός εκείνου. Ή εκλογή άλλως αύτοΰ μοί έπροξένει λύπην 

μάλλον καί άηδίαν ή έκπληξιν. Ό κύριος Μωτέρνης ήτο ό πρώτος τυχών 
■ άνηο, δν έ'λαβεν ή άθλια γυνή μετά περιφρονητικής άδιαφορίας, ως λαμτ 

βάνει τό οΐον δήποτε πρόχειρον δπλον ό ά.ποφασίσας ν’ αύτοχειριασθή, Τά 
δε πρός την γυναίκα ταύτην αίσθήματά μου εύκόλως μαντεύεις’ ούδ’ ίχνος 

μνησικακίας κατ’ αύτής, άλλ’ άδιήγητος λύπη, συμπαθής οίκτος, τύψις άνη- 
ΐϊύχου.συνειδότος καί προ πάντων πικρά διά την άρνησιν μου μεταμέλεια. 

■ Τότε κατά πρώτον κατενόησα πόσον ήγάπων αύτήν, ολως δέ Ακατάληπτοι 
μοί έφαίν.οντο ήδη οί λ?γοι οί πείσαντές με πρό δύο ήμερών δτι μεταξύ, 

αύτης καί έμοΰ μεσολαβεί άρρηκτον τείχος. Πάντα τά πριν κωλύματα μοί 
έφαίνοντο μηδαμινά, μόνη δέ ή άπό της χθες χωρίσάσα ημάς άβυσσος πραγ-, 
ματική καί άνυπέρβλητος. Κατά παράδοξον δέ άντίφασιν, ένφ ή ιδέα τοϋ 
Ανεπανόρθωτου παρίστατο εις έμέ φαεινότερα ηλιακής άκτίνος, αδύνατον έν 

τούτοις μοί ήτο ν’ άπαδεχθώ καί νά ύπομείνω αύτην! Την γυναίκα έ- 
κ?ίνην έθεώρουν άπολεσθεΐσαν δι’ έμέ άνεπιστρεπτεί καί δέν ήδυνάμην 
νά παραιτηθώ αύτής.................. ’Αλλόκοτα .τότε σχέδια , καί άξιαι παράφρο-’

νος άποφάσεις έβασάνιζον τόν νοϋν μ.αυ. Ώρεγόμ.ην νά προκαλεσω εφ* oiy. 
δήποτε προφάσει τόν κύριον Μωτέρνην, νά τόν άναγκάσω να μονομα-

Δέν είναι άλήθεια;» 
οφθαλμούς καί ούδέν

έσπευσα νά μεταβώ 
ήκούσθη αίφνης έν

,χηση: αύθώρεί, καί άφοΰ τόν.... συντρίψω ώς έρπετόν, νά φύγω μετ’ αύτής καί 
νά νυμφευθώ κάτήσχυμένην την γυναίκα, ήν άπεποιήθηνγ δτε ήτο άγνή! 

-Αίσχύνομαι νά τό ομολογήσω, άλλ- ιδέα αδτη κατείχε τό πνεΰμά μου έπί 
πολλην ώραν, μόλις δέ ηδυνηθην νά έκδιώξω αύτήν άναλογιζόμενος δτι ή 

αηδία καί ή απελπισία ηθελον είναι οί μόνοι καρποί τοιαύτης ένώσεως αι
μοσταγούς μετ’άτιμασθείσης χειρός.

'Η κυρία Πάλμης κυριευθεϊσα ύπό πυρετώδ'ους τινός έξάψεως διέπραττέ 

.καθ’ολην την διάρκειαν τοΰ περιπάτου παντοίας έπικινδύνους ίππευτικάς 
-τρέλλας,/άί δέ έκρήξεις τής . θορυβώδους αύτης ευθυμίας άντήχουν είς τά 

ώτά μου ώς θρήνοι σπαρασσομένής καρδίας. Διαβαίνουσά πλησίον μου μοί 

,άπέτεινεν άπαξ ετι τόν λόγον.— «Μέ άποστρέφεσθε.

Σείσας άποφατικώς την κεφαλήν, έταπείνωσα τούς 

.άπεκρίθην.
*Αμ.α έπεστρέψαμεν οΐκόι περί την τετάρτην ώραν, 

είς τόν κοιτώνά μου' άλλ’ ενώ άνέβαινον την κλίμακα, 
τώ προθαλάμω θόρυβος φωνών συγκεχυμένων καί σπευδόντων βημάτων. Κά- 
ιταβάς έν σπουδή έ'μαθον δτι η κυρία Πάλμης καταλήφθεΐσα ύπό νευρικής 

κρίσεως είχε μετακομισθη είς'την παρακειμένην άί'θουσαν. Διά. τής ημίκλει
στου θύρας ήκουον τήν σοβαράν καί γλυκεΐαν φωνήν της κυρίας Μαλουέ, είς 
ήν έμηγνύετο έκ διαλειμμάτων άναρθρον τι παράπονον ώς άρρωστου παι
διού. Μή ύπομένων τό λυπηρόν τοϋτο άκουσμα έ'φυγα μετά σπουδής, 

·,. Ή επιστολή σου, ήν είχον λάβει έπιστρέφων, μοί έχρησίμευσεν ώς εύλογος 

Αφορμή όπως άναχωρησω οσον τάχιστα τοΰ άάαισίου τούτου πύργου? Πάν- 
τες ένταϋθα γνωρίζουσι τήν συνδέουσαν ημάς φιλίαν καί ούδεις ήπόρησεν ά- 

κούων δτι έπρεπε νά σ’ένταμωσώ εντός είκοσιτεσσάρων ωρών. Προβλέπων 
τοίαύτην ά.νάγκην αιφνίδιας άναχωρήσεως είχον . παραγγείλει όχημα άπό 
τριών ήδη ημερών. Διατάξας λοιπόν τόν ηνίοχόν νά μέ περιμένη είς τήν 
άκραν.τής δενδροστοιχίας μετέβην ν’άποχαιρετήσω τούς οίκοδεσπότας. Ό 

κύριος. Μαλουέ, ό'στις δέν έφαίνετο γνωρίζων τά διατρέχοντα, κατενύγη άπε- 
χαιρετων με καί μοί έπεδαψίλευσε δείγματα άγάπης δυσαναλόγου πρός τήν 

Ρραχεϊαν διάρκειαν τής γνωριμίας ημών. Ίσην σχεδόν στοργήν μοί έπέδει- 
ξεν ό φίλος του κύριο; Βρεϊλής, έμπνεύσας μοι διά- τής άγαθότήτος αύΐόϋ 

μεγάλην τύψιν συνειδότος, δι’ήν σ’έστειλα γελοιογραφίαν τοΰ άξιολόγου 

τούτου άνθρωπον. Ή δέ κυρία Μαλουέ έπέμεινε νά μέ συνοδεύση βήΐιατά τινχ 

περαιτέρω ύπό .τήν δενδροστοιχίαν' γσθανόμην δέ τόν βραχίονα αύτής τρέ- 
μ,οντα επι τοΰ ίδικοΰ μου, ενώ μ. εδιόεν άσημάντους τινάς παραγγελίας διά 

τούς .Παρισιού;. Καθ’ ήν στιγμήν έμέλλομεν ν’άποχωρισθώμεν καί ένφ έσφιγ-. 
γον τήν χείρα αύτής μετά κατανύξεως —- «λοιπόν, κύριε» μοί είπε δι’ άσθε- 
νεστάτης φωνής, «δ Θεός δέν έ’στερξε νά εύλογήσ-ρ τήν φρόνησιν ημών ! »—· «Κυρία μου,» «πεκρίθην, «ό Θεός άναγινώσκ?ί είς πάσαν καρδίαχ καί 
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γνωρίζει ιτόσον ύπήρξαμεν ειλικρινείς . . . .. "Αλλως τε βλέπει πόσον υποφέ
ρω καί έλπίζω νά μοι συγχωρήστ].

— «Έστέ βέβαιος περί τούτου, μ άπεκρίθη δκκρύουσα. «Άλλ’ εκείνη . 
είναι δντως άξιοΧόπητος!

— «Λυπηθήτέ την, μη έγκαταλείψετε αύτήν. Χαίρετε, κυρία μ.όυ.»

