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*Ολοι ήξεύρετε δτι η πρώτη σταυροφορία άποδίδεται συνήθως είς τάς ίκε* 

βίας τάς όποιας άπέτεινε δήθεν ό Αλέξιος Α' Κομνηνός είς τήν εσπερίαν Ευ
ρώπην, έπικαλούμενος τήν βοήθειαν αύτής κατά των Τούρκων. Τό δέ κυριώ- 
τατον, η μόίλλον είπεΐν τό μόνον ιστορικόν μνημεϊον έπ'ι τοϋ οποίου στηρίζε

ται ή δοξασία αύτη, είναι ή έπιστολή ήν λέγεται γράψας πρός 'Ροβέρτον Α* 

τόν κόμητα Φλανδρίας.
Περί τής έπιστολής ταύτης διεξάγεται έπί μίαν καί ημίσέιαν ήδη εκα

τονταετηρίδα αγών πεισματώδης, δστις διήλθε δι’ άπροσδοκήτων περιπε

τειών. ’Επί μακρόν χρόνον Γάλλοι, Βέλγοι καί 'Ολλανδοί ύπελάμβανον δμο- 
φώνως την επιστολήν ώς γνησίαν. Άπ’ εναντίας έν Άγγλί# μέν έλογίσθη ώς 

ύποπτος, ή τουλάχιστον ώς παραδόξως άλλοιωθεϊσα, έν Γερμανί^ δέ ώς νό
θος άπ’ άρχής μέχρι τέλους. Άλλά προϊόντος τοϋ χρόνου, τά δύο άντίθετα 

στρατόπεδα μετέβαλον σημαίαν. 'Η Γερμανία, αντί νά προσβάλλφ τήν έπι- 
στολήν, άνέλαβε τήν ύπέρ αύτής άμυναν, ένω ή Γαλλία, ητις διετέλεσεν,άλ

λοτε έ'νθερμος αυτής ύπέρμαχος, έ'στρεψεν ή'δη τά δπλα κατ’ αύτής. Έν τίί 
■νέςρ ταύτγ φάσει τοϋ άγώνος ή Αγγλία παρέμεινε μέχρι,τοϋδε ούδετέρα.

"Ισως έρωτάτε, πρός τί τά κράτιστα τών Εύρωπαϊκών έθνών έξηγέρθησαν 
■ έπ'ι τοΰ προκειμένου ζητήματος, καί χωρισθέντα είς δύο συμμαχίας, δέν παύ- 

ουσιν άντιστρατευόμενα κατ’ άλλήλων άπό τών μέσων τής παρελθούσης εκα
τονταετηρίδας μέχρι τής σήμερον; Μήπως αί σταυροφορίαι δέν ήθελον γείνει 

είτε έγράφη, είτε δέν έγράφη ή έπιστολή; Οί σταυροφόροι βεβαίως ήθελον 

ούτως ή άλλως έπισκήψει έπ'ι τή Ανατολή, διότι ή Εσπερία είχε διατεθή 

καί παρασκευασθή πρός τοΰτο πρό καιροΰ διά λόγους πολλούς, ποικίλους 

κα'ι ισχυρούς" άν δέ οί λόγοι ούτοι δέν ύπήρχον, ήθελεν είναι μωρία νά πα- 
ραδεχθώμεν δτι αί δεήσεις τοΰ Αλεξίου ήδύναντο νά προκαλέσωσι τό μέγα 

έκεϊνο κίνημα, τό όποιον διήρκεσεν έπ'ι δύο κα'ι έπέκεινα εκατονταετηρίδάς. 
Ούδέν ήττον δσον μικρόν γεγονός .καί φαίνεται καθ’ έαυτήν, ή έπιστολή 

είναι αξία τοΰ μακραίωνος άγώνος είς δν έδωκεν άφορμήν.

Ό Gothe έ'λεγεν, οτι τό πρώτιστον προσόν τοΰ πολιτικοϋ άνδρός είναι τό 
διακρίνειν τί τό μέγα κα'ι τί τό μικρόν" das Grosse gross und das Kleine 

klein zu sehen. Ποσάκις οί διέποντες τάς τύχας τών έθνών δέν ήστόχησαν 

* ΆπηγγέλΟη ?ν τω Συλλόγφ τη 25 ’Ιανουάριου 1880.
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τοδ σκοποΰ διότι ύπέλαβον τά κρείττω ήττω κα'ι τά ήττω κρείττω. '0- 

πόσοι δέ Ίξίονες τής πολιτικής δέν έφαντάσθησαν οτι περιπτύσσο’νται τήν 
"Ηραν, ένφ ήσπάζοντο Νεφέλην !

Ή ιστορία έχει πολλήν τήν οικειότητα προς την πολιτικήν' διότι έπι τέ
λους ιστορία είναι ή πολίτικη τοϋ παρελθόντος, πολίτικη δέ η τοϋ παρόντος 

ιστορία. Έν άλλαις λέξεσιν ιό ιστορία είναι η πρεσβυτέρα αδελφή της πολι

τικές. "Οθεν ούδέν άπορον δτι έχουσι κοινούς ούκ ολίγους των χαρακτήρων 

καί ούκ ολίγους των κανόνων οΐτινες ρυθμίζουσι την διαγωγήν αύτών. "Οπως 

έν τί) πολιτική, ουτω καί έν τή ίστορ'κ^ ύπάρχουσι γεγονότα πολλά, φαινόμε
να μέν μικρά, πράγματι δέ οντα μεγάλα' κα'ι τάνάπαλιν πολλά γεγονότα 
τά όποια έκ πρώτης οψεως νομίζονται θαυμάσια, έπιμελέστερον δ’ έξεταζό- 

μενα, άποβάλλουσι την λεοντήν.Έπί τριάκοντα έτη άνερευν^ται, λόγου χάριν, 
τό ζήτημα, έάν μετά την άλωσιν της Κόρινθου, ή 'Ελλάς έγένετο, έπαρχία 
‘Ρωμαϊκή, ή παρέμεινεν αύτόνομος κα'ι ελεύθερα. Τό ζητημα οδτω τιθέμε

νου, φαίνεται τή αληθείς σπουδαίου" κα'ι τοιοΰτο έκλαβόντες αύτό πολυάριθ
μοι Ιστορικοί, κατηνάλιοσαν θησαυρούς σοφίας, μαχόμενοι ύπέρ τές μιας ή τές 
έτέρας τών γνωμών. Έν τούτοις ό πρακτικός τοΰ Mommsen νους άπεφήνατο 

ορθότατα, OTt πάσα αυτή η συζήτησις είναι καθαρά λογομαχία. Κατ’ έπι- 

φάνειαν η Ελλάς δέν έγένετο έπαρχία 'Ρωμαϊκή, καθϋπεβλήθη όμως εις την 
ύπερτάτην έποπτείαν τοϋ στρατηγού της Μακεδονίας' ώστε κατά τύπους 

μέν ήδύνατο νά λογισθή έλευθέρα, πράγματι δμως η έλευθερία αυτή ούδέν 

άλλο ήτο ή εύσχημος δουλεία.
Κατ’ Αντίστροφον δψιν παρουσιάζεται τό άνά χεϊρας ζητημα, έάν ό’Αλέ

ξιος έγραψεν ή δέν έγραψε την άποδιδομένην αύτφ έπιστολήν. Έξωτερικώς 

θεωρούμενον φαίνεται μικρόν, έσωτερικώς δέ βασανιζόμενου, αποβαίνει σπου

δαιότατου. ’Άλλως θέλει κριθή ό ’Αλέξιος έάν έγραψε την επιστολήν, καί 
"άλλως έάν δέν την έγραψεν, Έάν έζήτησε την επικουρίαν της Δύσεως άπασα 
ή διαγωγή αύτοΰ πρός τούς έπελθόντας σταυροφόρους δέν δύναται νά χαρα- 
κτηρισθή είμή ώς σειρά αδιάκοπος Αγνωμοσύνης καί δόλου. Ό Αλέξιος δέν 

συνηνέσε νά παράσχη είς τούς έπικούρους έκείνους τά Απαραίτητα πρός συντή- 

ρησιν αύτών τρόφιμα, είμή έάν δέν κακοπραγμονήσωσιν έν τφ κράτει καί πρό 
πάντων έάν καταβάλλωσι τακτικώς τό τίμημα τών χορηγουμένων πραγμά
των. Περί τούτου μαρτυροΰσι δύο αύτοΰ έπιστολαί' ή μία πρός Γοδοφέδον 

τόν Βουϊλλώνος, ή άλλη πρός Βοημοϋνδον,τόν υιόν τοΰ 'Ροβέρτου Γυσκάρδου. 
Τεθέντος λοιπόν δτι οί σταυροφόροι έπηλθον κατά παράκλησιν τοΰ ’Αλεξίου, 

ό βασιλεύς προτείνων την άξίωσιν νά κρίνγι περί τής διαγωγές αύτών, καί 

μόνον έάν έγκρίνη αύτην νά παρέχν) τρόφιμα,καί πάλιν νά παρεχν) ταΰτα έπί 
τφ παρ’ αύτοΰ όριζομένφ τιμηματι, ήθελεν άναφανή δ άγνωμονέστατος τών 

άνθρώπων. Οί επίκουροι εκείνοι, ένδίδοντες είς τάς Ικεσίας αύτοϋ, κατελι- 
πον πατρίδα καί οΐ'κους, κατεδαπανήθησαν ΐνα όπλισθώσι καί έξέθηκαν έαυ- 
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τούς είς μυρίους κινδύνους' τό έλάχιστον λοιπόν δπερ ήδυναντο νά άπαιτή- 

σωσιν ήτο νά συντηρηθώσιν Απροφασίστως δαπάναις τοϋ κράτους, πρός σω

τηρίαν τοΰ οποίου είς τοσαύτας καθυπεβλήθησαν θυσίας.
"Αμα δ’ έλθόντων τών σταυροφόρων εις Κωνσταντινούπολή, δ ’Αλέξιος 

προέτεινεν νέαν Αξίωσιν' νά συνομολογήσωσι, πριν ή διαπεράσν) αύτούς είς 

’Ασίαν, συνθήκην διά της οποίας ούτοι ύπεχρεοΰντο νά άποδίδωσιν αύτφ τάς 

πόλεις, τάς χώρας, τά φρούρια, πανθ’ όσα ένί λόγφ, τελοΰντα άλλοτε ύπό 
την κυριαρχίαν τοΰ Ανατολικοΰ κράτους, ήθελον νϋν άνακτηθή άπό τών πο
λεμίων. Καί ό Γοδοφρέδος καί πάντες οί ύπό την ύπερτάτην αύτοΰ ηγεμο

νίαν τεταγμένοι αρχηγοί τών σταυροφόρων, παρέστησαν ενώπιον τοΰ ’Αλε
ξίου, έκλιναν γόνυ, προσεκύνησαν, καί όμόσαντες βρκον πίστεως, ώς Αποτε

λείς, ύπέσχοντο νά τηρήσωσι πάντα τά ύπ’ αύτοϋ απαιτούμε να. Είναι Αλη

θές δτι οί δρόι τών συνθηκών τούτων δέν Αναφέρονται ύπό τών δυτικών χρο

νογράφων Απαραλλάκτως δπως ύπό της "Αννης Κομνηνής. Κατά τούς δυτι
κούς οί ηγεμόνες τών σταυροφόρων δέν ύπεχρεοΰντο ν’ άποδώσωσι τφ βασι- 

λεϊ είμη τά κυριώτατα τοϋ κράτους φρούρια, δσα ήθελον κατακτήσει έν Άσί<^. 
Ώς πρός δέ τάς άλλας γαίας ώμοσαν Απλώς πίστιν καί ύποταγην. Άλλά καί 

τό κείμενον τών δυτικών Αν παραδεχθώμεν ώς γνήσιον, μένει πάντοτε αναμ- 
φισβητητον δτι ό Αλέξιος, πριν έπιτρέψφ είς τούς έπικούρους ούς διά ταπει- 

νοτάτων δεήσεων έφερεν είς Θράκην, νά χωρήσωσι πρός τά πρόσω, Απήτη- 

σε νά διατήρησή την άμεσον ή έμμεσον κυριαρχίαν τών χωρών, ύπέρ τής 

ανακτήσεως τών οποίων οί άνδρες εκείνοι προέκειτο νά χύσωσι τό πολυτι- 

μοτατον αύτών αΐμα. Έν άλλαις λέξεσιν, άφοϋ οΐ σταυροφόροι διέσχισαν την 
Εύρώπην άπασαν καί αφικόμενοι περί την Κωνσταντινούπολή εύρέθησαν είς 
την διάκρισιν τοΰ βασιλέως, έχοντες ένώπιον αύτών φρουρίου τό όποϊον άνευ 

στολου ήτο Απόρθητον, περιστοιχισμένοι ύπό λαοΰ δυσμενώς πρός αύτούς 
διακειμενου και πρό πάντων ούδένα τρόπον έχοντες νά έξακολουθήσωσϊ τήν 

πορείαν αύτών, διότι άνευ πλοίων τοΰτο ήτο ακατόρθωτου, ό βασιλεύς ’Αλέ
ξιος εΐπεν αύτοϊς' ή συνθηκολογείτε δτι θέλετε μέ Αποδώσει δσα κατα

κτήσετε, ή δέν σας διαβιβάζω είς Ασίαν. Είναι πρόδηλον δτι έάν ό βασι

λεύς Αλέξιος έγραψε τάς δεήσεις έκείνας, καί έπειτα έν τγ} άμηχανίρι εις 

ήν εύρέθησαν οί έπακούσαντες τών γοερών αύτοΰ κραυγών, Απήτει ήδη νά 
πράξωσι τά πάντα ύπέρ αύτοϋ, αύτοί μηδέν ποριζόμενοι όφελος, δ βασιλεύς 
Αλέξιος ήθελεν άποδειχθή ό έπιβουλότατος τών άνθρώπων.

Προσέτι έν τή Αποδιδομένγ) αύτφ έπιστολή, ό βασιλεύς κηρύττει δτι Αδια- 

κόπως ήττάται ύπό τών Τούρκων καί τών Πετσενέγων, (δπερ ώς μετ’ ολί
γον θελομεν ΐ'δει δέν ήτο Αληθές), δτι ούδένα άλλον τρόπον σωτηρίας έ'χει 
ειμη να παραδωση τήν Κωνσταντινούπολή είς τούς Δυτικούς (δπερ δέν εΐ- 

πον ποτέ ουδ’ αύτοί οί Παλαιολόγοι, δτε τό κράτος περιωρίζετο είς μόνην 

την Κωνσταντινούπολή) καί δτι όλοι οί δημόσιοι καί ιδιωτικοί θησαυροί τής 
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βασιλίδος τών πόλεων, καί' αύτά τά ιερά τών εκκλησιών κειμήλια, εί

ναι είς την διάθεσιν αύτών. Ταΰτα πάντα είναι βεβαίως επονείδιστα. Άλλ’ 

ύπήρχέ τι ετι μάλλον άποτρόπαιον, οτι διά νά καταπείση αύτούς νά έλ- 
•Θωσι, προτείνει ώς δόλωμα αύτά τά θέλγητρα τών έλληνίδων γυναι

κών. Δέν έχομεν άνάγκην νά προσθέσωμεν δτι ό τοιαΰτα αίσχη γράψας ηγε- 

μών, ήθελε καταβή είς την έσχάτην βαθμίδα τοΰ άνθρωπίνου έξευτε- 

λισμοΰ.
Κα'ι ταΰτα δέν άρκοΰσιν. Ό βασιλεύς Αλέξιος Α' ό Κομνηνός είναι βε

βαίως εΐς τών πρωτοστατών τής μεσαιωνικής ιστορίας, διατελέσας πρωτα
γωνιστής της πρώτης πράξεως τοΰ διαίοινο; τών σταυροφοριών δράματος, τ® 

όποιον έμελλε νά έπενεργήση πολυειδώς καί πολυτρόπως εϊς την τύχην τής 
Εύρώπης καί τής ’Ασίας' ώστε παν δ,τι δύναται νά συντέλεση είς την έξα- 

κρίβωσιν τής πολιτείας αύτοΰ καί τοΰ χαρακτήρας,είναι άξιον συντονωτάτης 

μελέτης. Άλλά ό Αλέξιος ύπήρξε προσέτι έν τφ άγώνι τούτφ ή ένσάρζωσις, 

ουτώς είπεΐν, τοΰ άνατολικοΰ χριστιανισμού. Ιίάσα ή πολιτεία τοΰ χριστια
νισμού τούτου έρρυθμίσθη ύπ’ αύτοΰ, έπί τε της πρώτης σταυροφορίας καϊ 
κατά τάς έπομένας. Είναι δέ γνωστα'ι αί άλλόκοτοι τών σταυροφοριών περι

πέτεια!. Οί δυτικοί, οί έλθόντες νά σώσωσι τούς Ανατολικούς άπό τών 
Τούρκων, ηρξαντο έκ πρώτης άφετηρίας καϊ δέν έπαυσαν έκ διαλειμμάτων 

πολεμοΰντες πρδς τά ορφανά τά όποια ώφειλον νά προστατεύσωσΓ δέν έδί- 

στασαν δέ και πρδς τούς Τούρκους έπ'ι τούτφ νά συμμαχήσωσιν. Οί Ανατο

λικοί πολλάκις κατετρόπωσαν τούς ισχυρούς εκείνους προστάτας, κα'ι ενίοτε 

έσωσαν αύτούς άπδ τών Τούρκων, άπδ τών οποίων προέκειτο αύτο'ι ύπ’ αυ

τών νά λυτρωθώσι. Τδ δέ τελευταΐον συμπέρασμα δλων τούτων τών επιχει

ρήσεων ύπήρξεν δτι συνετέλεσαν είς τδν θρίαμβον τοΰ μωαμεθανισμού καϊ 
την έν Κωνσταντινουπόλει έγκαθίδρυσιν τοΰ τουρκικοΰ κράτους.

Τίς ύπήρξεν δ πρώτος παραίτιος τών ολέθριων τούτων συμφορών ; Άναμ- 
φιβόλως ό Αλέξιος, έάν μη προϊδών τά άποτελέσματα έκεΐνα, τά όποια δέν 

ήτο δύσκολου έκ τών προτέρων νά καταμέτρηση, κάλλιστα είδώς τούς αντι

θέτους χαρακτήρας καϊ τάς πρό καιρού προπαρασκευαζομένας αντιπάλους 
προαιρέσεις τών δύο κοινωνιών, έβαλε διά τών αιτήσεων αύτοΰ τδ έναυσμα 

είς την σύγκρουσιν αύτών κα'ι την έκ της συγκρούσεως έπελθοΰσαν έκρηξιν. 

Άλλά έάν δχι ; Έάν ούδέποτε έδεήθη της Εύρώπης νά άναμιχθή εΐς τά 

άνατολικά πράγματα’ έάν η Εύρώπη οΐκοθεν, ένεκα ιδίων συμφερόντων καϊ 

παθών κα'ι βουλευμάτων, έπεχείρησε τόν άγώνα, άπασα η ιστορική εύθυνα 
,-τής έπελθούσης καταστροφής έπιπίπτει ούχ'ι έπί τοΰ Αλεξίου, άλλά έπί τών 

εσπερίων συμφερόντων, παθών καί βουλευμάτων τά όποια παρεσκεύασαν καϊ 
διεξήγαγον τάς σταυροφορίας. Καθώς βλέπετε, τό ζήτημα ουτω τιθέμενου, 

καί δέν ήμπορεϊ είμή ουτω νά τεθή ύπό τής αμερόληπτου ιστορίας, λαμβά- 

vst, καίτοι καθ’ εαυτό μικρόν φαινόμενον, διαστάσεις μεγάλας, ούδέ Θέλει 
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φανή παράδοξον δτι έπί τοσοϋτον χρόνον άπησχόλησε καϊ άπασχολεΐ την’ 

ευρωπαϊκήν επιστήμην.

Τελευταίος περί αύτοΰ έγραψεν ό Γάλλος κόμης Riant, έκδούς περί τούτου 

πραγματείαν περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος έτους 1879. Ήθέλομεν δ’ εί'-' 

πει θαρρούντως δτι έλυσεν όριστικώς τό ζήτημα, έάν δέν έγινώσκομεν δπόσον 
ανεξάντλητου είναι τό πνεΰμα τής αντιλογίας καί έν αύτίί τή έπιστημη, ί'σως 

μάλιστα έν τή έπιστημη μάλλον ή άλλαχοΰ. 'Ο συγγραφεύς έμελέτησεν δλα 
σχεδόν τά σωζόμενα χειρόγραφα, ό'ντα ούκ ολίγα’ συνεβουλεύθη δλας τάς 
εκδόσεις, άντιπαρέθεσεν δλας τάς μεταφράσεις, ήκριβολόγησεν ένί λόγφ δσον 

ούδεις άλλος πρό αύτοΰ περί τά καθέκαστα, μετεωριστείς έν ταύτφ καί είς 

τάς γενικάς ίστορικάς περιστάσεις οσαι ήδύναντο νά διαφωτίσωσι τάς λε

πτομερείς έκείνας έρεύνας, καί έπί τέλους άπεφήνατο διαρρήδην δτι ή έπι
στολή είναι πλαστή. Τής έπιστολής ούδέν έχομεν ελληνικόν κείμενον, άλλά 

μόνον κείμενα λατινικά. Ό συγγραφεύς κατέστησεν άναμφισβήτητον δτι ού'τε 

έκ τής ελληνικής μετεφράσθη, ού'τε λατινιστί έγράφη έν Κωνσταντινόυπό- 
λει. Αί διατυπώσεις αύτής καί τό ύφος ούδέν έχουσι κοινόν πρός τά άλλα 

γνωστά τοΰ Αλεξίου δημόσια έγγραφα. Τά ονόματα τών έθνών καί τών χω
ρών είναι παραδόξως έν αύτή παραμεμορφωμένα. Έν τφ καταλόγφ τών 

επαρχιών ή Λιβύη κατατάσσεται έν τή Μικρή Άσίφ. ή δέ Τρωάς έν τή με

γάλη Φρυγίη. Οί Πετσενέγοι πολεμοΰσι πρός' τούς βασιλείς τής Κωνσταν
τινουπόλεως έξ Ασίας (erreur toute latine, λέγει άστείως,ό συγγραφεύς, μή 
φειδόμενος τών δμοδόξων). Τελευταϊον ή έπιστολή βρίθει άναχρονισμών. Έκ 

τών αναχρονισμών τούτων ένα μόνον θέλομεν άναφέρει ώς άρκοΰντα ΐνα κα- 
ταστήση πρόδηλον τήν πλαστογραφίαν. Τής έπιστολής ύπάρχουσι τρία κεί

μενα, μηδόλως οντα άπαράλλακτα, ού μόνον κατά τήν λέξιν, άλλά καί 

κατά τό πραγματικόν μέρος. Τό παραδοξότερον δμως είναι δτι έν τών κει

μένων τούτων φέρει τήν χρονολογίαν τοΰ Π 00. "Ολοι ένθυμεϊσθε δτι ή πρώ

τη σταυροφορία έγένετο τφ 1096’ ώστε .ή αί'τησις ή προκαλέσασα αύτήν, 

χρονολογείται ένταΰθα κατά τέσσαρα έτη μεταγενέστερα, καθ’ήν έποχήν 
εΐχον κυριευθή ήδη τά Τεροσύλυμα ύπό τών Φράγκων καί εΐχον άρχίσει αί 
μεταξύ σταυροφόρων καί Αλεξίου διενέξεις, αί μετ’ ού πολύ λήξασαι εϊς πο

λεμικήν σύγκρουσιν.

Άλλ’ έλθωμεν είς τό πραγματικόν τής έπιστολής μέρος. Πάντα δσα λέ
γει περί τών εσχάτων κινδύνων οΰς διέτρεχε τό άνατολικόν κράτος άπό τών 
Πετσενέγων καί τών Τούρκων, είναι άνύπαρκτα. Αληθεύει μέν δτι οί Σελ- 
σουκίδαι Τοΰρκοι, ωφελούμενοι έκ τών άνωμαλιών αΐτινες συνέβησαν έν Κων- 

σταντινουπόλει περί τά μέσα τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος, εΐχον. καταλάβει 
πολλάς τής μικράς Ασίας καί τής Συρίας χώρας’ καί δτι μετ’ ού πολύ, τα

χέως παρακμάσαντος τοΰ Σελσουκικοΰ τούτου κράτους, ετεραι τουρκομανικαί 
φυλαί έδέσποσαν τής Συρίας καί δείνας έπήγαγον συμφοράς εί'ς τε τούς χρι
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στιανούς αύτής κατοίκους καί είς τούς εύλαβεϊς ανθρώπους δσοι προσήρχον- 
το έζ Εύρωπης εις προσκύνησιν τοΰ 'Αγίου Τάφου. Άλλά τό κράτος τών Σελσ- 

σουκιδών ύπό τοΰ οποίου καί μόνου ήδύνατο νά προσβληθώ ή Κωνσταντί;· 

. νούπολις, είχεν ήδη έξασθενήσει έζ έμφυλίων διενέξεων οτε έβασίλευσεν ά 

’Αλέξιος· έκ δέ τών έν Συρία: Τουρκοριάνων, ούδείς σπουδαιολογών άνθρωπος 
ήδύνατο νά εί'πν) δτι έκινδύνευεν ή πρωτεύουσα τοϋ ’Ανατολικού κράτους. 

Άπόδειξις δέ δτι ούδόλως έκινδύνευεν είναι δτι ό ’Αλέξιος, καθ’ ήν έποχήν 

λεγεται γράψας τήν πολυθρύλητου έπιστολήν, είχεν ανακτήσει έν τή μικρ $ 
Άσία τήν Σινώπην, τήν Νικομήδειαν καί άλλα φρούρια, είχεν όλοσχερώς 
έξολοθρευσει τούς Πετσενέγους, είχε δέ δώσει κα'ι είς αύτούς τούς Έσπερίους 

δείγματα άναμφισβήτητα τής δυνάμεως τοϋ Κράτους. Οί Έσπέριοι δένέπε- 

ρίμενον τήν έπιστολήν τοϋ ’Αλεξίου ΐνα έπέλθωσιν είς τήν ’Ανατολήν. Άμα 

βασιλεύσαντος αύτοϋ, ό Νορμαννός ‘Ροβέρτος Γυσκάρδος, δστις είχε κυριαρ
χήσει τής κάτω ’Ιταλίας καί τής Σικελίας, έπεχείρησε νά δεσπόσω) προσέτι 

καί τοϋ άνατολικοΰ κράτους, ή τούλάχιστων τών δυτικωτέρων αύτοϋ έπαρ- 
χιών. Κατ’ άρχάς κατέλαβε τό Δυρράχιον κα'ι τήν Καστορίαν, άλλά τφ 

1083 σΰγκροτηθείσης μάχης εναγώνιου μεταξύ τοΰ βασιλέως και τών Νορ- 

μαννών περί Αάρισσαν, κατετροπώθησαν οί τελευταίοι καί, έγκαταλιπόντες 

τό κατά τής Λαρίσσης έπιχείρημα, ύπεχώρησαν κακώς έχοντες είς Καστο
ριάν. Μετ’ ολίγον δέ άνεκτήθη ή τε Καστόρια καί τό Δυρράχιον καί πάντα 

τής παραλίας τά φρούρια κα'ι πάσαι αί πρός δυσμάς νήσοι δσαι ειχον κατα- 

ληφθή ύπό τών πολεμίων. Ούτως ειχον τά πράγματα κατά τάς παραμονάς 

τοϋ έτους καθ’ δ λέγεται γραφεΐσα ή επιστολή. Τό κράτος ύπό ούδενός ήπει- 

λεΐτο πολεμίου' και ού μόνον υπό ούδενός ήπειλεϊτο πολεμίου, άλλά είχε 

κατατροπώσει τούς άρίστους τών τότε μαχητών τής 'Εσπερίας. Πώς είναι 
λοιπόν δυνατόν νά παραδεχθώμεν δτι ό ’Αλέξιος ή'θελε καλέσει οί'κοθεν αύ

τούς έκείνους οΐτινες πρό μικροϋ έπεβουλεύθησαν τήν άρχήν αύτοΰ, ένέβαλου 

έπί άνυποστάτοις προφάσεσιν είς τάς έλληνικάς χώρας καί μετά τοσούτων 
κόπων καί κινδύνων κατωρθώθη νά έξωσθώσιν ;

Άλλ’ οτι ό ’Αλέξιος ούδεμίαν άπηύθυνε τοιαύτην αί'τησιν καί είς ούδε- 

μίαν περιήλθε συνεννόησιν προηγουμένην περί τών σταυροφοριών πρός τούς 

ήγεμόνας τής Δύσεως, καθίσταται έτι μάλλον αναμφισβήτητου έκ τής έπι- 
στολής ήν έγραψε πρός αύτόν ό τότε άρχηγός τοΰ δυτικοΰ θρησκεύματος 
Ούρβανός Β', άμα άπεφασίσθη τό έπιχείρημα. Ό άρχιερεύς τής 'Ρώμης πα- 

ρακαλεΐ τόν ’Αλέξιον νά συνδράμω) έν τφ μέτρφ τών δυνάμεων αύτοϋ τόν 
προκείμενον αγώνα, δέν λέγει δμως ούδέ λέξιν περί οίασδήποτε αύτοΰ αί- 

τήσεως πρός τούς Έσπερίους ή οίασδήποτε προτέρας περ'ι τοΰ άγώνος τούτου 
άνταλλαγής ιδεών μεταξύ τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει βασιλέως και τών 

πνευματικών ή κοσμικών ηγεμόνων τής Δύσεως.

‘Η έπιστολή λοιπόν ούδέποτε έγράφη’ έπλαστογραφήθη δέ έν τ^ Έσπε- 

φία ΐνα δικαιολογήσω) τάς συμφοράς δσας έπήγαγον αί σταυροφορίαι είς τήν 
’Ανατολήν, ΐνα δυσφημήσω) τόν ’Αλέξιον καί τούς διαδόχους αύτοΰ, καί 

άπαντα τόν άνκτολικόν χριστιανισμόν, καί ΐνα παραστήσως αύτούς ώς αί
τιους τής άποτυχίας τοΰ κινήματος. Περί τούτου ούδεμία έπιτρέπεται αμφι
βολία μετά τήν πραγματείαν τοϋ κόμητος Riant, ή δέ πραγματεία αυτή 
περιποιεΐ τφ άνδρί τόσφ μείζονα τιμήν, δσφ είναι γνωστός διά τάς συμ

πάθειας αύτοΰ πρός τόν αρχιερατικόν τής 'Ρώμης θρόνον.

Έπειδή έν τούτοις τά σπουδαιότατα τών πραγμάτων τοΰ κόσμου τούτου 
έχουσι πάντοτε έν έαυτοΐς άστεΐόν τι, συνέβη τοΰτο καί έπί τοΰ προκειμέ- 
νου. Εί'δομεν δτι κατά τήν έπιστολήν ό ’Αλέξιος προσεκάλει τούς δυτικούς 

νά δράμ.ωσιν είς Κωνσταντινούπολή, βέβαιοι δντες δτι θελουσιν εύρει τάς 
πύλας αύτής άνοικτάς, θελουσιν ί'δει άπαντας τούς βραχίονας ετοίμους ν’ 
άσπασθωσιν αύτούς, καί θέλουσι θαυμάσει πρωταγωνιστούσας έν τή προθυ
μία ταύτν) τάς λευκωλένους τής βασιλευούσης δέσποινας. Ή τελευταία αύτη 

περικοπή τοΰ υποβολιμαίου έγγράφου ένεβαλεν είς άμηχανίαν καί αύτούς 

έκείνους δσοι δέν έπαυσαν πιστεύοντες είς τήν γνησιότητα αύτοΰ. Τό πράγ
μα έφαίνετο τφόντι σκανδαλώδες' δθεν ένομίσθη άπαραίτητον άν δχι νά δι
καιολογηθώ), τούλάχιστον νά έξηγηθή. Κα'ι ιδού πώς έξηγήθη. «Τινες δέν 

έπίστευσαν, λέγει ό Γάλλος ιστοριογράφος τών σταυροφοριών Michaud, δτι 

ό ’Αλέξιος ήδύνατο νά δμιλήση έν τή έπιστολή αύτοΰ πρός τοϊς· άλλοις περί 
τών καλών τής Ελλάδος γυναικών. Τό πράγμα δμως φαίνεται πιθανώτα- 

τον άμα άναλογισθώμεν δτι οί Τοΰρκοι έπεζήτουν μετά πόθου τάς Έλληνί- 
δας». Κατά τήν λογικήν λοιπόν ταύτην, έπειδή οί Τοΰρκοι έπεζήτουν τάς 

Έλληνίδας, διά τοΰτο ό ’Αλέξιος ήδύνατο νά έξευτελισθή έπί τοσοΰτον ώστε 

νά προτείνω) αύτάς εις τούς Φράγκους. Άλλά δέν ήκούσατε έτι τό έπακρον 

τής ίλαροτραγφδίας ταύτης. Εις τών πρώτων έκδοτών τής έπιστολής, ό Ro
bert de Nogent, άγανακτεϊ διά τάς προτάσεις έκείνας τοϋ ’Αλεξίου. ’Ίσως 

νομίζετε δτι δυσφορεϊ διά τήν τοσαύτην ταπείνωσιν βασιλέως δστις πλει- 
στάκις ήγωνίσθη κα'ι πολλάκις ένικηφόρησεν έν τοϊς πεδίοις τής μάχης κα'ι 

δστις άπολογούμενός ποτέ ένώπιον τής συγκλήτου περί τής χρήσεως τών έκ- 

κλησιαστικών θησαυρών είς ους ήναγκάσθη νά έπιβάλω) χεϊρα ένεκα τής απο
ρίας τοΰ δημοσίου ταμείου, άνεφώνησεν δτι «τά άφαιρεθέντα είς δέον άνή- 

λωτο κατά τόν Περικλέα έκεΐνον, καί ύπέρ τής ύμών τιμής δεδαπάνηται». 

Πόσον ήθέλετε άπατηθή έάν ούτως εύγενώς ήρμηνεύετε τήν κατάκρισιν τοΰ 

έκδότου τής έπιστολής. Ό Robert de Nogent ώργίσθη .... ώργίσθη δμως 
διότι ύπέλαβεν ώς προσβολήν κατά τών Γαλλίδων κυριών τάς προτάσεις τοΰ 

’Αλεξίου, μ.ή δυνάμενος νά έννοήση πώς ό βασιλεύς έφαντάσθη δτι αί γυναί

κες τής ’Ανατολής ήσαν ίκαναί νά προξενήσωσιν έντύπφσιν εις μαχητάς έχον

τας πρό οφθαλμών τάς άμιμήτους τής Δύσεως χάριτας. Ό Γάλλος ουτος δέν 

έλησμόνησε τούλάχιστον τήν έμφυτον τοΰ έθνους έκείνου πρός τό καλόν φϋ-
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λον Αβρότητα, διό π δέν έπιτρέπεται βεβαίως νά έλέγξωμεν αύτδν δείξαντκ 

προτίμησιν πρδς τάς ομογενείς καλλονάς. Καί έπειδη έν τφ παρ’ αύτοΰ έκ- 
δεδομένφ κειμένφ τίίς έπιστολίίς κατά πρώτον Αναφαίνεται -}) διαβόητος, 

εκείνη περικοπή, πολύ φοβούμεθα οτι αύτάς προσέθηκεν αύτην εξεπίτηδες 
ϊνα λάβη αφορμήν ν’ Απευθύννι την φιλοφροσύνην ταύτην είς τάς κυρίας τ^,ς 

Γαλλίας. Κ. ΠάΠΑΡΡΗΓΟΙΙΟΓΔΟΣ.

ΠΕΡΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ*

Ό καθ’ ημΑς αιών έκληθη αιών τδν πραγμάτων. Καί δικαίως’ διότι έν> 

τοΐς καθ’ ημΑς μάλιστα χρόνοις τά Ανθρώπινον πνεϋμα έγκαταλιπόν πας 
ύπερνεφέλους τοΰ μυστικισμοΰ κα'ι της ίδανικότητος σφαίρας, έν αίς έπ'ι αιώ

νας μακρούς μετεωρίζετο, έπεδόθη είς μελετάς πρακτικωτέρας, έκαλλιέργησε 

πρδ πάντων τάς ακριβείς λεγομ.ένας έπιστημας, καί δι’ ανακαλύψεων τερα

στίων συνετέλεσεν είς την άνάπτυψιν της γνήσιας έπιστημης καί τοΰ Αλη
θούς Ανθρωπισμού. Τίς δύναται νά διαφιλονεικηση τά σωτήρια Αποτελέσμα

τα, άτινα έπηνεγκεν έπί τάς κοινωνίας η πραγματική αύτη τάσις τοΰ αν
θρωπίνου πνεύματος ; Άλλά καί τίς δύναται ν’ άρνηθ^, οτι μετά τών σω
τηρίων τούτων αποτελεσμάτων δεινά καί ολέθρια συνεπ·ηλθον κακά;, Πε- 

ριωρίσθη ποτέ ό άνθρωπος είς την Αποκλειστικήν τοΰ πνεύματος καλλιερ- 
γίαν, έξεληφθη ποτέ πΑσα ιδεώδης τάσις ώς τι. ιερόν καί σωτήριον, πας 
δ’ έπίγειος πόθος ώς τι βέβηλον καί φθοροποιόν, ιδού νΰν είς αντάλλαγμα κα- 

τίσχυσεν η Αποκλειστική περί τά σώμα μέριμνα, πΑν ιδεώδες παρεστάθη ώς" 

Αποκύημα νοσούσης κεφαλές καί πΑν τά άναγόμενον είς την σωματικήν εύε- 
ξίαν έθεωρηθη ώς το μόνον ύγιές καί τγί Ανθρώπινη φύσει συνφδον. Ήρνηθη- 

σάν ποτέ την ύπαρξιν τνίς ύλης καθ’ έαυτην, διετάθησαν δτι πνεύματα μό

νον καί ίδεαι ύπάρχουσιν, ιδού νΰν διαδίδεται πανταχοΰ ό ισχυρισμός, ότι 

δλη μόνον καί ούδέν πλέον υπάρχει. Διότι τοιοΰτον ύλιστικάν χαρακτήρα φέ

ρει νΰν τείνει νά προσλάβη πασα καθόλου τέχνη καί έπιστημη καί έν τού- 
τφ έ'γκειται κατ’ έξοχην η Αφορμή τίίς γενικής διαταράξεως καί άναστα- 
τώσεως, ίς μοίρη κακΐ) παριστάμεθα άπό τίνος μάρτυρες έν τε τφ πνευμα- 

τικφ, Αθικφ καί κοινωνικφ κόσμω.
’Έκφανσις ιδιαιτέρα της υλιστικές τάσεως της καθ’ ημάς έποχνίς είναι 

και η καλουμένη θετική γιΛοσοφΙα, ητις κατά τάς άοχάς τοΰ παρόντος αίώ- 

νος αναφανεΐσα κατά την έ'κφρασιν μόνον καί την έξωτερικην -μορφήν καί 
παράστασιν διαφέρει τοΰ καθαροΰ ύλισμοϋ, καθ’ Α παρακατιόντές θά ί'δω- 

* Άνεγνώσθη έν τφ Συλλόγω τί) 28 Δεκιμβρίον.

μεν. Είς τδν χαρακτήρα αύτης τοΰτον οφείλει ή θετική φιλοσοφία την ευμε

νή υποδοχήν καί την ταχεΐαν αύτης έξάπλωσιν. Θεμελιωτής της θετικής 
φιλοσοφίας έγένετο ό Αύγνουστος Κόντε (1 79 8 1 «57), διασκευαστης δέ κα 

τελειωτης ό διάσημος Λιτρέ. Έπί τη βάσει τών συγγραμμάτων τών δύο τού

των θεμελίων τ·ης θετικής φιλοσοφίας Θέλω προσπαθήσει νά παραθέσω ενώ

πιον υμών σκιαγραφίαν αύτης ώς οίόν τε Ακριβή καί πληρη.

S * *
¥

'Η θετική φιλοσοφία κατά τά ούσιώδη αύτ^ς στοιχεία σύγκειται πρώτον 
μέν έκ της συστηματοποιησεως των επιστήμων, είτα δέ έκ τοΰ ιστορικού 
καί. κοινωνικού νόμου,ό Κόντε χαρακτηρίζει ώς την έξοχωτάτην τών Ανα

καλύψεων αύτοΰ. Έν άμφοτέροις τούτοις αίρεται ή ύπαρξις πνευματικών δν- 
των, άτινα είναι τά άντςκείμενον τών ηθικών έπιστημών έν γένει καί ιδίως 

της μεταφυσικές καί ψυχολογίας.
1) Δέν Απεπειράθησαν τά πρώτον νίδη νά ύπαγάγωσι τά διάφορα μέρη τοΰ 

έπιστητοΰ κόσμου είς έν ολον οργανικόν, είς σύστημα νόμων. Πολλαί πρός 
τοϋτο έγένοντο Απόπειραι Από τοΰ Βάκωνος μέχρι τοΰ Ampere καί Κόντε, 
καί η συστηματοποίησις αύτη δύναται νά γίν.η πολλαχώς κατά τάς διαφό

ρους άρχάς, έξ ών όρμώνται οί έπιχειροΰντες την συστηματοποίησα ταύτην. 

’Άν τις άποβλέψη κυρίως είς την διαφοράν τών αντικειμένων, θά λάβη ώς 

βάσιν της συστηματοποιησεως την διάκρισιν τών φυσικών άπό τών ηθικών 
έπιστημών. Άν τις άποβλέψη ιδιαιτέρως είς την διαφοράν τών μεθόδων, θά 
διαιρέση τάς έπιστημας είς πειραματικάς καί θεωρητικάς. Ούτως έ’χομεν δύο 

συστηματοποιησεως εί'δη, ών δύναται μέν νά διαφιλονεικηθί) η συγκριτική 
Αξία, άλλ’ άτινα είναι νόμιμα ώς στηριζόμενα αμφότερα έπί διακρίσεων πραγ

ματικών καί περιλαμβάνοντα τά σύνολον τοΰ έπιστητοΰ. Ή συστηματοποίη
σα η προτεινομένη ύπά τοΰ Κόντε είναι έπίσης Αποδέκτη μέχρι τοΰ σημείου 

έκείνου, καθ’ 0 φθάνει τά δριον τό χωρίζον τόν υλικόν άπό τοΰ ηθικού κό- 
σμ.ου. Στηρίζεται έπί άρχ·ης Απλής καί άληθοΰς, ίίτοι έπί της συνάφειας 
τών ιδεών, τών γεγονότων η τών νόμων καί τίίς σχέσεως έκάστης έπιστη

μης πρός τε τάς πρό αύτης καί τάς μετ’ αύτην έπιστημας. Έν πρώτοις τάσ

σει την μάλλον άφηρημένην τών έπιστημών; την άρκουμένην εις τά ελάχιστα 

καί άπλούστατα δεδομένα, εις την επιστήμην τοΰ ποσοΰ, την μαθηματι- 
κήν. ’Επακολουθεί έ'πειτα ή άστρονομία, ι^τις τούς άφηρημένους τίίς γεω
μετρίας καί μηχανικές νόμους έφαρμόζει είς μίαν μόνην τάξιν φαινομένων 
ελάχιστα συνθέτων, είς τάς συγκεκρίμένας τών αστέρων κινήσεις έν τφ δια

στήματα Ή τρίτη έπιστημη ή περιλαμβάνουσα αντικείμενα πολλφ συνθε- 
τώτερα, άλλ’ ίττον γενικά, είναι η φυσική, ή'τις χορηγοΰσα είς τούς μαθη

ματικούς τούς τύπους αύτών, είς την αστρονομίαν τόν μέγαν της βαρύτητος 
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νόμον περιλαμβάνεται έν τί! μελέτη τών νόμων, οΐτινες ένεργοΰσιν έπί πάν
των τών έπιγείων σωμάτων, ούχ'ι ΐνα μεταβάλωσι τά συστατικά αύτών μέ
ρη, άλλ’ ΐνα άλλοιώσωσι την κατάστασιν αύτών, οίαδήποτε άν ήναι η 
ιδιαιτέρα αύτών φύσις. Εΐς την φυσικήν προσεπιτίθεται ή χημεία, ητις εξε
τάζει τά σώματα ούχί πλέον ύπό την έ'ποψιιν τών καθολικών ενεργειών 
τών κοινών είς πάντα, άλλ’ ύπό την έποψιν τών ιδιαιτέρων ενεργειών, άς 
άσκοΰσι τά μέν έπί τών δέ δυνάμει τής συνθέσεως τών στοιχείων αύτών. 
Κατά μέθοδον νέαν η έπιστημη μεταβαίνει έπειτα εις την έξέτασιν τών 
φαινομένων έν τοΐς έμψύχοις ούσιν, άτινα ύπόκεινται μέν ώς τά λοιπά πάν
τα εΐς τούς φυσικούς και χημικούς νόμους, άλλά κυβερνώνται ύπό νόμων 
ιδιαιτέρων, τών νόμων τής ζωής, είτε ζωής κατωτέρας ή φυσικής, εί'τε ζωής 
άνωτέρας η ζωικής. 'Η έπιστημη έν τη περιπτώσει ταύτη ονομάζεται βιο- 

ΛογΙα..
Ή συστηματοποίησις αυτή φαίνεται άνελλιπης καί ούδέν άλλο ήδύνατό 

τις νά παρατήρηση κατ’ αύτής ή ό'τι ό Κόντ» ζητεί ν’ άκολουθηση έν τη 
άγωγή την ίεραρχικήν τάξιν, ην έτηρησεν έν τή έπιστημη, μη λαμβάνων 
ύπ’ δψιν την ένστασιν την έκ μέρους τοϋ κατ’ εξοχήν συγκεκριμένου πνεύ
ματος τών παίδων κατά προγράμματος μελετών, δπερ εύθύς έν άρχή τίθησί 
τούς παΐδας ένώπιον τίίς καθαράς άφαιρέσεως. ’Αλλά φθάσας εΐς την ζωι
κήν ζωήν έρχεται δεικνύων ό Κόντε τό άρνητικόν της διδασκαλίας αύτοΰ 
πνεΰμα. Δέν ΐσταται, ΐνα άρχίση καί αυθις έν τη ηθική τάξει σειράν άνά- 
λογον πρός την έν τή ύλική τάξει' μένει έν τή φυσική τάξει και ύψοΰται 
εΐς τόν άνθρωπον μόνον ώς εΐς βαθμόν άνώτερον της μόνης ταύτης τάξεως.1 
’Εκλαμβάνει τόν κόσμον (ούχι τόν φυσικόν έν άντιθέσει πρός τόν ηθικόν» 
άλλά τά δντα έν γένει) «ώς συνιστάμενον έκ τίίς ύλης και τών έν τή ύλη 
δυνάμεων. Πέραν τών δύο τούτων ορίων η θετική έπιστημη ούδέν οΐδεν.2 

‘•Ο άνθρωπος, κατά την θετικήν φιλοσοφίαν, είναι κατά, βαθμόν μόνον ανώ
τερος των ζώων' η ειδική περί τοϋ άνθρώπου μελέτη είναι τό τελευταίου 
τίίς βιολογίας κεφάλαιον, καί η μελέτη αυτή πρέπει νά ήναι προϊόν τών εξα
γομένων τοϋ φυσιοδίφου και φυσιολόγου. ’Εν παρόδφ παρατηροϋμεν ένταΰθα, 
δτι ό Κόντε φέρεται συνεπώς πρός τό γενικόν πνεΰμα της διδασκαλίας αύ
τοΰ άπορριπτούσης πάσαν ψυχολογικήν μέθοδον και μόνην την φρενολογίαν 
θεωρούσης ώς τό μόνον νόμιμον άντικείμενον ηθικής έρεύνης, ένφ ό Λιτρέ άσυ- 
νεπώς φερόμενος παραδέχεται την άμεσον παρατηρησιν τών φαινομένων τής 
συνειδήσεως, φαινομένων δλως πνευματικών, άτινα ύψοϋσι την ψυχολογίαν 
ύπεράνώ τίίς θετικές συστηματοποιήσεως και έπανάγουσι διά της διακρί- 
σεως τών μεθόδων εΐς την διάκρισιν τών δντων.

