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Τί έστιν έπανάστασις ; τίνες οί νομοί άύτίςς καί Λρδς τΐνόε σκοπόν τελεί
ται έν τ?ί ιστορία ; Αιώνια θέματά άπασχολησαντα άείποτε την σκέψιν τοΰ 
ανθρώπου, άλλ’ άνεπάρκώς μέχρι της σήμερον δρισθέντα κά'ι διατυπωθέντα. 
ΆπεπεφάΟην άλλαχοϋ,1 μελετών έύρύτερον άντικέίμενον, ν’ άναπτύξω διά 
μακρών τό κοινωνικόν τοϋτο φαινόμενου, άνευ της πλήρους του όποιου κατα- 
νοησεως $ άνθρωπότης ούδέποτε θέλει συλλάβει καί διατυπώσει πληρη, αυ
τοτελή τόν προορισμόν αυτής έν τη ίστορίιγ.

Πάσα νέα σύνθεσις του ανθρωπίνου βίου τελείται καί πράγματοποιείτάί 
διά μιάς έπαναστάσεως. Αυτή τυγχάνει οδσα η άμεσος έκδηλωσις τ^ς κα
θόλου ζωϋζ κα'ι κινησεως έν τ·ρ άναπτύξέι τοϋ πνεύματος, τείνΟντος νά έμφα- 
νισθη ύπδ-τύπον εντελέστερου κά'ι καθολικώτερον έν πάση αύτοΰ τίί ένεργεί^ 
καί πραγματικότητι. Ούτως η άνθρωπίνη ίστορίά είνε διαρκάς άλληλουχίά 
επαναστάσεων,διηνεκών τουτέστι μεταβολών πρός τι κρεΐττον καί τελειότερον.'

"Ο,τι χαρακτηρίζει τό άνθρώπινον πνεύμα δρών έν τη ίστορί^ρ έϊνε η ζωη, 
η κίνησις, ·η πάλη’ άνευ τούτων ούδεμία δημιουργία*  μάκρά μόνον καί διαρκάς 
ατονία, άγουσα μοιραίος έίς τί)ν σ^ψιν κάΐ τόν θάνατον.

Δεν πρεσβεύω μετά της απολύτου έπαναστάτικ^ς σχολής, ότι δ τυφλός πό
θος- τ·ης καταστροφής εΐνε καί πόθος δημιουργίας άμα. Την ιστορίαν δέν διέ- 
πει άποκλειστικώς τυφλή τις είμ.αρμένη, τυχαίως δρώσα^ κατάστρέφουσα ’̂ 

" ήκιστα δέ κεκτημένη την δυνείδησιν καί την ίσχύν νέας δημιουργίας. Πάν
δ,τι λαμβάνει χώραν έν αύτη, καθίσταται τοιοϋτον κατ’ άνωτέραν λογικήν 
έννοιαν.. Εινε αναμφίβολον οτι τδν· ροϋν τών έν τφ κόσμφ τούτφ πραγμά
των, την έξέλιζιν τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, την παράστασιν αύτοΰ έπΙ 

1 της ιστορικές σκηνης διέπουσιν αμετάβλητοί τινες νόμοι, κατά τύπους μέν
παραλλάσσοντες καί διάφοροι, αλλά κατ’ ούσίαν άείποτε οι αύτοί. “Ό,τι 
δέον νά τελεσθ^ έν τη ίστορίφ, άναγκαία έκφρασις και συνέπεια τών ιοθι- 

' κών τούτων νόμων, έπ’ ούδεν'ι λόγφ δύναται νά παρακωλυθη' πάντα δέ
τά τεχνητά προσκόμματα, οίονεί δι’ άποκρύφου δυνάμεως, καταπίπτουσι 
πρό τ$ίς ακατάβλητου αυτών ισχύος. ’Ενταύθα έ'γκειται τό μυστήριον της 
ανθρώπινης ζωίίς καϊ προόδου. ‘Ο άνθρωπος έν τ$ τυφλ$| αύτοΰ άγερωχί^ 
ζητεί νά καταστείλη τόν ροϋν, την άνάπτυξιν μιάς ιδέας' φρονεί δτι άπο- 
κόπτων τάς κορυφάς' φ καί τόν κορμόν αύτ^ς, άποκόπτει άμα καί τάς ρί
ζας, μη κατανοών οτι διά της άτυχοϋς ταύτης μεθόδου αί ρίζαι έτι μάλλον
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j ένδυναμοϋνται, αίφν^ίως, άπροσδοκητως έκπέμπουσαι ού μόνον θάλλον καί

9tXou<jiov (puX^Qjzoc, ocXTkCc καί κ.αρττουζ εύρωστους. Ούτως εν *ίισί  ζωναις τ?|ς 
υδρογείου σφαίρας, μόλις ό χειλών παρέλθγ, μόλις η χιών καί ό παγετός ύπο- 

χωρησωσιν υπό τας θερμας ακτίνας τοϋ νέου έαρινοΰ ηλίου, η φύσις αύθωρεί, 
j οιονεί έκ συνθήματος, εν εκπληττοντι έζεγερσ,εως θορύβω αναζωογονείται,
j αδρα δε καί πλούσια βλαστησις περιβάλλει έν τίί αύτί; στιγμίίτδ τέως ζ»·
ί| θύν έδαφος, τδ κεκαλυμμενον μέχρι της προτεραίας μιπδ τών παγετών και
j τών χιόνων. Αναλογόν τι συμβαίνει καί έν τφ ηθικφ κοσμώ : Νέα τις πρό-

ί κειται ν αποκαλυφθη εν τ·ρ ιστορία ιδέα’ πριν $ είσέτι διατυπώσγ τελείως
ί την φύσιν αύτής και την σημασίαν, πριν η κατανοηθη άποχρώντως υπό της
( κοινωνίας, μ.ελλει ν άγωνισθη κατα .τών παρεντιθεμ.ένων προσκομμάτων
1 κατά τών παραδόσεων’ διότι τό καδεστώς δέν παραχωρεί έθελουσίώς τά σκ·η-
! πτραείς πάσαν νέαν έξέλιξιν του πνεύματος’ άλλ’ ή ιδία,'άπαξ συλλη-

φθεΐσά κα'ι έγκυμονηθεΐσα, δέν θνήσκει’ κρατυνόμενη έν τ$ πάλη, καθί- 
ι σταται σθεναρωτέρα, άνατρέπουσα έπί τέλους βιαίως πάντα τά προσκόμ

ματα, άτινα έ'στησε κατά τ^ς άναποφεύκτου διαβάσεως αύτης μυστηριώδης 
τις τρόμος , ένώπιον παντός καινοφανούς κα'ι μη φέροντος την σφραγίδα τίίς 
ίξεως κα'ι τίίς συνήθειας’ η ιδέα θριαμβεύει’ δ,τι δέν άφέθη ύπό τ^ς ΐσχυρο- 
γνωμοσύνης άντιδέτων στοιχείων νά λάβγ την κανονικήν αύτοΰ έν τφ βίω 
τίίς κοινωνίας πορείαν κα'ι άνάπτυζιν, τελείται αΐφνιδίως, βιαίως, δι’ ενός 
άλματος. Τό άλμα τοΰτο, τό έν ριπγί οφθαλμού άλλοιοΰν την φαινομενικήν 
φύσιν καί κατάστασιν τοϋ. τέως ύφισταμένου καθεστώτος, καλείται έν τ^ 
συνθηματική γλώσσγ τών ανθρώπων Έπανάστασις ! Έν τίί ίστορί^ η έπα- 
νάστασις είνε καθ’ ώρισμένας τινάς αύτης περιόδους ή αναπόφευκτος διέξοδος 
καί λύσις τών ποικίλων περιπετειών κα'ι δέσεων τίίς κοινωνίας’ ε?νε $ μυ
στηριώδης Ανάγκη άρχαίας τραγφδίας, άληθης έκ μηχανές θεός παρι- 
βτάμενος εις την λυσιν ταύτην, καταβιβάζων την αυλαίαν τοϋ παρελθόντος, 
ίν’ άναβιβάσν) έπί τίίς κενουμένης ή'δη σκην-ης νέα πρόσωπα, ετέρους ύποκρι- 
τάς τοϋ άναπτυσσομένου δράματος. ,

Ή έπανάστασις εινε άναγκαϊος νόμος τίίς άνθρωπίνης προόδου,-κωλυομέ- 
νης έν τίί κανονική αύτης άναπτύξει ύπό έπιπροσθούντων πολεμίων στοιχείων. 
*0 έγω'ί’σμδς, η φιλαυτία παντός ύφισταμένου, τό συμφέρον άποτυφλοϋσι τόν 
άνθρωπον, έν τ·ρ ύψηλη αύτοΰ άγερωχίγ ούδένα άναγνωρίζοντα καθολικόν κα
νόνα, ·η τών προσωπικών μόνον αύτοΰ συμπαθειών καί τάσεων τό κριτήριου.

Δέν είνε τοιαύτη ή αφορμή καί η ιστορία πάσης έπαναστάσεως; Τοΰτο 
θελει καταδειχθίί καί πάλιν έκ τών επομένων σελίδων.
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Είς κρίσιμον σημεΐον κοινωνικόν καί πολιτικόν εύρέθη έκ νέου η Γαλλία άρ· 

χομένου τοΰ έ'τους 1830.
Μετά δεκαπενταετίί περίπου φαινομενικήν γαλήνην, έν $ έν τούτοις ό διο

ρατικός παρατηρητές διέβλεπε τάς διαλανθανούσας δτι τάσεις νέας έξεγέρ · 
σεως, ό Αίολος τίίς άνατροπίίς δέν έβράδυνε καί πάλιν νά συνταράξη τό δη
μόσιον πνεύμα’ εΐχεν ^δη τελε^σθη η ζύμωσις έν τίί συνειδησει τίίς γαλλικές 
κοινωνίας’ άνεμένετο δέ μόνον ή κατάλληλος στιγμή ΐίίς έκδηλώσεως ταύ- 
της. Ό Ιούλιος τοΰ 1830 προσηγγιζε, μέλλων νά έκπληξν) τόν κόσμον διά 
«νέας έν Γαλλία έπαναστάσεως, νέα φαινόμενα προβάλλων καί νέα ζητήματα 
άναπτύσσων εις τδν Οϊδίποδα τίίς πολιτικές έπιστημης. Ύπαρχον προβλή
ματα, ύπαρχον θεωρίας κατά την εποχήν έκείνην, αϊτινες από μακροϋ χρό
νου κυοφορούμενο» καί συζητούμεναι, έ'μελλον 7)δη νά λάβωσιν δριστικωτέραν 
μορφήν καί παράστασιν έν τη κοινωνίορ’ τοΰτο έδηλου ότι αυτή έσκέπτετο4 
καΐσκέψις έν τφ κοινωνική βίφ είναι ζωη, ήδέ συζητησις είνε έκδ·^λωσις ύφι- 
σταμένης ·ηδη έξεγέρσεως καί ανησυχίας τοΰ πνεύματος, τείνοντος έν τ$ 
ίστορικίί αύτοΰ σταδιοδρομίγ νά λάβη τελειοτέραν τινα έ'κφρασιν καί παρά- 

στασιν.
Ούτως είχον τά πράγματα έν Γαλλίιρ μετά τό φαινομενικόν ναυάγιον τίς 

μεγάλης έπαναστάσεως, μετ’ άπελπιν άγώνα ύποχωρησάσης εις την αύτοκρα- 
τορίαν κατά πρώτον καί μετά ταΰτα εις την παλινόρθωσιν.

. Ή διά τοσαύτης εργασίας, πνευματικής καί ηθικές, η διά τοσούτων θυ
σιών καί άγώνων προπαρασκευασθεϊσα καί έπιτευχθεΐσα έπανάστασις είχεν 
«η δη βαδέως ριζοβολησει έν τφ πνεύματί τίίς γαλλικές κοινωνίας. ΤΙ άπο- 
καλυφθεϊσα δι’αύτίίς ιδέα, εί καί μη έπισημως, έκέκτητο $δη την λατρείαν, 
τούς ίεροφάντας αύτίίς, λαμβάνουσα όσημέραι πάντα τά συστατικά καί πάν
τα τά στοιχεία τελείας αύδεντείας’ ^το η'δη πράγματι δ πολιούχος θεός 
τού έθνους’ δ Ναπολέων, έξελδών έκ της άτάκτου ζυμώσεως, τίίς έξ άύ- 
τίίς προελθούσης, εΐ καί πληγώσας αύτην καιρίως, ούδέποτε έΐόλμ.ησέ νά 
φαν^ί έπίσημος αύτίίς αποστάτης’ τούναντίον έπηγγέλλετο εις τδν γαλλικόν 
λαόν τδν έντολοδόχον καί τδν έκτελεστην τών νέων ιδεών, έν ταύτη δέ τίί 
άρχίί ένέκειτο ή δύναμις αύτοΰ) οΐα διετρανώθη κατά την έποχην έκείνην. 
Άνεπτύχθη γ)δη διά μακρών άλλαχοΰ/ τίνι τρόπφ δ έστεμμένος έκεΐνος κω· 
μφδός κατώρθου νά ύποκρίνηται κάλλιστα καί νά παρφδη την φρασεολογίαν 
της έπαναστάσεως’ έξ ού καί η δημοτικότης αύτοΰ παρά λαφ προκρίνοντι· 
τούς τύπους τίίς ούσίας, δελεαζομένφ έκ τίίς έπιφανείας μάλλον $ έκ τού 

βάθους τών πραγμάτων.
1 Ό ©ιίρσος ώ, ιστοριογράφος. Παρνεσσοΰ ΐο'μ. Γ’. τενχ. 7—3.
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’AUi τήν πορείαν γαύτην, τήν τοσοΰτο συμφέρουσαν τή πολιτική τοΰ Ναπο
λέοντος, ή Παλινόρθωσή δέν ήδύνατο ν’ άκολουθήσ-ρ, οίίτε ώφειλεν άλλως τε, 
δν δέν άπεφήσιζε ν’ άπολέσγ τήν άτομικότητα αύτής,τήν άρχήν, ής ήτο δη
μιούργημα, καϊ ή'τις έφερεν αύτήν είς τήν κυβέρνησίν τοϋ τόπου. "Απατα αύ
τής ή δύναμις άπέρρεεν άπό τής άρχής τοϋ έΛέω Θεοΰ, άπό τοϋ δόγματος 
τής νομιμοφροσύνης· σημαία αυτής ήτο ή λευκή, σύμβολον τά κρίνα. Έν αύ
τοϊς άπετυποΰτο ή παλαιά δόξα καί ιστορία τής Γαλλίας· ταύτην δέ τήν 
σημαίαν ώφειλε ν’ άναστηλώσηκα’ι πάλιν καί ταύτην τήν ιστορίαν νά συ
νεχίσει, δν δέν ήθελε ν’ άπολέσν) τδ κράτος αύτής καί τήν αύθεντείαν έπί 
τδν οπαδών των ιδεών, άς έξεπροσώπει, οΐτινες άρνούμενοι τδ τετελεσμένου 
γεγονός, τήν αλήθειαν αύτοϋ, έφρόνουν ότι μία κυβέρνησις, καθαρός άναχρο- 
νισμός έν τή εποχή έκείνν), ήδύνατο δι’ όλίγων συμβόλων καί δΓ ώρισμένών 
άρχων, άκαταλήπτων πλέον, ν’ έπαναγάγη. τήν Γαλλίαν τής έπαναστάσεως 
εις τούς ευτυχείς χρόνους τών άρχαίων τής γαλλικής μοναρχίας βασιλέων.

Έν τή άρχή τής νομιμοφροσύνης, τοϋ απεριορίστου σεβασμοϋ πρός τούς 
θεσμούς τοϋ άρχαίου καθεστώτος, έστηρίζετο άπασα ή ισχύς τής Παλινορθώ- 
σεως, άλλά και έξ αύτής άπέρρεεν ή άδυναμία αύτής καϊ ή έσωτερική έξάν- 
τλησις" τό νεον πνεΰμα, τό έξελθδν άπό τής έπαναστάσεως, ή ζωογόνος αυτή 
τδν νέων κοινωνιών αύρα, διά τούς θεωρητικούς τής Παλινορθώσεως ήτο ή 
μεμολυσμενη πνοή πονηροΰ δαίμονος’ ή έπανάστασις ήτο άπαίσιον δνειρον, 
ταράξαν έπί τινα χρόνον τήν γαλήνην τής γαλλικής κοινωνίας’ έπρεπε δέ νά 
ευρεθώσι τα μέσα, ΐνα έξαλειφθή έξ δλοκλήρου τής μνήμης τών συγχρό
νων, αναβιβαζόμενου και παλιν εν τή πληρει αύτοϋ μεγαλειότητι τοΰ αρ
χαίου καθεστώτος.

*Ήδη από τοΰ 1800 ήρξαντο αί τάσεις τής παλινορθώσεως, τής τεχνη
τής επιστροφής τής κοινωνίας είς τάς άρχαίας παραδόσεις τοϋ μεσαίωνος*  δν 
δ Ναπολέων εποιησε τό πρώτον βήμα πρός τόν τερατώδη τοΰτον άναχρονι- 
σμόν διά τής συνομολογήσεως έκκλησιαστικής μετά τοϋ Πάπα Συνθήκης 
(Concordat), οι ποιηταϊ καϊ συγγραφείς τής έποχής, έμπεπλησμένοι τών ιδεών 
τούτων, έξαλλοι έξ ένθουσιασμοΰ έτόνισαν τό ιερόν άσμα τών άρχαίων παρα
δόσεων, άποταξάμενοι τφ Σαταν^ τής έπαναστάσεως. "Οσφ μεγάλη δέ 
ύπήρξεν αυτή, τοσοΰτον έπήλθεν ισχυρά ή άντίδρασις. Συγγραφείς πλή
ρεις ευφυΐας καί εύγλωττίας , άνέλαβον τόν άγωνα τοΰτον. Έν τφ Πνεύ· 
μάτι τοϋ Χριστιανισμού ί> Σατωβριάνδος, συγγράμματα πλήρει θρησκευ
τικής πίστεως, αλλ άμα και πληρει παραδοξολογίας, διενοήθη ν’ άποτυ- 
πωσνι τάς νέας ταύτας τάσεις τής άρξαμένης πνευματικής παλινορθώσεως. 
1<ατα την φρασεολογίαν τής έποχής έκείνης, τδ άπολογητικόν βιβλίον τοϋ 
εκ Βρετάννης εύγενοΰς ήτο ή μετά τόν κατακλυσμόν τής γαλλικής έπανα- 
στασεως εξελθοΰσα πρός κατόπτευσιν τών ύδάτων περιστερά, ήτο ή ίρις, πε
ριφανές σύμβολον τής έκ νέου συμφιλιώσεως καϊ τής συμμαχίας μεταξύ τής
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θρησκείας καϊ τής γαλλικής κοινωνίας, ήν ό σκοτεινός ούτοςΠσραηλΠης, καθά 
περί έαυτοΰ μετριοφρόνως ό συγγραφεύς ώμολόγει, προσέφερε τφ γαλλικφ 
έθνει. Τό βιβλίον τοΰτο, κατά τήν εύφυα παρατήρησιν τοΰ Sainte-Beuve,1 

άπετέλει ούσιώδες σκηνογραφικόν μέρος τής γενομενης τελετής επί τή ευ- 
καιρίφ τής μετά τοΰ Πάπα συνομολογήσεως τής έκκλησιαστικής Συνθήκης, 
τοΰ tedeum τούτου, τοΰ Αλληλούια τής ύπό πάντων ποθουμενης τότε ανα- 
γεννήσεως, και άφιεροΰτο είς τόν πρώτον ύπατον, τόν νέον Μωϋσήν τοΰ άπο- 
πλανηθέντος γαλλικοΰ έθνους, έτύγχανε δέ τής ιδιαιτέρας τιμής τής βι
βλιοκρισίας έν τφ έπισήμφ όργάνφ τής κυβερνήσεως, τω Μηνύτορι, ΰπ αό- 
τοΰ τοΰ έμπεπιστευμένου τοΰ Ναπολέοντος, τοΰ de Fontanes. Μετά τόν εμ- 
πνευσμένον ποιητήν προσήλθον έπϊ τής σκηνής οι πολιτικοί συγγραφείς καϊ 
δημοσιολόγοι δ Βονάλδος, δ Δεμαϊτρος. Ό πρώτος έν τοϊς συγγράμμασιν αύ
τοΰ: θεωρία περί της πολίτικης καϊ θρησκευτικής εξουσίας, πρωτόγονος Νο
μοθεσία, δ δεύτερος έν τή παραχωγφ dpjS των πολίτικων συνταγμάτων, 
έν τφ Πάπα καϊ έν ταϊς Έφεσπερίσι της Πετρουπόλεως διετύπωσαν τάς νέας 
κοινωνικάς καϊ πολιτικάς άρχάς τής Παλινορθώσεως. Σπανιωτατα εν τή 
ιστορίφ τής άνθρωπότητος άρχαϊ άνατρεπτικαϊ πάσης άληθοΰς κοινω
νίας διετυπώθησαν μετά μείζονος κυνισμοΰ, μετά τολμηροτέρας σοφιστείας. 
Δεμαϊτρος, δ εύγενής Σαβαυδός, ύπό τήν έπιρροήν ούχ'ι μισελευθέρου άλλ’ 
άληθώς μισανθρωπιτοΰ πνεύματος, έξέφρασε τάς παραβολωτάτας τών γνω
μών περ'ι τής πολιτικής κοινωνίας' τά βιβλία αύτοΰ κατά μέγα μέρος συνε- 
γράφησαν έν Έωσσί^, έν ή διετέλει άπό πολλοΰ χρόνου ώς πρεσβευτής τοϋ 
βασιλέως τής Σαρδηνίας, ούδέποτε δέ τδ πνεΰμα τοΰ άρχοντος έν τή χώροι 
ταύτνι κοινωνικοΰ καϊ πολιτικοΰ σκότους έξεδηλώθη πιστότερου καϊ φοβε- 
ρώτερον. Τά συγγράμματα αύτοΰ εΐνε κραυγή άναθέματος κατά πάσης 
έλευθερίας. Σκοτεινόν πνεΰμα, διαιτώμενον έν τοϊς τάφοις τοΰ παρελθόντος 
καϊ άναπνέον τήν πνιγηράν αύτών ατμόσφαιραν, ούδέποτε διενοήθη νά άτε*  
νίσγι το φώς καϊ τδν ήλιον τής ελευθερίας. Ιδεώδες αύτοΰ ήτο τδ άρχαίου 
πολίτευμα, οίον διεμορφώθη κατά τούς μακρούς χρόνους τοΰ Μεσαίωνος· τοΰτο 
τό παρελθόν έκέκτητο θείαν τήν καταγωγήν, ένφ πάν τδ νέον, τδ μεταβαλ
λόμενου, ήτο μάταιον άνθρώπινον έργον’ μόνον ή θρησκεία εΐνε στοιχεϊον δη
μιουργίας καϊ συντηρήσεως, έν παντϊ δέ πολιτευματι ο,τι αποτελεί ουσιώδες 
αύτής μέρος, εΐνε θειον έργον’ ούδαμώς εΐνε επιτετραμμένη είς τδν άνθρω
πον ή δημιουργία κα'ι ή σύνταξις πολιτευμάτων, ήκιστα δε κεκτηται το δι
καίωμα τής μεταβολής αυτών" εΐνε δοΰλος αείποτε, ει και φρονεϊ οτι τυγ
χάνει ών έλευθερος.Ή Μεταρρύθμισις ήτο ή δηλητηριώδης πνοή άπαισίου δαί- 
μονος*  ταύτης δέ συνέπειαι αί έπαναστάσεις, αί άνατρέψασαι τούς ηθικούς 
νόμους, έφ’ ών τέως έστηρίζετο ή κοινωνία’ ή καταστροφή λοιπόν τής με-

1 Oeuvres GompUtes de Chateaubriand, tom. ler,Etude sur Chateaubriand par Saint»»' 
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ταρρυθμίσεως ύφείλει νά ήνε $ ήμερητία διάταξις τής έπιστήμης, ή άπομά- 

κρυνσις άπό τής έλευθέρας βουλήσεως καί τής δημιουργικής αρχής τής νέας, 

κοινωνίας καί ή επάνοδος εις τήν καθολικήν Έγόϊητα, επικεφαλής έχουσαν 

τόν Πάπαν ] Λαλών δέ μάλλον συγκεκριμένος καί λαμβάνων ύπ’ ό'ψιν ιδίως 
τήν Γαλλίαν, άπεφαίνετο τά άκόλουθα περί αύτής : «’Αγνοώ όποιον θεοκρα

τικόν και θρησκευτικόν στοιχεϊον, άείποτε έπανευρισκόμενον, ύπάρχει έν τ$ 
φυσική κυβερνήσει καί έν ταΐς έθνικαΐς ίδέαις τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ. Υπέρ πάντα 

άλλον άνθρωπον έχει ό Γάλλος άνάγκην. τής θρησκείας' στερούμενος δέ ταιαύ- 
της, ού μόνον έξασθενεϊ, άλλ’ ωσαύτως κα'ι ακρωτηριάζεται»,5 Τοιαύτας 
πολιτικάς άρχάς υιοθέτησε κατά τό μάλλον'καί ήττον ή Πα.Ιιγ^θωσίς. 'Q 

ρομαντισμός, ό κατά πρώτον είσβαλών είς τήν φιλολογίαν τής Γερμανίας καί. 
Γαλλίας, ή νοσταλγία αύτη διά τήν τέχνην, διά τήν ποίησιν, διά τόν τρό
πον τοϋ σκέπτεσθαι τοϋ μεσαίωνος, τοσαϋτα θύματα έν τ-η ίστορί^ τών 
V εωτέρων φιλολογιών, ή έκδήλωσις αδτη φθισικαΰ ρεμβώδους βίου, ήτις 

τασαύτας έδηλητηρίικσε διανοίας, έξελθών τής άκινδύνου χώρας τής ποιήσεως, 

επόλιτογραφήθη καί έν τ$ πολιτική έπιστή,μη· ήτο επόμενον ή νωθρότης τοΰ 

πνευματικού βίου νά μετάβιβασθ^ καί έν τ$ σφαίριγ τής πολιτικής κοινωνίας» 

Και πρός τοΰτο έτεινον άπασαι αΐ έργασίαι τών κορυφαίων τής σχολής ταυ- 
της κατά τίον έποχήν εκείνην' ουτω τεθέντες είς τχν θεραπείαν της πολιτικής 
τής Παλινορθώσεως έν Γαλλία ό Βονάλδος καί ό Δεμαΐτρος, έν Αύστρίιρ καί 
Γερμανί^ οΐ Γκέντζ, οί Σχλέγελοι καί τοσοΰτοι άλλοι, έξωνημένοι άπάστολοι. 

τών άρχών τής άντιδράσεως,' άνεκήρυξαν την έπιστροφήν είς τό παρελθόν ώς 

άναπόφευκτον 'ηθικότατος ορον, καί άνεθεμάτισαν την Έπανάστασιν, ώς τό 
άπαισιώτατον τοΰ νεωτέρου πολιτισμού συμβάν, και ώς τόν θρίαμβον μο-χθηροΰ 

σατανικού πνεύματος έν τίί ιστορία:.

Ή ΠαΛιγόρθωσις μετά μακράν πάλην, τ$ συνδρομή διαφόρων έξωτερικών 
στοιχείων θριαμβεύσασα επί τέλους έν τ^ πολιτική κοινωνίας, ώς πρότερον 

έθριάμβέυσεν έν τ$ πνευματική συνςιδήσει, άνευ λογικοΰ πηδαλίου ήκολού- 
θησε τό ρεΰμα, δ,περ ύπεδείκνυον αυτί] αί, θεωρίαι τής άντιδράσεως' άγνοοΰσα . 

η περιφρονοΰσα το σύγχρονον πνεΰμα καί την άκαταδάμαστον αύτοΰ επί τής 
κοινωνίας αύθεντείαν, παρεδόθη ψυχή, καί σώματι είς την υπηρεσίαν τοϋ 

παρελθόντος, είς την διά παντός μέσου άναβίωσιν αύτοΰ. "Αμα τη καταλή
γει τής έξουσίας υπό τών Βουρβώνων, άμείλικτος- ήρξατο ό πόλεμος κατά 
τών ιδεών καί τών άνδρών τής Έπαναστάσεως, οιτινες είχο.ν κατορθώσει νά 
διεκφύγωσι τήν παντελή ίσοπέδωσιν ύπό τόν Ναπολέοντα, Τό παρελθόν έτέ·· 

λει καί πάλιν τά άρχαϊα αύτοΰ ό'ργια ύπ’ εύθύνην τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ. Έν 
δισεκατομμύριον άποζημιώσεως διά τάς βλάβας τής Έπαναστάσεως έδωρεΐτα 

είς τούς’ εύγενεΐς μετανάστας, οίονει άνταμοιβή διά τό αίμα, δ,περ έχυσαν 

μαχόμενοι κατά τής δημοκρατικής πατρίδος των, διά τούς αγώνας, ούς κα

ί J, do' Maistre,,du Pape,.Discours piAlimmaire, 5, 
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τέβαλον πρός παλινόρθωσήν τής έκπεσούσης δυναστείας. Έπι τοΰ θρόνου τής 
Γαλλίας άνέτελλον καί πάλιν αί άρχαΐαι παραδόσεις τοΰ αγίου Λουδοβίκου 

καί τοΰ Λουδοβίκου δέκατου τετάρτου' πολιτεία καί έκκλησία έδιδον άλλήλαις 

τήν χειρα, πολέμιαι κατά τής ελευθερίας τοΰ πνεύματος, ύποπτον τείνουσαι 

τό όμμα κατά πάσης έκφράσεως τής πολιτικής έλευθερίας. Αύται ήσαν αί 

άρχαί, άς άνέγραφεν έπι τής σημαίας αυτής ή ΠαΜτύρθωσις, αγνοούσα την 
εποχήν και τήν κοινωνίαν, γρ ύποστηριχθε.ΐσα. ύπό τών λογχών ξενικής έπεμ- 

βάσεως ήξίου νά πηδαλιούχηση.
Ύπό τοιοΰτους οιωνούς, ύπό τήν έπίδρασιν τοιούτων σκέψεων ή δυναστεία 

τών Βουρβώνων περιεβάλλετο καί πάλιν τό στέμμα τής Γαλλίας*  ή μοναρ

χία τής παραδόσεως, όπως έπεκλήθη ύπό τών ζηλωτών, αυτής ή παλινορ- 
θωθεϊσα μοναρχία, έν παντελεϊ άγνοίιρ, έν πλήρει άντιθέσει πρός τό νεώτε- 

ρον πνεΰμα, ήβουλήθη νά παλινορθώση άμα δλας τάς παραδόσεις τάς συν- 

δεομένας πρός τήν άρχαίαν αύτής ιστορίαν, ούδεμίαν άλλην Γαλλίαν έκτδς 

τής μοναρχικής άξιοΰσα ν’ άναγνωρίση' άπασα ή ιστορία τής έπαναστάσεως, 

μετά τών σκιών αύτής καί τών εκλάμψεων, ήτο άγραφος σελίς, κηλίς μάλ

λον μέλαινα έν τ$ ίστορί^ι, άφ’ ής ώφειλε νά έκλίπη' ήτο άπαίσιον ovetpov, 
έπί τινα χρόνον ταράξαν τήν γαλήνην τοΰ γαλλικοΰ έθνους. Λουδοβίκος ό 
δέκατος ογδοος, άνελθών έπι τοΰ θρόνου τών προγόνων του, ύπέσχετο διά 

διαγγέλματος ενώπιον τοΰ έθνους νά συνδέση καί πάλιν καί νά συνέχιση τήν 

διακοπεϊσαν άλυσιν τής γαλλικής ιστορίας’ ή δέ μεγάλη έπανάστασις ώ- 
φειλε νά θεωρηθη ώς νευρικός σπασμός δαιμονιώντος άσθενοΰς, πρός ί'ασιν 

τοΰ οποίου ήτο ανάγκη νά γίνγι ή χρήσις τοΰ ιερού ελαίου, τοΰ άκηράτου 

μύρου τής έλέφ θεοΰ μοναρχίας, δπως διετύπωσ,ε τόν προορισμόν αύτής καί 

την άποστολήν έν τη κοινωνί^ ή μυστική φαντασία ενός Δεμαίτρου, ενός 
Βονάλδου. Καί ό λαός,.ό πρό ολίγου χρόνου μετ’ εξάλλου γονυπετήσας έν- 
θουσιασμοΰ ένώπιον τής θεότητος τοϋ λόγου, προσεκαλεϊτο ή’δη πρός εξιλα

σμόν τών αμαρτημάτων του είς αποδημίας πρός έπίσκεψιν. άποκρύφων θκυι 

ματΟυργών εικόνων καί κειμηλίων ...
Διά τής έπαναστάσεως ή άρχαία παράδοσις είχεν ένταφιασθή έν τη συ- 

νειδήσει τοΰ γαλλικοΰ έθνους' ή παλινόρθωσις ώφειλε νά σκεφθη τοΰτο, κα
τανοούσα οτι ή^ο άναχρονισμός, οτι ήτο άδύνατος πλέον ή έπάνοδος τών 

χρόνων τών σταυροφοριών καί τής ιπποσύνης' μετά δέ τά συμπεράσματα 
τής φιλοσοφίας τοΰ δεκάτου ογδόου αϊώνος, καταστάντα ήδη καθολικόν τής 
νεωτέρας κοινωνίας κτήμα, βασιλεία στηριζομένη επί τής ιστορικής παραδό- 

σεως καί ούχί επί τών πραγματικών αναγκών καί τάσεων τοΰ έθνους, ήτο 

χίμαιρα, άδύνατος νά πραγματοποιηθώ έν τ·η συγχρόνφ τών κοινωνιών κα
ταστήσει' ό λαός ό λικνισθείς άπό τό ένθουσιώδες ι^σμα τής Μασσαλιώτιδος,' 

τό περιπαθές τοΰτο μέχρι τής χθες τοσούτων πόθων καί τοσούτων χιμαιρών 
βαυκάλημα, ήτο άδόνατον νά κατανοητή καί νά αισθανθώ τούς λη.σμονηθό-



02 .. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

<ας ίχους τών ασμάτων τίς παλαιας μοναρχίας*  ό γρεναδιέρος, δ αισθαν
θείς τοσάκις τί)ν καρδίαν του παλλομένην διά τήν δόξαν ύπδ τάς κυρίάν-· 
σεις τίς τριχρόαυ σημαίας, ήτο άδύνατον ήδη.νά αίσθανθή τά μυστικόν 
έκεϊνο γόητρον, τδ όποϊον έζωογόνει τούς προγόνους αύτοϋ άλλοτε έπϊ τί) δέ<^ 
τών λευκών κρίνων, τοϋ δυναστικού τούτου συμβόλου τών άρχαίων τίς Γαλ
λίας βασιλέων, καϊ ύπδ τήν συνείδησιν δημοτικών αισθημάτων δ στρατηγός. 
Foy άπητει άπδ τίς μοναρχίας τήν παραχώρησιν τοϋ νέου συμβόλου τίςγαλ · 
λικίς έθνικότητος, την τρίχρουν σημαίαν, ένθουσιωδώς ύπδ τοϋ γαλλικοΰ 

' λαοΰ επευφημούμενος*  αυτοί οί ποιηταϊ, ών ή ιδιοσυγκρασία τοσοΰτον άπα- 
ρέσκεται εΐς τάς αηδίας καί την θλίψιν τοΰ παρόντος καί ών ή φαντασία, 
ϊτερικεκομμένας αισθανόμενη τάς πτέρυγας αύτης έν τ$ τύρβη τοϋ καθ’ ημέ
ραν βίου,, ζητεί διέξοδον καϊ Αναψυχήν έν τί! Αποθεώσει καί τ^ λατρείφ. 
τοΰ παρελθόντος, παρασυρθέντες πρδς στιγμ.ήν ύπδ τών ποιητικών τίς αρ,- 
χούσης φατρίας εξάψεων, έτόνισαν την λύραν αύτών ύπέρ τίς παλινορθω- 
θείσης ρωμαντικίς παραδόσεως*  δ Βίκτωρ Ούγγώ, Γ enfant sublime, ώς άπ?-. 
κάλεσεν αύτδν δι’ ενός τών επίλεκτων αύτίς ή νομιμοφροσύνη, υπό εντυπώ
σεις μοναρχικάς κατήρξατο τοΰ ποιητικού αύτοΰ σταδίου*  νεαρός είσέτι ύμνησε 
τάς παρθένους τοΰ Verdun και την έπανόρθωσιν τοΰ Αγάλματος 'Ερρίκου τοϋ 
τετάρτου, έθρήνησε τδν θάνατον τοϋ δουκός Βερρύ, έπένθησεν έπϊ τώ θανάτφ 
Λουδοβίκου τοΰ δεκάτου όγδόου, ή έξέχυσεν ^,σμα ελπίδων έπι τη στέψει 
Καρόλου ·τοΰ δεκάτου, τοϋ reov τούτου κ.ίηρονύΐιου' τοϋ αρχαίου δικαίου τοϋ 

Κίέδδιος, ύπδ τάς εμπνεύσεις δ? ποιητνκης υπερτροφίας εψαλλεν εΐς έπήκο^ν 
τοϋ γαλλικοΰ λαοΰ .·

Charles sera cacrd suivant Γ ancien usage, 
comme Salomon, le roi sage, 
qui gouts les celestes mets, 

Quand Sadoch et Nathan d’ un baume Γ arroscrcm. ' 
et, s’ approchant de lui, sur le front le baisdren.t, 

en disant; »Qu’il vive a jamais!» 1) ,
Άλλ’ η ποίησις δέν ήδύνατο νά έπαναγάγη εΐς την ζωήν νεκρούς τύπους, 
ούδ’ ήδύνατο νά παραστησν) ώς πραγματικήν μαρμαρυγήν περιλαμπούς άστέ- 
ρος τδ Απατηλόν σκιόφως πυγολαμπίδας έξελθούσης άπδ τών νεκροταφείων*  
ούτως ώστε καί αύτη συνιδοΰσα έπϊ τέλους, οτι μάτην πειρ2ται νά γαλβα- 
νίσνί'ΐεκράς παραδόσεις, φοβούμενη μη πάθη έξ άσφυξίας έν τί) πνιγηρή κρύ
πτη τοϋ παρελθόντος, ευελπις προσητένισεν έπ'ι τέλους τδ μέλλον όπως άνα- 
πνεύστ] την ζωήν ύπδ τδ φώς καϊ τδν ήλιον της έλευθερίας.