Ταΰτα' είπών επέβην τοΰ οχήματος, κινήσαντος άμέσως. Άντί όμως νά 
μεταίώ είς την κωμόπολιν, διέταζα τόν "ηνίοχον νά μέ όδηγήσν) μέχρι των 

ύπέρκέιμένων τής ερειπωμένης Μονής λόφων, εκεί δέ πεζεύσας παρεκάλίσοε 

αύτόν νά μεταβή μόνος είς τό χωρίον καί νά έπιστρέψ·ρ την έπιοΰσαν τό 
πρωί. Αδύνατον μο'ι ύπήρξε, φίλε μου, ν’ άντιστώ είς ίόν πειρασμόν τοϋ νά 
διανυκτερεύσω άπαζ ότι έν τή, έρημίερ έκίίνΤ), οπού ήμην τοσοΰτον ήσυχοφ 

■ καί ευδαίμων, πρό όλιγίστων φεΰ! ημέρων. .
Ιδού λοιπόν καί πάλιν εγώ έν τφ κελλίφ μου. Άλλά πόσον μοι φαίνεται 

σκοτεινόν, πένθιμον λαΐ παγετώδες ’ Άπό της άφίζεώς μου είς την χώραν 
'.ταύτην μόνον θεοινάς ημέρας καί νύκτας έ'τυχε νά ί'δω, καίτοι πρό πόλλοΰ τοϋ 
βέρους άπελθόντος. ’Απόψε δμως νέμεται τήν κοιλάδα φθινοπωρινή ανεμο
ζάλη’ ό άνεμος συρίζει Stx τών ερειπίων και άπο-σπ^ συντρίμματα αυτών 

βαρέως πίπτοντα κατά γής, ενώ ραγδαία βροχή μαστίζει τά δαλία τοδ 
κελλίου. Αΐ σταγόνες αύτής όμ.οιάζουσι δάκρυα. 'Η καρδία μ.ου είναι κάκείνη 
πλήρης δακρύων, άλλ’ οί οφθαλμοί μου μεναυσι ξηροί, καίτοι ζητώ έπιμόνως 

παρηγοριάν παρά τοΰ Θεοΰ. Ούχί παρά τοΰ ανέφικτου εκείνου Θεοΰ, §ν Θη
ρεύει ή διάνοια πέραν τοΰ κόσμου κα'ι τών άστέρων, άλλά τοΰ μόνου είς 

,τόύς πάσχοντας χρησίμου Θεοΰ, τοΰ Θεοΰ τών παιδικών μου χρόνων, του 
Θεοΰ τής" άθλιας έκείνης γυναικός! ’Αλλά πεοί ούδενός άλλου θέλω ήδη νά 
σκεφθώ είμή μόνον δτι θά ,σ’έπανίδω μεθαύριον, καί πριν ί'σως λάβης τήν 

παρούσαν. ........................................................................................
Ιΐαΰλε, τρέξε εδώ! 'Άν δύνασαι ν’ άφίσφς τήν μ,ητέρα σου, τρέξε άμέσως 

.εις βοήθειαν μου. Ό πόνος μέ καταβάλλει. "Ακούσε τώρα.
"Εγραφα τήν άνωτέρω διακοπεΐσαν γραμμήν, δτε έν μέσω τών συγκε

χυμένων Θορύβων τής. ανεμοζάλης ένόμισα δτι ακούω ήχον φωνής, ανθρωπί

νου παραπόνου. Κύψας είς τό πάοάθυρον διέκρινα άμυδρώς έν τη σκοτίςρ άό- 
ριστόν τινα μορφήν, είδος λευκού δέματος έπί τής γης, συγχρόνως δέ άντε- 
λήφθην εύδιακριτοτέρου τινός θρήνου. Καταληφθείς ύπό φοβεράς υποψίας ωρ· 

μησα πρός τήν θύραν τοΰ μ.ύλου, κα'ι είδαν παρά τήν φλιάν ίππον άνευ άνα- 
βάτου, φέροντα έφίππιον γυναικε'ον. Τρέξας απνευστί είς τήν άλλην πλευράν 

τών ερειπίων εύρονέν τφ κάτωθεν τών κελλίων άρχαίφ νεκροταφείφ τήν 
πτωχήν γυναίκα καθημένην ή μάλλον κατακειμένην έπί επιτύμβιου πλα- 

ηός, ριγούσαν καί τοέμουσαν ύπό τόν παγετώδη καταρράκτην, §ν έχυνεν δ 
άσπλαγχνος ούρανός έπί έλαφράς έσθήτος χοροΰ. Λαβών τάς χεϊράς της 
έπειράθην νά τήν άνεγείρω -■— «Τί έκαμες.’ τ-?! είπαν, δυστυχισμένη.’

Ναι όντως δυστυχισμένη, έψιθύρισε διά φωνής μόλις αισθητής,

—πΆλλά κινδυνεύεις ν’άποθάνης αύτοΰ.
τ·. Τόσον καλλίτερα , . . τόσον καλλίτερα.’ ’
— Δέν δύναμαι νά σας άφίσω έκεΐ. Σηκωθήτε δι’όνομα Θεοΰ !
Άλλά δέν άπέμενε πλέον εις αύτήν δύναμις ικανή ού’τε δπως έγερθή οότε 

καν δπως άποκριθή. Είς τοιαύτας στιγμής αί ίδέαι έχουσι ταχύτητα άστρα- 
πής. Άναλογισθείς δτι ούδείς υπήρχε τρόπος νά έξαγάγω αύτήν ούτως έ’χου· 

σαν έκ τής κοιλάδος έκείνης, τής απροσίτου είς τάς άμαξας, καί ότι άπελ- 

πις άπέβαινε πάσα άπόπειρα πρός διάσωσιν τής τιμής αύτής έσκεπτόμ,ην 
μόνον πώς νά σώσω τήν ζωήν της. Λαβών αυτήν εις τάς άγκάλας μου ε- 
σπευσα νά τήν μεταφέρω είς τό κελλίον’ τήν έτοποθετησα έπί έδρας παρά 

τήν εστίαν, άνήψα πΰρ καί έπειτα έξύπνισα τούς οίκοδεσπότας, ψιθυρίσας 
συγκεχυμένην τινά έξήγησιν είς τήν μυλωθρόν. ’Αγνοώ Sv ένόησε αυτή τί 
συμβαίνει, άλλά ευσπλαγχνος οδσα γυνή έ'σπευσεν είς περίθαλψιν τής κυρίας 

Πάλμης, ενώ ό σύζυγός της έ'τρεχεν έ'φιππος νά δώση είς τήν κυρίαν Μα- 

λουέ τάς κατωτέρω όλίγας γραμμάί·

« Κυρία μου.
«ΊΙ άθλια είναι εδώ ετοιμοθάνατος. ’Εν όνόματι του πανοικτίρμονος Θεοΰ 

■σδός παρακαλώ νά έ'λθητε νά περιθάλψητε καί νά παρηγορήσητε τήν παρ’ 

φύδενός άλλου δυναμένην νά έλπίσφ παρηγοριάν καί συγγνώμην».
Ταΰτα γράψας έσπευσα νά έπιστρέψω πλησίον, τής ,ασθενούς, ήτις μ.’ έζή- 

τει. Ευρον αύτήν καθημένην παρά τήν πυράν καί μή θέλουσαν νά κατα- 
κλιθή ?ίς τήν έτοιμασθεΐσαν ύπερ αυτής κλίνην. "Οτε είσήλθον, ή πρώτη 
ρύτής σκέψις ήτο περί τής έντυπώσεως ήν ήθελε μοι προξενήσει ή χωρική 
ενδυμασία, άνθ’ ής ειχεν άνταλλάξει τήν διάβροχον καί βορβορώδη αύτής 
εσθήτα. Έν τή αγωνία της έπειράτο νά γελάση δεικνύουσά με τήν αλλό

κοτου μεταμφίεσιν’ άλλ’ό γέλως αύτής μετετράπη είς σπασμούς, οΰς μόλίς 
ήδυνήθην νά καταστείλω. Βλέπων αύτήν αδυνατούσαν νά θερμανθώ καί τούς 

Οφθαλμούς της σπινθηροβολούνται έκ τοϋ πυρετού τήν παρεκάλεσα νά κα- 

τακλιθγ.
-—Διατί; είπε. Δέν είμαι άσθενής. ’Εκείνο τό όποϊον μέ φονεύει δέν είναι 

ούτε τό ψΰχος, ούτε ό πυρετός, άλλ’ ή (ντροπή. Ή. ιδέα δτι μέ άποστρέ- 

ςρεσθε και μέ περιφρονεϊτε . ... . δικαίως τώρα.
Είς τοιοΰτον άκουσμ,α, ή καρδία μου έρραγίσθη καί είπαν είς αύτήν τά 

πάντα, τόν έ'ρωτά μου, τήν λύπην καί τήν πίκραν μου μεταμέλειαν. Ταΰτα 
λέγων κατεφίλουν τάς τρεμοόσας χεϊράς της, τό καΐον μέτωπον καί τήν 

ύγράν έ'τι έκ τής βροχής κόμην, ζητών νά μεταγγίσω είς τήν ψυχήν της, 

ό'σήν π^ριεΐχεν, ή ίδική μου τρυφερότητα καί λατρείαν. Τότε κατά πρώτον 
εμαθε καί έπείσθη δτι τήν ήγάπων., ΊΙ χαρά αύτής ύπήρξεν απερίγραπτος.