1 Aug. Comte, Cours de Philosophie positive, 45β Ιβςοη: Des fonctions intellectuelles et 
morales, ou c6reblales.

2 Littr6, Preface du Cours de philos positive p.IX. ,

Έν τέλει ή μελέτη τοΰ περιληπτικοΰ άνθρώπου, ό ιστορικός ορισμός τών 
άμεταβλήτων νόμων, καθ’ οΰς ρυθμίζεται ή ζωή της άνθρωπότητος, είναι τό 
τέρμα τίίς συστηματοποιησεως καϊ τό μέγα τίίς θετικής φιλοσοφίας πρό
βλημα. Είναι έπιστημη δλως νέα, ής την άνακάλυψιν θέλων νά εξασφάλισή 

είς εαυτόν δ Κόντε ώνόμασεν αύτην κοινωνιοΛογίαν (sociologie).
Βλέπομεν ήδη δτι βάσις της θετικής φιλοσοφίας είναι ή έκ των χροτό

ρων άρνησις καϊ άποβολή παντός δ,τι εξέρχεται τών ορίων τοΰ ύλικοΰ κό
σμου. Έντεΰθεν προκύπτει η άναγκαία συνέπεια, καθ’ ής μάτην οί οπαδοί 
τοΰ θετικισμού διαμαρτύρονται, ήτοι η άρνησις τίίς έλευθέρας θελήσεως, τίίς 
Λεγομένης ηθικης ελευθερίας, ώς εκφράζεται αύτός δ Κόντε. "Αν η διάνοια 
τοΰ άνθρώπου είναι άπλοΰν οργανικόν προϊόν, άν ή ενέργεια αύτοΰ όρίζεται 
ύπό τών αύτών «όμων, ύφ’ ών ορίζονται πάσαι αί έν τγί ΰλή δυνάμεις, τότε 
ποΰ μένει ή ελευθερία; «Ή ελευθερία, λέγουσι, συνίσταται είς τό ν’ άκο- 
λουθώμεν πανταχοΰ άνευ σπουδής τούς νόμους τούς ιδιάζοντας είς την σχε
τικήν περίπτωσιν. "Όταν σώμά τι πίπτή, ή ελευθερία αύτοΰ έκφαίνεται τεί
νοντας φύσει εΐς το κέντρον της γης, μετά ταχύτητος άναλόγου πρός τόν 
χρόνον, άν η παρέμβασις ύγροΰ τίνος δέν μεταβάλή την τάσιν αύτοΰ».' Τοϋτ* 

αύτό συμβαίνει και έν τή ηθική τάξει' «η νόησις ήμών εκφράζει τήν με- 
γίστην αύτής ελευθερίαν, δταν γίνηται πιστόν κάτοπτρον τής εξωτερικής τά
ξεως»' καϊ ή θέλησις «φέρει ελευθερίαν δμοίαν πρός τήν τής νοησεως».2

2) Άλλ’ άφήσωμεν τόν Κόντε νά είσαγάγή ημάς εΐς τήν κοινωνιολογικήν 
επιστήμην, ήν έδημιούργησε, καί νά περιγράψή ήμΐν τόν θεμελιώδη νόμον 
αύτής άποκαλυφθέντα ύπ’ αύτοΰ έν έ'τει 1822. «Ό νόμος ουτος συνίσταται 
έν τούτφ, δτι έκάστη τών ούσιωδών ήμών συλλήψεων, έκαστος κλάδος τών 
γνώσεων ήμών διανύει διαδοχικώς τρία διάφορα θεωρητικά στάδια, τό θεο- 
λργικόν ή φανταστικόν, τό μεταφυσικόν ή άφγρημένον, τό επιστημονικόν ή 
θετικόν στάδιον. Έντεΰθεν τρία είδη γενικών συστημάτων τής φιλοσοφίας ή 
συλλήψεων περί τοΰ συνόλου τών φαινομένων' τό πρώτον είναι τό άναγκαΐοί 
σημεΐον τής άναχωρήσεως τοΰ» άνθρωπίνου νοΰ' τό τρίτον ή οριστική αύτοΰ ’ 
και μόνιμος κατάστασις' τό δεύτερον προώρισται νά χρησιμεύσει ώς μετά- 
βασις».

«Έν τφ θεολογικφ σταδίφ τό άνθρώπινον πνεΰμα ζητοΰν ούσιωδώς τήν 
εσωτερικήν φύσιν τών ό'ντων, τάς πρώτας καϊ τελευταίας αιτίας τών φαινο
μένων, εκλαμβάνει τά φαινόμενα ώς προϊόντα τής άμέσου και συνεχοΰς ένερ
γείας παραγόντων ύπερφυσικών κατά τό μάλλον καϊ ήττον πολυαρίθμων, ών 
ή αύθαίρετος παρέμβασις εξηγεί πάσας τάς φαινομένας τοΰ σύμπαντος άνω-

Έν τφ μεταφυσικφ σταδίφ, «δπερ κατ’ ούσίαν είναι απλή γενική τροπο-

1 Catechisme positiviste. ρ. 104-106.
2 Αότόίι.



100 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΕΡΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ιοί
ποίησις τοΰ πρώτου, οί υπερφυσικοί παράγοντες άντικαθίστανται διά δυνά

μεων άφγρημένων, πραγματικών ούσιών, εις τά διάφορα τοΰ παντός όντα 

ένυπαρχουσών κα'ι ικανών νομιζομένων νά παραγάγωσι δι’ εαυτών πάντα τά 
φαινόμενα».'

«Έν τελεί, έν τφ θετικφ σταδίφ, ό άνθρωπος άναγνωρίζων τήν άληθή 

αύτοΰ θέσιν έν τφ κόλπφ τής τάξεως, ής άποτελεϊ μέρος, νοεί ότι τό -σύ
νοδον τών φαινομένων ορίζεται διά τών ιδιοτήτων τών δντων, έξ ών προκύ- 

πτουσιν αμετάβλητα » Λ
Έκ τών τριών τούτων σταδίων τδ πρώτον, ώς ή άναγκαία άφαιτηρίά, καί 

τό τρίτον ως η όριστική τής άνθρωπότητος κατάστσις έν τφ μέλλοντι, είνα1 
τά σπουδαιότερα, τό δέ δεύτερον έχει αξίαν μόνον ώς μετάβασις άπό τοΰ 

ενός εις τό έτερον. Έξετάζομεν λοιπόν έν πρώτοις τδ θεολογικόν στάδιον.

1 Cours de philosophie positive. 2 6dit. I. p. 8—fl.
2 Littre, conservation, revolution et positivisme. p. 18.
3 Cours de philos. posiliv, 52 lecon.
4 Littre, conservation etc. p. 19.

*0 Κόντε παραδέχεται έν τφ θεολογικώ σταδίφ τρεις βαθμούς άλλήλους 
διαδεχόμενους πανταχοϋ κατά τάξιν’ αμετάβλητον. Πρώτον «η άνθρωπότης 

έδεησε ν’ άρχίσν] έκ τοΰ καθαρού φετιχισμ,οΰ, δν χαρακτηρίζει διαρκώς η 

έλευθερα άρχική ημών τάσις εις τδ νοήσαι πάντα τά έξωτερικά όντα ώς 
ζωογονούμενα ύπδ ζωής άναλόγου πρός την ήμετέραν,»3 είς τδ άποθεοΰν καί 

λατρεύειν αύτά. Έκ της πρώτης ταύτης καταστάσεως τδ άνθρώπινον πνεΰμα 
διά μεταβάσεων, ών κυρία είναι ή άστρολατρεία, φθάνει είς τδν πολυθεϊ- 

σμδν, δστις άρχεται νά περιορίζνι τόν φανταστικόν τοΰ υπερφυσικού χώρον 

είς όρια στενότερα, αί'ρων τόν θειον χαρακτήρα άπδ τών άτομικών άντικει" 
μενών, έξ ών τδ σύμπαν σύγκειται, ίν’ άναδείξη έξ αύτών στενότερον κύκλον 

δντων προνομιούχων, έχόντων έκάστου είς την δικαιοδοσίαν αύτοϋ διαμέρι
σμά τι έν τίί κυβερνήσει τοΰ παντός.4 Την τελευταίαν τοϋ θεολογικοΰ. στα
δίου φάσιν χαρακτηρίζει ό μονοθεϊσμός, δστις είσάγων έν τή συλληψει τοΰ 

κόσμου την γνώσιν τής ένότητος καί τής καθολικής τάξεως καί συντελ·ών 
οδτω είδικώς είς την άνάπτυξιν της έπιστημης προπαρασκευάζει πόρρωθεν 

την έλευσιν τοϋ θετικοϋ σταδίου. "Έκαστον τών συστημάτων τούτων άντα- 

ποκρίνεται είς γενικήν τινα κατάστασιν ίδεών^ ηθών καί πολιτευμάτων’ έκα

στον αύτών άρα είναι νόμιμον και ωφέλιμον έν τφ κύκλφ αύτών’ έκαστον 
έν τέλει, ’δεικνύον πρόοδον έν σχέσει πρδς τδ προηγού_μενον, άποβαίνει όπι- 
«,θοδρομικδν και έπ’βλαβές, δταν άντιτίθεται είς την άνάπτυξ’ν του μέλλον

τος ν’ άντικαταστησγι αύτό. Ουτω ό μονοθεϊσμός ύπό την τελειοτάτην αύτοϋ 

ζορφην, τδν καθολικισμόν, ύπηρξε καθ’ δλον τδν μεσαίωνα μοχλός ισχυρό
τατος πολιτισμοΰ, καί παρήγαγεν έν τή διανοητική, ήθική, πολιτική κα^ 
. οινωνική τάξει την ριζικήν έπανάστασιν την χωρίζουσαν τόν νέον άπδ τοϋ 

άρχαίου κόσμου.' Εϊτα δέ γενόμενος πρόσκομμα είς την περκιτέραν πρόοδον 

έδέησε νά πέση.
Άλλ’ έκ τοΰ θεολογικοΰ είς τδ θετικόν στάδιον τδ άπολύτως πρδς έκεΐνο 

άντίθετον ή μετάβασις δέν ήδύνατο νά ijvoct άμεσος. Εντεύθεν προήλθε τδ 

μεταφυσικόν στάδιον, ούτινος ό σκοπός ούσιωδώς κριτικός, άρνητικδς ααί έπα- 

ναστατικδς συνίσταται κυρίως είς τό νά έπισπεύσγι την άποσύνθεσιν τής 
άρχαίας τάξεως τών δντων, νά καθάργ τά υπερφυσικά πλάσματα και νά 

προπαρασκευάσει ουτω την άνατολην τής θετικής φιλοσοφίας. 'Η φιλοσοφία 
αυτή-εύρίσκουσα τδ έδαφος έλεύθερον, θά ίδρυθή είρηνικώς καί καρπουμένη 
της ώφελείας άγώνος, δν οί μεταφυσικοί άσυνειδητως θ’ άναλάβωσι πρός 
όφελος αύτης, θά δυνηθή έκτοτε άκινδύνως ν’ άποδώση είς παρελθόν έσαεί 

διαλυθέν δικαιοσύνην, ην τδ πνεΰμα της έπαναστατικής τάσεως τώ είχεν 

άρνηθή. Αυτή προώρισται ν’ άποχαιρετηση διά παντός τδν Θεόν, χά

.Ιησμονήση τάς προσωρινής αύτοΰ ύπηρεσίας.
Καί νΰν, ποιον είναι τό θετικόν στάδιον, ού τίνος άσυνείδητοι πρόδρομοι 

ύπήρξαν, ώς εί'δομεν, ή θεολογία καί ή μεταφυσική; "Ο,τι ούσιωδώς χαρα

κτηρίζει τδ στάδιον τοΰτο είναι ή άρνησις καί άποβολη τοΰ δ'ντος έκείνου, 

δπερ τδ άνθρώπινον πνεΰμα έπεδίωκεν ουτω ματαίως έν τή άρχή τοΰ έπι- 
στημονικοΰ σταδίου. «Νϋν, λέγει ό Αιτρέ, έτέρα ηνεφχθη όδός η τής^τείρας 
καί παρατηρήσεως, ητις δέν δύναται να όδηγήσγ είς τάς απολύτους γνώ

σεις, καί δ ζητών αύτάς παρά τοΰ λόγου ζητεί παρ’ αύτοϋ άνώτερα τών δυ- 

νάμεών του. Τό άνθρώπινον πνεΰμα ούτε άπόλυτον είναι, ού'τε άπειρον, καί 

τα ν’ άποπειρώμεθα νά τύχώμεν παρ’αύτοΰ λύσεων απολύτων καί άπειρων 
είναι ταύτό καί έξέρχεσθαι τών αμεταβλήτων όρων της άνθρωπίνης φύσεως. 
"Ό,τι δέν δύναται νά γνωσθή δέν πρέπει νά ζητήται. Τό άνθρώπινον πνεΰμα 

φωτιζόμενον ύπδ της θετικές έπιστημης άρνεΐται τδ άπόλυτον, παραιτεϊται 

συγχρόνως καί τής έρεύνης τών αιτίων, ιδίως τών πρώτων καί τελευταίων 
αιτίων, ώς έρεύνης άσκοπου καί άνωφελοΰς’ αίρει δέ τδ πρόβλημα τής άρ- 

χής καί τοΰ προορισμοϋ τοΰ κόσμου.' Αΐ'ρει αύτό, διότι πρώτον τό πρόβλημα 

τοΰτο παραπλανά τό άνθρώπινον πνεΰμα είς την απρόσιτον καί φανταστικήν 
χώραν τοΰ άπολύτου,. ένφ ή έπιστημη άπέδειξεν ό'τι ούδαμοΰ υπάρχει θεός 
ή παρέμβασις τοϋ θείου. Αΐ'ρει αύτό, διότι οίαδηποτε άν ήτο η λύσις αύτοϋ* 
θά έμενε κατ’ άνάγκην καθαρά ύπόθεσις, προδηλως άδυνάτου ούσης τής πει
ραματικής άποδείξεως. Έπειδή ή πείρα είναι ή μόνη πηγή τής γνώσεως 
ήμών, πάν δ,τι δέν ύπόκειται είς αύτήν, εί'τε έν τφ παρόντι εί'τε έν τφ μέλ- 

λοντι, κεΐται εκτός τής έπιστήμ.ης’ πάσα γνώσις άναπόδεικτος είναι γνώσις 
φανταστική,1 2 καθαρόν πλάσμα καί άγονος τοΰ πνεύματος παιδιά. Διά τοΰ 

κριτηρίου τούτου πρέπει νά κρίνωνται πάσαι αί θεωρίαι’ ένώπιον αύτοΰ αί'-

Littre, conservation etc. ρ. 39 et Cours de philos. posit. 1 Ιβξοη.
2 Littre, Preface du Cours de philos. posit, ρ, XII—-X1II. 
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ρεταν i ύπόθεσις ύπερφυσιζοΰ ό'ντος, αίρεται ή έδεα μελλούσης ζωής. «’Επει
δή ή έπιστήμη δέν ήδυνήθη νά βεβαίωση τι περί μελλούσης ζωής, ή εις 

αύτήν πίστις, ή'τις ήδύνατο νά είναι αληθής, δέν εύρέθη τοιαύτη.1 Τό Αν
θρώπινον πνεύμα ήγέρθη λοιπόν έκ τοϋ μακροΰ ονείρου, ένφ συνεϊχον αύτό ή 

θεολογία ζαί ή μεταφυσική’ περικλείεται απλώς έν τφ ζύζλφ τοϋ τυχαίου 
κα'ι σχετικοΰ.2 Προσκολλάται αποκλειστικώς εϊς τήν μελέτην τών φαινομένων, 

ίν’ Ανακαλύψη διά τοΰ λόγου και τής παρατηρήσεως τούς ενεργούς αύτών 

νόμους, ή'τοι τάς Αμεταβλήτους αύτών σχέσεις τής διαδοχής κα'ι όυ.οιότητος. 
Ή έξήγησις τών οντων, Αναγόμενη εΐς τά πραγματικά ταΰτα opta," ούδέν 

πλέον είναι ή ό σύνδεσμος μεταξύ τών διαφόρων μερικών φαινομένων καί 

τινων γενικών πραγμάτων, ών ή πρόοδος ή επιστημονική τείνει νά ελάτ
τωση έπ'ι μάλλον καί μ-άλλον τόν άριθμ.όν.3
. , Τοιαύτη είναι εν τφ συνόλφ αύτής ή θετική φιλοσοφία’ άρνησις έδοαζο- 

μενη επί συστηματοποιησεως τών επιστημών, ή'τις εκδιώκει έκ τών πρότέ- 
ρων τό ήθικόν μέρος τών Ανθρωπίνων γνώσεων, καί έπί φιλοσοφίας τής ιστο

ρίας, ητις θεωρεί ως γεγονος την προσεχή καί οριστικήν κατάργησιν πάσης 
θρησκείας κα'ι μεταφυσικής. Δεν θά έπιμείνωμεν πολύ εΐς τόν έλεγχον τής 

ιστορικής ταύτης θεσεως, ήτις Αληθώς τακτοποιεί αύθαιρέτως τά ιστορικά 
γεγονότα. Δεν λαμ.βανει υπ’ οψιν ούτε τό σύνολον τών παραδόσεων, αΐτινες 
δεικνυουσιν ημΐν εν τή κοιτίδι τής άνθρωπότητος ούχί παιδαριώδεις τοϋ φε- 

τιχισμρϋ. μωρίας, άλλα την ύψηλην καί καθαράν τοΰ μ.ονοθεϊσμ.οΰ ιδέαν, ούτε 
τα ευρεα εκείνα πανθεϊστικά συστήματα, Ατινα καί έπεζράτησαν καί έπι- 

κρατουσιν έτι και νΰν επι εκτεταμένων χωρών τής ήμετέρας σφαίρας. ’Επει
δή ή γνώσις τοΰ ύπερφυσιζοΰ, παραμορφωθεΐσα ύπό τοΰ φετιχισμοϋ,· δστις 

τίθησιν αύτήν έν έκάστφ ύλικώ άντικειμένφ, κατατμηθεϊσα ύπό τοΰ παν
θεϊσμού, οστις διαιρεί εις πολλά μ.ερη τάς λειτουργίας τής θείας προνοίας, 

ήχθη έπί τέλους εΐς τήν αληθή αύτής θέσιν, έν τφ Θεφ, οστις μόνος είναι 

ύπερτερος τής φύσεως, συμπεραίνει ή θετική φιλοσοφία παραλόγως οτι τό 
υπερφυσικόν δεν εχει πλέον χωράν είς τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος κα'ι 
οτι διωχθεν από θεσεως εις θεσιν, περιπεσόν εΐς τήν χώραν τοϋ απολύτου, 

μελλει να εξαφανισθή όλοσχερώς."1 Φαντάζεται μεταξύ τής θρησκείας καί 

της μεταφυσικής ανταγωνισμών, δν διαψευδει τρανώς ή ιστορία πάντων τών 

μεγάλων φιλοσοφικών αίωνων. Έπιλανθανομένη δέ οτι κατά τάς ιδίας αύ
της αρχας πάν ο,τι δεν είναι άποδεδειγμ.ενον είναι απλή ύπόθεσις, λαμβάνει 

τους πόθους αύτής ώς τό μέτρον τής πραγματικότητος’ καί ή άνικανότης 

μικράς σχολής τοϋ ν’ άνυψωθή μέχρι ©εοϋ, είναι δ^ αύτήν άπόδειξις επαρ
κής ό'τι ή άνθρωπότης πάσα άπεφάσισε ν’ αρνηθη τόν Θεόν.

1 tittre, conservation etc. ρ. 123.
2 Littre, αύτ. ρ. 39.
3 Litr6, αύτ. ρ. 39.
k Littr0, Preface du Cours de philos. posit, ρ. XIII.

Δέν έξετάζομεν πεοιπλέον τά καθαρά εκείνα τής φαντασίας Αποκυήμα

τα, Ατινα παρίστανται ώς νόμος θεμελιώδης τής κοινωνιολογίας καί ώς Από
δειξή ιστορική τών θετικών Αρνήσεων. ’Αλλά πριν ή ύποδείξωμεν τάς πρα- 

κτικάς συνέπειας τών αρνήσεων τούτων, Ας ενδιατριψωμεν πρός σμκκρόν εζε- 

τάζοντες τήν Αξίαν αύτών.
Τό άπόλυτον, λέγουσιν, είναι ήμΐν Απρόσιτον. ’Έστω' άλλά παρατηροΰμεν 

δύο τινά’ πρώτον δτι πρέπει νά έξηγηθή πώς έ'χομεν τήν ιδέαν τοϋ Απολύ

του, Αφοΰ δέν ήντλήσαμεν αύτήν έκ τής σφαίρας τών σχετικών φαινομένων, 
έν οΐς είναι περικεκλεισμένον τό άνθρώπινον πνεΰμα’ δεύτερον δτι δπρεπεν 

ώσαύτως νά διαγραφή έκ τοϋ καταλόγου τών έπιστημών ή έπιστήμη έκείνη, 

ή'τις, κατά τόν Κόντε, είναι ή βάσις πασών τών Αλλων, ήτοι ή μαθηματική 

έπιστήμη. Όποία τφ ό'ντι Αν ήναι ή ψυχολογική πηγή τών ορισμών κα 
Αξιωμάτων, Ατινα χρησιμεύουσιν ώς Αρχή τής έπιστήμ.ης ταύτης, τοΰτο εί
ναι βέβαιον, δτι αί Αλήθειαν, άς ή μαθηματική άποδεικνύει, είναι πάσαι χα- 

ρακτήρος Απολύτου, Αναγκαίου καί καθολικού- οτι δεν είναι γενικότητες λή· 
φθεΐσαι έκ τής πείρας καί παρατηρήσεως, οτι άξιοΰσι νά επιβαλλωνται εκ 
τών προτέρων είς τόν λόγον’ έτι πλέον, δτι, αύστηρώς λάμβανόμεναι, δέν 

είναι επιδεκτικά! πειραμ.ατικής Αποδείζεως’ όπόθεν επρεπε να συμπερανω- 
μεν, οτι μ.ή.άνήζουσαι κατά τούς κανόνας τής θετικής μεθοδου εις τας απο- 

δεδειγμένας Αληθείας, άνήκόυσιν εΐς τήν σφαίραν τών υποθέσεων. Η θετική 
φιλοσοφία, δημιουργηθεϊσα υπό γεωμέτρου, δυσκόλως βέβαια θ’ Αρνηθη την 

μαθηματικήν έπιστήμην. Άλλ’ ή Αρνησις τοΰ Απολύτου Απαιτεί επιτακτικώς 
τήν θυσίαν ταύτην’ διότι μή Αρνουμένη τήν γεωμετρίαν δέν δύναται λογι- 

κώς ν’ Αρνηθή τήν μεταφυσικήν.
Οί θετικοί ισχυρίζονται περαιτέρω, δτι πρέπει νά παραιτηθώμεν τής Ακαρ

που ζητήσεως τών αιτίων και νά έξετάζωμεν μόνον τούς ένεργούς νόμους 

τών φαινομένων. Ένταΰθα έκλαμ-βάνεται ώς Ασθένεια Απόλυτος τοΰ Ανθρω
πίνου πνεύματος ή ασθένεια καί τό χάσμα τό ίδιάζον εΐς τάς έπιστημας, ων 

άντικείμενον είναι δ έξωτερικός κόσμος.
Ναι, είναι Αληθές δτι αί δυνάμεις τής φύσεως είναι ήμΐν κεκρυμμεναι, και 

φαίνεται δτι δέν δυνάμεθα ν’ άπαλλαγώμεν τών εικοτολογιών, αΐτινες δεν 

διδάσκουσιν ημάς έπιστημονικώς,Αν αί αΐτίαι αυται μία είναι ή πολλαι.’Αναμ- 
φιβόλως, έφ’ δσον παρατηροΰμεν Αναλογίας στενοτέρας καί σχεσεις μονιμω- 

τέρας μεταξύ δύο τάξεων φαινομένων, μεταξύ λ. χ. τών ηλεκτρικών καί τών 
μαγνητικών φαινομένων, άγόμεθα νά πιστεύσωμεν μετά μειζονος πιθανό- 
τητος, δτι τά φαινόμενα ταΰτα προσαρτώνται εΐς τήν αύτήν δύναμιν, ής 
Αποτελοΰσιν απλώς δύο διαφόρους έφαρμογάς’ άλλ’ ή πιθανότης αύτη δέν 

είναι ή βεβαιότης καί δέν διαλευκαίνει τό μυστήριον τδ περικαλυπτον την 

ούσίαν τής δυνάμεως τής κοινής ύποτιθεμένης. Έντεΰθεν συμπε^αίνομεν μετά 
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λόγου, δτι έν τή σφαίρα ταύτη ή επιστήμη σκοπεί μάλλον τον ορισμόν τών 

νόμων $ την ερευνάν τών αιτιών.
Έφαρμόζομεν τά λεχθέντα είς φαινόμενα άλλης τάξεως. Ζώ και ενεργώ' 

αισθάνομαι, βλέπω έμαυτόν ζώντα καί ένεργοΰντα. Ουτω φθάνω είς αιτίαν, 

ουχμ αιτίαν ηρεμούσαν, άλλ’ εν πληρει ένεργεία. Οίδα έμ.αυτόν αιτίαν άμε
σον τών πράξεων μου' ού μόνον αιτίαν, άλλ’ αιτίαν λελογισμένην, όραωμέ- 
νην έξ αιτίων και τείνουσαν είς σκοπόν ώρισμένον' ού μόνον αιτίαν λελογι- 

σμένην, άλλ’ αιτίαν έλευθέραν, ήτοι ικανήν νά έκλέξη καί κατά την διάρ

κειαν της ένεργείας αύτης δυναμένην νά παρακώλυση αύτην ή νά διευθύνη 

άντιθετως' ού μόνον αιτίαν έλευθέραν, άλλ’ αιτίαν ίσχυράν, ήτοι ικανήν νά 
ύπερπηδήση οίαδήποτε προσκόμματα εσωτερικά ή εξωτερικά' ού μόνον αι

τίαν ίσχυράν, άλλ’· αιτίαν απλήν, μή πηγάζουσαν έκ πολλών διαφόρων δυ
νάμεων, διότι ή αιτία αυτή λεγει βγω και έ’χει συνείδησιν τής ένότητος 

αύτής. ’

Έν εκάστη λοιπόν τών ελεύθερων πράξεων μου βλέπω άνατρεπόμ.ενον τον 
ισχυρισμόν περί τοΰ άπαραδέκτου τών αίτιων. Έτι πλέον, εύοίσκω έν τώ 

λόγφ μου Αρχήν άπόλυτον, ύπερτάτην, άνωτέραν τής πείρας, τήν Αρχήν τής 

αιτιότητος (causalit6), ή’τις μέ διδάσκει-δτι παν δν τυχαϊον έ’χει τήν παρα*. 

γωγικην αυτου αιτίαν, καί OTt άρα ή σειρά άπασα τών τυχαίων ό’ντων προ- 
σαρτάται είς αιτίαν άναγκαίαν, ής άνευ ή σειρά τών τυχαίων ό’ντων μή έ’χου- 
σα την αρχήν αύτής έν έαυτή. θά έ’μενεν έσαει έν τή καταστάσετ τοΰ δυ

νατοί! μη πραγματοποιουμένου. Κατά τής επιτακτικής ένεργείας τής αρχής 
ταύτης ή εχ zur προτερωκ άρνησις τοΰ απολύτου είς ούδέν ισχύει' ή. θετι
κή φιλοσοφία δεν δύναται νά έμποδίση τόν λόγον τοΰ νά έπιδιώκη ‘τό άπό

λυτον μέχρι τέλους, τοΰ νά βέβαιοί, δτι, επειδή ό κόσμος είναι τυχαίος, έχει 
αιτίαν αναγκαιαν, καί δτι, επειδή ό κόσμ,ος είναι διατεταγμένος, έ’χει αι
τίαν διατακτικήν.

ΐδου η θεσις μεταξύ τής θετικής φιλοσοφίας καί τής μεταφυσικής.

Η θετική φιλοσοφία λεγει: Ή πείρα τών αισθήσεων παρέχει ήμΐν γεγο

νότα φεροντα παντα χαρακτήρα τυχαϊον καί σχετικόν. Αδύνατον άρα ήμΐν 
να φθκσωμιν είς αιτίαν τινα' καί ή ύπερτάτη καί απόλυτος αιτία, τιθεμένη 

εκτός τής σφαίρας τοΰ τυχαίου, είναι ή μάλλον πασών ακατάληπτος, άρα 
ή μάλλον χιμαιρική.

Η μεταφυσική λεγει: Ή πείρα τής συνειδήσεως φθάνει άμέσως είς αι
τίαν, ητις είναι τό νοητόν καί ελεύθερον έχω* άνυπόστατον άρα δτι πάσα 
προτασις βεβαιοΰσα αιτίαν τινά κεϊται έκτος τής συνειδήσεως. Ό λόγος βέ
βαιοί κατα τροπον άπόλυτον τήν αρχήν τής ένότητος καί έν όνόματι τής 

αρχής ταύτης τεκμαίρεται άμέσως έκ τής ύπάρξεως του τυχαίου καί σχε
τικού κοσμου την ΰπαρξιν αιτίας αναγκαίας καί απολύτου, ή’τις είναι ό θεός. 
Ή εκλογή δέν είναι δυσχερής.

5Αλλ’ §τι πλέον' Αποδεχόμενοι τήν αρνητικήν τοϋ θετικισμού θέσιν βαί- 

νομεν κατ’ εύθείαν είς τήν κατάργησιν τής έπιστήμης, ού μόνον τής. επι

στήμης, ήτις ζητεί τάς αιτίας, άλλά καί τής έπιστήμης, ήτις ΐσταται μέ

χρι τών νόμων. Τί είναι τώ ό’ντι ή θετική φιλοσοφία; Είναι, ώς βλέπομεν, 

καθαρός αισθητισμός (sensualisme), άρνούμενος καί άπορρίπτων Θεόν καί ψυ
χήν, διότι δέν δίδονται ύπό τής έξωτερικής παρατηρήσεως καί δέν πιστο
ποιούνται ύπό τών αισθήσεων καί τής πείρας. Άλλ’ ό αισθητισμός δέν πε

ριλαμβάνει μόνον τό αισθητόν, άλλά καί τό άτομικόν. Γινώσκει οτι σώμα 
τι, έν δεδομένη τινί στιγμή, κέκτηται ιδιότητά τινα, π. χ. τήν τοϋ βάρους' 

αγνοεί, άν ή ίδιότης αυτή είναι διαρκής' αγνοεί, πριν ή^πειραθή, άν άλλο 

τι σώμα κατέχει αύτήν έπίσης. Δύναται νά βεβαίωση, δτι φαινόμενόν τι πα
ράγεται κατά τρόπον έκφραζόμενον διά τύπου μ.αθηματικοΰ' δύναται νά 

έπαναλάβη έκατοντάκις τήν αύτήν παρατήρησιν έπί άλλων όμοιων φαινο
μένων καί νά έπανεόρη πάντοτε τόν αύτόν τύπον' άλλ’ ή έπισώρευσις αυτή 

τής πείρας δέν θά δώση πλέον τι ή έαυτήν, ή’τοι τόν νόμ.ον τών παρατηρού

μενων φαινομένων, "ΐνα ύπερβώμεν τά φαινόμενα ταΰτα, ΐνα έπεκτείνωμεν 
τόν νόαον τοΰτον είς δλα τά φαινόμενα τής αύτής τάξεως, ΐνα άποδώσωμεν 

αύτφ τόν διπλοΰν χαρακτήρα τής εμμονής έν τή διαρκείη καί τής καθολι- 

κότητος έν τή έπιγείφ έκτάσει, έχομεν χρείαν τινός, δπερ ή πείρα δέν πα
ρέχει, έ’χομεν χρείαν ιδέας, ήτις, πριν ή βεβαιωθή ύπό τής πείρας, διασαφη

νίζει αύτήν καί διευθύνει, ιδέας απολύτου έν τή ούσίορ αύτής καί λογικής 
έν τή άρχή αύτής, τής ίόέας της τάζεως. Άφαιρέσατε τήν ιδέαν ταύτην,· 

ητις είναι ή ψυχή καί το θεμέλιον τής έπαγωγής, καί πάσα ή έργασία τοϋ 
άνθρωπίνου πνεύματος καταντ^ είς τήν σύνταξιν καταλόγων γεγονότων με
ρικών καί ή επιστήμη ή εχουσα άντικείμενον τό καθολικόν αδυνατεί νά ύπάρξη.

’Άν λοιπόν θέλωμεν ν’ άκολουθήσωμεν πιστώς τήν μέθοδον τής θετικής 

Φιλοσοφίας, δέν αρκεί ν’ άποβάλωμεν δ,τι αυτή άποβάλλει, άλλά καί ν’ άπορ- 

ρίψωμεν δ,τι αύθαιρέτως διατηρεί, πρέπει νά περιορίσωμεν τόν νουν είς τήν 
καθαράν αΐσθησιν καί νά έξαλείψωμεν όλοσχερώς έν αύτή τή τάξει τών αι
σθητών γνώσεων τόν χαρακτήρα τόν διακρίνοντα τήν άνθρωπίνην άπό τής 

ζωϊκής νοήσεως.
Εύνόητον είναι δτι καί ή ηθική πρέπει νά έξαλειφθή. Καί άν ύποτεθή ότι 

αί άρχαί τής θετικής φιλοσοφίας έπιτρέπουσιν αύτή τήν παραδοχήν τών φυ

σικών νόμων, άπαγορεύουσιν δμως αύτή τήν παραδοχήν τοΰ νόμου τοΰ καθή

κοντος. Ού μόνον αδυνατεί ή θετική φιλοσοφία νά δώση λόγον τοϋ έπιτα- 
κτικοΰ χαρακτήρος, μεθ’ ού ό νόμος ούτος έπιβάλλεται είς τήν συνείδησιν, 

άλλά καί δέν δύναται νά όρίση αύτόν, διότι δ ορισμός, κατά τόν Κόντε, εί

ναι τό τέρμα, μέχρι τοΰ οποίου φθάνουσιν αί νόμιμοι ημών έ’ρευναι, Τό καθή
κον δέν είναι «σχέσις Αμετάβλητος διαδοχής καί όμοιότητος μεταξύ φαινο

μένων», δέν είναι ή έκφρασις τοΰ οντος, άλλά τοΰ όφείλοντος είναι' καί έςιει- 
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δ·/1 -fl πραγματικότης δεικνύει ήμΐν τδ καθ^ον πολλάκις παραβαινόμενον, 

δέν είναι επιδεκτικόν πραγματικής άποδείξεως και βεβαιώσεως. Καθώς λοι

πόν ή άληθής ελευθερία είναι -η τοϋ λίθου, δστις βαίνει φύσει πρδς τδ κέν- 

τρον της γής, ουτω ό άληθής ηθικός νόμος είναι μερική τις μόνον περίπτω
σής τοϋ φυσικοΰ νόμου, δστις άμετατρέπτως και μοιραίως διευθύνει την δια- 

,^δοχήν των φαινομένων.
Έν τούτοις οί οπαδοί της θετικής φιλοσοφίας διατείνονται δτι τηροΰσι 

τδν ηθικόν νόμον, δτι μάλιστα καθιστώσιν αύτόν τελειότερον καί δραστικώ- 

τερον $ υπό τό θεολογικδν καί μεταφυσικόν κράτος. Ούδέν κατ’ αύτούς δύ

ναται νά δώσν) ορθήν ιδέαν τής ένεργείας καί τής ισχύος των ηθικών νόμων, 
δσον η πεποίθησις δτι η άνθρωπότης αποτελεί τό ιδεώδες καί τδ άντικεί- 

μενον τής ήμετέρας λατρείας, καί δτι αί πράξεις ήμών, δημόσιαι ή-ίδιωτι- 

καί, έξασκοΰσι μεγάλην επιρροήν έπι τδ μέλλον τής άνθρωπότητος. Άλλ’ άν 
ήναι εύ'κολον νά πάνηγυρίζή τις έκ τών προτέρων τάς ιδεώδεις άρετάς κοι

νωνίας μήπω ύφισταμένας, δέν είναι δμως έπίσης ευκολον νά συμβιβάζω τις 

καί αύτά τά μετριότατα τής ήθικής παραγγέλματα πρδς φιλοσοφίαν, ήτις 
αίρει άφ’ έαυτής πάν μέσον, δι’ ου φθάνει ό άνθρωπος είς τήν γνώσιν τοϋ 

καθήκοντος. Τδ άπόλυτον είναι ή ουσία τής ήθικής, και τά τυχαία καί σχε
τικά φαινόμενα τοΰ άνθρωπίνου βίου , τότε μόνον τυγχάνουσιν εισόδου είς τδ 

άδυτον τής συνειδήσεως καί περιβάλλονται ύπό τοΰ κύρους αύτής, δταν ήναι 

σύμφωνά πρός τινα αμετάβλητον κανόνα. 'Η άρνησις τοΰ άπολύτου είναι ή 
ούσία τής θετικής φιλοσοφίας. Διδ ό θετικισμός κατεδικάσθη ώς ό ομότιμος 

αύτφ ύλισμός ν’ άρνηθή τό καθήκον, ώς ήρνήθη τόν θεάν καί τήν ψυχήν, 

τδν λόγον καί τήν έλευθερίαν.
Πριν ή καταστρέψω τδν λόγον, επισυνάπτω ένταΰθα τάς εμβριθείς περί 

θετικής φιλοσοφίας σκέψεις τοΰ Poitou. «Δεν βαίνω περαιτέρω, λέγει. Κατ

έδειξα, τί είναι κατ’ ούσίαν ή θετική φιλοσοφία" ύπδ μορφήν κατάλληλο - 

τέραν καί έπιστημονικωτέραν ούδέν άλλο είναι ή δ υλισμός. Τοΰτο είναι τό

σον αληθές, ώστε δ θετικισμός άγωνίζεται νά καλυφθή ύπό τόν πέπλον τής 

επιστημονικής αμφιβολίας καί νά καταστήσγι πιστευτόν δτι Ακολουθεί τδ 

παράγγελμα τοΰ Βάκωνος : με.ίέτα τά, φαινόμενα και άνάβα,ΛΛε την ζήτη~ 
ΰΐν των αίτιων’ παράγγελμα, δπερ εφαρμόζεται μέν είς τάς φυσικάς επι

στήμες, άλλ’ άπολύτως λαμβανόμενον είναι ή άρνησις πάσης φιλοσοφίας. 

"Οπως καί άν έχη, έν τφ φαινομένφ τούτφ σκεπτισμφ έγκειται ή ισχύς τοϋ 

θετικισμού. Ή εύχερής αυτή φιλοσοφία, ήτις συνίσταται είς τό ν’ άπορρίπτη 
ώς ύποθέσεις τάς συλλήψεις τοΰ λόγου, ήτις ισχυρίζεται δτι έχεται τής θε- 

τικότητος, ήτοι παντός όρατοϋ καί ψηλαφητού, τών πραγμάτων καί τών 

νόμων αυτών" ή φιλοσοφία αυτή, ήτις είναι, κυρίως είπεΐν, ό σκεπτισμδς, ευ
ρίσκει σήμερον πολλούς προθύμους οπαδούς. Ελκύει είς έαυτην ού μόνον έκεί

νους, οΐτινες άποκλειστικώς περί τάς μαθηματικάς καί φυσικάς έπιστήμας. 
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Ασχολούμενοι έσυνείθισαν νά λαμβάνωσιν ύπ’ δψιν μόνον τά ορατά καί ψη · 
λαφητά, μόνον τήν πείραν, άλλά καί έκείνους, οΐτινες μυκτηρίζουσι τήν με

ταφυσικήν (δπερ απαλλάσσει αύτούς τοΰ κόπου τοϋ νά νοήσωσιν αύτήν) καί 
οΐτινες τήν περιφρονητικήν αμφιβολίαν έκλαμβάνουσιν ώς δείγμα δυνάμεως 

-καί υπεροχής. Ή άπδ πεντηκονταετίας τεραστία τών φυσικών έπιστημών 
άνάπτυξις συνετέλεσεν ούκ ολίγον είς τδ νά συστήσν) μέθοδον άρμόζουσαν 
αύταΐς, ήτοι τήν μέθοδον τής παρατηρήσεως καί νά πείση τούς έπιπολαίους 
δτι μόνη ή μέθοδος αυτή δύναται νά φέρη είς εξαγόμενα θετικά. Προσθε- 

τέον δέ δτι ή αποτυχία τών μεγάλων μεταφυσικών συστημάτων, άτινα άνε- 

φάνησαν καί έξηφανίσθησαν κατά τόν ήμέτερον αιώνα συνέτειναν είς τήν 
μείζονα έξάπλωσιν τοΰ θετικισμού καί έμείωσαν, τό γε νΰν, τό κΰρος τής 
φιλοσοφίας.1

Τελευτών εκφράζω, κύριοι, άνεπιφυλάκτως τήν πεποίθησιν μου, δτι σύ

στημα τοιοΰτο φιλοσοφικόν, δπερ άποκόπτει ριζηδόν τάς πτέρυγας τής φαν

τασίας, περιορίζει τόν άπειρον τοΰ άνθρώπου νουν έντός τοΰ στενοΰ τών πέντε 

αισθήσεων κύκλου, υποσκάπτει αύτάς τάς βάσεις τής θρησκείας καί τής ηθι

κής καί τίθησι τήν Ανθρωπότητα είς τήν αύτήν καί τά άλογα ζώα βαθμίδα, 
δτι σύστημα τοιοΰτο δέν είναι δυνατόν νά κατισχύση έν τή χώρςρ έκείνν) 

ήτις έγεννησε τούς αθανάτους ίδρυτάς τής άληθοΰς φιλοσοφίας, τούς Σωκρά- 

τας, τούς Πλάτωνας, τούς Άριστοτέλεις.

I. ΜΟΣΧΑΚΗΣ.

ΨΪΙΟΑΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ
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(Έχ τοδ Γαλλιχοδ^τοδ Francisque Bouillier).

Τρεις στιγμάς πρέπει νά διακρίνωμεν, έάν έπιτρέπεταί μοι τοιαύτη εκ- 

φρασις, έν τοϊς πάθεσι, τοϊς διαδεχομένοις έν ήμΐν έπί τφ άκούσματι δτι δ 
δείνα, μάλλον ή ήττον γνωστός ήμΐν, άπεβίωσεν. Κατά τήν πρώτην στιγ

μήν κυριευόμεθα ύπδ έκπλήξεως καϊ έκστάσεως’ κατά τήν δευτέραν έρχον
ται αι μεμψεις καί Αντεγκλήσεις κατά τοΰ τεθνεώτος, ένόχου διότι άφήκεν 

εαυτόν άποθανεΐν" ή δέ τρίτη δλως άφιεροΰται τφ οί’κτφ καί τφ έλέφ.

1 Poitou, les philosoph.es fran<?ais contemporains. σ. 120,

philosoph.es
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Έν πρώτοις, ώσεϊ προσβολήν δεχόμεθα έπί τφ άκούσματι τούτω καί tl- 
δός τι άπορίας καταλαμβάνει ήμάς. Έκπληττόμεθα, έπιμεμφόμεθά. Πώς, 

πρό τινων εβδομάδων, πρό τινων ήμερων, συνηντήθημεν έν τή δείνα οίκί^, 

έν τή δείνα εσπερινή συνομιλία, έν τή Λέσχη, έν τφ περιπ άτφ, συνδιελέ- 

χθημεν μετ’ αύτοΰ, ή'σθιε καλώς, ήτο φαιδρός, έβάδιζεν εύθέτως καί στερεώς, 
έφαίνετο ύγιέστατος, ούδέν προαισθανόμενος, και ιδού άπεβίωσε.

Μετά πόσον ισχυρής και εύγλωττου οικειότητας ό Βοσσουέτος περιέγραψε 
τήν βαθεΐαν έ'κπληξιν τής πρώτης ταύτης στιγμής ; «’Εν πάσαις ταϊς κη- 
δείαις άλλο δέν άκούετε είμή λόγον έκπλήξεως, διότι ό θνητός ουτος έξέ- 

λιπεν’ έκαστος υπομιμνήσκεται πρό πόσου χρόνου συνδιελεχθη μετ’ αυτό®, 
περί τίνος ό μακαρίτης ώμίλησεν αύτφ, καί αίφνης άπέθανε».

’Ανευλάβειά τις ύφίσταται μετά τούς λόγους τοΰ Βοσσουέτου ν’ άναφέ- 

ρωμεν τό φσμάτιον τοΰ Mr de la Palisse, άλλ’ ή κατάπληξις ήν αΐσθανό- 
μεθα έπί τη μεταβιβάσει τίνος άπό τής ζωής εις τόν θάνατον, εύρίσκεται 
τόσον ζωηρώς εκπεφρασμένη, εί καί ύπό σχήμα δημώδες καί κωμικόν, ώστε 

παραβλέπω τά πρέποντα. Έκ τών στροφών πρός τιμήν τοΰ γελοίου τούτου 

προσώπου, μία τών περιφημοτέρων είναι ή εξής:

«Έν τέταρτον τής ώρας προ τής τελευτής του,
«εύρίσκετο ζών έτι»·

Οί στίχοι ουτοι προκαλοΰσι γέλωτα, άλλά μεθ’ οποίας σοβαρότητας, άνευ 
ούδεμιάς όρέξεως πρός γέλωτα ή πρός πρόκλησιν γέλωτος, καί δι’ υφους δλως 

πεπεισμένου άναλαμβάνομεν δι’ εαυτούς, άναπτόσσομεν ήδέως αύτό τοΰτο τό 

γελοϊον άξίωμα μετ’ απείρων ποικιλιών, άλλά κατ’ ούσίαν πάντοτε τό αύτό ! 