Ό Βίκτωρ Ούγγώ, δ Ααμαρτϊνος, οί εξοχότεροι Αοιδοϊ τίς νομιμοφροσύ
νης, κατέφυγον έπϊ τέλους εις τάς τάξεις τών φιλελευθέρων*  τδ νέον πνεΰμα’ 
έθριάμβευσε κατά τών φασμάτων τοΰ παρελθόντος, ί δέ παράδοσις, νομί-

1 V ictor Η ugo, Odes et podsies diverses, le sacre de Charles X.
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βασα έπ'ι στιγμάς έν τ$ νεκροφανικη αύτίς καταστάσει. δτι Αληθώς ζγ, 

άλλ’ έξαντληθεϊσα μετά τινα χρόνον, συνετρίβη .ύπδ τήν αδιαφορίαν καϊ την 
καταδίκην τίς εθνικής συνειδήσεως. Ή έτυμηγορία Απηγγέλθη ήδη’ έζητεϊτο 
δέ μόνον η πρόσφορος περίστασις πρδς. την έντελί αύτίς έκτέλεσιν.

Όξυδερκί εν τούτοις πολιτικά πνευ'ματα έγκαίρως είχον προ’ίδει την τοιαύ- 
την εκβασιν. Οί τίψιρόγρουες τομιριοΛοιοϋσι την ίπατάστααιγ, έγραψε κατά 
την έποχήν έκείνην δ Μεττερνϊχος, οΐκτείρων την καταστροφήν δυναστείας^ 
ύπέρ της παλινορθώσεως της όποιας τοσοΰτον εΐργάσθη*  ο,ί βασιλόφρονες, βα
σιλικότεροι, άπολυτώτεροι έν ταϊς τάσεσιν αύτών καϊ αύτοΰ τοΰ βασιλέως, 
παρωθούν αύτόν εΐς τά άκρα, μη βλέποντες τδ όσημέραι εύρύτερον καθιστά- 
μενον της καταστροφής βάραθρον*  δ άρχαϊος τύπος τίς βασιλικής μεγαλειό- 
τητος cy veul le roi, cy vent la Ιοί ύπεστηρίζετο ύπδ φανατικών οπαδών έν 
τφ τύπφ, έν ταϊς αΐθούσαις άνευ περιορισμοΰ, άδιαφόρως πρδς την σύγχρονον 
τίς κοινωνίας κατάστασιν. ’Εκκλησιαστικός φανατισμός, πολίτικη μισαλλο
δοξία έδέσποζον τίς μερίδος έκείνης, πρότυπον έχούσης ανάλογα πολιτικό 
οργιά τελούμενα έν 'Ισπανίφ, .έν τί ή μοναρχική άντίδρασις, θριαμβεύσασα κατά 
της έπαναστάσεως, συμμαχησασα διά τίς έπιδράσεως τοΰ κλήρου μεθ’ ενός- 
μέρους τοΰ λαοΰ, διά τοΰ α'ίματος έζητει νά έπαναγάγη την ’Ισπανίαν εΐς 
τήν κλασικήν έποχήν της ίεράς έξετάσεως*  θρησκευτικά τινα έθιμα άλλης' 
εποχής καί άλλης κοινωνικής καταστάσεως έπανηχθησαν εΐς την ζωήν*  η 
ελευθερία τίς συνειδήσεως προφανώς κατεπολεμεΐτο*  δύο τών κλασικωτέρων 
συγγραφέων τής γαλλικής φιλολογίας, ό Βολταΐρος και ό'Ρουσσώ, έτέθησαν’ 
έπϊ τοΰ Index τίς προγραφής τίς έκμανείσης μερίδος’ άπηγορεύθη η είσο
δος αύτών εΐς τάς βιβλιοθήκας τοϋ λαοΰ, ώς παραιτίων παντός πονηρού έπι- 
σκηψαντος κατά τούς τελευταίους χρόνους έν τή καθολική Γαλλία*  διαταγή 
έδόθη, ινα μηδεϊς ύπάλληλος άπουσιάζφ ποτέ τίς τακτικίς άκροάσεως τίς 
εκκλησιαστικής λειτουργίας*  καϊ άλλαι παρόμοιαι άφροσύναι έπέσυρον τδν 
οίκτον καϊ την περιφρόνησιν τίς πεφωτισμένης κοινίς γνώμης ού μόνον έν 
Γαλλί<£, άλλά καϊ έν τή λοιπή Εύρώπνι κατά της μερίδος έκείνης, ητις διά 
τών παραφορών αύτίς εντός ελάχιστου χρονικοΰ διαστήματος κατόρθωσε νά· 
ύποσ.κάψν) τά θεμέλια της δυναστείας, ην διά τών Αφρόνων τούτωνμέσων έφρό- 
νει δτι ύπεστηριζεν έπ’ι τοϋ γαλλικοΰ θρόνου.

Τοιοΰτον ήτο τδ γενικόν πνεΰμα τδ άρχον έν ταϊς σκέψεσϊ τών διευθυνόν,- 
των άνδρών τίς Παλινορθώσεως’ κατά τά άλλα, τά μερικώτερα της πολίτι
κης καϊ κυβερνητικής αύτών διοικησεως, ούδεμία έπήλθε μεταβολή έν Γαλ->' 
λία διά τίς πτώσεως τοΰ βοναπαρτισμού καϊ τοΰ θριάμβου τίς βουρβωνικής' 
δυναστείας*  η διοικητική συγκέντρωσις τίς αρχαίας μοναρχίας, η τοσοΰτον 
θαυμάσίως συνέχισθεϊσα καϊ διοργανωθεΐσα ύπδ τοϋ Ναπολέοντος, ουδέ κατά 
κεραίαν μετεβληθη*  ή αύθεντεία της κυβερνήσεως κατεφαίνετο πανταχοΰ έν 
τή πολιτεί^ έν δλοςς τίς διοικησεως αύτίς τοΐς κλάδοις*  χωρίς δέ όύδεμίαν 
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νά ει'πω) υπερβολήν, ηδυνατο νά γράψω; ό ευφυέστερος καί κλασικώτερος τών 
νεώτέρων σατυρικών τίς Γαλλίας, ό Παΰλος Λουδοβίκος Κουριέρος, περί τοϋ 

βοναπαρτισμού, ώς έπιζώντος είσέτι έν τί! Παλινορθώσει: C' est un empire 
yui dure encore' η κυβέρνησις $το τά πάν’ έν τφ συγκεντρωτική τίς διοι- 

κησεως αύτίς δικτύφ άπώλλυτο πάσα Ατομική ενέργεια καί πάσα άλλη ελευ
θερία. ’Αληθώς ύφίστατο ό Χαίτης, τό πολιτικόν τοΰτο χάρισμα τίς βασι- 

λικίς γενναιοδωρίας Λουδοβίκου τοΰ δέκατου όγδοου, άλλ’ ητο άπλοΰς χάρ

της” τό γαλλικόν -έθνος $το περιβεβλημένον έξωτερικώς μόνον τινά ψευδί 
πορφύραν πολιτικίς δίθεν ελευθερίας, άλλ’ό εσωτερικός αύτοΰ όργανισμ.ός άνέ- 

πνεεν έν τίί αύτγ πνιγηρή άτμοσφαίργ της διοικητικές συγκεντρώσεως καί τίς 
παντοδυναμίας τίς πολιτικές εξουσίας.

Ή Γαλλία έκυβερνάτο κατά τό αύτό σύστημα τοΰ Ναπολέοντος, σύστημοί 
άρμόζον μάλλον είς την διοίκησιν στρατώνος η έλευθέρας πολιτείας. Διά τοϋ 

χάρτου τοΰ Λουδοβίκου δέκατου όγδοου εϊσηχθη μέν τό καί άλλαχοΰ τίς 
Εύρώπης εΐσαχθεν σύστημα τίς άγγλικίς κοινοβουλευτικής πολιτείας, Αλλά 

κατά τύπους μόνον*  τό πνεύμα τίς συγκεντρώσεως ουδέ κατά κεραίαν ·ηλ- 
λοιώθη*  ή δέ παμβασιλεία της διοικήσεως έν ό'λη αύτίς τ$ αύθεντείιγ έδέ- 
σποζε τίς πολιτείας Ανεξάρτητος, ύπερτέρα πολλάκις τίς δικαστικής καί 

τίς νομοθετικής εξουσίας.

Ό Χάρτης Λουδοβίκου τοΰ δέκατου ογδόου ητο απλούς μόνον τύπος, εξω
τικόν άλλης ζώνης φυτόν, άδυνατοϋν νά ριζοβολησρ καί νά καρποφορήσω) έν 

καθαρώς συγκεντρωτική πολιτείφ’ θεμελιώδης πολιτικός χάρτης, κάλλιστος 
ί'σως διά την’Αγγλίαν, ήτο αδύνατον νά ευρώ) μόνιμα ΰπάρξεως στοιχεία έν 

Γαλλία’ άλλ’ ητο άνεκτδς κατά τό μάλλον και ήττον παρ’ άπάσαιςταϊς πο-- 

λιτικαΐς άποχρώσεσι τοΰ τόπου, έπί τφ λόγφ ότι έκαστη τούτων ή'λπιζε νά 
καταστήσω) αύτόν χρήσιμον τών φιλοδοξών αύτίς τάσεων δργανον’ ή, έκά- 

στοτε Οριαμβεύουσα έν τοϊ.ς νομοθετικούς σώμασι κοινοβουλευτική πλειονοψη

φία, άναλαμβάνουσα την εξουσίαν, έφρόνει οτι ήδύνατο νά μεταχειρισθώ) την 
διοικητικήν συγκέντρωσιν πειθήνιου αύτης δργανον πρός στερέωσιν έώ τ^ κυ

βερνήσει. Δέν ήτο αύτός ό Γκυζώτος, ό μετά ταΰτα παντοδύναμος υπουργός 

τίς ίουλιανίς μοναρχίας, ό έν έ'τει 1816 διά τοΰ συγγράμματος αύτοΰ περί 
τοϋ άντιπροσωπικοΰ συστήματος διατυπώσας την γνώμην, οτι ή διοίκησις- 
οφείλει νά ύποτάσσηται είς τάς έκάστοτε ορέξεις της καινοβουλευτικίς πλειο

νοψηφίας; Αρπαγή της εξουσίας διά παντός μέσου, διανομή τών λαφύρων 

αύτίς εις τούς φίλους καί τούς εύνοουμένους. Vae victis, μειονοψηφία ! Τοιαϋτα 
τά Αποτελέσματα τών κοινοβουλευτικών αγώνων και θριάμ.βων έν συγκεν

τρωτική πολιτείορ, ένθα οί όμολογηταϊ τίς θριαμβευούσης βουλευτικίς πλειο
νοψηφίας Αναγορεύονται αύταδικαίως.οί διαχειριστα'ι τίς νέας διοικήσεως έπί 
βλάβωι αύτίς καί παραλυσίφ. Διατί νά έκτέινώμ.εθα μάτην άναλύοντες τδ: 

ςϊκτρόν τοΰτο σύστημα τοΰ ψεύδους καί τίς απάτης; δέν βλέπομεν. καθ. 

ΔΥΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ—Α'. 1830 43$*

ίκήστην τά'αποτελέσματα παρ’ ημιν.έν όλγ αύτών τή έναργείφ ; τίς .ευσυ

νείδητος καί έντιμος θά τολμήσω) νά διισχυρισθώ! ότι έναπελείφθη λίθος έπί 
λίθου έπί τοΰ όσημέραι καταρ'ρέοντος οικοδομήματος της έλληνικίς πολιτείας;...

Άλλα τό ψευδός θά Αποκαλυφθώ! μίαν ημέραν’-η διοικητική γραφειοκρα--· 
τία έχρίτο πάσι τοϊς μέσοις καί τί) αύθεντείςς αύτης πρός άνάδειξιν τδν 
υποψηφίων τίς κυβερνήσεως, εις ούς ώφειλε την ύπαρξιν αύτίς καί κατά τά 
συμφέροντα τών όποίών καί έσχηματίζετο κα'ι είργάζετο. ’Αλλά ποιαν Αξίαν 

έχει τοιαύτη ύπαλληλία; ποίαν πίστιν δυνατα,ί τις παρ’αύτης νά περιμένω); 

όποιαν επιρροήν δύναται νά έξασκήσω) έπί της κοινωνίας έν ώριψ κρίσεως; 

Τοΰτο κατεδείχθη αμέσως άμα τώ) έκρήξει τίς καταιγίδος τοΰ Ιουλίου’ ή 
πρώτη έκ Παρισίων πνοή, δι’ ης ά.νετρέπετο έκ νέου γεγηρακυϊα δυναστική' 

Αρχή, κατέδειξεν έναργώς, ό'τι διοίκησις μή Απορρέουσα Από τόΰ νόμου, μη 

βασιζόμενη έπί τίς ιεραρχίας τίς υπηρεσίας, Αλλ’ έξαρτωμένη έκ' τίς εύνοιας 
καί τίς ύποστηρίξεως τής.έν τή κυβερνήσει φατρίας, δέν δύναται ν’ Αντι- 
στώ) κατά τίς έπερχομένης θυέλλης, πολλφ μάλλον νά στηρίξω) καταρρέον 

καθεστώς αύτη ή'τις' έστηρίζετο έπί τρέμοντος καί κλονιζόμενου εδάφους. . .
Ούτως αί χρυσαΐ ήμέραι τοΰ Χάρτου παρήρχοντο διά την Γαλλίαν, ό δέ 

πολιτικός σκεπτισμός κατέλαβε καί πάλιν τά πνεύματα, άτινα έλαυν.όμενα 

ύπό αρχών φιλελευθερωτέρων τών ίσχυουσών έν τφ πολιτικφ συντάγματι, 
δι’ όύ Λουδοβίκος ό δέκατος ό'γδοος έπροίκισε την Γαλλίαν,-η'ρξαντο έν άνά- 

πεπταμένω; σημαίιψ τοϋ κατά τίς.Παλινορθώσεως άγώνος. Ή ύποχωρήσασά 

έπί στιγμάς τρίτη τάξις άπέναντι τοϋ θριάμβου τών μεταναστών ήρξατο καί 

πάλιν κινούμενη. Τό λίαν περιωρισμένον εκλογικόν δικαίωμα έτέθη ύπό την 
κριτικήν, της έξεγειρομένης άντιπολιτεύσεως. Νομοθετικόν σώμα, άπορρέον 

Απάτης ψήφου 90,000 εκλογέων δέν ήδύνατο νά θεωρηθώ! έν Γαλλίφ ώς η 

καθαρά έ'κφρασις τίς βουλήσεως τοΰ γαλλικού έ'θνους’ διημφισβητηθη η πο
λίτικη αύτοΰ σημασία, η αύθεντεία.Ό λαός, η τετάρτη τάξις, ή ή'δη ύποφαι·- 

νομένη ισχυρά αύτη πολίτικη μερίς έν Γαλλίοι,ή μέλλουσα βραδύτερον ύπό την. 

έπίδρασιν Ακαθάρτων κοινωνικών παθών τοσοΰτφ μοιραϊον νά πάραστησω) 
βραδύτερου πρόσωπον, ούδεμίαν έκέκτητο θέσιν έν τφ πολιτικφ τούτφ χάρτω), 

δστις εις Ανωτέρας τινάς τάξεις παρεχώρει μόνον την άσκησιν τών πολιτι-, 
κών δικαίων. Πολιτεία, διατεταγμένη κατά τά συμφέροντα καί τάς συμ

πάθειας ώρισμένης μόνον κοινωνικής μερίδος έπί προφανεΐ τών άλλων 
βλάβω) καί παραγκωνίσει, δέν δύναται ή τάχιστα νά καταρρεύση ενώπιον 
τίς καθολικής τοΰ έθνους συνειδησεως’ φέρουσα τύπον μερικόν, ούχί δέ καθο

λικόν, ούσα σημαία ώρισμένων ιδεών, θά καταπέσω) Αναντιρρήτώς ύπό τήν 
εκφρασιν της Αδιαφορίας, τίς Αποστροφής, τοΰ μίσους τών δυσηρεστημένων 

κοινωνικών Αποχρώσεων. Καί τοΰτο συνέβη έν τφ τοσοΰτον κατ’ Αρχάς θαυ- 

μασθέντι πολιτική της Γαλλίας χάρτω), Αλλά τάχιστα κατ’ Αναπόφευκτον Α
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νάγκην καταρρευσαντι έν τή έπαυζανούση καθ’ έκάστην δυσπιστίγ τοϋ γαλ
λικού έθνους.

’Άρχεται έκ νέου θύελλα καί πάλη. Έκ της Αντιθέσεως τών ιδεών, τών 
συμφερόντων τών Αντιπροσωπευόμενων έν τή κοινωνίας, τών έπικρατούντων 
έν τή κυβερνήσει επέρχεται δ τεράστιος Αγών, ό μέλλών νά καταλήξη εις τόν 
Θρίαμβον τής μιάς Αποχρώσεως, εις την έξου.δένωσιν τής έτέρας. Ό Χάρτης 
Λουδοβίκου τοϋ δεκάτου όγδοου, τό τοσοΰτον ύπό άδεζίων πανηγυριστών θαυ- 
μασθέν πολιτικόν μηχάνημα της θριαμβευσάσης Παλινορθώσεως, ώς χάρτινου, 
πυροτέχνημα, μάταιον, έστερημένον πάσης σημασίας διά την πολιτικήν τοϋ 
τόπου Αναγέννησιν, έπυρπολήθη ύπό τής φλογέράς κριτικής τής έλευθερόφρο- 
νος Αντιπολιτεύσεως’ Απέναντι τής ίσχυράς αύτής άναλύσεως οΐ περί την 
βουρβωνικήν δυναστείαν δέν ήδύναντο ν’ άντιπαλαίσωσιν*  κατά τό φαινόμε~ 
νον μόνον υποστηρίζοντας τόν Χάρτην, πράγματι δέ έν τίί ύπούλφ αυτών 
περιπτύζει ζητοϋντες νά δολοφονήσωσι τό νεογνόν τής ελευθερίας καί μη δυνά· 
μενοι νά καταγωνισθώσι κατά πολεμίων ύπό πάσαν έποψιν ισχυρότερων καί 
νοημονεστέρων, κατέλιπον μετ’ ολίγον την πάλην υπέρ ιδέας, πρός ήν ούδε- 
μίαν έτρεφον πίστιν, καί κατέφυγον εις τάς τάζεις τής άληθοΰς αυτών Αρ
χής, ήτις καί μόνη ήδύνατο νά ένθουσιάση αύτού,ς και νά ζωογανήση. Και ό 
ύπό'τοσοΰτον αισίους οιωνούς χαιρετιστείς ύπ’ εχθρών καί φίλων Χάρτης με- 
τεβλήθη μετ’ολίγον είς ράκος, τοΰ οποίου τό κύρος καί την σημασίαν ήδεΐτο 
πλέον νά έπικαλεσθή και αύτή η άλλοτε μετά στόμφου ύψώσασα αυτόν ώς 
σημαίαν αύτής καί πολιτικόν πρόγραμμα Παλινόρθωσις.

Μετά την έν έτει 1820 δολοφονίαν τοϋ δουκός τοϋ Berri -δ άντίθεσις με
ταξύ κϋβερνήσεως και τών διαφόρων Αποχρώσεων τής έξεγειρομένης αντι- 
πολιτεύσεως, καθίσταται προφανέστερα,αδύνατος δέ εφεξής πάσα έλπΐς συνεν- 
νοησεως.Ή κυβέρνησις του μετά τόν θάνατον Λουδοβίκου τοϋ δεκάτου ογδόου 
Αναβάντος έπ'ι τόν θρόνον τις Γαλλίας Καρόλου τοΰ δεκάτου, νομίσασα δτι ού- 
δαμώς εύθύνεται είς την ευλαβή τήρησιν τών επαγγελιών τοϋ Χάρτου, τοϋ 
ύπό τής προκατόχόύ κυβερνησεως παραχωρηθέντος τή Γαλλία, σιωπηλώς κα- 
τήργησεν αυτόν*  προεκήρυξε την Αρχήν τής αύθεντείας έν τή πολιτεία, της 
«ΰθεντείας τοΰ θείου δικαίου. Άλλ’ ή άντιπολίτευσις ύπό ισχυρότερων και 
ζωηρότερων στοιχείων άποτελουμένη, ζωηρά καί Ακμαία, ώς πάσα νέα ιδέα 
αίσθανομένη έαυτην ίσχυράν ν’ Ανταγωνισθή, εκπροσωπούσα άπάσας τάς τά
ζεις τής γαλλικές κοινωνίας, σχεδόν είπεϊν τό άκρον άωτον αυτής, έν ταΐς; 
έπιστήμαις και έν τοΐς γράμμασιν, έκτος τών ολίγων περί την Παλινόρθω
σή συσπειρωθέντων εύγενών, ήρξατο τοΰ τακτικού πολέμου κατά τής δυνα 
στείας, πολέμου δστις μετά τινα χρόνον κατέληξεν είς την έπανάστασιν το,ΰ 
’Ιουλίου,·
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Ουδέποτε θέλομεν έναργώς κατανοήσει την έποχήν έκείνην, αν δέν ρί- 
ψωμεν βαθύτε'ρον βλέμμα έπι της έν γένει ηθικής καταστάσεως, είς ήν 
διετέλέι ή Γαλλία μετά την κατεύνασιν τών παθών τών μεγάλης έπα- 
ναστάσεως, μετά τόν θρίαμβον καί την πτώσιν τοΰ Ναπολέοντος, μετά τήν. 
Παλινόρθωσιν τών Βουρβώνων, ών τό άστρον στιγμιαίως διά μέσου τών νε
φών τής εθνικής δυσπιστίας Ανατεϊλαν, μετά βραχεΐαν. ανατολήν ήρξατο 
καταδύον. ΤΙ πάλη τών διαφόρων εκείνων κοινωνικών στοιχείων, η ποοκα- 
λέσασα την έπανάστασιν τοΰ ’Ιουλίου, διαρκεϊ άχρι σήμερον έν Γαλλίφ, αί δέ 
Αντίθετοι τάσεις, ών ένεκα τοσαΰται επαναστάσεις καί τοσαϋται καταστρΟ- 
φαϊ έτελέσθησαν,δέν συνενοήθησαν μέχρι τής στιγμής ταύτης. Καί εντεύθεν αί 
Αναστατώσεις, αί τοσάκις σταματησασαι την πρόοδον τοΰ γαλλικοΰ έθνους,’ 
ών ένεκα μέχρι τής σήμερον ούδεμία διετυπώθη έπαρκης μονιμότης έν. τή 
κοινωνίιγ.

Τέσσαρες ιδίως πολίτικα! αποχρώσεις διηρουν τήν γαλλικήν κοινωνίαν κατά 
τά τελευταία έτη τής Παλινορθώσεως, άπό ιστορικών, κοινωνικών ή άλλων 
πολιτικών λόγων άπορρέουσαι’ καί αί τέσσαρες δ’ αδται διαιροΰσι κατά τό 
μάλλον καί ήττον τά πνεύματα μέχρι τής σήμερον: ή νομιμοφροσύνη, ό βο
ναπαρτισμός, ή συνταγματική μοναρχία καί ή δημοκρατία μετά τών δια
φόρων αύτής τάσεων καί αιρέσεων.

Ή νομιμοφροσύνη ανήκει είς άλλην έποχήν, είς άλλην κοινωνίαν’ σήμερον 
διεκδικοΰσα θέσιν έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις, είνε αναχρονισμός, τήν απορίαν 
διεγείρων ή τήν εμβριθή συζήτησιν. Πρόγραμμα αύτής είνε Αρχή, ούδέν κρά
τος δυναμένη σήμερον πλέον νά εξάσκηση επί τών πνευμάτων. Ή ηθική, ή 
πνευματική, ή πολιτική αύθεντεία, ήν έκπροσωπεϊ έν τή ίστορίιη ή νομιμο
φροσύνη, επωφελής ί'σως καί λογική έν ήττον προηγμένη κοινωνική κατα
στήσει, καθίσταται Ακατάληπτος έν έποχή, διεπομένη ύπό τών νόμων τής 
έρεύνης καί τής άναλύσεως.

Ιδεώδες καί σύμβολον τής νομιμοφροσύνης είνε τό διπλοΰν ξίφος τοΰ με
σαίωνος: ό πάπας καί δ μονάρχης, δ μέν έκπροσωπών τό Αλάθητον έν τή 
πνευματική, δ δέ έν τή πολιτική σφαίρη τής κοινωνίας, Σινά τών εμπνεύ
σεων αύτής έν τφ βίφ είνε δ ναός καί τό Ανάκτορου, διπλή έκπροσώπησις 
τής θείας μεγαλειότητος, ύπό τήν διφυή ταύτην μορφήν άποκαλυπτομένης έν 
τφ κόσμω. ■

Ή έπιστήμη, ή έρευνα κατέρριψαν ήδη άπό τοΰ στυλοβάτου τό διπρό
σωπου τοΰτο τέρας, ένώπιον τοϋ όποιου τοσάκις έγονυπέτησαν άλλοτε οί λαοί, 
τό δποϊον δύναται ί'σως νά χρησιμεύση ώς μορμολύκειου Ασθενών πνευμάτων, 
Αλλ’ούδεμίαν οφείλει νά εξάσκηση ήδη πραγματικήν επί τής κοινωνίας γοή- 
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τείαν.'Η §έ γαλλική νομιμοφροσύνη-τίίς Παλινορθώσεως, ής τάς άρχάς ούδέ 

κατά κεραίαν μετέβαλεν ή σύγχρονος- νομιμοφροσύνη, άποδεχθεϊσα τοιοΰτον 
ιδεώδες, δέν ήδύνατο η νά ναυαγήσ-ρ καί νά καταποντισθή υπό τά κύματα 

τώννέων ιδεών, τά άναβλύζοντα άπό.τής έλευθέρας τών λαών συνειδήσεως.

Θεοκρατική βασιλεία, βασιλεία έλεω Θεοΰ, άπορρέουσα ούχί άπό τής βου
λήσεως τοΰ λαοΰ, άλλ’ άπό μυστικής ιστορικής παραδόσεως, δέν δύναται νά 
συμβιβασθή μετά τών ιδεών τών άρχουσών έν ταϊς άπόψεσι τής νεωτέρας 

κοινωνίας. 'H ήμετέρα εποχή αναζητεί τήν φύσιν, τήν άρχήν καί τό τέ

λος τών δντων μέχρι τών τελευταίων αυτών δρίων. Πάν τό μή φέρον τήν 
σφραγίδα τής καθολικής αποδοχής, τής Αναλυτικής άποδείξεως, στερείται 

πραγματικής ύποστάσεως’ συνεπώς τοιαύτη μοναρχία, ο'ίαν έπρέσβευεν ή 
νομιμοφροσύνη, άντίθετος πρός τό άρχον τής έποχής πνεΰμα, εΐνε Ιστορική 

μάλλον άνάμνησις, ή δύναται νά έ'χν) σύγχρονον σημασίαν.’Ελεύθερος λαός, 
-έθισθείς έν δλαις ταϊς σχέσεσι τοΰ βίου αύτοΰ εις τήν σκέψιν, είς τήν έρευ
ναν, δέν δύναται ν’αποδεχθώ άνευ δρων τό πλάσμα τεχνητής τοϋ πνεύ

ματος συλλήψεως.
Τοιαύτη ήτο ή μοναρχία, ήν διενοήθη έπί τινας στιγμής ν’ άποκαταστήσν) 

έκ νέου έν Γαλλίρρ ή Παλινόρθωσις’ ή δημοσία συνείδησις διεμαρτυρήθη κατά 

τής προφανούς ταύτης παραβιάσεως πάντων τών κανόνων τών διεπόντων τήν 
λογικήν τής ιστορίας, ή δέ μοναρχία μετά τήν πρώτην έκρηξιν τής έθνικής 
έξεγέρσεως δέν ηδυνηθη νά συγκρατηθή, κατέρρευσεν. "Εκτοτε μεθ’ ό'λας αύ

τής τάς άποπείρας δέν κατόρθωσε νά εύρη άπήχησίν τινα παρά τω δήμο- 
,σίφ φρονήματΓ ό τελευταίος αύτής άντιπρόσωπος, μεθ’ ολας αύτοΰ τάς δια- . 

μαρτυρήσεις,, ούδένα κατόρθωσε νά προσκτήσηται περιπλέον προσήλυτον, 

εκτός τών έκ καταγωγής καί παραδόσεως τάς ιδέας αύτοΰ άσπαζομένων. 