--—Άπο τοΰδε, μέ είπε, δέν είμαι πλέον άξια οίκτου. Ουδέποτε υπήρξα
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εύ.τυχεστέρα, ευτυχής πέραν. πάσης μου έλπίδος. Ούδέν άλλο ζητώ, ού'δέν 

περισσότερον έχω νά ελπίσω, . . . Ούδέν έχω νά λυπηθώ είς τόν κόσμον.

Ταΰτα λέγουσα άπεκοιμήθη. Τά Ημίκλειστα χείλη της μειδιώσιν ήσύ>. 
χως* 'ιάλλά. καταλαμβάνεται έκ διαλειμμάτων ύπό σπασμών, καί η όψις 
αύτής άλλριοΰται ταχέως. Ταΰτα σοί γράφω παρά τό προσκεφάλαιον αύτης.

" * * ’ '

' ...Ή Κυρία Μαλουέ, τής όποιας ουδόλως ύπερετίμ.ησ-α· τήν άγαθότητά-, 
έίφθασε κατ’ αυτήν την στιγμήν μετά τοϋ συζύγου καί τοϋ ίατροΰ άύτής. 

Ον λόγοι κα'ι -οί τρόποι της υπήρξαν όντως μητρικοί. *Η ασθενής κεϊται ηδη 
έπί καλής κλίνης καί περιθάλπεται φιλοστόργως* εγώ δέ είμαι κατάτιήσυ.- 
χώτερός καί-τοι έμαθαν οτι «ξύπνησε και παραληρεί» Ένόμισα πρέπον νά 

μή είσέλθω πλέον είς τό-κελλίον, καταλιπών την θέσιν μου είς την κυρίαν, 

Μαλουέ., Ή φυσιογνωμία τοΰ μαρκησίου μοι έφάνη φοβισμένη, δτε μέ εΤπεν, 

δτι ό, ιατρός δέν άπεφάνθη άκόμη.

%
Ό ιατρός έξήλθε τέλος πάντων κα'ι ήδυνήθην,νά ομιλήσω αύτω—'Τπαρ-· 

χει μοί είπεν, οξεία πνευμονία μετ’ εγκεφαλικού πύρετοϋ.,

— Ή νόσος είναι βαρεία, ιατρέ ;;
— Βαρύτατη.
·— Άλλ’ υπάρχει άμεσος κίνδυνος;·
-τ- Δεν δύναμαι ν’ άποφανθώ άκόμη., 'Η κρίσις είναι τοσοϋτον, βιαί'α,. 

ώστε δέν δύναται ,νά παραταθίί έπ'ι πολύ.

— Δεν έ'χετε πλέον ελπίδα, κύρίε
'Ό ιατρός μοι έδειξε τόν ουρανόν, ώς παρ’ αύτοΰ μόνου έλπίζώ,ν σωτηρίαν,. 

ηα'ι άπεμακρύνθη, άφίσας με έμβρόντητον.
* *

μ . ■ ·.I .
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κλίνην καί νεύουσάν νά πλησιάσω» Ό έγγίζων; θάνατος εΐχεν έπιθέσει ηδη 

τήν φοβεράν αύτοΰ σφραγίδά έπ'ι τοϋ χαριτοβρύτου εκείνου προσώπου’ άλλ* 
οί οφθαλμοί έμενον άκόμη πλήρεις ζωής καί έκφράσεως. ΤΙ θνησκουσα μέ 
άνεγνώρισεν αμέσως—« Κύριε, μοί είπεν, είτα δέ ώς διορθοϋσα έαυτην έξηκο- 

λούθησε; «Γεώργιε, σέ ήγάπησα πολύ’ συγχώρησε με άν φαρμακεύω την® 
[ ζωήν σου διά τής λυπηρβς ταύτης άναμνήσεως..» ’Έσπευσα νά γονυπετήσω
ι παρά την κλίνην, ούδέ λέξιν δυνάμενος ν’αρθρώσω καί βρέχων διά πύρινων

r δακρύων, τής χεΐρά της, την ώς μάρμαρον ηδη ψυχράν.
— «Καί σείς," κυρία μου» έξηκολούθησε, «συγχωρησατέ με τά βάσανα·

καί την λύπην, ην σάς προξενώ.» f
— «Τέκνον μου»·, άπεκρίθη Η καλή γραία, «σ’εύλογώ έξ όλης κάρδίας. » 

Τάς λέξεις ταύτας διεδέχθη βαθεϊα σιωπή, Ην διέκοψεν αίφνης βαθύς

στεναγμός. Τόν στεναγμόν τούτον, τόν ύστατον τούτον θρήνον διαρραγείσης 

δπδ τοΰ πόνου καρδίας, τόν ηκουσε καί τόν έδέχθη ό Θεός.
Τόν ηκουσε βεβαίως, ώς άκούει καί την φλογέράν μου προσευχήν. “Εχω 

άνάγκην νά πιστεύσω τοΰτο, φίλε μου. “Οπως άντιστώ κατά την στιγμήν 
{ ταύτην είς τάς υπαγορεύσεις τής άπελπισίας, πρέπει νά πιστεύσω όλοψύχως

«ίς Θεόν άγαπώντα ημάς, θεωροΰντα μετ’οίκτίομονονος οφθαλμού την αφό
ρητου οδύνην τοϋ δυστυχοϋς πλάσματος τών χειρών του . . · καί μέλλοντα 
νά ένώση καί πάλιν τούς ύπό τοΰ θανάτου χωρισθεντας ! Ένώπιον τοΰ άψύ- 

ί χου λειψάνου φιλτάτου ό'ντος ούδε'ις ύπάρχει ό μη άπωθών μετ’ άκατανομά-
βτου φρίκης την ιδέαν ό'τι Θεός, αγάπη, δικαιοσύνη κα'ι αθανασία είναι λέ·?, 

ξεις άνεν έννοιας. (Έκ τοΰ Γ«λλικοΰ ύπό Έμμ. 'Ρόιδου)»

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

* Πψπτη ώρα τζ)ς ίσπ/ρας»
Ό ί'ερεύς τοϋ πύργου προσεκληθη έν βίγ. Είναι σεβάσμιος και άγαθότα-. 

τος γέρων, άρχαΐος φίλος τής κυρίας Μαλουέ. Είδον ’αύτόν έξερχόμενον πρός- 
στιγμήν. τοΰ κοιτώνος, άλλά δέν έτόλμησα νά ζητήσω ειδήσεις. ’Αγνοώ λοί-' 
πδν τί συμβαίνει κα'ι φοβούμαι μη τό μάθω' η ακοή μου άντιλαμβά'νεται 
άπλήστως παντός ήχου καί θορύβου. Τριγμός κλεισμένης Θ,ύρας η πά

τημα έπ’ι της κλίμακος μο,ί προξενοΰσι άπερίγραπτον τρόμον. Άλλ’ έν τούτοις; 
έπιμένω έλπίζων.

* * *
¥ :

' Ραΰλεί φίλε μου, άδελφέ μου ! ποΰ είσαι . . . Τετέλεσται.
Πρό μιάς ώρας είδον καταβαίνοντας την κλίμακα τόν ιατρόν μετά τοΰ 

ίερέως, τούς όποίονς ήκολούθει ό κύριος Μαλουέ—«Άναβήτε, μοί είπε. Θάρ

ρος, κύριε». . ■■■’

Είσελθών είς τό κελλίον «δρον την. κυρίαν Μαλουέ γονυπετήπαρά την,

ΑΙ ΕΝ ΔΗΛΩι ΑΝΑΙΚΑΦΑΙ .
Ό κ. Π. Καββαδίας έπιστέλλει ήμΐν έκ Δήλου ύπό Ημερομηνίαν 20 Αύγου

στου τά έξης:
..«Αί υπό τής Γαλλικής κυβερνησεως ένεργούμεναι άνασκαφαί έληξαν τη 14 

ίσταμένου, άφ’ ου παρήγαγον ήδη είς φώς πολλά καί σπουδαία εύρήματα, τά 

μέγιστα πρός τήν άνάπτυξιν τής αρχαιολογίας καί αρχαιογνωσίας συμβάλ- 

λοντα. Περί τών ευρημάτων τούτων θέλω πληροφορήσει προσεχώς τό παρ’ 
ήμ,ϊν φιλάρχαιον κοινόν διά σειράς απλών έκθέσεων, ώσπερ έ'πραττον καί έξ 

’Ολυμπίας, ών πρώτη εσεται ή περί τής πορείας τών άνασκαφών και περί 

τών άρχιτεκτονικών έν γένει ευρημάτων. ’Ενταΰθα μόνον πρός ίκανοποίησιν 
τοΰ ζήλου μεθ'ου σπεύδετε νά μανθάνητε κα'ι μεταδίδητε τοΐς άναγνώσταις 
•ίοΰ περιοδικοΰ τούτου πάσαν άρχαιολογικήν εέδησιν. περιγράφω ύμΐν διά βρα

χέων τά τελευταία εύρήματα.
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Ολιγας ημέρας πρό τής.είς Δήλον μεταβκσεώς μου ειχεν εύρεβγί πλησίον 
άγοράς κολοσσιαίος ρωμαϊκός άνδριάς, εΐκονίζων Γάϊον ’Οφέλλιον Μάρκον 

*«1 ποιηθείς υπό τών ’Αθηναίων τεχνιτών Διονυσίου Τιμ.αρχίδου καί Tiusto- 
^ίδου Πολυκλέους, κατά· δύο έπιγραφάς έπί τής βάσεως. Είνε δέ καλλίστης 

έργασίας τό εργον καί διατηρείται άριστα, πλήν τής άτυχώς έλλειπαύσης κε- 

φαλίίς. Τούτφ δέ προσθετέα καί επιγραφή έ'χουσα μήκος υπέρ τά δύο μέτρα 
^αΐ οδσα τών γνωστών καταγραφών της περιουσίας του ναοΰ. Διαφέρει δέ τών 
ΕεΖΡι τοθδε ευρςθεισών τοιούτων επιγραφών, διά τε τό μέγεθος καί την καλ- 

Τίστην αύτής διατήρησιν καί θέλει αποτελεί διαπρέπο.ντα κόσμον τοϋ έν Μυ·. 