Ποσάκις άκούομεν μικρούς έπιταφίους λόγους πρός χρήσιν τοϋ κοινοΰ, οΐτινες 
είναι απλώς καί μόνον ή άνάπτυζις αύτοΰ 1 Τη άληθείη κλίνομεν σχεδόν νά 

πιστεύσωμεν, ώς άγριαί τινες φυλαί τοϋ ένδοτέρου τής ’Αφρικής, περί ών 

γίνεται μνεία έν τη περιηγήσει τοΰ Marquis de Compiigne, δτι ό θάνατος 
δέν είναι φυσικόν πράγμα, άλλ’ άποτέλεσμα κακής τίνος μοίρας, μαγγανείας 

τινός, ής βεβαίως έγένετο Θΰμα ό έξαίφνης έξαφανιζόμενος άπό τοΰ μέσου 
τών ζώντων. '

'Οπωσδήποτε, μετά τήν, πρώτην ταύτην συναίσθησιν, άλλη διαδέχεται 
αύτήν’ μόλις δέ άνενήψαμεν-έκ τής πρώτης προσβολής, μόλις συνήλθομεν 

έκ τής έκπλήξεως εις ήν ένέβαλεν ημάς ή λυπηρά άγγελία, καί άφοΰ, ού

τως είπεΐν, έψηλαφίσθημεν ΐνα καλώς πεισθώμεν δτι δέν προσέβαλεν ημάς 
τδ πλησίον ήμών δυστυχές συμβάν, τότε έπέρχεται έν ήμΐν είδος τι αιφνί
διας άντιδράσεως. Διά ταχυτάτης- παλιμβουλίας στρεφόμεθα κατά τοδ
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δυστήνου δστις διά τοϋ έπαχθοΰς θανάτου του, εΐ καί πάντη άθώως, τοσοϋ

τον έτάραξεν ημάς, ύπέρ ήμών αύτών, καί ύπέρ τής ήμετέρας ύπάρξεως’ 
αύτόν τότε αίτιώμεθα ώς ύπεύθυνον μετά έκτάκτου ζωηρότητος,καί τήν πε

ρίοδον τής έκπλήξεως καί τής άθυμίας διαδέχεται ή τών άντεγκλήσεων καί 

τών μομφών.
Πόθεν προήλθεν ό θάνατος; τί έποίησεν ή μάλλον τί δέν έποίησεν ΐνα πε- 

ριπέση τη νόσφ, ΐνα άνοήτως άφήση αύτήν νά προοδεύση, καί τέλος ΐνα κα- 

στή θανατηφόρος ; όποΐαι λεπτομερείς καί αύστηραί άπολογίαι ζητούνται 

παρ’ αύτοΰ έκ τοϋ νεκρικοϋ του κραββάτου ! οποία άνάκρισις ήττον εύνοϊκή, 
έμ.παθής καί μετρίως ειλικρινής έπί τών έλαχίστων πράξεων, τών έλαχί

στων διαβημάτων, τών έλαχίστων αμαρτημάτων πρός τήν ύγιεινήν καί τήν 
ορθήν δίαιταν, τών έλαχίστων παραβάσεων τών ιατρικών συνταγών, αΐτινες 

προηγήθησαν τής άσθενείας καί τοΰ θανάτου αύτοΰ’ ή'θελέ τις είπεΐν δτι 
τόν έχθαίρομεν, δτι μ.νησικακοΰμεν κατ’ αύτοΰ, ή δτι προτιθέμεθα ν’ άνα- 

καλύψωμεν παντί σθένει τό έ'γκλημα καί τόν έ'νοχον.
Καί άληθώς, εί καί λεληθότως, άπεχθώς έ'χομεν πρός αύτόν, επειδή διά 

τοΰ παραδείγματος καϊ έν τω άτόμφ αύτοΰ, προέδωκεν ούτως είπεΐν τό μυ
στήριον τής ήμετέρας άδυναμίας, τής ήμετέρας θνητής φύσεως. Έχθαίρομεν 

αύτόν διότι αίφνιδίως διά τοΰ ίδιου αύτοΰ πεπρωμένου έφώτισε τό ήμέτε- ' 
ρον διά φωτός δυσοιώνου.

Τό δτι άπέθανε, ιδού τό 
ήμών, δθεν ή ήμετέρα δυσθυμία έκδηλοΰται κατ’ αύτοΰ καί φθάνει ένίοτε 

μέχρι άγανακτήσεως όντως κωμικής. Κατά τήν δευτέραν ταύτην περίοδον 

τών ήμετέρων αισθήσεων ή ήμετέρα εύήθεια κατ’ ούδέν έλαττοΰται τής πρό 

μικροΰ, οίαδήποτε καί άν ώσι τά σοφίσματα οΐαδήποτε καί άν ή ή έπίβουλος 

έπιτηδειότηι·, ών κατηγοροΰμεν τάδέξια ταΰτα θύματα, μή γνωρίσαντα επι
τυχέστερου νά φυλαχθώσΐ τόν θάνατον’ έκ τούτου νέα δλη πηγάζει σειρά 

αισθήσεων, άς ώσαύτως θέλομεν άναλύσειν φυσικώς καί άκριβώς.

Χωρίς νά νοήσωμεν τοΰτο, φρονοΰμεν έν τφ μυχιαιτάτφ τής ήμετέρας καρ
διάς οτι όοείλομεν τή ήμετέρα ήσυχίρρ, τή ήμετέρη άσφαλείιρ, ν’ άποδείξω- 

μεν τοΐς πάσιν, καί πρώτον έαυτοΐς, οτι ό τεθνεώς άπεβίωσεν ένεκα δλως 
ειδικών αιτιών, ουδόλως άποβλεπουσών είς ήμας, οτι εΐχεν οργανικόν ελάτ

τωμα ή άδύνατον κατασκευήν, OTt άφεύκτως έ'πταισεν είς τούς άπλουστά- 
τους κανόνας τής ύγιεινής, οτι τέλος πάντων έγένετο έ'νοχος λίαν άνοήτου 

πράξεως.
' Διά τοΰτο,τά πάντα,ώς δ ήλον γίνεται,μεταχειριζόμεθα δπως έπιβάλλωμεν 

έαυτοΐς τοιαύτην πεποίθησιν : Έξετάζομεν αύτόν άπό τής γεννήσεώς του καί 

άνατρέχομεν, έάν ή χρεία τό καλέση, καί μέχρι τών προγόνων του, άκολου- 

θοΰμεν αύτφ καθ’ δλον τόν βίον αύτοΰ’ μετροΰμεν άνηλεώς τά έ'τη καί τάς 
ημέρας αύτοΰ, καί μέχρι τών φαρμάκων, ατινα έδεξατο ή άπεττοιήθη νά δε- 

πλημμέλημά του, ίδού τό πταΐσμά του ένώπιον
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χθί). ‘Οποίας ηλικίας ήτο; είναι ή πρώτη γενομένη έρώτησις καί η πρώτη 

έρευνα* η άπάντησις μάς άφίνει σχετικώς ήσυχωτέρους ή άνησυχωτέρους? 

δταν άκούσωμεν OTt ήτο νεότερος % πρεσβύτερος ημών.

Έάν ή διαφορά της ηλικίας έτυχε πρδς οφελος ημών, εάν ό προηγηθείς 
6?ς τδν τάφον ήτο κατά τινα έτη πρεσβύτερος ημών, τότε κάλλιον ύποφέρο- 

μεν τό παρασύμπτωμα τοΰ άλλοτρίου θανάτου, και δεικνύομεν μείζονα άσφά" 

λείαν, ήρεμίαν καί επιείκειαν. Μετά πόσης εύαρεσκείας μηκύνομεν τήν άπό- 
στασιν την χωρίζουσαν τάς ήμετέρας ψαράς τρίχας άπό τών λευκών εκείνου 

τριχών ! ήθελέ τις νομίσειν δτι αιών δλος διίστάται, καί δτι ενώπιον ημών 
έχομεν ευρύ μέλλον, ώστε νά μη περιμένωμεν παρομοίαν δυστυχίαν. Φαίνε
ται ήμΐν δτι δ άτυχης νεκρός, καί άν είχε φωνήν, άδίκως ήθελε μεμψιμοι- 
ρεϊν, ζήσας τά ετη τών πατριαρχών, ένφ ημείς εϊσέτι εύρισκόμεθα, εί μη είς 

την πρώτην νεότητα, άλλά τούλάχιστον είς την δευτέραν. Ουτω, μάλλον 
ευκόλως άποδεχόμεθα τδν θάνατον άνδρός πλήρους ημερών' η έκπληξις δέν 

είναι μεγάλη, ό φόβος καί ή συγκίνησις μέτριαι' περί δέ τοΰ νεκρικού εγ

κωμίου του, τίί άληθείικ ταχέως έγένετο, καί άνευ πολλής προσοχές τοΰ 

νά τό στολίζωμεν διά πολλών ρητορικών σχημάτων, ήτο ήδη προβεβηκώς 
την ήλικίαν, έξεπλήρωσε τδ στάδιόν του' ήτο ήδη καιρός ν’ άφησγ την θέ- 

σιν είς άλλους' πρδ πόσου ηδη χρόνου ό δείνα τόν περιέμενεν ; ούχ ήττον, 

καί πρδς πλείονα ασφάλειαν, δέν παραλείπομεν νά προσθέσωμεν δτι έάν έπε- 

μελεϊτο περισσότερον τίς ύγιείας του, διά καταλληλοτέρας διαίτης, ί'σως 
ήδύνατο έτι πλέον νά ζήση ολίγους ένιαυτούς.

Έάν δμως ημείς τύχωμεν πρεσβύτεροι, η καί της αύτης ηλικίας, τότε 

μετά σπουδής άλλάσσομέν γλώσσαν, διότι άλλως ήθέλομεν ημείς αύτοΐ 
ψηφίσειν την ήμετέραν καταδίκην' δθεν άμέσως τών πραγμάτων έπιλαμ- 
βανόμεθα ύπ’ άλλην έποψιν' άλλά πριν η προβώμεν, παρατηρητέον αυθις 

δπόσον τδ ύστατον τέρμα τοΰ βίου είναι εύμετάβολον καί άστατον, συμφό- 

νως πρός την φαντασίαν, τούς φόβους, τάς έλπίδας ημών, κατά την ηλικίαν 
και κατά τό σημεΐον έξ ού θεωροϋμεν αύτό, ώ ! πόσον προάγομεν ή.πόσον 
άναποδίζομεν έπίσης τόν ωροδείκτην τοΰτον τοΰ χρόνου, τοσοϋτον στενώς 

ώρισμένου τφ άνθρωπίνφ βίφ, καθόσον ένδιαφερόμεθα ημείς η ξένοι, καθ’ δσον 

εί'μεθα μάλλον ή ήττον προωδευμένοι είς την ζωήν ! Είς τούς ξένους μετ’ 

άμειλίκτου καί άταράχου αύστηρότητος έφαρμόζομεν τούς λογιστικούς κανό

νας τίς πιθανής διαρκείας της άνθρωπίνου ζωής, καί ούδόλως φαινόμεθα αι
σθανόμενοι δτ-t οί κανόνες ούτοι έπίσης εφαρμόζονται είς ημάς αύτούς.

Πώς σκώπτομεν τόν έξηκοντούτην, τόν συλλαβόντα την άλλόκοτον ιδέαν 

νά ύπογράψη μακρου συμβολαίου! πώς μεμφόμεθα τραχέως καί μετά παρ

ρησίας, την άπρονοησίαν του! Μόλις καί μετά βίας, εί καί φίλοι αύτοΰ, δέν 
τφ δίδομεν νά νόηση ό'τι δέν είναι έμφρων, καί δτι πολύ δέν άπέχει, εί καί 

τοϋτο δέν συνέβη ήδη, του νά γείνη πάλίμπαις' μυκτηρίζομεν τό τολμηρόν 

τοϋτο συμβόλαιον, έν φ έξ άλλου πλάττομεν ημείς αύτοΐ σχέδια ώς άν εί'- 

χομ.εν συμφωνήσει μετά της ζωίς νά μ,Ζς χαρίση ολόκληρον αιώνα! Έν έλλεί- 

ψει τίς ηλικίας, αΐτιώμεθα την ιδιοσυγκρασίαν καί την υγιεινήν κατάστασιν 

αύτοΰ' ήτο άσθενής καί άτονος, έν φ ημείς εί'μεθα εύ'ρωστοι, τούλάχιστον 
τοϋτο φρονοΰμεν, καί πάντη άπηλλαγμένοι παρομοίου συμβάματος' ήτο κα- 

χεκτικός, φιλάσθενος, είχε κακήν όογάνωσιν' νΰν άνακαλυπτομεν έν αύτφ 
ελαττώματα κράσεως, όργανισμοΰ, άρρωστίας, άτινα ούδέποτε πρότερον έφρον 

τίζομεν ίδεϊν' έφαίνετο τώ οντι ύγιής, άλλά μόνον κατά την οψιν' παρετη- 
ρησατέ ποτέ πόσον είχε παχύν τδν λαιμόν,ή τό στήθος στενόν η πόσον ήτο πλη
θωρικός ; ούτος ήτο λίαν έρυθροπρόσωπος, ό έτερος σφόδρα ωχρός’ ό είς ήτο 

ισχνός, έκεϊνος δέ τόσον ευτραφής, ώστε ούδέν καλόν προεμήνυεν ή τοιαύτη 

πολυσαρκία. Τέλος, έάν μη έπετύχομεν ν’ άνακαλύψωμεν έν αύτφ σημεϊόν 
τι η σύμπτωμα προαγγέλλον μάλλον. ή ήττον πλησίον τόν θάνατον, μένει 
έτι ήμΐν ώς τελευταίου βοήθημα οί προπάτορες του, καί άναζητοΰμεν θανα

τηφόρου τινά άσθένειαν μέχρι τών παρελθουσών γενεών του* άρά γε δ πάπ- 
πος ή ό προπάτωρ αύτοΰ,.η άλλος τις τών συγγενών αύτοΰ δέν άπεβίωσεν έκ 

τοΰ αύτοΰ νοσήματος ; ητο οίκεϊον καί έν τφ αίματι αύτοΰ' δθεν, έάν άπέ- 

θανεν, ό θάνατος έπηλθε διότι είχεν έν έαυτφ τρωτόν, τι μέρος, δπερ κόλα- 

κευόμεθα δτι ούδόλως ύπάρχει έν ήμΐν, έν φ έγένετο ό αί'τιος τοΰ κακού τοΰ 

άφαρπάσαντος αυτόν' ημείς δέ χάριτι θείφ έσχομεν προγόνους υγιέστατους 

καί έκληρονομησαμεν παρ’ αύτών στερεάν κράσιν, καί καλόν οργανισμόν, 
ουτω τούλάχιστον φανταζόμεθα' διό καί^δέν ύΛκείμεθα τοσοϋτον ταχέως είς 

τοιαύτην δυστυχίαν.
Καί τοϋτο είναι άπλώς τό πρώτον μέρος της δίκης ταύτης τίς έρή- 

μην ύπό τών ζώντων πρός ί’διον αύτών οφελος κινούμενης κατά τών. άπο- 
βιωσάντων’ μετά την ηλικίαν, μετά τήν κακήν ή καχεκτικήν κράσιν, αίτιώ - 
μεθα τάς άπό τίς ύγιεινής παρεκτροπής, τήν έ'λλειψιν τακτικής διαίτης, 

προφυλάξεως, φρονήσεως έκ μέρους τοϋ θανόντος. Τώρα άληθώς έξετάζομεν 

αύτόν ώς υπόδικον, καί αί μομφαί, αί κατηγοοίαι έπισωρεύονται μετά πλεί- 

στης δσης σφοδρότητος, Έξαπτόμεθα, έπιτιμώμεν, άγανακτώμεν. Διατί ν’ 

άποθνήσκωμεν ; άν ύπάρχωσι μεταξύ τών φιλοσόφων καί τών φυσιολόγων 
διάφοροι περί της ζωίς Θεωρίαι, ώσαύτως ύφίστανται διάφοροι καί περί τοΰ 
θανάτου. Μία βεβαίως τών παραδοξοτέρων είναι ή τοΰ Στάλ (Stahl), όπαδοΰ 

τίς ψυχοκρατείας' αύτή ή ψυχή, κατά τόν Στάλ, ή ψυχή νοητική καί λο* 

γική, έποίησε τό σώμα, διέπει τάς λειτουργίας αύτοΰ, έπιτηρεϊ άπάσας αύ
τοΰ τάς ιδιότητας μετά θαυμαστίς σοφίας.Άλ·λά εί ούτως είχεν,δέν έπρεπε 

νά συνεπάγηται, οτι ύπό τόσον συνετήν οδηγίαν έδε,ι νά ώμεν άθάνατοι, 

έξαιρουμένων τών άπροσδοκήτων συμβεβηκότων, ή τούλάχιστον προπεφυλα- 
γμένοι άπό τών ασθενειών, είμή τοΰ θανάτου ; Τούτου ένεκα ό Στάλ αισθά

νεται εαυτόν περιπεπλεγμένου έξ αιτίας τοϋ θανάτου καί ιδίως τών συχνών
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άσθενειών. «Δεν είναι δυνατόν νά έννοήσωιχεν την φυσικήν άνάγκην τοϋ θα

νάτου», τοιαυτην επιγραφήν φέρει κεφάλαιον τοϋ μεγάλου συγγράμματός του 

«Theories Medica Vera». Ούδείς φυσικός λόγος πηγάζων έκ τής ύλης, εξη

γεί, κατά τόν Στάλ, διατί αί ζωτικαί κινήσεις παύουσιν έντός ώρισμένου 
διαστήματος χρόνου. Έάν, έπί τινα καιρόν, ή νοητική άρχή κατόρθωσε κατά 

την εντολήν αύτής νά έμποδίσφ την ύλικήν φθοράν,. έάν έπί τινα καιρόν 
άνεζωπύρησεν δ,τι έκινδύνευε νά καταστραφή, πως παύεται ένεργοϋσα ; διατί, 

κατά τινα στιγμήν άφίνει, ώς άπονεναρκωμένος σκοπός, νά φθείρηται καί 
έπειτα ν’ άπόλλυται ή μηχανή αυτή ή έμπεπιστευμένη εις την άγρυπνον 
αύτής φυλακήν ; ό Στάλ περιέρχεται εις την άνάγκην νά καταστείλν) ολίγον 

την σοφίαν καί την έπαγρύπνησιν της συνετής ταύτης ψυχής, τής έπιτηρού- 

σης τό σώμα, καί νά όμολογήσγ) δτι άποπλανάται, χωρίς καλώς νά γινώ- 
σκγ τόν λόγον, κατά διαφόρους περιπτώσεις. Έάν λοιπόν συνεχώς άσθενώμεν, 
έάν άποθνήσκωμεν, πταίει η ψυχή, έγκαταλείπουσα τό' καθήκον της, _ δυ

στυχώς έξασθενοΰσα, άποσπωμένη, ολιγωρούσα, άπαυδώσα, άνιωμένη.
Δέν δυνάμεθα λοιπόν νά εΐ'πωμεν δτι κατά τάς πλείστας τών ήμετέρων 

κρίσεων περί τών αιτιών τοΰ θανάτου τινός εί'μεθα, λεληθότως πως, μάλλον 
ή ήττον μαθηταί τοΰ Στάλ,δταν αΐτιώμεθα την έλλειψιν έπιμελείας,διαγωγής, 

έπαγρυπνήσεως, φρονήσεως, αντί νά αΐτιώμεθα τούς νόμους της φύσεως, όταν 
φαινώμεθα πιστεύοντες δτι τέλος πάντων δέν παύει τις τοΰ ζην είμη έξ ιδίας 

άπρονοησίας, τί άλλο πράττομεν η νά προβάλλωμεν την ακηδίαν τής ψυ
χής’ δέν είναι αυτή ή θεωρία τοϋ Στάλ περί τοΰ θανάτου, ην έφαρμόζομεν 

τοΐς άλλοις μετά πλείστης δσης προθυμίας επειδή συνάμα δέν όκνοΰμεν νά 
την άναστρέψωμεν πρός ήμέτερον όφελος,πεποιθότες δτι σωφρονέστεροι έκείνου 
δντες, δέν θέλομεν ύποπέσειν εις τά αύτά αμαρτήματα, καί ύπό τοΰ παρα
δείγματος αύτοϋ διδαχθέντες θέλομεν άποφύγειν τούς σκοπέλους καθ\ ών 

άλλοι άπερισκέπτώς προσέκρουσαν και έναυάγησαν ;

Οί τεθνεώτες έχουσι τή άληθείρι τοϋτο τούλάχιστον τδ πλεονέκτημα, τδ 
νά μη παρευρίσκωνται, καί νά μη άκούωσι τάς άνοήτους, παρακαίρους καί 

ανωφελείς μεμψιμοιρίας' δέν είναι παρόντες, δπως μάς δώσωσιν άπάντησιν 
καί τούτφ ευκόλως καταχρώμεθα άνευ τής ελάχιστης εύλαβείας, βέβαιοι 

δντες δτι ημείς θά έχωμεν τόν τελευταΐον λόγον. *Όθεν πόσον ολίγον κηδό- 
μ.εθα άπόντος, ούδέποτε πλέον έπανελευσομένου, καί τί δέν έπινοοΰμεν ίνα 

καλώς πεισθώμεν, δτι έάν άπέθανεν, έκεϊνος εινατ ό αί'τιος, ό μόνος'αί'τιος 
τοΰ θανάτου του ! ηθελεν έτι είναι πληρης ημερών έάν μέ ηκουεν, έάν έδιδε 

προσοχήν είς τάς συμβουλάς τών φίλων του, έάν μετεχειρίζετο τοΰτο ή 
εκείνο τό φάρμακον, ή τάνάπαλιν,έάν προσεκάλει τόν ιατρόν τοΰτον καί ούχί 

εκείνον, ώς έγκαίρως ένουθετήθη. Ιδού τί έκαστος λέγει πέριξ τοΰ φερέτρου 

αύτοϋ.

Έν ταύτφ και ό ιατρός γίνεται ύπεύθυνος* δέν έκαμεν όρθην διάγνωσιν,
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ή έθεράπευσε την νόσον έναντίον τών κανόνων" έδειξεν άμέλειαν $ άμάθειαν* 
άλλά μετ’ ού πολύ άπό τοΰ ΐατροΰ έπανερχόμεθα εις τόν μακαρίτην, αΐτιώ- 

μενοι αυθις αύτόν, καί έπιμένοντες ίνα έξελέγξωμεν αύτόν αύτοκτόνον,εί μη 

έκουσίως τούλάχιστον έξ αφροσύνης.
Ή ιδιοτροπία αύτη. βεβαίως δέν διέλαθε τό διορατικόν, την γνώσιν της 

άνθρωπίνης καρδίας τών μεγάλων ιεροκηρύκων: «Ούτω, λέγει δ Massillon, 
άπέθανον οί πλησίον, οί φίλοι ύμών, πάντες όσων εΐ'δετε την τελευτήν’ ή 
ταχύτης τοΰ θανάτου πάντων έξεπληξε τά μέγιστα ύμάς’ έζητήσατε τά 

αΐ'τια αύτοϋ έν τή άπερισκεψίφ τοϋ άσθενοϋς, έν τη έκλογη τών φαρμά
κων, κτλ.», άλλά δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τινας άναπτύξεις είς δσα 

μόλις έπετοέπετο τώ ίεροκήρυκι νά ένδείξφ ένεκα της σεμνοπρεπείας τοΰ άμ- 

βωνος.
Ενδεχόμενον είναι δτι μέρος τών άποθνησκόντων ώλιγώρησαν τής ύγείας 

αύτών, καί είναι μάλλον η ήττον άξιοι τών προσαπτομένων αύτοϊς ελέγχων’ 

πλην ούδείς μένει άπηλλαγμένος αύτών’ ούδέν ώφελεϊ οίονδηποτε τό ν’ άπο- 
φεύγη πάσαν άκολασίαν καί τάς καταχρήσεις έν τή διαρκείφ βίου λιτοϋ, 
ηρέμου καί σώφρονος’ πάντες άνεξαιρέτως θά φανώσιν ένοχοι ενώπιον δικα

στών πολλφ μάλλον αύστηρών, διότι τρέμ.ουσι μη πάθωσι την αύτην τύ
χην. Και άν ειχον πρός ύπεράσπισίν των τούς άρίστους της οικουμένης δικη

γόρους, πώς είναι δυνατόν νά έξέλθωσιν έκ τών άφορήτων τούτων διαποριών, 

έκ τών δολίων τούτων διλημμάτων, έν οίς περικλείονται,'χωρίς ν’ άφίηται 
αύτοϊς ούδεμία διέξοδος ; πάν τι ισχύει έπίσης κατ’ αύτών, · και τό ύπέρ καί 
τό κατά, τά δπλα ών ποιοΰμεν χρήσίν είσι πάντα δίστομα' ήτο άδηφάγος, 

5) ή'σθιε μόνον ίνα μη άποθάνη της πείνης’ δέν «ψυχαγωγείτο άρκούντως, ή 
έθηρευε τάς διασκεδάσεις ύπέρ τό δέον’ είργάζετο ύπερμέτρως, ή έζη έν άρ- 

γίςσ. Είς την ηλικίαν του, καί μάλιστα ύπόνοσος ών, τίς ή άνάγκη, έρωτώ 
σας, νά έξέλθ·/) καί νά ύπάγη είς την λέσχην, είς τό συμπόσιον, εις τήν 
εσπερίδα; διατί δέν έμενεν ήσυχος έν τφ κοιτώνί του, πλησίον τής θερμά

στρας, άντί νά ύπάγη είς τό θεάτρον, ή καί εις τήν έκκλησίαν έν τοσούτφ 

ψυχρφ ή θερμφ καιρφ, έν τόσφ ξηρ^ ή ύγρφ άτμόσφαίρρ: ; δταν γηράσ’ή 
τις, ή δταν φθάση εΐ'ς τινα ήλικίαν δέν διανοείται πλέον τό νεανιεύεσθαι’ 
άλλοι πάλιν θά εί'πωσι διατί έκλείετο έν τή οίκίφ, και δέν έκινεϊτο διόλου ; 

δ εις τόν ελέγχει διά τοϋτο, έτερος δι’ άλλο, έκαστος κατά τήν φαντασίαν, 
κατά τό δοκοϋν, κατά τήν ιδιοτροπίαν αύτοΰ, άλλά πάντες όνειδίζουσί τι 

αύτώ.
Αύτη είναι ή επίτομος, καί λίαν έξημβλημένη σκιαγραφία' τών πικρών ελέγ

χων, δι’ ών διώκομεν τούς δυστυχείς πράξαντας τό άσυγχώρητον έγκλημα, 
ούτως είπεΐν, κακούργημα, καθ’ άπάσης τής άνθρωπότητος τοΰ ν’ άποθάνωσι, 

καί νά έπιδείξωσιν ήμΐν τόν θάνατον, όν τόσον άποστρεφόμεθα.,’Άν καί τοιαϋτα τά αισθήματα ήμών, ούχ ήττον δέν προέρχονται
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-έξ ενδομύχου τινές μίσους γ) μνησικακίας κατ’ αύτών, άλλ’ άπλώς έπΐήτρέ- 

φ.οντες περιφΛαύτως έπί έαυτούς, απλώς χάριν τίίς φιλοζωίας, έν τφ κρυ- 
πτφ σκοπφ τοΰ νά διαμαρτυρηθώμεν κατά λυπηροΰ προκαθεστώτος, κατά 
κακού παραδείγματος, καί νά έξασφαλίσωμεν έαυτοΐς έν τή ήμετέρα δια- 
νόίφ την προνομίαν μακρύς άναβολής ή έξαιρέσεώς τίνος, είμή άορίστου του
λάχιστον προσωρινής, άλλά καί τό προσωρινόν τοΰτο κολακευόμενα νά ή πο
λυχρόνιον.,

Β'

"Οσον μόχθηραί καί άν ώσιν αί τοιαϋται φιλονικεΐαι, δέν οίκτείρω πολύ 
τούς άποβιώσαντας, ούδέν φθάνει j/,έχρις αύτών έν τώ βάθει τοϋ τάφου, ού
δέν ούκέτι ταράττει την αιώνιον άνάπαυσιν αυτών* περισσότερον πρέπει νά 

οίκτείρωμεν τούς νοσοΰντας, ους μεταχειριζόμεθα διά τοΰ αύτοΰ τρόπου, καί 
διά τόν αύτόν λόγον. Ουτοι άληθώς άκούουσι πάνυ καλώς, καί ούχί άνευ 

θλίψεως καί πικρίας, αύτην ταύτην την γλώσσαν άπό τοΰ στόματος τών 
γνωρίμων καί φίλων των, εύ έχόντων, άλλά ζητούντων νά ένθαρρυνθώσι διά 

του αύτοΰ τρόπου, κα: έπί βλάβνι τοΰ άτυχους άσθενοϋς, κατά τοϋ φόβου τών 
αύτών δεινών καί τών αύτών οδυνών. “Όπως δέν έπιθυμοΰμεν έπ’ ούδενί λό
γφ, νά εύρεθώμεν είς την θέσιν του τεθνεώτος, ούτως έπίσης δέν έπιθυμοδ- 
μεν νά εύρεθώμεν είς παρομοίαν του πάσχοντος κατάστασιν* δθεν έπιμελου- 
μεθα ν’ άνακαλύψωμεν κατά τί έπταισεν ό άσθενής, ώς καί ό άποθανών, 
πάντοτε ένεκα τής έπιθυμίας τοΰ νά διακρίνωμεν τρόπον τινά τό ήμέτερον 
συμφέρον άπό τοΰ συμφέροντος έκείνου, καί ΐνα διατηρήσωμεν, εί δυνατόν, 
τήν αύτάπάτην μαχροΰ τίνος προνομίου.

'Η συμπάθεια πρός τούς πάσχοντας έχει τι δυσφορώτερον ή ή πρός τούς 
ήδη μεταστάντας* ένώπιον τοϋ άσθενοϋς αυτή έπιβάλλεται ήμΐν ζωηρότερα, 
ϊνα μη έκληφθώμεν ώς άναίσθητοι, ώδε χωρεΐ άπόφθεγμα τοΰ Vauvenargues, 
ούχί λίαν κολακευτικόν διά την άνθρωπίνην καρδίαν, άλλ’ έκφράζαν ίκανώς 
την άληθειαν : α όνειδίζομεν τούς δυστυχείς, λέγει ό όξύνους ουτος ηθογρά
φος, ΐνα άπέχωμεν άπό τοΰ οΐκτείρειν αύτούς». Όπόσας έφαρμογάς λαμβά
νει τό λυπηρόν τοΰτο άπόφθεγμα κατά πάσας τάς τάζεις της ήμετέρας κοι
νωνίας, κατά πάντα τά εί'δη τών συμφορών, άπό τοϋ έκθρονισθέντος ήγεμό- 
νος, μέχρι τοΰ λιμώττοντος επαίτου, μέχρι τοΰ άσθενοϋς, τοΰ πάσχον'τΟς έν 
τή κλίνν) του ! Εΐς πόσας συζητήσεις εμπίπτει ό έ'κπτωτος βασιλεύς, ό πρφην 
υπουργός, τοΰ όποιου πάσας τάς πράξεις, πρό της πτώσεώς του, έπεδοκιμά- 
ζομεν, τοΰ όποιου έξελιπαροΰμεν καί άπελαΰομεν τά εύεργετήματα, προσ- 
κολληθέντες εϊς την τύχην του !

’Ήδη πόσα σφάλματα τοΐς προσάπτομεν ύστερον, ΐνα δικαιολογηθώμεν 
ένώπιον ήμών αυτών δτι τούς έγκατελίπομεν ζητήσαντες τύχην άλλαχοΰ
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πρόκ'ειται δ λόγος περί πλουσίου' έκπεσόντος. είς πενίαν · πόσον εί'μεθα Ανάλ
γητοι, μεμφόμενοι τήν παλαιάν του πολυτέλειαν, τήν προτέραν περί τόν βίον 
παρασκευήν, τά παίγνια άτινα έ'παιζε, τάς κερδοσκοπίας άς έπεχειρήσατο! 
ούχ ήττον αύστηροί φαινόμεθα πρδς δυσπραγίας ήττον περιφανείς* άν δυστυ 
χήσγι ταπεινός άστός ή μικρέμπορος, μετά πόσης δριμύτητος έλέγχομεν αύ
τόν ώς αύτουργόν τής δυστυχίας του ! κατηγοροΰμεν αύτόν έπί άταξίφ, 
άκρισία καί σπατάλή* μεμφόμεθα ώς πλημμέλημα τήν έλαχίστην τερψιν, 

τήν παραμικράν δαπάνην, άθυρμα άγορασθέν διά τά τέκνα του, καί ταΰτα 
ΐνα μή άνάγκασθώμεν νά τόν οίκτείρωμεν,ιδίως δέ ΐνα μή βοηθήσωμεν αύτφ* 
πρός τούτοις, διατί ένυμφεύθη, διατί έγέννησε τέκνα καί τόσον πολλά τέκνα ; 

δταν δέν εΐναί τις πλούσιος, ουτω δέν προσφέρεται.
Ή αύτή άγωγγι, οί αύτοί λογισμοί παρασύρουσιν ήμάς καί πρδς τήν άλ

λην τάξιν τών ταλαιπώρων, δηλαδή τών άσθενών* ζητοΰμεν καλώς νά τοΐς 
άποδείξωμεν, νά τούς άναγκάσωμεν δ'πως αύτοί δμολογήσωσι, πριν ή άπο·· 
χωρισθώμεν, ό'τι έπραξαν μεγίστην τινά άσυνεσίαν, άσύγγνωστόν τινα Απε
ρισκεψίαν, δτι έκουσίως έφθειραν τήν ύγίειαν αύτών, καί τέλος πάντων, έάνί 
άσθενώσιν, έάν εύρίσκωνται έπί όδυνηράς κλίνης, τοΰτο προήλθε, καθώς κα 

διά τούς έν τφ τάφφ κειμένους, έξ ίδιου αμαρτήματος καί άποκλειστικώς 
αύτοί ούτοί εΐσνν αί'τιοι τοΰ κακοϋ. Διό τούς έπιπλήττομεν μάλλον ή ήττον 
σκληρώς ώς άφρονα παιδια, ύποπεσόντα εϊς μεγάλην τινά ανοησίαν, ής δι

καίως δίκην δίδουσιν, άλλ’ ήδη όψέ ίνα μετανοήσωσι δι’ αύτήν.
*0 αύτός ηθογράφος άριστα έπίσης απεικόνισε τήν ιδιοτροπίαν ταύτην δι’ 

ολίγων λόγων, άλλά ζωηρών καί λίαν δηκτικών : «άν άνθρωπός τις συχνά 
ασθενή, καί φαγών έν κεράσιον καταρροίζεται, τήν επαύριον, βεβαίως δέν 

θέλομεν λείψει νά τφ είπωμεν πρός παρηγοριάν του δτι εκείνος πταίει»’ ούτω 
συχνότατα Αναμιγνύονται μετά τών ήμετέρων παραμυθιών, μετά τής δια- 

λειπούσης έκφράσέως τής ήμετέρας συμπάθειας, έπιπλήξεις καί επιτιμήσεις 
δλως άτοποι κατά τοιαύτην περίστασιν, έ'στωκαί άν ώσιν έντελώς δεδικαιο- 
λο^ρμέναι' πόσον αυστηροί φαινόμεθα δι’ έν κεράσιον, άκαίρως φαγωθέν, ή δι’ 
έν ποτήριον σακχαρώδους ΰδατος έν κακή ωραρ ληφθέν! τί δέ θέλομεν. είπεΐν 

δτε πρόκειται περί παγωτοΰ !
’Εν τούτοις ό δύσμοιρος νοσών, άκουων παρομοίας ομιλίας, μάλλον ή 

ήττον ταράττεται* εύρίσκεται έξησθενωμένος, κακώς άπολογεΐται* οθεν Αρ
κετά εύκόλως κατορθοΰμεν νά τόν πείσωμεν όλοσχερώς, ή ώς έγγιστα, δτι 
πταίει* ώστε, άντί παραμυθίας, τόν άφίνομεν ύπό τό κράτος τής ιδέας 
ταύτης, μεστής άνίας, δτι έξ αύτοΰ έξήρτητο τδ καλώς έ'χειν, καί δέν πά
σχει άλλο κακόν ή δ,τι έκουσίως έβουλήθη νά πάθη. Τότε άπερχόμεθα. έν- 
τεθαρρημένοι, αύτάρεσκοι, ώς δτε πρόκειται περί τών νεκρών, παραβάλλον- 
τες πρός τήν άφροσύνην τών άλλοτρίων τήν φρόνησιν τών ήμετέρων πράξεων, 

τήν δίαιταν ή άκολουθοΰμεν, καί τήν ,κράσιν ήμών. Ούτω λοιπόν τδ οναι τοΐς
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νετικημ&οις συνηθίζεται μάλλον ή ήττον ούχί μόνον προς λαούς ήττημένους, 
άλλά πρδς πάντας τούς δυστυχείς, πρδς πάντα τά θύματα, οίαδήπότε, τών 
μεταβολών τής τύχης. Ιίλήν, χάρις είς τήν μανίαν νά μή βλέπωμεν παν- 

-«άχοΰ είμή νεαρούς καί νοσοϋντας συνεπείς αμαρτημάτων άτινα ήτο τόσον 
εΐίκολον, κατά την ήμετέραν γνώμην, ν’ άποφύγωσι, καταντά τις σχεδόν 
νά χαρίσή ένδομύχως έαυτω είδος τι διπλώματος άσυλίας και αιωνιότητας, 
ή τουλάχιστον φθάνομεν είς την πεποίθησιν δτι ή νόσος καί δ θάνατος, άτινα 
είς τούς λοιπούς είναι σύνηθες καί καθημερινόν συμβάν, δέν δύνανται νά 
έ'χωσιν εύ'κολον λαβήν έπί ανθρώπων ισχυρών καί ρωμαλέων ώς ήμεΐς.-

Ή τών άλλων άποβίωσις παρουσιάζεται ήμΐν ώς φυσικώτατον φαινόμενον 
του κόσμ.ου τούτου' δι’ οσον δέ αφορά; ημάς, και προβεβήίιότας την ήλικίαν, 
φαίνεται ήμΐν ό θάνατος δ'λως εναντίας είς τόν τακτικόν poijy τών πραγμάτων, 
καί ώς, άληθής άναστροφή τών νόμων τής φύσεως. ’Αστεία είναι, άλλά κα’ι 
πόσον άληθής,ή εύφυής αυτή όξυέπεια τοΰ Xavier de Maistre,voO συγγραφέως 
τής «νυκτερινής όδοιπορείας κύκλφ τοϋ κοιτώνός μου!» «Καί πώς! θ’άποθάνω 
»έγώ ό λαλών, εγώ ό κατανοών έμαυτόν, ό άπτόμενος έμαυτοϋ, ενδέχεται 
»ν’ άποθάνω; δυσκολεύομαι κάπως νά πιστεύσω τούτο, διότι τέλος πάντων 
»άν οί λοιποί άποθνήσκωσι, τοϋτο είναι φυσικώτατον, καί τοϋτο καθημερινώς 
»βλέπομεν'.τούς βλέπομεν διαβαίνοντας, καί συνηθίζομεν, άλλά ν’ άποθάνω 
»εγώ αύΐος, ν’ άποθάνω έν τώ έμώ άτόμφ, τοϋτο φαίνεται μοι σχεδόν άκα- 
»τανόητον»Τ Εϊς τών καλλίστων Γάλλων μ,υθιστοριογράφων, (Cherbuliez, 
JL’Idde de Jean Tdterol), γράφει ώσαύτως περί ένδς τών προσώπων του, ή'κι- 
στα διατεθειμένου ν’ άποθάνν) καί πρό πάντων, ν’ άφήσγι είς άλλας χεϊράς 
τήν διαχείρισιν τής οικίας του, τών επιχειρήσεων καί τής περιουσίας του. 
«Έπίστευεν άδιστάκτως είς τόν θάνατον δλου τοϋ κόσμου, τοϋτο εννοείται, 
άλλ’ είς τδν θάνατον έαυτοΰ . . . !»

Δέν. φαίνεται, έάν τις όρθώς σκέπτηται, ό'τι άπ’ εναντίας πρέπει νά έκ- 
πλήττηται ζών, ένώ πέριξ ήμών τόσοι άποθνήσκουσιν; Καί πρώτον τί πα- 
ραδοξότερον τής ήμετέρας ύπάρξεως, τοΰ γινώσκειν τήν ήμετέραν ταυτ^η- 
τα, τοΰ ζήν, τοΰ αίσθάνεσθαι, τοΰ διαλογίζεσθαι έν μέσφ τοΰ σόμπαντος; 
«Είδον,λέγει ό Sl Martin, ό'τι οί άνθρωποι θαυμάζουσι διότι άποθνήσκουσιν, 
«ουδόλως δέ θαυμάζουσι διότι ήλθον είς τδν κόσμον’ άλλά τοϋτο ιδίως έ'πρεπε 
«μάλλον νά διεγείρω τήν έκπληξιν καί,·^ θαύμασμδν αύτών»· πρδς τού- 
τοις, δέν είναι έπίσης άςιον άπορίας τινός τδ νά εύρισκώμεθα έ'τι έν πλήρ&ι 
ύγεί^, ένφ τόσοι άλλοι γνωστοί ήμΐν, σύντροφοι, φίλοι, συγγενείς, νεώτερο^ 
ήμών, καί κατά τδ φαινόμενον εύρωστότεροι, ή'δη πρδ πολλοϋ έξέλιπον ; πώς 
ή άσθένεια αύτη, ή άφαρπάσασα εκείνους, έφείσθη ήμών; πώς άπεφύγομεν 

τοΰτον ή εκείνον τδν κίνδυνον; χάριν ποιας Θαυμασίας τύχης ύπερέβημεν τήν 
ήλικίαν ταύτην, ήν τόσοι άλλοι δέν ήδυνήθησαν νά φθάσωσιν;

1 Xavier de Maistre; Expedition nocturne autour de ma Chambre.

117

Γ

Όύχ ήττον ή δυσθυμία αύτη κατά τών νεκρών καί τών έπιθανάτων δέν διαρ- 
κεϊ έπί πολύ. Άφοΰ άπαξ διακοινωσάμενοι αύτήν, μάλλον ή ήττον άπηλ- 
λάγημεν τής δυσάρεστου ταύτης ταραχής ής έγένοντο πρόξενοι, μετ’ ού πολύ 

νέον αί'σθημα διαδέχεται πάντα τάλλα' τό τής εύσπλαγχνίας καί τοΰ οί'- 
κτου. θρηνοΰμεν τούς άποθανόντας’ καί πώς νά μή θρηνήσωμεν αύτούς, στε- 
ρηθέντας τήν ζωήν, ήν τόσον φοβούμεθα ν’ άπολέσωμεν ; τδ αί'σθημα τοϋτο 
είναι βαθύτατον καί έπί πάντας εκτείνεται, άδιαφόρως και ανεξαρτήτως 
παντός ιδιαιτέρου δεσμού ώς καί πάσης θρησκευτικής Θεωρίας' τδ σέβας καί 
ό οίκτος συμβαδίζωυσι' δέν υπάρχει τι άναιδημονέστερον,χλευαστικώτερον καί 
κυνικώτερον μέρους τινός τοΰ παρισιακοΰ όχλου* ούδέν ήττον όμως έτήρησεν 
έ'τι σεβασμόν τινα, είμή πρδς τούς ζώντας, τούλάχιστον πρδς. τούς τεθνεώ- 
τας* μακρόθεν άμα ίδόν κηδείαν, δέν ύπάρχει παιδάριον τών τριόδων τών 
Παρισίων, δ'περ νά· μή άφαιρέση τδν πϊλόν του. Κατά τινας έορτάς τά 
κοιμητήρια βρίθουσιν πλήθους άπειρου καί συνεσταλμένου, είς τδ όποιον, Χ 
κατά πλεϊστον μέρος τούλάχιστον, ούδεμία άλλη άπέμεινεν εύλάβεια ή ή 
πρδς τούς νεκρούς λατρεία. ‘Ομιλοΰντες περί τίνος τεθνεώτος, αύτομάτως λέ- 
γομεν: «ό δυστυχής δείνα»' ή συνήθης αύτη έκφρασις καλώς δείκνυσι τήν 

εύσπλαγχνίαν ής οί νεκροί είσι τδ άντικείμενον έκ μέρους πάντων, καί αύτών 

τών μάλα άδιαφόρων. .
Τδ κύριον αίτιον, ή φιλοζωία, ή ό φόβος τοΰ θανάτου, είναι κάλλιστα ήμΐν 

εγνωσμένου' άλλά συνοδεύεται πρδς τούτοις έν τή ήμ.ετέρορ διανοί^ ΰπδ διαφό
ρων εικόνων καί πένθιμων περιστάσεων, συμβαλλουσών είς τήν διατήρησιν 
καί τήν άνάπτυξιν αύτοΰ, ώς εί οί νεκροί ήδύναντο νά συγκινηθώσιν έξ αύ
τών. Έν δ'λαις ταϊς βδελυγμίαις δι’ ών περιβάλλεται ό θάνατος, ή φαντασία 
μάλλον προέχει τοΰ λόγου. Οίκτείρομεν τούς νεκρούς διά δεινά καί στερήσεις, 
ούκέτι υπάρχοντα είς εκείνους, άλλά μόνον ενώπιον τών ήμετέρων οφθαλ
μών καί τοΰ ήμετέρου νοΰ' έλεεινολογοΰμεν αύτούς ένεκα τής ψυχράς γής έν 
ή κεΐνται, ένεκα τών σκωλήκων τών καταβιβρωσκόντων αύτούς, εί καί τόσον 
βλάπτονται έξ αύτών, οσον αύτή ή πλάξ ή καλύπτουσα τδν τάφον. Τοιαΰτος 
αισθήματα είσι μόνον, καί δέν δύνανται νά ύπάρχωσιν είμή μόνον έν ήμΐν, 
πλήν τά μεταφέρομεν εκτός ήμών, έν αύτή τή καρδί^ τών νεκρών, ώς άν ή 
καρδία αύτών έπαλλεν έ'τι, ώς άν εί'χομεν τήν εξουσίαν νά έμψυχώσωμεν 
τούς έν τοΐς μνημείοις. «Οίκτείρομεν αύτούς, λέγει δ Sl Evremont, διά πά- 
»σας ταύτας τάς περιστάσεις,αίτινες άν ώμιλοϋμεν φρονίμως,δέν άναφέρονται 
»είμή είς μόνους τούς έπιζώντας.»Άφελώς ύποθέτομεν ότι ύπδ τούτων άλγοΰ- 
σιν οί άποθανόντες ήδη, ώς άν ήσαν ζώντες, έκ τούτου ή κυριωτάτη αιτία 

τής συμπάθειας ήν αισθανόμενα πρός εκείνους.
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Έν τοϊς ήθικοϊς αίσθήμασι τοϋ Άδάμ Σμιθ, εύρίσκεται κεφάλαιον έπι- 
γραφόμενον" «περί της συμπάθειας προς τούς νεκρούς)), ένθα αναλύονται μετά 
τελείας γνώσεως τής ήμετέρας καρδίας καί φαντασίας οΐ διάφοροι Ανθρώπι
νοι λόγοι τής συμπάθειας ταύτης. «Προσβαλλόμεθα,.. λέγει, ύπό περιστάσεων 
προξενουσών λυπηράς εντυπώσεις έπί τών ήμετέρων αισθήσεων, εί καί ού
δόλως δυναμένων νά βλάψωσι τούς.μεταστάντας. Θεωροΰμεν αύτούς δυστυ
χείς, διότι έστερήθησαν τοϋ φωτός τοΰ ήλιου, τ·55ς δψεως καί τής συνανα
στροφής τών άνθρώπων, διότι είσί κεκλεισμένοι έντός ψυχροΰ μνήματος, έρ- 
μαιον τής φθοράς, άμ,νημόνευτοι παρά τών άνθρώπων, καί βαθμ.ηδόν -έκλεί- 
ποντες άπό τής διανοίας καί τής Αγάπης τών πλησιεστάτων φίλων. ’Όσφ 
μείζων φαίνεται ήμΐν ό κίνδυνος τοϋ νά έλθωσιν έν βραχεί χρόνφ είς τελείαν 
λήθην, τόσφ μείζων φαίνεται ήμϊν ό όφειλόμενος αύτοϊς ^5ρος αγάπης" ό'θεν 
προσιίαθοϋμεν δι’ όλων τών ματαίων τιμών καί επιδείξεων, άς άποδίδομεν 
είς τήν μνήμην αύτών, νά διεγείρωμεν, νά διαιωνίσωμεν ούτως είπεΐν, έν ήμΐν 

τό μνημόσυνον αύτών. Αυτή ή αδυναμία πάντων τών ήμετέρων συμπαθητι
κών αισθημάτων , καί τών όσων δυνάμεθα πράξαι ύπέρ αύτών, τό ανωφελές 
τής θλίψεως, τής Αγάπης, τών δακρύων τών συγγενών και φίλων, παντός 
ό',τι έν ταϊς λοιπαΐς συμφοραΐς γίνεται παραμυθία, ούδέν άλλο προξενεί ή ν’ 
αύξάντ; τήν ιδέαν ήν συνελάβομεν τής οίκτράς των τύχης" άλλ’ οπωσδήποτε, 
ταυτα πάντα κα.τ’ ούδέν δύνανται νά μεταβάλωσι τήν κατάστασιν αύτών, 
ούδέ νά ταράξωσι τήν βαθεϊαν ειρήνην έν ή Αναπαύονται" ή ιδέα τής ζοφώ
δους καί αίωνίας μελαγχολίας, ύφ’ ής ή ήμετέρα φαντασία παριστφ αύτούς 

περικυκλωμένους., δέν έ'χει άλλην αρχήν ή τήνπλάνην τοϋ νοϋ,συνενοΰντος τή 
έπελθόύσή μεταβολή τήν ενδελεχή συνείδησιν τής μεταβολής ταύτης. Τιθέ
μεθα ήμεϊς αύτοί ,είς τόν τόπον έκείνων, καί μεταφέροντες τάς ήμετέρας ψυ- 
χάς, πλήρεις ζωής έν τοΐς άψύχοις έκείνων σώμασι, φανταζόμεθα τάς συγκι
νήσεις ών ήθέλομεν πειραθή έν παρομοίορ καταστήσει».Ιδού ακριβώς.τι αί- 
σθανόμεθα πρός τούς μεταστάντας.