Μετ’ αύτοΰ ή μοναρχία τής νομιμοφροσύνης άποίχεται διά παντός έν Γαλλία, 
εστεμμένη τά λευκά κρίνα, περιβεβλημένη τήν λευκήν σημαίαν, σύμβολα 

άλλοτε τής ζωής και τής δόξης τής μοναρχικής Γαλλίας τών Βαγ’άρδων καί 
τών Κονδέ καί ήδη επικήδεια σήματα έκπνεούσης παραδόσεως. Sic transit 

gloria mundi! . . .

’Ο βοναπαρτισμός εΐνε κακόηθες εξάνθημα, άναφυέν έπί τοΰ σώματος τής 
Γαλλίας, συνεπείς τών ισχυρών εξάψεων κα’ι συγκινήσεων έκ τοΰ πυρετού, 
δν ύπέστη κατά τό μακρόν τής μεγάλης έπαναστάσεως διάστημα. Δέν έχει 
ούτε ιστορικής σημασίας δικαίωμα, ούτε πολιτικής ύπάρξεως λόγον. Ή πο

λιτική αύτοΰ σπουδαιότης έν Γαλλίας ήτο παραγόμενον στιγμιαίου ίστορικοΰ 
ενθουσιασμού, τεχνητώς υποκινηθέντος καί άναπτυχθέντος’ άν δέ συνετέλεσεν 

ύπό τινας επόψεις εΐς τήν στρατιωτικήν δόξαν τής Γαλλίας, άλλ’ άφ’ ετέρου 
έγένετο παραίτιος δυο μεγάλων εθνικών καταστροφών καί συγχρόνως ακρω

τηριασμών τοΰ γαλλικοΰ εδάφους’ Αφορμή τοΰ κατά δύο περιόδους θριάμβου 
τοΰ βοναπαρτισμού έν Γαλλί^ εΐνε ούχί ή συμπάθεια,ήν ουτος κέκτηται παρά 
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τφ γάλλικφ έθνεί, άλλ’ ή λογοκλοπία τών αρχών τής έπαναστάσεως, άς 

οδτος επιτυχέστατα άείποτε πρός ό'φελος αύτοΰ ΐδιοποιήθη’ έξελθών άπό 

τής δημοκρατίας, ύποδείξας εαυτόν ώς τόν διοργανωτήν τής κοινωνικής τά· 

ξεως καί εύκασμίας έπί τή βάσει τών νέων άρχών τής έλευθερίας, κατόρ

θωσε νά σαγηνευσν) στιγμιαίως τά πλήθη, άλλά κατ’ ούσίαν ούδεποτέ κα

τέστη πραγματική πεποίθησις μ,ικροΰ ή μεγάλου μέρους τής γαλλικής κοι
νωνίας. Ό βοναπαρτισμός δέν εΐνε ούτε Ιστορική παράδοσις, ού'τε πολιτική 

όμ,ολογία έν Γαλλίγ’ ούδέν τών Αναγκαίων κέκτηται πρός τοΰτο στοιχείων’ 

ψευδές φάσμα έζαπατήσαν τούς άπλουστέρους, θριάμβευσαν έπί τινα χρόνον 

ενεκα κοινωνικών άνωμαλιών, ένεκα πολιτικών συμφερόντων, ,έπαπειλοΰν καί 
σήμερον κατά τό μΚλλον καί ήττον τήν τάξιν έν Γαλλί^, μέλλει νά λησμο
νηθώ, άμα ή τάξις μετά τής έλευθερίας άποκατασθώσιν έν άρμονίγ διά τοΰ 

θριάμβου πολιτειακής μορφής άμφοτέρας ταύτας τάς άρχάς έκπροσωπούσης 

κάί περισωζούσης έν τή γαλλική κοινωνίςρ.

Ή συνταγματική μοναρχία εΐνε εποχή μεταβάσεως έν τή πολιτική τών 
λαών ιστορία’ εΐνε Απόπειρα συμφιλιώσεως δυο άντιθέτων ηθικών στοιχείων, 

’ τοδ στοιχείου τής αύθεντείας .καί τοΰ στοιχείου τής ελευθερίας, τής μέν έκ- 

προσωποόσης τό άρχαϊον ιστορικόν δίκαιον, τής δέ τό· νεωτερον δίκαιον, τό 

αιωνίως άναγεννώμενον, τό άείποτε παρακολουθοΰν. τήν άνάπτυξιν τών άν
θρώπων έν τή ίστορίιγ. Ή Θεωρία τής συνταγματικής μοναρχίας, οϊα σή· 

ρον έν τή πολιτική πράξει τών νεωτέρων λαών παρίσταται, εΐνε άρχαία, μό
νον δ’ ή έφαρμογή αύτής έπραγματοποιήθη κατά τούς τελευταίους αιώ

νας’ Αρχαίοι καί νεότεροι πολιτειολόγοι, πάλαι μέν ό Πλάτων, ό ’Αρι
στοτέλης, ό Πολύβιος, ό Κικέρων, παρά δέ τοϊς νεωτέροις ό Λώκιος, δ Μον- 

τ£σκιος καί ή μετ’ αύτούς σχολή τών θεωρητικών τής συνταγματικής μο
ναρχίας, έν εποχή συγκρούσεως καί πάλης τών δύο άντιθέτων πολιτικών 
στοιχείων, τοΰ μοναρχικού καί τοΰ δημοκρατικού, προσεπάθησαν νά έξεύρωσι 

καί νά διατυπώσωσι μέσον τινά όρον, δυνάμενον νά ίκανοποιή τάς αντιθέ
τους αξιώσεις καί τά συμφέροντα, τήν μίξιν τής μοναρχικής καί τής δημο

κρατικής άρχής έν ένί καί τώ αύτφ πολιτευματι. "Ένεκα ιδίων λόγων, έχόν- 

των τήν άρχήν αύτών έν τή ιστορική αναπτύξει τοδ έ'θνους καί έν τή κοινω
νική αύτοΰ ίδιοφυΐορ, ό Αγγλικός λαός έπί μακρόν χρόνον Αγωνισθείς κατά τών 
απολυταρχικών τάσεων τών ηγεμόνων αύτοΰ, κατώρθωσεν έπί τέλους νά 

πραγματοποίησή έν τή ίστορί^ αύτοΰ τήν πολιτικήν ταύτην θεωρίαν. Ή ευ
λογία, ήτις διά τής έφαρμογής τής συνταγματικής μοναρχίας διεχύθη έπί τοΰ 

κοινωνικού βίου τοΰ αγγλικού έθνους, εΐ'πετο ότι έμελλε νά δελεάση καί νά 
παρασύρν) θεωρητικά πνεύματα, άποδίδοντα τήν πρόοδον καί τήν άνώ- 
πτυξιν τών κοινωνιών εΐς τήν άνάρρησιν μόνον πολιτικής τίνος άρ/ής ώς διέ- 

ποντος έν τή πολιτεί^ παράγοντος’ έντεΰθεν ή εΐδωλολατρεία πρός τό Αγ

γλικόν πολίτευμα, ήτις άπό τών χρόνων τοΰ Μοντεσκίου δέν έπαυσε σαγη-
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νεύουσα διαφόρους πολιτικούς άνδρας και έν τ·?ί θεωρίιγκαι έν-τή πράξει καί 
ήτις, εΐ καί συνετέλεσέν εις τήν λύσιν πολίτικων τινών προβλημάτων έν τή 
ήπειρωτική Εύρώπή.κατά τούς νεωτέρους χρόνους, πολλαχοΰ έν τούτοι? έπή- 
νεγκε την σύγχυσιν καί το χάος, παρακωλυσασα μάλλον $ συντέλεσασα εις 
την παγίωίιν της ηθικής τάξεως.

Έν Γαλλίας ιδίως καταφαίνεται εναργέστερου, τά φαινόμενοντοϋτο’ ή γαλ
λική έπανάστασις, ή μοναρχία τοΰ Ναπολέοντος ένέχυσάν είς ίσχυράς δόσεις 
τά νέκταρ κα'ι τδ δηλητηρίου τής κοινωνικής ισότητας είς τον οργανισμόν 

■ τοϋ γαλλικοΰ λαοϋ’ ή άκρα δημοκρατία καί ό άκρος δεσποτισμός προήγαγον 
τό αίσθημά τοΰτο μέχρι τών έσχατων αύτοΰ ορίων, ή δέ ίσότης, ή κατ’ έξο- 
χην αυτή δύναμις τής νεωτέρας δημοκρατικής κοινωνίας, η δημιουργήσασα 

. ΐ'σως ύπό τινας έπόψεις την σύγχρονον ιστορίαν τής Γαλλίας, ύπήρξεν ή πρω- 
- τίστη άφορμή.τών επαναστάσεων, αϊτινες, πρός βλάβην τής παγιώσεως τής 

πολίτικης ελευθερίας, ταράττουσι κατά περιόδους την κανονικήν έν έλευθε- 
ρία άνάπτυξιν τοΰ γαλλικοΰ έθνους.

Ααός έθισθεί; είς την λατρείαν της ΐσότητος, έίς τδν θρίαμβον αύτής έν τή 
κοινωνία έπι βλάβη της ελευθερίας, εΐνε άδύνάτον εϊλικρινώς καί. διαρκώς ν’ ’ 
αποδεχθώ την μορφήν συνταγματικής μοναρχίας, ύπό τύπους κατ’επιφάνειαν 
μέν φιλελευθέρους άλλά καλυπτούσης αύταρχικάς τάσεις, ένεκα της ιστορικές 

αύτής καταγωγής, ένεκα τών προλήψεων καί τών παραδόσεων άλλοίας έχού- 
σης άρχάς, μερικούς μάλλον η καθολικούς έπιδιωκούσης σκοπούς. Ή συν
ταγματική μοναρχία είχεν ιστορικούς λόγους ύπάρξεως έν Άγγλί^, άπέρ- 
ρεεν άπό τοΰ πνεύματος καί τής πολιτικής άναπτύξεως του λαοΰ, πάσα 
δ’ αύτίίς αύθαίρετος τάσις άναγκαίως έμελλε νά συντριβή πρό τοΰ βράχου 

τής αύτοδιοικήσεως, τοΰ παλλαδίου τούτου τίίς άγγλικής ελευθερίας, ή- 

' τις τοσοϋτον έκράτυνε τόν εθνικόν τοϋ ’Άγγλου πολίτου χαρακτήρα’ άλλ’ 
έν Γαλλία ούδένα λόγον ύπάρξεως έξ ιστορικών αιτίων έκέκτητο’ αί παρα
δόσεις της δημοκρατικές έπαναστάσεως τοΰ 1789 και 1793 ίτο αδύνα
τον νά συμφιλιωθώσι μετά πολιτεύματος ύπομιμνήσκοντος την Ma.gna 
Charta, τό Habeas Corpus ή την Petition of Right τίίς πολιτικής ιστο
ρίας τίίς ’Αγγλίας, ή δέ γαλλική συνείδησίς ήτο ηδη έμπλεως τών δη
μοκρατικών τούτων αναμνήσεων’ άπητεΐτο έτερος πολιτειακός τύπος, σύμ
φωνος πρδς τδ πνεύμα καί τάς παραδόσεις τοϋ έ'θνους, περί την έξεύρεσιν τοΰ ■ 
όποιου ήστόχησαν οί θεωρητικοί της εποχής εκείνης, άνδρες άλλως τε ούχί

■ κοινές πολιτικής σπουδαιότητος, σαγηνευθέντες ύπό τών άποτελεσμάτων τοΰ 

συνταγματικού πολιτεύματος έν Άγγλίιγ. Τούτων τών λόγων ένεκα ή σχολή 
αυτή,, τοσοϋτον ισχυρά άλλοτε έν τίί θεωρί^ι, μετά τό ναυάγιον τοϋ 1848, 
μετά τά πολιτικά αύτής σφάλματα τοϋ 1870—71, άπολέσασα πάσαν είς 
έαυτήν έμπιστοσύνην, κατέλιπε. τήν σημαίαν αύτής, παρακολουθήσασα έν 
μέρει μέν τήν νομιμοφροσύνης έν μέρει δέ τήν συντηρητικήν δημοκρατίαν. 

ένώπιον τής όποιας κατά πάσαν πιθανότητα ύπαυγάζει ή μέλλουσα πολιτική 

ιστορία τής Γαλλίας.
Ή δημοκρατία έίνε τό πολιτικόν τών νίωτέρωνλαών ιδεώδες, δημοκρατική 

δέ πολιτεία άναμφιβόλως έσται ό πολιτειακός τοϋ μέλλοντος τύπος. Ata τής 
πνευματικής άναπτύξεως, έν ή τοσοϋτον άνεξαρτήτως προάγεται ή σύγχρονος 
κοινωνία, κρατύνεται τό αίσθημά τής άτομικότητος, βάσις άμα καί άφετηρία τής 
δημοκρατικής ελευθερίας. ‘Ο νεώτερος πολιτισμός, οϊος άνεπτύχθη καί άνα- 
πτύσσεται ύπό τήν έπίδράσιν τής συγχρόνου έπιστήμης, συντελεί είς τήν έξά- 
πλωσιν τοΰ αισθήματος τούτου τής ίσότητος’τήν άναντίρρητον δέ ταύτην άλή- 
θειαν διετύπου ούτωσί μετά φιλοσοφικής άληθώς βαθύτητος καί άκριβεί.ας είς 

τών σπουδαιοτάτων συγχρόνων πολιτειολόγων : «Οί δημοκρατικοί λαοί αεί
ποτε μέν άγαπώσι τήν ελευθερίαν, άλλ’ έ'ν τισιν έποχαΐς έξωθοΰσι τδ πάθος, 
τδ όποιον πρός αύτήν αισθάνονται, μέχρι παραφροσύνης. Τοΰτο δέ συμβαίνει 
καθ’ ήν στιγμήν ή αρχαία κοινωνική, ιεραρχία, έπι μακράν χρόνον άπειλη- 
θεϊσα, άρχεται κατάστρεφομένη μετά τήν τελευταίαν εμφύλιον πάλην, άνα- 
τρέπονται δ’ έπί τέλους τά όρια τά διαχωρίζόντα άπ’ άλλήλων τούς πολίτας. 

Οί άνθρωποι σπεύδουσι τότε πρδς τήν ισότητά οίονεί πρός κατάκτησιν αυ
τής καί προσηλοϋνται εις αύτήν ώς εις πολύτιμον αγαθόν, τό όποιον ζητοϋ- 
σιν ετεροι ν’ άφαιρέσωσιν άπ’ αύτών. Τό πάθος τής ίσότητος εισδύει άπαν- 

τάχόθεν έίς τήν άνθρωπίνην καρδιάν, εύρυνόμενον καί πληροΰν αύτήν ολόκλη
ρον. Μή εΐπητε τοϊς άνθρώποις, ότι έν τή τυφλή ταύτή εις άποκλειστικόν 
πάθος παραδόσει θέλουσι διακυβεΰσέι τά τιμάλφέστατά αύτών συμφέροντα" 
δέν άκούουσι. Μή δείξητε αύτοϊς τήν έλευθερίαν, ήτις έν τή άλλοφροσύνή 
αύτών διεκφεύγει τών χειρών των’ εινέ τυφλοί, ή μάλλον παρατηροϋσιν έν 
τώ σύμπάντι εν μόνον επίφθονον άγαθόν . . Οί δημοκρατικοί λαοί έχουσι 
φυσικήν πρός τήν έλευθερίαν κλίσιν’ παραδεδομένοι είς εαυτούς, τήν ζητοΰσι, 

, τήν άγαπώσι, μετά θλίψεως βλέποντες νά τούς άποχωρίζη τις άπ’ αύτής., 
Άλλ’ υπέρ τής ίοότητος τρέφουσι πάθος θερμόν, άκόρεστον, αιώνιον, άνίκη- 
τον, ποθοΰσι τήν ισότητα έν τή έλευθερίιγ, άν δέ δέν δύνανται νά τήν άπο- 
λαύσωσι, ποθοϋσιν αύτήν καί έν τή δουλεί^ άκόμη. Ύπομένουσι τήν πενίαν, 

τήν ύπο'δούλωσιν, τήν βαρβαρότητα, άλλ’ ουδέποτε τήν ά.ρίσ.τοκρατίαν . . 
’Αλήθεια πάντων τών καιρών καί προ πάντων τοϋ ήμετέρου. ‘Άπαντες οί άν
θρωποι καί άπασαί αί έξουσίάι, αί ζητήσουσαι νά παλαίσωσι κατά τής άκα- 
ταδάμάστου ταύτης δυνάμεως, θέλουσιν άνατραπή καί καταστραφή ύπ’ αύ
τής. “Άνευ τής ύποστηρίξεως αύτής άδύνάτον νά έρεισθή” ή σύγχρονός ελευ
θερία, αυτός δέ ό δεσποτισμός άδύνάτον χωρίς άύτής νά βασιλεύση . . » *

*Θ,ττ εϊνε κοινωνικόν φαινόμενου, άντλοϋν τήν ύπαρξιν αύτοΰ άπό τίνος 
πραγματικής άνάγκης τής άνθρωπίνης κοινωνίας, οφείλει νά μελετηθή έμ- 
βριθώς, ν’ άναλυθή κατά τά διάφορα αύτοΰ στοιχεία, νά έκτιμηθή προση- 

1 A. de Tocqevilie, De la Dimocratie on Aineritjue, Win, Il p. 108.
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ήόντως έν τ^ αληθινή) αύτοΰ αξία καί σημασί^,ούχί δένά προγραφή άκρίτως, 
άνευ άποχρώντος λόγου. Ή δημοκρατική ιδέα έν τή . νεώτέρα κοινωνία είνε 
πραγματικότης μή χρήζόυσα συζητήβεως. Μόνον λοιπόν ή καθαρά καί άκρι- 
βής αύτής διατύπωσις, η λογική αύτής όργάνωσις όφείλει νά ήνε τό μέλημα 

καί ή σκεψις τών πολιτευτών καί τών δημοσιολόγων, ούχί δέ “ή άσκοπος καί 
επί ματαίφ καταδίκη. Τοιαύτη είνε ή επιβολή, ήν οφείλει νά άναλάβη καί 
νά έπιτελέση ή νεωτέρα πολιτικά επιστήμη.

■ Η δημοκρατική μερις εν Γαλλίίη άπό τής μεγάλης έπαναστάσεως είνε 

πράγματι ή πασών Ισχυρότερα, άλλ’ άτυχώς δέν άπεδείχθη καί ή πα
σών μετριωτέρα” εντεύθεν τά ναυάγια τών διαφόρων μεταβολών, αΐτινες 
κατά περιόδους άνετάραξαν τόν πολιτικόν τάς γαλλικής κοινωνίας διάκοσμον. 
Μη μελετήσασα έπαρκώς τήν πολιτικήν ιστορίαν τοΰ έθνους, τάς ίστορικάς 
αύτοΰ παραδόσεις καί τάς συγχρόνους κοινωνικάς άνάγκας, νομίσασα δτι διά 
μιάς εξωτερικής μόνον μεταβολής δύναται νά μεταβάλη επίσης καί νά θε- 
ραπεύση την εσωτερικήν τών πραγμάτων κατάστασιν, ήστόχησεν ώς έπι τό 
πλεϊστον έν ταϊς πολιτικαϊς αυτής άποπείραις. Καί μ’ όλα ταΰτα υπέρ πά
σαν άλλην πολιτικήν έν Γαλλίφ άπόχρωσιν κέκτηται ύπέρέαυτής τό δίκαιον” 
τότε δέ μόνον δύναται νά θριαμβεύση καί νά παγιωθή εις οριστικόν καθεστώς, 
όπόταν διοργανοΰσα την κοινωνίαν έν πνεύματι ελευθερίας καί ισότητας κατά 

τάς συγχρόνους τής εποχής άνάγκας, ούχί ύποτάσσουσα την ελευθερίαν είς 
την άκράτητον δημοκρατικήν ισότητα, άλλ’ άμφοτέρας έν άρμονίιγ πρός άλ- 
ληλας συνάπτουσα, Θά κατορθώση νά λύση τό σπουδαιότατον τών προβλημά

των τής συγχρόνου πολιτικής επιστήμης, τούτέστι την ελευθερίαν καί την 
Ισότητα έν τή κοινωνία καί τή πολιτείγ ούχί αντιμάχους ήθικάς δυνάμεις, 
■άλλ’ άλληλων ·επίκουρους, προαγουσας την βελτίωσιν καί την άνάπτυξιν τοΰ 
ατόμου καί τής κοινωνίας. Τό μέλλον έ'σται ύπέρ τής δημοκρατίας άναμφιβό- 
λως, διότι διά τής πολιτειακής ταύτης μορφής έκπληροϋται κατ’ εξοχήν $ 
προορισμός καί ή προαγωγή τοϋ άνθρώπου έν τή ίστορίιη. .

Ή δημοκρατική μερις έν Γαλλία κατά τούς χρόνους τής Παλινορθώσεως 
δέν ήτο οσον σήμερον καί έν τή πολιτική πράξει ίσχύουσα, άλλ’ έπεσκιάζετο 

υπό τής συνταγματικής σχολής, άριθμούσης έν τοΐς άντιπροσώποις αύτής τά 
■εξοχωτατα τών πνευμάτων τής έποχής εκείνης, ένα Βενιαμίν Κωνστάντιον, 
ενα'Ρουαγ’έ Κολλάρδον,καί ετέρους άνδρας άναλόγους τούτοις, τόν Γκυζώτον, 
τόν Κουζεν, τόν Βιλλέμαΐνον” πρός τούτοις ήτο εις ποικίλας έσωτερικάς αι
ρέσεις διεσπα.σμενη” εντεύθεν δ’ή άνικανότης αύτής νά καταλάβη τήν εξουσίαν 

κατα την επαναστασιν τοϋ ’Ιουλίου καί νά διοργάνωση κατά τάς θεωρίας αύ
τής τήν γαλλικήν κοινωνίαν.

Ή συνταγματική σχολή έξεπροσώπει έν τή έποχή εκείνη τήν ύπό πά
σαν.εποψιν ΐσχυροτεραν καί νοημονεστέραν τών έν Γαλλία πολιτικών με
ρίδων,, την μεσην τάξιν, τήν. τών αστών (la bourgeoisie), ή'τις πρωταγώνι- 
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στήσασα ιδίως κατά τά τελευταία ταΰτα έτη καί έν τφ τύπφ καί έν τφ 
κοινοβουλίφ κατά τής παλινορθωθείσης δυναστείας, είχε τάς πιθανωτέρας 
ύπέρ έαυτής έλπίδας επιτυχίας έν ενδεχόμενη πολιτική μεταβολή, τό δε 

σπουδαιότατον, έκέκτητο εσωτερικήν πειθαρχίαν καί ενότητα, άρκοΰντα χρη- . 
ματικά μέσα, ών έστερεϊτο ή δημοκρατική μερις, άλλως τε καί δυσπιστίαν 
κατά τό μάλλον καί ήτταν έμπνέουσα ένεκα τών παρεκτροπών αύτής έν τή 
μεγάλη έπαναστάσει. Καί ούτως, έπελθούσης τής κρίσεως, συνενωθέϊσα μετά 
τών άλλων στοιχείων τής κοινωνίας, έξαπατήσασα· αύτά, κατέλαβε τήν 
έξουσίκν καί διετύπωσε τήν πολιτείαν κατά τάς ιδίας θεωρίας καί τά ίδιά 

συμφέροντα.
Τοιαύτη ήτο ή.κατάστασις τών πραγμάτων έν Γαλλί'ιρ κατά τά τελευ

ταία έτη τής Παλινορθώσεως” ή ύστάτη ώρα τών Βουρβώνων έσημαίνετο έν 
ταΐς δέλτοις τής ιστορίας” ώς σβέννυται ή λυχνία έλλείψει ελαίου, ούτως έκ· 
λείπει ηθική τις άρχή έν τή κοινωνία, εξαντλούμενης πάσης έσωτερικής 
αυτής ζωής καί ισχύος” καί τοϋτο συνέβάινεν ήδη” μετά μακρόν καί άπηλ- 
πισμένον αγώνα κατά πολεμίου σφριγώντος ύπό ζωής καί ακμής ή Παλινόρ- 
θωσις ήναγκάζετο νά ύποκύψη επί τέλους καί νά ύποχωρήση.

’Εκτός τής πολιτικής ταύτης καταστάσεως, ή'τις μοιραίως ώθει τόν τ<5« 
πον είς τό άδηλον τής μεταβολής, έκτακτος πνευματική ζύμωσις, άναμι- 
μνήσκουσα μόνον τήν έπι Λουδοβίκου τοϋ δεκάτου τετάρτου ακμήν τοΰ γαλ
λικού πνεύματος, προέδιδε τήν ανησυχίαν έκείνην τών πνευμάτων καί τήν 
παλίρροιαν τών ιδεών,, προανακρούσματα τοϋ άναβιβαζομένου ήδη έπι τής 
σκηνής πολιτικού δράματος. Τά τελευταία έτη τής Παλινορθώσεως είνε έκ 

τών περιφανών εκείνων σημείων τής ιστορίας, τών άναμιμνησκόντων τάς καλ- 
λίστας τών σελίδων αύτής”. μετά τήν μακράν καταιγίδα τής Έπαναστά- 
σεως, τής 'Ι’πατείας καί τής Αύτοκρατορίας ή πνευματική βλάστησις ήτο 
κατά τοσοΰτον άδρά καί πλούσια' αί δέ ήμέραι τής γαλλικής ιστορίας κατά 
τήν έποχήν έκείνην έσονται έκ τών λαμπρότατων έν τω βίω τοΰ γαλλι
κού έθνους.

’Οφείλεται τούτο είς τούς Βουρβώνους; Ούδεμίαν αισθάνομαι συμπάθειαν 
πρός τάς άρχάς, ών ένιφορεϊτΟ καί έπεζήτει τήν πραγμάτωΟίν ή παλινόρθω- 
τος δυναστεία· πάσα κυβέρνησις δέον νά έκπροσωπή τό πνεΰμα τής έπόχής 
έν ή δρ^, ή δέ κυβέρνησις τής: Παλινορθώσεως ήτο αύτό τοϋτο ή άρνησις 
αύτοΰ, ιστορικός άναχρονισμός, είς ούδεμίαν δυνάμενος νά έλθη συνάφειαν καί 
συγχρωτισμόν μετά τοϋ πνεύματος τής νέας κοινωνίας. Έν τούτοις' άποδώ- 
με,ν εκάστω τό δίκαιον” ή κυβέρνησις έκείνη, μεθ’ ό'λας αύτής τάς ελλείψεις, 
μεθ’δλην αύτής τήν πολιτικήν μυωπίαν, έκέκτητο μείζονά ήθικότητα καί 
εύγένειαν τής προηγηθείσης κυβερνησεως τοΰ Ναπολέοντος, ή'τις καθ’ δλον 
αύτής τόν βίον παρεβίασε πάσαν ηθικήν άρχήν καί παν δίκαιον, κυβερνησεως, 

. -ής πρότυπα και πανομοιότυπα δυνάμεθα μόνον νά συναντήσωμεν έν ταϊς δε- 
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σποτικαΐς πολιτείαις τής’Ανατολής, ύπότινας δ’επόψεις ήτο κρείττων καί τών 
διαδόχων αύτής, τής κυβερνήσεως -του ’Ιουλίου, ής τδ πολιτικόν κράτος ΐ€χ- 
σίζετο κατ’ εξοχήν έπι τίς πολιτικής ραδιουργίας καί συναλλαγής, καί τίς 

έτι χείρονος ταύτης, τής τρίτης αυτοκρατορίας, πιστίς άλλ’ άτιμωτέρας άντι- 
γραφής τίς πρώτης αυτοκρατορίας. "Αν διαρκούσης τίς ριεγάλης έπαναστά
σεως παρέγνωρίσθη, ύπδ δε τόν Ναπολεοντα κάί κατεπατήθη πας πρδς έπι· 
στήμην ζήλος,πάσα ύπερτέρα λατρεία τοΰ αληθούς, τοϋ άγαθοΰ, τοϋ καλοΰ καί 
τοΰ ιδεώδους έν γένει, διότι ό σκαιδς Κόρσος ούδέν άλλο ήδύνατο νά έκτι- 
μήση καί νά προαγάγγ, ή μόνον πάν δ,τι συνετέλει είς τής φυσικής βίας τήν 
άποθέωσιν καί εΐς την έμπειρικήν καθ’ολοκληρίαν άποψιν τών ον των, ή 

Παλινόρθωσις, μεθ’δλας αύτίς τάς όπισθοδρομικάς τάσεις, μ.εθ’δλον αυτής 
τδ σκοτεινόν πνεΰμα καί τδν μεσαιωνικόν ριυστικισριδν, έδείχθη εύμενής κατά 
πρώτον’ μόνον βραδύτερον βλέπουσα τόν έξ αύτοϋ κίνδυνον, έζήτησε νά τό 
καταδαμάσν), άλλ’ ήτο αργά πλέον. Ό χρόνος έπληρώθη’ η στιγμή επέστη, 
ίι δέ δημοσία συνείδησις ώριμος ένεστερνίσθη άπάσας έκείνας τάς μεγάλας 

άρχάς, αϊτινες κατελθοΰσαι άπό τών κορυφών τίς σκέψεως καί της έπιστη
μης, εΐσέδυσαν μέχρι της καλύβης, έξεγείρασαι άπδ τοϋ διανοητικού αύτών 

λήθαργου τά πλήθη. Ή ποίησις, ή φιλοσοφία, ή ιστορία, αί πολίτικα! καί αί 
άλλαι θετικαί έπιστίμαι λαμβάνουσιν έξοχον άνάτασιν έν Γαλλίφ’ τδ Im*  
στημονικδν πνεΰμα διεκδικεϊ τά σκήπτρα αύτοΰ έν τή κοινωνί^, άναγνωοί- 
ζεται δέ ή αύθεντεία αύτοΰ έπί τίς δημοσίας συνειδήσεως.