*όνφ μέλλοντος νά ίδρυθή δηλιακοϋ Μουσείου.

Τήν έπιοΰσαν δε τής είς Δήλον έλεύσεώς. μου εύρέθησαν τρία μαρμάρινα 

«γαλματια, φν το πρώτον, το μεγαλητερον εΐνε Αϊοΰσα, ώ.σπερ έκ τού ιμα

τισμού καί τής όλης έν γένει μορφής συμπεραίνω. Τά δύο δ’ ετερα, ακέφαλα 
άτυχώς όντα, εΐνε Άφροδΐται, ών ή μέν φέρει ίματιο.ν κατά τό κάτω ή'μισυ. 
τού σώματος καί στηρίζει τόν ίνα πό.δ.α έπί χελώνης, ή δέ δλως γυμνή ο3σα 

παρισταται καθ ην στιγμήν ρίψασα τό ίμάτιον έπί υδρίας ετοιμάζεται να 
είσελθιρ εις τό λουτρον' εχει αρα παραπλήσιου τύπον τής τοΰ ίίραξιτέλους 
Κνιδιας Αφροδίτης. Εΐνε δε τα άγαλμάτια ταΰτα αναθηματικά, καθόσον έν 

τφ ίερώ τεμένει ύπήρχε καϊ ναός τής ’Αφροδίτης, δστις άτυχώς εΐνε άγνωστον 
τίς τών ή'δη άποκαλυφθέντων ναών εΐνε.

Έληξαν δέ αί άνασκαφαί διά τής κατά την τελευταίαν εβδομάδα έκκα- 

θαρισεως ιδιωτικής ελληνικής οικίας κείμενης επί τοΰ πρός βορραν τοΰ περι

βόλου λοφίσκου. 'Ομοιάζει δ’ αυτή ταϊς οίκίαις της Πομπηίας κατά τε την 
κατασκευήν και την διαιρεσιν. 'Ο τοίχος εΐνε έπικεχρισμένος ύπό μαοιιαοο- 
κονιου καί δι εγγεγλυμμενων ταινιών διαιρείται κατά τήν επιφάνειαν εις 

πολλάς κατα’μήκος βαινουσας ζωνας, ων έκαστη διά στενοτέρων καθέτων 
ταινιών διαιρείται εις μεγαλήτερα καί μικρότερα πλαίσια. ’Ελπίς δ’ ύπήρχε 

οτι τό ε'όαφος τής διαπρεπουσης ταύτης οικίας θά έ'φερεν ώράΐον μωσαϊκό/ 

χαί υπήρχεν όντως τοιοΰτόν τι, δυστυχώς δμως άφγρεθη έν προτέροίς χρόνοις 
και μόνον αί ώς ύπόθεμα αύτοΰ χρησιμεύουσαι πλάκες σώζονται. ’Εν τούτοις, 
έάν γείνωσΐν άνασκαφαί έπί τοΰ ρηθέντος λοφίσκου θέλει άποκαλυφθή ,τό 
σπουδαίοτερον τμ.ημα τής αρχαίας πολεφς τών Δηλιων, αί οίκία.ι, αί άδαί, αί 

πλατεΐαι και τα δημ.οσια ρικοόομημ.ατα αύτης, καί ούτω θελομ.εν έχει καί 

ημείς. εν Ελλαοι νεαν Πομπηίαν. Τοιαύτη δ' άποκάλ.υψις πρέπει νά έγείρν) τό 
ένδιαφερον πάντων ημών καί εΐνε άνταξία πάσης χρηματικής Ουσίας'· δια 

τοΰτο τας ανασκαφας ταύτης μεθ'όλης ψυχής συνιστώ τή ήμετέρφ αρχαιο
λογική εταιριφ. Και εΐνε μεν αναγκη πολλαχοΰ τής'Ελλάδος νά ένεργήθώσιν. 
άνασκαφαί, η;αποκαλυφις ομ.ως αρχαίας πόλεως έ'χει τι άνάμ.φισβήτητως 
έκτακτον καί καινοφανές, ώστε εύχής έργον εΐνε νά προτιμηθή πάσης άλλης 
έργασίας»·. Π, ΚΑΒΒΑΔΗΧ.

f ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥίΕΙΟΝ ΚΩΝίΤΑΝΤίΝΟΥΠΟΛΕΩί

Την 4[16 Αύγούστου έγένοντο έν Τσινιλίκιοσκ τά εγκαίνια τοΰ προνοίφ τής 

j Τουρκικής κυβερνήσεως συστάντος εν Κωνσταντινουπόλει αρχαιολογικού μου-
ί σείου. Τό Τσινιλίκιοσκ, όρισθέν πρός τόν σκο,πον τοΰτον κεΐται εν τή περιοχή τού

ί Βυζαντίου καί είναι μέγα και εύρύ κτίριον μαρμαρόστρωτου, ενιαχού θολοσκε*
\ ςτές, διγρημένον είς μερίσματα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, όριζον.α
ί τήν κυρίαν μεσαίαν αίθουσαν. Άνερχόμενος μαρμαρινην κλίμακα, διέρχεσαι

βραχύν προθάλαμον, χωριζομενον τής κλιμακος διά λεπτών μαρμάρινων κιό

νων καί εισερχόμενος έ'χεις αριστερά μεν τό γραφεϊον τοϋ μουσείου, μεγάλην 
αίθουσαν καλώς έστρωμένην, δεξι^ δε δωματιον περιεχον διάφορά γλυπτ'ι’κής 
είργα καί κατά μέτωπον τήν είρημ.ενην μ.εσαιαν αίθουσαν, σχημ.ατος σχεδόν 

σταυροειδούς, ής τό βάθος κατέχει μικρόν σχεδόν μηνοειδές χώρισμα.

ί Διά τήν νηστείαν τον ραμαζανίου, οί προσκληθεντες δεν ησαν πολλοί, αλλα
' μόνον ό πρωθυπουργός, τιν.ές τών άλλων υπουργών και ανώτερων αξιωματικών,

ι οδς εύγενώς έδεξιοΰντο ο τε διευθυντής τού μ.ουσειου κ. DAthicr, καί δ, κο-
σμήτωρ καί συνεργάτης τοΰ διευθυντού κ. I. Δ. Αριστοκλής. Εν τοΐς προσ* 

ξ κληθεΐσι κατελέγετ· καί ό κ. Γ. Ζαρίφης, εγκαίρως έλθών καί ό πρίγκηψ

ί Καρατζας, διευθυντής τοΰ αύτοκρατορικοΰ Λυκείου. Μετά την δεύτερα» ώραν

μ. μ. προκατήρξατο τής έγκαινιάσεως ή A. Ε. ό Μουνίφ πασσας, υπουργός 
? τής παιδείας, άπαγγείλας σύντομον λογιδριον, μεθ δν δ κ. I. Αριστοκλής

ί άπήγγειλε λόγον, ού τό κύριον θέμα ήτο τό καλόν εν τή τέχνη, ως εκφρασις
τοΰ ιδεώδους άληθοΰς καί καλού. Μετά τοΰτον ωμιλησεν ό κ. D0lhier περί 
τής πρακτικής ώφελείας τής ίδρυσεως μουσείου καί ηυςατο να γείνν) και 

συλλογή δ'πλων έν ίδίφ τμήματι.
Τοιαύτη, ώς γράφει ό ΝεοΛύγός, ύπήρξεν ή τελετή τών εγκαινίων τού μου

σείου, έν ώ ή τών άγαλμάτων ακεραίων τε και συντεθλασμενων κατατα- 
ζις έγένετο ώς ενεστιν έπιστημ.ονικώς. Δεν είναι ευάριθμα τα αντί πολλών 