Όμιλών περί των νεκρικών τιμών, τών άποδοθεισών τφ πρίγκιπι Κονδαίφ 
ό Βοσσουέτος μετά πολλής εύγλωττίας λέγει: «Ούδέν άλλο λείπει ή έκεϊνος 
πρός δν Αποδίδονται». Ούτως επίσης δύναταί τις νά εί'πγ περί τής λύπης, 

τών ταλαιπωριών, τών φρικτών καί αηδών εικόνων τόϋ τάφου; «Ούδέν άλλο 
λείπει είμή ό αισθανόμενος αύτών».

Διά τούς λόγους τούτους ή άποβίωσις καί αύτών τών άδιαφόρων ή αγνώ
στων άνθρωπων δέν αφίνει ήμάς απαθείς, καί κατ’αύτόν τόν θάνατον έχθροϋ, 
ό έ'λεος ώς έπί τό πλεΐστον ύπερισχύει έν τή ήμετέρφ καρδί^ παντός άλλου 
αισθήματος" άπέθανεν, άς μή γείνν) πλέον λόγος περί αύτοϋ,ειρήνη τή μνήμν) 
αύτοϋ, ειρήνη τή σποδφ αύτοϋ 1 διά παρομοίων λέξεων συνήθως συγχωροΰμεν 
είς εχθρόν καταβάντα είς τόν τάφον, αλλ’ δμως ύπάρχουσι καί λυπηραί τι- 
νε; έςαιρεσεις, δτε θρησκευτικά ή πολιτικά πάθη παρεμβάλλονται, δτε τά
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κόμματα παρατείνονται καί περισώζονται διά τής ιστορίας" τότε ούδ’ αύτός 
δ θάνατος, ούδ’ ή παρέλευσις μακροϋ χρόνου ίσχύουσι νά καταπραυνωσι μίση 
πάντοτε άναγεννώμενα καί άναδεικνυόμενα αιώνια, άνευ ούδεμιάς αίδοϋς 
τοϋ θανάτου, ό θρησκευτικός ή ό πολιτικός φανατισμός μένει Αδιάλλακτος 
πρός αποτρόπαια λείψανα" Ανοίγει, βέβηλοι τάφους, ρίπτει είς τούς Ανέμους 

τήν κόνιν Ανθρώπων ήδη Αποθανόντων πρό πολλών έτών ή καί πρό πολλών 
αιώνων" από τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Διονυσίου ή τοΰ πανθέου μέγα διάστημα 

δέν ύπάρχει μέχρι τοΰ βαράθρου. .
Έκ τών τριών τούτων σειρών αισθημάτων, άτινα προκαλοϋαιν έν ήμΐν οί 

νεκροί καί άτινα Ανωτέρω άνελύσαμεν, μία μόνη, ή τοΰ οί'κτου, δικαιολογεί
ται" είς δέ τάς δύο άλλας έπιδιδόμεθα Απλώς καί μόνον ένεκα τρόμου, μι
κροψυχίας, έγωϊσμ^ΰ καί απερισκεψίας' διό, κάλλιον άρμόζουσιν είς παιδία 
ή είς άνδρας" Αρά γε δέν γνωρίζωμεν αρκούντως τό πρόσκαιρου τής ήμετέρας 
φύσεως, δπως ό θάνατος Αλλοτρίου μή προξενήσν) ήμΐν τοιαύτην έκπληξιν, 

ήτις γίνεται αίτιον, ώς εί'δομεν, τόσον Ανόητων παραλογισμών ; έτι μάλλον 
Ανυπόστατοι είσι αί μομφαί Ας ύστερον έπισωρεύομεν κατά τών αποθανόντων 
καί τών νοσούντων, άλλά μήπως πάντοτε ,αί'τιοί έσμεν τοϋ ίδιου ήμών θα
νάτου, καί μήπως άφ’ ήμών αύτών έξήρτηται νά ζώμεν Αθάνατοι;

Στώμεν ολίγον επιεικέστεροι, ήττον έριστικοί πρός τούς δυστυχείς νεκρούς 
καί πρός τους ατυχείς Αρρώστους, καί Αν τώ δντι έ'πραξάν τι άβουλον, καί 
άν Απερισκέπτώς παρέβησαν κανόνα τινά τής ύγιεινής, και άν έπταισαν ψυ- 
χοοποτήσαντες, ένφ θερμώς ειχον, ή Αν έ'τυχεν εσπέρας νά έξέλθωσιν άνευ 
έπενδότου, έάν, φεΰ, ήμαρτον, λίαν αύστηράν ποινήν τοϋ αμαρτήματος Απέ- 
τισαν" άλλ’ ήμεϊς αύτοί δέν θέλομεν λάβει χρείαν, ημέραν τινά, επιεί
κειας ; καίτοι δέ φρονοΰντες δτι έσκεμμένώς καί φρονίμως λαμβάνομεν πρό- 
votav περί τής ύγιείας ήμών, εΐμεθα τόσον βέβαιοι δτι δέν θά εύρεθώσι φίλοι 
οΐτινες θά έξεύρωσι τόν τρόπον ΐνα όνειδίσωσιν ήμ.άς,καί θάζήτήσωσι νά έλέγ- 
ξωμεν ημάς αύτούς ώς άμαρτήσαντας, δταν φθάση ή ήμετέρα σειρά τοϋ νά 
κείμεθα Ασθενείς, έπιθάνατοι ή νεκροί; άλλως τε δέ δέν είναι καθήκο,ν έκά
στου τό σπουδάζειν πάντοτε καί έν πάσφ περιπτώσει, καί έτι δτε πρόκει
ται περί τών κοσμικών τοΰ θανάτου έπόψεων, ΐνα τόσον ήκιστα παραλη- 
ρώμεν, δσον ενοχλητική καί φοβερά καί άν γ ή είκών θανάτου Αλλοτρίου, 

ιδίως δέ τοϋ προκειμένου ήμΐν αύτοϊς ;
Έν Μασσαλία, κατα 'Ιανουάριον 1880. Σ. Δ. Β.
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rno

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ.

§ 8. *

Λ®αεμ.οΰ=μιμώ. Πίθηκος γ,χί άδοκίμως πίθϊ^.

'Ο καλούμενος εν τή 'Ελληνική γλωσσγ πίθηκος προσαγορεύεται κατά 
τήν ιδιωτικήν ήμών συνήθειαν μαϊμού' είνε δέ τό δνομα τοΰτο προφανώς 

παρεφθαρμένος τύπος τοϋ /«/ιώ, δπερ παντελώς άγνωστον τοΐς παλαιοΐς δν 

έπλασαν οί μεταγενέστεροι άποβλέψαντες εΐς τό μιμητικόν τοϋ ζώου. '

Εύστάθ. Ύσμίν. καϊ 'Χσμιν. Θ’, γ', 2 «καλή μέν κατά παρθένον απλώς, 
πρός. δέ γε τήν έμήν εκείνην Ύσμίνην ώς πρός Άφροδίτην μιμώ».

Αισωπ. Μΰθ. σελ. 17 I Κορ. «τους πίθηκους φασι δύο τίκτειν» κα'ι «δύο 
γεννά τέκνα μιμώ». - ,

Τζέτζ. Σχολ. εΐς Λυκόφρ. σελ. 740 «καϊ έκεΐ κατφκισε πιθήκους ή'ΐόι 

μιμούς, τούς καϊ σατύρους καϊ άρκοϊζανούς» καϊ σελ. 901 «τφ έζ Αιτω

λίας Θερσίτη τώ μίμους μορφήν έ'χοντι» καϊ σελ. 903 «πιθηκομόρφφ : τφ 
δυσμόρφφ Θερσίτη- πίθηκος γάρ ή μιμώ καϊ ό λεγόμενος παρ’ ίδιώταις άρ- 

κοίζιανος» καϊ Άλληγορ. Ίλιάδ. σελ. 250 Βοισσ. «όράτε τόν 'Ηράκλειτον 

καϊ την μιμώ συν τούτφ». Πρβ. καϊ σελ. 397 «Ad μιμώ glossa in Α, ή'γουν 

την μαϊμοϋν —— Aesopia Fabula χυδαιοτέρως scripta ; εΐς μίαν μκζωζιν τών· 
άλόγων ζφων έχόρεψεν ή μαϊμού».

Άχμετ ’Ονειροκρ, 135 «πίθηκον ήτοι μιμώ» καϊ 282 «έάν τις ΐ'δη δτι 
έπολέμει μίμοι οΐκείγ», κτλ.

Σουΐδ. «Πίθηκος: ή μιμώ» καϊ «Πίθηκος: τό ζφον ή μιμώ' παρά τό 

πιθώ πιθησω’ πείθει γάρ ημάς» καϊ «Πίθηξ : ή μιμώ». Έν τώ Μεγάλφ 

Ετυμολογικω σελ. 6 71,48 φέρεται «πείθει γάρ ημάς τό ζφον είθεχθός ον 
προοέχειν αύτφ».

Ψευδηρφδιαν. Έπψ,ερ. σελ. 84 ΐίμιμώ θηλυκόν, ό-άρκοβουζιανός, καί κλί- 

νεται μιμοΰς» καϊ σελ. 228 «οΐον Σκπφώ, Λητώ, μιμώ καϊ τά δμοια 
τούτοις». ■ .

Κραμ. Άν. Όζ. Τόμ. Β', σελ. 401,30 «Πίθηξ: σημαίνει τήν μιμώ, καϊ 

γίνεται παρά τό πιθώ». Πρβ. καϊ Μοσχόπουλ. "Μιμώ : ζφον».

Κοραής "Πάουτ. ΤΙαξιαά.Ι. Μέρ. Γ', σελ. ιη' «διότι παράγεται άπό τοϋ 
Άλωπω, τοΰ οποίου τό τελευταϊον ω έτρέψαμεν εΐς τήν ου δίφθογγον, κα
θώς και άπό τό Μιμώ έσχηματίσθη πρώτον τό Μίμου, έ’πειτα τό χυδαιέ- 

"18. σελ. 21- 

στερον Μαϊμού» καϊ Μύθ. Αισωπ. Συναγ. σελ. 431 «Μιμώ: Ούτως έκά - 

λουν τόν πίθηκον, διά τό άγαν μιμητικόν τοΰ ζώου. Μιμείται γαρ ο,τι περ 
άν ΐ'δη’ άλλ’ έπι τό γελοιότερον άπαντα, άτεχνώς ώσπερ καϊ οί δίχα φιλο

σοφίας πιθηκίζοντες γραμματικοί. "Εστι δέ τοϋ παρακμάζοντος ελληνισμού 

τοΰνομα (Σουΐδ. λέζ. ΙΊιθώ, καϊ Πίθηκος}, έξ ού τό έν τή συνήθεις Μαϊμού, 

δπερ οί Τοΰρκοι Μαϊμοΰν προφέρουσι». Πρβ. Αΐλιαν. π. Ζφ. Ε\ 26 «,μιμη· 
ά,ότατόν έστιν δ πίθηκος ζφον» και Πλούτ. Ήθ. σελ. 52, & «δ μέν γάρ 

πίθηκος, ώς έοικε, μιμείσθαι τόν άνθρωπον επιχειρών άλίσκεται συγκινου- 
μενος καϊ συνορχούμενος» καϊ Έπικτ. Έγχειρ. ΚΘ\ 3 «άλλ’ ώς πίθηκος 

πάσαν θέαν, ήν άν ΐ'δης, μιμή» καϊ Νεμέσ. σελ. 588, αΖ «πάς λύκος ομοίως 
πανουργεΐ καϊ πάς πίθηκος όμοίως μιμείται» καϊ Μυθ. Αισωπ. σελ. 203 

«καταβάς δέ άπό τοΰ δένδρου (ό πίθηκος) έπειράτο μιμεΐσθαι αύτούς’ φασϊ 

γάρ μιμητικόν είναι τό ζφον τοΰτο». Έν τή πρός Άντιοχεΐς επιστολή τοΰ 
’Ιγνατίου *1 άναγινώσκεται «ού γάρ είσι θώες άλωποί, άνθφωπόμιμοι πίθη
κοι». Κατά τόν Άριστοτέλην Μυννίσκος ό υποκριτής άπεκάλει Καλλιππί- 

δην τόν ύποκριτήν πίθηκον ώς μεγάλην ύπερβολήν ποιούμενον έν τή μιμη- 
σει. (Ποιητ. κεφ. ΚΤ', § 2. Πρβ. καϊ § 3. "ΐδε Sommerbrodt Scaenic. σελ. 
fe).

Τό δνομα, ού έν τή γλώσση τών παλαιών Ελλήνων έγίνετο χρήσις, έξε- 

φέρετο κατά τήν ισοσύλλαβον κλίσιν, οΐον ό πίθηκος, τοΰ πιθήκου, τφ πι- 

θήκφ, τον πίθηκον, ώ πίθηκε' οί πίθηκοι, των πιθήκων, κτλ. Πολλά τοΰ 
τύπου τούτου παραδείγματα έχει τις νά καταλέζη έκ τών δοκίμων ποιητών 

τε καϊ συγγραφέων, πάμπολλα δ’ έκ τών αδόκιμων, παρ’ οΐς συχνότατα τό 

περϊ ού ό λόγος δνομα άπαντίή.
Εύρίσκεται δέ καϊ έν συνθέσει, οΐον θημοπίθηκος καϊ χοιφοπίθηχος καϊ 

κεμκοπίθηκος. Άριστοφ. Βατρ. 1085 «καϊ βωμολόχων θημοπιθήκων έξα- 

πατώντων τόν δήμον άεί». Άριστοτ. π. Ζφ. Ίστ. Β', ιαζ 1 «τό δέ πρό

σωπον όμοιότατον τφ τοΰ χοιροπιθήκου». Στράβ. σελ. 703 «κεμκοπιθήκους 
δέ μείζους τών μεγίστων κυνών» καί σελ. 710 «πετροκυλιστάς δ’ είναι 

κεμκοπιθήκους». Πρβ. καϊ Κοραήν 'Λτκκτ. Τόμ. Β', σελ. 420 «Τό δέ Μοΰνα, 

λέζις 'Ισπανική (Mona), ή μάλλον περάσασα άπό τήν ’Αφρικήν είς τήν 'Ισπα
νίαν, σημαίνει γένος πιθήκων μέ ούράν (guenon, mone), τό όνομαζόμενον 

άπό τόν Άριστοτέλην (Περί ζ, ίστορ. II, 2, § 8) Κηθος, καϊ άπό τούς 'Ρω

μαίους, μέ'Ελληνικόν δνομα, cercopithecus (Κερκοπίθηκος)».
Φέρεται δέ καϊ αί.γοπίθηκος κα'ι άμκοπίθηκος καϊ Λεοντοπίθηκος. Φιλο- 

στόργ. Έκκλησ. 'Ιστορ. Γ', 11 «Παο’ αύτοΐς δέ έστι καϊ ό λεγόμενος αίγο- 
πίθηκος, πίθηκός τις ών’ μυρία γάρ έστι γένη πιθήκων’ άμκοπίθηκοι γάρ 

είσιν έν αύτοΐς καϊ άεοντοπίθηκοι καϊ κυνοκέφαλοι».
Έν τή Σοφιστική Προπαρασκευή τοΰ Φρυνίχου άναγινώσκεται ού μόνον 

«Λημοπίθηκος; ό έζαπατών τόν δήμον καϊ θωπεύων κολακικώς» (σελ. 34, 

ΤΟΜΟΣ Α, 2,— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1880 9 
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18) άλλα Χ·αί «Λειπνοπίθηκος : ό δείπνου ένεκα πιθηκίζων κα'ι ύποθωπευων 

χόλακος τρόπον» (σελ. 34, 29), περί ου ποιούμενος "Κόγον ό αοίδιμος Κορανίς 

έν τοΐς Άτάκτοις γράφει (Τόμ. Ε', σελ. 47) «’Επειδή σώζεται είς την κοι. 

νην γλώσσαν καί τό Αεΐπνον κα'ι τό Πίθηκος* συμφέρει νά προσλάβωμεν κα'5 
τό σύνθετον Ηειπνοπίθηκος. Τώρα μάλιστα μάς χρειάζονται αί τοιαΰται κω- 

μικαί λεζεις, οπότε η ταλαίπωρος 'Ελλάς ύποταγμένη είς μόναρχον, φο
βερίζεται νά γεμισθ·η καί άπό Δειπνοπιθηκους. Είς τάς μοναρχίας μάλιστα 

γεννώνται οί δειπνοπίθηκοΓ αί ισόνομοι έλεύθερΟΙ πολιτείας βδελύσσονται 

καί τούς μονάρχους καί τούς πίθηκους αύτών».
Παρά μόνοις τοΐς εσχάτως βαρβαρίζουσι τών μεταγενεστέρων λέγεται 

ενίοτε κατά την περιττοσύλλαβον κλίσιν ό πίθηζ, τοΰ πίθηκος, τω πίθη- 

κι, κτλ.
Γρηγόρ. Ναζιανζ. Τόμ. Γ\ σελ. 1057, α' ( ΠατροΛ. Έ22ην. Τόμ.ΛΖ'):

λέοντες ημεν έχθές, άλλα σήμερον 
πίθηξ έγωγε, σοί δε μικρόν καί ό λέων·

Πρβ. καί πυγμαίος πίθηζ έν έπιγρ. παρά Βανδίν. Καταλ. Τόμ. Β', σελ. 
116 (’Ίδε Θησαυρ. Στεφ. Τόμ. Τ', σελ. 1 072 Παο.).

Μΰθ. Αίσώπ. σελ. 241 «Άλώπηζ καί πίθηζ έπί τό αύτό ώδοιπόρουν. Πα- 
ρερχόμενοι δέ διά τινων μνημείων, έφη ό πίθηζ τη άλώπεκι — 'Π δέ άλώ- 

πηξ λέγει τω πίθηκι». Άλλά κατ’ άλλον κώδικα φέρεται «Άλώπηζ καί πί

θηκος έν ταύτφ όδοιποροΰντες περί εύγενείας ηριζον. Πολλά δέ έκατέρων 
διεζιόντων, επειδή έγένόντο κατά τινα τόπον, ένταΰθα άποβλέψας άνεστέ- 

ναζεν ό πίθηκος. Της δ’ άλώπεκος έρομένης την αιτίαν, ό πίθηκος έπιδεί- 

ζας αύτόϊ τά .μνήματα έ'φη». Πρβ. σελ. 22 «’Εν συνόδω ποτέ τών αλόγων 
ζφων ώρχησατο πίθηκος» καί σελ. 295 «Έν συνόδω τών αλόγων ζώων-ώρ

χησατο πίθηζ» καί σελ. 396 «Τούς πίθηκός φασι δύο τίκτειν» καί «Δύο 

τέκνων μητέρα τόν πίθηκον είναι άκήκοα». Κατά την δόκιμον χοησιν λέγε

ται εν σελ. 51 «’Έθους ό'ντος τοΐς πλέουσι Μελιταΐα κυνίδια καί πιθήκους 
έπάγεσθαι πρός παραμυθίαν του πλοΰ, πλέων τις είχε σύν έαυτφ καί πίθη

κον —;'Γ·?)ς δέ νεώ; περιτραπείσης καί πάντων διακολυμβώντων, ένηχ'ετο 

καί ό πίθηκος — Ώς δέ κατά τόν Πειραιά έγένετο' τό τών Αθηναίων επί
γειον, επυνθάνετό (ό δελφίς) τοϋ πιθήκου εί τό γένος έστίν Αθηναίος — Απο
λαβών δε ό πίθηκος περί άνθρώπου αύτόν λέγειν έφη». Πρβ. καί σελ.' 123 

καί 177 καί 203 καί 247 καί 248.
Σχολ. Πινδ. σελ. 323 «ώς πίθηκες τοΐς παισίν». Άλλ’ έν τοΐς πρό αύτοΰ 

αναγινωσκεται «πρός τόν πίθηκον ούκ δντα καλόν» καί «άνοίκειον γάρ έστι 
τόν μεν πίθηκον παισίν άεί είναι καλόν» καί «παρά τοΐς παισί καλός έστιν 

δ πίθηκος» καί «παρά τοΐς παισί μέν δοκεϊ καλός είναι ο πίθηκος» καί 

«ώσπερ ό πίθηκος σπουδάζεται παρά τοΐς παισίν» καί «παρά δέ σοί σοφφ 

SvTt πίθηκος £ατω» καί «ώς ό πίθηκος άκουων παρά τών παίδων ό'τι καλός 

έστιν έπαίρεται».
Ζωναρ. Λεξ. σελ. 1551 «Πιθηκβιον βλέμμα : τό τοΰ πίθηκος' πιθηκιον 

δέ τό μικρόν ιώτα».
Κραμ. Άν. Όξ. Τόμ. Β', σελ. 401,30 «Πίθηζ : σημαίνει την μιμώ». 

-Ποβ. καί, Βερνάρδον Σουίθ. Τόμ. Β', β', σελ. 271.
Ψευδηρφδιαν. Έπιμερ. σελ. 109 «πίθηζ δ πιτζάς' πίθηκός δ άρκοβυζια- 

νός». Πρβ. Κοραην Άτάκτ. Τόμ. Ε', σελ. 298 : ΠΙΤΖΑΣ. Δ. δ νάνος (nain) 
άπό τό Πίθηζ (singe) καί πέμπει είς τόν Σου’ΐδαν «Πιθώ, η μιμώ’ Πίθηζ δέ 

παρά τισιν ό βραχύς άνθρωπίσκος κ.τ.λ.» Ζ. Πιτζός. Σφάλλεται δ Ιίοραης 
γράφων νάνος. Τό όρθώς έ'χον εινε νάνος, άνθ’ ού συνήθως εύρίσκεται γεγραμ.- 

μ,ένον νάννος.
Συντίπ. σελ. 59 Βοισσ. «όρη τινα πιθηκα» καί «δ δέ γε πίθηζ τόν χοί

ρον θεασάμενος» καί «άλλο σΰκον έκ τοϋ πίθηκος καταλαβεΐν η'λπιζεν» καί 

«ώς δ’ δ πίθηζ άλλο σΰκον ούκ. έρριψεν» καί «βλέπων άδιαλείπτως τόν πί

θηκο» καί σελ. 71 «ώσπερ κατά τίνος λέοντος καί πίθηκος πεποιηκέναι 

-λέγεται» καί σελ. 72 «όπου καί ό πίθηζ αύτφ συναντφ» καί σελ. 73 «καί 
δ πίθηζ' ποϋ έστιν εκείνος; έφη» καί «δ δέ πίθηζ εύθύς έπ’ εκείνο τό δέν- 

δρον άπηλθε» καί «ό δέ πίθηζ ύπηρχεν έχων ό'ρχεις λίαν μεγάλους» καί 
«έζαίφνης σφικτώς πιάσας τούς ό'ρχεις τοΰ πίθηκος έδησε' καί άμα δ πίθηζ 

Smshv.'iz πεσών κάτω».
Έν τοΐς 'Ιερογλυφικούς τοΰ Ώραπόλλωνος Β', 76 φέρεται κατά τάντίγρά- 

φα «φαγών πίθηκον υγιαίνει» και «φαγών πίθηκο, ύγιαίνει». Ούδεμία δέ 

δύναται νά ύπάρχη αμφιβολία δτι ύπό τοΰ συγγραφέως έγένετο χρησις τοΰ 

πίθηκον, ώς έν βιβλ, Β', § 66 «πίθηκον έχοντα όπίσω έτερον μικρόν, πί
θηκον ζωγραφοϋσιν" έκεΐνος γάρ γενν^ δύο πιθ ήκους». Κεΐται δέ καί έν § 
67 «-πίθηκον ούροΰντα ζωγραφοΰσιν’ ούτος γάρ ούρών κρύπτει τό ί'διον ού· 

ρον», άλλ’ αποδεκτότερα φαίνεται η γραφή αίλουρον. Ό Λημάνσιος σημειοϋ- 

ται έν τί) έκδόσει τοΰ Ώραπόλλωνος σελ. 364 «Cod. Paris. C. Aid. et alii 

πίθηκα; utroque modo vocalur πίθηζ et πίθηκος». °Όλω; ανωφελής, ίνα 
μη τι βαρύτερον είπωμεν, εινε η σημείωσις αύτη ούδέν άκριβές διδάσκουσα 

άλλ’ άορίστως παριστώσα δτι καί πίθηζ καί πίθηκος έν τ$ Έλληνικη γλώσ- 

ση λέγεται. Δεινώς δ’ δ Σνειδηρος σφάλλεται γράφων {Άριστοτ. π. Ζά. 

Ίστορ. Τόμ. Γ', σελ. 75) «Unus codex Reg. πίθηκες habet, quae forma 

videtur solis poetis in usu fuisse». Τό κατά την περιττοσύλλαβον κλίσιν 
έκφερόμενον πίθηζ, πίθηκος, πίθηκι, ν,τΥ. ίϊ'/Ζ τοΰ έκβεβαρβαρωμένου έλλη- 
νισμοϋ ίδιον, ούδείς δέ τών παλαιών ούτ’ έν πεζφ λόγιρ ούτ’ έν έμμέτρφ 

■χρησιν αύτοΰ έποιησατο.
’Αηδέστατα διατιθέμεθα άναγινώσκοντες έν τη Ελληνική Χρηστομάθεια 

τοϋ 'Ραγκαβη (Τόμ. Α', σελ. 4) «Τών τετραπόδων εύμαθέστατον μέν έλέ- 
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φας, μίμητικώτατον δέ πι$η£, πονηρότατων δ’ άλώπηξ, θηριωδέστατου δέ 

τίγρις».

Άντι τοϋ κοινού ονόματος μαϊμού, έξου το υποκοριστικόν μαϊμουδίτζα καϊ 
τδ επιθετον μαϊμουδίστικος {μαϊριουδ ίστικο πρόσωπο ή μοντρο, κτλ.), γί

νεται υπό τών νέων 'Ελλήνων έν τή καθαρή γλώσσν] χρήσις τοΰ παλαιοί» 
πίθηκος, ώ; και τοΰ ρήματος πιθηκίζω καϊ τοϋ έξ αύτοΰ παρηγμένου ονόμα

τος πιθηκισμός. 'Ο αοίδιμος Κοραής γράφει έν τοΐς Άτάκτοις (Τόμ. Β', σελ. 
420) «ΠΙΘΗΚΙΖΩ. Μην έ'χοντες λέξιν νά έρμηνεύσωμεν τών Γάλλων τδ 

singer, συγχωρεΐται νά είσάξωμεν είς την γλώσσαν λέξιν 'Ελληνικήν, τό Πι

θηκίζω. 'Η εισαγωγή της είναι τόσον πλέον εύλογος, δσον έχομεν καϊ τδ πρω

τότυπον αύτής Πίθηκος (singe) θησαυρισμένου είς τάν Σομαυέραν.Πίθηκος, δ. 

μοϋνα, ή. μαϊμού, κ.τ.λ.». Πρβ. Άριστοφ.,Σφ. 1290 «ταΰτα κατιδών υπό 

τι μικρόν έπιθηκισα» και Θεσμ. 1133. Έν τω Αεξικφ τοΰ Σουΐδα φέρεται 
«,Λιαπιθηκίσαι: τό διαπαΐςαΓ άπό τών πίθηκων' φιλοπαιγμ,ονέστατον'γάρ 
τό ζφον» (Πρβ. καϊ Έτυμ. Μέγ. σελ. 269,28 καί Βεκκ. Άν. σελ. 238,13). 

Τό ό'νομα πιθηκισμός βλέπει τις παρ’ Άριστοφάνει Ίππ. 887 καϊ παρά 
Μάρκφ Άντωνίνφ Θ', 37. Πρβ. Φρύνιχ. Σοφιστ. Προπ. σελ. 60,10 «ΓΙιθη- 

κισμοί: πανουργίαι».
Καϊ σφόδρα μέν έγκρίνομεν την εις την ημετέραν φωνήν έπάνοδον του κα- 

λοΰ ονοματος, ίσχυρώς δ’ άποδοκιμάζομεν την παρά πολλοΐς κυκλουμένην εκ

φοράν κατά την περιττοσύλλαβον κλίσιν πίθηζ καϊ πίθηκες, νομίζο,ντες δτι 

άτοπωτατον πράγμα εινε νά παραλαμβάνηται μέν πκλαιά λέξις εις τήν νέαν 
ημών γλώσσαν, νά προκρίνηται δ’ ό μοχθηρός αύτης τόπος, δστις παρά μ.ό- 
νοις τοΐς εσχάτως βαρβαρίζουσι τών μεταγενεστέρων άπαντφ ενίοτε. .

Έν τφ παρεφθαρμενφ έλληνισμφ εύρίσκονται και ά^λα κατά τήν περιτ
τοσύλλαβον κλίσιν προενηνεγμένα παρά τήν τών παλαιών συνήθειαν, οΐον 

κατήγωρ άντϊ τοΰ κατήγορος (Τωάνν. ’Αποκαλ. IB', 10),

διάκων &νιι τοΰ διάκονος (Κωνστ. Πορφυρογ. Τόμ. Α', σελ. 219,16. Πρβ. 
Χοιροβ. σελ. 92,8 και Στούοζιον π. dial. Μακεδ. καί ΆΛεζ. σελ. 161), 

άρχιδιάκων άντί τοϋ αρχιδιάκονος (Κωνστ. Πορφυρογ. Τόμ. Γ', σελ. 
138,23. Πρβ. καϊ Κείλιον zur Syllog. σελ. 641),

εγγων άντϊ τοΰ ζγγονος (Κωνστ. Πορφυρογ. Τόμ. Α', σελ. 644,1 9 καϊ 
Τόμ. Γ', σελ. 153,23 καϊ Θεοφάν. Τόμ. Α', σελ. 582,21. Πρβ. καί Κοραην 
Λτάκτ. Τόμ. Α', σελ. 52 «Ουτω λέγομεν Λιάκος καί "Εγγος, δχι κατά 
συγκοπήν, ώς ή'θελε τις φαντασθήν, άπό τοΰ διάκονος καί "Εγγονος, άλλά 
κατά μετασχηματισμόν άπό τοΰ Λιακών καί "Εγγων, λέξεων Γραικορω- 
μαϊκών. ’Ίδ. Δουκάγγ. σελ. 294 καϊ 342» καϊ Τόμ. Β', σελ. 113 «Τό 

"Εγγος, petit-fils, δεν είναι συγκοπή τοΰ "Εγγονος, άλλά διαφορά καταλ.ή- 
ξεώς προς τό "Εγγων κατά τά διττοκατάληκτα είς ος καϊ ων, επειδή οί 

Γραικορωμαΐοι έλεγαν καϊ "Εγγος καϊ "Εγγων άντί του "Εγγονος, ώς έ'λε- 

γαν καϊ Λιάκων καϊ Λιάκος, diacre, άντϊ τοΰ dιάκονος». Άλλ’ άντί τοΰ 

Λιάκος γραπτέον Λιακός},
ήμίονες άντϊ τοΰ ήμίονοι (Θεοφύλ. Σιμοκ. σελ. 59,4), 
αύτόκτονες άντϊ τοΰ αύτοκτόνοι (Σχολ. Αίσχύλ. σελ. 57,31), 

σφενδών άντϊ τοΰ σφενδόνη (Χρονικ. σελ. 558), 
άνεψιαδεΐς άντϊ τοΰ άνεψιαδοϊ (’Ίδε Δινδόρφιον Ζωναρ. Επιτ. Ίστ. Τόμ.

Ε', σελ. XLV).
Άλλ’ ούδείς ευ φρονών ούδέν τών εξαμβλωμάτων τούτων θ’ αξιωσν) ποτέ 

αποδοχής. Δέν γελώμεν άκούοντες έκάστοτε ή άναγινωσκοντες εν εφημερισι 

τά όμοια τούτοις έπίμων καϊ ενζων ;
'Ο πίθηκος ή ό μικρός πίθηκος εκαλείτο καϊ πίθων, οΐον Πινδαρ. Πυθ. Β,, 

72 «καλός τοι πίθων παρά παισίν, αίεϊ καλός» καϊ Σωστρατ. παρ’ Ευσταθ. 

σελ. 1665,54 «μετά δέ ταΰτα τοΰ έν "Αργεί άγάλματος τής"Ηρας κατα- 
γελώσαν είς άνδρα μεταβληθήναι άειδή, ώς καϊ πίθωνα λεγεσθαι» και Βαβρ. 

NT’, 3 «ήλθεν δέ καϊ πίθηκος ώς καλοΰ μήτηρ πίθωνα γυμνόν, σιμ-ον ηρμενη 
κόλποις». Παρ’ Άοκαδίφ π. Τόν. σελ. 11,24 εΐνε πλημμελώς γεγραμμένον 

ιιπήθων ό πίθηκος ύποκοριστικώς» άντϊ τοΰ πίθων· Πρβ. Θεόγν. Καν. σελ. 

33,28 «ρώθων ρώθωνος, πίθων πίθωνοςιι καί Βεκκ. Άν. σ. 59,13 «Πίθων·. 

ό πίθηκος ύποκοριστικώς» καϊ Χοιροβοσκ. σελ. 77,32 «.πίθων πίθωνος' ού

τως δ πίθηκος ύποκριτικώ; (Γρ. ΰποκοριστικως}ι>.
Άλλά καϊ καΕΙίας ώνομάζετο ενίοτε τό δύσμορφον τοΰτο ζφον κατ’ εύ- 

φηαισμό"ν, ώς παρεστήσαμεν έν τφ περιοδικφ συγγράμματι Άθηναίφ Τόμ. 
Ζ', σελ. 352 κέξ. Δέν έγκρίνομεν τήν γνώμην τοΰ Βεργκίου Griech. Literat. 

Τόμ. Α', σελ. 128.
Έλέγετο δέ συνήθως κατ’ άρσενικόν γένος δ πίθηκος, σπανίως δέ κατά θη

λυκόν ή πίθηκος ή'τοι ό θήλυς πίθηκος, οΐον Συνέσ. Έπιστ. Α', σελ. 157, γ. 
«τάς πιθήκους γάρ φασιν, έπειδάν τέκωσιν, ώσπερ άγάλμασιν ένατενίζειν 

τοϊς βρέφεσιν άγαμένας τοΰ κάλλους» καί Βάβρ. ΑΕ', 1 «δύω μέν υιούς μ πί

θηκος ωδίνει, τεκοΰσα δ’ αύτοϊς έστιν ούκ ί'ση μήτηρ» (Πρβ. καί Ν'»', 3). 
Φέρεται δέ παρά τφ Βαβρίφ κατά τινας έκδόσεις καϊ «Κερδοΐ πίθηκος εΐπεν' 

ήν ύρφς στήλην έμοί πατρφη τ’ έστι κάτι παππφη. Κερδώ πιθήκφ φησίν' 
ώς θέλεις ψεύδου έλεγχον ούκ εχουσα της άληθείης» (ΠΑ', 1). Άλλ’δ κώδιξ 

έ'χει «Κερδω πιθήκφ φησίν' ήν όρφς στήλην έμό πατρφη τ’ έστϊ κάτι παπ

πφη· Κερδοΐ πίθηκος εΐπεν' ώς θέλεις ψεύδου έλεγχον ούκ έ'χουσα της άλη
θείας» (Πρβ. κα’ι Σου'ίδ. λ. πίθηκος}. Παραλαμβάνεται δέ τό θηλυκόν ή πί

θηκος καϊ έπϊ δυσειδούς γυναικός, οΐον Άλκίφρ. Έπιστ. Α', λγ', 5 «άρέσκειν 

γάρ τοΐς έρασταΐς, ούχί Μεγάρφ καϊ Εύξίππιρ βούλομαι ταϊς πιθήκοιςΐ).
Ώς δέ τά νΰν ύπάρχουσιν άνθρωποι τρέφοντες έν ταϊς οΐκίαις πιθήκους,
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οδτως ύπ-ήρχον καί τό πάλαι, ούς χαριέντως έσκωψεν δ κωμικός Ευβουλος' 

είπών (παρ’ Άθην. σελ. 519, α'):

καί γαρ πόσφ κάλλιαν, ικετεύω, τρέφειν 
άνθρωπον ?στ* άνθρωπον, δν έχη βίον, 
ή χήνα πλατυγΐζοντα και κεχηνότα 
ή στρουθόν ήπίθηκον, έπίβουλον κακόν.

Αζιομνημόνευτον δ’ είνε τδ ύπδ Μασανάσσου τοΰ βασιλέως τών Μαυρου- 

σιων λεχθεν προς τους σπουδήν ποιούμενους περί κτΐίσιν πίθηκων «Παρ’ ύμΐν, 
ώ οδ,τοι, αί γυναίκες ού τίκτουσι παιδία ;» (παρ’ Άθην. σελ. 518, ς'). Πρβ. 

καί Πλουταρχ. Περικλ. 1 «Αενους τινας εν 'Ρωμγ πλουσίους κυνών τέκνα καί 
πιθηων εν τοΐς κολποις περιφέροντας καί αγαπώντας ϊδών ό Καΐσαρ, ώς 

εοικεν, ηρωτησεν «Ζ παιθία παρ’ αύτοΐς ον τίχτουσιν αί γυναίκες, ηγεμα- 
νικώς σφόδρα νουθετησας τους τδ φύσει φιλητικόν έν ήμΐν καί φιλόστοργου εΐς 
θηρία καταναλισκοντας άνθρώποις όφειλόμενον». Τό ΉΓερονιχως μετέγραψεν 
ό Κόβητος ΚΗΛεμοηκως (Μνημοσ. 1873, σελ. 128 καί 1878, σελ. 1 53>

Ο ©εόφραστος (Χαρακτ. κεφ. 21) λέγει περί τοϋ μικροφιλοτίμου «Άμέ’ 
λει δε και πίθηκον θρεψαι δεινός κα'ι τίτυρον κτησασθαι κα'ι Σικελικές πε~ 

ριστεράς κτέ.».

ΤΟ ΝΕΩΣΤΙ ΕΥΡΕΘΕΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΩιΔΙΑ, ΕΙΣ ΙΙΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ.

Πρό τίνος χρονου εζεδοθη υπό τοΰ 'Ενρίκου Weil έν Παρισίοις πάπυρος πε- 
ριέχων έν μέγα άπόσπασμα άπολεσθείσης τραγφδίας τοΰ Εύριπίδου, οκτώ 

στίχους εκ τοΰ προλόγου τ·ής Μήδειας, έν άπόσπασμα τοϋ Αισχύλου, έτερον 
κωμικού ποιητοΰ, δυο επιγράμμ.ατα, και τέλος κατάλογον τινα εξόδων (Δι* 
δυμών λόγος). Ό πάπυρος ουτος, κτ·ήμα την άρχην τοΰ Champollion-Figeac, 

ίγοράσθη μετά ταΰτα .ύπδ τοΰ αοιδίμου φιλέλληνος Φιρμίνου Διδότου. Ό 

αείμνηστος άνηρ πόθων νά μάθγ τό περιεχόμένον έ'δωκεν αύτόν εΐς τινα βι
βλιοθηκάριον πρδς άνάγνωσιν, δ'στις καίπερ κατέχων αύτόν έφ’ ικανόν χρό

νον ουδεν κατωρθωσεν. Άποθανόντος έν τφ μεταξύ τοΰ πατρός ό υίδς Άλ- 
φρεδος Δεδότος, δ πλην τών άλλων άρετών κληρονομησας κα'ι τά φιλελλη- 

νικά αισθήματα τοΰ πατρός άπερ καί πολλαχώς διετράνωσεν, άφ’ ού μετά 
πολλάς δυσκολίας κατωρθωσε νά λάβγ, τδν πάπυρον έκ τών χειρών τοΰ ζη

λότυπου βιβλιοθηκάριου οστις μ.η δυνάμενος ν* άναγνωσν) αύτός τδν πάπυρον 
δέν γίθελε καί άλλος νά δοκιμάσν), άνέθηκεν εΐς τδν διαπρεπή ελληνιστήν
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κ. Ένοικον Weil την άνάγνωσιν καί έκδοσιν αύτοΰ έν τνϊ έπετηρίδι τοΰ ύπέρ 

τών Ελληνικών σπουδών έν Παρισίοις συλλόγου, Ό κ. Weil έν βραχεί χρόνφ 

άναγνούς έδημοσίευσεν αύτόν μετά δύο φωτογλυπτικών πινάκων.

Ό πάπυρος έχει 1,08 μ., μήκος και 0,1 65 μ. πλάτος. Επί της πρώτης σε
λίδος είνε γεγραμμένον πρώτον μέν έν τρισί στηλαις τό έκ 44 στίχων άπό
σπασμα τοΰ Εύριπίδου, είτα έξ άλλης χειρδς έν δυσίν άλλαις στηλαις, αΐς 

προστέθειται κα'ι τρίτη λίαν στενή και ολιγόστιχος, 46 στίχοι τριμ,ετροι. 
Έν δέ τη τελευταίφ στηλτ) υπάρχει κατάλογος έξόδων (Δίδυμών λόγος). Έκ 

τοΰ καταλόγου τούτου γενομένου τώ 161 μ.. X. ορίζεται η εποχή τοΰ πα
πύρου γραφέντος πιθανότατα κατά τόν δεύτερον μ. X. αιώνα. Της δευτερας 

σελίδος της όπισθεν είνε μόνον τέσσαρες στήλαι γεγραμμέναι, άλλ’ έκ τών 
κάτω πρός τά άνω, άντιθέτως πρός τάς τίίς πρώτης σελίδος. Αί μέν τρεις 

πρώται παρέχουσιν δεύτερον άντίγοαφον τοΰ πρώτου κα'ι μεγάλου άποσπά- 

σματος τοΰ Εύριπίδου, η δε τέταρτη τα δυο δεκκστιχα επιγρκμ,μ.ατα.
Εΐ καί πλεϊστα μέχρι τουδε έγράφησαν περί τών άποσπασμάτων τούτων, 

ού'τε όμως τό κείμενον αύτών έπηνωρθωθη εντελώς πολλοΰ γε καί 
—, ού'τε άλλα σχετικά ζητήματα ελύθησαν επαρκώς. Κυρίως δε απη- 

σχόλησε τούς φιλολόγους τό ζήτημα περί της άπολεσθείσης τραγφδίας τοϋ 

Εύριπίδου, εΐς ην ανήκει τό πρώτον, μ,εγιστον, σπιυδαιοτατον δε κατα παντα 

λόγον καί πλήρες, ώς είπεΐν, απόσπασμα. Ό μόνος δστις διετυπωσε γνώ
μην σαφή καί καθαοάν περί τοΰ ζητήματος τουτου είνε ο πρώτος εκδότης 

Weil. Την γνώμην αύτοΰ δέν άποοεχονται μ.έν οι άλλοι οι πραγμ.ατευθεντες 
περί τούτου, οΐον ό Cobet, ό Ch. Graux καί έν μέρει ό Blass, άλλά καί δέν 

εχουσι πώς ν’ άντικαταστήσωσιν αύτην. Περί τοΰ ζητήματος τουτου μελ- 
λων καί έγώ νά πραγματευτώ σήμερον έπικαλοΰμαι την ύμετέραν προσοχήν 

καί έπιείκειαν. Πρδς διασάφησιν δε τών ρηθησομενων κρίνω καλόν ν ανα- 

γνώσω ύμϊν τό περί ού ό λόγος άπόσπασμ.α"

ΤΩ πάτερ, έχρήν μέν οΰς έγώ λόγους λέγω, 

τούτους λέγειν σέ· καί γαρ άρμόζει φρονεϊν 

'σέ μάλλον 1) ’μέ καί λέγειν δπου τι δει. » 

έπεί δ’ άφήκας λοιπόν έστ’ ί'σως έμέ 

έκ τής ανάγκης τά γε δίκαι’ αυτήν λέγειν.