Έν τή καθολική έκείν-ρ ζυμώσει τών κοινωνικών στρωμάτων άπασαι αί 
ποικίλαι κα’ι άντίθετα». θρησκευτικά!, ήθικαί καί κοινωνικά! αιρέσεις συναν- 
τώνται έπί τοΰ σταδίου τοΰ άγώνος’ άφ’ ένός ίι θεοκρατική φιλοσοφία ενός 
Δεμαίτρου, ενός Βονάλδου, ενός Δαμενναϊ άπολαμβάνουσι προνομιούχου ύποστη- 
ρίζεως καίίάποδοχής ύπό τίς κυβερνήσεως, ώς ή επίσημος αύτίς φιλοσοφία’ άφ! 
ετέρου ή άντίθετος φιλοσοφία, ή γερμανική φιλοσοφία, κριτική καί ίδανιστική, 
οΐά διετυπώθη ύπδ τών μεγάλων έκεΐθεν τοϋ 'Ρήνου διδασκάλων, ής ή σκω- 
τική φιλοσοφία καϊ ή έξήγησις τούτων και εφαρμογή έπϊ τοΰ καθόλου άν
θρωπίνου βίου, καθίστανται ή κατ’ έξοχήν σκέψις άπάντων τών ελευθέρων 
πνευμάτων. Άλλά δέν ήτο δυσχερές λίαν νά κριθή έκ τοΰ προτέρου οποία 
τάσις έ'μελλε νά κατώχύσγ έν τή θανασίμφ έκείνγ) πάλ-ρ δύο άντιθέτων ιδεών 
καϊ δυο κόσμων. ”Αν ό ύπεράλπειος Βονάλδος έδίδασκεν, δτι «άπασαι αί έπι- 
στήμαι άπέρρεον άπδ τίς έξ άποκαλύψεως θρησκείας, ήτις εινε ή άρχή 
πάσης κυβερνήσεως καί πάσης σκέψεως' δ Θεός δέ, ή θεοκρατία καί ή οί· 
κογένεια ήσαν τά στοιχεία, έφ’ών ασφαλώς άνεπαύέτο ή κοινωνία»’* άν διά 

τής μυστικής άλλά φλογέράς αύτοΰ ευγλωττίας δ Ααμενναί, ύπερκαθόλικδς 
έτι, πρίν ή έπισύργ) άκόμη κατά τής κεφαλής αύτοΰ τούς κεραυνούς τοϋ 
Βατικανού διά τδ βραδύτερον έκδοθέν μικρόν έκεϊνο βιβλίον — Λόγοι ένός 
Πιστού, πίπ μικράν ταύτην τοΰ κοινωνισμοΰ κατήχησιν, ό ΛαμενναΙλέγω
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«στιγμάτιζε τήν θρησκευτικήν τής συγχρόνου κοινωνίας αδιαφορίαν διά τών λό· 
γων τούτων : «Ή αδιαφορία είνε ό θάνατος' ένώπιον τοδ ©εοΰ ούδεμία καρ
δία οφείλει νά ήνε χλιαρά, ούδεμία ψυχή δειλήμων' πρέπει τις νά ύποστή 
τδ■ μαρτύρων χάριν τής ύποστηρίξεως μιάς ιδέας, αύτη δέ ή ιδέα εΐνε ή κα- 
θοΛικη ένότης, τδ μεγαλεΐον αύτής καί δ πάπας ύπέρτερος πάσης ιεραρχίας»' 
άν ό Λεμ,αΐτμος, ό τολμηρότερος θεωρητικός τής μοναρχίας καί δ εύγλωτ- 
τότερος ψάλτης τής θεοκρατίας κατά τούς νεωτέρους χρόνους, έν τοΐς πολύ· 
κρότοις αύτοΰ βιβλίοις ΈφεσπερΙΰες τής ΠετμουπόΛεως, ό Πάπας κατεδί- 
καζε πάσαν νέαν ιδέαν ώς γέννημα Σατανά καί άνηγόρευε τδν Πάπαν ώς 
τδ α και τό ω τής κοινωνικής τάξεως, ταΰτα ήσαν οί τελευταίοι στεναγμοί 
ψυχορραγοΰντος κόσμου, ήττηθέντος καϊ άποχωροΰντος τής πάλης τής ιστο
ρίας, ρίπτοντος δέ τό πάρθιον αύτοΰ βέλος κατά τής νέας ιδέας, ήν ούτε τήν 

τόλμ-ην, ούτε τήν δύναμιν κέκτηται πλέον ν’ άντιμετωπίσ-ρ.
'Η ιδέα αυτή είχεν έλθει έξωθεν’ δέν άνεβλάστησεν αύτομάτως άπδ τής 

συνειδήσεως τοΰ γαλλικοΰ έθνους, οίονεί φοϊνιξ άπδ τής τέφρας τών έρέιπίων 
τής άρχαίας κοινωνίας’ ήλθεν έκεΐθεν τοΰ'Ρήνου, έκ τής κοιτίδος τής Με- 

ταγρυθμίσεως.
Έπί Ναπολέοντος, δστις έμίσει τήν φιλοσοφίαν, διότι έφοβεϊτο αύτήν, 

καί δστις δέν είχε μέν καταργήσει έπισήμως τήν διδασκαλίαν αύτής, ώς είχε 
διατάξει τήν κατάργησιν τοΰ έν τή Άκαδημείφ τμήματος τών ήθικών καί 
πολιτικών έπιστημών, όπως μή προσκρούσγι εις τά άρχαΐα κυβερνητικά έθι
μα, είς τόν έπί τοΰ άρχαίου καθεστώτος έρειδόμενον κυβερνητικόν όργανι- 
σμ.δν τής διδασκαλίας, ή φιλοσοφία άτελέστατα καί έδιδάσκετο καί άντε- 
προσωπεύετο έν τή κοινωνίφ. Πρδ τών ιόεοΛόγωτ δ Καΐσαρ ύπεκρίνετο πε
ριφρόνησή, ένφ ίσως ή άνεξάρτητος αύτών σκέψις ένέπνεεν αύτφ φόβους’ δ 
Royer-Collard ένώπιον δύο ή τριών άκροατών έδίδασκε τάς άρχάς τής σκω· 
τικής φιλοσοφίας, ήτις έν τούτοις ώς έκ τοϋ πνεύματος αύτής κατ’ έλάχιστον 
ήδύνατο νά θριαμβεύσ·») καί νά κατισχύσ-ρ τής άρχούσης είσέτι έν τή σκέψει . 
υλιστικής τάσεως τής ΈγχνκΛοπαιόεΙας. Άπγτεϊτο θερμ-οτέρα, γενναιοτέρα 
φιλοσοφική πνοή ν’ άναζωογονήση τά πεπηγότα πνεύματα. Καί τοΰτο μόνον 
ή Γερμανία ήδύνατο νά κατορθώσγ, ή Γερμανία, ήτις άπό τινων ήδη δεκαε- 

• ι /$*  ρ e X ~ S .... — Λ Λ.».τηρίδων τήν μείζονα έλαβεν ύπέρ πάσαν άλλην χώραν έ'ξαρσιν έν τφ ήθικφ 
καί π-νευματικφ βίφ τής νεωτέρας. Εύρώπης, καί ής ή φιλοσοφία μετά τής 

τοΰ φυσι- 
>, καθίστατο ή αφετηρία νέας έποχής, δωροφοροΰσα τή έπιστήμρ 

τά δυο βαθύτερα έργα τής νεωτέρας φιλοσοφίας: τήν Λμιτικήκ τοΰ χαθα*  
fov Λόγον τοδ Καντίου, και τήν ΈγχυκΛοπαιό εία,χ των γι.Ιοσογικωνεπι

στημών τοΰ Έγέλου.
"Οταν μία κοινωνία δέν φιλοσοφήσρ ούδ’ έξαρθή είς τδ ύπέρτατον εκείνο 

ίοΰ πνευματικού κόσμου σημεΐον, άφ’ού έλευθέρως νά δύναται νά κατοπτεύω

τολμηροτέρας έργασίας άνιχνεύουσα τά μυστήρια τοΰ ήθικοΰ καί 

κοΰ κόσμου,
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τήν άρχήν καίτό τέλος τών δντων, μηδαμώς καταβαλλόμενη ύπό τών έπι- 
προσθουντων παντοιων κωλυμάτων, ή κοινωνία εκείνη ούδαμώς δύναται νά 
διϊσχυρισθή δτι ή ανάπτυξες αύτης εΐνε αληθής, τελεία. Ή, φιλοσοφία, ύπα· 
βάλλουσα εις τό ύπερτατον αύτής κριτήριον, τόν λόγον, πάντα τοΰ καθόλου 

βίου τά φαινόμενα, εΐνε η λυδία λίθος, ής τήν δοκιμασίαν δέον νά ύφίσταται 
πάσα σΰλληψις τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος’ επιστήμη τών έπιστημ.ών, ζωο
ποιεί διά τίίς ίσχυράς αύτίίς πνοής τόν ανθρώπινον βίον κα'ι καθίσταται δ 

πρώτιστος τών παραγόντων τής δημιουργικής ενός πολιτισμού ισχύος.
Τοιοΰτος ό λόγος, δι’ δν ή άναγεννωμένη Γαλλία όρμεμφύτως έστρεψε τά 

βλέμματα αυτές πέραν τοϋ 'Ρήνου, πρός την Γερμανίαν, έν η μεθ’ δλας αυ
τές τάς έθνίκάς καταστροφάς καί έρημωσεις, ζωηρότατη έ.βαινεν ή επιστη
μονική εργασία. ’Έκ τίνος περί Γερμανίας βιβλίου τής Στάελ, μετ’' ενθουσια
σμοί! αλλά καί μονομερώς γεγραμμένου, εΐχεν ήδη καταστέ γνωστόν έν Γαλ; 
λί# όποιον κράτος πνεύματος καί δποία ισχύς καρδίας ενυπήρχε παρά τφ λαφ 
έκείνφ, ου ή πατρίς είχε καταστέ τό θέατρον τές ενόχου δοξομανίας τοϋ 

Βοναπάρτου. Τό βιβλίον, μεθ’ δλας αύτοΰ τάς ελλείψεις, ως έκ τές ανακρι
βούς γνώσεως τοΰ τόπου δν περιέγραφε, χάρις είς την ευγλωττίαν αύτοΰ 

καί τούς κατά τές κυβερνήσεως τοΰ Ναπολέοντος υπαινιγμούς, έξ ού η κα- 
ταδίωξις καί ήΧ εξορία τές συγγραφέως, εΐχεν ύποθάλψει τόν ενθουσιασμόν 
τές νέας γενεάς υπέρ τές χώρας εκείνης, ητις έν μέσφ τών καταστροφών 
τοΰ. πολέμου κα'ι τών θριάμβων τές υλικές βίας δέν παρημέλησε την λα
τρείαν τές επιστήμης. Βραδύτερου, τών μεγάλων τοΰ γερμανικού πνεύματος 
άποκαλύψεων ευφυέστερος καί έπιτηδειότερος ερμηνευτής έγένετο ό Βίκτωρ 
Cousin, ούδεμία αυθυπόστατος διάνοια, αλλά διά φλογέρας καί άσυνήθους 

ευγλωττίας κατωρθώσας νά έμπνευση εις την άκαδημα’ίκήν νεότητα εύγε*  
νβστέρας κα'ι έμβριθεστέρας μελετάς καί ένασχολησεις.

’Έκτοτε άρχεται σοβαρωτέρα επιστημονική έργασία έν Γαλλίφ’τό πνεΰμα 
. λαμβάνον έπίγνωσιν τές ηθικές αύτοΰ ισχύος και τοΰ προορισμού έν^τφ βίφ, 
άφ’ενός μέν φονεύει ύπό την πνοήν αύτοΰ τόν σκώληκα τοΰ ύλισμοΰ, ένίβ 
άφ’ ετέρου διεκφεύγετ τών θανάσιμων εναγκαλισμών της θεολογίας, δι’ ών 
έζήτει νά γοητεύση καί ν’ άποκοιμίση αυτό η μυστική φαντασία ενός Δε- 

• μαίτρου, ένός Βονάλδου. Αΐ τολμηοότεραι διάνοιαι τές εποχές έκείνης, ό Jouf~ 
froy,t> Πέ τρος ΛβΓοωα;, ό Λερμιν’έ, ό Κάρολος de Remusat συνδέονται στε-. 

νώς πρός άλλήλας καί δημοσιεύουσι την Σφαίραν, έπιστημονικόν περιοδικόν 
φύλλον, οΐου μέχρι τές εποχές έκείνης έστερεϊτο η Γαλλία’ καί ούτω. παρέ
χεται- νέα ώθησίς εις την γαλλικήν σκέψιν’ άνευ μεγάλων άπαιτήσεων δη- 
μοσιευθεΐσα κατ’ άρχάς ή Σφαίρα, έπιστημονικόν απλώς φυλλον, καθίστα

ται μετ’ ολίγον είς τών φωτεινότατων φανών τές δημοσίας συνειδήσεως, ού 
βμικρόν συμβάλλουσα είς την προπαοασκευήν καί την εκρηξιν τές έπανα- 

βτάσεως τοΰ Ιουλίου.

V ■; ' . ■ ? / . . . ·λ - ,\ , - -

• < ζ < ,λ,ί :ζ<

ΔΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ—Α'. 1830

, -Έκτος τές . φιλοσοφίας, έν άπασι τοϊς λοιποΐς κλάδορς τής επιστήμης κατά
γονται συνεχείς θρίαμβοι. Έν τη ίστορίιρ αναφαίνονται τά μεγίστης σπουδαιό- 
τητος εργάτου Αυγουστίνου Θιερρύ, τοΰ Γκυζώτου, τοΰ Σισμόνδη*  έν τή κρι
τική πρωταγωνιστούσα μετ’ ασυνήθους επιτυχίας ό Jf'illeina'in καί ό Saiilte- 
Beuve. Έν ταΐς ήθικαϊς καί πολιτικαϊς έπιστήμαις διαπρέπουσιν ό Βενιαμίν 
Κ.ωνστάντιος καί ό Κάρολος Κόντης’ άλλ’ή οικονομική επιστήμη, ητις τοσοϋτον 
κλε’ίζεται διά τοΰ Σαίη, λησμονεί ταχέως τήν αποστολήν αύτής, ήτις εΐνε. ή 
ακριβής παρατήρ.η.σις τών οικονομικών έν τή κοινωνία φαινομένων καί τά έξ 
αύτών συμπεράσματα, περιβάλλεται δέκτην τήβεννον της φιλοσοφίας, ζητούσα 
νά μ.εταρρυθμίαν) αύθαιρέτ.ως την κοινωνίαν έκ τοΰ προτέρου κατά άφφρημένας 
άρχάς καί παραγγέλματα’ ό Σαίν Σίμ.ων,εύγενές άλλά παράδοξον καί πεπλα- 
νημένον έν πολλοϊς πνεύμα, έν ταΐς οίκονομίκαίς αύτοΰ θεωρίαις φαντάζεται 
τήνσυλληψιν νέου κόσμου καί νέας θρησκείας.Έν'χρόνοις κοινωνικές ζυμώσεωςό 
σκοτεινός ουτος απόγονος περιφανών προγόνων^ περιβάλλεται έπί τιν,ας στιγ- 
μάς ύπ’ εκτάκτου αίγλης καί προσελκύει περί εαυτόν τά ζωηρότερα καί τά 

ανγισυχοτερκ των πνευ^κτων, τα κεκορεσμένα τ.ου ,παρόντος, και ζ^τουντα 
έν τφ άγνώστφ τό κοινωνικόν αύτών ιδεώδες’ ούτω συνέστη ή έπικληθεΐσα 

Χγοάίή τών Σαινσιρ,ονιστ&ν, ητις περιπεποΰσα άπή πλάνης εις πλάνην καί 
άνησυχήσασα έπί τινας στιγμάς την κοινφνίαν, διεΰ.υθη έπί τέλους έπί τές 
δυναστείας τοΰ’Ιουλίου έν μέσφ τές γενικές .ίλαρότητος’ οί άποτελέσαντες αυ

τήν θερμοί προσήλυτοι έλησμόνησαν έν τφμεταρρυθμιστικφ αύτών παροξυ.σμφγ 
οτι αί. κοινωνίκι δεν πλήττονται καί δέν μεταπλάττονται «ύθαιρέτως, διά 

τές δημιουργικής μόνον ενός πνεύματος παντοδυναμίας, άλλ’ οτι ανώτερα τις 
άρχή ενεργεί καί διέπει αύτάς έν τφ βίφ, πάσα δέ μεταρρύθμισις, ύφ? οίον- 
δήποτε καί άν τελείται πνεΰμα,πρέπει νά ήν.ε τό εξαγόμενον εσωτερικής άύ.τ 
τών άνάγκης καί τάσεως πρός νέαν πρόοδον καί άνάπτυξιν, ο,ύχί δε πρόωρος 

καί ξένη πρός τον χαρακτήρα αύτών, πρός τήν φύσιν καί τάς ,ήθικάς περι

στάσεις.
Έν τή ποιήσει ή άρχαία σχολή λαμβάνει θανάσιμα τραύματα’ άρξαμέ- 

νου ήδη τοΰ αίώνος είχε δεχθη τήν πρώτην προσβολ.ήν διά τοϋ Ρεναίου καί 
τής Κόρίννης, τών έξωτικών τοότφν φυτών, δι’ ών ,ένεκεντρίσθη νέα έν τή 
γαλλική φιλολογία περίοδος’ ήδη θνήσκει άνευ σχεδόν άντιστάσεως ύπό τήν 
μελφδικήν γοητείαν τών φσμάτων τοΰ Βίκτωρος Οΰγγώ ή ύπό τήν μεθυ
στικήν αρμονίαν τών τρυφερών στόνων τοΰ.Λαμαρτόνου. Έ άρχαία ποίησις τής 
εποχής τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ'. εκλείπει, δπως έξέλιπέν ή παραγαγοΰσα αύτήν 
κοινωνία, ή δέ μεταρρόθμισις, όπως π αν τ α χοΰ τοΰ βίου, θριαμβεύει καί έν 

τή ποιήσει, χαιρετιζομένη ένθουσιωδώς έν τή δημοσιότητι μετά τών ’//κα

ί Έτο δ τελευταίος βλαστός της δουκικής οικογένειας τών Σα'ι ν Σιμώνων, ίναγόντων τήν 
άρχήν αίτών ε’ς Κάρολον τόν Μέγαν, έν όίς άριόμεΐται καί ο γνωστός συγγραφείς τών 
Λπο μ νη μ ο ν ε υ μ ά τ ω ν ίπΐ τής ίκοχής Λουδοβίκου τοδ ΙΑ’.
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τοΛικωγ '^σμάϊων καί τών Με,Ιετων, παταγωδώς δέ χειροκροτούμενη έν 
τφ θεάτρφ μετά τοΰ Έρνάνη.

Ούτως είχε τελεσθέ ασυνειδητως, σιωπηλώς έν μέσφ τές έπιστημονικές 
έργασίας καί τές κινήσεως τών πνευμάτων η μεταβολή' μικρά άφορμη, καί 
η έπαναστασις πληρης, οριστική έμελλε νά διεκδηλωθνί, άρδην άνατρεπο·*  
μενού τοΰ δια τοσούτων άγωνων καί τεχνητών μέσων άναστηλωθέντος κοι- 
νωνικοΰ καί πολιτικοΰ οικοδομήματος, πρός έμπαιγμόν τές "λογικές καί χλεύην 
τών Ιστορικών νόμων" ό ζέλος τών νομιμοφρόνων, ό φανατισμός τών Ύπεραλ- 
πειωνηκιστα ήδυναντο νάπροφυλάξωσιν αυτό «πό της καταστροφές,τουναντίον 
δέ έπετάχυναν την πτώσιν αύτοΰ’ μάτην διά τηςάναβάσεως Λουδοβίκου τοΰ 
δέκατου ογδόου έπί τόν θρόνον τές Γαλλίας μετ’ έμφάσεως άνεγράφη έν τφ 
«Μηνυτορτη,τφ δημοσιογραφική τούτφ Πρωτεϊ τών χρόνων εκείνων καί έπιση- 
μφ όργάνφ πασών τών τελευταίων κυβερνήσεων, οτι βεις Γάλλος περιπλέον 
υπέρχεν έν Γαλλική "ό βασιλεύς τέ? Γαλλίας καί της Ναβάρρας ητο ξένος πρός 
την εποχήν και ζενος — έν τν! πατρίδι του" άν επί τινας στιγμάς έγένετο 
οποδεκτός μετ’έξηναγκασμενου ένΟουσιασμοΰ έν Γαλλίφ,τοΰτο άποδοτέον είς 

τόν καταλαβόντα αύτην κάματςν'ή Γαλλία έζάτει πρό παντός γαληνην,έζητε1 
άναψυχην έκ τοϋ πυρετώδους νευρικοΰ παροξυσμού, όστις έπι τοσοΰτον χρόνον 
Ιτάραξε αύτην έν τ-Jj μακρ^ θυέλλη τές Έπαναστάσεως, τές Ύπατείας καί 
τές Αύτοκρατορίας. Άλλ’ δταν έν τνί βραχείς έκείν/) αναπαύσει ήσθάνθη δτι 
έζητουν έπωφελούμενοι νά δολοφανησωσι άπίστως τό πνεΰμα της και νά 
έξευτελίσωσιν αύιην έπιβούλως, έξηγέρθη μετά τές προτέρας αύτές πίστεως 
και ζωές’ η δέ μεταβολή τοΰ Ιουλίου άπέδειξεν δτι η έπαναστασις δέν ήτο 
παροδικός σπασμός, προκληθείς έκ τές νοσηρές καταστάσεως τοϋ όργανισμοϋ 

τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ, άλλά τό πνεΰμα τών νεωτέρων χρόνων, κοινωνική ά·? 
νάγκη, έ'χουσα λόγον ύπάρξεως καί συνεπώς δικαιούμενη νά πραγματ^? 
^οιησγ τήν αποστολήν αύτές έν τή ίστορίιγ.

(ΆκΛουίεΐ) ΝΕΟΚΑΗΣ KAZ.UHX,*

ΤΑ ΝΕΚΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ύπό FELIX RAVAISSON

ίταέρου το5 Ίνβτετούτου. 1

Ή περί τά νεκρικά μνημεία τών Ελλήνων διατριβή είνε έίργον μεγίστου 
διαφέροντος, διότι άδύνατον είνε τά τοιαΰτα μνημεία νά μη φέρωσιν έπ’αυ
τών ούδέν ί'χνος τές πίστεως, ειχον οί στήσαντες αυτά, περί τές ζωής κ^ί

Γ Conferences de Γ Association sejentifique a la Sorbo.npe,

περί τοΰ θανάτου. Τί δέ σπουδαιότερου του νά μάθωμεν όποια τις ήτο $ περί 
τοΰ υ.έλλοντος τοΰ ανθρώπου πίστις λαοΰ, δστις τόσον όξεΐαν είχε την διά

νοιαν καί είς 8ν όφείλομεν ημείς κα'ι την επιστήμην .καί την τέχνην καί 

την φιλοσοφίαν ;
Ένόμισαν οί. πλεϊστοι τών άρχαιολογούντων, άπό τών άρχών τοΰ παρόντος 

αίώνος, δτι τά ανάγλυφα, δΓ ών οί “Ελληνες έκόσμουν τάς ταφας αυτών 
ούδέν μαρτυροΰσιν απολύτως περί πίστεως ηίασδήποτε εις ΰπαρξιν πέρα τοϋ 
τάφου παρατεινομένην. Κατά ταύτην την γνώμην οί “Ελληνες οί παλαιοί 
οί άρκούμενοι είς τόν βίον τοΰτον τόν επί τές γές ολίγον δέθεν εφρόντιζον 

περί τών ονείρων ζωές μελλούσης, άτινα όνειρα βασανίζοΰσι .τους νεωτερους 
λαούς καί κατ’ ακολουθίαν έπι τών τάφων δέν άπείκαζον άλλο τι παρα 

σκηνάς μόνον τοΰ εδώ βίου καί μάλιστα τοΰ καθ’ ημέραν και οικιακοΰ η τε
λευταίους αποχαιρετισμούς η ακόμη τιμάς άποδιδομενας υπό τών ζωντων 

εις την μ.νημ.ην τών θανόντων. Τοιαϋται δέ μάλιστα, λεγουσιν οι λεγοντες, 
ήσαν άί νεκρικαί άπεικονίσεις κατ’ εκείνους τούς χρόνους, καθ’ ούς η Ελλάς 
ήτο άπηλλαγμένη πάσης όθνείας έπιδράσεως, ή'τις έν μεταγενεστεροις χρόνοις 

έπελθοΰσα Αλλοίωσε καί κατά τοΰτο τόν κύριον καί άρχικόν τοΰ ελληνικοί 
λαοΰ χαρακτήρα. Κατά τούς παλαιτάτους δ’ εκείνους χρόνους αί προσκεχα- 
ραγμέναι ταϊς είκονικαϊς παραστάσεσιν έπιγραφαί όλίγιστον επιχεουσι φώς 
έπι τό σημαινόμενον τών παραστάσεων τούτων. ”Αν δέ τό σωζόμενον επιτά
φιον έπίγραμμ,α εις τούς ’Αθηναίους τούς πεσόντας κατά τόν ε αιώνα έν τ^ 
πολιορκίφ τές Ποτειδαίας λέγει δτι βαίθέρ μέν φσυχάς ύπεδεχσατο, σόματα 

δέ χθόν», ήτις δκφρασις προφανώς σημαίνει δτι έπιζώσιν εις τά σώματα αι 
ψυχα'ι καί πορεύονται πρός τούς θεούς ϊνα μετ’ αύτών είς τό εξής συνοικησω- 
σιν, αί λοιπα'ι δμως σύγχρονοι επιτάφιοι έπιγραφαί συνιστανται απλώς καί 
μόνον εις άναγραφήν τών ονομάτων τών θανόντων καί τές πατρίδος αύτών ή 
του δήμου, αί δέ άπλούσταταίαδται έπιγραφαί κατ’ ούδέν διαφωτίζουσι τάς 

άναγλύφους παραστάσεις.
Πριν η έπιχειρησωμεν νά άνεύρωμεν έν τφ ζητηματι τούτφ την άληθειαν 

δς ί’δωμεν οποία τις δύναται νά ήνε έν αύτφ ή πιθανότης, διά νά κατορ- 
θώσώμεν δέλον δτι νά μάθωμεν τί άληθώς συνέβάινεν, δς έξετάσωμεν τί 
είνε πιθανόν δτι συνέβάινεν. Έν άλλαις λέξεσι, μεταξύ τών δυο γνωμών, ων 

ή μέν μία, η έπικρατοΰσα, άποκλείει άπό τών νεκρικών παραστάσεων πάντα 
ύπαινιγμόν μελλούσης ζωές, η δέ άλλη, 'ή'τις ώς έγώ διατείνομαι είνε 'ή όρ- 
θοτέρα, θεωρεϊ τά επιτύμβια ’ανάγλυφα ώς σύμβολα τής άθανασίας τές ψυ
χές, δς ί'δωμεν, πρό πάσης έρεύνης έπ’ αύτών τών μνημείων, όποτερα φαί
νεται μάλλον συνφδουσα καί πρός την φύσιν τοΰ πνεύματος καί πρός τας 
ιδέας καί πρός τάς συνήθειας τών'Ελλήνων.

'Ο κόσμος, πρός 8ν ή Ελλάς εύρίσκετο εις άδιάλειπτον επιμιξίαν, άπό τές 

@ρ<^κης μέχρι τές Ασίας καί τές Αίγυπτου, ήτο πλήρης της πίστεως πρός 
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.' τήν αθανασίαν, πανταχοΰ δέ τοΰ κόσμου τούτου τά νεκρικά μνημεία εΤνί 

προφανή τής τοιαύτη; πίστεως μαρτύρια. Αί τελευταΐαι μάλιστα Αποκαλύ
ψεις, τουλάχιστον δσον Αφοραί εΐς τήν Αί'γυπτον καϊ. τήν Φοινίζην, έπιχέου- 

σιν αφιλονείκητον φώς έπϊ τοΰ ισχυρισμού τούτου.
Αί ταφαίαί άνευρεθεϊσαι έν τ-?ί παρά την Μεμφιν πεδιάδι τής Σαν,ζά- 

ρας, αΐτινες ταφαϊ άνήκουσιν εΐς τούς παλαιτάτους χρόνους της αιγυπτιακής 
ιστορίας κοσμ.οΰνται ύπδ γραφών, έν αΐς είκονίζεται ό νεκρός έν τφ μέσφ 

πλουσίων κτημάτων, έ'νθα βόσκουσι ποίμνια, άλιεύων, σπειρών, θερίζων ή 
και δεχόμενος προσφοράς. *0  κ. Mariette καίπερ παρατηρών δτι τά πλούτη 

τά Αποδιδόμενα τφ νεκρφ ύπό τών έπιγραφών τών είς τάς παραστάσεις 

προσηρτημένων ύπερβαίνουσι πάσαν πιθανότητα, είχεν δμως εξηγήσει τάς 

ρηθείσας εικόνας ώς παριστανούσας τδν θανόντα Ασχολούμενου περί τά πράγ

ματα τοΰ βίου ή τιμώμενον μετά θάνατον υπό τών τέκνων και τών δούλων 
α-ύτοΰ, προσθέτων δτι σκοπός τών τοιούτων παραστάσεων ήτο νά υπόμνησή 

■είς τούς έπιζώντας νά ,προσφέρωσι τφ θανόντι τάς νενομισμένας νεκρικάς 

θυσίας. "Οτε πρό τινων έτών απέδειξα ή μάλλον έπειράθην νά Αποδείξω δτι 

τά νεκρικά ανάγλυφα τών 'Ελλήνων παρεϊχον πάντοτε παραστάσεις αναφε- 
ρομένας είς την μέλλουσαν ζωήν/ έσυλλογίσθην δτι ομοιαι πρέπει νά ησαν 

κα'ι αί παραστάσεις . τών Αναγλύφων τών άλλων τής αρχαιότητος λαών καϊ 
ίδιο; τών Αιγυπτίων, οΐτινες πάντοτε πολύ ήσχολοΰντο περί την μέλλουσαν 

ζωήν, προέτεινον δέ τφ σοφφ Αρχαιοφύλακι τοϋ αίγυπτιακοΰ τμήματος τοϋ 
ημετέρου μουσείου κ. Pierret τοιαυτην τινά ερμηνείαν τών γραφών τών κο- 

σμούντων τάς τε ταφάς τίίς Σακκάρας καϊ άλλας έτι. Και έπ’ έσχατων δέ 

ό κ. Μαριέττης μεταβάλλων την προτέραν αύτοΰ γνώμην έδήλωσεν δτι κατ’ 

αυτόν αί σκηναΐ αί είκονιζόμενκι έπι τών άρχαίων μα,σταβων τίί; Σακκάρας 
έπρεπε νά θεωρηθώσιν ώς παραστάσεις τοΰ ιδανικού τής μακαριότητας κό
σμου. "Εν δ’ έτος μετά την δημοσίευσιν τών ίδικών μου έρευνών δ κ. Hal6vy 

ύπεστήριζεν έ'ν τινι ύπομνήματι ΰπ’αύτοΰ άναγνωσθέντι έν τίί τών ’Επι

γραφών Άκαδημείφ ότι η ιδέα τίίς Αθανασίας πλεΐστον έπελάμβαν.ε τόπον- 
έν τοΐς δόγμασι τοΐς θρησκευτικοί; τών εθνών τών άνηκόντων είς την σημι

τικήν φυλήν. Άμφισβήτησις δέ τότε έγένετο περί τοΰ ζητήματος τούτου, 
έν ή τά εικονικά μνημεία ούδόλως έλήφθησαν πρό οφθαλμών. Άλλ’εΐς 

έκ τών τάφων, οδς έκόμισεν είς τό μουσείου τοΰ Λούβρου ό. κ. 'Ρενάυ έκ τίίς 
Άράδου καϊ τής Σιδώνος είχε τινα παράστ,ασιν, ήτις έφαίνετο μέν συνηγότ 

ροΰσα ύπέρ τίίς γνώμης τοΰ κ. IlaMvy, είλκυσε δέ την έμήν προσοχήν άτ® 
σχετιζομένη προς όμοιας παραστάσεις ελληνικών και τυρρηνικών νεκρικών 

μνημείων. Έπϊ ελληνικών δήλα δη Αγγείων απεικάζονται συχνάκις στήλαι 

νεκρικαϊ κεκοσμημέναι διά πορφυρών ταινιών καϊ μυροφόρων λαγηνίων, τοι-

1 Le monument de Myrrhine et les bas-reliefs fun6raires des Grecs en gAn&ral.— Paris 
1874 εΐς 4<?v παρ’κ Έρν-ίστφ Leroux. < 

ΤΑ ΝΕΚΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΙΙΝί?Ν 45 Τ

άΰτα δέ λαγήνια ώς καϊ στέφανοι άνθέων διακρίνονται έν ταϊς χερσϊ τώνκα· 
τακεκλιμένων νεκρών έπί τών έτρουσκικών τάφων, έπ'ι πολλών δέ ελληνι

κών, αιγυπτιακών καί λυκιακών στηλών οί τεθνεώτες είκονίζοντάι όσφραινό- 

μενοι τήν εύωδίαν άνθους, εΐνε δέ φανερόν οτι καϊ τά μΰρα καί τό Ανθος τό 
ευώδες τήν αύτήν έ'χουσι συμβολικήν σημασίαν. Έπί δέ τών φοινικικών τά
φων οί νεκροί κεΐνται εκτάδην ύπτιοι μέ Ανοικτούς τούς οφθαλμούς, δπερ δη- 

λοΐ, ώς έγώ νομίζω, τήν καϊ μετά θάνατον ζωήν, εΐς δέ νεκρός παριστα- 

νόμενος έπί τοΰ τάφου, §ν εί'πομεν, κρατεί έν τίί χειρϊ τό μυραφόρον λα- 
γήνιον τών ελληνικών στηλών καί τών έτραυσκικών τάφων, τοΰτο δέ τό 

λαγήνιον ώς καί τό άνθος πιστεύω δτι .εΐνε σύμβολον της αίωνίας μακα- 

ριότητος.
Πρό ολίγου ακόμη χρόνου δέν ήτο γνωστόν τί έπίστευον οί Άσσύριοι περί 

μελλούσης ζωής, άλλά τώρα δμως ό'χι μόνον έγνώσθη ποίημα ασσυριακόν, 
ουτινος κύριον θέμα εΐνε ή είς $δου κατάβασις θεαίνης τινός καταβάσης έκεΐ. 

ΐνα λύτρωση) άπδ τών νεκρών πεφιλημένον άνδρα, άλλά καϊ ανάγλυφου άπε
καλυφθη, οπερ, καθ’ ά ήρμήνευσεν αύτό ό κ. Clermont Ganneau, παριστάνει 
τόν κάτω κόσμον. Ό λόγιος Ανήρ, ουτινος έμνημόνευσα τό όνομα, έρμηνεύων 

τό ασσυριακόν Ανάγλυφου λέγει συμφώνως πρός-τήν γνώμην τοΰ κ. Hal^vy, 

όττ πάντες οί λαοί πρέπει νά είχον σύν τή θεωρίφ τής Αθανασίας και βιΰMor 
των νεκρών των, έγώ δέ πιστεύω ότι δταν ποτέ άνακαλυφθώσιν οί κόσμοι 
τών Ασσυριακών ταφών, θά φανώσιν έν αύτοϊς σύμβολα κατά τό μάλλον ή 

Ιλαττον εκφραστικά ζωής μελλοόσης καϊ μακαριότητες πέρα τοΰ τάφου,: 

δπως συνέβη καϊ έν τοΐς τάφοι; τοϊς φοινικικοί;.
Άφ’ ου λοιπόν πάντες οί λαοί πρδς ούς οί "Ελληνες εύρίσκοντο είς άδιά- 

. λειπτον σχέσιν καϊ ών τά ήθη καϊ αί ίδέαι ήσκησαν προφανεστάτην έπίδρα- 

σιν έπϊ τών ηθών καϊ τών ιδεών τών Ελλήνων, άφ’ ού, λέγω, πάντες ουτοι. 
οί λαοί έ'διδον προφανή σημεία πίστεως είς μέλλουσαν ζωήν διά τών επιτα

φίων αυτών παραστάσεων, εΐνε δυνατόν νά δεχθώμεν δτι μόνοι οί "Ελληνες 
έμειναν δλως ξένοι τής ταιαύτης καθολικής συνήθειας; Έν τί) γραμματεία 

τών Ελλήνων απ’αυτών τών παλαιτάτων χρόνων πολύν έπέχει τόπον ή. 

έννοια τής Αθανασίας. Λύτη ανευρίσκεται ήδη έν τοϊς όμηρικοΐς έπεσιν’ ό 
Άχιλλεύς παρασκευαζόμενος νά καύσγι έπί τής πυράς τό σώμα τοϋ φίλο» 
του Πατρόκλου, έπιθέτει έπ’ αύτής ΐ'φια μήλα, βοΰς, μέλι, ίππους, κύνας καϊ 
δώδεκα Τρώων μεγάθύμων υίέας έσθλούς χαλκώ δηϊόων*  κατά κοινήν δήλον 

οτι συνήθειαν έπικρατοΰσαν είς πάντας σχεδόν τούς λαούς έν χρόινόις σχε

τικού-τίνος πολιτισμοΰ, παραθέτει είς τόν νεκρόν π^ν δ,τι έκεϊνος μάλιστα 
ήγάπησεν ή δ,τι δύναται μάλιστα νά τον. εύχαριστήσή είς τήν μέλλουσαν 

αύτοΰ ΰπαρξιν, ήτις Αλλως ενομίζετο παρεμφερής καϊ Ανάλογος πρός τήν π.ρο- 

τέραν, την έπϊ γής. Έν τή Όδοσσε'α βλέπομεν κόσμον τινά ί'διον, έν ώ άνα. 