θυσιών περισυλλ.εγεντα’ εί'όομ.εν γιγαντιαΐα ασσυριακα αναγλ.υφα, παρι,· 

ί στώντα δαίμονας καί θεούς, φοινικικούς επιτύμβιους λίθους, αιγυπτια-
ί1, κών θεών κεφαλάς, ιερογλυφικής καί σφηνοειδείς επιγραφας, σφίγγας μ.ε·-
f λαίνας μικράς, μέλαιναν κεφαλήν τοϋ Διός ’Άμμωνος καί άλλα προϊόντα

/ τής άσιατικής εικαστικής καί άγγειοπλαστικής τέχνης. Η ελληνική τε-
ί χνη τής τε άκμής καϊ τής παρακμής φωνήν άφίησιν άπό πάσης τού

μουσείου πλευράς, δέν έπιχειροΰμεν δέ νά κατατάξωμεν έν λεπτομερείς 
- πάνθ’ όσα άνάκεινται. Τό κέντρον τής μεσαίας αιθούσης κατέχει μέγα

κενοτάφιον τού Εύριπίδου, έξ ’Αθηνών προερχόμενο» μεστόν άναγλύφων καί 

φέρον δίστιχον επίγραμμα. Τά έν Θεσσαλονίκη ευρεθεντα εινε πλεΐστα καί 
κάλλιστα, άληθές δέ αριστούργημα ή κοιμωμενη Περσεφόνή. Εξ Εφέσου 

f ήλθον επίσης πολλά καϊ μάλιστα προϊόντα τής άγγειοπλαστικής, εκτεθεί-
i'. '··-■’■· - ■·.··■
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μένα έν ύαλοφραχτοις έρμαρίοις. Είδομεν δύο Ανάδυομέν.ας Άφρο.δίτας, ών 4 

μία κατά τό πρότυπον τοΰ Πραξιτέλους, κεφαλήν Σεράπιδος, άνάγλυφον ώραϊον 
'Αρμοδίου καί Άριστογείτονος, "Αρτεμιν, “Ήραν στεφανηφόρον κτλ. κτλ. Τά 

βάθος τής αιθούσης κατέχει κολοσσιαίος άνδριάς του Καρακάλλα, πατοΰντος 

τφ εύωνύμφ ποδί τήν Κρήτην, εύρεθεΐς αύτόθι μετ’ άλλων Ανδριάντων τής 
θυγατρός καί γυναικός τοΰ ^Ιέρωνος, έν τω αύτφ τόπιμ άνακειμένων.

ΝΕΑ QIKΙΑ ΠΟΜΠΗΙΑ?

'Η γαλλική Έφημερίς των Συζητήσεων έ'δωκε πρό τίνος χρόνου τάς εξής 
πληροφορίας· περί νέας τίνος οικίας έπ’ εσχάτων Ανασκαφείσης έν Πομπηία 

°Η οικία αυτή έπωνομάσθη «Οικία τής έκ.ατονταετηρικής εορτής» διότι αί 

προς Αποζαλυψιν αύτής έογασίαι είχον Αρχίσει τό παρελθόν έτος καθ’ ήν 
ημέραν έτελείτο έν Πομπν,’ί/α τό δέκατον όγδοον βκατον.ταετηρικόν μνημό- 

συνον τής καταχώσεως τής πόλεως, εινε δέ ή εύρυτάτη και μία των περιερ- 
γοτέρων. οικιών τών Ανασκαφεισών παρά τούς πρόποδας τοΰ Βεσουβ'ίου,- Περιέ- 

, χ.ει δυο άτρια, δυο τρίκλινα, τέσσαρα πτερά (alas) ήτοι-*στοάς παραπλεύρους 

τφ Ατριφ, θερμαντόν λουτρώνα ή κα^ίάριον, ψυκτήρων οίκον ή φριγιδάριαν 

καί χλιαρόν λουτρώντα ή τεπιδάριον. Κατέχει δέ ή οικία πάντα τδ,ν χώρον 
τ^ν έκτεινόμενον μεταξύ τριών οδών έν τφ ένάτω τμήματι (regio). Τά πρό
θυρα ήτοι τό ούεστίβουλον, εινε κομψώς κεκοσμημένα, τό δέ δάπεδοναύτών 

Απεικάζει διά ψηφοθετήσεως δελφϊνα ύπό ίππου θαλασσίου, καταδιωκόμενον.

Έν τφ πρώτφ ατρίω, ουτινος οί τοίχοι έχουσι γραφάς Αναφερομένάς είς 
Οεατρικάς παραστάσεις, ή πλακόστρωσις εινε ώς ύπό σεισμού διερρηγμένη καί 
έχ,ει τρύπημα, δι’ ου διαφαίνεται κάτω ό οίνων. Τό δεύτερον ατριον εινε εύ- 
ρύτατον, έ'χει κομψόν περίστυλον είκοσιέξ κιόνων έξ έρ.υθροΰ καί λευκοΰ άλα- 
βαστίτου. Έν τφ μέσφ δέ τοΰ περιστύλου υπάρχει μεγάλη μαρμάρινη, δε
ξαμενή.

Τό περιεργότατον τής οικίας ταύτης μέρος εινε εσωτερική τις αύλή, έπί 

μιάς πλευράς τής οποίας εύρίσκεται κόγχη (niche) μέ μικράς μαρμαρίνας βαβ-. 
μίδας. Τής δ’ αύλής ταύτης οί τοίχοι καλύπτονται ύπό καλλίστων· γραφών 

ώς έξής. Κάτω, παρά τό.δάπεδον περιτρέχει τούς τοίχους φυλλάς, έν η εναλ

λάξ Απεικάζεται σαΰρα καί πελαργός, Ύπεράνω δέ της φυλλάδος κρέμαν.ται 
χαριέντως γεγραμμένοι κλάδοι αμπέλου και κισσοΰ, πρός ούς έν έκάστν) γωνία 

υπάρχει έν πτηνόν, ετι δ’ Ανωτέρω ό ζωγράφος έ'γραψεν ύδρεΐον (aquarium), 

τοΰ όποιου τό βάθος εινε πλήρες κογχυλίων καί φιλύδρων φυτών και έν τφ 
όποίφ νήχονται παντοειδείς ίχθϋς, μέδουσαι, σηπίαι, χήνες καί κύκνοι. Εκα
τέρωθεν τής κόγχης (niche) έγράφησαν άνά έν άξιόλογον σύμπλεγμα, πρός 
δεξιάν μέν πολύπους Αρπάζει υπερμεγέθη ΐχθΰν, στμός άριστεράν δέ Αστακός

μάραιναν. Φυσικώταται δ’εΐνε καί αί κινήσεις τών ζώων καί τά χρώματά 

των. Έπί δέ τοϋ Αριστερού τοίχου, ύπέρ τούς ΐχθΰς Απεικάζοντάι δύο σφίγγες 

βαστάζουσαι έπί .της κεφαλής τετράγωνα μαρμάρινα αγγεία, έπί τοϋ χείλους 
τών όποιων κάθηται Ανά μία περιστερά. ’Όπισθεν της κόγχης, αριστερά, 
εκτείνεται μικρά στοά φωτιζόμενη διά μικρών τετραγώνων οπών διατεθει
μένων κατά μήκος τοΰ φυλλωματοειδοΰς κρασπεδώματος. Τής στοάς δέ ταύ

της δ τοίχος έ'χει γραφήν άπεικάζουσαν ταΰρον φεύγοντα μετά λεοντος σπα- 
ράσσοντος αύτόν καί ίππον ύπό παρδάλεως καταβαλλόμενου’ πάντα ταΰτα 
τά ζώα εινε φυσικοΰ μεγέθους. Εκατέρωθεν δέ της εισόδου εινε δορκάς καί 
κάπρος είκονισμένοι. Καί τάλλα δέ της οικίας χωρίσματα είνε επίσης κώλ- 

λιστα, έ'ν τινι δ’αύτών θαυμάζεται τοιχογραφία παριστάνρυσαδοΰλον οινο,- 
χοοΰγτο; ένμεγάλν) κύλικι καί Διονύσου εικονίσματα μετά κλημάτων Αμπέλου./ 

• Σ. Κ. 2. ■■

Ε(Δ HiΕI(

Έν Πάτραις γιγνομένης της έπιχωματώσεως τοΰ νέου νεκροταφείου, τής 
πόλεως Ανευοέθησαν ερείπια ναΐσκου βυζαντιακής εποχής, έκ παραδόσεως?. 