’Εκείνος εΐ'μέν μεΐζον ήδίκηκέ τι, 

ούκ έμέ προσήκει λαμβάνειν τούτων δίκην' 

ει δ’ εΐς έμ’ ήμάρτηκεν, αΐσθέσθαι μ’ έδει. 

άλλ’άγνοώ δή τυχόν ίσως άφρων έγώ 

οδσ’, ούκ άν άντείποιμι· καίτοι γ’, ώ πάτερ, 

εΐ ταλλα κρίνειν έστιν άνόητον γυνή, 

περί τών γ’ έαυτής πραγμάτων ίσως φρονεί.
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. Έστω δ’ δ βοόλει· τοϋτο τί μ’ άίικεΐ, λέγε» 
εστ’ άνδρϊ καϊ γυναιχί κείμενος νόμος, 
τφ μεν διά τέλους ήν έ'χει στέργειν άεϊ, 
τή δ’ δσ’ Sv άρέσκη τάνδρι ταΰτ’ αύτήν ποιεϊν. 
γέγονεν έκεΐνος εις ’έμ’ οΐον ήςίοον, 
δμοί δ* άρέσκει πάνϋ’ ά κάκείνφ, πάτερ. 
Άλλ’ έ'στ’ έμοί μέν χρηστός, ήπόρηκε δέ. 
σύ δ’άνδρί μ’, ώς φης, έκδίδως νΰν πλουσίφ^ 
"να μη καταζώ τδν βίον λυπουμένη. 
και ποΰ τοσαϋτα χρήματ’ έστίν, <5 πάτερ, 
α μάλλον άνδρας εύφρανεΐ παρόντα με; 
ή πώς δίκαιόν έστιν ή καλώς εχαν 
τών μέν άγαθών με τδ μέρος ών εΤχεν λαβεΐν, 
τοΰ συναπορηΟήναι δέ μή λαβεϊν μέρος;

Φέρ’, ήν δ’ ό νΰν με λαμβάνει» μέλλων άνήμ 
(δ μή γένοιτο, Ζεΰ φίλ’, οΰδ’ εσται ποτέ 
ούκ ο3ν βελαύσης ούδέ δυναμένης έμοΰ), 
ήν ούτος αδθις άποβάλη τήν ούσίαν, 
έτέρω με δώσεις άνδρί; κατ’ έάν πάλιν 
έκεϊνος, έτέρφς μέχρι πόσου τή» τής τύχης, 
πάτερ, δέ λήψει πείραν έν τώμφ βίφ; 
δτ’ ήν έγώ παϊς, τότε σ’ έχρήν ζητεΐν έμώ 
δίνδρ’ φ με δώσεις· σή γάρ ήν τόθ’ α"ρεσις· 
έπεί δ’ άπαξ δέδωκας, ήδη ’στϊν, πάτερ, 
έμδν σκοπεΐν τοΰτ’· εικότως, μή γάρ καλώς 
κρίνασ’ έμαυτής τδν ’ίδιον βλάψω βίον.

Ταΰτ’ έστίν· ώστε μή με, πρδς τής 'Εστίας, 
άποστερήσης άνδρδς φ συνφκισας. 
χάριν δικαίαν καί φιλάνθρωπον, πάτερ, 
αίτώ σε ταύτην, εί δέ μή, σύ μέν βίφ 
πράξεις α βούλει, τήν δ’ έμήν έγώ τύχην 
πειράσομ’ ώς δεΐ, μή μετ’ αισχύνης, φέρειν.

Έκ τών διασωθέντων άποσπασμάτων ολίγα δύνανται νά παραβληθώσε 

πρδς τά ήμέτερον κατά τήν χάριν, τήν δόναμιν τοΰ λόγου, τήν ρητορικήν διά- 

τύπωσιν τών επιχειρημάτων καί τήν εύγενειαν τών αισθημάτων. Ή σκηνή 

παρίστησι γυναίκα άποκρούουσαν άξιοπρεπώς και εύγλώττως τάς αξιώσεις 

τοΰ πατρος αύτής θελοντος ν’ άποχωρίσν) αύτήν τοϋ γενναίου καί χρήστου, 
άλλά δυστυχήσαντος άνδρός, δν αυτή άγαπα, νά έκδώση δέ είς άλλον πλού

σιον, ίνα μή διάγν) τδν βίον λυπουμένη. Δύο κυρίως εινε αΐ κατηγορίαι, άς εκ
φέρει ό πατήρ κατά τοϋ γαμβροΰ, α) δτι διέπραξε μέγα τι αδίκημα καί β) 

δτι περιέπεσεν είς απορίαν. Άμφοτέρας ταύτας τάς κατηγορίας άποκρούει 

λίαν εύτυχώς ή εύγενής καί φίλανδρος γυνή. Άλλά πρός τό παρόν άρκοΰσιν 
αί όλίγαι αύται νύξεις, διότι θά έπανέλθωμεν έν τφ οίκείφ τόπφ. Νΰν με-
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ταβαίνομεν είς τήν έξέτασιν τοϋ ζητήματος, έκ ποίας τοαγφδίας εινε είλημ- 
μένον τό απόσπασμα τοϋτο. Περί τούτου ήν γνώμην έ'χει ό Weil συνοψίσας 
παρατίθημι. Πρώτον δτι τό άπόσπασμα τό έν τώ παπύρφ αποδιδόμενου είς 

τόν Εύριπίδην άνήκει είς τραγωδίαν καί ό'χι είς κωμφδίαν δεικνόουσι πλήν 

τοΰ υφους καί τοΰ καθόλου χαρακτήρας αύτοΰ κυρίως ή στιχουργία και ή 
χρησις τοϋ ιάμβου. Δεύτερον έν ούδεμιά άλλη χώρφ παρατηρεΐται ό άνά- 

παιστος ή μόνον έν τφ πρώτφ ποδί' τοϋτο δέ, ποοκειμένου περί άποσπάσμα- 

τος έκ 44 στίχων, άρκεϊ πρός άπόδειξιν οτι τό απόσπασμα εΐνε ειλημμένου 
δχι έκ κωμφδίας άλλ’ έκ τραγφδίας.—- ’Εκ τής στιχουργίας, έξακολουθεϊ ό 

Weil, δρίζεται ή έποχή, καθ’ ήυ έγράφη τό περί ού ό λόγος άπόσπασμα. Ή 

χρήσις τοΰ τριβράχεος καί έυ ταϊς περιτταΐς χώραις τοΰ δακτύλου άντϊ τοϋ 
ίαμβου δεικυύει δτι τό άπόσπασμα έγράφη μετά τήν 89 ολυμπιάδα.— Έκ 

τώυ ήρωίδων, λέγει παρακατιών, τώυ άπολεσθεισών τραγφδιών μία μόνη 
ύπάρχει ήτις εύρέθη εις παρομοίαν θέσιν πρός τήν έν τφ άποσπάσματι, ή 

Ύρνηθώ ή έν τη τραγφδίφ τών Τημενιδών. Ή δέ 'Υρνηθώ ήτο τό πρώτον 
πρώτον πρόσωπον τοΰ δράματος, διότι κατ’έπίγραμμα τοΰ Διοσκορίδου (Άνθολ. 

Παλ. XI, 195) ταύτην ύπεκρίνατο ό πρωταγωνιστής. Ό' δέ Παυσανίας (Π, 
19. 28.) αναφέρει δτι ή 'Υρνηθώ, ή θυγάτηρ τοϋ Τημένου, άντέστη γενναίως 

πρός τούς άδελφούς βιάζοντας αύτήν νά έγκαταλίπη τόν σύζυγον Δηϊφόντην 

καί έπαγγελλομένους νά δώσωσιν αύτήν είς άνδρα κατά πάντα άμείνονα τοΰ 
Δη’ίφόντου και άρχοντα καί ανθρώπων πλειόνων καί γής εύδαιμονεστέρας. 
Είνε άληθές δτι ού μόνον ό Παυσανίας, άλλά καί ό Διόδωρος (Fragm. 

Hist. Graec II, σ. VIII) κα'ι Νικόλαος ό Δαμασκηνός (Fragm. Ill, σ.376) 

καί δ Απολλόδωρος (II, 8, 5) έκ συμφώνου λέγουσιν δτι δ Τήμενος στερ- 

γων τήν τε Ύρνηθώ καί τόν γαμβρόν πολύ μάλλον ή τούς υιούς τοσοΰ- 

τον διήγειρε τούτων τήν ζηλοτυπίαν, ώστε καί έδολοφονήθη ύπ’ αύτών. 
’Επειδή δμως δ Εύριπίδης κα'ι έν άλλαις τραγφδίαις μετέβαλε τούς παοαδε-, 

δομένους μύθους, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι καί έν τοΐς Τημενίδαις παρέ

στησε τήν Ύρνηθώ ώς θυγατέρα δχι τοΰ Τημένου, άλλ’ ενός τών Τημενιδών. 

Καθ’ δμοιόν τινα τρόπον προσπαθεί νά προσέγγιση καϊ τούς στίχους τούς άπο- 

διδομένους είς τόν "Εννιον (Rhet. ad Herennium II, 24, 38):

Iniuria abs to afficior iadigna, pater.
Nam si improbum esse Cresphontem olim existimas, 
Cur me huie locabas nuptiis ? Sin est probus, 
Cur talem invitam invitum cogis linquere ?

ύποθέτων δτι οί στίχοι ούτοι έλήφθησαν οχι έκ τοϋ Κρεσφόντου, τής τραγφ
δίας τοϋ Εύριπίδου, άλλ’ έκ τών Τημενιδών' άν δέ άντϊ τοϋ Δη'ίφόντου άνα- 
φέοεται έν τοΐς στίχοις δ Κρεσφόντης, τοϋτο, λέγει, εινε διαφορά έπουσιώδης.

Τοιαύτη εινε έν συντόμφ ή γνώμη τοΰ Weil, ήν καϊ άλλοι άποδοκιμάζου- 

σιν, ό δέ πολύς Cobet αποκρούει διά τούς εξής λόγους,α) διότι ήύπόθεσις «υτη 
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έναντιοΰται πρός ταν παράδοσιν καί β) διότι είς τον ηρωικόν αιώνα καί είς 

τά πρόσωπα τών ηρωων δεν άρμόζουσιν ούτε άνήρ ύπό απορίας συνεχόμενος 

ούτε γυνή εν λυπν) τον βιον διαγουσα δια την οίκειακήν απορίαν. Διά ταΰτα 

φρονεί οτι τό απόσπασμα εληφθη εκ τίνος άγνωστου σατυρικού δράματος. 'Ο 
πρώτος λογος του διαπρεπούς κριτικού, ως θά ίδωμεν έφεζής, είνε ορθότατος,■ 
ό'χιδμωςκαί ό δεύτερος' διό κα'ι τό συμπέρασμα μοί φαίνεται ήμαρτηαένον.—· 

Κατα την μ,αρτυριαν αρχαίων τε καϊ νεωτερων κριτικών μία τών μεγίστων 
διαφορών τών τραγωδιών τοΰ Εύριπίδου άπό τών προγενεστέρων είνε αύτη,. 

οτι ο Ευριπίδης περικοψας τό μεγαλεΐον, την πομ.πήν και τόν όγκον τών- τρα

γικών ήρωων κατεβίβασέν αύτούς εις την τάζιν τών κοινών άνθρώπων, έξηυ- 

τελισε τά μυθικά πρόσωπα καϊ τούς χαρακτήρας τών ηρώων και άπέδωκεν. 
είς αύτούς πάθη καϊ ελαττώματα μικροπρεπή, π. χ. τόν Βελλεροφόντην καί 
Ίζίονα παρέστησεν ώς φιλάργυρους καϊ μικρολόγους, τόν Τηλεφον είσήγαγεν. 

ως επαίτην ράκη ένδεδυμένον κα'ι φέροντα πήραν καϊ πτωχικόν βακτηρίαν’ 
παρεμφερή δέ έποίησε καϊ τόν Φιλοκτήτην (πρβ. Άριστοφ. Θεσμοφ. 547. 

Βατρ. 1043,1063, 1079. Άχαρ. 412. Νεφ. 1371. Είρ. 147). Ή δέ δια
φορά αυτή καταφαίνεται μάλιστα έν ταϊς κοιναϊς τραγφδίαις’ πόσον ύψηλο- 

φρων κα'ι μεγαλοπρεπής είνε π. χ. η Ήλεκτρα παρά τω Σοφοκλεϊ, πόσον δέ 

ταπεινή, ευτελής κα'ι τοΰτ’ αύτό δημότις η κόρη τοΰ Άγαμέμνονος παρά τφ 
Εύριπίδγ! Κατά τον Άριστοτέλην όρθώς έ'λεγεν δ Σοφοκλής, ό'τι αύτός μέν 

ποιεϊ τούς άνθρώπους οΐους δει, Εύριπίδης δέ οίοί εΐσιν (Άριστ. Ποιητ. 25). 
Άλλ’ ού μόνον δρώντες είνε τοιούτοι οί πλεΐστοι ή'ρωες καϊ ήρω’ίδες τοϋ Εύ- 
ριπιδου, αλλα καί διαλεγόμενοι. «ΊΙ γλώσσα τοΰ Εύριπίδου έν τφ διαλόγφ, 

παρατηρεί ό Muller (κατά την μετάφρασιν Κυπριανού II, σελ. 165. ποβ. και 
σελ. 155), δέν διαφέρει πολύ της συνήθους κατ' έκείνην την έποχήν έ'ν τε τί) 
εκκλησκγ τού δήμου καί τοϊς δικαστηρίοις. Διό και ό ’Αριστοφάνης άποκα- 

λεϊ αύτόν ποιητήν δικανικών λόγων και ομολογεί ότι πάς οστις έπιθυμεϊ νά 
ευδοκιμησγ δημοσίας έν λόγοις, πρέπει νά λαλή κομψευριπιδικώς’ — πρός δέ 

τους μεμφομενους αύτόν ό'τι καίπερ έχθρός παρέλαβε πολλά τοΰ Εύοιπίδου 
άπαντ^ ό'τι μιμείται μέν τήν εύστομίαν αύτοΰ, άλλά φεύγει τό εύτελές καί 

άγοραϊον τών νοημάτων’

Χρώμαι γαρ αύτοΰ τοΰ στόματος τω,στρογγύλω, 
τούς νοΰς δ’ άγοραίους ήττον ή ’κείνος ποιώ

Γνωστόν δέ είνε ό'τι καϊ άλλοι κωμικοί, άλλά μάλιστα ό ’Αριστοφάνης 

παρφδησε χαριέστατα καϊ αύτάς τάς καλλίστας τοΰ σκηνικοΰ φιλοσόφου τρα- 
, γφδίας. 'Ο δέ Weil λίαν εύστόχως παρατηρεί οτι χωρία τινά τής έν Αύλίδι 

’Ιφιγένειας (335—375), τοΰ Όρέστου (544 — 604) καί αύτής τής τραγι- 

ζωτάτης Μήδειας (869 — 893) είνε γεγραμμένα είς γλώσσαν λίαν προσεγ- γίζουσαν πρός τήν τοϋ ημετέρου άποσπάσματος. Έν γένει δέ ό' τε χαρακτήρ 
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και ή γλώσσα τοϋ αποσπάσματος τούτου άνευρίσκονται και έν αύταϊς ταϊς 

καλλίσταις τραγφδίαις τοΰ Εύριπίδου.

’Αλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν ύπόθεσιν τοΰ Weil. Έγω θεωρώ την γνώ

μην αύτοΰ λίαν άπίθανον κυρίως διά τούς έζής λόγους, α) κατά πάντας τους 
προικνημονευθέντας συγγραφείς ή Ύρνηθώ είνε θυγάτηρ τοΰ Τημενου ουχι δε 

ενός τών Τημενιδών, β) ούδείς ούδέν λέγει περί τής απορίας, είς ην περιε* 
πεσεν ό Δηϊφόντης. γ) διά τής ύποθέσεως ταύτης δεν μεταβάλλεται μ.ονον 
ό πατήρ, άλλ’ όλος ό μΰθος είνε άνάγκη ν,ά συμμεταβληθή’ άπορος δ ολως 

είνε ό τρόπος τής συμμεταβολής ταύτης. ΊΙ έν τφ μυθφ παρατηρούμενη πλοκή 
προέρχεται έκ τούτου, οτι <5 Τημενος προτιμών τόν γαμβρόν Δηίφόντην τών 
υίών αύτοΰ έκίνησε τήν ζηλοτυπίαν αύτών μέχρι δολοφονίας. Νΰν δε πώς θα 

διατηρηθή ή πλοκή αύτη, άν ό είς τών Τημενιδών γεινρ πατήρ; Ο νέος ουτος 
πατήρ θά άγαπα ή θά μισή τόν γαμβρόν αύτοΰ, καί δια ποιαν αιτίαν; Γι. 
άρά γε έπήνεγκε τήν μεταβολήν ταύτην; Τοιαΰτα καί πλεϊστα άλλα δυνα- 

ταί τις νά έρωτήση. “Ίνα έζηγηθή ή έχθρική διάθεσις τοΰ πατρος πρός τόν 
γαμβρόν, δέν άρκεϊ ή μετάβασις τής πατρότητος άπό τοΰ Τημενου εις ενά 
τών Τημενιδών. ’Άλλως δέ τοΰ ενός τούτου μέρους τοΰ μυθου μεταβάλλομε· 
νου είνε άνάγκη νά συμμεταβληθώσι καί πάντα τά άλλα’ οπερ είνε δυσκο- 

λώτατον καί νά φαντασθή τις. Έν γένει δέ κατά την ύπόθεσιν ταύτην οφει- 
λομεν ν’ άναπλάσωμεν μΰθον δ'λως διάφορον τοΰ παραδεδομενου. Τοΰτοις δυ

νάμεθα νά προσθέσωμεν ό'τι καί οί στίχοι (32, 33) :

μέχρι πόσου την τής τύχης, 
πάτερ, δέ λήψει πείραν έν τώμφ βίφ ;

προΰποτιθέντες γυναίκα και πρότερον ύποβληθεϊσαν είς πειράματα τής τύ

χης δέν συμβιβάζονται πρός τήν περί ής ό λόγος ύπόθεσιν.
Άλλ’ άρά γε έν τοσαύταις τραγφδίαις, άς έποίησεν δ σκηνικός φιλόσο

φος, ούδεμία ύπάρχει ής ή ήραΛς νά εύρέθη είς παρομοίαν θεσιν πρός την 
ήμετέραν ; Κατά τήν γνώμην μου υπάρχει τοιαύτη τραγφδία έζ έκείνων 

μ.άλιστα, άς οί άρχαϊοι έζετίμων ώς καλλίστας (ί'δ. Σχόλ. Άριστοφ. Βατρ. 

53). Έν ταύτγι ύπάρχουσι πάντα δ'σα είς μάτην άναζητοϋμεν νά εύρωμεν εν 
τοϊς Τημενίδαις. Πρώτον ή έποχή, καθ’ήν έδιδάχθη, Όλυμπ. 91,4 (ΐδ. ε'νθα 

άν.), συμφωνεί πληρέστατα πρός τήν τοΰ ημετέρου άποσπάσματος. Δεύτερον 

υπάρχει ήρω’ΐ’ς, ή'τις έμπνεομένη ύπό γενναίων φρονημάτων προτιμφ τόν χρή· 
στόν αύτής άνδρα τοΰ πατρός. Τρίτον έκ τών άλλων αποσπασμάτων τοΰ 
δράματος τούτου φαίνεται ό'τι ό πρώην ό'λβιος άνήρ περιέπεσεν ύστερον είς 
άπορίαν καί άλλας δεινάς συμφοράς. Καί έν γένει δύναμαι νά εί'πω δ'τι η 

ήρολς τής τραγφδίας ταύτης εύρέθη εις θέσιν δμοιοτάτην πρός τήν τής ήμε
τέρας. ΊΙ τραγφδία καί ή φερώνυμος ήρωϊς είνε ή ’Ανδρομέδα, ή'ρως δε ό 

Περσεύς.Τόν μ,ΰθον τοΰτον άφηγοΰνται πλεΐστοι τών άρχαίων συγγραφέων, ο Απολ
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λόδωρος, δ Λουκιανός, δ Φιλόστρατος, δ 'Οβίδιος καί άλλοι πολλοί. Άλλ’ οί 

συγγραφείς ούτοι διηγοϋνται τόν μϋθον ό'χι ό'πως δ Εύριπίδης έπραγματεύθη 

αύτόν, άλλ’ δπως παρεδόθη αύτοΐς καί συμφώνως πρός τόν σκοπόν δν έκα
στος προετίθετο.'Ο δέ Φιλόστρατος καί δ Λουκιανός άφηγοϋνται έκ τοϋ μύ' 
θου τούτου κυρίως μόνον δ'σα είχον σχέσιν τινα πρός τάς ύπαρχούσας τότε 

γραφάς τοϋ Περσέως καί τίίς ’Ανδρομέδας. Ώς δέ εινε γνωστόν πολλαι τοιαΰ- 

ται άνευρέθησαν καί έν τη Πομπηία και έπί αγγείων. Πρός τό παρόν λοιπόν 
θεωρώ περιττόν καί όίσκοπον νά ένδιατρίψω περί τών έξέτασιν τών διαφόρων 
τούτων άφηγησεων, άφ’ ού ύπάρχουσι δύο αρχαίοι συγγραφείς, οΐτινες ρητώς 

λεγουσιν δτι άφηγοϋνται τόν μΰθον τοΰτον, δπως έπραγματεύθη αύτόν ό Ευ
ριπίδης. Οί συγγραφείς ουτοι εινε ό ’Ερατοσθένης καί δ 'Ρωμαίος Ύγΐνος δ'στις 

καί αντέγραψε σχεδόν τόν "Ελληνα. Οΰδένα δέ λανθάνει δτι οί μΰθοι τοΰ Ύγί- 

νου ώς τό πολύ ούδέν άλλο εινε ώ σύντομοι υποθέσεις τραγωδιών. Ό Έρα' 
τοσθένης έν Καταστερισμών 17 λέγει: «’Ανδρομέδα. Αυτή κεϊται έν τοΐς 

άστροις διά την ’Αθήναν τών Περσέως άθλων ύπόμνημα, διατεταμένη τάς 

χεϊράς, ώς καί προετέθη τφ κητει’ άνθ’ ών σωθεϊσα ύπό τοΰ Περσέως ούχ 
εΐλετο τω πατρί συμμένειν ούδέ τγί μητρ’ι, άλλ’ αυθαίρετος εις "Αργος,άπ·ηλ- 
θε μετ’ έκείνου εύγενές τι φρονησασα. Λέγει δέ καί Εύριπίδης σαφώς έν τφ 

περί αύτης γεγραμμένφ δρώματι». "Ομοια κα'ι ό Ύγΐνος (Poet. Astron. X. 
XL): De hac (Cassiepeia) Euripides et Sophocles et alii complures dixermt, 

ut gloriata sit, se forma Nereidas praestare. Εφεξής δέ περί της ’Ανδρομέ
δας ταΰτα: Haec dicitur Minervae beneficio inter astra collocata propter 

Persei virtutem, quod earn ceto propositam a periculs liberarat. Nec enim 

ab ea minorem animi benevolentiam pro beneficio accepit. Nam neque pater 
Cepheus neque Cassiepeia mater ab ea potuerumt impetrare quin parentes 

et patriam relinquens Persea sequeretur. Sed de hac Euripides hoc eodem 

nomine fabulam commodissime scribit. Πρός τούτους κατά τό μέγιστον μέ

ρος συμφωνεί καί δ ’Απολλόδωρος δστις άφηγεϊται τό δεύτερον μέρος τοϋ 
μύθου ώδε (II, 4. 3): «Ταύτην θεασάμενος δ Περσεύς καί έρασθείς άναιρη- 

σειν ύπέσχετο Κηφεϊ τό κήτος, εί μέλλοι σωθεϊσαν αύτην αύτφ δώσειν γυ

ναίκα. Έπί τούτοις γενομένων όρκων ύποστάς τό κήτος έκτεινε καί τών Αν
δρομέδαν έλυσεν».—’Εν τοΐς μύθοις τούτοις συντομότατα γεγραμμένοις ού 

δεν λέγεται περί της πτωχεύσεως τοΰ Περσέως. Άλλά καί τοϋτο μαρτυρεί 

σαφώς μέν ό 'Ησύχιος έν τί) λέξει περισχαδύτ λέγων ταΰτα : τοκ ϋπο'κρι- 

vipizror tbr Περσία ώς πτωχόν και φθισίριορφον' έμμέσως δέ ό Λουκιανός 
(πώς δει ίστ. συγγράφειν κεφ. 1) :, «άπαντες γάρ ές τραγφδίαν παρεκινοΰντο 

καί ίαμβεϊα έφθέγγοντο. καί μέγα έβόων, μάλιστα δέ τών Εύριπίδου ’Αν
δρομέδαν έμονφδουν καί τών τοΰ Περσέως ρησιν έν μέρει διεξηεσαν καί με- 

στώ ών ώ πόλις ωχρών άπάντων καί λεπτών τών έβδομαίων εκείνων τρα- 
γφδών» κτλ. Άλλά καί άνευ, τώς μαρτυρίας τούτων τοΰτ’ αύτό εξάγεται
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καί έ'κ τινων διασωθέντων άποσπασμάτων τώς ’Ανδρομέδας, ιδίως δέ έκ τοΰ 

152 Nauck :)
Ό μεν (τ. έ'. δ Περσεύς) όλβιος ήν, τό 3’ άπέκρυψεν 
θεός έκ κείνων τών ποτέ λαμπρών· 
νεύει βίοτος, νεύει δέ τύχα 
κατα πνεΰμ’ άνεμων (πρβ. καί 143).

Έκ τών είρημένων συμπεραίνομεν α') ότι δ Περσεύς θεασάμενος την 
’Ανδρομέδαν καί έρασθείς αύτης, έπιθυμών δέ νά λάβη αύτών γυναίκα ηλευ- 

θέοωσεν αύτών φονεύσας τό κήτος, β')· Άφ’ ού έλευθερώσας έγημε πιθανώς 

αύτ·ην έ'παθε παρ’ Εύριπίδη δυστύχημά τι, ού ένεκα παρίσταται ώς πτω
χός και φθισίμορφος. γ') Ό πατώρ καί η μητηρ βιάζουσι τ·ην Ανδρομέδαν νά 
μ.είνη παρ’ αύτοΐς έγκαταλείπουσα τόν δυστυχησαντα Περσέα. δ') Ή Ανδρο

μέδα ευγνωμοσύνης καί γενναίων φρονημάτων έμφορουμένη άποκρούει τάς 
προτάσεις τών γονέων καί έγκαταλιποΰσα αύτούς άκολουθεϊ τόν Περσέα είς 

’Άργος. Τά έξαγόμενα ταΰτα ένισχύονται καί δι’ άλλων μαρτυριών έξ αύ
τοΰ τοΰ Εύριπίδου ειλημμένων, άς θέλω άναπτύξη έφεξώς' άρκοΰσι δέ πι

στεύω τό γε νΰν ν’ άποδείξωσιν οτι η οΐζ δήποτε ηρωίς τοΰ ημετέρου άπο- 
σπάσματος έχει πολύ μεγαλιτέραν δμοιότητα πρός τών Ανδρομέδαν ώ πρός 

τών Ύρνηθώ, τών θυγατέρα τοΰ Τημένου.
Πλών τοΰ Εύριπίδου καί ό Σοφοκλής έποίησεν Ανδρομέδαν, ώς δυστυχώς 

όλίγιστα άποσπάσματα διεσώθησαν (ίδ. Nauck Tragic. Gr. fragm. σ. 124). 
Έκ δέ τών 'Ρωμαίων έποίησαν δμωνύμους δ "Εννιος καί ό ’Άττιος (Ribbeck 

I. Scenicae Rom. poesis fragm. σ. 23 κα'ι 125), ών ούτος μέν άπεμιμηθη πι

θανώς τών Σοφόκλειον, εκείνος δέ τών τοΰ Εύριπίδου. Άλλά καί τών ρωμαϊ
κών τραγφδιών όλίγιστα καί ταΰτα λίαν έφθαρμένα άποσπάσματα σώζον

ται καί τοιαΰτα, έξ ών μικράν μόνον ωφέλειαν δυνάμεθα νά πορισθώμεν. 
Σχετικώς τά άποσπάσματα τίίς Ανδρομέδας τοΰ Εύριπίδου εινε πολλώ πλείο- 

να καί άξιολογώτερα. Τά πλεΐστα δέ άναφερόμενα είς τό πρώτον μέρος της 
,τραγφδίας διέσωσεν ημϊν ό Αριστοφάνης έν ©εσμοφοριαζούσαις, ένθα δ μέν 

Μνησίλοχος ύποκρίνεται τών ’Ανδρομέδαν, ό δέ Εύριπίδης τόν Περσέα. Καί 

τών παρ’ άλλοις δέ διασωθέντων τά πλεϊστα είς τοϋτο τό πρώτον μέρος 

άναφέρ,ονται. Περί δέ τοΰ δευτέρου μέρους καϊ ιδίως περί τίίς καταστροφές 
τοΰ δράματος ούδέν σχεδόν άλλο έχομεν δεδομένον η μόνον τά έν τοΐς άνώ- 
τέρω μύθοις λεγόμενα. Έκ τών ύπαρχόντων λοιπόν λειψάνων δέν εινε δυνα
τόν νά σχηματισθη πληρης δπωσοϋν ό σκελετός της τραγφδίας, άν μώ έξ 

εικασίας λίαν άορίστου κατά τό είκός άναπληρωθώσι τά έλλείποντα. Έγώ 

δέ, άν καί συναισθάνομαι πόσον δυσχερές καί παρακεκινδυνευμένον εινε τοιοΰ- 

τον έργον καί δώ είς χεϊράς άδεξίους, οίαι αί έμαί, ούχ ώττον έπιθυμών 
νά ένδώσω είς άλλους έμπειροτέρους περί τά τοιαΰτα καί ποιητικωτέρους 

άφορμών πρός όρθοτέραν καί εύλογωτέραν άποκατάστασιν τοΰ σκελετοΰ τού-
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.του, άνέρριψα τόν κύβον καί άπεφάσισα νά παραθέσω έν τοΐς εξής σύντομον 

άνάλυσιν τής τραγφδίας στηριζόμενος ώς έπί τό πλειστον μέν έπί των υπαρ

χόντων λειψάνων, δπου δέ ύπάρχουσι κενά συμπληρών τά μέν κατά την 
παράδοσιν, τά δέ κατά τά έμοί δόξαν πιθανόν και εύλογον. Πιστεύω δτι θά 

έ'χω λίαν επιεικείς καί συγγνώμονας τού; φιλομόύσους άκροατάς αποβλέπον

τας τό μέν είς τάς πολλάς και ποικίλας δυσκολίας τοΰ έργου, τά δέ είς την 

έμήν προθυμίαν στέργοντος άν τοΰτο συντέλεση καί έπ’ έλάχιστον είς την 
μέλλουσαν άποκατάστασιν.

Ό πρόλογος, δπως συνήθως παρ’ Ευριπίδη νεωτερίσαντι καί έν ‘τούτφ, 
διασαφηνίζει χάριν τών θεατών ένθεν μέν τόν τόπον, έν φ η πράξις, ένθεν δέ 

τό σημεΐον είς 8 εύρίσκεται αύτη, καί τέλος τό δνομα καί τό γένος τοϋ πρω

ταγωνιστούν 'Η σκηνή παρίστησιν έρημον ακτήν τής Αιθιοπίας’ λίαν εγγύς 
τής θαλάσσης φαίνεται βράχος υψηλός, έ'νθα ή ’Ανδρομέδα παρίσταται 
προσδεδεμένη. 'Ο ήλιος δέν άνέτειλεν άκόμη, ή δέ ’Ανδρομέδα παραπονεΐ- 
ται διά τό μήκος τής νυκτός (1 14)

ΤΩ ‘ιός Ιερά (φωνεΐ), 
μακρόν ώς ΐππευμα διώκεις 
[άστεροειδέα] νώτα όιφρεύουσ’ αΐθέρος ίρας 
τοΰ σεμνότατου δι’ Όλύμπου. (1)

Μετ’ ολίγον δέ έξακολουθεϊ ώδε (115):

Τί ποτ’ ’Ανδρομέδα περίαλλα κακών 
μέρος έξέλαχον, θανάτου τλήμων 
μέλλουσα τυχεΐν ;

Οΐ όδυρμοί τής ’Ανδρομέδας εκτεθειμένης έκεΐ μακράν τών γονέων καί οι

κείων αύτής διακόπτονται ύπό . τής Ήχους, ή'τις αενάως επαναλαμβάνει σάς 
θρηνφδίας τής ήρω'ίδος (πρβ. Άριστ. θεσμ. 1070 — 1 07 9).'11 ημέρα υποφώ

σκει, ώς φαίνεται. Μακράν δέ διακρίνονται παρθένοι χωροΰσαι πρός τόν τό
πον, έν ώ ή ήρωίς. Καί τά άφθονα υδατα, άλλά μάλλον ή έξακουουμένη 
σειρήν εκπλήττει αύτάς άναφωνούσας (116):

Ποΐαι λιδάδες, ποια σειρήν.
'Η ’Ανδρομέδα καί αύτη διακρίνασα αύτάς μετ’όλίγον έναγωνίως καλεΐ (11 7):

Φίλαι παρθένοι, φίλαι μοι·
πλησιάσατε, ικετεύει, έγώ δεδεμένη (ί'σως δέ κα'ι φυλαττομένη ύπό τίνος 
φυλακος πρβ. Άριστ. Θεσμ. 1 0 1 5 — 1 0 1 7) δέν δύναμαι νά έ'λθω πρός ύμάς. 'Η 

σκληρά ό'μως Ήχώ έπαναλαμβάνουσα τάς λέξεις τής δυστυχούς δεσμώτιδος

1 Τα άποσπάσματα ταΰτα παρέθηκα ώς ?πί τδ πλευστόν δπως εύρίσκονται διορθωμένα 1ν 
τη προμνημονευθείση συλλογή τοΰ Nauck, έν ή σημειοΰνται καί αΐ λεπτομερέστεραι παρα- 
πομπαί. Κριτικά; δί παρατηρήσεις περί τοΰ κειμένου όκρινα καλόν ν’ άναόάλω εΐς άλλοτε. 
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εμποδίζει αύτήν νά συννενόηθή’ διό θρηνούσα ικετεύει αύτήν νά παύστ] (118);

Προσαυδώ σέ ταν έν ά'ντροις, 
άπόπαυσον εασον ’Α
χοί με σύν φίλαισιν 
γόου πόθον λαβεΐν.

Έν τούτοι; αί παρθένοι προσήγγισαν ήδη’ ή δέ ’Ανδρομέδα άποτεινομένη 

πρός αύτάς (119)

Συνάλγησον (φώνεί), ώς ό κάμνων 
δακρύων μεταδούς εχεε 
κουφότητα μόχθων.

Ένταΰθα, ώς εικάζω, ή ’Ανδρομέδα διηγείται έν συντόμώ τήν ιστορίαν αύ- 
τής πρός τάς παρθένους. Ό δέ χορός τούτων έκπληκτος έπί τνί σκληρή τύχγ) 

τής βαρυδαίμονος ήρω'ίδος (120)

’Άνοικτος (λέγει) δς τεκών σέ τήν 
πολυπονωτάτην βροτών 
μεθήκεν "^δα πέτρας δπερθανεΐν.

Ναί, θά έξακολουθή ό χορός, δέν έ'χει σπλάγχνα πατρικά έκεΐνος,πίστις σέ τό 

ί'διον τέκνον άπεφάσισε νά έκθέσν) βοράν είς το κήτος (121),

Έκθεΐναι κήτει φορβάν.
*Η ’Ανδρομέδα έν δυσΐ στροφαΐς, αΐτινες πιθανώς άντιστοιχοΰσι πρός δύο άλ

λας στροφάς τοΰ χοροΰ, περιγράφει συγκινητικότατα τήν δεινήν αύτής τύχην 
(122) : «Βλέπεις; (λέγει), δέν είμαι έν χοροί; (έλαφρόν πόδα κινούσα) ούδέ 
περικυκλοΰμαι ύπό φίλων καί ομηλίκων νεανίδων, άλλ’ έν πυκνοί; δεσμοΐς 

έμπεπλεγμένη πρόκεψ.αι βορά είς τό κήτος. ’Όχι γαμήλιον παιάνα <|δουσαι, 

άλλά δέσμιον θρηνεϊτέ με, ώ παρθένοι. Οίκτρά ούσα οίκτρά έπκθον πάθη, ω 
τάλαινα έγώ τάλαινα’ πάθη δέ ελεεινά, άνομα προερχόμενα όχι ατά ξένων 
άλλ’ άπό συγγενών, οΰ; είς μάτην παρεκάλουν, έγείρουσα τόν πολυδά- 

κρυτον γόον τοΰ ‘Άδου».' Καί πάλιν μετ’ ολίγον : «Οΐ'μοι δαίμων άκαμπτε 
διά τήν σκληράν μου μοίραν, ό κατάρατος έγώ' τίς δέν θά θρηνήση τήν τύ
χην μου, βλέπων ό'τι τό πάθος μου διά τήν αφθονίαν τών κακών ούδείς δύ

ναται νά ζηλεύσ·/). Είθε με ό πυρφόρος τοΰ αΐθέρος άστήρ έμέ τήν βάρβαρον 
νά κατακαύστ)’ τήν αθάνατον αύτοΰ φλόγα νά βλέπω ούδεμίαν πλέον τέρψιν 

αισθάνομαι, άφ’ ού έκρεμάσθην ούτως, ώστε τεμνομένη τόν λαψ,όν ύπ’ άλ- 

γηδόνων άπεριγράπτων ν’ άπέλθω ταχέως είς τήν χώραν τών νεκρών».

1 Τού; τελευταίου; στίχου; καί ταύτης καί TJ); έπομένη; στροφή; λίαν Ιφθαρμένου; με
τέφρασα ή μάλλον παρέφρασα 0πω; ήδννήθην. *4; δοχιμάση καί άλλο; Άντί τοΰ Ιν στ. 
1040 φώτα, δπερ κατά τήν γνώμην μου είνε τοΰ Άριστοφάνου;, ύποθέτο» ότι δ Εύριπίδη; 
μετεχειρίσθη άλλην λέξιν.
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4029—1 Oil Όρας; οΐ> χοροϊσιν 1 047-1033 Ίώ μοίρας άτεγκτε δαίμων·
ούδ’ ύφ’ ήλίκφν νεανίδων
— εστηκ εχουσ’,
άλλ’ έν πυζ.νοΐς δεσμοΐσιν '

[.μίτεπλεγμένη 
κήτει—βορά πρόκειμαι· 
γαμηλίω μέν ού ξύν 
παιώνι, δεσμίω δέ, 
γοασθ' μ’, ώ γυναίκες, ώς 
μέλια μέν πέπονθα μέλεος, 
ώ τάλας έγώ τάλας, (1) 
άπό δέ συγγόνων τάλαν’ άνομα πάθεα
— λιτομένα,
πολυδάκρυτου "^δα γόον φλέγου

[σα.

ώ κατάρατος έγώ· τις έμόν ούκ δπόψετα, 
πάθος άμέγαρτον έπί κακών παρουσίφ ; 
ε’ιθε με πυρφόρος αιβέρος άστήρ 
τον βάρβαρον έξολέσειεν.
Ού γάρ ετ’ άθανάταν φλόγα λεύσσειν 
έστιν έμο'ι φίλον, ώς έζρεμάσθην 
λαιμοτόμητ’ άχη δαιμόνι’, αίόλαν 
νέζυσιν έπ'ι πορείαν.

Έν $ θρηνεί ή ’Ανδρομέδα, μακράν φαίνεται ό Περσεύς, δστις μετά μακράν 

έναεριον πλοΰν φθάνει είς την Αιθιοπίαν καί κυρίως πλησίον τοϋ τόπου, οπού 
η ’Ανδρομέδα ήν προσδεδεμένη ή κρεμαμένη. Ή χώρα είς ην έφθασεν, είνε 

άγνωστος είς αύτόν, διό έπιφωνεΐ (123) :

Ώ θεοί, τίν’ είς γην βαρβάρων άφίγμεθα 
ταχεί πεδίλφ; διά μέσου γάρ αΐθέρος 
τέμνων ζέλευθον πόδα τίθημ’ ύπόπτερον.

* Μετ’ ολίγον στρέφων πέριξ τούς οφθαλμούς καί έξετάζων την άγνωστον γήν 

παρατηρεί τόν ό'χθον καί έπί τούτου παρθενικήν τινα εικόνα, ήν εκλαμβάνει 
ώς άγαλμα σοφής χειρός (124) :

’Έα (λέγει), τίν’ ό’χθον τόνδ’ όρώ περίρρυτον 
άφρφ θαλάσσης; παρθένου τ’ ε’ικώ τιν® 
έξ αύτομόρφων λαίνων τυκισμάτων 
σοφής άγαλμα χειρός.

Πλησιάζει έπί μάλλον ίνα εξακρίβωση τό σοφής άγαλμα χειρός. Ή άπατη 

ταχέως διαλύεται. 'Ο Περσεύς διακρίνει τρόφιμα πλησίον τής παρθένου (134):

'Ορώ δέ πρδς τής παρθένου θοινάματα.

'Η δέ λυτή κόμη τής ήρω’ίδος διακινουμένη ύπό τής έλαφράς αύ'ρας τοϋ Ζέ

φυρου καί τά θερμά δάκρυα τά καταλειβόμενα κατά τών παρειών αύτής 
(πρβ. ’Οβιδίου Μεταμορφ. IV, 673) ούδεμίαν. πλέον αμφιβολίαν έπιτρέπουσι. 

Τά βέλη τοΰ έρωτος διαπερώσι ταχέως τά στήθη τοΰ ήρωος, οστις,έκπλη

κτος καί ένεός παρατηρεί μετ’ οί'κτου καί πόθου τήν δεσμώτιν παρθένον. Σύν
τομος διάλογος γίνεται (125)

ΤΩ παρθεν’ (ό Περσεύς λέγει) οικτείρω σε κρεμαμένην όρων.—
Σύ δ’ εί τίς(αποκρίνεται έκείνη έρυΟριώσα), δστις τούμόν ιβζτειρας πάθος; — 

Περσεύς (ύπολαμβάνει ό ήρως) πρδς ’’Αργος ναυστολών.

1 Ιαρσενιχα άντί τών θηλυκών, διότι, ώς εϊπομεν ανωτέρω, την Άνδραμέδαν ύποχρίνε- 
τχι ό Μνησίλοχος.
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Έρωτήσαντος δ’, ώς εικάζω, καί τοϋ Περσέως τό όνομα αυτής καί τήν αι
τίαν, δι’ ήν εΰρίσκετο έκεΐ προσδεδεμένη, ή ’Ανδρομέδα τήν άρχήν σιωπ^, 

τό μέν ύπό παρθενικής αιδοΰς, τό δέ καί συλλογιζομένη, άν έπρεπε ν’ άπο- 
καλύψη εις τόν ξένον οικείας συμφοράς (127) :

Σιγφς (παρατηρεί ό ήρως)· σιωπή δ’ άπορος έρμηνεύς λόγων. 

"Φανερώσασα δ’ έπ; τέλους τό ό'νομα κάί διηγηθεϊσα τάς τύχας αύτής ικε

τεύει τόν Περσέα νά λύση αύτήν τών δεσμών (129):

Ώ ξένε (λέγει), κατοίκτειρόν με τήν παναθλίαν, 
λΰσόν με δεσμών.

SO ήρως μετά προθυμίας λύσας αύτήν τών δεσμών (126)

ΤΩ παρθέν’ (έρωτφ αύτήν), εί σώσαιμί σ’, είσει μοι χάρω ;

*Η’Ανδρομέδα μετά γοργότητος άποκρινομένη (133)

”Αγου δέ μ’, ώ ξέν’ (ύπολαμβάνει), εί’τε πρόσπολον θέλεις 
ει’τ’ άλοχον εί’τε δμωΐδ’ ·. ,

Άλλά μετ’ ολίγον συνελθοϋσα, ώς φαίνεται, καί άναλογιζομένη τάς πολλάς 

καί ποικίλας δυσκολίας τοΰ επιχειρήματος δυσπιστεϊ καί φοβείται, μήπως ό 
ξένος παρηγορών αύτήν υποβάλλει ματαίας έλπίδας. Τά δάκρυα άφθονα 

ρέουσιν έκ τών οφθαλμών αύτής, ίκετεύουσα δέ λέγει πρός αύτόν (190)

Μή μοι προτείνων έλπίδ’ έξάγου δάκρυ.

“Οχι, άπαντφ ό ήρως, καί τών ανέλπιστων πολλά δύνανται νά γείνωσι: 

Γένοιτο τάν πόλλ’ ών δόκησις ούκ έ’νι.

ϊϊρός δέ τάς περαιτέρω παρατηρήσεις τής’Ανδρομέδας παρακατιών έ'λεγεν ό 

Περσεύς, Μή φοβοϋ, εγώ δέν είμαι έξ έκείνων οΐτινες έμπαίζουσι τούς δυ- 

στυχοΰντας (1 28):

Τάς συμφοράς .γάρ τών κακώς πεπραγότων 
ούπώποθ’ ίίβρισ’ αύτός όρρωδών παθεΐν.

Έν τώ μεταξύ τούτφ τό κήτος, φαίνεται, πλησιάζει. Ό ή'ρως, άφ’ ου καθη

σύχασε τήν έ'ντρομον ’Ανδρομέδαν καί ύπεσχέθη ό'τι ούδέποτε ζών αύτός θά 

καταλίπη αύτήν βοράν τοϋ κήτους, ταχέως άποχωρεΐ. Περιτεθειμένος δέ τήν 

κυνήν, ή'τις καθίστα αύτόν αόρατον, ύποδεδεμένος τά πτερωτά τοΰ Έρμου πέ
διλα, έχων έν τή κιβίσει τήν κεφαλήν τής Μεδούσης καί φέρων τό άδαμάν- 

τινον ξίφος τό δρεπανοειδές, ετοιμάζεται νά άντιπαλαίση πρός τόν φοβερόν 

έχθρόν, πρός (94 9)

Κήτος θοάζον εξ’Ατλαντικής άλός.

'Η ’Ανδρομέδα πιθανώς τρέμουσα καί άγωνιώσα καί συμπαλλομένη πρδς έκά

στην κίνησιν τοΰ μέλλοντος αύτής σωτήρος αναμένει περιδεής τήν έκβασιν 

τής υπεράνθρωπου πάλης. 'Ο Περσεύς μετά πολλούς άγώνας, ούς λεπτομερώς 
διηγείται ό ’Οβίδιος, (Μεταμορφ IV, 706 — 735) κατόρθωσε νά καταπάλαί- 
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στ) τδ πελώοιον κήτος. Πάντα δε ταΰτα γίνονται βεβαίως όπισθεν τής σκηνής. 