στρέφονται αί σκιαϊ ωςπερ ζώσαι,απαράλλακτα όπως έν τφ οχεω.Ι τφ έβραϊκω
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καίενθα δ μεν Τειρεσίας,ως όΣαμουήλ τϋς -Γραφές,διατηρείάκ<>ρϊ7ΐ την δύναμιν 

τοΰ προβλεπειν καί προλεγειν τά μέλλοντα, q Si πελώριος Ώρίων έξαζολου- 
θεΐ νά καταδιώκη κατ’ άσφοδελών 'λειμώνα τους θηρας, τούς αυτός κατέ- 

πεφνεν εν οίοπόλοισιν δρεσιν χερσίν έχων ρόπαλον παγχάλζεον, ό δέ Ήρα- 
κλνίς εμποιεί πάντοτε φόβον εις τούς νεκρούς καί γίνεται περί αύτόν κλαγγή 
νεκυων, οιωνών ως, πάντοσ’ άτυζομένων, διότι εκείνος νυκτί έοικώς έχει καί 
εν τφ κάτω κόσμφ εν ταϊς χερσ'ιν γυμνόν τόξον καί έπί νευρ^φιν ό'ιστόν. 
Παρ’ Ήσιόδφ, όστις βεβαίως έκ πάντων τών ποιητών εϊνε ό κατά τούς χρό

νους πλησίΒστατος πρός τόν “Ομηρον, βλεπομεν δτι οΐ όλβιοι ηρωες ναίουσιν 
άκηδέα θυμόν έ'χοντες έν μακάρων νησοισι παρ’ Ωκεανόν βαθυδίνην. Κατά 
Πίνδαρον, οσοι έτόλμασαν άπό πάμπαν αδίκων έχειν ψυχάν, έτειλαν Διάς όδάν 

παρα Κρονου vupotv*  ένθα μακάρων νάσος ώκεανίδες αυραι περιπνέοισιν, άν- 
θεμα δέ χρυσοΰ φλέγει, τά μέν χερσόθεν άπ’ αγλαών δενδρέων, υδωο δ’ άλλα 
φερβει, δρμοισι τών χέρας άναπλέκοντι κα'ι κεφαλάς βουλαΐς έν όρθαΐς 'Ρα- 
δαμάνθυας. ‘Η ’Αντιγόνη παρά τφ Σοφοζλεΐ, άφ’ οώ έτέλεσε τό ύστατον πρός 

τόν θανόντα άδελφόν καθήκον, πορεύομαι, λέγει, πρός τούς έμαυτης, ών ά- 
ριθμόν έν νεκροΐς πλεϊσταν.δέδεκται Περσέφασσ’όλωλότων. ’Αλλά ζαΐ έν τοΐς 
λόγοις τοΐς έπιταφίοις ύποδηλοΰταί τις πίστις ®ίς κόσμον άλλον, έ'νθα μακα
ρίως διάγουσιν οι -ηρωες, γινώσκομεν δέ ότι και διά τούς έν Μαραθώνι πε- 

οόντας ώρίσθησαν θεϊαι τιμαί και ύπέρ τών έν Πλαταιαΐς θανόντων έτελοΰντο 
κατ’ έτος έορταΐ μαρτυρο-ΰσαι ότι οί άνδρες εκείνοι έθεωροΰντο ώς υπάρχοντες 
καί μετά θάνατον. Είχον λοιπόν καθ’ όλου οί παλαιοί “Ελληνες πίστιν είς 
την άθα.νασίαν, ητις πίστις έξεδηλοΰτο καί δημοσί^.’Άλλως δέ συνήθεια $τ<> 
νά πλύνωσι τούς νεκρούς καί νά μυρώνωσιν αυτούς καί νά στεφανώνωσιν, 
δπως καί οί ζώντες έποίουν, μέλλωντες νά μετάσχωσι συμποσίου τίνος καί 
μάλιστα τΐίς έν τοΐς μυστηρίοις ίεροθοινίας. Άλλά καί διά σινδόνων περιέ- 
βαλλον αυτούς λευκών καί πορφυρών, τό δέ λευκόν καί πορφυροΰν είνε τά 
χρώματα τοΰ φωτός καί διά τοΰτο ^σαν παρά τοΐς παλαιοϊς εις τούς θεούς 
μάλιστα καί τούς βασιλείς άφωρισμένα. Έθρηνουν δέ τούς νεκρούς, καθ’ ά ό 
Σόλων είχε κελευσει, έν τφ οΐ'κφ μόνον πρό της έκφορας καί τοΰτο ορίζει καί 
ό Πλάτων έν τοΐς Νόιιοις, ή δέ έκφορά μετείχε πως τοΰ χαρακτηρος πο
ρείας θριαμβευτικές. Καί τόν τάφον δέ ώς τινα οίκησή έθεώρουν οί παλαιοί 
“Ελληνες. Ό τάφος παρ’ αύτοΐς συνέκειτο έκ δύο ουσιωδών καί χωριστών 
στοιχείων ηδη άπό τών ομηρικών χρόνων, τοΰ ΐΰμβον δηλον οτι, όπου άπε- 
τίθετο τό σώμα καί τ$!ς ητις ΰπερετίθετο τοΰ τύμβου $ παρετίθετο
αύτφ καί ιςτις βεβαίως παρίστανεν εικονικώς τό έπιζών μέρος τοΰ άνθρωπον 
είτε τοΰτο σκιά, είτε εί'δωλον, είτε ψυχή εκαλείτο, έν άντιθέσει πρός τό έν 
τφ τύμβφ φθαρτόν τοΰ ανθρώπου μέρος. Διά τοΰτο δέ έκοσμεϊτο η στηλη 
διά' ταινιών καί στεφάνων $ καί άγγείων μυροφόρων καί ηλείφετο St’ ελαίου 

η κατερραίνετο διά σπονδών, έπετίθεντο δ’ ενίοτε έπ’ αύτ^ς καί φαγηματα» 
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Πάντα δέ ταΰτα άπευθύνοντο εις τό άθάνατον δν, δπερ ή στηλη έξεπροσώ- 

πει. Πολλάκις έπεγράφετο έπί της στηλης τό όνομα τοΰ θανόντος καί τούτο 
$το νίδη τις άποθέωσις, άλλοτε δέ έχαράσσοντο εί'ς τι τ·?ίς στηλης μέρος σχή
ματά τινα ύπενθυμίζοντα τόν έπί γης βίον έτερματίζετο αΰτη δι’ άναφλύ- 
φου παριστώντος φυλλομανοΰν φυτόν, δπερ ητο σύμβολον τής μετά θάνατον 
άναβιώσεως, συχνάκις δέ έκοσμεϊτο η στηλη δι’ άναγλύφων. Πώς είνε δυ
νατόν νά δεχθώμεν ότι τά άνάγλυφα ταΰτα, τά όποια φυσικά έ'πρεπε νά 
τηρώσι την μνημην τοΰ νεκροΰ τοΰ καταστάντος άθανάτου, πώς είνε δυνατόν 
νά δεχθώμεν οτι ταΰτα παρίστανον μόνον σκηνάς λυπηράς καί εικόνας ζωής 
παρελθούσης; Εις την έσφαλμένην ταύτην έκδοχην κατηντησαν οί άρχαιο» 
λογοϋντες, διότι αί φυσιογνωμία; τών γλυπτών τούτων προσώπων έχουσιν 
ένίοτε ό'ψιν ίκανώς μελαγχολικην. Πολλαί δέ τών στηλών τούτων τών νε
κρικών, ών αί γλυπταί παραστάσεις έχουσι τό ύφος τό μελαγχολικόν, τό 
όποιον εΐ'πομεν, εΐκονίζουσι πρόσωπα προφανώς άνηκοντα είς μίαν καί την 
αύτην οικογένειαν, κρατούμενα άπό τής χειρός. ’Εκ τούτου ένομίσθη οτι αί 
παραστάσεις έκεΐναι ησαν σκηταΐ άτΐοχαιρετισμοΰ καί ύπό τοΰτο τό όνομα 
είνε γνωστά έν τνί άρχαιολογίορ τά τοιαΰτα άνάγλυφα. Άλλ’ ό'μως έπί τοΰ 
αναγλύφου της Μυρρίνης τοΰ έν Άθηναις εόρεθεντος καί ύπ’ έμοΰ, ώς εΐπον 
άνωτέρω, δημοσιευθέντος, άπεικάζεται η Μυρρίνη άγομένη άπό τής χειρός 
ύπό τοΰ Έρμοΰ, βεβαίως δέ δ ψυχοπομπός άγει την νεαράν Άτθίδα είς τόν 
άλλον κόσμον. Πρό της θανούσης είνε σονηγμένη η οικογένεια αυτής ε?τε 
καί αυτή ούσα έν φ κόσμφ καί η Μυρρίνη, εί'τε άπό τής γής θεωμένη αύ
την μεταβαίνουσαν έκεΐσε. Ό πατήρ τής οικογένειας ΰψοΐ τάς χεΐρας οίονεί 
θαυμάζων, η δέ Μυρρίνη δχι μόνον δέν επεται τφ Έρμ$ βαρυθυμοΰσα, ώς 

ύπεστήριξεν έπ’ έσχάτων σοφός τις Γερμανός άρχαιολόγος, άλλά μάλιστα 
μειδι^.

Πρό ενός έτους άπέκτησε τό μουσεΐον τοΰ Λούβρου στήλην νεκρικήν προ- 
ερχομένην έπίσης έξ Αθηνών καί κεκοσμημένην δι’ εικόνων μεγάλων δια
στάσεων. Ή μία τών εικόνων τούτων παριστάνει γυναίκα καθημένην, έτέρα 
δέ άνδρα πωγωνοφόρον, δστις βεβαίως είνε ό σύζυγος τής γυναικός, προσερ- 
χόμενον ίνα λάβ·ρ αύτην άπό τής χειρός’ ή δέ γυνή τόν Αποδέχεται μειδιώ- 
σα. Ούτε λοιπόν άποχωρισμόν ούτε τελευταΐον άποχαιρετισμόν είκονίζει τό 
μνημεϊον εκείνο’ είς τοιαύτην έκδοχην άνθίσταται τό μειδίαμα τής γυναι- 
κός. Καί τοΰτο λοιπόν τό άνάγλυφον, ώς καί τό τής Μυρρίνης, πρέπει νά χρη- 
σιμεύσν) ημΐν ώς οδηγός πρός ορθήν ερμηνείαν τών νεκρικών τνίς παλαιάς 
Ελλάδος μνημείων.

"Ας έξετάσωμεν νυν άκριβέστερον τάς κινήσεις έκείνας τοΰ σώματος καί 
τάς κλίσεις τνίς κεφαλές, έν αϊς ένόμισάν τινες δτι άνεγνώρισαν τό συναί
σθημα τής λύπης. Αί τοιαΰται κινήσεις είνε σημεία ύποδηλοΰντα τρυφερόν 
πάθος, όσάκις δ’ εις αύτάς προστίθεται καί δκφρασίς τις τοΰ προσώπου, δπερ
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συμβαίνει ούχί σπανίως, όταν έπιτρέπουσι τοϋτο αί διαστάσεις του μ.νημείου 

καί ή ακρίβεια της τέχνης, τότε γίνεται κατάδηλον ότι τδ συναίσθημα*  δπερ 

ηθέλησεν δ τεχνίτης νά δηλώσφ είνε τδ της στοργής καί της μακαριότητος. 

’Έχω δέ καί τρίτον παράδειγμα" τδ της λαμπράς εκείνης συνθέσεώς, ητις, 

ώς νομίζεται, παριστάνει τδν Έρμην χωρίζοντα την Ευρυδίκη"/ από τοΰ Όρ- 
φέως ίνα έπαναγάγφ αύτην εις "Αδου. Του μνημείου τούτου ύπάρχουσι τρία 

άντίγραφκ, ών τδ αρχαιότατου και κάλλιστον ανήκει εις τδ μουσείου τών 

’Αρχαιοτήτων της Γαλλίας. Τδ άνάγλυφον τοϋτο παριστάνει κυρίως τδν 
Έρμην άγοντα γυναίκα πρδς τδν άνδρα αυτής. Ό άνηρ κρατεί μέν λύ

ραν, άλλ’ εχει ,καί κόρυθα, ην ούδαμώς αρμόζει νά φορη ό Όρφεύς ό Threi· 
cius longa cum veste sacerdos, ώς ονομάζει αυτόν ό Ούεργίλιος. Είνε λοι

πόν ό άνηρ έκεΐνος ηρως τις μάλλον, όστις, όπως άπεικάζουσιν οί ποιηταί 
την πέρα τοΰ τάφου υπαρζιν των ηρώων, πότε μέν μεταχειρίζεται άκόμη τά 

όπλα, πότε δέ, πρδς άναψυχην την λύραν, θα προέτεινον δέ νά έρμηνευθη 

τδ ανάγλυφου ώς είζονίζον τδν Άχιλλέα, 0ν περίφημος τις γλυπτή λίθος της 

συλλογής τ$ίς έν τρ Εθνική βιβλιοθήκη τίίς Γαλλίας παριστάνει ησυχάζοντα 
και λυρίζοντα. Κατά τινα μύθον παλαιόν φερόμενον παρά τισι των ποιητών, 

ό Άχρλλεύς κατεστάθη μετά θάνατον-υπό των θεών εν τη νητω Λευκ-η, τού- 
τέστι τη. έχούση τδ χρώμα τοϋ φωτός, 7]> sty™ ανυψώσει από τοΰ βάθους 

τοΰ Εύζείνου Πόντου, καί έν τη νησφ εκείνη η 'Ελένη είχε γείνει σύζυγός ταυ» 

Φαίνεται δ’ δ'τι τδ θέμα, τοϋτο μετεχειρίζοντο έπειτα οί παλαιοί επί τών 

ταφών ίνκ διά τοϋ τυπικού τούτου άπεικάσματος των ηρωικών χρόνων πα- 
ραστησωσι την έν τφ μέλλοντι βίω συζυγικήν ένωσιν.Νομίζω δ’ ότι παριστάνει 

τδ θέμα τοϋτο, τδν'Ερμην δηλα δη άγοντα την 'Ελένην πρδς τον έν νησφ Λευκφ 

’Αχιλλέα, καί τδάνάγλυφον περί ού ενταύθα ό λόγος. Ό Άχιλλεύς ετοιμά
ζεται νά δώση την χείρα πρδς την 'Ελένην, είνε δ’ αυτή η στιγμή η αμέσως 

προηγούμενη τΰΐς συνήθους χειραψίας έν ταίς σχηχαΐς τοΰ άχοχαιμετισμοϋ. 
Προσθέτω δ’ ότι έν τφ άντιγράφφ τοϋ Λούβρου, δπερ, ώς είπον, είνε τδ κάλ· 

λιστα έςειργασμένον διακρίνεται έπί τοϋ προσώπου τοϋ τε άνδρδς καί της 

γυναικδς μειδίαμα, οπερ έλαφρότατα ύπετύπωσεν η σμίλη τοϋ τεχνίτου.
- Άλλ’όμως ταΰταλέγων δέν διατείνομαι ότι ουδέποτε έπί των νεκρικών 

αναγλύφων είκονίζεται η έ'ννοια τοΰ θανάτου καί τοϋ ύστατου αποχωρισμού 
καί η έκδηλωσις της λύπης. ’Ενίοτε άπαντώσιν έπί τοϋ λίθου τά συναισθή

ματα ταυτα, άλλ’ ίνα γείνη ,έπιφανεστέρα η έννοια τοϋ άλλου τοΰ κόσμου 
καί τ’ης αΐδίου μακαριότητος. Παρατηρώ δ’ ότι δύναται νά χρησιμεύση ώς 
λαμπρά των λεγομένων βεβαίωσις άνάγλυφόν τι προεοχόμενον κα ί αύτό έζ 

Αθηνών ώς καί τάλλα, περί ών ανωτέρω έγένετο λόγος. Τούτου τοΰ άνα- 

γλύφου τδ κύριον πρόσωπον είναι νεαρά γυνή ζατακεκλιμένη έπί κλίνης*  
άλλαι δέ γυναίκες συνωθοΰνται περί αύτην. Απέναντι ΐσταται γέρων, πα

τήρ ?ι σύζυγος της χατακεκλιμένης, προφανώς περίλυπος· Άλλ’ εκείνη άνίί- 
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φέρει έαυτην έκ της κλίνης καί προσβλέπει πρός τινα των πέριξ ίσταμένων 

γυναικών ά’τις οίονεί έκκαλεϊ αύτν)ν διά της χειρός. ”Αν δέν άπατώμαι τδ 

μνημεΐον εκείνο έκδηλοί την μετάβασιν τ·ης θανούσης εις νέαν ζωήν, εις τδ 

παράδειγμα δέ τοϋτο της άκαστάσίως θά προσέθετον, άν δέν έφειδόμην τοΰ 
χρόνου, άλλο δμοιον, οπερ παρέχει ημίν η γραφή άνεκδότου έ'τι αγγείου 

της έν Γαλλίικ Συλλογής τών αρχαιοτήτων" τδ άγγεΐνον εκείνο θέλω δημο

σιεύσει προσεχώς.
’Επανερχόμενος δέ εις τάς σχητάς Τοΰ ά.τοχαιρετιομοΰ παρατηρώ ότι ή 

στάσις καί αί κινήσεις τών διαφόρων προσώπων έν έκείνοις τοΐς άναγλυ*  

φλοις ουδόλως δηλοΰσιν αποχωρισμόν. 'Γην τοιαύτην πράζιν οί ‘Έλληνες τε*  
χνϊται ή'ςευρον τά άριστα νά άπεικάζωσι καί έ'χομεν πολλά έν ταίς γραφαΐς 

τών αγγείων της έπιτηδειότητός των ταύτης παραδείγματα, τδν Άμφιά- 

ράον λ. χ. καταλείποντα, ίνα πορευθη εις την πολιορκίαν τών ©ηβών την 
Έριφίλην η τδν Νεοπτόλεμον άποχαιρετίζοντα την μητέρα Δηϊδάμειαν καί 
τδν πάππον Λυκομηδην. Έν ταίς τοιαύταις τών αγγείων γραφαΐς τά πρά
γματα άπεικάζονται φυσικώτατα καί προφανώς βλέπει τις έκεϊ Ανθρώπους 

άποχωριζομένους άπ’ άλληλων. Άλλ’ έν τοϊς νεκρικοΐς άναγλύφοις συνήθως 

έν μέν τών προσώπων άγει ησυχίαν εί'τε δ'ρθιον εί'τε καθημενον, δεύτερον δέ 
τι όχι μόνον δέν παρασκευάζεται εις τδ νάποχωρησφ, άλλ’ άπ’εναντίας 

προχωρεί ίνκ λάβνι τό πρώτον από τ'ης χειρός. Λεν είναι Αποχωρισμός, άλλά 
συνένωσις.—-Έπί τίνος τοιούτου Αναγλύφου, δύο πρόσωπα κρατούμενα έπί 

της χειρός κάθηνται τό έν απέναντι τοΰ άλλου" βεβαίως δέ ή τοιαύτη παρά- 

στασις σημαίνει ότι καί τά δύο πρόσωπα εύρίσκονται συνενωμένα έν τφ κ0· 

σμφ της εΐρηνης καί της ησυχίας.
Έν τοΐς Ήλυσίοις οί νεκροί δέν $σαν μόνον μακάριοι, άλλά καί όμοιοι πως 

πρδς θεούς, αύτη δέ η ίδιότης έδεικνύετο έπί τών νεκρικών στηλών διά της 
διαφοράς τοϋ αναστήματος τοΰ θανόντος πρδς τοΰ τών ζώντων. Ούτω λ. χ. 

ά Μυρρίνη, έν τφ άναγλύφφ έκείνφ, είνε ΐ'ση κατά τδ άνάστημα πρδς τδν 
Έρμην, τάλλα δέ πρόσωπα τά είκονιζόμενα είναι μικρότερα·

Έπί άλλων πάλιν άναγλύφων παρίστανται οί θανόντες ί ώς έ'χοντες τούς 

χαρακτήρας θεοϋ τίνος η ώς ηρωες μαχόμενοι $ ίππεύοντες η ήσυχάζοντες 

η κρατούντες έ'κπωμα έν τγ χειρί ·η καθημενοε πρδ τραπέζης έστρωμένης. Τά 
άλλα πρόσωπα, οί ζώντες, παρίστανται μικρότεροι κατά τδ άνάστημα, ένί- 
Οτε πολύ μικρότεροι, πάντοτε δέ η έ'ννοια η επικρατούσα είνε ότι μετά θάνα> 

τον άρχεται νέος βίος παρεμφερής μέν πρδς τόν έπί της γ·ης, άλλά κατά πο

λύ ανώτερος εκείνου.

Έκ τών ρηθέντων άκολουθεϊδτι τά κύρια πρόσωπα έν ταίς παραστάσεσι τών 

ελληνικών νεκρικών άναγλύφων δέν είνε έπί γης, άλλ’ έν τοΐς Ήλυσίοις, τά 
δέ δευτερεύοντα πρόσωπα, οί οίκεΐοι δηλα δη τοΰ θανόντος η της θανού

σης, πρέπει νά θεωρηθώσιν, όταν μάλιστα είνε μικρότερου Αναστήματος, ώς 
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δντα έπί της γής και δτι εις τά Ανάγλυφα ταΰτα· συμβαίνω δ,τι καΐ τάς 

εικόνας τών μέσων αιώνων καί τών χρόνων τής’Αναγεννήσεως, έ'νθα οί ζωγρά
φοι παρέστησαν την Παναγίαν μέν ή. τού; ‘Αγίους έν ταϊς ούρανίαις χώραις 

τούς δέ ευσεβείς Ανθρώπους γονατιστούς ενώπιον των καί ευρισκομένους έπί 

τής γής.
Προσθέτω δ’οτι έν τοΐς ελληνικοί; άναγλύφοις ώς καί έν τοΐς αΐγυπτια- 

κοϊς τά έπι γής πρόσωπα ποιοΰσι διά τής χειρός σχήμα θαυμασμού ή προσ- 
κυνήσεως, Απαράλλακτα δπως συμβαίνει καί έν έκείναις ,τάΐς παραστάσεσιν, 

ένθα είκονίζονται θεοί, οΰ; οί άνθρωποι προσκυνοϋσιν ύψοΰντες πρός αυτούς 
την δεξιάν χεΐρα.

"Οτε κατά πρώτον προέτεινα την περί τών νεκρικών Αναγλύφων θεωρίαν, 
ήν άνωτέρω έξέθηκα, Θέλων νά ανατρέψω τά μέχρι τοΰδε έσφαλμένως, κα

τά την γνώμην μου, έν τή αρχαιολογία παροδεδεγμένα, καθ’ ά αί παρα
στάσεις έκεϊναι έρμηνεύοντο ώς δηλοΰσαι τόν έπί γής αποχωρισμόν, ή γνώ
μη μου δέν έ'τυχεν Αποδοχής, τουλάχιστον έν τφ χώρ^ εκείνη, έ'νθα μάλι

στα καλλιεργείται ή Αρχαιολογία, δήλον δτι έν τη Γερμανία:. Πρό ολίγου 

,δμώς χρόνου ό κ. Milchhoefer, προαχθείς έκ τής μελέτης πολλών μνημείων 

τής Πελοπόννησου, έδέχθη, έν μέρει τουλάχιστον, την ερμηνείαν την ύπ’έμοΰ 
προταθεΐσαν καί άλλοι δέ λόγου ^έζιοι αρχαιολόγοι κλίνουσιν είς τό νά δε- 
χθώσίν αύτην. Νομίζω δ’ δτι δέν είνε τολμηρόν νά προείπω δτι πλησιάζει 

ή ώρα καθ’ ήν ή θεωρία, ήν έθεώρησα πρέπον νά πολεμήσω, δέν θά έ'χη πλέ
ον οπαδούς. "Οταν δέ ασφαλώς καί όρθώς έρμηνευθώσι τά νεκρικά μνημεία 

τών 'Ελλήνων είνε προφανές δτι ύπό πολλάς έπόψεις μέγα θά έ'χη κέρδος 

ή άρχα’ιολογία.
Καί πρώτον μέν κατά τόν αυτόν τρόπον θά έρμηνευθώσι τότε καί τά μνη-' 

μεϊα τά νεκρικά τών 'Ρωμαίων, ών ή θρησκευτική πίστις είνε κατ’ ουσίαν 

ή αυτή πρός τήν τών 'Ελλήνων. Ή σοφή Γερμανία έπεχείρησε δύο μεγάλας 
δημοσιεύσεις, ών άπό πολλών έτών συναθροίζει τό ύλιζδν, τήν τών έλληνι- 

κών νεκρικών στηλών καί την τών λεγομένων σαρκοφάγων τών. ρωμαϊκών 
χρόνων. Έγώ νομίζω καί θά υποστηρίξω τούτο βραδύτερου διά παραδειγμά

των, δτι διά τής αύτής καθολικής αρχής, δι’ ής ήθέλησα νά ερμηνεύσω τά 

ελληνικά άνάγλυφα, δύνανται νά έρμηνευθώσι καί οί ρωμαϊκοί σαρκοφάγοι.

"Επειτα δέ πλήν τών στηλών καί τών αναγλύφων ύπάρχουσι καί άλλα 

νεκρικά μνημεία, οίον αγάλματα, προτομαί, Αγγεία, τοιχογοαφίαι, άτινα ω

σαύτως πρεπει νά έρμηνευθώσιν δπως καί τά ανάγλυφα.
■ 'Υπάρχουσι τέλος πολλά άλλα τής άοχαιότητος μνημεία, άτινα έως τώρα 

δέν έτάσσοντο μεταξύ τών νεκρικών, άλλ’ δμως πρέπει έκεϊ νά ταχθώσι, 

συμφώνως πρός τήν έκτεθεΐσαν θεωρίαν. Τοιαΰτα δέ μνημεία εινε τά πολυ

άριθμα έκεϊνα άνάγλυφα, έν οίς οί άρχαιολογοΰντες ένόμιζον έως τώρα δτι εί- 

κονίζονται αληθείς θεότητος (ώς λ. χ. τά παριστάνοντα έφιππον Ανδρα ή 

καθήμενον και κρατούντα έν τή χειρί έκπωμα ή άνθος) καί τά έχοντα πα

ραστάσεις εΐδν.ΙΛιακά,ς (genre), άτινα, άφ’ ού πλέον γείνη καταφανές δτι 
ύπό ποικίλας μορφάς οί παλαιοί ήρέσκοντο νά παριστάνωσι τήν μακα

ριότητα τής μελλούσης ζωής, θά άναγνωρισθ^ εύχερώς δτι είνε παρα

δείγματα τής τοιαύτης έκδηλώσεως. Πρός ύποστήριξιν τής γνώμης μου ταύ

της περιορίζομαι είς τό εξής. Είναι γνωστόν τό ώραΐον Ανάγλυφου, ούτινος 
σώζονται πλέίονα Αντίγραφα, τό άπεικάζον δί/Οεν τόν Διόνυσον ξενιζόμενου 

παρά τώ Άθηναίφ Ίκαρίφ. Έκεΐ φαίνονται Αριστερά δύο νεαροί σύζυγοι έπί 

κλίνης έμπροσθεν έστρωμένης τραπεζης’ είναι δ’ αδτη ή συνήθης έκείνη 

παράστασις πλείστων Αναγλύφων, ήν οί μέν πλεϊστοι τών αρχαιολόγων κα· 

λοΰσι νεκρόδειπνα, διόΐι έξελάμβανον εκείνα τά δείπνα ώς δείπνα, άτινα 
έπρεπε νά προσφέρωσιν έίς τούς θανόντας οί έπιζώντες οικείοι, άλλοι δέ οικο
γενειακά, δείπνα, έγώ δέ νομίζω δτι πρέπει νά Οεωρώμεν, ώς έπειράθην νά 

Αποδείξω, ώς ή.Ιυσιακά, δείπνα. ,ΓΙρός τά δεξιά τοϋ Αναγλύφου έρχεται ό Δι
όνυσος μέ τήν συνήθη Ακολουθίαν τοΰ Σιλήνοϋ, τών Σατύρων καί τών Μαι
νάδων. Νεαρός τις Σάτυρος "λύει τό ύπόδημα τοΰ θεοϋ, εκείνος δέ πορεύετα^ 
νά λάβη θέσιν έις τήν τράπεζαν τών συζύγων. Ό άνήρ.ύψοΐ τήν δεξιάν χεϊ- 

ρα εις σημεΐον θαυμασμού, ή γυνή παρατηρεί μετά προσοχής, έπερειδουσα έπ£ 

τής χειρός τό πηγούνιον. Προφανώς τήν έπισκεψιν, ήν αιφνιδιως λαμβανουσι 

θεωροϋσιν ώς περιποιούταν είς αυτούς τιμήν."Ας ίδωμεν τώρα τήν ερμηνείαν 
τοϋ Αναγλύφου, έξ ής ερμηνείας πρώτον μέν θά γέίνν] κατάδηλον ο'τι τό Ανά
γλυφου πρέπει νά καταταχθή είς τά μνημεία τά νεκρικά, έ'πειτα δέ καί 

θά δηλωθή έξ αύτοΰ διά τί έσώθησαν πλείονα τοΰ μνημείου Αντίγραφα.

Ό Διόνυσος έθεωρεΐτο συχνάκις ώς ό Αρχών τής χώρας τών μακαρίων, ή 

δέ χώρα αυτή ονομάζεται που ζή.πο<·. ‘Ο τεχνίτης άπε'ικασεν έν τώ άνα- 

γλύφω δύο μάκαρας κατοίκους τοϋ κήπου, ών ό θεός έ'ρχεται νά μετάσχή 

τοϋ δείπνου, πιστεύω δ’ δτι οί δύο έκεΐνοι είναι δ Άχιλλευς καί ή ‘Ελένη ώς 
έν τω άλλω άναγλύφω, δπερ έί'δομεν, διότι έλεγον οί παλαιοί δτι οί θεοί ήρ- 

χοντο ένίοτε πρός έπισκεψιν τοΰ Άχιλλέως καί τής Ελένης έν τή μυστη- 

ριώδει νήσφ, έ'νθα έταξαν αύτούς.—Ανάκεινται έν τοΐς ήμετεροις μουσείοις 
άνάγλυφα άπεικάζοντα χορεύτριας έχούσας έμπεπλεγμένας τάς χεϊρας έν 
στάσει κεχαριτωμένη ή καί χορούς Σατύρων καί Μαινάδων, είναι δέ ταΰτα 

πιθανώς άπεσπασμένα άπό τών ζφοφόρων διαφόρων τάφων. "Αλλα άνάγλυ
φα άπεικάζουσι παραστάσεις ειλημμένα; έκ τοΰ άγροτικόΰ ή τοϋ ποιμενικοΰ 

βίου, οΐαι άπαντώσι και έπί τών σαρκοφάγων τών ρωμαϊκών χρόνων. Καί 
ταΰτα δέ τά. Ανάγλυφά ώς καί τά πρότερα ούδέν άλλο είκονίζουσιν ή τήν 

μακαριότητα τών Ήλυσίων.
Μεταξύ τών μνημείων, άτινα ε'χουσι μέν καθ’ δλου άναγνωρισθή ώς νε

κρικά, άλλ’ ών άμφισβητεΐτι έ'τι ή σημασία, πρέπει νά τάξωμεν τά έξ ο

πτής γής ειδώλια, ών τόση πληθύς άνευρέθη έν τοΐς τάφοις τής Μικράς Ά- 
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σίας, τής Μεσημ,βρινής ’Ιταλίας, τής Κυρηναϊκής και έπ’ εσχάτων τής Τα

νάγρας ττίς εν Βοιωτία· Οί μέν τών άρχαιολογούντων ένόμισαν δτι τά ειδώ

λια εκείνα εΐνε εικονίσματα καταχθονίων θεών καί τοιαϋτα όντως είνε πολ
λά τών άρχαιοτέρων, άλλοι δέ έπίστευσαν δτι εΐνε απλά άθύρματα άνευ 

ώρισμ,ένης σημασίας τιθέμενα μετά τών. νεκρών έν τοϊς τάφοις δπως καί τά 

ίμάτια, τά δ'πλα, τά αγγεία, τά κειμήλια, διότι ζώντος τοϋ άνθοώπου εΐ- 

χον άποτελέσει μέρος τών άγαπητών αύτφ κοσμημάτων τοϋ οί'κου. Άλλ’ 

δν παρατηρήσωμεν, δπως καί τω δντι συχνάκις παρετηρήθη, δτι τά ειδώ
λια εκείνα άπεικάζουσι πρδ πάντων νεανίας ή παιδία καί δτι ή χάρις καί 

•η κομψότης εΐνε ό συνηθέστερος αύτών χαρακτηρ, ό'τι πολλά άλλα εΐνε 
γελοιογραφίας σκοποϋσαι νά τέρψωσι κα’ι νά εύφράνωσι την ψυχήν τοϋ θεω- 
μένου, δν δέ συγκρίνωμεν αύτά πρδς τά Θέματα τών γραφών τών αγγείων, 

άτινα έν μεταγενεστέροις χρόνοις ένετίθεντο έν τοΐς τάφοις καί έν οΐς έπι1· 

κοατοϋσι συνθέσεις κομψαί καί χαρίεσσαι, θά φθάσωμεν εύχερώς εΐς τδ συμ
πέρασμα δτΐ καί τά ειδώλια έκεϊνα πρέπει νά έρμηνευθώσι συμφώνως πρδς 

την ήμετέραν θεωρίαν περί νεκρικών μνημείων καθ’ δ'λου καί νά θεωρηθώσιν 

ώς άπεικάζοντα θίασόν τινα βακχικόν, δστις εΐχ^ε σκοπόν νά συντελεσγι εις 

την τέρψιν τοϋ βίου το5 έν τοϊς Ήλυσίοις.
Έμνημόνευσα άνωτέρω γραπτών αγγείων’ τφ δντι δέ παρά τά ειδώλια 

τά έζ οπτής γής πρέπει πρδς έπέκτασιν τής ήμετέρας θεωρίας νά ταχθώσι 
τά πλεϊστα τών άγγείων εκείνων τών κεκοσμημένων διά γραφών, άτινα 

τοσαΰτα τδ πλήθος προήλθον έκ τών τάφων τής ’Ιταλίας καί τής ‘Ελλάδος. 