γνωστού ότι ύπαρχε καί έτιμΑτο έπ’ όνόματι τής αγίας Παρασκευής. Πρός 
ανατολάς τοΰ ναΐσκου τούτου άνευρέθησαν δύο τάφοι'Ρωμαϊκοί έξ όπτολίθων 
κεκαλυμμένοι διά μεγ’άλων κεράμων, Εντός τών τάφων τούτων Ανευρέθησαν 

όστΑ.καί μόνον, ούδέν τι πλέον. Έν ταϊς σταφιδαμπέλοις ταϊς περί τό νεκρό-' 
ταφεΐον πρός Β. της κάτω πόλεως τών Πατρών Ανευρίσκονται συχνάκις τάφοι- 

'Ρωμαϊκής πάντοτε εποχής, καί ενίοτε έπιγραφαί καί άλλα ευρήματα.
π—Έξεδόθησαν τά πρακτικά τής έν Άθήναις αρχαιολογικής εταιρίας Απδ 

’Ιανουάριου 1879 μέχρις Ίανουαοίου 1880. Ένσελίδι 83 τοΰ τόμου τούτου 

εγκαίρως έπόιήσαμεν μνείαν τών κατά τό λήξαν έ'τος γενομένων ύπδ τής 
Αρχαιολογικής εταιρίας, άτινα περιέχονται έν τφ έκδοθέντι τώρατε-ό'χει. · <·

— *Ο κ. ’Ιούλιος Μαρτά πάλαι έταίρος τής ένταΰθα Γαλλικής σχολής, 
νΰν δέ καθηγητής έν τή φιλολογική σχολή τοΰ Μομπελιέ έξέδωκε πρότινος 

χρόνου κατάλογον τών έξ οπτής γης ειδωλίων τοΰ έν τφ Βαρβακείφ μου.- ' 

σείου τής αρχαιολογικής εταιρίας. Διά τής δημοσιεύσεως τοΰ καταλόγου/ 

το,ύτου συντεταγμένου λίαν μεθοδικώς ύπό τοΰ κ. Μαρτά πληροΰται κενόν 
δπερ μ®χρι τοΰδε συνήσθάνοντο οί σπουδάζοντες τά έν Άθήναις μουσεία, Τά 
οπτά ειδώλια τοΰ Βαρβακείου μουσείου, δ κ. Μαρτά διαιρεί εις έξ μεγάλας 
κατηγορίας έκ τοΰ τόπου τής εύρέσεως ήτοι 1) Αττικήν, 2) Βοιωτίαν, 3) 

Αόκρίδα, 4) Πελοπόννησον, -5) Νήσους, 6) Mt/ράν Ασίαν. Έκ τών τής Άτ- 
.τικής σπουδαιότερα είναι τά τών Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, έκ δέ τής 

βοιωτίας τά τής Τανάγρας έξ ών καί Ταναγραία ειδώλια έκλήθησάν «υλλή*· 
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βδην πάντα τά έζ οπτή; γής. Τό σύνολον. τών εϊς τδ Βαρβκκειον αποτεθει

μένων ειδωλίων άτινα περιγράφει δ κ. Μαρτά άνήρχοντο είς .1028 κατά τδ 

1879, έζ„ώγ 196 εκ Τανάγρας καί 212 έξ Αθηνών καί Πειραιώς.

— Ή τακτοποίησις της ύπδ τοϋ έν Άλεξανδρείγ. δμογενοϋς κ. Τωάννου 
Δημητρίου δωρηθείσης αιγυπτιολογικής συλλογής περατοϋτχι όσον ούπω. 
Καί τά μέν λοιπά αντικείμενα παρεβλήθησαν καί προσεχώς κατατάσσονται 
έν τοΐς παραγγελθεΐσιν ύαλίνοις έρμαρίοις, ήδη δέ παραβάλλεται ύπδ τής 
έπί τούτφ έπιτροπής ή νομισματική συλλογή. Αυτή άπο τελούμενη έν συνά- 

λφ έκ 4163 νομισμάτων κατά τδν κατάλογον τδν δημοσιευθ.έντα ύπδ τοϋ 
κ·F. Feuardent έξ ών 538 τών βασιλέων τής Αίγυπτου καί 3625 τής Αί

γυπτου ύπδ τούς'Ρωμαίους, έπηυξήθη έ'κτοτε δι’ετέρων 1068 νομισμάτων. 
Ή αιγυπτιολογική συλλογή του κ. Ίωάννου Δημητρίου θά έκτεθή έν μιφ τών, 
αιθουσών του Μετσοβείου Πολυτεχνείου, έν ώ και τδ Μυκηναΐον Μουσεΐον.

—— Έν Σάμφ σκαπτόμενου μέρους τινδ.ς έν τή πεδιάδι τής Χώρας κατά 
τήν Οεσιν Γλυφάδα εύρέθησαν δέκα τάφοι περιέχοντες πλήν όστέων κεκκυ- 

μενων πήλινα άγγεΐα τδ πλευστόν συντετριμμένα, τρία φύλλα χρυσά στε
φάνου μηκέτι ύπαρχοντος κα'ι οκτώ κο,μβίζ ύάλινα. Πλήν δέ τούτων φνά- 

γλυφον ασθενούς έχοντος παρ’ έκυτφ γυναίκα κα'ι παιδίον. δπερ προσφέρει ?1ς 
αυτόν ποτηριού’ ύπέρ δέ. τήν κλίνην ύπάρχει κεφαλή ίππου καί ή έξη; 
ίπιγραφή;

' ΖΩΙΛΟί ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΩί ΧΑΙΡΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟί ΑΝΔΡΟΜΑΧΟΥ-

·<—*0 γχλλος άρχαιολόγος κ. Heuzey δημοσιεύει προσεχώς τά έν τφ μου
σείφ τοΰ Λούβρου κείμενα Ταναγρικά ειδώλια έζ οπτής γής.

,.■*·— ’Αγγλος αρχαιολόγος ενεργών άνασκαφάς έν Βαγδάτη άνεκάλυ-ψεν. 
άγαλμα χρυσοΰν. ζυγίζον έβδομήκοντα ώς λέγεται όκάδας. Τδ άγαλμα W06-? 
τετέθη εϊς τό αγγλικόν προξενείου, ή δ’ επιτόπιος άρχή διαπραγματεύεται 

μετ’ αύτοΰ περί τής άγοράς.

ΧΥΜΙΙΙΙέΤΑ

Μετάφρασες 'Ι*ωβεκοϋ έ’πουςεές τήν άρ^αέαν Έλλζ4νεκήν. 
·—'Ο κ. Νίστινσκΐη πρώην διδάσκαλος τής Ελληνικής γλώσσης έν τινι γυμνα- 
σίφ τής Όδησοΰ νΰν δέ έν τφ τής Άνάνίεβς-γινώσκων τήν Ελληνικήν τήν τε 

άρχαίαν καί νεωτέραν μετέφρασε κατ’αύτάς μή εϊσέτι δημο,σιευθέν τδ γνω

στόν ιστορικόν ρωσικόν άρχαΐον έπος τδ διηγούμενου τήν εκστρατείαν τοϋβά- 
σιλέως τής 'Ρωσίας Ίγωρος είς τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν έν έξαμέτροις ύπδ 

τήν έπιγραφήν : «’/χωριάς, η’'Ζχω/OC στρατείας ,ΐΐπος er ίζαμέτροις εζεΛ~ 

^ητηησ&ίϊαα ύπό Πέτρου Νίστινσκΐη.» Ό φιλόμουσος ού.το,ς μεταφραστής 

061

έπωφελήθη πολλαχοΰ πολλών όμηρικών φράσεων τοσου'των στένώς συνδεδε- 

μένων τώ πνεύματι καί τή γλώσσν; τών'Ρωσσικών αρχαίων επών. Ιδού π. χ. 

τρεις στίχοι τής έν λόγω μέταφράσεωζ.

7Δράγε ούκ άγαθόν κεν εην, όρίηρες έταΐρόι, 
Νυν δή ΐάλεμον έξάδειν Έιέεσσι παλαιοί; 
Ούλομένης στρατίης Σβεντοσλαβίδαο ΊγωρΟί ;

"‘Ο Α. Νίστινσκϊη γνήσιος 'Ρώσος έκ Μικράς 'Ρωσίας καταγόμενος έξέπάι- 
δεύθη έν Άθήναις έν τή 'Ριζαρείφ-σχολή’ κατά τδ 1861 ή'ρξατο έκδίδων 

εν Όδησσφ 'Ελληνιστί τδν ιΓΕρμ.ήν» ού ή έκδοσις μέτ’ ού πολύ διέκόπη. Πρό 
τινων δέ ετών έξέδωκε γραμματικήν ρωσικήν πρός. χρήσιν τών Ελλήνων.