Κήρυξ δέ τις πιθανώς ή άγγελος παρελθών μετά τινα χρόνον διηγείται πώς ό 

Περσεύς, ό (975) «πετάμενος ιερόν χνχ Διός αιθέρα γοργοφόνος», άλλοτε 
μέν ώς ό άετός τοϋ Διός καταπετόμενο; πλήττει διά τοϋ αδαμαντίνου ξί
φους τά νώτα μεταξύ τών λεπίδων και τάς πλευράς τοΰ τέρατος ύποδύων 

τό ξίφος μέχρι της λαβής, άλλοτε δέ άνυψουμενος φεύγει αύτός ταχύπτερος 

τοΰ θηρίου τά άπληστα δήγματα- πώς τό τέρας σκιρτών ότέ μέν έκπηδ^ της 

θαλάσσης, ότέ δέ βυθίζεται βάπτον τά κύματα διά τοΰ έρυθροΰ αίματος δπερ 

έξευ.δΓ καί πώς τέλος ό ηρως άποκεκμηκώς προσερεισθεΐς εΐς τινα βράχον 
κατεδάμασε τό κήτος, πληγάς κατενεγκών έπανειλημμένως (πρβ. Όβίδιον, 

ενθ. άν.). Βεβαίως ή περιγραφή αυτή τοΰ αγγέλου θά ήμιλλάτο πρός την πε- 
ρίφημον εκείνην παρ’ 'ίππολύτω διήγησιν περί τοΰ αγρίου τέρατος, δπερ έπη- 

νεγκε τόν σπαρακτικόν καί φοβερόν εκείνον ό'λεθρον τοΰ σωφρονεστάτου xod 

άγνοτάτου τών ηρώων (Ίππολ. 121 3)-

Αύτφ δέ σύν κλύδωνι και τρικυμία, 
κΰμ’ έξέθηκε ταύρον άγριον τέρας, 
οδ πασα μέν χθών φθέγματος πληρουμένη 
φρικώδες άντεφθέγγετ’, εΐσορώσι δέ 
κρεϊσσον θέαμα δεργμάτων έφαίνετο.

*0 Περσεύς μετά τόν δεινόν εκείνον αγώνα κεκμηχώς κα’ι έξηντλημένος 

εΐχεν άνάγκην άναπαύσεως. Τούς κόπους αύτοΰ ανακουφίζει κυρίως η συναί- 
σθησις οτι κατανικήσας τό τέρας καί έλευθερώσας την δυστυχή δεσμώτιν έ- 

πλησίαζεν είς τό τέρμα τών πόθων αύτοΰ. Άλλ’ δμως καί οί πρόσχωροι ποι
μένες, οΐτινες προσέδραμον βεβαίως είς τόν τόπον της πάλης, έπιδαψιλευου- 

σιν είς τόν ηρώα καί την ηρω'ίδα πασαν περιποίησιν καί πρός τοΐς άλλοις 

προσφέρουσι τροφήν, γάλα και οίνον (135)’

Πας δέ ποιμένων ερρει λεώς,' 
ό μέν γάλακτος κίσσινον φέρων σκύφος 
πόνων άναψυκτήρ’, ό δ’ άμπέλων γάνος.

Βεβαίως η ταχύπτερος φήμη διεβίβασεν έν βραχυτάτω χρόνω την εΐδησιν 

περί τής σωτηρίας της Ανδρομέδας είς τάνάκτορα τοΰ Κηφέως,τοΰ πατρός ·αύ 
της. Μετά δέ τινα χρόνον φθάνει πιθανώς καϊ ό ηρως μετά τής ήρω'ίδος. Γε

νική εινε η χαρά ή έπ'ι τη σωττρίη της Ανδρομέδας καϊ τή απαλλαγή τών 

άπό τοΰ κήτους συμφορών. Οί Αϊθίόπες εύφραίνονται καί ευωχούνται.. Πρώτη 
δέ φροντις τοΰ Περσέως, κατά τόν ’Οβίδιον, είνε νά ευχαρίστηση τούς θεούς 

προσφέρων θυσίας, θηλειαν βουν είς την Άθηνάν, μόσχον είς τόν 'Ερμήν καί 
ταΰοον είς τόν Δία, τόν πατέρα τών θεών καί τών άνθρωπων. Έν τοΐς άνα- 
κτόροις ψάλλεται ό ύμέναιος καί άν.τηχοΰσι χαρμόσυνα ησματα ύπό τούς 
ήχους τών μουσικών οργάνων. Ό γάμος τελείται- τό δέ συμπόσιον άρχεται

(136)·
Οί κατ’ οίκον άμφί δαϊτα και τράπεζαν. 
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Τ|εϊς κιρνώνται κρατήρες, ών ό μέν πρώτος έλέγετο τοΰ ’Ολυμπίου Διός κα^ 

τών ’Ολυμπίων θεών, ό δέ δεύτερος τών Ηρώων, ό δέ τρίτος, δ καί τέίειος 

(1 37) καλούμενος, τοΰ σωτήρος.
Ό Περσεύς μετά τής ’Ανδρομέδας είνε είς τό άκρον άωτον τής ευτυχίας 

(140)·

'Όσοι γάρ (λέγει ίσως δ Περσεύς) είς έρωτα πίπτουσιν βροτών, 
- . έσθλών ό’ταν τύχωσι τών δρωμένων,

ούκ εσθ’ όποιας λείπεται τόδ’ ήδονής.

Άλλ’ η ευτυχία σπανίως, καί δη έν ταϊς τραγφδίαις, είνε διαρκής καί 

άμικτος κακών. Οί ήρωες συχνότατα έπιλανθάνονται τίίς έκτελέσεως θρη
σκευτικού ττνος καθήκοντος. Έ δέ σθεναρά ΐε χαι άρτίπος Άτη ταχέως τι
μωρεί τήνυβριν. Κατά δέ τόν Εύριπίδην '(Αδή.Ιων άπνσπασρι·. 1027 Nauck), 

"Όταν δ* ΐδης πρδς ύψος ήρμένον τινά 
λαμπρφ τε πλούτφ και γένει γαυρούμενον 
δφρύν τε μείζω της τύχης έπηρκότα, 
τούτου ταχεϊαν νέμεσιν εύθύ προσδόκα.

"Ο Περσεύς, ώς εικάζω, έν τή εύτυχίη αύτοΰ έλησμόνησε νά έξιλεώση τόν 
Ποσειδώνα, δν είχε παροργίση τό μ.έν διά τόν φόνον τής Μεδούσης, ή'τις πριν 
καταληφθη ύπό τής έκδικήσεως τής ’Αθήνας ήτο ή καλλικομωτάτη πασών 

γυναικών καί ή ερωμένη τοΰ Ποσειδώνος’ τό δέ καί διά τόν φόνον τοϋ κή
τους. Δένή'ρ'κουν ταΰτα άλλ’, ώς εικάζω, προσέθηκε καί νέον τι άδίκημα φο- 

νεόσας ίσως άγαπητόν τινα υιόν ή προστατευόμενον τοΰ Ποσειδώνός, ή άλ 
λο τι άδίκημα διαπράξας έν τή μάχη ήν πιθανώς συνήψε πρός τούς οπαδούς 

τοΰ πρφην μνηστήρος (Άγήνορος ή Φινέως) ή τών μνηστήρων τής Ανδρομέ
δας. Διά τό νέον τοΰτο άδίκημα μετενόησε πικρώς, άλλ’ άργά πλέον" καί 

®ίς τοΰτο άναφέρεται δ στίχος (138)

Νεότης μ’ έπήρε και σθένος τοΰ νοΰ πλέον.

καί ό έκτος τοΰ ημετέρου άποσπάσματος,

’Εκείνος εΐ μέν μεΐζον ήδίκηκέ τι.,

*Η οργή τοΰ Ποσειδώνος είνε ακατάσχετος και άδιάλλακτος’ άπαιτεϊ τα· 
χεϊαν τήν έκδίκησιν. Ή δέ έκδίκησις αύτοΰ είνε φοβερά, ώς πάντοτε. Ό 

Περσεύς υπο των συμφορών κατακλύζόμενος προβλέπει τήν εναντίαν τής τύ
χης ροπήν καί μετά θλίψεως αναφωνεί άλλοτε μέν ότι τό μέλλον φοβίζει 
αύτόν, διότι τό έπερχόμενον κακόν είνε μεΐζον τοΰ παρόντος πάθους (146): 

’Η που τό μέλλον έκφοβεϊ καθ’ ήμέραν 
ώς τοϋ γε πάσχειν τούπιόν μεΐζον κακόν.

Άλλοτε δέ παραπονεϊται ότι αΐ συμφοραί έπισκιάζουσι τήν άλλην αύτοΰ 

εύτυχίαν (141):

Χρήμασιν γαρ εύτοχώ* 
ταϊς συμφοραΐος §’, ώί όρφς, όύκ ευτυχώ.
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Ή καταστροφή δέν άργεϊ νά συμπληρωθή καϊ νά εξαφάνισή οίανδήποτε ευ

τυχίαν αύτοΰ’ έπί δέ τή περιστάσει ταύτη λέγονται τά (149)

Ούκ εστιν οστις ευτυχής εφυ βροτών 
ον μή το βεϊον ώς τά πολλά συνθέλει

’7σως δέ ό χορός παρατηρεί (150):'

Τήν τοι Δίκην λέγουσι παΐδ’ είναι Διάς 
έγγύς τε ναίειν τής βροτών άμαρτίας.

Μετ’ ολίγον δέ φανερωτέρας γενομένης τής βαρείας συμφοράς τής έπιπεσου- 

σης έπϊ τόν Περσέα, ό χορός ένθεν μέν έξαίρει τό εύμετάπτωτον καϊ "άγχί- 
στροφον τής τύχης διά τών εξής (151):

Τό δαιμόνιου ούχ όράς
δπη μοίρα διεξέρχεται; 
στρέφει δ’ άλλους ά'λλοσ’ εις άμέραν.

"Ενθεν δέ άντιπαραβάλλει τόν πρώην όλβον κα'ι λαμπρότητα τοΰ ήρωος πρός 

τήν νΰν δυστυχίαν καί άθλιότητα, αϊτινες ταχέως έπήλθον κατ’ αύτοΰ όπως 

πνεϋμα ανέμου (152):

Ό μέν όλβιος ήν, τό δ’ άπέκρυψεν 
θεός έκ ’κείνων τών ποτέ λαμπρών* 
νεύει βίοτος, νεύει δέ τύχα 
κατά πνεΰμ’ άνεμων.

Έν τή μεταπτώσει ταύτν) τής τύχης ή μόνη παρηγορία, ό μόνος άνεξάν- 

τλητος πλούτος τοΰ βαρυδαίμονος ήρωος εινε ή πιστή αύτοΰ Άνδρομέδα(1 53)' 

Τών γάρ πλούτων οδ’ άριστος. (λέγει) 
γενναΐον λέχος εδρείν.

Καί είχε δίκαιον ό Περσεύς νά λέγρ τοϋτο περί τής ’Ανδρομέδας, ητις ούδό

λως ύπολειπομενη αύτοΰ κατά τήν γενναιοφροσύνην προαιρείται άπ’ εύγνώ- 
μονος ψυχής νά συμμερίζηται και τάς νόσους καί τά δεινά καί οίανδήποτε 
άλλην συμφοράν τοΰ άγαπητοΰ αυτί) άνδρός καί νά εύρίσκη ηδονήν έν τή 

συμμετοχή ταύτή(901):

Ήδδ δ’, ήν κακόν τι πράξη, συσκυθρωπάζειν πόσει 
άλοχον έν κοινφ τε λύπης ηδονής τ’ έγειν μέρος... 
σοί δ’ εγωγε και νοσοΰντι συννοσοΰσ’ άνέξομαι 
κα'ι κακών τών σών ξυνοίσω, κούδέν έστί μοι πικρόν.

Άλλ’ ό Κηφεύς πρό πολλοϋ μετανοήσας έπί τή αποδοχή γαμβρού,, οστις 

καϊ τήν ήρω'ίδα θέλει νά άπαγάγη εις ’Άργος, σκέπτεται ν’ άποσπάσγ καί 
άφαιρέση καϊ τήν μόνην αύτοΰ παρηγοριάν, τήν μόνην ελπίδα. Ίδιοτελής ών 

αύτός δέν άρέσκεται νά έ’χη γαμβρόν, ον θεωρεί τυχοδιώκτην κα'ι υβριστήν 

τών θεών, είς δέ επιμετράν τούτων καί ήπορηκότα (143)'
Χρυσόν (λέγει) μάλιστα βούλομαι δόμοις εχειν* 
κα'ι δούλος ών γάρ τίμιος πλουτών άνήρ, 
έλεύΟερος δέ χρεΐος ών ούδέν σθένει.

Ή εύδαιμονία κατά τόν Κηφέα συνίσταται είς τόν χρυσόν,

Χρυσού (λέγει) νόμιζε σαυτόν οίίνεκ’ εύτυχεΐν.

Προϊών δέ εξευτελίζει και πρός ούδέν τίθεται τάς ύπηρεσίας τοϋ ή’ρωος, περί 
ών ούδέ λόγος νά γίνηται θέλει.—Άπηλπισμένος ό Περσεύς, βαρυθυμών καϊ 

άγνοών τί νά πράξή (144)’

Αίαΐ (αναφωνεί), τί δράσω; πρός τίνας στρεφθώ λόγους ; 
άλλ’ ούκ &ν ένδέξαιτο βάρβαρος φύσις.

*0 παρωργισμένος ήρως άναμιμνήσκει βεβαίως ένταΰθα, δπως έν όμοια περι- 
στάσει ή Μήδεια (έν στ. 465) τάς υπηρεσίας άς προσήνεγκεν είς αύτόν, καϊ 
τάς άλλας αύτοΰ ανδραγαθίας. ’Ονειδίζει αύτόν διά τήν αγνωμοσύνην καϊ 
απιστίαν πρός άνδρα ευεργέτην, άντιπαραβάλλει τήν ιδίαν γενναιοφροσύνην 
πρός τήν ιδιοτέλειαν έκείνου (Άδ, άποσπ. 1051):

Εΐ τοΐς έν οϊ'κφ (παρατηρεί) χρήμασιν λελείμμεΟα, 
ή δ’ εύγένεια καϊ τό γενναΐον μένει.

Καϊ αδθις (1054):
Χρυσοΰ σε πλήθει, τούσδε δ’ ού χαίρειν χρεών ; 
σκαιόν τό πλουτείν καλλο μηδέν ε’ιδένάι.

"Οσον δέ διά τήν εύκλειαν λέγει, δι’ ήν μέ ονειδίζεις, ταύτην έγώ απέκτη

σα διά πλείστων πόνων (147) ·

Εύκλειαν Σλάβον ούκ άνευ πολλών πόνων.

*0 χορός οίκτείρων τόν Περσέα κα'ι συμπαθών πρός αύτόν (148), 

Ώ τλήμον (λέγει), ώς σοι τάς τύχας μέν ασθενείς 
έδωχ1 ό δαίμων, μέγα φρονοΰσι δ’ οί λόγοι.

'Ο ήρως εύρίσκεται είς τό άνώτατον σημεΐον τής δυστυχίας. 'Η μόνη αύ

τοΰ ελπίς, ύπέρ ής τόσα έ’παθεν, οσον ούπω άποσπάται. 'Η έρώσα άποχωρί- 
ζεται τοΰ έρώντος. Πολλάς ύπέμεινε δυστυχίας ό βαρυσύμφορος Περσεύς, άλ

λ’ ή τελευταία αύτη, ή έπαπειληθεΐσά, εινε δι’ αύτόν ή όδυνηροτάτη πα

σών. Έν τοιαύτή τινϊ καταστήσει εύρισκόμενος αγνοεί τί νά πράξή" άλλοτε 

αίτιάται έαυτόν, άλλοτε τούς άνθρώπους κα'ι άλλοτε τούς θεούς’ τήν άπελ- 
πισίαν αύτοΰ εκφράζει έν μονφδίιή πλήρει πάθους, έν ή τέλος καταράται τόν 
άδικον "Ερωτα, δστις τρώσας δύο εύγενεϊς καρδίας δέν συνεκπονεΐ αύταϊς, 

άλλ’ εγκαταλείπει (132)'

Σύ δ’ ώ τύραννε (λέγει) θεών τε κάνθρώπων ’Έρως, 
ή μή δίδασκε τά καλά φαίνεσθαι καλά, 
ή τοΐς έρώσιν εύτυχώς συνεκπόνει, 
μοχΟοΰσι μόχθους, ών σύ δημιουργός εΐ. 
Καί ταΰτα μέν δρών τίμιος θεός εσει’ 
μή δρών δ’ δπ’ αύτοΰ τοΰ διδάσκεσθαΐ φιλεΐν 
άφαιρεθήσει χάριτας αΐς τιμώσί σε.Είς τήν μονφδίαν ταύτην, ής δυστυχώς μόνον τό λείψανον τοϋτο διεσώθη, 
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άναφέρεται άχίζρ και ή παρ’ Άθηναίφ εί'δησις (XII, σ. 537 d), «δτι έν τφ 

τελευταιφ δειπνφ αυτός ό ’Αλέξανδρος έπεισάδιόν τι μνημονεύσας ’ έκ τής 
Ευριπιδβυ ’Ανδρομέδας ηγωνίσατο». Τάς έν τή μονφδίφ ταύτή κατά τοδ 

Ερωτος αιτιάσεις συμμεριζόμενος δ χορός, εξαιρεί και αύτός τό δεινόν τοϋ 
"Ερωτας κράτος καί τό άπιστον αύτοϋ (139) [Δεσπότην] :

Έρωτα δεινόν Ι'χομεν’έκ δέ τών λόγων 
έλοΰ τα βέλτισθ’, ώς άπιστον εστ’ έρως 
κάν τφ κρατίστφ τών φρένων άρχειν φιλεΐ.

Τά πράγματα, καθ’ δσον προβαίνουσι, δεινοΰνται. 'Ο πατήρ παροργισθείς 

ετι μάλλον διά τους πικρούς λόγους του Περσέως κα'ι ούδέν έννοών ν’ άκούσή 
περί αύτοϋ, παραλαμβάνει, ώς φαίνεται, την ’Ανδρομέδαν καί επιβάλλει εις 
αύτην νά μη έχη μηδεμίαν σχέσιν πρός τόν Περσέα, διότι τά τέκνα αύτής 

θά εΐνε νόθα δι’αύτόν (142)’·

Έγώ δέ (λέγει) παΐδας οδ σ’ έώ νόθους λαβεΐν* 
τών γνησίων γαρ ούδέν δντες ένδεεΐς 

νόμφ νοσοΰσιν· ο σε φυλάξασθαι χρεών.

Είς μάτην άγωνίζεται η ’Ανδρομέδα νά μεταπείσγι τόν άκαμπταν αύτής πα
τέρα, εις μάτην συνεκπονεϊ τω ήρωϊ πρός μεγίστην δυσαρέσκειαν τοϋ σκλη- 

ροϋ πατρός. Δέν θέλω, άντιπαρατηρεϊ έκεϊνος, νά έχω γαμβρόν άνθρωπον 
υβριστήν καί δη πτωχόν’ δέν θέλω ή θυγάτηρ μου μετά τοιαύτου άνδρός νά 
διέρχηται τόν βίον έν λύπγ καί στενοχωρά ’Έχω, έπιφέρει, άλλον άνδρα 

πλουσιότερου καί εύδαιμονέστερον νά σο'ι δώσω, ον καλώς κρίνουσα δέν θά 
διστάσγς ν’ άποδεχθής, Τοιαϋτα καί άλλα παρόμοια εΐπεν ό Κηφεύς έναν

τίον τοδ γαμβρού’ άλλ’ αί κύριαι κατηγορίαι, περ'ι άς περιστρέφεται δλος ό 
λόγος αύτοϋ εΐνε δύο, α) δτι ό Περσεύς διέπραξε μέγα τι άδίκημα, κα'ι β) 

δτι περιήλθεν είς άπορίαν. Πάντα τά μέχρι τοΰδε έξετασθέντα άποσπάσματα 
εΐνε λείψανα ήκρωτηριασμένα, έξ ών μόνον άτελεστάτην καί άμ.υδροτάτην 
ιδέαν δυνάμεθα,νά συλλάβωμεν περί τής έντυπώσεως ην ένεποίησέν ή τρα

γφδία, καί ών ή συναρμογή εΐνε κατά τό μάλλον και ήττον άμφίβολος. Κα- 

θαρωτέραν έννοιαν θέλομεν συλλάβγ έκ τής άπαντήσεως της ’Ανδρομέδας 

διασωθείσης έν άποσπάσματι πλήρει καθ’ εαυτό καί άρτίφ. ”Αν δέ ό Περ

σεύς μετά δικαίας άγανακτησεως άπαντήσας είς τάς άδικους αιτιάσεις καί 
κατηγορίας τοΰ Κηφέως έδείνωσε την θέσιν, η ’Ανδρομέδα έχει έπιχειρή- 

ματα ήρεμα μέν και ήπια, άλλ’ ούχ ήττον άξιοπρεπή, σεμνά καί συγκινη

τικά. Ό λόγος 'αύτής δπώς κα'ι έν άρχή εί'πομεν εΐνε ρητορικός άμα δέ φι
λοσοφικός καί ποιητικός. Έν μικ,ρφ συνενοϊ πάσας τάς άρετάς τοΰ τε πεζοϋ 
καί ποιητικοΰ λόγου.

«ΤΩ πάτερ (λεγει), ώφειλες μέν ου; έγώ λόγους θά εί'πω, τούτους σύ νά 
λεγγις* διότι αρμόζει νά σκέπτησαι σύ μάλλον η έγώ κα'ι νά λέγγς δπου εΐ

νε άνάγκη. Έπειδή δμως δέν πράττεις τοϋτο, υπολείπεται νομίζω έγώ έξ 
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άνάγκης αύτή νά εκθέσω τά δίκαια τούλάχιστον (πρβ. Άδ. άποσπ. 1024).

Έκεϊνος άν διέπραξε μεϊζόν τι άδίκημα, έγώ δέν είμαι άρμοδία νά τιμω

ρήσω αύτόν διά τοϋτο’ έάν δέ ήμαρτεν είς έμέ, έπρεπε νά τό αισθανθώ. 
Άλλ’ άγνοώ ί'σως έξ άφοοσύνης έγώ τοϋτο, δέν άντιλέγω’ άν δμως έξ άφρο- 

σύνης ή γυνή δέν δύναται νά κρίνη τά άλλα, περί τών έαυτής τούλάχιστον 

πραγμάτων ίσως δύναται νά κρίνη κάλλιον παντός άλλου. Άλλ’ άς υπο
θέσω δτι ήμαρτεν . ό άνήο μου’ τοϋτο τί άδικεϊ έμέ, λέγε.'Ο μεταξύ τών συ

ζύγων κείμενος νόμος έπιβάλλει είς μέν τόν άνδρα νά στέργη πάντοτε ήν έχει 
μέχρι τέλους’ είς δέ τήν γυναίκα δσα άρέσκωσιν είς τόν άνδρα ταΰτα νά 

πράττφ. Καί έκεϊνος μέν έδείχθη πρός-, έμέ τοιοϋτος οΐον ήξίουν αύτόν’ έγώ 

δέ άρέσκομαι είς πάντα είς δσα καί έκεϊνος.
Άλλά πρός έμέ μέν εΐνε χρηστός, ήπόρησεν δμως’ σύ δέ εκδίδεις με νΰν,ώς 

λέγεις, είς άνδρα πλούσιον, ΐνα μή διέρχωμαι τόν βίον λυπουμενη. Καί ποΰ 
εΐνε τοσαΰτα χρήματα, ώ πάτερ, άπερ ύπάρχοντά μοι δύνανται νά μέ εύ- 
φράνωσι μάλλον τοΰ άνδρός μου (πρβ. Άδ. άπυσπ. 1047) ; ή πώς εΐνε δί

καιον ή έντιμον τών μέν άγαθών ών ειχεν έκεϊνος έγώ νά λάβω τό μέρος 
μου, τής δ’ άπορίας καί δυστυχίας αύτοΰ έγώ νά μή λάβω μέρος κοινόν ;

Άλλ’ άς έξετάσωμεν (έξακολουΟεΐ), άν ό . νΰν με μέλλων νά λάβνι άνήρ 

(δ μή γένοιτο, Ζεΰ φίλε, ούδέ θά γείνη ποτέ, έφ’ δσον έγώ αισθάνομαι έν 

έμ,αυτή θέλησιν καί δύναμιν), άν ουτος πάλιν άπολέσφ τήν περιουσίαν του, 
θά μέ δώσγς είς άλλον άνδρα ; καί άν πάλιν έκεϊνος πάθγ τό αύτό, θά μέ 

έκδώσγς είς άλλον; Ποσάκις, πάτερ, θά έπαναλαμβάνης τά πειράματα ταΰ

τα τής τύχης έν τώ έμφ βίφ (πρός βλάβην μου); "Οτε ήμην έγώ κόρη, τότε 
ώφειλες νά ζητής δι’ έμέ τόν κατάλληλον άνδρα’ σύ τότε είχες τό δικαίω

μα τής έκλογής. Άφ’ ού δμως άπαξ μέ έδωκας, ή'δη εΐνε έμόν δικαίωμα 

πάτερ νά σκέπτωμαι περ'ι τούτου’ φυσικφ τώ λόγφ, διότι φοβοΰμαι μήπως 

κατά τήν άπαίτησίν σου καλώς κρίνασα τόν ί'διον έμαυτής βλάψω βίον.

Ταΰτα εΐνε (λέγει έν τφ έπιλόγφ) δσα ειχον νά εί'πω' ώστε μη με πρός 
τής Εστίας, μή με άποστερήσης άνδρός, μεθ’ ού συνήνωσας’ χάρις δικαία και 
φιλάνθρωπος πάτερ εΐν' αύτη ήν σε ζητώ. Εί δέ μή σύ μέν διά τής βίας θά 

πρ.άξγις δσα έπιθυμεϊς’ τήν δ’ έμήν έγώ τύχην θά προσπαθήσω νά φέρω 

δπως πρέπει άνευ αισχύνης».·
Άνεγνωρίσατε βεβαίως δτι τό άπόσπασμα τοϋτο εΐνε τό περ'ι ού ό λόγος, 

τό άνευρεθέν πρό τίνος χρόνου έν Παρισίοις. Τούτου τήν μετάφρασιν παρέθηκα 
ήμϊν άνωτέρω, άν καί πρώτος έγώ συναισθάνομαι πόσον άσθενής άπήχησις 

τοΰ έν τή άρχή άναγνωσθέντος ύμϊν πρωτοτύπου εΐνε ή μετάφρασις. αύτη. 
Τό άπόσπασμα τοΰτο έν μικρφ δύναται νά πάραβληθή πρός λόγον ρητορικόν 

τεχνικώτατα πεποιημένον. Τίς δέν άναγνωρίζει έν αύτφ τήν Αττικήν στω- 

μυλίαν, τοΰ στόματος τό στρογγύλον, δπερ καί αύτός ό πολεμιωτατος ’Αρι
στοφάνης έζήλωσεν ;—Οί στίχοι ρέουσιν ευκόλως καί φυσικώς’ ή δέ ρητορική
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Οβσις των >εξεων εινε τοιαύτ», ώστε ά^φεβάΤΑω ο ελεύθερος καί οδδενΐ 
δεηχφ συνεχόμενος πεζογοάφος >ύων τό μέτρον ήδύνατο νά εύρη κΛλιτέ- 

ραν.—Τό προοιμιον εινε σεμνόν καί άρμοδιωτατον ττρός τήν περίστασιν. Έν 

αυτω τϊ ν^ρωις υποδεικνύει εζπ^νιζιν Ttva, οτι ό πατήρ αύτής ύπό του πάθους 
άποτυψ*λουμενος  εζαιρει μονον τα άδικα του νυν δυστυ^ουντος γαμβρού, δέν 
θελει δε να εξεταση ούτε τας αλλας αυτού άρετάς ούτε τον έρωτα, 8ν η 
εύγενης γυνή έχει πρδς τδν χρηστόν μέν καϊ γενναΐον, άλλ’ άναξιοπαθοΰντα 
άνδρα αύτΑς. Τδν κυρίως λόγον διαιρεί είς δυο μέρη, δν έν μέν τφ πρώτφ 

εξελεγχει μετά πολλές πειθοΰς κα'ι δι’ ισχυρών επιχειρημάτων τάς ύποθετι- 

κάς κατηγορίας τοΰ πατρδς αύτΑς. κατά τοϋ Περσέως. Έν δέ τφ δευτέρφ 
άποδεικνυει άφ’ ενός μέν πόσον Αθελεν άδικηση αύτην δ πατήρ έκδίδων είς 

άλλον άνδρα, αφ’ ετερου δε παρατηρεί ό’τι δν δ πατήρ είχε δικαίωμα νά έκ- 
δώση αύτην δτε $το κόρη είς τδν άνδρα δν -ήθελε· τό δικαίωμα τοϋτο 

νΰν οτε εινε γυνή δεν ισχύει πλέον. Έν δέ τφ έπιλόγφ εύγενης πάντοτε, και 
ύπερηφανος καί άξιοπρεπης, άμα δέ συγκεκινημένη ούτως, ώστε νά μετα

δώσει την συγκίνησιν αύτΑς κα'ι είς τούς θεατάς, παρακαλεϊ τδν πατέρα νά 
μη άποστερηση τοϋ άνδρός δν άγαπ^.

’Αλλά ποιον άρά γε ίτο τδ άποτέλεσμα του άομοδιωτάτου είς την πε- 

ρίστασιν τούτου λόγου; Δυστυχώς ένταΰθα ούτε άπόσπαμά τι ύπάρχει ούτε 

άλλο τι δεδομένον’ ή δέ παράδοσις ούδέν άλλο λέγει η δτι ή ’Ανδρομέδα 
Ακολούθησε τδν Περσέα είς "Αργος. Άλλά πώς έπΑλθε τδ αποτέλεσμα τοϋτο 

έν τφ δράματι; Καθ’ ά εικάζω δ πατήρ δέν έκάμφθη ούτε έκ τών έπιχει- 
ρημάτων ούτε έκ τών παρακλήσεων τίίς ’Ανδρομέδας. Ή συνδιαλλαγή εινε 

πάντοτε δυσκολωτάτη. Ό πατήρ επιμένει, ώς πιστεύω, νά πράξη διά τ-ης 
βίας δ,τι δέν κατώρθωσε διά τΑς πειθοϋς. 'Οδέ Περσεύς δέν γνωρίζω άν δύ

ναται πλέον καταφυγών είς την κεφαλήν τΑς Μεδούσης ν’ άπολιθώση -ράν

τας τούς έναντιουμένους αύτφ. Τά πράγματα προελθόντα είς τδ άκρότατον 
σημεΐον ουτω περιεπλάκησαν, ώστε ό Γόρδιος ούτος δεσμός δέν λύεται άλλά 
κόπτεται. Ό Εύριπίδης κατά την παράδοσιν έν ταϊς τελευταίαις μάλιστα 

τραγφδίαις περιέπλεκε κα'ι έδείνου τά πράγματα ούτως, ώστε ούδεμιάς διε

ξόδου ύπαρχούσης μετεχειρίζετο κατά κόρον τδν έκ μηχανές θεόν, δι’ ού δέν 

διέλυεν, άλλ’ έκοπτε τάς περιπλοκάς (ιδ. Μυλλέρου ίστ. έλλ. φιλ. σ. 162, II). 

ΙΙιστεύω λοιπόν δτι δπως έν τόσαις άλλαις τραγφδίαις, ούτω κα'ι ένταΰθα 

παρεισάγεται δ έκ μηχανης θεός, οΐον Άθηνά τις, κελευων τδν μέν' Κηφέα 

ν’ άφηση την ’Ανδρομέδαν ν’ άκολουθηση τδν Περσέα είς "Αργος, διότι αύτη 

Α λύσις εινε πεπρωμένη ύπδ τών άθανάτων θεών, τδν δέ Περσέα συμβου- 
λεύων νά έξιλεώση τδν Ποσειδώνα και νά ένθυμΑται πάντοτε δτι εινε ύπδ 

τδ κράτος τών θεών. ’Ίσως δέ δ χορός έξερχόμενος έπεϊπε τούς συνήθεις ε

κείνους αναπαίστους:

Πολλών ταμίας Ζευς έν’Ολυμπφ, 
πολλά δ’ άέλπτως κραίνουσι θεοί· 
και τα δοκηθέντ’ οδκ έτελέσθη, 
τών δ’ άδοκητων πόρον ηύρε θεός. 
Τοιόνδ’ άπέβη τόδε πράγμα.

Τοιαύτη εινε κατά την γνώμην μου η ’Ανδρομέδα τοϋ Εύριπίδου. ”Αν 

παρέστησα αύτην ώχράν και άσθενΑ, τδν δέ Περσεα ωχροτερον τοΰ όεοντος, 
τοϋτο άποδοτέον μέν κα’ι είς τά πενιχρά καί άτελΑ αποσπασματα καϊ δε- 

δομ-ένα, έφ’ ών έστηρίχθην’ άλλά κα'ι είς την έμην άδυναμιαν καϊ απειρίαν. 

Τοϋτο δέν λέγω έκ μετριοφροσύνης θηρευούσης έπαινον, άλλ’ ύφ’ Ας έχω εγω 
συνειδήσεως τοΰ πράγματος. ’Αναπλάσατε διά τΑς φαντασίας, δσοι εζ υμών 
έτύχετε ποιητικωτέρας φύσεως, κα'ι τά άλλκ μέρη τΑς τραγφδιας εχοντες 

ώς ύπόδειγμα τδ περί ού δ λόγος άπόσπασμ,α, καϊ τότε θελετε κατανόηση 
άφ’ ενός μέν την άτέλειαν τΑς έμΑς άναλύσεως, άφ’ ετερου δέ την δικαιο

σύνην τών άρχαίων κρινόντων την Άνδρομ,έδαν ώς μ.ίαν τών καλλιστων τρα
γφδιών.—Ούχ Α^τον έν τγ5 άνωτέρφ συγκολλήσει κα'ι συναρμογΑ ούδέν τών 

σωζομένων άποσπασμάτων παρέλιπον, άν και πολλά αύτών εινε τοιαΰτα, 

ώστε δύνανται νά λεχθώσι και κατά ταύτην κα'ι κατ’ έκείνην την περι- 
στασιν Α δυσκόλως συναρμόζονται. Δύο δέ μ.όνον, οΐον τδ ύπ’ άριθ. 154 :

Τό ζην άφέντες τό κατα γην τιμώσί σου' 
κενόν γ’· δταν γαρ ζή τις, ευτυχεί Κρέον.

δπερ προφανώς άνηκετ είς την ’Αντιγόνην, και τδ ύπ’ άρ. 145 :

Μη τόν έμόν οΐκει νοΰν· έγώ γαρ άρκέσω.

δπερ δέν γνωρίζω έίς ποιαν μάλλον περίστασιν αρμόζει’ τά δύο, λέγω, ταΰτα 

δέν Αδυνηθην νά συναρμολογήσω. Τά λείψανα ταΰτα εινε διάφορα την αξίαν' 

ένταΰθα μέν παρατηρεί τις πολυτελές καϊ λαμπρόν κιονόκρανον' έκεϊ δέ λί

θον ούτω περιεφθαρμένον, ώστε δέν γνωρίζει τις ποϋ κα'ι πώς νά συγκόλληση 

αύτόν. Άλλ’ δμως καϊ ταΰτα καϊ εκείνα εινε ολίγα συντρίμματα Απολωλό
τος μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος’ άν δέ νϋν άντϊ τοΰ λαμπρού τουτου με

γάρου άναπαρίσταται ύμϊν καλύβη πενιχρά, εύχομαι δπως νέος τις Εύριπι» 
δης, φιλόσοφός τε καϊ φιλόλογος καϊ ποιητης όπως καϊ έκεΐνος, έκ τών παρ’ 
Αμΐν ποιητών αναφανείς, άποδώση την προσηκουσαν Θέσιν είς την δεσμώτιν

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΒΣ.
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TO ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΑΡΓΑΪΟΣ

Ήγγελθη έπ’ εσχάτων οτι το παρά τζ,ν Καισαρείαν της Καππαδοκίας δρος 
ηφαιστείου καταγωγές ό Άργαϊος, ηρξατο και πάλιν άναπέμπον έκ διαλειμ

μάτων καπνόν καί φλόγας άπδ των αρχών τοϋ νέου έτους.

Ο Άργαϊος έθεωρεϊτο ύπδ τών αρχαίων ώς τδ υψηλότατου πάντων τών 
τ$5ς Μικρές ’Ασίας όρεων ώς ιστορεί ^Στράβων (IB',538), «άνέκλειπτον χιόνι 
την ακρώρειαν έχονβ.Οί δέ εΐς αύτδ Αναβαίνοντες, τινές ολίγοι ένεκα τοΰ δυς- 

προσιτου, κατωπτευον έκ της κορυφής αύτοΰ έν εύδίφ Αμφότερα τά πελάγη 
και τον Ευξεινον κα'ι την θάλασσαν της Κύπρου. Κατά δέ τούς πρόποδας 

βοΰ ορούς εκειτο η Καισάρεια η πρδς τφ Άργαίφ, ·ητις και Ευσέβεια καϊ Μά- 
ζακα έκαλεϊτο.

Η Ηφαιστειώδης κατάστασις τοΰ ορούς Άργαίου $ν γνωστή άπδ τών Αρ
χαιότατων χρόνων. Κα’ι έ'χομεν μέν σαφή την μαρτυρίαν τοϋ Στράβωνος, λέ· 
γοντος (έ'νθ’ Ανωτέρω) «Καί τά κύκλφ δέ χωρία έχει τελέως αφόρα κα'ι ά- 

γεωργητα, καιπερ δντα πεδινά’ άλλ’ έ'στιν Αμμώδη καί ύπόπετρα' μικρδν δ’ 
έτι προίοΰσι καί πυρίληπτα πεδία, καί μεστά βόθρων πυρδς έπι σταδίους πολ

λούς ώστε πόρρωθεν ή κομιδη τών έπιτηδείων. Κα'ι τδ δοκοΰν δέ πλεονέκτη

μα παρακείμενον έχει κίνδυνον’ Αξύλου γάρ ύπαρχούσης σχεδόν τι άπάσης 
τ^ς Καππαδοκίας, δ Άργαϊος έ'χει περικείμενον δρυμόν, ώστε έγγύθεν ό ξυ- 

λισμδς πάρεστιν’ Αλλ’ οί υποκείμενοι τω δρυμφ τόποι, καί αύτοί πολλαχοΰ 
πυρά ε'χουσιν’ άμα δέ καί ύφυδροί εΐσι ψυχρώ ύδατι, ούτε τοΰ πυρός ουτέ τοϋ 
δδατος εις την επιφάνειαν έκκύπτοντος,ώστε καί ποάζειν την πλείστην.’Έστι 
δ’ οπού καί ελώδες έστι τδ έ'δαφος καί νύκτωρ έξάπτονται φλόγες άπ’ αύτοΰ. 

Οί μεν ο3ν έμπειροι φυλαττόμενοι τδν ξυλισμδν παιοΰνται, τοΐς δέ πολλοϊς 
κίνδυνός έστι καί μάλιστα τοΐς κτηνεσιν έμπίπτουσιν εϊς άδηλους βόθρους 

πυρός».

Άλλά καί άλλην έχομεν αψευδή μαρτυρίαν, σαφεστάτην δέ ταύτην, ης ού- 
δεις τών περιηγητών τών γραψάντων περί Άργαίου ποιείται μνείαν. *Η  μαρ" 

τυρία δ’ αυτή είναι τά νομάσματα της πόλεως Καισαρείας. ’Εν τοΐς πλείοσι 

τούτων έν τφ όπισθεν ύπάρχει κεχαραγμέναν τδ δρος, δπερ πολλάκις παρί- 
σταται έξερευγόμενον φλόγας καί καπνόν. Άπεικόνισμα ενός τών νομισμάτων 

τούτων, κοπέντος έπ’ι τοΰ αύτοκράτορος Σευηρου Αλεξάνδρου παρατίθημι Α
μέσως κατωτέρω.

AY Κ CEOYH ΑΑΕΗΑΝΔΡ. Προτομή τοΰ αύτοκράτορος πρδς δεξιά. 

"Οπ. ΜΗΤΡΟΠ KAIG ΕΤ 7'. Ό Άργαϊος έκβάλλων φλόγας. Χαλ. 7.

Τδ ήφαίατειον τοΰ ορούς Άργαίου υπήρξε βεβαίως τδ κέντρον εκρήξεων 
επανειλημμένων, διότι ό πέριξ τόπος φαίνεται δλως ηφαιστειώδης. Καί άπδ 

τών Αρχαίων δέ χρόνων αναφέρεται οτι τά έλη τά περί την πόλιν Καισαρείαν 
είσί πυρίληπτα (Στράβων IB', 538 § 9).

Ό μέγας κώνος τοΰ Άργαίου ύψοϋται σήμερον κανονικός, η δέ κορυφή αύ

τοΰ σύγκειται έκ τραχυτών, βασανιτών (basaltes) καί Αρχαίων πυριγενών πε
τρωμάτων, άνά δέ τάς κλιτύας αύτοΰ ύπάρχουσι πλεϊστοι λόφοι οΐτινες καί 
αύτοί εΐσι δευτερεύοντα ηφαίστεια σχηματισθέντα δτε δ συντελεσθεις ηδη 

μέγας κώνος παρενέβαλλε προσκόμματα ένεκα τοΰ ύψους είς την έκ τ-ης κο
ρυφής έκροην της λάβας. Έκ τών δευτερευόντων δέ τούτων ηφαιστείων δυο 

άπετέλεσαν άληθη δρη τά καλούμενα Άλη δάγ καί Ίλάν δάγ.

Έν τούτοις καί παρά την ηφαιστειώδη ταύτην κατάστασιν τοΰ ο'ρους εκ 
τ·ης ιστορίας δέν γινώσκομεν καταστροφάς ώς τάς τοΰ Βεσουβίου προξενηθει- 

σας εΐς την πέριξ χώραν. Σεισμοί όμως συχνά έπανεϋ.ηφθησαν καί δ τελευ

ταίος δ γενόμενος τ^ 1 Αύγούστου 1835 δύο ώρας πρό. της Ανατολής τοϋ 
ηλίου πολλάς προύξένησε ζημίας. Τότε καί μιναρέδες κατέπεσον έν τοΐς πέριξ 

χωρίοις καί οίκίαι έκρημνίσθησαν καί εξακόσιοι vj καί επτακόσιοι άνθρωποι 

έφονεύθησαν. Εκρήξεις δ’ έγένοντο συχναί έτι καί κατά τάς ημέρας ημών. 
Γέροντες δ’ έκ της κωμοπόλεως αγίου Κωνσταντίνου άπεχούσης δύο ώρας 

πρός τό νοτιοανατολικόν μέρος τοΰ όρους διηγούνται, καθ’ ά έπιστελλει μοι δ 

φίλος κ. Παύλος Καρολίδης έκ Σμύρνης, δτι δίς κατά τόν αιώνα τούτον εν
θυμούνται τόν Άργαϊον έκβάλλοντα φλόγας. Ή δέ τελευταία έ'κκρηξις έγενετο 

τω 18 6 6.
‘Η Ανάβασις τοΰ όρους είναι λίαν δυσχερής. Βλεπόμενος Απδ της Καισα

ρείας δ Άργαϊος φαίνεται δικόρυφος, κατά τδ πλέον δέ τοΰ τρίτου κεκαλυμ- 
μένος ύπδ αιωνίων χιόνων. Άπό της κωμοπόλεως τοΰ αγίου Κωνσταντίνου η 
ανατολική κορυφή φαίνεται όμαλη καί γραφικωτάτη, εντεύθεν δ’ έγένοντο 

καί αΐ δύο ύπό περιηγητών άναφερόμεναι Αναβάσεις, η τοΰ "Άμιλτων τφ 

1837 (Researches τόμ. II σ. 270) καί η τοϋ Τσιχατσέφ τφ 1848 (Asie mi- 
neure g^ographie physique σ. 482). Άμφότεροι διηγούνται δτι τραχυτικά πε

τρώματα καί πόρφυρος εύρίσκονται πανταχοϋ, Η δέ χιών καλύπτει καί έν 

μέσφ τοΰ θέρους δλον τόν κώνον τοΰ Άργαίου. Τό διά τού βαρομέτρου ύπο- 
λογισθέν ύψος είναι κατά μέν τόν Άμιλτώνα μέτρα 3961 κατά δέ τδν Τ,σι- 
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χατσέφ 3841 άνωθεν τίίς επιφάνειας της θαλάσσης. 'Ο Γάλλο; Texier (Asie 
mineure σ.545) διηγείται οτι ήθέλησε καί αύτός ν’ άναβή τόν Άργαΐον άλλά 

δέν ηδυνηθη νά εύρη οδηγόν, διότι έκ τυχαίας άσθενείας συνέβη ν’ άποθάνη 

άμερικανός τις ιεραπόστολος δστις τάς ημέρας έκείνας έπεχείρησε την άνάβα- 
σιν, έν τοΐς πέριξ δέ διεδίδετο δτι άπέθανεν έζ άσφυζίας, καθ’ δτι έλλείπε1 
δήθεν δ άήρ έν τί) κορυφή τοΰ δρους καί ούδείς ήτο διατεθειμένος νά έπανα- 

λάβη τό πείραμα.

Σήμερον άνά τήν βόρειον κλιτύν τόϋ δρους ύπάρχουσι θεριναί βοσκαΐ 

Τεχιρ καλούμεναι έ'νθα διαμένουσιν οί ποιμένες έξάγοντες έκ της αυτόθι φυό
μενης άφθονου τραγακάνθης είδος κόλλας. Άλλ’ άπό τοΰ μ.ηνός ’Οκτωβρίου 
μέχρι Μαρτίου καταλείπουσι τάς βοσκάς ταύτας καί κατέρχονται είς τά 
χειμάδια, τό δέ δρος καλυπτόμενον μέχρι τών προπόδων ύπό χιόνων έχουσών 

πάχος ένός μέχρι δύο μέτρων είναι δλως άπρόσιτον εις τούς άνθρώπους."

Αί φλόγες καί ό καπνός τοΰ Άργαίου είναι θεαταί σήμερον έκ πάντων 
τών περικειμένων χωρίων, ιδίως δέ έκ τοϋ Άνδρονικίου, άπέχοντος τρεις ώρας 

πρός τό βορειανατολικόν μέρος’ άλλ’ ενεκα της δριμύτητος τοΰ χειμώνος ού- 
δείς δύναται νά πλησιάση δπώς έπιστείλη άκριβεστέρας ειδήσεις. Πρός τοϋτο 
δέ πρέπει ν’ άναμείνωμεν την τήξιν τών χιόνων, δτε έλπίζομεν οτι θά γνω- 

σθώσι πλείονκ τών ένταΰθα προχείρως σημειωθέντων.