Μέχρι τοΰδε αί ποικίλαι γραφαί τών άγγείων τούτων έρμηνεόοντο ούχί μέ 

πολλήν πάντοτε επιτυχίαν μνθοίογιχ&ς, χοιρίς νά γείντ) προσπάθεια νά σχε- 

τισθώσιν αϊται πρδς τήν φύσιν τοΰ μνημείου, έν εΐχον εύρεθ^. Εύχερώς 

δέ νοεί τις μετά τά ρηθέντα δτι τά θέματα τών γραφών έκείνων παρελή- 

φθησαν μέν τδ πλεΐστον έκ τής μυθολογίας, άλλ’ έξ έκείνων μόνον ή σχεδόν 

μόνον τών μύθων, οΐτινες ήτο δυνατόν νά παράσχωσιν έκδηλώσεις τής μελ- 

λούσης μακαριότητος (οΐοι εΐνε οί μύθοι οί περί, τοϋ Διονύσου καί τοΰ’ ’Απόλ

λωνος, οΐτινες θεοί άμφότεροι προΐστανιο τοΰ ήλυσιακοϋ βίου) ή τών έργων 
έκείνων, δι’ ών ήδύνατό τις νά φθάσν) εις τήν μακαριότητα (άθλοι τοΰ Άχιλ- 
λέως, τοΰ Όδυσσέως, τοΰ Θησέως καί μάλιστα τοϋ Ήρακλέους).

Καί τά άγγεϊα, περί ών εΐπομεν καί τά ειδώλια θά έπλάσσοντο βεβαίως 

άν ούχί πάντα τούλάχιστον τά πλεϊστα, επίτηδες ΐνα τίθενται εΐς τούς τά
φους, ύπάρχουσι δέ πολλά τούτου σημεία. Ήταν δέ ταΰτα τά ειδώλια καί 

τών άγγείων αί γραφαί ώς έπί τδ πολύ δλως συμβολικά καί ώρισμένα εΐς 

τδ νά άπεικάσωσιν έκεϊνα τά άντικείμενα, τά όποια ύπετίθετο δτι έμελλον 
νά χρησιμεύσωσιν εΐς τούς θανόντας έν τν; νέφ αύτών ύπάρξει, διά τοΰτο δέ 

ήτο φυσικόν νά εικονίζωσι Θέματα άναφερόμενα μαλιστα εΐς έννοιας σχετικάς 

πρδς τήν'μέλλουσαν ζωήν,

Άφ’ ού έφηρμόσαμεν τήν θεωρίαν ήμών έν τοϊς άνωτέρω εΐ'ς τε τά κύριοί 

νεκρικά μνημεία καί εΐς τά λοιπά ποικίλα αντικείμενα τά εις αύτά όπως- 
δήποτε άναφερόμενα, δυνάμεθα τώρα νά έπεκτείνωμεν αύτήν καί εΐς πλεϊ
στα άλλα προϊόντα τής τέχνης. Οί τοίχοι δήλα δή τών οικοδομημάτων 

τοΰ 'Ηρακλείου καί τής Πομπηίας έκοσμοΰντο ύπδ γραφών κατά τδ μάλλον 
καί ελαττον φανταστικών, αΐτινες δέν έ'χουσί τι κοινόν πρδς άλλ.ήλας, ώςτε 

νά ήνε δυνατόν νά τάξη τις αύτάς ύπδ μίαν καθολικήν κατηγορίαν; Άν δέ 
τις άπίδν) εΐς τάς πολυαρίθμους έκείνάς γοαφά; τάς άπεικαζούσας οικοδομή

ματα, ών ή έλαφρότης ούδέν έ'χει τδ γήϊνον και ών εΐνε άερώδης ούτως εΐ- 

πεϊν ό χαρακτηρ καί όμοιος πρός τόν τών άλλοκότων έκείνων τοπίων τής 
σινικής τέχνης, άν τις παρατηρήσρ δτι αί γραφαί έκεϊναι ούδόλως άπεικά
ζουσι τόν κόσμον τδν πραγματικόν καί τδν βίον τόν καθ’ ημέραν^ άλλ’άλ
λον τινα κόσμον καί άλλον βίον ιδεώδη, δέν Θά διστάση νά δεχ.θνί οτι αί 

παραστάσεις έκεϊναι εΐνε εικόνες συμβολικαί όλως Θείου τινός κόσμου καί υ

περάνθρωπου. Αί παραστάσεις .,αύται, εύρεθεΐσαι τδ πρώτον καά τδν ις*  

αιώνα έν τοΐς έρειπίοις (grottes) τών Θερμών τής 'Ρώμης, δπόθεν δ 'Ραφαήλ 
καί οί μαΘηταί του έλαβον τόν τύπον τών γραφικών Ικέίνων συνθέσεων, 
αΐτινες διά τοΰτο ώνομάσθησαν βραδύτερον grottesques (σήμερον αί τοίαΰται 

συνδέσεις καλούνται μάλλον άραβονργήματα) καί δι’ ών έκόσμήσαν τδ Ούα- 

τικανδν, αί παραστάσεις, λέγω, αύτοκ εΐνε, άν δέν άπατώμαι, άπεικονίσεις 

κόσμου φανταστικού, αΐτινες βασίζονται κυρίως έπί ταύτης τής έννοιας ότι 
υπάρχει καί άλλη μετά θάνατον υπαρξις, έν ή οί θανόντες διάγουσι βίον πα

ρεμφερή μέν πως πρδς τδν έπί γης, άλλ’ ύπέρτερον έκείνου. Ούτω πως νο
μίζω ότι πρεπει νά έρμ.ηνευθώσιν αί παράδοξοι έκεϊναι γραφαί, αΐτινες έως 

τώρα έΘεωρουντο ώς προϊόντα ακράτητου καί ακανόνιστου φαντασίας. Προσ
θέτω δ’ ότι κατ’ έμέ ή τοιαύτη άντίληψις, ήν προτείνω, πρέπει νά θεωρηθώ 

ώς ή κλείς τής ερμηνείας τής ελληνικής τέχνης.
Τφ δντι δέ τήν όμολογουμένήν ύπεροχήν τής τέχνης τής ελληνικής άλ

λος κατ’ άλλον τρόπον προσεπάθησε νά έξηγήσγι έκ τών περί τήν θεωρίαν 
τοϋ καλοΰ διατριβόντων. Οί μέν είπον ό'τι ή ελληνική τέχνη ύπερέχει πάμ- 

πολυ τών άλλων διότι αυτή άνερεύνησε πολύ κάλλιαν τήν φύσιν ή ο'σον ή- 
δυνηθησαν νά πράζώσι τοϋτο οί Άσσύριοι ή οί Αιγύπτιοι, οί δέ άπεφήναντο 

δτι οί “Έλληνες τεχνϊται ήδυνήθησαν ύπέρ πάντας τούς άλλους νά διανοη- 
θώσιν ιδανικόν τινα τύπον, συμφώνως πρός τόν-όποϊον, ώς πρός παράδειγμα, 

άνετυπουν τήνπραγματικότητα καί ότι έν τούτφ έγκειται ή ύπεροχή τής εαυτών 
τέχνης. *Η  αλήθεια, κατά τήν έμήν γνώμην, εΐνε ότι, όπως ή θρησκεία τών 

Ελλήνων κεΐται μάλιστα έν τή συλλήψει τής έννοιας τοΰ θείου ώς όμοιου 

μεν πρδς τδν άνθρωπον άμα δέ καί άνωτέρου καί κρείσσόνος τοΰ άνθρώπου καί 
ως τίνος τύπου ιδανικού, ουτινος άντίτυπον εΐνε δ άνθρωπος, τδ εύγενέστα- 

5OV τής κτίσεως πλάσμα, ούτω καί ή τέχνη αύτών έ'χει ώ; βάσιν έ'ννοιάυ
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τινα άνωτέραν, άνάλογον πρός τούς αριθμούς του Πυθαγόρου καί τάς ιδέας 
τοϋ Πλάτωνος, καθ’ ·ηυ ύπάρχουσι τύποι τινές ιδανικοί πάντων τών πραγ
μάτων δσα βλέπομευ καί τούς οποίους τόπους δέν δυνάμεθα άλλως νά δια- 

νοηθώμεν η άποβλέποντες εις αυτά τά πραγματικά δντα.

Εξευρίσκει τις, έ'λεγεν δ Λεουάρδος de Vinci, δταν παρατηρώ διάφορα πράγ

ματα συγκεχυμένα’ δ νους κατορθοϊ τότε νά διαχωρίσγ άπό τοϋ συνόλου σχή

ματα καί μορφάς καί κινήσεις, τάς οποίας καθ’ εαυτόν καί άνευ τ^ς βοδ
θείας τϊίς ύλης δέν θά ηδυνατο νά έπινοησρ. Ή φύσις αύτη, ην ό Πλάτων 
δρίζει ένίοτε ως ούσαν μίγμα ιδεών, ύπηρξε διά την φαντασίαν τών ‘Ελλή

νων δ,τι τά διάφορα πράγματα τά συγκεχυμένα, περί ών λέγει δ καλλιτέ
χνης καί δι’ ών Αποκαλύπτεται εις την άνθρωπίνην ψυχήν τάξις τις ανώ

τερα, ώς δέν είχε πρότερου συνείδησιν. Ή δέ τάζις αυτή παρέμεινεν έκτοτε, 
έξ ού έγένετο η παρατηρησις, έντετυπωμένη εις την φαντασίαν τών Ελλή

νων καί υπήρξε τό αιώνιον καί σχεδόν είπεϊν τό μόνον υποκείμενον της ελ

ληνικής τέχνης. ;
Οί "Ελληνες έξελάμβανον καθ’ όλου την γην ώς μάζαν άμαυράν καί !

σκιώδη περιρρεομένην ύπό ατμόσφαιρας φωτεινής μέν καί διαυγοϋς, άλλ’έχού- :

σης παρεμφερές σχνίμα πρός τό της γίϊς. Τοιαύτη περίπου ητο και ή έ'ννοια 

η έμπνεΰσασα τό καλόν είς την τέχνην αύτών, της δέ έννοιας ταύτης' έκδη- 
λωσις υπήρξαν φυσικώς πρώτον μέν τά ειδικά θέματα τών νεκρικών παοα- 
στάσεων, έπειτα δέ κατά διαφόρους βαθμούς, άλλοτε μέν έναργέστερον, άλ- *

λοτε δέ όλιγώτερον έναργώς, τά λοιπά τεχνικά προϊόντα.

Ιταλός τις Αρχαιολόγος, ό Bellori, έλεγε πρό δύο αιώνων δτι οί "Ελλη 

νες άπείκασαν πάντοτε έπί τών τάφων αύτών την αθανασίαν, ημείς δέ λε- 
γομεν δτι ή αθανασία νίτοι η μέλλουσα ζωη ύπνίρξε τό μόνον θέμα, δπερ 
παντάχοΰ καί άδιαλείπτως έπραγματεύθη ή Αρχαία τέχνη.

Άλλ’ εί'πομεν ^δη δτι πάντες οί τ·ης αρχαιότητος λαοί εϊχον πίστιν είς 

μέλλουσαν ζωήν, πώς λοιπόν δέν άνεπτύχθη κα'ι εκείνων τών λαών ή τέχνη ί

δπως και η τών 'Ελλήνων, πώς ή τέχνη τών 'Ελλήνων υπερέχει κατά το- I

σοϋτον τ·ης τέχνης πάντων τών άλλων λαών, ώστε μόνη εινε αξία τοΰ όνό- ;
ματος; Τοΰτο συνέβη, νομίζω, διότι μόνοι οί "Ελληνες η τούλάχιστον κάλ- 

λιον παντός 'άλλου λαοΰ οΐ "Ελληνες, διεΐδον δτι ό άλλος εκείνος κόσμος ό 
θείος, εΐνε ό κόσμος τοϋ πνεύματος κα'ι έ'λαβον ώς πρώτον στοιχείου της έαυ- ?

τών φιλοσοφίας, δυνατόν δ’ εΐπεϊν καί της εαυτών θρησκείας, τό Ανώτατου '

τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος μέρος, τόν νουν, ώς έδογμάτισεν έν τω Αρίστφ 
τ^ς Ελλάδος αΐώνε ο διοάσκαλος τοΰ Περικλεούς. Άλλά και έν αύτ'ρ τ1^ 

άρχ’ρ της ελληνικής φιλοσοφίας, έτερον στοιχεϊον φιλοσοφικόν, ό έ’ρως, συνε- 
τέλεσεν είς τό νά δώστ) είς την ελληνικήν τέχνην την χάριν, τούτέστι τόν ί
έξοχώτατον καί ιδιαίτατον αύτής χαρακτήρα έν άντιθέσει πρός την τέχνην !

τών άλλων λαών, τών καθ’ "Ελληνας βαρβάρων, $ν έχαρακτηριζεν η ισχύς· 1 
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Ή χάρις, κατά τόν 'Ροΰβενς, εινε είς την τέχνην δ,τι ή πίστις είς την θρη
σκείαν’ είνε δήλον δτι ή χάρις ή πηγη και τό κεφάλαιον τής τέχνης, θεΐόν 

τι δώρον.
Παν.δ,τι τώρα περιελάμβανεν ό άλλος εκείνος κόσμος, είς §ν μετεβαινε 

τις διά τοϋ θανάτου, έιτειδη ητο άκατάληπτον είς την διάνοιαν την άν

θρωπίνην, τό έφαντάζοντο οί παλαιοί ώς παρεμφερές πρός τάς οπτασίας 
τών ονείρων. Παρ’ Όμήρφ δ "Υπνος και ό Θάνατος είνε Αδελφοί, ό δέ Πο

λύγνωτος άπείκασεν αυτούς ηνωμένους έν τοΐς κόλποις της μητρός των 
Νυκτός. Ό Λεσιγγ παρετηρησεν ηδη δτι. οι άρχαϊοι έ'χαιρον άπεικάζοντες τόν 

θάνατον έν εΐδει ύπνου, οχι, λέγει, κατ’ εύφημισμόν, άλλ’ ινα, προσθετομεν 
ημείς, τφ οντι δηλώσωσιν δτι ό θάνατος εινε ύπνος ήτοι διακοπή της ένθάδε 

ζωής, ητις διακοπή δένΑποκλείει την έννοιαν άλλης τίνος ύπάρξεως, άλλ’ 

ητις μάλιστα παρασκευάζει αύτην.
Άπό δέ τοΰ Ε' π. X. αίώνος, δτε άπείκαζον έν ταϊς γραφαϊς τών άγγείων 

έν Άθηναις τόν Θάνατον καί τόν "Υπνον φέροντας έπι τών βραχιόνων αύτών 

νέον άνδρα καί νεαράν γυναίκα, οΐτινες φαίνονται ώς κοιμώμενοι, πολλαπλα- 

σιάζονται αΐ τοιαϋται παραστάσεις νεκρών ώς κοιμωμένων καί όνειροπο- 
λούντων έ'ν τε τ·§ Έλλάδι καί τή Ίταλίγ. . . . Τοιαύτης φύσεως είνε καί 

τό άγαλμα έκεϊνο τοϋ Λούβρου, δπερ παριστάνει νεανίαν αναπαυόμενου έπί 

κορμοΰ δένδρου και δπερ κοινώς ονομάζεται άγαλμα τοΰ "Υπνου η τής αίω- 

νίας αναπαύσεως.
μετάφρασις Σ. Κ. Σ.

Η ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ

(ΚΑΣΤΕΑΑΟΡΡΙΖΟΚ)

Ή νήσος Μεγίστη, μία τών νοτίων Σποράδων τοϋ Αιγαίου πελάγους, κεϊται 

κατά τά παράλια της Αυκίας μεταξύ τών αρχαίων πόλεων Πατάρων καί 
Μύρων καί ακριβώς απέναντι της πόλεως Φελλού (καί Άντιφέλλου), μικρόν 

αύτης άπέχουσα.
Τινές τώννεωτέρων γεωγράφων έκάλεσαν αύτην καί Κισθηνην, βασιζόμε

νοι είς τό τοΰ Στράβωνος χωρίου «Κατά ταΰτα δέ έστι πολλά νησία έν οΐς 

Μεγίστη, καί Κισθηνη». Περί τούτων ό αοίδιμος Κοραης έν τοΐς είς τόν πα

νηγυρικόν τοΰ Ίσοκράτους σχολίοις λέγει «Κισθηνην......................   πλην εί μη
τις διατείνοιτο τρίτην άλλην Κισθηνην, νήσον καί πόλιν ομώνυμον την πρό 

τής Αυκίας, ύπάρξαι, ήν η συνήθεια τανυν Καστελλόρριζο καλεϊ, παρά τών 

’Ιταλών (Castel-rosso) λαβοΰσα τού'νομα. Άλλά ταύτην ό Κελλάριος, δ Δαμ-
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καί έτεροι γεωγράφοι, έξ ημαρτημένης γραφής έ'Χοοβον -της -καρά τ$ 
Στράβωνι (66.6.)ώς έδοξέ τισι τών κριτικών». ’'Αλλοι δέ τινες τών γεωγρά

φων διακρίνουσιν, άλλην υποτιθέμενοι την άρχαίαν Μεγίστην καί άλλο τά 

νΰν Καστελλόρριζον. Άλλ’ άφ’ενός ή ύπό τών Τούρκων καί ’Αράβων διατή- 

ρησις τοΰ.αρχαίου τής νήσου ονόματος, τών μέν Μεις τήν νήσον καί Μηϊσλήν 
τόν κάτοικον, τών δέ Μαγιάς καί Μαγ’άσο ::αι άφ’ ετέρου άρχαϊαι έπι τής 

νήσου έπιγραφαί, περί ών παρακατιόντες Οά όμιλήσωμεν, σαφέστατα κατα·- 
δεικνύουσιν δτι αυτή είνε ή αρχαία νήσος Μεγίστη «από Μεγιστέως τινός^ 

ώς, ό πολυ’ίστωρ»*  (’Αλέξανδρος ό Κορνήλιος) λαβοϋσα τό όνομα.

Ή νήσος άυτη είνε γενικώς βράχος άγονος, έχουσα περιφέρειαν 20 έως 25 
σταδίων’ ούδαμοϋ αυτής εύρίσκεται σπιθαμή γης γονίμου καί εύφορου, τό μό;- 

νον δ’ οπερ καθιστίρ αυτήν χρήσιμον είνε ό μέγας, εΰορμος καί άπηνεμος αύ·- 

τής λιμήν, τοΰθ’ δπερ ήνάγκασεν ΐ'σως τους πρώτους αυτής κατοίκους νά κα- 
ταλάβωσι την νήσον καί τούς νεωτέρους, υπέρ τούς έξακισχιλίους όντας, νά 
έπιδοθώσιν εις την ναυτιλίαν, σπόγγων άλιείαν καί τό εμπόρων. Αί ά-κται 

της νήσου εϊσίν δλως απροσπέλαστοι εκτός τών πρός τό μέρος τοΰ λιμένος-, 
Ουδέποτε δέ ή χλόη πρασινίζει έπί τών. αγρίων αυτής καί υψηλών βουνών’ 

πανταχοϋ επικρατεί τό άγονον καί κατά τον Σαβαρύ? παριστ^ την εικόνα 
αιωνίου άφορίας. «Ουδέποτε, λέγει, ή χλόη καλλωπίζει τάς σκυθρωπά; αύ- 

της παραλίας. Διακρίνει τις μόνον βολβώ.δη. τινά φυτά καί άκανθώδη δεν
δρύλλια, άτινα φύονται εις τά άκρα τών βράχων, Οί κάτοικοι αύτής δέν δύ- 

νανται ούτε νά σπείρωσιν, ούτε νά θερίζωσιν. Ή νήσος δέν παράγει ούτε 

όσπρια, ούτε καρπούς, ούτε κόκκον σίτου». Εις έπίμετρον δέ πάντων τούτων 
ή νήσος αυτή· στερείται πηγαίου ποσίμου ΰδατος, δπερ προμηθεύεται έκ με
γίστων δεξαμενών εντός κοιλάδος κατασκευασθεισών πρό ετών δημοσίρρ δα

πάνη. Ό Dapper, έν τή rcyr rr/ow ίοΰ ΑΙγαΙου Πεάάγους, πε-·

ριγράφων τήν νήσον παραδόξως αναφέρει δτι έν τή νήσφ. ταύτρ ύπήρχεν 
δδωρ,έξοζ ήδύν.αντο νά προμήθεόωνται τά έκεϊσε τυχόν προσορμιζόμενα πλοία.

Ή νήσος Μεγίστη ύπό μέν διοικητικήν έποψιν διοικήται υπό διο.ικη’τοΰ 
(καΐμακάμ μπέη) ύπό την προστασίαν τοΰ γενικού διοικητοΰ τών νήσων τοϋ 

Αιγαίου πελάγους δστις εδρεύει έν 'Ρόδφ, πληρώνουσα εκτός των τελωνεία-, 
κών έσόδων 80,000 περίπου γροσίων κατ’ έτος, ύπό δέ θρησκευτικήν ύπό 

τόν έπίσκοπον Πεισιδίας δστις εδρεύει έν ’Ατταλεία πληρώνουσα αύτφ, έκτος 
τών έμβατηκίων τών ιερέων, 9,000 γροσίων. 'Ό μητροπολιτικός ναός τής νή

σου τιμώμενος επ’ όνόματι του αγίου Κωνσταντίνου, είνε άξιος λόγου διά 

τάς έν αύτω άρχαιοτάτας στήλας μετενεχθείσας έκ τών ερειπίων τής μεγά

λης πόλεως τών Πατάρων καί τών λειψάνων τής άρχαιότητος τών Μύρων, 

Περί τοϋ ναοϋ τούτου ό Ross έν τφ γερμανιστι γεγραμμένφ αύτοΰ συγγράμ-ι

1 Στέφανος Βυζάντιος.
2 JLettres sur la Grice.

μάτι, έπιγρκφομένω Μιχρα,' Ασία, λέγει τά εξής ■: « Εις τό ανατολικόν μέρος 

τής σημερινής κωμοπόλεως κεΐται λίαν αξιοσημείωτος ναός, ολως νεόκτι
στος, μέ δώδεκα μεγάλας μονολίθους στήλας έκ γρανίτου, τάς οποίας μετέ- 

φερον οί Καστελλωρρίζιοι από τά Πάταρα καί μέ άλλας μικροτέρας ραβδω

τά; έν τφ νάρθηκι, τάς όποιας μετέφερον μετά μεγάλου κόπου από τά Μυρα. 
Ούτω, λέγει, μεταφέρονται τά λείψανα τής άρχαιότητος εδώ καί έκεϊ καί 

βραδύτερον άφοϋ πάσα γνώσις περί αυτών έξαλειφθή δέν γνωρίζει ό περιη

γητής πολλάκις νά έξηγήσν) πώς τοϋτο ή εκείνο τό τεμάχιον ήλθεν εις τοϋτο 
ή έκεϊνο τό μέρος. Τό εικονοστασίου (templum) εινε έκτισμένον έκ λευκου και 
μαύρου Τηνίου μαρμάρου. Οί βόλοι τής εκκλησίας άπολήγουσιν εις οξέα τόξα» 

δ;’ ολόκληρον δέ τό κτίριον, εκτός τών σπουδαιοτάτων εκουσίων εράνων καί 

«τών δωρεάν γενομένων αγγαρειών ί'σων κατά τήν αξίαν πρός 300,000 γρο
βίων έδαπανήθησαν έτεραι 300,000 (20,000 πρωσ. τάλληρα). Μεγάλη δα

πάνη διά τήν μικράν κοινότητα»,
Αί έν τή νήσω αρχαιότητες ούδέν τό άξιοθέατον παρέχουσι. Δύο φρούρια 

ένετικής εποχής εύρίσκονται εις τούς λόφους αυτής, έπιγραφαί τινες κα!· 

πλεΐστοι άρχαΐοι λινοί (πατητήρια).
’Επί τοϋ ενός τών φρουρίων τούτων σώζονται ακόμη τά σήματα τών 

Άρραγωνίων ύπό τήν θύραν καί εις πολλά τών τειχών μέρη τά πτερύγια ή 

κορωνίδες τών ιπποτών τοΰ άγιου Ίωάννου. Τό φρούριον τοϋτο κατά τούς 
νεωτέρους γεωγράφους έπτίσθη ύπό τίνος Viglia Marino διοικητοΰ δωδεκά

δας Άρραγωνικών πλοίων, δστις ερχόμενος επίκουρος πρός τόν βασιλέα τής 

Κύπρου έκρινε τήν νήσον κατάλληλον δπως κτίση φρούριον έπί τών λειψάνων 

αρχαίου φρουρίου, τό όποιον έκτισε ΣωσιχΑής Νιχαγόρα Σάριιος έπιστατήσας 

Ιί τε Καστάβι καί έπί τοΰ πύργου τοϋ έν-Μεγίστη κατά τινα έπ’ αύτοΰ επι

γραφήν.
Τό έτερον τών φρουρίων τούτων κατείχετο υπό τών ιπποτών τής 'Ρόδου, 

άλλ’ έκβαλών τούτους ό Καλίφης τής Αίγυπτου κατηδάφισεν αυτό.

Μερικώτερον περί τής ιστορίας τών φρουρίων τούτων, ώς καί περί τής κατά 

τόν ύπέρ ανεξαρτησίας τής 'Ελλάδος ιερόν αγώνα μετοχής τής νήσου θά γοά- 

ψωμεν προσεχώς τά δέοντα.
Παρά τήν βόρειον κλιτύν τοϋ φρουρίου υπάρχει άρχαΐον σπήλαιον, δπερ ό 

Ross υποθέτει τάφον, έπί βράχου λελατομημένον,.δπερ έχει έξωθεν μέν ώραίαν 
μικράν πόλην Τωνικοΰ ρυθμοϋ, άνευ τινός επιγραφής, μέ δύο παρασπάδας καί 

αέτωμα, έσωθεν δέ επίπεδον οροφήν και τρεις λίθινους πάγγους έν εί'δει νε- 

κρόκραβ βάτων.
Πρό ετών ύπήρχε και τάφος άρχαϊος εΐ'ς τινα λόφον, φέρων λοξοϊς γράμ- 

μασι τήν επιγραφήν Λύκος' τοϋ πυραμιδοειδούς τούτου τάφου, ούτινος σήμε

ρον μόνον ή βάσις υπάρχει καί περί τοΰ οποίου έγραψε πρό καιροΰ ό ήμέτερος 
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άδελφός Κωνσταντίνος "εν τφ «Αστέρι της’Ανατολές» ούδείς των γεωγράφων 

μνημονεύει.

Είς τούς πρόποδας τοϋ είς την θάλασσαν έξέχοντος λόφου τοΰ φρουρίου 

πλησίον τ$; επιφάνειας τ^ς θαλάσσης ύπάρχει έφθαρμένον μικρόν ανάγλυφου 

καί μερικαί τετραγωνικαί κοιλότητες έν είδει Θυρίδων (αΐτινες εΐνε σημεία ιε

ρών τόπων) ύπό τάς όποιας ύπάρχουσιν έπιγραφαί τινες, άς δύναταί τις νά 
ί'δγ] είς τό Corpus inscriptionum άριθ. 4,301. Πλησίον δέ τοϋ βράχου τού

του υπάρχει ιό έξης επιγραφή, -ην δέν αναφέρει ούτε τό μνημονευθέν σύγγραμ

μα ούτε άλλος τις τών γεωγράφων’ 
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διά τό έμπόριον τών παραλιών" τό κύριότερον αύτών έμπόριον εΐνε ά ξυλεία" 

άπό τάς παραλίας της Καρίας, Λυκίας καί Παμφυλίας φέρουσιν οικοδομήσιμου 

καί καύσιμον ξυλείαν είς τού; λιμένας της Συρίας, Κόπρου καί Αίγυπου.
στελλορριζίων έ'χει πολλά τά ίδιάζοντα καί ίδιόρρυ- 

ι πνύϊμα άντί μνήμα) έ'χει δέ καί πολλάς ξένα; λΐ,εις, 

Λ. ΣΠΓΡΙΑΗ3, 

Δ!ΟΕ ΜΕΠΕΤΕΩΕ ΑΚΡΑ

Κατά τινα επιγραφήν έν τγ νησφ ταυτν) έλατρεύετο καί ό ’Απόλλων ύπ-ό 

τό όνομα Μεγίστους. Ή επιγραφή αυτή ύπό τόν βωμόν παρεκκλησίου τινός 

καί έπί μικρά; αύτοΰ βάσεως γεγραμμένη εινε η έξνίς :

ΕΠΚΤΑΤΑ1 
AKXINAC 
ΔΙΑΝΔΡΟΥ 
TlMOCTPATOi 
ΕΥΚΡΑΤΕΥζ 
ΑΠΟΑΛΠΝΙ 
Ι/ΕΓΚΤΕΙ

δημοσιευθεϊσα ύπό τοΰ Ross δστις γράφει περί της νήσου τά έξ?};' «Ker 

στελλόρριζον εΐνε ό σημερινός ύπό τών ελληνων μέτατετραμμένος τύπος τοΰ- 

ονόματος Castello-rosso" ούτως εκαλείτο ή νήσος κατά τούς· καιρούς των ’Ιπ

ποτών, οΐτινες ένταΰθα έπί απόκρημνου ακρωτηρίου, δπερ προφυλάττει τόν 
λιμένα εΐχον κτίσει φρούριον, τοΰ όποιου άκόμη υπολείπονται μερικοί πύργο*  

καί τείχη. Τό ερυθρωπόν χρώμα τών βράχων θά έ'δωσεν αφορμήν είς τό όνομα. 
Τό Καστελλόρριζον ·ητο τό άνατολικώτατον σημεϊον τοΰ νησιακοΰ κράτους 

τών ‘Ιπποτών, δπερ πλην τ·?ίς Ρόδου περιελάμβανεν άκόμη τάς νήσους Χάλ- 

κην, Σύμην, Τήλον, Νίσυρον, Κω; Κάλυμνον καί Αέραν καί παρά την παρα

λίαν τ·7,ς μικρά; .’Ασίας τό φρούριον τοϋ 'Αγίου Πέτρου έν 'Αλικαρνασσώ καί 
τινα άλλα μέρη. , ... .» Μεταξύ τών Καστελλορριζίων τό έν πέμπτον 

εΐνε Τοΰρκοι" οί λοιποί εΐνε "Ελληνες καταγινόμενοι είς την ναυτιλίαν καί 
το έμπόριον, επειδή τά προϊόντα τοΰ σκοπέλου των μόλις -ήθελον έξαρκέσει 

είς διατροφήν έκατοντάδος τινός ψυχών. Στέλλουσι κατ’ έτος περίπου όγδοη - 

κοντά λέμβους πρός σπογγαλιείαν κυρίως είς τά παράλια τ^ς Κιλικίας καί Συρίας καί έ'χουσι πρός τούτοι; εξήκοντα πλοία μεγάλα καί πολλά μικρά

Ύπό ΟΚΤΛΒΙΟΓ FEU1LLET

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ς'.*
, . .1 ’Οκτωβρίου.

Παΰλε, τά πράγματα Οολοΰνται καί επιθυμώ νά έχω την γνώμην σου, 

περί‘τοϋ πρακτέου. "Ακούσε τί συνέβη καί απάντησε με άμέσως.

Την πέμπτην τό πρωί, σφραγίσας την επιστολήν μου κατέβην δπως την 

| παραδώσω είς τόν ταχυδρόμον καί, έγγιζοόσης τ·ης ώρας τοΰ προγεύματος,
ί μετέβην είς την αίθουσαν. Μη εδρών κανένα έκεΐ έκάθησα παρά την. εστίαν

* άναγινώσκων τόν τελευταίαν αριθμόν της Επιθεωρήσεων., δτε άνοιχθείσης
ί αίφνιδίως της θύρας ειδον είσερχομένην την μικράν κόμησσαν, ητις είχε δια-

' νυκτερεύσει έν τώ πύργφ. Μετά τόν άτυχ-η διάλογον της προτεραίας, δν κάλ-
λιστα έγνώριζον δτι είχεν ακούσει άπ’ άρχης μέχρι τέλους,-ή συνέντευξις κατ’ 

ιδίαν μετά τ·ης κυρίας ταύτης ητον ήκιστα επιθυμητή. Έγερθείς έν τούτοις 

Γ προσέκλινα έδαφιαίως καί άντεχαιρετηθην ύπ’ αύτίς; δι’ ελαφρότατης κλί-

( σεως της κεφαλές, ης 'ημην ί'σως ανάξιος μετά τάς χθεσινά; μου ανοησίας.