¥

’κίεποχ&λΰπτήρεά ®ν Μόσχοι τοΰ άνδρεάντος τοΰ ποε«> 
τοΰ Κούοκεν.—Τή 6ΰ Ιουνίου έπανηγυρίσθη καθ’άπασαν τήν 'Ρω
σίαν μετά μεγίστης λαμπρότητας ή εορτή τών άποκαλυπτηρίων τοϋ άνδρι- 

άντός τοϋ διάσημου 'Ρώσου ποιητοΰ Α. Σ. ΠούσΖιν δστις καθ’ ά άλλοτε έγρά- 
ψαμεν έν τω ΪΙαρνασσφ * υπήρξε καί φιλέλλην. 'Η εορτή διήρκεσεν ιδίως έν 

Μόσχιγ, ένθα ίδρύθη ό άνδριάς, έπί έξ ημέρας καθ’ δτι ή Μόσχα είνε ό τόπος 
τή; γεννήσεως τοϋ ποιητοϋ. Κατά τήν εορτήν ταύτην παρήσαν οί άντιπρό- 
C(0“ot τής συγχρόνου 'Ρωσική; δημοσιογραφίας καί φιλολογίας έν οΐς διεκρί- 

ναντο δ Τουργκ^ένεβ, δ Άζάκοβ, δ Όστρόβσκϊη,' ό Δοστοιέβσκϊη κλπ. Πρόε
δρος τής έπιτροπής τή; έπί τής ανεγέρσεως τοΰ άνδριάντος ύπήρξεν ό πρίγ- 

κιψ Πέτρος Γεώργιεβιτζ τοϋ Όλδεμβούργου ύπό τής κυβερνησεως δ’ έστά- 
λη έπί τούτφ αύτός ό υπουργός τής Παιδείας Α. Σαμπούροβ. Κατά τήν συγ- 

κροτηθεΐσαν συνεδρίαν τοΰ εΣυ.ΙΛόγου της ’Ρωσικής φιΛυΛογικης Έταΐ' 
ρΐας'Λ (’Όβσεστβο λιουμ.πίτιελιει 'Ροσζϊσκοΐ Σλοβέστνοστνι) άνεγνώσθησαυ 

ύπδ τοϋ διάσημου 'Ρώσου συγγραφέως Τουργκίένεβ προσφωνήματα άποστα- 
λέντα αυτφ έπ’εύκκιρίφ τής εορτής ταύτης ύπδ τών διάσημων συγγραφέων 

Βίκτωρος Ούγώ, Άουερβάχ, Τέννισον κλπ. 'Ο έπί τούτφ άποσταλείς ύπδ τοΰ 
ύπουργείου τής Παιδείας έν Γαλλία αντιπρόσωπος αύιής Λεζέ κομίζων με

τάλλια αξιωματικών τής δημοσίας έκπαιδεύσεως είς τά μέλη τοΰ έν λόγφ 
« Συλλόγου κ,κ. Γΐούρ’εβ, Τιχονράβοβ καί 'Ρουμπινστειν άπήγγειλε τήν εξής

προσφώνησιν ρωσιστί. «Άποστέλλον τδ Υπουργείου τής Δημοσίας Έκπαιδεύ-

> σεως αντιπρόσωπον αύτοΰ δπως πζρασ.τή κατά τήν φιλολογικήν ταύτην πα·
νήγυριν σκοπόν είχε νά δείξή τήν συμπάθειαν ήν έχει πρός τήν διανοητικήν 
έν 'Ρωσία: κίνησιν καί νά έκφραση τδν ενθουσιασμόν αύτοΰ έπί τφ ένδόξφ 

/ όνόματι τοΰ Πούσκιν. Τδ ό'νομα τοΰ Πούσκιυ είνε γνωστόν έν Γαλλία ώς καί

τά τοΰ Γκαϊτε καί τοϋ Βύρωνος’Λ Κατά τήν εορτήν παρήσαν κκί οί άπόγο'/αι

1 Π«ρνασσο5 τόμ. Γ'. σελ. .159. ■

ι
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τοΰ ποιήτοΰ, ..αί κόραι Μαρία. Τ.άρτάυνγ..καί $ κόμισσα -;Ναΐόλία·Μάρενβεργ 
$.χι οί υιοί ’ Αλέξανδρος ;καί Γρηγ. Πούσκίν έξ &ν ό· πρώτος διωρίσθη τί; ήμ£. 

pip ε/.ειντ] υπασπιστής τοϋ αύτοκράτορος προς ·, τιμήν τοϋ: ενδόξου αύτοΰ 
ιατρός.

* * 
" *

- .^Βυκοφαντεά κατά τών κλαβεκών γλωσσών*-^ Κατ’αύτάς έξε^· 
^όθΤ) διατριβή τις έν Πετρουπόλει ύπό τίνος κ. Βλαδίμηροβ ύπό τήν έπιγρα- 

φ-ήν «.Αί κλασικαί γλώσαι έν ΐή. συγχρόνφ ρωσική εκπαιδεύσει.» Έν αύτή 
ό αξιότιμος ούτος Μοσχοβίτης κα,ταφέρεται τής κλασικής έκπαιδεύσεως έφ’ 
νΐ διακρινονται ,νΰν οι πλεΐστοι τών ‘Ρώσων. Άποδεικνύων δτι «ή άνθρω- 

πόττις μεγάλως έπροώδευσεν έκ τής έποχής τοϋ Έλληνο-ρωμαίκοΰ κόσμου» 
εΐ καί άρνουμενος «τόν υψηλόν εκπαιδευτικόν χαρακτήρα τής κλασικής φι- 
^ο^ογίας διά τόν χριστιανόν ό συγγραφεύς συγχρόνως πάσαις δυνάμεσι προ
σπαθεί να καταδείξτ) τό σφαλερόν τής δοξασίας οτι ή κλασική σχολή είναι 
Οώραξ απέναντι τοΰ μηδενισμού, ύλισμοΰ καί άθεϊσμοΰ.» Τούναντίον, λέγει, 

ή κλασική: σχολή μάλλον , προδιαθέτει εις αύτάς. Τί ήτο ή έθνική Ελ

ληνορωμαϊκή θεολογία ; Αθροισμα μύθων περί τής δείνα θνητής ήν έπλή- 
σιαζεν ό Ζευς-, μετά τίνος διηρχετο καί τίνα άπήγαγεν δ ’Απόλλων κ.λ.π. 
Ποια δε υπήρςεν η θρησκεία τίίς τάξεως. τών πεπαιδευμένων ; Όλίνον τι 

καλλίτερα τοΰ μηδενισμού καί αθεϊσμού, διακρίνομένη έν τώ βίφ έπί λαι

μαργία καί άκολασία, καί άγνοοϋσα πάντα τά συμφέροντα. Μέχρι τίνος συμ
περάσματος εφθασεν ή κλασική φιλοσοφία ; 'Η καλλίτερα τών σχολών 
αυτής η στωϊκη ήδυνηθη- μόνον νά έξεύριρ τόν σοφόν κανόνα οτι ό άνθρωπος 
δύναται να εςελθη τής ζωής ώς έκ δωματίου πλήρους καπνού.·’Ηθική άλη- 

θώς χορηγούσα άτμόν τή· συγχρόνφ έπιδημία τών αυτοκτονιών ! Εις τί 

συ.νίσ.ταντο· αί κλασικαί γλώσσαι τής.Έλληνο ρωμαϊκής φιλολογίας; Έν 

τφ ^άγώνι τών αναμνήσεων τής δημοκρατικής ανδρείας καί εύημερίας- μετά 
τοΰ ζυγού καί τής πενίας τοΰ δεσποτισμού». Περιττόν νά προσθέσωμεν δτι ή 
διατριβή αυτή ή συκοφαντούσα τήν κλασικήν παίδευσιν ουδόλως έξετίμήθη,

Λ *

■ λ.ΙΙαλαεά <^ών τοΰ ύέωτ^ρος.--Έν Μόσχ? έν τή μητροπόλει 
τοΰ Κρεμλίνου τρύ γνωστού τούτου αρχαίου ανακτόρου τών Τζάρων υπάρχει 
παναρχαιος εϊκών τοϋ Σωτήρος Βυζαντινής ζωγραφικής τέχνης. 'Η είκών 

αυτή έγραφη κατα τόν IB; αιώνα ίδιοχείρως ύπό τοΰ Αύτοκράτορος τοΰ 
Βυζαντίου Εμμανουήλ, έκομίσθη δέ έκ Βυζαντίου είς Νόβγοροδ εις τήν έκεϊ 

μητρόπολιν τής 'Αγίας Σοφίας έκειθεν δέ τφ 1476 -έ'τει παρελήφθη εις 
Μόσχαν ύπό τοΰ μεγάλου δουκός Ίβάν Βασίλιεβιτζ. 'Η είκών αυτή παριστ? 

τόν Σωτήρα καθήμενον έπί θρόνου μετ’ άνεωγμένου Ευαγγελίου εν τή άριστε- 
ρφ. Καλείται ύπό τοΰ λαοΰ μέν ΚόρσουνσκαγΖα. ’Εν ταϊς χρονογραφίαν; δέ 

ΤζαμεγρΑίοχαγΙα (Βυζαντινή.)
* & -Α ■

¥·

ίΧνντέλεεα τοΰ κόβμ.οο·—Οί έν Σαράτοέ ρώσοι αιρετικοί «κόκλου- 
γοϋροι» άπόκαλούμενοι ώς μή άναγνωρίζοντες τόν κλήρον, δοξάζουσιν δτι ή 
συντέλεια τοΰ .κόσμου καί ή έλευσις τοΰ ’Αντίχριστου θά συμβή άφεύκτως 
τό 1900 έ'τ’ος·. Καί εάν δέ.μή έπέλθνι εύθύς τότε, όφείλομενν’άναμένω- 

μεν αύτήν άπό στιγμής είς στιγμήν.