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΙΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ EDMONDO DE AMICIS *

Β'

*Ητο τό θέρος τοϋ 1816, δτε η φήμη τών ληστρικών κατορθωμάτων πε- 
ριέτρεχε την Ευρώπην, κατά τάς άξιομνημονεύτους έκείνας ημέρας δτε ό 

Πιετροπάολος έ'φερεν έν τφ θυλακίφ την σιαγόνα έλευθερόφρονος φέροντος 
ύπογένειον οΐον ό Ναπολέων, δτε είς Μοντεμιλέττον ένεταφιάζοντο ζών- 

τες ύπό σωρόν πτωμάτων δσοι ήθελον φωνάξει ζητώ η ’Ιταλία, δτε έν Βιέστι 
έτρωγαν τάς σάρκας τών χωρικών τών άντιτασσομένων εις τάς διαταγάς τών 
δημίων των, δτε δ συνταγματάρχης Νέγρης παρά τό ΙΙοντελανδόλφον έ'βλεπε 

κοεμάμενα είς τά παράθυρα ώς τρόπαια αιμοσταγή μέλη στρατιωτών’ δτε 
δ δυστυχής ύπολοχαγός Βάτσης πληγωθείς καί αίχμαλωτισθείς άπέθανε 
μετά οκτώ ωρών φρικτάς βασάνους, δτε δμιλοι ό'χλου έμμανώς έξήρχοντο διά 
νυκτός τών χωρίων μέ δ^δας άνά τάς χεϊρας ΐνα ύποδεχθώσιν έν θριάμ-βφ 

"13ε σελ, 79.

τούς ληστάς, δτε έπυρπολοΰντο άγροί, κατεδαφίζοντο οίκίάι, συνελαμβάνοντο 

δλόκληροε οίκογένειαι, δτε έτελοϋντο απαγχονισμοί, στρεβλώσεις, άκρωτη- 

ριασμοί καί δτε ΐνα διατηρηθώ καί αυξηθώ -fl άθλια αύτη σφαγή, ήρχοντο έκ 
τής δεξιάς τοϋ Τιβέρεως όχθης δπλα, χρήματα καί εύλογίαι.

Μία τών τελευταίων ημερών τοϋ ’Ιουλίου όλίγον μετά τήν άνατολήν τοϋ 
ήλιου έ'φιππός τις καραβινοφόρος έπορεύετο διά έρημου τινός πεδιάδος τής 

έπάρχίας Καπιτανάτα πρός τόν άγιον Σεβήοον" είχεν άνκχωρήσει τήν νύ

κτα έκ τής πόλεως ταύτης ΐνα φέρη διαταγήν τινα τοϋ συνταγματάρχου 
πρός τόν διοικητήν μεταβατεκοΰ τίνος άποσπάσματος. Είχε δέ ύπό τήν στο
λήν τήν άπάντησεν εις τήν διαταγήν ταύτην, έν η ό διοικητής έλεγεν δτς 

θά μετέβαινε τάς οκτώ τής πρωίας είς κρησφύγετόν τι τοΰ έγγύς δρους ένθα 
έ'μαθεν δτι ήτο δλημέριον ληστών οΐτινες άπό τίνος έζήτουν τά μέρη έκεΐνα. 

'θ κομιστής τής έπιστολής ήτο άνθρωπος τριάκοντα περίπου έτών, υψηλός, 
ισχνός, έ'χων οφθαλμούς μικρούς καί λαμποκοποΰντας καί μύστακας όξεΐς. 
Είχε δέ μεταξύ τών όφρύων τήν εύθεΐαν έκείνην γραμμήν, ήτις δεικνύει άν

θρωπον περίφροντιν’ ή φυσιογνωμία του έδείκνυε πρόωρον σοβαρότητα,είς τήν 

οποίαν ό μέγας δίκωχος μελανός πίλος έ'διδεν οίονεί άντανάκλασιν μελαγ
χολίας’ τό δέ ψυχρόν σχήμα του καί αί σύντομοι καί έλευθεριαι κινήσεις του 

έφανέρωνον ψυχικήν δύναμιν άνταποκρινομένην είς τάς άνάγκας τής έποχής 
καί τοϋ τόπου. Έβάδιζε καλπάζων δι’ όφιοείδοΰς άτραποϋ, στρέφων δτέ μέν 

τήδε, δτέ δέ κάκεΐσε τήν κεφαλήν καί παρατηρών τάς έγκαταλελειμμένας 

βοσκάς, τά κρημνώδη ορη, τόν φαεινότατον ούρανόν,άκροωμενος άντί παντός 
άλλου θορύβου τό κάλπασμα τοΰ ΐππου του καί τόν κροταλισμόν τοϋ ξί

φους ταυ.
Αί'φνης έν ώ διήρχετο έν μέσφ δύο υψηλών καί πυκνών αιμασιών είδε 

λάμψιν καί ήκουσε πυροβολισμόν*  ένφ δέ στρέφει τόν ΐππον καί δράττεται 

τοΰ πιστολιού, ό ΐππος κλονεΐται’ έν ώ καταβιβάζει τήν κεφαλήν νά ίδή άν 

έπληγώθη, αισθάνεται δτι συλλαμβάνεται έκ τών όπισθεν’ έν φ δέ στρέφε

ται πρός τά όπίσω, άνθρωπός τις έκπηδ^ τών^^μφν, δθεν έξήλθεν ό πυρο

βολισμός καί επιτίθεται κατ’ αύτοΰ, ό'πισθεν δ’ εκείνου, ώς σκιά, καί τρίτος. 

Δέν έ'λαβε καιρόν οΐίτε νά πυροβολήση ούτε , νά πηδήσή πρός τά όπίσω, ούτε 

νά προφυλαχθή’ ήναγκάσθη ν’ άφιππεύση καί τόν έξήπλωσαν κατά γής. Κα^ 
τότε έπεχείρησε ν’ άντισταθη, περιεστράφη, έκτύπησεν, έ'δηξεν, άλλά δέν 

ήδυνήθη νά έγερθή’ άποκαμών δέ ύπέκυψε καί άφησε νά τόν άφοπλίσωσιν. 
Άλλ’ έν τή ορμή δμως τής διαμάχης κυκλωθείς ύπό νεφέλης κονισάλου ήδυ

νήθη διά ταχυτάτου κινήματος νά θέση τό γράμμα είς τό στόμα, χωρίς οί 

προσβαλόντες αύτόν νά ένοήσωσί τι. ’Έδεσαν τάς χεΐράς του ό'πισθεν, τόν 
ή'γειραν, έκρέμασαν έν βία καί άποτόμως είς τόν λαιμόν του τό ξίφος, τόν 

κυλινδρικώς περιτετυλιγμένον μανδύαν, τό έπί τοΰ έφιππίου μαρσύπιον, έ'συ- 
ραν τόν ΐππον ό'πισθεν τής αιμασιάς καί έ'πειτα έπροχώρησαν διά μέσου τής 
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πεδϊάδος, ώθοΰντες αύτόν τεταραγμένον καί κλονούμενον μετά σατανικού 

πατάγου βλασφημιών, άπειλών, κτυπημάτων καί καγχασμών.
Μετά δρόμον ήμισείας ώρας, άρκετά μακράν -ί^δη της δημοσίας όδοΟ ώστε 

νά μη φοβώνται νά καταληφθώσι έβράδυναν τό β^μα. Είχον φθάσει εις τούς 
πρόποδας τών όρέων έν μέσφ δένδρων, εις τόπον ένθα δέν έφαίνοντο πλέον 

ούτε οίκίαι, ού'τε καλύβαι, ούτε ούδέν άλλο ί'χνος κατοικίας. Ό καραβινο- 

φόρος κλίνων ύπό τό βάρος της πανοπλίας του δέν έδείκνυεν ούτε φόβον οΰτε 

οργήν, τό δέ πρόσωπόν του, ωχρόν άλλ’ ό'χι καταβεβλημένου, έμαρτύρει ψυ

χήν γνωρίζουσαν νίδη την τύχην, ητις την περιέμενε καί καρδίαν έτοίμην νά 

την δεχθνί. Δέν άγνόει ό'τι τό νά πέση είς χεΐρας ληστών κατά τάς ημέρας 
τών σκληρών αύτών αντεκδικήσεων ίτο ταύτόν τω θανάτφ διά τοϋτο ύπνίρ- 
χεν νίδη πως έν αύτφ ή κρίσιμος γαληνη τοΰ θανάτου, καί άν τις ήγνόει 

τοϋτο βλέπων αύτόν καί μόνον είς τούς οφθαλμούς θά έλεγεν’βαύτός ό άνθρω
πος οδηγείται είς σφαγήν». *0  προπορευόμενος αύτοΰ ληστης έστρέφετο 'άπό 

καιρού είς καιρόν και έ'ρρεπτεν έπ’ αύτόν βλέμμα μετέχον περιεργείας καί υπο
ψίας, δ δέ παρ’ αύτόν περιπατών, δστις έφαίνετο ώς αρχιληστής, προσέβλε- 

πεν έπίσης ότέ μέν τόν αιχμάλωτον, ότέ δέ τόν σύντροφον καί άντηλλασσε 
μετ’αύτοΰ μειδίαμα θριάμβου.

-— Νά, είπεν, αί'φνης κρεμών τό δπλον του είς τόν λαιμόν τοϋ καραβι- 
νοφόρου, βαστά μού το.

—- Βάστα καί τό ’δικό μου, προσέθεσεν ό προπορευόμενος και έκαμε τό 

αύτό.
— Καί σύ ; ηοώτησεν ό άρχιληστης στρεφόμενος πρός τόν τρίτον ληστην, 

δστις νίρχετο κατόπιν καί δστις έφαίνετο νεότερος τών άλλων.
— Έγώ ; άπηντησεν έκεΐνος, προτιμώ νά τό κρατώ, ούτε κάν αισθά

νομαι τό βάρος του !
* — Πανούργε ! ύπετονθόρισεν ό άλλος ρίπτων έπ’ αύτοΰ βλέμμα περιφρο- 

νησεως" έπειτα στρεφόμενος πρός τον καοαβινοφόρον είπεν αύτφ κτυπών αύ
τόν διά της χειοός έπί τοΰ $μου. Α.ί' ! φίλε ! τώρα θά μάς εί'πης ποΰ έπη- 

γαςνες.

Ό καραβινοφόρος δέν άπηντησεν.

—’Ώ ! ώ! έφώνησεν ό ληστης κύπτων δια νά λάβη μικρόν κλάδον, η'κου- 
σες ; και τφ έ'δωκε δι’ αύτοΰ κτύπημα έπί της χειρός.

Ό καραβινοφόρος έπροχώρησε χωρίς ν’ απάντηση.
— Θά όμιλησης, κακομοίρη μου, έπανέλαβεν δ λνιστης ρίπτων μακράν 

την ράβδον. "Ολοι αρχίζουν δπως σύ, καί σύ δμως θά τελειώσγς δπως οί άλ; 

λοι· ’Έχεις καί σύ κρέας καί κόκκαλα. ’Όταν άρχίσωμεν τά βασανιστήρια, 
θά φωνάζης καί σύ' έ'ννοια σου !

Ταΰτα δέ λέγων τόν ώθησε διά νά τόν κάμη νά διαβη μονοπάτίον κεί

μενον παραπλεύρως ρύακος1 έπορεύθησαν έπ: ολίγον ό εις κατόπιν τού άλλου, 

ίπειτα διίίλθον μικράν τινα γέφυραν, διέβησαν κάτω λοφίσκου καί νίρχισαν 

ν’ άναβαίνωσι στενήν ατραπόν έπί κρημνώδους καί άνωφεοικοΰ ό'ρους. Ό κα- 

ραβινοφόρος άποπνιγόμενος άπό τούς αορτήρας τών δπλφν, άμηχανών διότι 
είχε δεδεμένας τάς χεϊράς, πιεζόμενος ύπό τνίς στολής, κάθιδρος, ανέβαινε 

μετά κόπου, προσκόπτων έπί τών πετρών πίπτων έπί τών γονάτων καί εγει

ρόμενος μετά κόπου διά νά πέση πάλιν, καί οί λησταί τόν έκτύπων, τόν 

έκακομεταχειρίζοντο, τόν ωθούν'διά λακτισμάτων, περιπαίζοντες αύτόν καί 

φωνάζοντες.
—.’Έλα, δειλέ ! γύρισε ! δταν σείς μάς πιάνετε μάς δένετε είς τά άλογά 

σας! Ήλθε τώρα καί η ίδικη μας σειρά.
ςΤό τέλος προσεχώς).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΟΛΥΜΡίΑΚΑΙ ΑΝΑίΚΑΦΑΙ

’Αποβλέπων τις είς τά μέχρι τέλους της δ' περιόδου εύρεθέντα πλαστικά 

έργα δέν έδύνατο νά έλπίζη πολλά περί μελλόντων ευρημάτων, τούλάχιστον 
περί ευρημάτων δυναμένων νά ποιησωσι κρότον έν τοΐς άρχαιολόγοις καί καλ- 

λιτέχναις, ώσπερ έν τοΐς προηγουμένοις έτεσι. -Τούτου^δζαί'τιον εϊνε, δτι τά 
σπουδαιότατα τών έν τγί Άλτει μαρμάρινων έργων, ιδίως τά τών αετωμά

των τοΰ ναοΰ τοϋ Διός, είχον ανακαλυφθώ. Καί ναι μέν έλλείπουσι πολλά 

τεμάχια πρός συμπληοωσιν τούτων καί μάλιστα κεφαλαί, άλλ’ η πείρα έδί- 

δαξεν ημάς δτι τά τεμάχια ταΰτα εινε ώς έπί τό πλεΐστον έντετειχισμένα 

έντός τών ευτελών εκείνων καί ταπεινών μεταγενεστέρων οικημάτων, άτινα 
ού μόνον έπεσκέπαζον άπαν τό ιερόν της ’Άλτεως έδαφος, άλλ’ άτυχώς καί 
πολύ πέραν αύτοΰ έπεκτείνονται, ώστε καθίσταται άδύνατος -η ολοσχερής 

άποκάλυψις καί καθαίρεσις αύτών. Έν τούτοις αί άπό τνίς 3 ’Οκτωβρίου 
λήξαντος έτους άρξάμέναι έργασίαι παρηγαγόν μέχρι τοΰδε είς φώς ίκανώς 
σπουδαία έργα, ών τά κυριώτερα είνε τά έξης:

Τη 8 ’Οκτωβρίου άνεκαλύφθη έν τγί Στο^ της Ήχους άκέφαλον άγαλμα 

Τύχης, φερούσης τά γνωστά αυτί!; σύμβολα, πηχυν, οΐ'ακα καί τροχόν, Είνε 
δέ έπανάληψις έτέρας, εύρεθείσης κατά τό πρώτον έτος τών άνασκαφών, ^ς 

υστερεί κατά τι ώς πρός την έργασίαν. Άμφότερα δέ είνε ρωμαϊκά έργα, 
άντίτυπα βεβαίως έλληνικοΰ πρωτοτύπου, καί έκόσμουν πιθανώς την Κρυ
πτήν λεγομένην είσοδον τοΰ Σταδίου.

Τίί 17 δέ τοΰ αύτοΰ μηνός εύρέθη κεφαλή ‘Ρωμαίου αύτοκράτορος, πι

θανώς τοΰ Τίτου, στερούμενη τοΰ άκρου τις ρινός, τοΰ στόματος καί τοϋ πώ- 
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γωνός. Προσηρμόσθη δέ εϊς κορμόν τινα φέροντα θώρακα κεκοσμημένον διά' 

Νηρηίδων, ίπποποτάμων καί δελφίνων και εύρεθέντα κατά την γ' περίοδον 

τδν άνασκαφών έπι τοΰ κρηπιδώματος τοϋ Μητρώου, ένθα έπί τών χρόνων 

τοϋ Παυσανίού δέν ΐστατο πλέον τό άγαλμα τής Μητρός τών θεών άλλ’ αν

δριάντες 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων.
Μετά δύο δ’ ημέρας άνεκαλύφθη νεανική κεφαλή τών τοϋ άνατολικοϋ 

άετώματος μορφών, στερούμενη τοϋ άκρου πώγωνος τοϋ τράχηλου κα'ι τοϋ 

κατώτεροι μέρους τοΰ κρανίου. ’Ανήκει δέ ή τφ όχΛάΐ,οντι ~αιδϊ ή τφ γυ- 
μνφ καί έπ'ι τών γονάτων κζθημενφ ήνιόχφ νεανία. ’Επειδή δμως το άρι- 
στερόν ούς είνε δλως άκατέργαστον, δέν δύναται νά άνήκη τφ όκλάζοντι 

παιδί, δστις άποβλέπει πρός τόν θεατήν κα'ι είνε άριστα έπεξειργασμένος 
κατά τό άριστερόν μέρος, άλλά τφ ήνώχφ νεανί^ι. Τούτου δέ ούτως έ'χοντος 

προστίθεται ισχυρό; λόγος ύπέρ τής διατάξεως τών έργων τοΰ άνατολικοϋ 

άετώματος συμφώνως πρός τό έν τφ βιβλιφ μου, ό Παιώνιος χαι τά fyya 
αύτοΰ, διαγράμματι, καθ’ δ ό ήνιό^ος νεανίας (ήτοι ό του Πελοπος ηνίοχος 
Κίλλας) κάθηται πρός τό βόρειον μέρος τοϋ αετώματος καί είνε έστραμμένος 

ούχί πρός τό κέντρον, αλλά πρός τό άκρον: ουτω δέ τό άριστερόν αύτοΰ μέ

ρος έκλινε πρός τό τύμπανον τοΰ ναοϋ και ήτο δλως άόρκ-τον-τφ θεατή. Δια- 
κρίνεται δέ ή προκειμένη κεφαλή διά την όξεϊαν εργασίαν τών βλεφάρων καί 
ιδίως διά τό παχύ καϊ άνεσπασμένον τών χειλέων, δπερ πρώτον ηδη βλέπο

μεν έν ταϊς κεφαλαϊς τοΰ άνατολικοϋ άετώματος.

Τρεις ημέρας δ’ ύστερώτερον άνευρέθη η χε^αΛη της Νίχης τοΰ Π αιών ίου, 
τοϋ διαπρεπούς έκείνου έργου, δι’ ού ό έκ Μενδης καλλιτέχνης καταλαμβά

νει επίζηλον θέσιν έν τή ίστορίφ τής τέχνης.. Τό-εύρημα δέ τοΰτο θά ήτο 

τών σπουδαιοτάτων τοΰ έ'τους τούτου, άν μη άτυχο»; έ'λειπεν ολόκληρον τό 
πρόσωπον, δπερ όλίγας πλέον καταλείπει ήμΐν έλπίδας, δτι θά έχωμεν ποτέ 
άκέραιον τήν κεφαλήν τής μεγαλοπρεπώς. τόν αιθέρα διασχιζούσης Νίκης, 

δι’ ής ύπό τοσοϋτον αισίους οιωνούς ή'ρξαντο αί άνασκαφαϊ πρό πενταετίας. 

’Εν τούτοις καϊ ούτως έ'χουσα ή κεφαλή αυτή πολλά παρέχει ήμΐν πρός 

θαυμασμόν, οΐον τό ώραΐον περίγραμμα τοϋ κρανίου καί τήν εύγενή έργασίαν 

καϊ χαρίεσσαν διάταξιν τής κόμης, συγκρατουμένης διά τριπλής ταινίας συν- 

δεδεμένης ύπό τό κάτω μέρος τοϋ κρανίου καί καταλειπούσης έν τοΐς έ'μπρο- 

σθεν διαστήματα έν τφ μεταξύ, ΐνα μή έπισκεπάζωνται ούτως οί κανονζ. 

κώς πρός τά όπίσω κλίνοντες λεπτότατοι βόστρυχοι.
Καϊ τό άριστον δέ τών έν Όλυμπίιφ άνακαλυφθέντων έ'ργων, τόν Έρμήν 

τοϋ Ποαξιτέλους, ηύνόησεν ή τύχη κατά τήν πέμπτην ταύτην περίοδον, τήν 

1 ί δεκεμβρίου εύρεθέντος τοΰ άκρου αύτοΰ .αριστερού ποδός. Έπί τών. ται

νιών δέ τοΰ σανδαλιού παρετηρήθησαν κατά την άνακάλυψιν ?χνη χρυσοί», 
άτινα έξηλείφθησαν άτυχώς άμα. τ-J άφαφέσει τοΰ χώματος- τώρα όέ δια- 

κρίνεται μόνον έρυθρόν τι χρώμα, όπερ εχρησίμευεν ώς ύπόστρωμα τοΰ χρυ- 

σου. Ή έπεζεργασία τής σαρκός καί τοΰ δέρματος έν τφ νέφ τούτφ εύρή- 

ματι είναι άρίστη καϊ κατ’ ούδέν υστερεί τής έργασίας τοϋ δλου σώματος.
Κατά τάς άρχάς δέ ίανουαρίου, γενομένης άνασκαφής έν τώ Ήραίφ πρός 

έξακρίβωσιν τής κατασκευής τοΰ κρηπιδώματος αύτοΰ, άνευρέθησαν έν τφ’ 

ίερφ τοϋ ναοϋ, δπισθεν τοϋ όπισθοδόμου είς βάθος δύο περίπου μέτρων ύπό 
τό άρχαϊον έδαφος, πληθύς χαλκών καί πήλινων αντικειμένων, ή'τοι τεσσα
ράκοντα δύο άνδρικά καί γυναικεία άγαλμάτια άπαντα έργα δαιδάλια, έν- 

νενήκονοα μικροί ίπποι, εκατόν είκοσι βόες καϊ άλλα. Είνε δέ τά εύρήματα 
ταΰτα σπουδαιότατα διά τήν ιστορίαν τής ”Αλτεως καταδεικνύοντα έναρ- 

γώς, δτι έκ παλαιοτάτων χρόνων διέπρεπεν αύτη ώς ιερά χώρα.

'Γελευταΐον δέ άνεκαλύφθησαν 1) ή κεφαλή τοΰ έκ Κνωσοΰ ταύρου έκ τής 
έν τφ μουσείφ τοΰ Λούβρου εύρισκομένης μετόπης τοΰ ναοϋ τοΰ Διός, 2) πολλά 
τεμάχια τής λερναίας ΰδρας συμπληρώσαντα σχεδόν έντελώς τήν έκ τοϋ 

όπισθοδρόμου μετόπην, 3) γυναικεία ρωμαϊκή κεφαλή, έχουσα ώραίαν διά- 

θεσιν τής κόμης καϊ ' 4) κορμός μαρμάρινου άγαλματίου τοΰ ’Ασκληπιού, 

ρωμαϊκής έργασίας.
Έκ τής έπ'ι τοΰ κρηπιδώματος δέ τοΰ 'Ηραίου γενομένης άνασκαφής καί 

έρεύνης κατεδείχθησαν τρία τινά α') δτι οί κίονες άύτοϋ, τούλάχιστον οί τοϋ 

περιστυλίου, ήσαν τό πάλαι ξύλινοι, ώσπερ έδυναμεθα νά είκάζωμεν καϊ έκ 
τοΰ Παυσανίου παρα διδόντος δτι έν τφ όπισθοδόμφ ύπήρχεν έπί τών. χρόνων 

αύτοΰ εϊς κίων έκ δρυός" β') δτι έντός τοΰ ναοΰ δέν ήσαν τό πάλαι κίονες, 

άλλ’ έπιμήκεις παραστάδες, καθ’ ά βλέπομεν κα'ι έν τφ έν.Φιγαλί^ ναφ τοϋ 

’Απόλλωνος, αΐτινες άντικατεστάθησαν ύστερον διά κιόνων" γ') δτι τό κρη
πίδωμα δέν είνε όλόλιθον, τουτέστι δέν είναι πεπληρωμένον καθ’ άπασαν 

τήν έ'κτασιν αύτοΰ ύπό λίθων, άλλ’ έκεΐ μέν έ'νθα έστηρίζοντο οί κίονες και 

τά τείχη τοΰ ναοΰ, τά θεμέλια βαίνουσι μέχρι στερεού έδάφους, έν ώ αί τό 
έ'δαφος τοΰ τε περιστυλίου καϊ τοΰ ναοΰ καλύπτουσαι πλάκες ούδέν ε'χουσιν 

ύπόστρωμα, άλλά κεϊνται έπί τοΰ χώματος. Ούτω δέ είνε κατεσκευασμέ- 
νον καϊ το κρηπίδωμα τοΰ ναοϋ τοΰ Διός, ώσπερ καϊ τό τοϋ κατά τό παρελ

θόν θέρος έν Τεγέκ άνακαλυφθέντος ναοΰ. Έντεΰθεν άρα καταφαίνεται δτι 
είνε έσφαλμένη ή δοξασία δτι τό κρηπίδωμα τοΰ ελληνικού ναοϋ ήτο πάν

τοτε όλόλκθον.
Έν αρχαίοι ’Ολυμπία, Ίανουαρίφ ληγοντι 1880.

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ.

ΕΡΜΗί ΠΕΙΡΑΙΩί

Εγγύς τοϋ Γυμνασίου καϊ πρός τό νότιον αύτοΰ μέρος άνασκαπτομένου άρ- 
χαίου φρέατος έν τή οίκοδομουμένη οίκίφ τοΰ κυρίου Κασιμάτη έπί τής δια- 

σταυρώσεως τών οδών Καρα’ίσκου καϊ Βουβουλίνας, εύρέθη είς βάθος 15 έν τ.ώ 
ΤΟΜΟΣ Δ', 2'—ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΣ 1880 H
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φρέατι μέτρων. Ερμής, στήλη δηλ. τις γνωστές τετραγώνου έργασίας, έξ 

έκείνων αΐτινες φέρουσ.ν έπί ύψηλοΰ τετραγώνου κίονος την κεφαλήν άρχον- 
τός τίνος μετά μέρους τοϋ στήθους, ίδίικ δ’ έκ τών εφηβικών λεγομένων, ώς 

ή έπιγραφή δηλαϊ, ών πολλαί ΰπάρχουσιν έν τώ Μουσείφ τίίς αρχαιολογι

κές εταιρίας.
Δυστυχώς τοϋ 'Ερμοϋ τούτου τδ κυριώτερον ή κεφαλή, δέν άνευρέθη, άπο- 

κεκομμένη μετά τοϋ λαιμού περί την σφαγήν, σώζεται δέ μόνον έπιμελέ- 

στατα έξειργασμένη ή ένεπίγραφος στηλη μετά τοϋ στήθους έν τγ συνήθες 

διαμορφώσει, έκ μαρμάρου λευκοϋ ύψους 0,90, πλάτους 0,17, καί πάχους 
0,15. Έπί τών πλαγίων πλευρών φέρει τά συνήθη ορθογώνια ανοίγματα, 
κάτω δέ λήγει εις προεξοχήν κανονικήν δι’ ής ένεγομφοΰτο είς αντίστοιχον 

κοιλότητα τές βάσεως. Τά συνήθως κατά τδ μέσον τής πρόσθιας επιφάνειας 
της στήλης ανάγλυφα αιδοία άποκεκρουσμένα ή μάλλον άπεσπασμένα, διότι 
τδ κανονικόν της έγγλυφης έν τή θέσει δπου ταΰτα έ'κειντο δεικνύει δτι έξ 
ετέρου τεμαχίου λίθου πεποιημένα ειχον προσαρμοσθη έκεΐ, διό καί ή ύπάρ- 

χουσα πρός τά κάτω αύτών ίκανώς βαθεΐα όπή.
·. Είς 0,65 άπόστασιν άπδ της γραμμής τοϋ στήθους, ή'τοι περί τό κάτω της 
στήλης άκρον άρχεται έπιγραφή άμελώς λίαν άποτετυπωμένη είς πέντε στί
χους δηλωτικούς τοϋ προσώπου καί της δέσεως τοΰ είκονιζομένου, άμα δε 

άναγράφουσα καί τούς ίδρύσαντας, ή'δε*

ΟΙ ΞΥΝΕΦΗΒΟΙ 
ΤΟΝ ΤΑΜΙΑΝ 
ΑΘΗΝΑΝΑΙΟΝ 
ΚΕΦΑΛΩΝ[Ο€ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΝ

Τδ σχήμα τών γραμμάτων καί ή αμέλεια περί τήν διάθεσιν των στίχων 

'Ρωμαϊκούς τούς χρόνους τής προελεύσεως' έμφαίνουσιν, ίσως’δέ καί τούς τε
λευταίους. Βλάβη έπελθοΰσά κατά τήν δεξιρρ τφ δρώντι γωνίαν δλίγον ύπέρ 

τδν. πρώτον στίχον άπέκοψε τά μετά τούς πεντε τούτους στίχους συναφανί- 
σασα δύο μέν τοΰ τετάρτου, τρία δέ τοΰ πέμπτου στίχου γράμματα.

Εν τφ αύτφ φρέατι άνευρέθησαν καί άλλα τινά ασήμαντα τεμάχια και 
δύο κογχυλιάτου λίθου κεφαλαί παρασπάδων τοίχου άπλούσταται, δω'ρικοϋ 

ρυθμοΰ, έπικεχρισμεναι στερεω καί ώραιοτάτφ μίγματι (μαρμαροκονία ί'σως) 
0,16 ύψους καί 0,4 3 πλάτους. "Η έτέρα τούτων κεχρωματισμένη διά χρώ
ματος καστανοϋ ή έρυθροξάνθου φέρει έπί κυματίου ίχνη διακόσμου ώών καί 
γλωσσών*  τές έτέρας τό χρώμα πράσινον. Αυται βεβαίως άνήκον εις οικοδό
μημα εγγύς που ίδρυμένον, ώς έδήλωσαν οί κατά χώραν κείμενοι μεγάλοι 

θεμέλιοι λίθοι οί μετατοπισθέντες μέν ήδη ένεκα τής οικοδομής, τών οποίων

m

όμως ή.σειρά εξακολουθεί περαιτέρω πρός νότον τρεπόμενη. Καί άλλα τεμά- 

ί χια ομοίως έπικεχρισμενα καί κεχρωματισμένα εύρέθησαν, μέρη ταΰτα τοϋ
τοίχου, δν αί παρασπάδες έτερμάτιζον, έτι δέ καί δύο κίονος άρραβδώτου 

ί σπόνδυλοι λίθου πώρινου, ομοίως έπίκεχρισμένοι, μή διατηροΰντες δμως ολό

κληρον τδ έπίχρισμα,
Έν Πειραιει τή 16 Φεβρουάριου 1880. ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΧΙΙΣ

. ZEYS ΤΗί ΓΑΖΗί

Έν έφημερίσι καί περιοδικοΐς της 'Εσπερίας έγένετο έπ’ έσχάτων λόγος 

πολύς περί άνευρέσεως έν Γάζν) τής Συρίας προτομής Διός. ’Επειδή δέ τά 

ι ' .περί τούτου άνακριβώς έγράφησαν άναδημοσιεύομεν έκ της ΠαΛιγγεησίας
τήν πρδς τόν "Έλληνα ύποπρόξενον Ίόππης έπιστολήν τοΰ Γάλλου υποπρό
ξενου άκριβώς έκτιθεϊσαν τά κατά τό εύρημα.

«Είς εννέα χιλιαμέτρων άπόστασιν άπό της Γάζης και έπί τής ύψηλοτέρας 

κορυφής τών παρά τό στόμιον τοΰ ποταμοΰ της Γάζης παρακειμένων λόφων 

οί "Αραβες, οί άπδ τών λόφων έκείνων έζορύσσοντες λίθους άνήκοντας εις άρ- 
χαΐα μνημεία, άνεκάλυψαν είς δύοΛκέτρων βάθος έν τή άμμφ ούχί άγαλμα 

L ώς έρρέθη, άλλά κολοσσιαίαν προτομήν (buste) τοΰ ’Ολυμπίου Διός. Ή προ

τομή, καθ’ ήν στιγμήν έπεσκέφθην αύτήν, έκειτο χαμαί ύπτια ώς είχε πριν 
εΰρεθή, αί δέ διαστάσεις τών διαφόρων μερών, & ήδυνήθην νά καταμετρήσω 

είναι αί έξης. Άπό τής γενέσεως τών της κεφαλής τριχών μέχρι τοΰ άκρου 

τοΰ πώγωνος 75 εκατοστά τοϋ μέτρου*  τό ύψος τοϋ λαιμοΰ 12 εκατοστά, 
περίμετρος αύτοΰ 90 έκατ. άπό της κλειδός μέχρι τοΰ όμφαλοΰ 75 έκατ. 

άπδ τοΰ όμφαλοΰ μέχρι τοΰ ίματίου 45 έκατ. τό άπδ ώμου είς ώμον εύρος 
είναι ένός μέτρου καί 15 έκατ. τδ πάχος τοΰ βραχίονας 60 έκατοστά.

»Ή βάσις, έφ’ ής στηρίζεται ή προτομή, άποτελεϊ μετ’ αύτής ένα καί τόν 

αύτόν όγκον, είναι δ’ ίση πρδς ένός μέτρου καί 0,20 κϋβον/Αρα τδ δλον τής 

προτομής ύψος άνέρχεται είς 3 μέτρα και 27, ών τά 2 μ. .07 έκ. είναι 
τδ. ύψος' τής προτομής^τδ δέ I μ. 20 έκ. τό ύψος τής βάσεως. Αί άνα- 

λογίαι αυτατ μοί φαίνονται δτι είναι τό διπλάσιαν τοΰ φυσικοΰ μεγέ- 
* θους τοϋ σώματος τοΰ άνθρώπου. Ώς έργον τέχνης κρινομένη ή περί ής

ό λόγος προτομή, φαίνεται μοι δτι έχει μικράν τήν άξίαν, είναι δέ προ- 

. φαν.ώς άντιγραφή ή άπομίμημά τι έτέρου ελληνικής τέχνης έργου, λαξευ-
θεντος ύπό εμπειρικών άδεξίων, ή τεχνιτών άναγομένων είς έποχήν τινα τής 

παρακμάσης τέχνης. Ώς έκ τούτου θεωρώ, δτι δέν δικαιολογείται παντάπα- 
ί σιν ή ύπέρμετρος δαπάνη, ή άπαιτουμένη πρός μεταφοράν τοσοΰτον βαρυτά-

I του δγκου, νομίζω δέ δτι τδ κάλλιστον, δ ήδύνάντο νά πράξωσι, θά ήτο νά(, στήσωσι τήν προτομήν ταύτην άκριβώς έν τω τόπω έν ω εύρέθη. "Ελεγον
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ύμιν Ανωτέρω, δτι ή εργασία είνε λίαν Ατελής’ τώ ό'ντι δέ τδ διάγραμμα 

εϊνε ή'κιστα ορθόν, οΐ μυώνες υποδεικνύονται βαναύσως, πρδ πάντων δέ οΐ 

μυώνες τοϋ θώρακος καϊ τής κοιλίας, ώς έπίσης οί τοΰ βραχίονος κα'ι τοϋ 
λαιμοΰ ούδέ κδν φαίνεται νά έλαβον έστω καί ατελή τινά προεζεργασίαν.

»Έ κόμη καϊ ό’πώγων είνε καλλίτερον δπωσοϋν έξειργασμένα, άλλ’ αί 
πτυχζ'ι τοΰ καλύπτοντος τδν βραχίονα ίματίου είσι σκληραί, και πολύ άπέ- 

χουσι τής καλλονής άλλων έργων, αναγόμενων ομοίως είς τήν εποχήν τής 
παρακμής τής τέχνης. Ταΰτα είχον νά εί'πω ύμΐν περί τής άνακαλύψεως 

ταύτης, περί ής τοσουτος έγένετο έν Παλαιστίνη λόγος καί, ώς μο'ι Αναφέ

ρετε, τοσοϋτον ήσχολήθησαν και έν Εύρώπη. Δυνάμεθα ί'σως ν’ άναγάγωμεν 
τδ έργον τοϋτο είς τήν εποχήν, καθ' ήν ό αύτοκράτωρ Άδρεανός ήθελε νά 
είσαγάγη είς τήν Ίουδαίαν τήν είδωλολατρείαν.

»Πριν ή περατώσω τήν παρούσαν μου επιστολήν, οφείλω νά σάς ομιλήσω 

και περί τίνος άλλου, τδ οποίον άναμφιβόλως και ύμεϊς ήκούσατε, τουτέστιν 
δτι, μετά τήν άνακάλυψιν τής προτομής ταύτης, οί εύφάνταστοι. ιθαγενείς, 
άφορώντες είς τάς κολοσσιαίας διαστάσεις της κα'ι είς τήν συντετριμμένη» 

ρίνα και το εκκεκρουσ|ζ,ενον [ΐερος τοίν οφρυων,-e νόμισαν οτι άνεΰρον τϊήν κε- 
φαλην τοΰ γίγαντος Γολιάθ, ήν είχε πατάξει διά τοΰ λίθου τής σφενδόνης 
του ό Δαυίδ». ·

ΨΗΦΙϊΜΑ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟ ΕΥΚΛΕΙΑΟΤ

Εΰρεθη πρό τίνος καιροΰ έν Έλευσΐνι ούχί μακράν τής θαλάσσης έν γη 
πέ δω ίδ ιωτικφ και μετεκόμίσθη κατ’ αύτάς είς τδ κεντρικόν έν Άθήναις 

Μουσεΐον στή.1η μαρμάρινη μήκους ένδς μέτρου καϊ τριακοσίων τριάκοντα- 

χιλιοστών, πλάτους τετρακοσίων ένενήκοντα πέντε χιλιοστών καϊ πάχους 
όγδοηκοντα πεντε, έ'χουσα έν τή μι^ τών πλατειών πλευρών στοιχηδόν έγ- 

κεχαραγμενην επιγραφήν ένδς καϊ εξήκοντα στίχων κατεχόντων τά οκτα
κόσια τριάκοντα χιλιοστά τοΰ μήκους τής στήλης. "Έκαστος δέ τών στίχων 
έ'χει πεντηκοντα γράμματα πλήν τοΰ πρώτου έ'χοντος είκοσιοκτώ, τοΰ έξη- 
κοστοΰ πρώτου έχοντος τριακονταοκτώ, τών' στίχων 20, 53, 57 καϊ 58 

εχοντων μίαν θεσιν κενήν καϊ τών στίχων 42 και 54 έχόντων“*έν  γράμμα 
παρεμβεβλημενον. Κα'ι είναι μέν βεβλαμμένα τά άκρα σςτίχων τινών ή ασα

φώς κεχαραγμένα ένεκα τή? τραχύτητος τοΰ μαρμάρου, άλλ’ ούδαμοΰ δια

κόπτεται εντελώς ή σειρά τών έννοιών.

Ή έπιγραφή είναι γεγραμμένη κατά τήν πρδ Εύκλείδου γραμματικήν, πε
ριέχει δέ ψήφισμα άνευ άρχοντος μετά προσθήκης είς αύτό γενομένης ύπό 

τίνος Λάμπωνος. Καϊ έχει μέν ή'δη τδ σίγμα τετραμελές, οΐον τό καθ’ ημάς 

κεφαλαΐον Σ, καϊ δέν δύναται νά ήναι άρχαιοτέρά τής Όλ. 82 4 π. X. 

459, άλλ’ έ'χει έ'τι τήν δοτικήν πληθυντικήν τής πρώτης κλίσεως είς εσι, 
καί δέν δύναται νά ήναι νεωτέρα τής Όλ. 90 π. X. 420. Διά τοΰ ψηφί

σματος ψηφίζεται, ΐνα οΐ Αθηναίοι καϊ αΐ συμμαχικαϊ πόλεις άπάρχ_ωνται 

τών δημητριακών καρπών κριθών κα’ι πυρών τοΐν θεοΐν κατά τά πάτρια καϊ 
τήν μαντείαν τήν έκ Δελφών, άποστέλλωσι δέ τόν συλλεγόμενον καρπόν τής 
απαρχής είς ’Ελευσίνα κα'ι παραδίδωσιν είς τούς έζ Έλευσΐνος ίεροποιους. 
Διατάττεται δέ ή βουλή νά έκλέζη κα'ι άποστείλη ώς τάχιστα κήουκας είς 
τάς. πόλεις, ΐνα άναγγείλωσι τό ψήφισμα τοΰ δήμου. Διατάττονται δέ καϊ 

ό ιεροφάντης καϊ δ διγδοΰχος τών μ,υστηρίων, ΐνα προτρεπωσι τους Ελληνας 
νά άπάρχωνται τών καρπών τούτων κατά τά πάτρια καϊ τήν έκ Δελφών 
μαντείαν. 'Η δέ βουλή διατάττεται πρός τούτοις νά άναγγείλη ταΰτα καθ 
δν τρόπον δύναται καϊ είς τάς άλλας έλληνικάς πόλεις άπάσας καϊ νά προτρεψή 

αύτάς νά άπάρχωνται, έάν θέλωσι, κατά τά πάτρια καϊ τήν έκ Δελφών 
μ,αντείαν. Διατάττονται δέ οί έζ ’Ελευσίνας ίεροποιο'ι νά παραδεχωνται καί 

παρά τούτων τών πόλεων τήν τών καρπών άπαρχήν, έάν τις άποστελλη είς 

Ελευσίνα.
Είς τό ψήφισμα τοϋτο προσθέτει ό Αάμπων τά περ'ι τής αναγραφής τοϋ 

ψηφίσχατος είς στήλας καϊ τά περί τοϋ τόπου, έ'νθα πρεπει νά τεθώσιν' άλ
λά προτείνει καϊ διατάξεις τινάς περί τοΰ έν Άθήναις Πελαργικοΰ καϊ τε- 

λευταΐον διατάττεται αυτός ούτος, ΐνα συντάζη ψήφισμα περί τής τοΰ ελαίου 
απαρχής, έπιδείζή αύτό είς τήν βουλήν, ή δέ βουλή ύποβάλη είς τήν δήμον. 

■ Άλλά καί ταΰτα λεπτομερέστερον καϊ άλλα ούχί μικροΰ λόγου άξια δύ

νανται νά άναγνώσωσιν οΐ θέλοντες έν τή επιγραφή αύτή, ήτις χάριν αύτών 
δημοσιεύεται κατωτέρω μεταγεγραμμένη μικροΐς γράμμασιν έκ τοΰ λίθου 

έχουσα μόνον τάς λέξεις διακεχωρισμένας άπ’ άλλήλων καϊ συμπληρώσεις 

τινάς ήμετέρας ώς οΐόν τε πιθανωτάτας. Σημειοΰται δέ ένταΰθα τοϋτο μ.ό- 

νον, ότι δ έν αύτή εμφανιζόμενος Δάμπων, ύφ’ ού έγένετο ή προσθήκη είς 

τδ ψήφισμα, δέν δύναται, νομίζομεν, νά ήναι άλλος κατά τήν ανωτέρω έκ 
τής γραφής ποριζομένην εποχήν τής στήλης ή δ σύγχρονος τοΰ Άναζαγόρου 
καϊ Περικλέους Δάμπων ό μάντις καϊ χρησμολόγος, δι’ ού ό Περικλής έζέ- 
πεμψεν τήν είς τούς Θουρίους άποικίαν, Όλ. 84 1, π. X. 444, πρώτος δέ 

έκ τών Αθηναίων υπογράφεται είς τάς μετά τών Λακεδαιμονίων σπονδάς 

καϊ τήν περί συμμαχίας αύτών σύμβασιν τήν γενομενην Όλ. 89, 4, π. X. 
421. Μεχρισοΰ δέ τό έτος τής στήλης δέν δρισθή έζ άλλων ένδείζεων άκρι- 

βώς, δύναται τις πάνυ όρθώς νά άμφιβάλλή, άν τό ψήφισμα έγράφη μετά 

τόν θάνατον τοΰ Περικλέους συμβάντα Όλ. 87 4, π. X. 429 ή, δ'περ πιθα- 

νώτερον, ζώντος έ'τι αύτοΰ.
Είναι δέ τά έν τή στήλη, μ.εταγεγραμμένα μικροΐς γράμμασι πιστώς 

μετά τών έν αύτή ανωμαλιών, τάδε’
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Τ{μοτ]βλ[ε]ξ A. [α] ρ ν[ευ ς] εγραμμ ατ ε ue 
Εδοχσ]εν τει βολει κα, τοι δεμοι Κεκροπις επρυτανευε Τιμοτε 

λες ε]γραμ.ματευε Κυκνεας έπεστατε Τάδε οι χσυγγραφες χσυνέ 

γρα]φσαν απαρχεσθαι τοιν θεοιν το καρπό κατα τα πάτριά και τε 

5 ν μαντείαν τεν εγ Δελφον Αθεναιος απο τον Ηέκατον μέδιμνον [κ 
ριθον με ελαττον ε Ηεκτε[α] πυρον δε απο τον ΙΙεκατον μέδιμνον μ 

ε ελαττον ΙΙεμιε/.τεον Εα[ν] δε τις πλειο καρ[π]ον πονει ετ[ε του]το 

Η ε ολειζο κατα τον αυτόν λογον απαρχεσθαι Εγλεγεν δε [τος δ]εμ 
αρχος κατα τος δεμος και παραδιδοναι τοις Ηιεροποιοις τοις

10 Ελευσινοθεν Ελευσιναδε Οικοδομεσαι δε σιμός τρες Ελευσιν 

ι κατα τα πάτριά Ηοπο αν δοκει τοις Ηιεροποιοις και τοι αρ[χ]ιτ 
εκ[τ]ονι επιτεδειον εναι απο το αργύριο το τοιν θεοιν το [τον κα 

ρπον ενθαυθοι εμβκλλεν Ηον αν παραλαβοσι παρα τον δεμαρ[χον 
Απαρχεσθαι δε και τος χσυμμαχος κατα ταυτα Τας δε [π]ολες εγλο

15 γεας Ηελεσθαι το καρπό καθότι αν δοκει αυτεσι [α]ρι[σ]τα ο[κ]αρπο 

ς] εγ[λ]εγεσεσθαι Επειδαν δε εγλεχθει άποπεμφσαντον Αθεναζε 
Τος δε αγαγοντας παραδιδοναι τοις Ηιεροποιοι[ς] τοις Ελευσι 

νοθεν Ελευσιναδε Ε[α]ν δε με παραδεχσονται πεντε εμερον . . ο 
επειδαν έπαγγ[ε]λει παραδιδοντον τον εκ τες πολεος Ηοθεν αν [ε

20 ι] ο κα[ρπ]ος ευθυνοσθον Ηοι Ηιεροποιοι χιλιαισιν δραχ[με]σι[ν 
ε]κ[α]στο[ς] Και παρα τον δεμαρχον κατα ταυτα παραδεχεσθαι [Κερ« 

κας ; δ]ς [Η]ελομενε Ηε βολέ πεμφσατο ες τας πολες άγγελλον[τ]ας [νυ 

V τα] Ηεφσεφισμενα τοι δεμοι το μεν νυν εναι Ηος ταχιστα το [δε λ 
οιπον Ηοταν δοκει αυτει Κελευετο. δε.και ΙΙο Ηιεροφαντες και δ .