!■' Τά πρώτα βήματα της μικρά; κομμησης, δτε μέ εΐδεν, έπρόδιδον ταλάντευ·

σίν τινα καί αμφιβολίαν, όμοιάζοντα βάδισμα πέρδικος ελαφρώς κατά την 

ί πτέρυγα πληγωθείσης. Άφοΰ έφάνη έπί τινας στίγμα; διστάζουσα άν ήθελε

ΐ τραπ·ρ πρός τό παράθυρον ·η τό κλειδοκύμβαλου, έ'λαβεν αίφνης τολμηρότεραν

άπόφασιν καί διηυθυνθη άνευ περαιτέρω δισταγμού πρός την εστίαν, νίτοι. 

> την ιδιαιτέραν μ,ου επικράτειαν.
’Όρθιος ενώπιον τοΰ καθίσματος μου καί έ'χων άνά χεΐρας τό περιοδικόν 

άνέμενα τά συμβησόμενα μετά φαινομένη; άταραξίας, ητις πολύ φοβούμαι, 
δτι ατελέστατα έκρυπτε την εσωτερικήν μου άγω,νίαν. Την έπικειμένην έξη- 

γησιν καθίστα λίαν έπίφοβον ού μόνον η έπιβαλλομένη είς τόν τυχόντα έλευ- 
y ©ερίου άγωγ·ης πρός τάς γυναίκας άβρότης, άλλά καί η ζωηρά συναίσθησις/ . τ’?ίς ένοχες μου, ητις περιώριζεν έντός στενωτάτουν όοίων τό δικαίωμα της

-*  ’Ίλ σελ. 3S6, . .
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νομίμου άμΰνης καί μέ παρέδιδεν άνυπεράσπιστον είς την διάκρισιν γυναικός 
νέας, ζωηρές κα'ι πιθανώς φιλέκδικου.

Π κυρία Πάλμη σταματήσασα απέναντι μου έστήοιξε τήν δεξιάν χεϊρα 
έπι τοΰ μαρμάρου της εστίας κα'ι έτεινεν εις τά πΰρ το περιεχον τάν Αριστε

ρόν αύτης πόδα χρυσόμελαν ΰποδημάτιον. Ούτως έγκατασταθεΐσα έστράφη 
έπειτα πρός εμέ χωρίς νά ε?πρ ουδέ λέξιν, παρατηρούσα μετά χαρας την 

στενοχώριαν μου, ήτις ήτο μεγάλη. Καλόν ένόμισα τότε νά έπαναλάβω την 
άνάγνωσίν μου, πρό τούτου δμως και έν εί'δει μεταβάσεως ήοώτησα αύτην 

μ.ετά πολλής εύγενείας —- «Μήπως ζητείτε τό περιοδικόν τοΰτο, κυρία;»

— Εύχαριστώ, κύριε, δ?ν η*ευρώ  νά διαβάζω», μοί άπήντησε διά φωνής 
ίκανώς τραχείας' έγώ δέ έκφράσας διά φιλόφρονος νεύματος την λύπην -ην 
μ.οί έπροξένει 'δ άποκάλυψις τής τοιαύτης άγνοιας, έκάθισα καί ήσθάνθην 

έμαυτόν όπωσοΰν ήσυχώτερον, ώς μονομάχος ύποστάς τό πϋρ του αντιπάλου 

αύτοΰ καί νομίζων σωθεΐσαν ούτω την τιμήν. Άλλά μετά τινας στιγμάς ή 
θέσις μου ήρχισε καί πάλιν νά μοί φαίνεται ίκανώς δυσάρεστος, άφοΰ εις μά· 

την ήγωνιζόμην ν’απομονωθώ άναγινώσκων και έβλεπον χορεύοντα έπί τοϋ 
χάρτου πλήθος χρυσομαύρων σανδαλίων. Φανερά έπίθεσις ήθελε μοί φανή 

προτιμωτέρα τής σιωπηλής εκείνης έχθράτητος τής γείτονός μου, ην έμάν- 

τευον έκ τοϋ κροταλισμοί τών δακτυλίων έπι τοϋ μαρμάρου της εστίας, της 
άνυπομόνου κινήσεως τοΰ ποδός και τής σπασμωδικής τών ρωθώνων διαστο

λές. Μεγάλην λοιπόν ήσθάνθην άνακούφισιν οτε άνοιχθείσης καί πάλιν τής 
θύρας έπαρουσιάσθη έπί της σκηνής νέαν πρόσωπον, οπερ έδικαιουμην νά θεω

ρήσω ώς σύμμαχον. ’'Ητο δέ τοΰτο ή κυρία Δουμέτρη, επιστήθιος φίλη τής 
, Θυγατρός της κυρίας Μαλουέ, χήρα ώραιοτάτη καί κατά τι τών συντρόφων 

«ύτής φρονιμότερα. Τό τελευταίου τοΰτο προτέρημα ώς καί τό ύπέροχον κάλ-> 

λος της ήσφάλισαν αύτν; πρό πολλοΰ την αντιπάθειαν τής κυρίας Πάλμης, 
$τις σκώπτουσα τάς βαθυχρόους έσθήτας καί τό ελεγειακόν έ.νίο.τε ύφος τής 
αντίζηλου της έπωνόμασεν αύτην χήοακ τοΰ Μα-Ιαβάρ. Ή κυρία Δουμέτρη 

στερείται μέν πνεύματος, άλλ’έχει άντίληψιν ορθήν,άρκοϋσαν παιδείαν καί .τινα 

ρωμαντισμόν, §ν άρέσκεται έπιδεικνύουσα έν τή συναναστροφή, Βλέπουσα δέ 
δτι ούτε είς τό κυνήγιον διέπρεπον,οΰτε εις τό σφαιριστηρίου, ο,ΰτε είς τόν χορόν 
•ή άλλην τινα κοσμικήν διασκέδασιν μέ ύπέθεσε διαπρέποντα τούλάχιστον 

έπί διαλεκτική ευφυΐα καί άνέλαβε νά βεβαιωθή περί τούτου. Αί σχέσεις 
ημών κατέστησαν οΰτω φιλικώταταΓ καθότι, άν δέν ήδυνήθην ν’ άνταπο- 

κριθώ εις πάσας αύτής τάς προσδοκίας, άκροώμαι τούλάχιστον τάς αισθη
ματικά; φράσεις της μετ’εύλαβοϋς προσοχής ύποκρινόμενος-οτι εννοώ αύτάς, 

καί τοϋτο τήν "υπερευχαριστεί.

Τό κυανοΰν βλέμμα τής μικράς κομησης ή'στραψεν έξ άγριας χαράς ώς εΐ 

ηυχαρίστει την τύχην τήν πέμψασαν αύτγί εΰάλωταν θΰμα. Άφίσασα τήν 
ώραίαν χήραν νά προχωρήσγ μετά τής χαρακτηριζούσης τό βάδισμα αύτής 
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έπισεσυρμένης καί πένθιμου βραδύτητας άνεκάγχασεν αΐ'φνης κράζουσα μετ’ 

έμφάσεως : «Εύγε, κυρία μου’"περίπατεΐτε ώς Θΰμα μεταβαϊνον είς τόν τό

πον τής θυσίας, ομοιάζετε τήν ’Ιφιγένειαν ... ή μάλλον τήν Έρμιόνην . , ,

«’Ακολουθούσα ενόακρυς τού νικητοΰ τό $ρμα».

Τίνος είναι ό ανωτέρω στίχος ; . . . έγώ είμαι τόσον Αμαθής . . . ίϊι*.  
στεύω δτι είναι τοΰ φίλου σου Λαμαρτίνου, οστις τόν έγραφεν επίτηδες διά 

σέ, Αγαπητή μου.
—· Πώς απαγγέλλετε τώρα καί στίχους, Αγαπητή μου κυρία;» άπεκρίθη 

ή κυρία Δουμέτρη, ή'τις στερείται έτοιμότητος.
— Διατί ό'χι, αγαπητή μου ; Μήπως έχετε σείς τό μονοπωλίου τών στί

χων; Άλλ’ ένθυμοΰμαι τώρα δτι τόν στίχον «.άκοΛουθονσχ Μαχρυς*  ή· 

κουσα απαγγελλόμενου ύπό τής 'Ραχήλ, ώστε δέν είναι τοΰ Λαμαρτίνου,άλλά 

τοΰ τραγικοϋ Βουαλώ. . . . "Ακούσε, αγαπητή μου Ναθαλία, έχω σκοπόν 
νά σε ζητήσω μαθήματα τινα συνδιαλέξεως ηθικής καί σπουδαίας, ή'τις πρέ

πει νά ήναι διασκεδαστικωτάτη. Καί διά ν’ άρχίσωμεν, είπε με, παρακαλώ, 

ποιον προτιμάς τόν Λαμαρτίνου ή τόν Βουαλώ ;
-— Άλλά μεταξύ τούτων ούδεμία ύπάρχει σχέσις», άπεκρίθη ή κυρία 

Δουμέτρη μετά πολλής σοβαρότητας καί θαυμαστής εύπιστίας,
Δέν τό ή'ξευρα, είπεν ή κυρία Πάλμή·—δεικνύουσά με έ'πειτα διά τοΰ δα

κτύλου προσέθεσε. — ’Ίσως προτιμάτε τών Ανωτέρω ποιητών τόν κύρων, 

δστις γράφει καί ούτος στίχους». '
’Όχι, κυρία μου, απατάσθε, δέν γράφω στίχους», είτον έγώ, ένφ ή 

κυρία Δουμέτρη, εις ήν ή συναίσθησις τής έξοχου αύτής εύμορφίας παρέχει 

άκατάβλητον γαλήνην ψυχής, ήρκεϊτο νά μειδιάσ?) μετά νωχελείας. Κατα- 
πεσοΰσα έπειτα έπί τής έδρας, ήν τ-55 είχον παραχωρήσει, — «Τί πένθιμος 

καιρός», μοί είπεν' «ό φθινοπωρινός ουτος ουρανός έπικάθηται ώς νεκρική πλαζ 
έπί τής ψυχής.! "Όλα τά δένδρα φαίνονται κυπάρισσοι καί όί αγροί Απέραν

του νεκροταφείου. Τό πάν δμοιάζει ....
— Δι’ ό'νομα Θεοΰ, Ναθαλία, σταμάτησε αύτοΰ», διέκοψεν ή μικρά κό- 

μησα. Περίμενε τούλάχιστον. νά προγευματίσωμεν' Αν έπιμένγς νά αισθημα

τολογείς νηστική Θάρρωστήσγς έπί τέλους.
•— Δεν μ.ε λέγεις' τί έχεις σήμερον τό πρωί», είπεν ή ωραία χήρα, «πρέ

πει χωρίς άλλο νά έπέρασες πολύ κακήν νύκτα».
— Έγώ, αγαπητή μου ; Μή λέγεις τοιαΰτα .πράγματα. ’Απ’ εναντίας 

εϊδον όνείρατα ουράνια . . . ήμην εις έ'κστασιν ... ή ψυχή μου συνανεστράφη 
μετά ψυχών ώς ή ίδική σου . . . είδον Αγγέλους μειδιώντας μοι διά τών 

κυπαρίσσων . . . καί τά λοιπά κουροφέξαλα. '

Ή κυρία Δουμέτρη ήρυθρίασεν ελαφρώς καί αντί ν’ άποκριθ1^ έλαβεν άνά 

χεϊρας τό έπί τοϋ μαρμάρου, τής εστίας περιοδικόν.
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— Δέν μ® λέγεις Ναθαλία, έπανέλαβεν ·ή κυρία Πάλμη, ποιους άνδρας 
Θά έ'χομεν τό εσπέρας εις τό γεϋμα ;

'Η άμνησίκαζος Ναθαλία . ώνόμασ® τόν κ. Βρεϋλλη, δύο ■?, τρεις άλλους 
κυρίους ΰπάνδρους, καί τδν ιερέα τοΰ δήμου.

— Τότε άναχωρώ εύθύς μετά τδ πρόγευμα», εΐπεν ύι μικρά κόμησα, άτε- 
νίζουσά με κατά πρόσωπον.

—- Τοϋτο δέν είναι κολακευτικόν δι’ -ημάς, έψιθύρισεν η κυρία Δουμέτρη,

■«— Κάλλιστα γνωρίζεις», εΐπεν ή άλλη μετά θαυμαστής προπέτειας, «δτι 
μόνον τών άνδρών η συναναστροφή μ’ ευχαριστεί, και δέν θεωοώ ανήκοντας 

εις τδ φΰλον τοϋτο ούδ’ εις κανέν άλλο τρεις τάζεις άνθρώπων, τούς έγγά- 
μους τούς ιερείς καί τούς λογιωτάτους». Έκστομίσασα τό απόφθεγμα τοϋτο 

η κυρία Πάλμη, έτόξευσεν επ' εμέ καί έτερον βλέμμα, δπως εννοήσω οτι μ,’ 
έ'καμνε την τιμήν νά με κατατάξη, καίτοι ανάξιον ταιαύτης τιμής, εις την 

τρίτην τάξιν τών ουδετέρων όντων. Άκούσασα ευθύς έπειτα ηχοϋντα τόν 
κώδωνα τοϋ πύργου άνέκραξε περιχαρώς’ «Ιδού τό πρόγευμα, δόξα τφ Θεω · 
διότι πεινώ ώς λύκος, Sv -ηναι μέ την άδειαν τών άύλων πνευμάτων και τών 

ευαίσθητων ψυχών», Ταΰτα είποϋσα έξωλίσθησε μέχρι τ·ης άλλης άκρας της 

αιθούσης καί ύπΤίγε νά κρεμασθ$ εις τόν τράχηλον τοϋ μαρκησίου Μαλαυέ, 

είσελθόντος μετά τών προσκεκλημένων του, ενώ εγώ εσπευδον νά προσφέρω 

τδν βραχίονα ■ εις την κυρίαν Δουμέτρην, προσπαθών ν’ αποζημιώσω αυτήν 
διά παντοίων περιποιήσεων δι’ δ'σα ύπέστη έξ αιτίας μου βασανιστήρια.

Ώς ΐ'σως παρετηρησες, ή μικρά κόμ.ησα έπέδειξε καθ’ ολην την διάρκειαν 
τ'ης άνωτέρω σκηνης πολλην μέν προπέτειαν και άπρεπη άθυροστομίαν, 
άλλά και πνεϋμα πολύ περισότερον η όσον απέδιδαν αύτη. Καίτοι δέ τδ 

πνεύμα τοϋτο μετεχειρίσθη κατ’ έμοΰ, άντί νά δυσανασχετήσω ηύχαριστη- 
Θην μάλλον έκ τούτου, διότι πρό παντός άλλου άποστρέφομαι την βλακίαν, 

χείρονα κατ’ εμέ καί έπιφοβωτέραν ούσαν πάσης άλλης κακίας. Πλήν δέ 
τούτου ή δικαιοσύνη μέ Ανάγκαζε νά ομολογήσω ότι ·η άντεκδίκησις της μι· 

κράς κομησσης, έξαιρουμένων τών κατά τόςς αθώας κυρίας 'Δουμέτρης ριφθέν- 
■των λίθων, δέν ΰπερέβη τά όρια τών έν πολέμφ νομίμων, είχε δέ καί χα

ρακτήρα τινα άστειότητος μάλλον -η άσπονδου γυναικείου μίσους, προκαλου- 
μένου πολλάκις έξ αφορμές πολύ έλαφροτέρας τών κατ’ έμοΰ ευλογών παρα

πόνων τ·?ίς έχθράς μου. Διαρκούσης τ·ης αψιμαχίας ε'τυχε πολλάκις νά μει- 
διάσω κατ' έμαυτόν, καί μετ’ αύτην ησθανόμην την απέχθειάν μου πρός την 

Αεικίνητον τρέλλαν της μικράς κομησης ίκανώς μετριασθεϊσαν καί μεμιγμέ- 

νην μετά μεγάλης δόσεως οί'κτου καί συμπάθειας.
Αί γυναίκες διακρίνουσι μετά πολλές όξυδερκείας τών αισθημάτων τάς 

τροποποιήσεις, η' δέ κυρία Πάλμη ού μόνον ένόησεν αμέσως τδ*  κέρδος αύ- 

της έν τ-Jj ύποληψει μου, άλλά καί ύπολαβοΰσα τοϋτο πολύ μεγαλείτερον 

τοϋ πραγματικοί έπεχείρησ® νά καταχρασθρ της νίκης. Έπί δύο ολας ημέ

ρας πλεϊστά ερριψε κατ’ έμοϋ βέλη, τά όποια ύπέμεινα μετά πολλές πρφό- 
τητος, άνταποδούς μκλλιστα περιποιήσεις τινάς' καθότι δέν άδυνάμην νά 

λησμονήσω τάς άσυγνώστους εκφράσεις τοϋ διαλόγου μου μετά τίίς κυρίας' 

δίαλόυέ, ούδ’ ένόμιζον ικανήν τούτου τιμωρίαν τό έλαφρόν μαρτύριον, δπερ 

ύπέστην μετά της ωραίας χήρας τοΰ ,Μαλαβάρ. Ή ανοχή μου αυτή ^ρκεσβ 
νά πείση την κυρίαν Πάλμην οτι ήδύνατο νά μέ μεταχείρισή ώς δορυάλω- 

τον χώραν. "Οπως δέ δοκιμάση την άρτιγέννητον αύτΐίς έπι τί)ς βουλησεως 
καί της καρδίας μου έπιρροην, εύηρεστηθη νά μοι ζητησν) κατ’ έπανάληψιν 

μικράς τινας υπηρεσίας, έξ εκείνων τάς οποίας άναθέτουσι συνήθως αί γυ
ναίκες, ώς δείγματα εξαιρετικής εύνοιας, εις τούς πιστούς αύτών ίππο'τας. 

Ταύτας έξετέλεσα εύγενώς μέν, άλλά καί μετά προφανοϋς ψυχρότητος, πι- 

στεύων δτι ούτε εις πάσαν ηλικίαν ούτε εις δλους τούς χαρακτήρας άρμό- 
ζουσι τά καθήκοντα προθύμου θεράποντος τών κυριών. Ή έπιφύλαξίς μου 

έν τούτοις αδτη ούδόλως έκώλυσε την μικράν κόμησαν νά πιστεύσν; δ'τι $μην 

όλος ίδικός της καί πρόθυμος ν’αύξησ.ω τον όμιλον τών όπισθεν τοΰ άρματος 
αύτης συρόμενων. Ύπό τοιαύτης κάτεχομένη ιδέας μ’ έπλησίασε χθες το 

εσπέρας μετά πολλής έλευθερίας ζητούσα την τιμήν νά χορεύση τδ κοτύλιον 

μετ’ έμοϋ. Εις την απροσδόκητου ταύτην αΐ'τησιν άπηντησα γελών δτι ού- 
δεμίαν έ'/ω πείραν τοΰ χορού τούτου, άλλ’αύτη έπέμενεν νά γείνη τδ Θέλημά 
της, ΐσχυριζομένη δτι ό έπιδείξας τοσαύτην έν τφ δάσει εύκινησίαν αδύνα

τον είναι νά μά εύδοκιμησν) καί ώς χορευτής. "Οπως δέ έπιθέστ) τέλος εις 

την συζητησιν μέ παρέσυρεν μετά πολλές οίκειότητος έκ τοΰ βραχίονος, λέ- 

γουσα οτι δέν είναι συνειθισμένη ν’ άκούν) όχι.
— Οΰ'τ’ εγώ, κυρία μου, άπε’κρίθην, νά εκτίθεμαι ενώπιον τοΰ κύσμου.

— Πώς! ούτε διά νά μ’ εύχαριστησητε ;

— Ούτε διά νά σάς ευχαριστήσω, Sv δέν ύπάρχν) άλλος πρός τοϋτο τρό
πος. Ταΰτα ειπών «χαιρέτισα αύτην μετά μειδιάματος, άλλ’ ό τόνος δι’ ο5 
έπρόφερα τάς άνωτέρω λέξεις $το τοιοϋτος, ώστε δέν έ'κρινε πρέπον νά έπι- 

μείνρ καί έπέστρεψεν άμέσως πρός τούς χορευτάς, οΐτινες κατεσκόπευον ημάς 
μετά προφανούς ενδιαφέροντος. Ή άνευ έμοΰ έπιστρέψασα μικρά κόμησα έγέ- 
νετο δέκτη μετά ψιθυρισμών καί μειδιαμάτων, είς τά όποια άπεκρίθη διά 
βραχείας τινδς φράσεως, ης δέν ηδυνηθην νάκούσω εΐμη μόνον την λέξιν 

στοίχημα. Μικράν άποδώσας είς τοϋτο κατά την στιγμήν εκείνην σημασίαν 

έκάθισα πλησίον της κυρίας Δουμέτρης και αί δύο ημών ψυχα,Ι άν^λθαν έπί 

άρματος νεφελών είς τόν θειον αιθέρα.,
ΤΙ έπιοΰσα ητο προωρισμένη εις μέγα έν τώ δάσει κυνηγέσιον, ου έζη- 

τησα την άδειαν νά μη μετάσχω, θέλων νά χρησιμοποιήσω μίαν δλην ημέ

ραν μοναξίας, όπως προαγάγω την βραδέως προοδεύουσαν ιστορικήν μου έ'κ- 
Οεσιν περί τών ερειπίων της Μονϋς. Οί κυνηγοί συνηλθον περί μεσημβρίαν έν 

τΐΐ αύλ’/j τοϋ πύργου, ·ητις άντηχησεν έπίόλον τέταρτον της ώρας έξ υλακών 
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καί σαλπισμάτων μέχρι τίίς άναχωρησεως της θορυβώδους έκείνης σπείρας. 

*0 θόρυβος έξέλιπε τότε βαθμηδόν κα'ι έμεινα τέλος πάντων μόνος κα'ι κύριος 
-έμαυτοΰ έν σιωπτ) και ήσυχίγ, ην ή σπανιότης της τοιαύτης άπολαύσεως κα
θίστα έτι γλυκυτέραν.

Κατεγινόμην άπό τινων στιγμών κυπτων μετά πολλές προθυμίας" καί 'η
δονής επί γιγαντιαίου είς φυλλον τόμου, οτε ηκουσα κάλπασμα ΐππου ύπό 

την δενδροστοιχίαν καί εύθύς έπειτα κτύπον πετάλων έπί τοΰ λιθοστρώτου 

τίίς αύλης. Ύποθεσας δτε ό θόρυβος ουτος προήρχετο έκ κυνηγοΰ βραδύναντος 
νά φθάση είς την συνέντευξιν, τίοχισα νά αντιγράφω έκ τοϋ ογκώδους τόμου 
τά σχετικά τοΐς συνεδρίοις τών Βενεδεκτίνων χωρία, οτε έπηλθε νέα πάλιν 
και πολύ τ^ς πρώτης σοβαρωτέρα διακοπή, κρουομένης ηδη της θύρας τίίς 
βιβλιοθήκης. (.'Είσέ.Ιθεϊεΰ., έκραζα μετά τόνου φωνής, δστις καθίστα την λέ
ξιν ταύτην σχεδόν ταυτόσημον τφ ^Ε^ΛΘετεΌ.Τοΰτο δμως ούδόλως έκώλυσε 

τόν κρουοντα νά είσελθη αμέσως. Ίδών πρό μικρού την κυρίαν Πάλμης ηγου- 

μ.ενην τίίς κυνηγετικής ί'λης μ,εγάλως εξεπλάγην βλέπων αίφνης αύτην ενώ

πιον έμοΰ, ασκεπή την κεφαλήν, την κόμην άναδείεμένην πρός τά όπίσω, 
κρατούσαν μαστίγιον είς την δεξιάν καί την άκραν της μακρας αύτης ιππευ
τικής έσθ^πος διά της εύωνύμου. ΊΙ άρμη τοΰ δρόμου έφαίνετο καταστησασα 

έτι ζωηροτέρκν την έκφρασιν τοΰ προσώπου καί τοΰ βλέμματος αύτης την 
οξύτητα, άλλ’ η φωνή της έφαίνετο όλιγώτερον τοΰ συνήθους εύσταθης, δτε 

μέ εΐπεν, άμα είσελθαΰσα —> «Συγχωρήσατε μέ την ένόχλησιν ... ή κυρία 
Μαλουέ δέν είναι εδώ ;

— ”°/Λ 'Αυ?^Χ μου, δέν είναι εδώ, άπεκρίθην ίστάμενος ό'ρθιος καί άκί- 

νητος ώς στηλη.
— Καί δέν άξευρετε ποΰ είναι ;

—~ ’Όχι, κυρία. Άλλ’ άν θέλετε υπάγω νά την ζητησω,

— Εύχαριστώ . . . την ευρίσκω και μόνη μου . . . μοί συνέβη έν μικρόν 
δυστύχημα ...

-— Δυστύχημα, κυρία μου ; ’

-— Έλάχιστον πραγμα . . . κλαδίον δένδρου έσχισε τό λκορίον τον πίλου 

μου καί έπεσαν τά πτερά μου.

—- Τά γαλανά σας πτερά, κυρία ;
—- Μάλιστα τά γαλανά μου πτερά, καί ηναγκάσθην νά έπιστρέψω διά 

νά τά ράψω . . . Άλλα σείς, ώς βλέπω, έχετε διάθεσιν νά μελετήσετε. ·

—- Μεγίστην, κυρία μου.

— Μήπως έχετε σήμερον κατεπείγουσάν τινα εργασίαν.

Ίκανώς κατεπείγουσαν.

/' —- Τόσον χειρότερα !
1— Διατί;

—· .Διότι . . . έπεθύμουν , , . μ’ ήλθε ή ιδέα νά αβς παρακαλέσω νά μ® 
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συνοδεύσετε είς τό δάσος. 'Όταν θ’ αναχωρήσω οί κυνηγοί θά elvat -ηδη έκεΐ 

. . . κα'ι δέν δύναμαι νά υπάγω μόνη . . .,τόσον μακράν . . .
Ταΰτα ψελλίζουσα, τά ίκανώς συγκεχυμένα διά τοϋ άκρου τών χειλέων 

η μικρά κόμησα είχεν δψιν κρυψίφρονα άμα καί τεταραγμένην, ·ητις ηδξησβ 

τό άπό της απροσδόκητου αύτης εισόδου κατέχον με αίσθημα δυσπιστίας.
— Κυρία μου, άπεκρίθην', είμαι ό'ντως δυστυχής καί έσομαι απαρηγόρη

τος διά την απώλειαν τοΰ εύτυχηματος, τδ όποιον έ'χετε την καλωσύνην νά 

μοι προσφέρετε, άλλά πρέπει ανυπερθέτως νά έχω έτοίμην αύ'ριον τό πραΛ 

την έ'κθεσιν ταύτην, ην περιμένει ό υπουργός μετά πολλές άνυπομονησίας,
—- Φοβεΐσθαι μη χάσετε την θέσιν σας ;
— Δέν έχω δημοσίαν θέσιν, κυρία μου.

— Τότε άφησατε πρδς χάριν μου τόν ύπουργόν νά περιμένγ.
— Τοΰτο δέν γίνεται, κυρία.

Η τελευταία μου άπάντησις άπηρεσε είς την κόμησαν,, $τις μοί είπεν άπσ· 
τόμως: — Τό πράγμα κάταντ^ περίεργον ! ... Πώς τόσην μόνον επιθυμίαν 

έχετε, νά μ’ εύχαριστησητε ;
—*■  «Κυρία μου», άπεκρίθην τότε ούχ νίττον ξηρώς, «είμαι άπ’ εναντίας 

προθυμότατος νά σάς ευχαριστήσω, ούχί δμως καί νά σάς κάμω νά κερδί

σετε τό στοίχημά σας».
Τόν ύπαινιγμόν τοΰτον μετεχειρίσθην κάπως κατά τύχην, βασιζόμενος είς 

άναιινησεις τινάς τίίς χθεσινής εσπέρας. Φαίνεται ό'μως ό'τι έπέτυχον τοΰ 

σκοποΰ’ καθότι η κυρία Πάλμη έ'γεινε καταπόρφυρος καί ψιθυρίσασα άσυναρ- 
τητους τινάς λέξεις έξηλθε τεταραγμένη τοΰ σπουδαστηρίου.

71 κατγσχυμένη αύτης φυγή προύξένησε δυσάρεστον καί είς έμέ συγκί- 
νησιν. Ούδόλως μέν πιστεύω οτι τό είς τάς γυναίκας όφειλόμενον σέβας πρέ

πει νά ηναι ούτως Απεριόριστον, ώστε νά ύποτασσώμεθα άγογγύστως είς πά
σας αύτών τάς ξενοτροπίας, άνεχόμενοι οίανδηποτε κατά της ησυχίας καί 

τίίς άξιόπρεπείας ημών επιβουλήν. Άλλ’ άφ’ ετέρου τά δρια τίίς έν^οιαύτη 

περιστάσει επιτρεπόμενης είς καλώς άνατεθραμμένον άνδρα άμύνης είναι στε- 
νώτατα, καί έφοβούμην μη ύπερέβην αύτά άπ,αντησας ζωηρότερον τοϋ δέον

τος είς γυναίκα αύθάδη μέν καί άδιάκριτον, άλλά καί μη έχουσαν όύδεμίαν 

άλλην έν τφ κόσμφ προστασίαν, πλην τοΰ όφειλομενου είς τό φΰλον αύτίίς 
σεβασμού. Ένφ ησχολούμην είς τοιαύτην της διαγωγής μου άνάκρισιν, νίχη-, 
σαν καί τάλιν κτυπήματα είς την θύραν τίίς βιβλιοθήκης, ή δέ είσελθοΰσα 

ητο η κυρία Μαλουέ, είς άκρον κάκείνη συγκεκινημένη. — «Δέν με λέγετε, 

είπε, τί.συνέβη;»
Έσπευσα άμέσως νά διηγηθώ αύτη τά διατρέξαντα, έπαναλαβών άκριβώς 

τδν μετά της κυρίας Πάλμης διάλογόν μου, καί πολλήν μέν έκφράζων μετα

μέλειαν διά την ζωηρότητά μου, παρατηρών ό'μως οτι όντως ακατανόητος 
ητο η πρδς έμέ συμπεριφορά τίίς κυρίας ταύτης, της δίς έν διαστηματι εί-

• 
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xoatτεσσάρων ώρών καθιστώση; αντικείμενού στοιχήματος άνθρωπον, ούδέν 

άλλο παρ’ αύτής άπαιτοϋντα ecjxTj μόνον ν’ άφίσγ αύτόν ή'συχον.
—— Ούδέν έχω εναντίον σας παράπονου», έσπευσε ν’ άποκριθή ή καλή 

μαρκησία, «καί άπό τινων μάλιστα ίμερων εκτιμώ κατ’ αξίαν τήν. διάγω- 

γην σας καί την ίδικήν της. ΤΙ θέσις έν τούτοις είναι δυσάρεστος. Ή πτωχή 
κόμ.ησα ήλθε νά ριφθή εις τάς άγκάλας μου, κλαίουσα και ϊσχυριζομενη δτι 

την μετεχειρίσθητε ώς γυναίκα τοϋ δρόμου».·

Διεμαρτυρήθην έντόνως άνακράζων— «Κυρία μου κατά λεζιν επανελα- 

βον είς. υμάς οσα είπον».
-— Δεν πρόκειται περί τών λόγων σας, άλλ’ ί'σως ό τρόπος σας . . . Κύριε 

Γεώργιε, δώσατε μοι την άδειαν νά εξηγηθώ άνευ έπιφυλάξεώς. Μήπως -φο- 

βεΐσθε μή έρασθήτε τής κυρίας Πάλμης;
— Ουδόλως, κυρία μου.
— Μήπως επιθυμείτε νά σάς άγαπήσγ εκείνη ;
— Ουδέ τοϋτο, σάς ορκίζομαι.
—* Τότε κάμετέ με μίαν χάριν. ’Αφήσατε σήμερον κατά μέρος τό φιλέτΐ" 

μον καί συνοδεύσατε τήν κυρίαν Πάλμην εί,ς τό κυνήγιον.

— Τί λέγετε, κυρία μου!
— 'Η συμβουλή .σάς φαίνεται παράδοξος’ πιστεόσατε δ'μως δτι αυτή εϊναε 

προϊόν ωρίμου σκέψεως. Ή ψυχρότης, τήν όποιαν δεικνύετε είς τήν μικράν 

κόμησαν, δι’ ήν τοιαύτη άντίστασις είναι δλως άσύνηθες καί πρωτοφανές 
πράγμα, είναι ή κυριωτάτη αιτία τοϋ πείσματος μεθ’ ού σάς καταδιώκει» 

Ένδώσατε λοιπόν, κάμετε τοΰτο πρός χάριν μου.

— ΣπΌυδαίως, πιστεύετε, κυρία μου. . , -
— Πιστεύω, άπεκρίθη γελώσα ή αγαθή γραία, κα’ι μή σάς κακοφανή 

τοΰτο, οτι.θέλετε παυσει Θεωρούμενος ύπ’ αύτής ώς άνώτερος τών άλλων, 

άμα ύποταχθήτε είς τόν κοινόν ζυγόν.
—— λόγοι σας, κυρία μου, μοί’ προξενοϋσι πολλήν άπορίαν. Ούδεποτε 

έφαντάσθήν νάποδώσω τάς ενοχλήσεις τής κυρίας Πάλμης, είς αίσθημα ούτω 

κολακευτικόν διά τήν φιλοτιμίαν μου.
— Καί είχετε πληρέστατα δίκαιον),, έσπευσε νά πρόσθεση ή μαρκησία. 