■* *
* .

Οεδέποδίνς δεδασκαλία έν Φίγοε. — Κατ' αύτάς έν 'Ρίγ? τής 

'Ρωσίας, (ής οί κάτοικοι ώς γνωστόν είσί γερμανικής ώς έπί τό πλεϊστον 
καταγωγής) ύπό τών μαθητών τοΰ έκεϊ κλασικού Άλεξανδρόβσκαγια γυ
μνασίου παρεστάθη έπί σκηνής Ελληνιστί κατά τό πρωτότυπον δ «Οίδίπους» 
του Σοφοκλέους. Αί ένδυμασίαι καί αί σκηναί παρήγγέλθησαν διά την πα- 

ράστασιν-ταύτην...καί διεκρίνοντο έπί πλουτφ καί καλλονή. "A παν το ακροα- 

τήριον έδείξατο τήν πλήρη αύτοΰ εύαρεσκειαν, χειροκροτήσαν άπαντας τους 
ύποκριτάς, προσκαλέσαν δέ τόν εισηγητήν τής έπί σκηνής παραστασεως 
τής τραγωδίας ταύτης, διδάσκαλον τής αρχαίας Ελληνικής κ. Παντζεβε- 
τζκϊη, είς δν προσέφεοε στέφανον. Πράγματι τά πρόσωπα τοΰ Οίδιποδος, τής 

Ίοκάστης, τοΰ Τειρεσία, τοΰ Κορυφαίου- καί τοΰ ίερέως ύπεκρίθησαν μετά 
μεγίστης τέχνης. Οί χοροί τών Θηβαίων γερόντων ωσαύτως λίαν καλώς έςε- 
τελέσθησαν κατά τήν μουσικήν τοΰ Μενδελσώνος. Ίοσοΰτον δε εν ,γενει ήρε- 
σεν είς. πήντας, ώστε ή παράστασις αυτή έπανεληφθη μετά τής προσθήκης 

τής σκηνής τοΰ άποχαιρετισμοΰ τοΰ Οίδίποδος μετά τής Αντιγόνης και 

τής ’Ισμήνης.
* *

¥

Προφητεία ρωαεκή περί άλώοεως) τ^ς Κ,ωνβταντενοοπο- 
λεως.—Έν Μόσχφ άνέφάνη έπ’ έσχατων μάγος προλόγων τό μέλλον τοΐς 
απλοϊκοί; Μοσχοβίταις σωρηδόν έπισκεπτομένοις τόν άγύρτην τούτον όνό- 
ματι Γάλσσταμ. 'Απάσας αύτοΰ τάς προρρήσεις θεμέλιοί επί τών δυο αριθ

μών 7 καί 49 δι’ ών τά πάντα άνευρίσκει. Μεταξύ πολλών αύτοΰ προφη

τειών παραθέτομεν ώδε τήν μάλλον ήμϊν ένδιαφερουσαν ήτοι την ,τερι τής 
κατακτήσεως τοΰ Βυζαντίου. Κατ’ αύτόν ή ύπό τών 'Ρώσων κατακτησις 
τής Κωνσταντινουπόλεως θέλει συμβγί τφ 2075. Ιδού δε πώς καταδεικνύει 

τούτο,. Τό 2075 τών Χριστιανών άντιστοιχεϊ τφ 1453 τών ’Οθωμανών. 

Τό έτος τοϋτο ύπήρξεν όλέθριον είς τό Βυζάντιον έπομενως οφείλει να κα-
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TXOt^i τοιοΰτον κα'ι διά τούς τοΰ Μωάμεθ οπαδούς. Άπό τοΰ 1095 τν5ς 
πρώτης έκστρατέίας τών σταυροφόρων μέχρι τόΰ 2075 Θά έχωσι παρέλθει 

έίκοσάκις 49 έτη. Άπό τ^ς έκδιώςεως τών σταυροφόρων μέχρι τοΰ 2075 
θά έ'χωσι ίίάρέλθει δεκαεξάκις 49 έ'τη' άπό τοϋ 1389 (τίίς παρά τό Κόσ- 

σοβ αίματηρας μάχης) μέχρι τοΰ 2075 θέλουσι παρέλθει τετράκις καί δεκά
κις 49 έτη. Περαιτέρω δ Γάλσσταμ αθροίζει σειράν γεγονότων κεχωρίσμενων 
άπ’άλληλών δι’ίσων αποστάσεων έκ 249 ετών. Άπό της τών σταυροφόρων 
καταληψεως τ·?!ς Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τνϊ; ύπό τοΰ Μωάικεθ Β'. κατζ- 

κτησεως αύτ·?)ς (1 204 — 1453=249). κ.λ.π. Δαμβάνων τέλος τό έτος 
1762 τίίς έπι τοΰ Θρόνου άναβάσεως Αικατερίνης της Μεγάλης προσθέτει 
249 έτη κα'ι πορίζεται τό 2011 έτος κέ'τος της άνεςαρτησίας απάντων 
τών Ανατολικών σλαύων», προσθέτει 249 έτη εις τό 1826 έτος δτε άίρζατο 

ό κατά τίίς Περσίας νικηφόρος άγων δ κ. Γάλσσταμ καί εύοεν ουτω τό 

2075 τ. ε. τό έτος τίίς ύπό τών 'Ρώσων κατακτήσεως της Κωνσταντι

νουπόλεως.

, ' ¥
Οί εν 'ΙΡωσσία κώΒωνεξ. — Ή έν 'Ρωσί^ τ·?| τοσοΰτον δςασημφ 

καταστάσν] έπ'ι τοϊς παμμεγέθεσι κα'ι πολυαρίθμοις κώδωσιν εισαγωγή τούτων 
εϊναι άρκούντως αρχαία. Τώ 1066 έτει δ δού; Βιατζεσλάβ, μετά την κατά- 
κτησιν τοϋ Νοβγορόδ, άφ-μρεσεν έκ της μητροπόλεως Αγίας Σοφίας τούς κώ- 

δωνας.'Ο ιστορικός δημόσιος κώδων τοΰ Νοβγορόδ άναφέρεται εισέτι τφ IB', 
αίώνι* περί τάς άρχάς τοΰ 1Γ'. αίώνος ό ήγεμών της Γαλικίας Δανιήλ ούχί 
μόνον έπορίζετό έκ Κίεβου κώδωνας διά τόν άνεγερθεντα παρ’ αύτοΰ ναόν έν 

Χάλμη, άλλά καί αύτός ούτός κατεσκευαζε τοιούτους. Έν τώ εκκλησία·? 
στικφ κώδηκϊ δ κώδων άποκαλεϊται «καμπάν»' ελλείψει κωδώνων μετεχει- 

ρίζοντο τά «μπιλά» η «κλεπάλα» ητος τά έν Άνατολμ σζ/μακεμα. Οί κώ
δωνες αυτοί πολλάκις έν 'Ρωσί^: κατεσκευάζοντο λίθινοι, τοιοϋτος δέ μέχρι 
τοΰδε υπάρχει έν τ·?; ιστορική Σολοβέτζκαγια μον-μ.

Περί τάς άρχάς τοΰ ΙΔ'. αίώνος έν ΜόσχΐγΓ έγένετο η πρώτη άπόπειρζ 
κατασκευής κωδώνων' ό τεχνίτης Μπορέσκο κατεσκεύαζεν ένταΰθα τώ 1342 

έτει κώδωνας διά τάς έν Μόσχα καί Νοβγορόδ εκκλησίας. Περί τά τέλη τοΰ 

ΙΕ', αίώνος έν Μόσχα ίδρύθη χυτηριον υπό του Άριστοτέλους Φεσρκβέντη ένθα 

κατεσκευάζοντο κώδωνες καί τηλεβόλα’ έκεΐ κατώκησαν οί Βενετοί Παΰλος 
Δεβόσης, Πέτρος και Ιάκωβος. Τόν 17'. αιώνα ένεκα τ^ς όλονέν πολλαπλα- 
ζομένης άνάγκης τών κωδώνων ηυζανε καί ό αριθμός τών έργοστασίων. Νΰν. 

οί της Μόσχ^ας κώδωνες Θεωροΰνται οί άριστοι έν 'Ρωσία;, εκτός δέ τ·ης Μό

σχας ύπάρχουσιν εργοστάσια κωδώνων έν Βορονέζ, Βαλθάϊ, Κοστρομ^ καί 
Γενισέϊσκ.

Κ. Α. Π.