25' δαιδοχος μυστεριοις απαργεσθαι τος Πελλενα[ς] το καρπό κατα 

τα πάτριά και τεν μαντείαν τεν εγ Δελφον Αναγραφσαντες δε εμ - 
πινακιοι το μετοον το καρπό το τε παρα τον δεμαρχον κατα το[ν δ 

εμον ΙΙεκαστον και το παρα τον πολεο[ν] κατα τεν πόλιν Ηεκασ[τ]ε[ν 
κ]αταθεντον εν τε τοι Ελευσινω*.  Ελευσιν[ι] και εν τοι βολευτε

30 ρ]ιοι Επαγγελλεν δε τεν βολεν και τεσι αλλεσι [π]ολεσιν τε[σι] Ήβ 

λ]λενικεσιν απασεσι Ηοποι αν δοκει αυτει δυνατόν εναι [κυρον ; 

τας μεν κατα Ηα Αθεναιοι απαρχονται και οι /σύμμαχοι εκενοΓι 
; ς] δε με έπιταττοντας κε[λ!ευοντας δε Απαρχεσθαι εαν βολονται 

κ]ατα τα πάτριά και τεν μαντείαν τεν εγ Δελφον Παραδεχεσθαι δ'

35 ε κ]αι παρα τούτον τον πολεον εαν τις απαγει τος Ηιεροποίος [κ]α 
τα] ταυτα Θυεν δε απο μεν το πελανο καθότι αν Ευμολπιδαι ε[παρχ 

σοντ ;]αι τριττοίαν δε βοαρχον χρυσοκεοον τοιν θεοιν Ηεκα[τερ 
ε[ι α]πο τον κριδον και τον πυρον και τοι Τριπτολεμοι και τοι [θε 

ο]< και τε[ι] θεαι και τοι Ευβολοι Ηιερειον Ηεκαστοι τελεον και
40 τ]ει Αθεναιαι βον χρυσοκερον Τας δε αλλας κριθας και πυρος απ 

οδομενος το’ς Ηιεροποίος μετά τες βολές αναθέματα ανατιθεν 
ναι τοιν θεοιν ποιεσαμενος Ηαττ αν τοι δεμοι τοι Αθεναιον δοκέ 

ι και επιγραφεν τοις αναθεμασιν ΙΙοτι απο το καρπό τες απαρχε 
ς ανεθεθε και Ηελλενον τον απαρχομενον Τοις δε ταυτα ποιοσι

45 πολλά αγαθα εναι και ευκαρπίαν και πολυκαρπια[ν Ηο]ιτινες αν 

με άδικοσι Αθεναιος μεδε τεν πολιν τεν Αθεναιον μεδε το Θε[ο 
Α]αμπον είπε τα μεν αλλα καθαπερ αν χσυγγραφαι τες απαρχές [τ]ο 
κ|αρπο τοιν θεοιν Τας δε χσυνγραφας και το φσεφισμα τοδε αναγ 

ραφσατο Ηο γραμματευς Ηο τες βολές εν στελαιν δυοιν λιθιναι

50 ν και καταθετο-τεν μ.εν Ελευσινι εν τοι Ήιεροι τεν δε Ηετεραν [ε 
μ πολει Hot δε πολεται απομισθοσαντον το στε[λ]α Ηοι δε κολα[κρ 

εται δοντον το αργυρών Ταΰτα μεν περί τες απαρχές το καρ[πο τ 

οιν θεοιν αναγραφσαι ες το στ.ε[λ]κ μένα δε εμ[β]κλλεν Ηεκατονβ 

..αιονα τον νεον αρχοντα τον δε βασιλέα Ηοοισαι τα Ηιερα τα εν τ[ο
55 ι Πελαργικοι και το λοιπον με ενΗιδρυεσθαι βομος εν τοι Πελα ■ 

ργικοι ανευ τες βολές και το δεμο μεδε τος λίθος τεμνεν εκ το II 
ελαργικο μεδε γεν εχσαγεν μεδε λίθος Εαν δε τις πα[ρ]αβαιν[ε]ι 

τούτον τι αποτινετο πεντακοσιας δραχμας Εςαγγελλετο δε Η 
Ο βασιλεύς ες τεν βολεν ,Περι δε το έλαιο τες απαρχές χσυγγραφ

60 σας Λαμπον επιδειχσατο τει βολει επι τες ενατες πρυτανείας

He δε βολέ ες τον δεμον εχσενενκετο επαναγκες

Π. ΕΓΣΤΡΑΤΪΑΔΗΣ.
γενικός έφορος τών Αρχαιοτήτων.

ΛΑΜΠΩΝ Ο ΧΡΗίΜΟΛΟΓΟί

Περί τίς ανωτέρω δημοσιευόμενης πλείστου λόγου αξίας επιγραφής πλεϊ- 

στα εχει τις νά εί'πη είς τε τό πραγματικόν και είς τό ίδίη επιγραφικόν μέ

ρος άναφερόμενα. Ημείς ένταΰθα περιοοίζόμεν τόν λόγον είς τι έν τη έπι-· 

γραφή άναγραφόμενον ιστορικόν πρόσωπον, Λάμπωνά τόν χρησμολόγον. Τό 
ψήφισμα δηλα δη έκεϊνο σκοπόν έχει νά υπόδειξη είς τούς ’Αθηναίους καί 

το,ύς συμμάχους αυτών, έ'τι δέ καί είς τού; βουλομένους έκ τών λοιπών 'Ελ

λήνων δτι πρέπει νά άπάρχωνται των δημητριακών καρπών πρός τάς θεάς 
τάς έν Έλευσϊνι. Καί τίς μέν είνε ό προτείνας τό ψήφισμα δέν άναφέρεται, 

άναφέρεται δμως έν τέλει ό Λαμπών ώς προτείνας συμπληρώμάτικάς τινας 
είς τό ψήφισμα διατάξεις, δπως ούχί σπανίως βλέπομεν έν τοΐς ψηφίσμ.ασιν.

Ό Γενικός Έφορος όρθώς νομίζει δτι ό αναφερόμενος οδτος Λάμπων δέν 
εΤνε δυνατόν νά ηνε άλλος η ό σύγχρονος του Περικλέους καί Άναξαγόρου 

Αάμπων ό μάντις καί χρησμολόγος. Είς τοΰτο τό συμπέρασμα άγουσι τόν
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ερμηνευτήν αί έξ αύτοϋ τοϋ μνημείου ποριζόμεναι χρονολογικαϊ ενδείξεις, 

καθ’ άς τό ψήφισμα τακτέον πάντως μέν μεταξύ τοϋ 459 καί 420 π. X. 
πιθανώς δέ καί πρό τοΰ 429. Θά ί'δωμεν δτι αί διασωθεϊσαι ήμϊν παρά τοϊς 

συγγραφεΰσι μαρτυρίκι περ'ι τοΰ Λάμπωνος προσεπικυροϋσι τήν εικασίαν δτι 
αύτός ουτος ό μάντις ό ύπό τοΰ Άριστοφάνους εμπαιζόμενος διά τήν μικρο

ί, λόγον αύτοΰ πρός τά θρησκευτικά καθεστώτα εύλάβειαν εΐνε ό Προτείνων
τάς μέχρι μικρολογίας άκριβεστάτας προσθήκας εις τό περί ού ό λόγος θρη

σκευτικόν ψήφισμα.

Κα'ι πρώτον μέν Λάμπωνες άναφέρονται καί άλλοι, ών επισημότατος ίσως, 

πλήν τοΰ μάντεως, εΐνε ό παρ’ Ήροδότφ (9,21) Λάμπαν ό Πυθϊω, Αίγι- 
τ-ητέων τά πρώτα' ά.\\ά κα'ι έν έπιγραφαϊς αναγράφονται Λάμπωνες άλλοι, 
ούδαμοϋ δ’ δμως, καθ’ δσον ήξεόρομεν, ό μάντις,*

1 Έν τφ CIG 4785 καί 4803 άναφόρεται Λάμπων φιλόσοφος' πρβλ. δέ καί 1754,· add 
1794ΐ καί 2953b.

2 Πλούταρχ. β.Θησ. 25.
3 ψεϋδοπλοΰτ. β. Λυαούργ. πρβλ. Άνδοκ. π. μύστη ρ. § 115. Λυσ.κ. Ά ν δ Ο κ. 

gj. 207. Ά 0 ό ν. θ', σ. 410 Α και ια', σ. 473 c.
4 Άριστ.'Ρ η τ op. 3,18.
5 'Ο Foucart Ιν τη Revue Archeologique τοδ 1877 σ. 254 όρθώς διαστίλλει τοδς χρη- 

σμολόγονς άπδ τών μάντεων καί τούς χρησμούς άπδ τών μαντειών.
6 Θοοκνδ. 5,19 καί 24.

Αύτός δέ ό μάντις θά ήτο μέν ευπατρίδης, διότι τοιοΰτοι ήσαν οί μάν
τεις,^ δχι δμως καί έκ τοϋ γένους τών Εύμολπιδών, ως τις θά εί'καζε .περί 

άνδρός τά μάλιστα ορθοδόξου κα'ι δή καί περί έλεοσ ινιακών πραγμάτων προ- 

τείνοντός συμπληρωτικής έν ψηφίσμασι διατάξεις. Υπήρχε μέν τοιοϋτος ί'διος 

εζηγητης ίνα εζηγηται τά άφορώντα είς τά Έλευσίνια καί έλέγετο ό εζ 
EvfioAxidiir έζηγητης καί μόνον έκεϊνος είχε τό δικαίωμα τοϋ ί^ηγεϊσθαι^ 
δ Λάμπων δμως δέν ήτο τοιοϋτος, κατά δέ τήν μαρτυρίαν τοϋ Άριστοτέλους 

ήτο μάλιστα, δπερ παράδοξον, κα'ι αμύητος είς τά μυστήρια είτε άτέΑ.ε~ 
στος.^ Πολλήν δ’ είχεν αποκτήσει φήμην ό ήμέτερος μάντις, δν καί ώς e<fη- 
γητην άνέφερεν ό Ευπολις (παρά’ γραμματικφ Bekk. τόμ. α', σ. 96), κατά 
τούς χρόνους, καθ’ ούς έ'ζη, δτε διά τό τεταραγμένον καί άστατον τών πο

λιτικών καί κοινωνικών πραγμάτων «πολλά μέν λόγια, έλέγοντο, κατά Θου- 
ζυδίδην (2,9), πολλά δέ χρησμολόγοι ήδον». Καθ’ δλον δέ τόν Πελοποννη- 

σιακδν πόλεμον δέν έπαυσαν και αί επίσημοι μαντεϊαι καί αί παρά τφ λαω 

φερόμεναι χρησμολογίαι,1 2 3 4 5 6 ό δέ Λάμπων, ώ; όρθώς γράφει ό Bergk (Comment.
, de rel. com. att. ant. σ. 50, έ'νθα διά μακρών διαλευκαίνει πολλά έκ τών

άφορώντων είς τόν Λάμπωνα), in rebus maxime publicis de jure sacro res- 

pondebat καί τόσην είχεν έπί τέλους λάβει ίσχύν, ώστε παρουσιάζεται ώς δ 
πρώτος πληρεξούσιος τών ’Αθηναίων έν τίί υπογραφή τής τε ειρήνης τοΰ Νι- 
κίου καί τής πρός τούς Λακεδαιμονίους συμμαχίας.θ Φαίνεται δ’ δτι τόν

ί

ί

ι

μάντιν τοΰτον μετε/ειρίζετο ώς δργανον τών πολιτικών αύτοΰ σκοπών ό Πε
ρικλής, δστις καί έξέπεμψεν αύτόν ώς οικιστήν τών Θούριων, ί'σως δέ διά πο

λιτικούς λόγους έκαμε καί τάς προσθήκας έκείνας δ μάντις είς τό ψήφισμα 

δπερ έ'δωκεν ήμϊν αφορμήν είς τήν περί Λάμπωνος ταύτην πραγματείαν. Ό 

Λάμπων προεϊπεν είς τόν Περικλέα καί τήν έπικράτησιν τοΰ κόμματός του 
έν τή πόλει έξηγήσας ουτω τήν . κομιδήν κριοΰ μονοκέρωτος είς τήν οικίαν, 

του Περικλέους, λέγεται δ’ δτι ολίγον χρόνον μετά τό συμβάν έ'τυχε νά κα-
ταλυθή ό αρχηγός τής αριστοκρατικής μερίδος Θουκυδίδης (όχι ό ιστορικός) 
καί νά μείνγ μόνος κύριος τών πραγμάτων ό Περικλής. Τήν μαντείαν ταύτην 

τοϋ Λάμπωνος αναφέρει ό Πλούταρχος (έν β. Περικλ. 6;, ένθα τό’περίεργον 
εΐνε δτι ό ’Αναξαγόρας διακόψας τόν εγκέφαλον ήθελησεν οίονεί νά διαψεύσή· 
τοΰ χρησμολόγου τά μαντεύματα άποδεικνύων τήν φυσιολογικήν, αιτίαν, δι’ 

ήν έν μόνον είχε κέρας ό κριός έκεϊνος.
Τά περί τής άποικίσεως τών Θούριων εΐνε καί άλλοθεν γνωστά, τά ανα

φέρει δέ καί δ Διόδωρος ό Σικελιώτης (9,10), ηγείτο δέ, ώς εΐ'πομεν, τής 

αποικίας ό Λάμπων μετ’ αύτοΰ δέ καί ό.Εενόκριτος,
Τοσαΰται τιμαί καί τόση δύναμις καί ισχύς συγκεντρωθεϊσαι μάλιστα έν 

ίερατικφ προσώπω ήτο φυσικόν νά προκαλεσωσι τόν περίγελον τών κωμικών 
ποιητών.'Ο ’Αριστοφάνης έν ’Όρν. 520, 521 παρεισάγει τόν Πειθέταιρον λέ-

γοντα :
ώμνυ τ’ ούδείς τότ’ δν άνθρώπων θεδν, άλλ’ όρνιθας άπαντες'
Λάμπων δ’δμνυσ’ έτι καί νυνί τδν χήν’ δταν έξαπατφ τι.

Ό πονηρός μάντις άντί νά εί'πη ι.ιά τόν Ζήνα, έλεγε αά τον 2'^α καί 
τοιουτοτοόπως ειχεν άναπεπαυμένην τήν συνείδησίν του καί ήδύνατο έλευ- 

θέρως νά εξαπατάς, ή φρήν ήτο άνώμοτος..............'Ο στίχος ουτος τοΰ Άρι
στοφάνους εΐνε παράξενον σχόλιον είς τάς θρησκευτικής άκριβολογίας τάς 

ύπό τοΰ Λάμπωνος προτεινομένας. έν τω ψηφίσματι. Καί έν Νεφέλαις δέ 

(στιχ. 332) τόν Λάμπωνα ύπαινίσσεται δ κωμικός λεγων Θουμωγιάζεετς. 
Άλλά καί ό Καλλίας έν ΖΤεδήταις· διεκωμωδει τόν Λάμπωνα καί δ Λύσιπ 

πος έν Βάχχαις καί ό Άντιφάνης έ'γραψε κωμωδίαν Λάμπωνα καί δ Κρα- 
τϊνος έν ζ/ραπΑισικ.1

Έπί πολυφαγία διεκωμωδει τόν ήμέτερον μάντιν ό Κρατϊνος ώς καϊ οί 
άλλοι. ’Έν τισι σωζομένω άποσπάσματι τοΰ Κρατίνου λέγεται"

Λάμπωνα, τδν οΰ βροτών ψήφος δύναται φλέγυρά δείπνου
φίλων άπείργειν

έπειτα δέ:

Νϋν δ’ αδθις έρυγγάνει· βρύκει γαρ 5παν τδ παρόν τρίγλη δε 
κάν μάχοιτο.

1 Άθήν. η', σ. 344 e. ζ', 307 d. ι', 423 d.
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Καϊ &y.Xa δέ τοιαΰτα σκώμματα κατά τοϋ Λάμπωνος έύρίσκονται έν το?$. 
άποσπάσμασι τών κωμικών.

Άλλ’ ικανά ταΰτα περί τοϋ χρησμολόγου.
X. Κ. S.

ΤΙΜΗΤΗΡΙΟί ’ΚΕΡ'ΚΥΡΑΙΚΗΪΕΠ.ΙΓΡΑΦΗ

Παρά τήν αμαξιτόν την άγουσαν άπό τίς μονής των 'Αγίων ’Αποστόλων 
’ίάσωνος και Σωσιπάτρου εις την είσοδον τίς έν Παλαιοπόλει βασιλικής 

έπαύλεως, καί ακριβώς απέναντι τίς άκρας βορείου πλευράς αύτης, έν τώ 
άγρίδίφ τοΰ Σ. Δεβόνου, άνασκαφίς γινομένης προς, εύρεσή αρχαίων οίκοδο- 

μητικών λίθων, έν άφθονίβρ κατά τούς τόπους εκείνους τίς άοχαίαςτών Κερ- 
κυραίων πόλεως άνορυττομένων, άνευρέθη κατ’ αύτάς έπί λιθοστρώτου εδά
φους, άβαθώς κείμενη όοθογωνική βάσις άγάλματος σκληρού Κερκυραϊκου-λί

θου, δν άμυγδάΛητ πέτραν καλοϋσιν οί εγχώριοι, έχουσα μέν μήκος 0,25, 
πλάτος δέ 0,65 καί βάθος 0,67 φέρουσα δέ έπί τής έ'μπροσθεν πλευράς 
την δε την επιγραφήν, δι’ εύσχημων καϊ εύδιακρίτων γραμμάτων τίς’Ρω

μαϊκής έποχίς έπιγεγραμμένην, μήκος έχόντων 0,04.

Α ΠΟΛΙ*  ΜΝΑ*ΙΛΑΝ  
ΑΡΧΙΜΗΔΕΟ*  ΑΡΕΤΑ*  
ΕΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΑ*  

ΘΕΟΙ*

"Οτι ή επιγραφή αύτη ανήκει είς τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους δηλοϋται σα

φώς έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων, άλλά παρατηρήσεως άξιον οτι φυ- 
λάττει έτι τούς χαρακτήρας τίς εγχωρίου δωρικής διαλέκτου, εί καϊ ή χρή- 

σίς αυτής έν Κερκύριε δέν φαίνεται ούσα πάντη αύστηρά έπί τίς 'Ρωμαϊκής 
κυριαρχίας, άναγινωσκομένων έν άλλαις τών αύτών χρόνων Κερκυραϊκάΐς έπί- 

γραφαΐς τύπων κοινών άντί τών πρώην δωρικών κα'ι περιορισμένου τοΰ διο

ρισμού τό πολύ είς τούς σχηματισμούς τών κυρίων ονομάτων. Ή έν τή επι

γραφή αιτιατική πτώσις MraoLlav, γινομένη άπό εύθείας ΜνασίΛας φέρει 
συνηρημένου δωρικόν τόπον, εύρηται δ έ κα'ι άσυναιρέτως MraaLlaoq έν ταϊς 
Δελφικαϊς έπιγραφαΐς τοΰ σοφοΰ Κουρτίου καί άττικώς Μνησίλεως παρ’Άπολ- 
λοδώρω, διότι, ώς γνωστόν, τά κύρια σύνθετα, ών τό δεύτερον συνθετικόν 

μέρος έστϊ τό ό'νομα Λαός, συναλοιφής γενομένης τοΰ αο είς α μακρδν, μέ- 
θίστανται παρά Δωριεϋσιν άπό τής δευτέρας κλίσεως είς την πρώτην, καί 

κλίνονται κατά τά πρωτόκλιτα, ώσπερ Μενέλαος, Μενέλας, Άρκεσίλαος, Άρ- 

κεσίλας, Νικόλαος, Νικόλας. Τίς δέ ό μνημονευόμενος ούτος Μνασίλας, άγνω

στον _ παντάπασιν' άλλ’ έκ της επιγραφής μανθάνομεν οτι η πόλις τών Κερ- 

κυραίων, περί πολλοϋ ποιούμενη τοΰ άνδρός την άρετην κα'ι άμείβουσα την 
εύνοιαν αύτοΰ πρός τήν πόλιν, ού μόνον ήγέιρεν αύτφ άνδφιάντα, δν έστησεν 

έπ'ι τίς άρτίως εόρεθείσης βάσεως, άλλ’ είς μείζονα τιμής ένδειξιν καί είς βε- 

βαιότερον τεκμήριου τίς πρός αύτόν χάριτος άνέθηκβ τόν άνδριάντα τοΰτον 

τοΐς θεοΐς.
Έπ'ι της άνω πλευράς της όρθογωνικης βάσεως, έφ’ ής ΐστατο τό πάλαι 

ό άνδριάς τοϋ Μνασίλα, φαίνονται είσέτι δύο κοιλότητες, τό σχήμα έχουσαι 

ανθρωπίνων ποδών ίκανώς μακρών, έζ δν δυνατόν είκάσαι δτι ό επικείμενος 
άνδριάς είχε τό φυσικόν άνθρωπίνου μέγεθος, κα'ι μεΐζου Γσως τοΰ φυσικοϋ, 

έάν είς αύτόν άνηκε μαρμάρινου τεμάχιον άκρας ανδρικής χειρός, σώους έχού- 
σης έκ τών δακτύλων τόν ωτίτην καϊ τόν παράμεσου,κρατούντας βραχύ σκή

πτρου ήμίθραυστον, τοΰθ’ ό'περ ί'σως ούχί άπίθανου, ώς άυασκαφείσης ούχί 

πόρρω τίς ενεπίγραφου βάσεως.
’Άλλαι τοιαΰται τιμητήριοι έπιγραφαι έπ’ι βάσεως έπιγεγραμμέναι εύρέ ·. 

θησαν καί άλλοτε έν Κερκύρα κατά διαφόρους έποχάς, άλλ’ έκ τούτων αί» 
μέν μετεκομίσθησαν είς Ιταλίαν μετά τών εύρεθέντων άνδριάντωυ ύπό τών 

’Ενετών Προνοητών έπ’ι Φραγκοκρατίας' αί δέ, άνηκουσαι τή πολυτίμφ αρ
χαίων μνημείων Συλλογή τοΰ φιλάρχαιου ίατροδιδάκτορος Σταματίου Γαγ-- 

κάδη, άθλίως μετά τόν θάνατον αύτοΰ άπωλέσθησαν, μία δέ μόνη, καθ’ οσον 

γινώσκομεν, έτυχεν έτι σωζομένη έν τινι δωματίφ τοΰ πρώην Ίονίου Γυ
μνασίου, όπου είσί κατατεθειμένα! σνολλαϊ καϊ διάφοροι Κερκυραϊκαί άρχαιό- 
τητες. Τούτου ένεκεν κρίναμεν. καθήκον νά έπικαλεσθώμεν τήν πεφωτισμέ

νων πρόνοιαν της δημοτικής αρχής όπως μή ύποστή κα'ι ή άρτίως άνασκα- 
φεϊσα βάσις τήν αύτήν τύχην, οίαν καϊ αί πρώην άλλαι, διότι καλόν μέν τό 

φροντίζειν περ'ι τών κοσμημάτων τών πόλεων και τών ανέσεων τοΰ βίου καϊ 

τών λοιπών ψυχαγωγημάτων, άλλά δέον νά μνησθώμεν συγχρόνως ότι τά» 
λοιπά έθνη κακώς θέλουσι κρίνη περί της ήμετέρας ηθικής προόδου καί δια-: 

νοητικής άναπτύξεως, έάν βλέπωσιν ημάς περιορώντας τά πατρφα καί άναλ- 
γήτως έχοντας πρός τά λαμπρά έργα τοϋ ενδόξου ήμών παρελθόντος, είς. .&·> 

κατά μέγα μέρος όφείλομεν τήν ήμετέραν παλιγγενεσίαν καί άποκατάστασιν 

είς τήν χορείαν τών εθνών. .1, Α. ΡΩΜΑΝΟΣ.
(Έκτης κερκυραϊκής έφημερίδος 'Ρήγας ο Φεραϊος 27 Ιανουάριου).

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟ?·

Εις τόν δήμον Άνακτορίων τής έπαρχίας Βονίτσης έν τγί συνοικίιγ 'Αγίου 
Βασιλείου εύρέθη..πρό τινων μηνών άνέκδοτός τις ’Επιτάφιος ’Επιγραφή, ής 

αντίγραφου έν μικροΐς γράμμασιν, άνευ. τόνων, καϊ συγκεκολλημένας εχον τάς 
λέξεις, περιηλθεν. είς χεϊράς μας. Ταύτην μετ’επιστασίας διελθόντες άνεύ- 
θομεν ό'τι ήν συντεταγμένη έμμέτρως, έ'χουσα τούς δύο πρώτους στίχους δα
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κτυλικούς εξάμετρους, τούς δέ λοιπού; άποτελοϋντας δίστιχου έλεγειακοϋ 

πεντάμετρου. Χειραγωγούμενοι δ’έπειτα ύπό τε του μέτρου καί τνίς έννοιας 
ηδυνηθημεν νά διορθώσωμεν τά πολλά τοϋ αντιγράφου λάθη, καί νά φέρω' 

μεν αύτά δσον έ'νεστιν είς την αρχικήν κατάστασιν, ούτως"

Πατρίςμίν Κασσώπα, πατήρ δέ μοι ην Μενέδαμος, 
Μάτηρ δ’ έςετέκνωσε(ν) ’Αριστοκράτη Έχενίκαν. 
Δισσά δέ τέκνα λιποϋσαν, ό παντοοόρος λάβε μ’ δης, 
’Άκριτος, άστοργου Οηρ'ος ?χων κραδίην. 
Άνδρί δέ τέκνα έλιπον Λυσιςενφ, ήδέ γονεΰσιν, 
’Ορφανά ταΰτα τρέφειν ....... 
Άμετέρανδ’ άρετάν ού φθέγγομαι" ά γάρ άτέρμων 
Πασά τοι’Ηπείρου γαϊα, φέροπλος έρεΐ.

Κρίνομεν περιττόν νά έρμηνεύσωμεν -την επιγραφήν ώς λίαν σαφή. 'Η δέ 
έποχη, καθ’ ην έχαράχθη δέν είναι εύ'κολον νά όρισθ·$,. καθότι στεροόμεθα 

της παλαιογραφίας. Εικάζεται δέ έκ τε τοϋ ύφους καί της γλώσσης OTt δέν 
είναι πολύ μεταγενέστερα τοϋ τετάρτου αίώνος πρό Χριστοϋ.

Ό πρώτος στίχος φαίνεται πως προσκρούων είς τό μέτρον, έ'χων τόν τρί
τον πόδα παλιμβάκχειον (ώπα πα), καθότι τό Α της λέξεως Κασσώπα 

(=Κασσώπη) είναι μακράν κατά'* την άρχαίαν παράδοσιν. «Τό Η είς Α μα
κράν τρέπουσιν οί Δωριείς» [ Γρ. Κορίνθ. περί Δωρίδ, § 4], ’Έδει δέ νά ηναι 

βραχύ, όπως άποτελέση δάκτυλον. Δικαιολογείται όμως τό φαινόμενου τοΰτο 

καθόσον — «Συνεχώς οί ποιηταί αδιάφορου ηγούνται την έπί καταπεραιώσει 
λέξεως συλλαβήν» [Ζηνόβ. Πώπ. Μετρ. σ. 38].

Έκ τ?|ς έπιγραφ·ης μας ποριζόμεθα είς πλουτισμόν τοΰ Λεξικού τρία κύρια 
όνόματα, ’Αριστοκράτη, Έχενίκκ και Αυσίξενος, καθώς καί τό έπίθετον παν- 
τοβόρος, οπερ έτάξαμεν άντί τοΰ έν τω άντιγράφφ κακώς έ'χοντος παν το- 
βαρης. Τό δέ είς τόν "^.δην άποδιδόμενον έπίθετον άκριτος (= αστόχαστος» 
μη διακρίνων γένος, ηλικίαν, τάξιν ανθρώπων κτλ.), τοΰτο εύρηται καί έν 

έτέργ έπιταφίφ έπιγραφη, δημοσιευθείση παρά τοΰ καθηγητοϋ κ. Ίω.'Ρω

μανού, έ'νθα άναγινώσκομεν— «άκριτον αίσαν» [Τδ. Έφημ. "Ωρα, έ'τους1877 
Σεπτέμβριον].

Έν Αευκάδι 16 Ίανουαρίου 1880.
ΙΩ. Ν. ΣΤΑΜΑΤΕΔΟΣ σχολάρχης.

ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΝ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ

Ό κ. de Witte άνέγνωσεν ένώπιον της Άκαδημείας τών ’Επιγραφών καί 

των Γραμμάτων,κατά την συνεδρίαν αύτης τίίς 9 ’Ιανουάριου έ.έ. ύπόμνημα 
πρός διαλευκανσιν τών κατά τι κάτοπτρον άνευρεθέν είς τά πέριξ της Κρό- 

τώνος. Είνε τό κάτοπτρον χαλκοΰν, ό δέ δίσκος αύτοΰ στρογγύλος καί ύπύ

κάλχηζ περιβαλλόμενος. Έν τφ μέσφ είκονίζεται διά χονδρές έργασίας νεα

νίας έφιππος. 'Ο ίππεύς είνε γυμνός, περίβλημά τι έχων μόνον περί την όσφύν, 

δπερ περίβλημα κυμαίνεται όπισθεν είς τόν αέρα. 'Ο ίππος μικρότερος ών, 

κατ’ αναλογίαν πρός τό ανάστημα τοΰ άναβάτου έ’χει φά^σγια περί τόν τρά

χηλον, οι πόδες αύτοΰ οί οπίσθιοι είνε εύθεΐς ώς άν ό χαράκτης ήθελε νά εΐ- 
κονίσγι (χωρίς όμως καί νά έπιτύχτρ), ίππον μέλλοντα νά έξορμησν) είς καλ
πασμόν. "Οπισθεν τοΰ ίππέως ύπάρχει δελφίν. Παρά την δλην δέ παράστα- 

σιν επιγραφή γράμμασι Τυρρηνικοϊς δηλοΐ τό μέν ό’νομα τοΰ αναβάτου HER- 
ΓΕΕ,τό δέ τοΰ ίππου PAKSTE.O κ. de Witte λέγει οτι είνε ό Μελικέρτης 
όρμων νά ριφθη είς τά κύματα, είνε δέ γνωστόν ότι έταύτιζον οί "Ελληνες 

τόν Ήρακλέα πρός τόν Μέλκαρθ τών Φοινίκων, δπερ δηλοϋται καί έκ περί

φημου τινός διγλώσσου επιγραφές εύρεθείσης έν τί) νησφ Μελίτνμ Άπό πολ- 
λοΰ έ'χει γείνει μάλιστα καί ή παρατηρησις ότι λαβόντες οί "Έλληνες παρά 
τών Φοινίκων τά γράμματα περιωρίσθησαν είς τό νά άναστρέψωσι τούς σημι
τικούς χαρακτήρας καί νά τάξωσιν αύτούς κατά πρόοδον. Ούτως έκ τοϋ 

MELKARTH έ'γεινεν ό HRAKLEM" (Μ^Σ),’ ούτω και έκ τίςς Φοινίσσης 

θεάς ΑΝΑΙΤ έγεινε η 'ΠΑΝΑ (=Ι)ΐΑ'ΝΑ=’'Αρτεμις), Ό 'Γυρρηνός λοιπόν 
τεχνίτης κατά τόν κ. de Witte συγχέων τόν Μελικέρτην προς τόν Μέλκαρθ 

τόν ισοδύναμον τφ Έρακλεϊ, έγραψεν HERCLE άντί νά γράψγ τό δνομα τοϋ 

υίοΰ τοΰ Άθάμαντος καί της ΊΙοϋς. Σ.Κ.Σ.

ΓΕΡΜΑΝΚΗίΧΟΛΗ

Συνεδρία τής 6]18 Φεβρουάριου 
'Ο κ. ΒΟΝ Περί των ερειπίων τής Περγάμου. 
Ό κ. ΦΟΝ ΣΥΒΕιΔ Περί παραστάσεων τής 1'Αθήνας,

Συνεδρία τής 20 Φεβρουάριου 3 Μαρτίου 
'Ο κ. ΣΜΙΘ Περί των ερειπίων των Σάράεων. 
Ό κ. ΜΙΔΧΑΙΦΕΡ Περί 'Αττικών άναγΛύγων.

Ε I Δ Η ί Ε I ί

Έν Τανάγρα έγένοντο πρό τίνος άνασκαφαί άδεί^ τ·ης Κυβερνησεως έν 

τώ ίδιωτικφ άγρώ τοϋ κ. Α. Έρνέρη έ'νθα καί άλλοτε έγένοντο τοιαϋ 
ται. Έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις εύρέθησαν είκοσιτρεϊς επιτύμβιοι έπι- 
γραφαί καί εί'κοσιν ειδώλια έκ τών έν Τανάγρφ συνήθως ευρισκομέ

νων. Καί αί μέν έπιγραφαί κατετέθησαν έν τφ έν Τανάγρα άρχαιολο- 

γικφ Μουσείφ, τά δέ ειδώλια έκομίσθησαν είς’Αθήνας είς τό ύπουρ-

I Πρβ. Παρνασσού Γ, 903. ,
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γεΐον τίί; δημοσίας έκπαιδεύσεώς, έν δ έγένετο η μοτά τοϋ 'πόιησαντος ΐάς 

άνασκαφχς διανομή είς δυο ίσα μέρη συμφώνως τώ νόμφ. Τά λαχόντα τώ 
δημοσιφ ειδωλια·άτινα κάτείεθήσαν έν τώ Μουσείφ τοΰ Βαρβακείου είσίν 

δρθιαι,γυναίκες τρεις, έρωτιδεύ; ό'ρθιο;,' έρωτιδεύς έτερος κεκαλυμμένος, γυνή 
καΚάνηρΆίθιοι τέχνης άρχα'ίκώτέρας,έτι δέ ζέΰγος χαλκών πτερνιστήρων. Τά 
λοιπά ειδώλια άφέθησκν τω ποιηταντι τάς άνασκαφάς ελεύθερα διά το έμ- 
πόριον. ΤΙ βλη άνασκαφη δΐηρκεσε μήνας δύο, κυρίως δ’εργασίμους ημέρας 
εΐ-κρσι δυο. Hapijv δ’ έν ταϊς άνασκαφαί; έπί τινας ημέράς κα'ι ό τ^ς Γαλλικήν 

Σχολνίς εταίρος κ. Ώσουλιέ. ' -

—* Έν τη περιοχή τοΰ παρά την όδύζ Φα.Ιήρου Στρατιωτικού Νοσοκομείου 
εύρέθη τον ληξαντα μ·^να έ'ργον τέχνης γλυπτικής άξιόλογον περί ου δ ». Σ. 

Κουμανούδης άνεκοίνωσε τά επόμεναέν τί) Πα.ϊιγγικεσία τ-?ίς 18 Φεβρόυαοίου
«Είναΐ'λίθοϋ Πεντελησίου. εύρέθη δέεις πολλά τεμάχια τεθραυσμένον έκ- 

πάλαι, περί τά τριάκοντα, δν τινα τά μείζονα, αύτοσχεδίως συναρμοσθέντα 

άπηοτισαν σώμα γυναικείου γυμνόν, μεγέθους δύο τρίτων, τοΰ φυσικοΰ, τά 
όποιον είναι πλαγιασμένο'/ έπί βράχου κα'ι κοιμάται. ΤΓ κλίσις του έπί τίίς 
δεξιάς πλευράς καί μάλλον πρηνης». Ύπεστριομενον είναι ίμάτιον, προκρέμα- 

ται δέ καί κεφαλή λεοντης. ΤΙ κεφαλή της γυναικος εύρέθη δυστυχώς κο

λοβή κατά τά κάτω ημισυ τοΰ προσώπου καί άπεσπασμένη τοϋ λαιμ,ου, ανή

κει δμως άναμφιβόλως είς τά σώμα. 'Η κόμη αύτης ουσα έντέχνως έκτενι- 
σμ..ένη, μίαν πλεξίδα ανιούσαν άπό της ριζης τοΰ μετώπου πρός την κορυφήν, 
συγκρατεϊται, καί. διά κρικοειδούς στεφάνης, τών δέ οφθαλμών τά βλέφαρα 

είναι κλειστά. ’Ίσως ή μορφή αυτή όνομαστέα Νύμφη τις, έξ έκείνων τών 

συμπεριπόλων τοΰ Πανός, η καί ’Αριάδνη, ητις έγκατελβίφθη έν Νάξφ κοι- 

μωμενη παρά τοΰ άχαριστησαντος ή’ρωος Θησέως καί την οποίαν δστερον ά
νευρε καί άνέλαβεν ό θεός Διόνυσος. 'Η τέχνη φαίνεται ώς τών 'Ρωμαϊκών 

χρόνων, άλλ’ ίκανώς φυσική καί έπιμελης».
— Έν τη είσόδφ τ^ς πόλεως έπί της όδοΰ Πειραιώς άριστερά τφ άνερ- 

χομένφ και πάρα τό κατάστημα τοΰ φωταερίου ό κ. I. Μεσσηνέζης ^οξατο 

τάς τελευταίας ημέρας του ληξαντος μηνάς άνασκαφάς έν τφ ίδιοκτητφ αύ

τοΰ άγρω ένφ καί πέρυσιν άνέσκαπτεν. Εύρέθησαν μέχρι τοΰδε ικανοί τάφοι 
μέ άγγεϊα και ληκύθους ούχί όμως μεγάλης άξίας. -

ΤΙ 'Λ>·ί£αμε7/σ/α έφημέρ'ις τοΰ Ναυπλίου'γράφει τά'έξης έν τφ φύλλφ 

αύτης της 6 Φεβρουάριου' «Είς την πεδιάδα Τίρι κα'ι παρά την εις Κράνίδιον 
άγουσαν άδόν άνεκαλύφθη πρό καιροΰ λίθος ένεπίγραφος υψους 1,56 πλάτους 

0,30 καί πάχους 0,23 δστις Θραυσθείς είς δύω τεμάχια εύρίσκεται ηδη έν- 

τετοιχισμενος είς αγροτικήν οικίαν' ό λίθος ουτος φέρει επιγραφήν’

ΟΡΟξ
ACKAA
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ . ίέ7
δεικνύων ώς φαίνεται, τά πρός την θέσιν έκείνην όρια τίίς Λησσης $ τών έν 

αυτί) κτήσεων τοΰ ίοροΰ τοΰ ’Ασκληπιού». ■
— Έγένετο άλλοτε πολύς λόγος περί τών έν 'Ραμνοϋντι ύπδ χωρι

κών γενομένων άν«σκ«φών καί τ^ς εύρέσεως διαφόρων γλυπτών μαρμάρων 

ών δυστυχώς τά πλεΐστκ έγένοντο άφαντα. Τώ ζηλώ φιλάρχαιου ιδιώτου η 

αρχαιολογική εταιρία έγένετο κάτοχος τριών ωραίων μαρμάρινων κεφαλών 
ανδρικών καί τεμαχίου έξ αναγλύφου παριστώντος ώραιοτάτην γυναικείαν κε

φαλήν μεγέθους ύπέρ τό φυσικόν. Τά άποκτηθέντα ταΰτα άντικείμενα κα- 
τετέθησαν είς τό έν τφ Βαρβακείφ μουσεΐον τίίς 'Εταιρίας.

— Έν Θεσσαλονίκη έν τ$ πρός την χρυσήν πύλην άγούσγ όδφ ά/ευρέθη 

κατ’ αύτάς άγαλμα 76 εκατοστών υψους πάριστάνον τόν’Έρωτα σκυθρωπόν 
καί ώσεί κοιμώμενον έκ Παρίου μαρμάρου τέχνης δέ λίαν καλής. Φαίνεται 

δέ δτι τό άγαλμά τοϋτο άπεσπάσθη έκ συμπλέγματος μείζονος.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τόν ληξαντα μ^να δύο μέν έγένοντο βυνεδρίαι πέντσδέ άναγνώσματά τά 

έξης: ,
Τοϋ κ. Άχιλλέως Παράσχου τακτικοΰ παρέδρου μέλους ποίημα ή ΈΛΛάς 

τοϋ 1821 χαι ή ΈΛΛ,άς τοϋ 1879.
! Τοΰ κ. Γρηγορίου Βερναρδάκη κντεπ. μέλους πεμι τοϋ πωστί er παχύνω

ίΰρεθτττος άποσπάσματος τραγωδίας τοΰ Εΰριπίόου.
( Του κ. Κωνστ. Βάμ,βα τακτικοΰ ένεργοΰ μέλους ~er>l ταμιιντηρίωκ χαΐ
ί ε’άρ-'δ(>ο//ίαώά σωτηρίων τραπιζων.

Τοϋ κ. Κ. Α. Παλαιολόγου άντεπιστέλλοντος μέλους έν Όδησσφ ή είκοσι,' 
πενταετηρις τοΰ αΰτοκράτορος τής 'Ρωσίας ’/ί,ίεζάνάρου ιστορική μελέτη.

Τοΰ κ. Θεοφ. Μπαλτί τακτικοΰ ένεργοΰ μέλους περί συστάσεως ταμείου 
τοΰ ΈΛΛηνισμοϋ.

'Ο είσηγητης της έπ'ι τοΰ κανονισμού επιτροπές κ. Α. Τομπάζης υπέβαλε 

τό σχέδιον τών έπιφερομένων τροποποιήσεων μετ’ αίτιολογικης έκθέσεως. Τό 
Ι σχέδιον τοΰτο έξετυπώθη καί θέλει συζητηθη προσεχώς.

ϊ ΤΙ κοσμητεία της έν Σύρφ Σχολής τών. άπόρων παίδων συνέστησεν έν τό}
γ σχολή τμ,ημα υποδηματοποιίας είς δ ηρξαντο εργαζόμενοι εί'κοσι περίπου παϊ-

δες. Εύεργετικη παράστασις ύπέρ της Σχολής ταύτης έν τω θεάτρω Έρμου·' 

πόλεως κατέλιπε κέρδος 1500' δραχμάς.
Τόν ληξαντα μήνα αι έγγραφαΐ τών μαθητών έν τ^ έν Άθήναις σχολής 

τών άπόρων παίδων άνηλθον είς 420. Έν δέ τφ ύπνωτηρίφ τ·ης σχολής 

άπό τ$ς συστάσεως αύτου (2 Δεκεμβρίου) μέχρι τ^ς 21 Φεβρουάριου καί
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ταυ-της συμπερΰ-/μ.βανομένης έκοιμήθησαν 9 63 παΐδες τδν Δεκέμβριον, 1054 

τόν ’Ιανουάριον καί 911 τάςήμέρας ταύτας τοϋ Φεβρουάριου ήτοι έν συνόλφ 

2928. Την 21 Φεβρουάριου ήσαν κατειλημμέναι καί αί 50 κλΐναι τοϋ 
ταστήματος, ή δ’ έφορεύορσα έπιτροπή σκέπτεται νά ίδρύσγ) 50 έτέρας.

Τή αιτήσει αυτών ό Σύλλογος συνήψε σχέσεις μετά τοϋ έν Μαδυτω 

©ργκικής χερσονήσου συλλόγου ό Ελλήσποντος καί μετά της έφορείας 
σχολείων τοΰ έν Κρήτη δήμου «Σπηλιάς», καί 
βιβλίων έκ τών διπλών αύτοΰ.

Έξελέχθη μέλος άντεπιστέλλον ό έν Σουέζ πρόξενος τής 'Ελλάδος κ. Δη
μοσθένης Μητσάκης.

X I*  ο Μ s Κ. Α

·£

-e-

«Ι·ελ.ολογ£α. — Τή 26 Φεβρουάριου έγένετο έν τή Γαλ.λική Άκαδη- 
μεία ή εκλογή τών Άκαδημειακών διά τάς κενάς έδρας τών άποβιωσάν- 

. των Σιλ.βέστρου δέ Σασύ καί Σαιν 'Ρενέ Ταγιανδιέ. 'Υποψήφιοι ήσαν ένδεκα 

οί εξής’'Ρατισβόν, Αάβουλαί, Βαλλόν, Μάζιμος Δουκάν, Ιούλιος Βαρβιέ, 
'Ρενιώλ, Μονσελέ, Λαβίς, Παΰλος δέ Σαίν· Βικτόρ, Μαζάδ καί Λέων 'Αλεβί. 

Έξελέχθησαν δέ μετά- πάλην ίσχυράν είς έπανειλλημμένας ψηφοφορίας ό 
μέν δημοσιολόγος Μάζιμος Δουκάν ώς διάδοχος τοΰ Σαίν 'Ρενέ Ταγιανδιέ 

και ό κωμφδιοποιός Λαβίς ώς διάδοχος τοΰ Σασύ. Καί ή μέν έδρα τοΰ Μα- 

ξίμου Δουκάν είναι ή ιβ' κατά τήν τάξιν έν τή άκαδημείοι καί εσχε δεκα

τρείς προκατόχους έν οις καί τόν Βολταϊρον, ή δέ τοΰ Λαβίς κγ' καί έσχεν 
ομοίως δεκατρείς προκατόχους έν οίς τόν Ααβρουγιέρ καί τόν Μοντέσκιον.

—- Έξεδόθη έπ’ έσχατων έν Γαλλία ό δεύτερος τόμος τών απομνημονευ

μάτων τής κυρίας 'Ρεμυζα. Καί ό μέν πρώτος είχε περιλάβει τόν χρόνρν 
μέχρι τών αρχών τής πρώτης αυτοκρατορίας, ό δέ δεύτερος άγει τόν άνα- 

'«-■ γνώστην μέχρι τοΰ 1806. Άνευρίσκομεν δέ καί έν αύτω τό αύτό διαφέρον

Βτών ανακοινώσεων καί λεπτομερειών περί τοΰ ά.Ιηβοϋς Ναπολέοντός,. περί τοϋ 
εσωτερικού του βίου, περί τών αντιθετικών ενστίκτων τοΰ άνδρός τούτου, 

δντος ίσχυροτάτου άμα καί ασθενέστατου, εύσταθους τε'άμα καί εύκινήτου. 

''■', .. Νομίζει τις ό'τι παρευρίσκεταί πως είς παράστασί-ν τινα τής αύτοκρατορικής

-λ ; *λ·  έποπτίας, κατοπτευομένης έκ τών παρασκηνίων. Άλλ’ ό Ναπολέων δέν κα-
. ταλαμβάνει έν τοΐς άπομνημονεύμασι τούτοις τήν σκηνήν ολόκληρον μόνος’ 

Κ κατ’ολίγον δέ έν ταϊς σημειώσεσι τής διηγούμενης παρουσιάζονται ζωηρό
τερου καί μετέχουσι δράστηριό'τερον τών γεγονότων οί περιστοιχίζοντες τόν 

ή μέγαν αύτοκράτορα καί οί επιφανέστεροι άνδρες τής έποχής. Τοϋτο δέ γεννίΖ

ζ|·//'·: ' · τό διαφέρον καί προφυλάττει άπό τής μονοτονίας τής χαρακτηριζούσης συ-

. νήθως τά τοιαΰτα βιβλία.