«Μέχρι τοϋδε ούδέν τοιοΰτο υπάρχει, δόξα τφ Θεώ. Υπάρχει μόνον κίνδυ
νος νά καταντήση εκεί τό πράγμα, και τοΰτο ώς τίμιος άνθρωπος δέν πι

στεύω νά τό εύχεσθε, άφοΰ δέν τήν θέλετε.
— Είμαι έτοιμος ν’ άκολουθήσω τήν συμβουλήν σας. Υπάγω αμέσως νά 

ζητήσω τόν πίλον καί τήν μάστιγά μου. Μένει μόνον νά ίδωμεν τίνι τρόπφ 

θέλει δεχθή’η κυρία Πάλμη τήν τοσοΰτον βραδυνασαν προθυμίαν μου.
Θέλει τήν δεχθή ευχαρίστως, άν προσφέρετε αύτήν μετά φιλοφροσύ

νης», άπήντησεν ή μαρκησία τείνουσά μοι τήν χεϊρα, ήν ήσπάσθην μετά 

πολλοΰ σεβασμού, άλλ’ούχί κα'ι ίσης ευγνωμοσύνης.
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"Οταν είσήλθον είς τήν αί'θουσαν έν κυνηγετική ττολή, εδρον τήν κυρίαν 
Ιίάλμην έπί εύρας παρά τήν εστίαν, ερυθρούς έτι έχουσαν τούς οφθαλμούς 
καί καταγινομένην είς προσήλωσιν τών πτερών τοϋ πίλου αύτής.

Κυρία μου, τή είπον, τόσον κατάκαρδα έλυπήθην δτι σάς δυσηρέστησα,’ 

ώστε ήσθάνθην τήν άνάγκην νά σάς ζητήσω άμέσως συγγνώμην διά τόν 

άσυγχώρητόν μου τρόπον. Είμαι ήδη εις τάς διαταγάς σας. "Αν άποποιη- 

δήτε τήν προσφοράν μου, Θέλετε μοί επιβάλλει τιμωρίαν δικαιοτάτην μέν, 
άλλά καί αύτοΰ τοϋ σφάλματός μου βαρυτέραν.

ΤΙ κυρία Πάλμη προσέχουσα μάλλον είς τήν συγκίνησιν τής φωνής μου 
ή τήν διπλωματικήν έμφασιν τής φράσεως, ήγειρε τό βλέμμα έπ’ εμέ, 
ήνοιξε τά χείλη, δέν είπε τίποτε καί μοί έτεινεν έπί τέλους μετά τίνος συ

στολής τήν χεϊρα, ήν έ'σπευσα νά δεχθώ μεταξύ τών ίδικών μου. Μεταχεί- 
ρισθεϊσα τότε τό στήριγμα τοϋτο δπως όρθωθή άνεπήδηβεν ελαφρώς έπί τοϋ 
έδάφους. Μετά τινας δέ στιγμάς έξηρχόμεθα. έφιπποι τοΰ πύργου.

Καθ’ δλον τό μ.ήκος τής δενδροστοιχίας δέν άντηλλάξαμεν ούδέ λέξιν, 

καίτοι κάλλιστα ήσθανόμην πόσον ή σιωπή αύτη ήτο έκ μέρους μ.ου άτοπος 

! καί γελοία' άλλ’ ώς πολλάκις συμβαίνει καθ’ ήν ώραν έχει τις άνάγκην ευ

γλωττίας, έ'πασχον έκ στειρώσεως πνεύματος άκαταβλήτου, μάτην άναζη- 

τών εύπρόσωπον εισαγωγικήν, φράσίν καί αισθανόμενος αύξάνουσαν κατά πά
σαν στιγμήν την στενοχώριαν μου. Πλήν δέ τούτου έβασανιζόμην ύπό σκέ
ψεων δλως νέων, τάς όποιας είχον εξεγείρει αί εισηγήσεις τής κυρίας Μαλουέ, 
καί έζητουν. νά μαντεύσω κατά πόσον αυται ήσαν βάσιμοι καί άν, έν τοι- 

αύτγ περιπτώσει, ήσαν πράγματι φρόνιμοι αί συμβουλαί τής καλής μαρκη- 

σίας. ’Ενθυμούμενος τήν ζωηρότητα, τό πείσμα καί τήν άλαζόνα ιδιοτροπίαν 

τής γυναικός, ήν έβλεπαν ήδη τοσοΰτον καταβεβλημένην, κατελαμβανόμην 
ό ί'διος, ύπό τίνος συγκινήσεως καί άνησυχίας, βλέπων μέν πάντοτε χαίνου- 

σαν τήν μεταξύ ημών ανυπέρβλητον ήθικήν άβυσον, άλλ’. αισθανόμενος έν 

τούτοις’ μειουμένην καί βαθμηδόν έκλίπουσαν τήν προτέραν μου άντιπάθειαν.

Ή κυρία Πάλμη, μή δυναμένη νά μαντεύσρ τί έσκεπτόμην καί στενο- 

χωρουμενη έκ τής παρατεινομένης σιωπής-— «Δεν τρέχομεν ολίγον;» μοί 
είπε.. ■

— "Ας τρέξωμεν» άπεκρίθην καί εύθύς ήλάσαμεν άπό ρυτήρος, μέχρι τής 
κορυφής τοϋ ύπερκειμένου τής κοιλάδος τών έρειπίων λόφου, δπου ήναγκά- 
σθημεν έκόντες άκοντες νά βραδύνωμεν τό βήμα καταβαίνοντες διά σκολιάς 
ατραποΰ. Ή δυσχέρεια τής καταβάσεως έχρησίμευσεν έπί τινας ακόμη στιγ- 

μας ώς δικαιολογία τής αφασίας μου, δτε όμως έβαδίσαμεν καί πάλιν έπί 
όμαλοΰ εδάφους, κατενόησα δτι έπρεπε τέλος πάντων νά είπω τι καί ήτοι- 
μαζόμην νά εκστομίσω τετριμμένον τινά κοινόν τόπον. Άλλ’εύτυχώς μέ 

προέλαβεν ή κυρία Πάλμη..

— Ακούω, κύριε, δτι έχετε πολύ πνεΰμα,

IOMOS Δ', 6-1ΟΪΝΙΟ2 1880
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---- Περί τούτου, κυρία: ρ.ου», άπεκρίθην γελών, «δυνασθε νά κρίνετε ή 
ιδία.

—- Πώς θέλετε νά κρίνω, άφοΰ μέ νομίζετε ολως ανίκανον πρδς τοΰτο... 

Μην είπατε δχι ! Πάσα άρνησις είναι περιττή μετά τόν διάλογον δν έ'τυχε 

ν’ ακούσω άπ’αρχής έως τέλους εσπέραν τινά, ούχί πρύ πολλοΰ . . .

. 'Η άπατη μου ύπήρξε μεγάλη, άλλ’ η μετάνοια μου έτι μεγαλειτέρα.
—- Καί κατά τί ήπατήθητε ;
— Καθ’ όλα νομίζω.

, Νομίζετε ; άρα δέν είσθε βέβαιος. 'Ομολογήσατε τούλάχιστον δτι είμαι 

καλή. ~
. Τούτο, κυρία μου, τδ ομολογώ έζ δλης καρδίας.

— Καί ελπίζω δτι τό πιστεύετε. Οδτε σείς είσθε κακός, άλλά πρδς έμβ 

έδείξατε μεγάλην κακίαν.
— .’Αδύνατον είναι νά τδ άρνηθώ.
— Τί εΐ'δους άνθρωπος είσθε λοιπο'ν ;» έξηκολούθησεν ή μικρά κόμησα διά 

τραχυτέρας φωνής’ «Καί έπί τη ύποθεσει άκόμη, δτι είναι άληθή δσα μέ 
,άποδίδουσιν αί κακαί γλώσσαι τίνι δικαιώματι μέ περιφρονεΐτε ; Μήπως είσθε 

σεις άγως $ άναμορφωτης; Ούδεμίαν εί'χετέ ποτέ ερωμένην ; Κατά τί δια

φέρετε τών άλλων άνδρών τής σήμερον κοινωνίας, και ποΰ εύρέτε τό δι

καίωμα τής περιφρονήσεως ; Έξηγηθήτε παρακαλώ.
— ”Αν ένόμιζον, κυρία μου, δτι έχω τοιοΰτο δικαίωμα, ηδυνάμ.ην ν’ ά- 

παντησω δτι ούδείς άνθρωπος έλαβέ ποτέ τήν ιδίαν του διαγωγήν ώς κανόνα 

των κρίσεων του περί τών άλλων, άλλ’ ένφ ζή ό ί'διος δπως δύναται, κρίνει 

τδν πλησίον του μετά πολλής αύστηρότητος, πρό πάντων οί άνδρες, οΐτινες 

τολμώσι νά κατακρίνώσι τάς άδυναμίας, τάς οποίας προκαλοΰσι καί έξ ών 

ώφελοϋ.νται. Τοΰτο ευρίσκω έγώ άδικον καί μάλιστα γελοϊον. ”Αν δέ ουτω 

σκεπτόμενος επετέθην έν τούτοις τόσφ πικρώς έναντίον σας κατά τόν διά

λογον έκεϊνον, τδν όποιον έ'τυχε κακή μοίρςρ νάκούσετε, καί είπον έν τ·$ 

όρμή τής άντιλογίας πολύ πλείονα ή δσα πράγματι έφρόνουν, τοΰτό προέρ
χεται έκ τοϋ δτι σείς καί έγώ τοσοΰτον διαφέρομεν κατά τάς ιδέας καί τδν 

χαρακτήρα, ώστε αδύνατον ήτο νά μή αίσθανθώμεν κατ’ άλλήλων έκ πρώ-
. της ό'ψεως είδος τι έκπλήξεως καί άντιπαθείας. Ή τοιαύτη διάθεσις, ή με- 
ταβληθεϊσα. έξ ολοκλήρου, άμα κάλλιον σάς έγνώρισα, μέ παρέσυρεν είς τάς 

άπερισκέπτους κρίσεις, αΐτινες σας έλύπησαν, πολύ όμως όλιγώτερον ή εμέ, 
άφοΰ άνεγνώρισα πόσον ήμην άδικος καί ήπατημένος».

Ή τοιαύτη μου ειλικρινής μέν, άλλ’ ούχί ί'σως αρκούντως σαφής απολογία 
δέν έτυχεν άπαντήσεως, καθότι κατ’ αύτήν έκείνην τήν στιγμήν ύπερβάντες 

τά ερείπια τής Μονής ευρέθημεν αί'φνης έν μέσφ τής οπισθοφυλακής τοΰ ίπ- 
πικοΰ. Ή έμφάνισις ήμών διήγειρεν ύπόκωφόν τι ψιθόρισμα μ.εταξύ τών κυ

νηγών, οΐτινες κυκλώσαντες τήν κυρίαν Πάλμην συνεχαίροντο αύτ?! γελών» 

τες διά τδ κέρδος τοΰ στοιχήματος. Τά συγχαρητήρια δμως ταΰτα έδέ- 
χετο ή μικρά κόμησσα μετ’ αδιαφορίας και στενοχώριας μάλιστα προφα- 

νοΰς, δπως δέ απαλλαγή αύτών έμαστίγωσε τόν ΐππον καί είσώρμησεν είς 

τό δάσος.
Ό κ. Μαλουέ μέ ύπεδέχθή μετά μείζονος έτι τής συνήθους αύτφ εύπρο- 

σηγορίας, καίτοι δέ ούδόλως ύπηνίχθη τήν αιτίαν τής άκουσίας μου μετα- 

βάσεως είς τήν κυνηγετικήν έκείνην πανήγυριν, κατέβαλεν έν τούτοις πάσαν 
προσπάθειαν δπως καταστήση αύτήν κατά το δυνατόν διασκεδαστικήν. 
Μετ’ ού πολύ οί κύνες έξήγειραν γιγαντιαίαν έλαφον καί ήκολούθησα αύτούς 

μετά πολλής προθυμίας, έκτιμών κατ’ άξίαν τήν ανδροπρεπή έκείνην δια- 
σκέδασιν, καίτοι δέν άρκεΐ αυτή μόνη πρός πλήρωσιν πάσης μου έπί τής γής 

επιθυμίας.
Τό κυνήγιον άπέβη άτυχές’ καθότι οί πρωτόσκυλοι έχασαν τά ίχνη καί ή 

νίκη έκλινεν ύπέρ τής έλάφου. Κατά τήν έπςστροφήν ήμών ή δείλη έσκιαγρά- 
φει έπί τοΰ ούρανο,ΰ τάς κορυφάς τών δένδρων καί τών λόφων, μελαγχολικδν 

σκότος ήπλοΰτο έπί τοΰ δάσους καί υπόλευκος έπί τών λειμώνων ομίχλη, ά- 

χλύς δέ πυκνότερα έπεκάθητο έπί τών ελιγμών τοΰ διατέμνοντος τήν κοιλάδα 

ρυακίου. Ένφ έπεσκόπουν μετά συγκινησεως τήν σκηνογραφίαν ταύτην ένθύ- 
μίζουσάν μοι έποχήν. εύτυχεστέραν, ειδον αί'φνης πλησίον μου τήν κυρίαν 

Πάλμην.
— Κλίνω νά πιστεύσω, μοί είπε, μετά τής συνήθους προπέτειας, ότι μέ 

περιφρονεΐτε διά τήν άμάθειάν μου καί έλλειψιν πνεύματος πολύ μάλλον ή 

διά τήν άποδιδομένην είς τήν διαγωγήν μου έλαφρότητα. Προτιμάτε τά. δια

νοητικά χαρίσματα τών ηθικών. Δέν έ'χω δίκαιον ;
— "Οχι, κυρία μου, δέν έ'χετε δίκαιον, 'άπεκρίθην γελών. Πρό πάντων 

πρέπει νά λείψη ή λέξις περιφρόνησις, έπειτα ούδόλως πιστεύω είς τήν άμά- 

θειάν σας καί έ'τι όλιγώτερον είς τήν έλλειψιν πνεύματος. Τήν άρετήν θεωρώ 

ώς τό πολυτιμώτατον καί σπανιώτατον τών θείων δώρων, άλλά τεχνίτης 
ών ούδόλως είναι παράδοξον άν αγαπώ τούς έκτιμώντας τήν τέχνην καί δυ- 

ναμένους νά όμιλήσωσι σπουδάζοντες περί τών πραγμάτων άτινα μ’ ένδια- 

φέρομσι.

— Πρέπει λοιπόν νά έχωσι καί αί γυναίκες άκαταπαύστως είς τδ στόμα 

τάς ψυχικάς εκστάσεις, τάς κυπαρίσσους καί τήν’Αφροδίτην τής Μήλου,δπως 
αποκτήσωσι τήν ύπόληψίν σας ώς φιλόκαλοι καί σπουδαίοι; Άλλ’ έχετε δί
καιον’ έγώ ούδεποτε συλλογίζομαι’ νομίζω μάλιστα ό'τι μίαν μόνον στιγμήν 

άν έσυλλογιζόμην ή κεφαλή μου ήθελε σπάσει. . . Σείς δέ, τί έσκέπτεσθε 

μέσα είς τό κελλίον αύτής τής γραίας Μονής ;

.. ·— Έσυλλογιζόμην, κυρία μου, άπεκρίθην μετ’ εύθυμίας, ό'τι μεγάλη ήτο 

ή κακία σας, οτε μ.’ έκυνηγήσατε ώς άγριον ζώον, καί σάς κατηράσθην έξ 
δλης καρδίας..
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— Καί εί'χετε δίκαιον. ’Αλλά τώρα μέ καταράσθε άκόμ,η ;

— Τώρα έπιθυμώ όλοψύχως νά μοί ήτο δυνατόν νά πράξω οτι δήποτε 

υπέρ τής ευτυχίας σας.
— Καί έγώ επίσης, εΐπεν η μικρά κόμησσα μετά πολλής άφελείας. Μετά 

τινας δέ στιγμάς σιωπάς προσέθεσε : "Αν ήμην άνήρ πιστεύω δτι ήθελον γί

νει ερημίτης.

— Τοϋτο θά ήτο μέγα κρίμα.
— 'Η ιδέα μου αυτή δέν σας εκπλήττει;

—- "Οχι, κυρία μου.
——'Ομολογήσατε οτι μέ πιστεύετε τόσφ ιδιότροπου, ώστε ούδεμία τρέλλα 

ήθελε σάς έκπλήξει έκ μέρους μου. Μέ νομίζετε ίσως ικανήν καί νά σάς α

γαπήσω.
— Διατί δχι; άπεκρίθην γελών. Αί διαθέσεις τών άνθρώπων μεταβάλ

λονται. Έγώ σήμερον σάς ύπεραγαπώ. Μιμηθήτε τό καλόν τοϋτο παράδειγμα.

— Θά με δώσετε τουλάχιστον καιρόν τινα νά σκεφθώ, πριν άποφασίσω.

— "Οχι όμως πολύν καιρόν.
—— "Οσον χρειάζεται ... έν τφ μεταξύ τούτω είμεθα φίλοι.

— "Αν εΐμεθα φίλοι, δέν έχω τίποτε περισσότερον νά ελπίσω, άπεκρί

θην τείνων τήν χειρ» εις την κόμησσαν μεθ’ όλοψύχου ειλικρίνειας, άλλ’αυτή 

έδεχθη την χειραψίαν μετά τίνος έπιφυλάξέως. Έπελθούσης έν τούτοις της 

νυκτός έτρέξαμεν έν σιωπή μέχρι τοϋ πύργου.
Καταβαίνων τοΰ κοιτώνος κατά τήν ώραν τοϋ δείπνου άπηντησα εις τόν 

προθάλαμον τήν κυρίαν Μαλουέ. — Λοιπόν, μέ είπε μειδιώσα, έξετελέσατε 

τήν συνταγήν μου ; _

—- Κατά γράμμα. "
•— Ύπεκρίθητε δτι δέχεσθε τόν ζυγόν ;

— Μάλιστα, κυρία μου.
— Καλά έκάμετε. Τώρα θά ήσυχάσνι'καί θά σάς άφήσνι ήσυχον.
— Τό εύχομαι έξ ό'λης ψυχής. *
Ή εσπέρα παρήλθεν άνευ άλλου τινδς έπεισοδίου. Κατά τήν διάρκειαν αυ- 

τϋς άπέδωκα έξ ιδίας πρωτοβουλίας εις τήν κυρίαν Πάλμην μικράς τινας 
ύπηρεσίας, τάς οποίας δέν μοί έζήτει πλέον, έκείνη δέ άφήκε δις ή τρις τόν 

χορόν δπως συνδιαλεχθή έπί τινας στιγμάς μετ’ έμοΰ μετά πολλής χάριτος 
κάί ευθυμίας, δτε δέ άπεσύρθην τής αιθούσης μέπροέπεμψε μέχρι τής Ουράς 

διά βλέμματος φιλικωτάτου.
Ζητώ ήδη παρά σοϋ, φίλε Παΰλε, νά σταθμίσγις άκριβώς τήν σημασίαν, 

καί σπουδαιότητα τών άνωτέρω καί νά μοί εΐπγς άν έργον τής φαντασίας 
μου είναι αί διαστάσεις τάς οποίας άπέδωκα είς σύνηθες κοσμικόν έπεισόδιον, 

ή άν διαβλέπνις έν αϋτώ τά σπέρματα σοβαρωτέρας τίνος περιπλοκής, δπως 
«ν τοιαύτνι περιπτώσει αναχωρήσω άμ.έσως, διαλύων τό πρός τούς φιλοξε- 
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νοΰντάςμε συμβόλαιον, δι’ού ύπεχρεώθην νά μείνω ενταύθα έπί δέκα ακόμη 

ήμέρας.

Έ άλήθεια είναι οτι δέν αγαπώ τήν κυρίαν Πάλμην καί ού'τε δύναμαι 

ούτε θέλω νά την άγαπήσω. 'Η περί αυτής γνώμη μου μετεβλήθη έξ ολο

κλήρου καί τήν θεωρώ ήδη ώς καλήν γυναίκα, κάπως έλαφροκέφαλον, 
διαγωγής δέ, άν ούχι άμέμπτου, πολύ τουλάχιστον τής ύπολήψεως αυ

τής καλλιτέρας και πρό πάντων άγαθωτάτης καρδίας. Πρός τήν κυρίαν ταύ
την τρέφω ήδη ικανήν φιλίαν και πατρικόν ούτως είπεϊν αίσθημα, ούδέν 
όμως περισσότερον ή δυνάμενον νά ελάττωση τήν μεταξύ ημών άπόστασιν. 
'H ιδέα νά γείνω σύζυγός της μοί φαίνεται γελοία, ήθελον δέ θεωρήσει ώς 

άσυνείδητον έργον νά λάβω αύτήν ώς ερωμένην, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον 

τήν πιστεύω υπό τό κράτος φαντασιοπληξίας μάλλον ή αισθήματος σο- 
βαρωτέρου, κλίνω δέ καί νά συμμερισθώ τήν ιδέαν τής κυρίας Μαλουέ, καθ’ 

ήν ή μικρά κόμησσα ούδέν άλλο έπεθόμει καταδιώκουσά με μετά τοσαύτης' 

επιμονής είμή μόνον νά συμπεριλάβν) καί εμέ έν τώ κομβιλογίφ της. Περαί- 
νων τήν μακράν ταύτην επιστολήν δέν είναι ΐ'σως περιττόν νά σ’ ενθυμίσω 
δτι δέν είμαι αυτάρεσκος. ΤΙ αυταρέσκεια δέν συνίσταται είς τό νά έννοή 

τις δ'τι έ'τυχε ν’ άρέσ-ρ είς γυναίκα, άλλ’ είς τό νά έπαίρεται διά τοιοΰτο εύ· 
τύχημα, λησμ.ονών πόσον σπανίως συμβαίνει τοϋτο είς τούς έ'χοντας άληθή 
άξίαν. Καλήν νύκτα. (ακολουθεί) .
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Έν τφ τελευταίφ φυλλαδίω τοΰ Παρνασΰοϋ τής 31 Μαίου ό κ. Κ. Α. 
Παπάζής έπί τέλους τής πραγματείας αύτοΰ έπιγραφομένης «Ή Γλωσσομά

θεια τοϋ ’Ιησοϋ Χρίστου», προσθέτει ώς παράρτημα έπίκρισιν τοΰ έν τφ’Ατ- 

τικφ ήμερολογίω τοΰ 1874 άρθριδίου μου περί τοΰ "Αν ό Κύρως ημών Ίη- 

«οΰς Χριστός έλάλει καί ελληνιστί. Διό παρακαλώ τούς κ. έκδότας τοΰ 

Παρνασσού ίνα καταχωρήσωσι τήν έμήν άπάντησιν σύντομον ουσαν δσον τό 
δυνατόν. -

Ό κ. Παπαζής άρχόμενος λέγει «Μετά τήν σύνταξιν τής άνωτέρω έκ- 
Βθέσεως, συνέβη νά ΐδω τό ’Αττικόν 'Ημερολόγιου καί τήν έν αύτφ δήμοσιευ- 

»θεΐσαν βραχεϊαν πραγματείαν ύπό τοΰ κ. Ααμπρύλλου Άν ό ΊησοϋςΧρι- 
'ύσζος έ.ΙαΑει χαι ί^Ιηνιστι, ην μετά προσοχής διεξελθών, παρετήρησα δτι 
»έν τισι μεν συμφωνοϋμεν, άλλ’ δμως αί σκέψεις τοΰ κ. Λ. καί μάλιστα 

»εν ταίς ερμηνειαις τινών τής Καινής Διαθήκης χωρίων, πρός τό περί τής 
άγλωσσης τοΰ Ίησοϋ σχετιζομένων ήσαν πάντη σφαλεραί». Άδιάφορον ώς 

προς την ουσίαν τοΰ ζητήματος, έάν τοϋτο συνέβη πριν ή μετά. Ώς πρός «ύ-
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τήν- άπαντώ, ο'ζι εν γένει μέν συμφωνοΰμεν, ή δέ διαφωνία συνίσταμαι έν 
τή έντάσει τής σημασίας ήν δίδει έπι τών έκφράσεών μου καί ούτως ευρίσκει 

σφαλερόν τό νόημα αύτών. Ούδαμοΰ έγώ ύπεστήριξα οτι ό Χριστός έγνώρι- 

ζεν άπό παιάός τήν ελληνικήν γλώσσαν, μηδ’ δτι άρισζα, ώς λέγει έν τή 
ε' παραγράφφ, άλλ’απλώς δτι έγνώρίζε καί τήν ελληνικήν1 ήσχολούμην δέ 
μόνον διά διαφόρων ών άνέφερον περιστατικών πρός ύπαστήριξιν αύτοΰ. 

τοΰ ΚΑΙ.

Έν τή αύτοΰ παραγράφω κ' ό κ. Π. παραδέχεται τά τοΐς πάσι γνωστά 
περί τής έπικρατήσεως τής ελληνικής γλώσσης παρά τοΐς άσιατικοΐς ε'θνεσι 
θέλει δμως αύτήν ούχί τοσοΰτον απόλυτον όσον έγώ. Δεν είπαν έγώ έκεΐ 

τό άπάΛυζον άλλά τό λέγω τώρα, ούχί καθα καταπνίξασαν καί κατασβέ- 
σασαν’ τάς επιτόπιους γλώσσας, άλλά καθό μέσου καί οργάνου άνεφίκτοι*  
συνεννοήσεως, μεταξύ τών παντοίων τής δυτικής ’Ασίας εθνοτήτων καί φυ

λών1 ένισχύομαι δ' είς τοΰτο άπό τών συγγραμμάτων & θέλω αναφέρει, έν τ& 
τελεί τής παρούσης διασαφήσεως.

Παρακαλώ τήν προσοχήν τοΰ αναγνώστου έπί τών παραγράφων 3 κα’ι 4 

τοΰ πονηματίου μου. Διατί ό συγγρκφεύς τών Πράξεων τών ’Αποστόλων’; άνα- 
φέρων τάς γλώσσας, άς έλάλησαν οί ’Απόστολοι συνεπείς τής έπιφοιτήσεως 

τοΰ ’Αγίου Πνεύματος, δέν συγκαταλέγει ώς έγώ παρατηρώ εκεί καί τήν 

Ελληνικήν; Διά τί άλλο είμή έκ τοΰ δτι ήτο πεπεισμένος δτι προηγουμέ
νως έπαρκώς έγνώριζον αύτήν · Τό θαυματουργόν τοΰτο έπεισόδιον άς έρμη- 

νεύσωσίν άλλοι δπως θέλωσιν, άλλά τό βέβαιον είναι οτι πανταχοΰ οί Άπά- 

στολοι έκήρυξαν ελληνιστί. Ό κ. Π. λέγει δτι βραόύζεροτ έγνώρισαν αρκούν

τως τήν. Ελληνικήν, αί πράξεις δμως δέν δεικνύουσι βραδύζερόν τι άλλά 
τό άμεσον. Ούτοι μόλις παρελθόντων τινών μηνών άπό τής σταυρώσεως τοΰ. 

Ίησοΰ Χριστοΰ ή'ρχισαν διασπειρόμενοι έπί τής γής’ πώς είναι δυνατόν νά 

προέβησαν εις τοσοΰτον βαθμόν, έν τφ βραχυτάτφ διαστήματι ίστω καί 

ενός έτους ούχί μόνον πρός τό συναναστρέφέσθαι απλώς άλλά καί ποός τό 
κηούττειν, συζητεϊν καί πείθειν ; Τό περί μεταγενεστέρας κατισχύσεως τής 

ελληνικής γλώσσης δέν είναι ισχυρόν καθότι έν τοσούτφ μικρώ χρόνου δια - 
στήματι δέν ήδύνατο νά προέλθη. τοσοΰτο σημαντικόν άποτέλεσμα. "Οστις 

μετά προσοχής παρατηρήσει διαφόρους περιπετείας τής ιστορίας τών Μακκα· 

βαίων θέλει εδρει δτι καί 130 έτη πρό Χριστοΰ ή τοιαύτη ύπερίσχυσις προ
όδευε γιγαντιαίοις βήμασι.*

Τό περί τής άγορευσεως τοΰ Πέτρου, ώς γενομένης ελληνιστί τό κείμενον 
τών Πράξεων δέν λέγει τοΰτο ρητώς, άλλ’ εξάγεται έκ λογικοΰ συμπερά

σματος. ’Εάν ό Πέτρος ήγόρευεν έν έκείνγ; τή περιστάσει έβραϊστί τίς ή ά- 
νάγκη νά λέγν) τοΐς άκροαταΐς «ώστε κληθήναι τό χωριον έκεϊνο τή ίδί^

1 "Ορα τα περί τών Ο'Έρμηνεντών τής παλαιδς Γραφής δπό Κ. Οικονόμου τοΰ ίξ θί“ 
κονόμων 1845 ?ν τ. β «λ. 576—578,ίκτ«δην προσαγόμινε.
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1

αύτών (τών ’Εβραίων) διαλέκτω Άκελδαμά, τουτέστι χωρίοΐ αίματος;» 

Έάν ό συγγραφεύς τών Πράξεων έννόει δτι μεταφράζει έλληνιστί τούς λόγους 

τοΰ Πέτρου δέν ήτο πλέον άνάγκη νά παρενείρή τήν εβραϊκήν λέξιν άλλ’ 

απλώς τό σημαινόμενον ύπ’ αύτής.
Τό έπιχείρημα τοΰτο ένισχύεται καί άπό τό δτι λέγω περί τής άγορευ

σεως τοΰ Παύλου καί τής άλλης πορείας αύτοΰ έν τοΐς παραγράφοις 7-Η, 
πρός ούς άναπέμπω τόν αναγνώστην ϊνα μή τάς σελίδας τοΰ Παρνασσού πα

ραπληρώ. Συμπέρασμα γενικόν τοΰ λόγου μου ήτο: άφοΰ συνέβάινεν ενίοτε οί 

’Απόστολοι νά άποτείνωνται πρός τούς ‘Εβραίους και ελληνιστί τί τό παρά
δοξον έάν καί ό I. Χριστός έποίει τό αύτό ; Και άφ’ ού άναντιρρήτως πρός τούς 

"Ελληνας διαφόρων πόλεων πρέπει νά έλάλει ελληνιστί, ώς παρατηρεί ό κ. 

Hug (8ν άνέφερον έν τή παραγράφω 12) τί τό παράλογον έάν τό αύτό έποίει 
καί πρός τούς παμπληθείς 'Εβραίους 'Ελληνιστής ; Είπον δτι ύπάρχουσι δείγ- 

ματα έξ αυτών τών Εύαγγελίων δτι καί έν αύτοΐς τοΐς Ίεροσολύμοις δ Ίη- 
σοΰς Χριστός έλάλει τοΐς Ίουδαίοις ελληνιστί, ό δέ κ. Π. μέ ζητεί, νά ύπο*  

δείξω αύτά. Δεν πρόκειται περί αποδείξεων άλλά περί δειγμάτων. Ταΰτα 

εόρίσκονται μεταξύ τών παραγράφων 15 καί 16. Είς ταΰτα προσθέτω δτι 
εκτός τριών ή τεσσάρων έκ τών έβδομήκοντα άποστόλων ούς άπέστειλεν δ 

Κύριος ινα προαγγείλωσιν τήν διάβασιν αύτοΰ (Λουκά κεφ. I) πάντες, ώς 

μανθάνομεν έκ τής εκκλησιαστικής ιστορίας, έφεραν ονόματα ελληνικά, (πε
ριττόν δέ νά αντιγράφω ταΰτα ένθάδε) δ έστι άνήκον είς γονείς πενιχρούς 

μέν άλλά συναλιζομένους μετά τών ελληνιστών καί γιγνώσκοντας μετά τής 
έβραιοαραμαϊκής τήν διάλεκτον αύτών. Τί παράδοξον έάν πρός διαφόρους, έξ 

αύτών καί έν διαφόροις περιστάσεσιν δ Ίησαΰς άπετείνετα πρός αυτούς καί 
διά τής ’Ελληνικής ;

Έν τή παραγράφφ 6 έλεγον, υποθέτω μάλιστα δτι καί τινες τών παροι- 
κούντων ’Ιουδαίων ούδ’ έγνώριζον δλως τήν εβραϊκήν, καί σημειωτέον δτι ούχί 

περί τών οίκούντφν άλλά τών παροικούντων δηλαδή τών νεωστί ερχομένων 

ινα έγκατασταθώσιν έν Ίεροσολύμοις. Άλλ’ δταν τις δποθέτνι λέγει δ κ. Π, 
τότε οφείλει νά άναφέρν; καί τούς λόγους του, έν φ ό κ. Α. ούδένα αναφέρει» 

Άνέφερον ή'δη τό παράδειγμα τινών τών έν τή σταυρώσει παρευρεθέντων. 

δπερ δ κ. Π. μέ άμφισβητεί. Άς έξετάσωμεν έκ νέου αύτό. Πάντες οί περί 
τήν ιστορίαν τοΰ έβραϊκοΰ έ'θνους άσχολούμενοι γνωρίζουσιν δτι πάμπολλοι 

τών Εβραίων τών έν τή διασπορίρ άπώλεσαν τήν γνώσιν τής εθνικής αυτών 
διαλέκτου τής έβραιοαραμαϊκής, λαλοΰντες πλέον, διά τής γλώσσης τοΰ τό" 
που, έν ω κατεστάθησαν, διαφερόντως δέ τής διεθνούς ελληνικής1 επόμενον εί

ναι δτι έκ τών δσων έπανήρχοντο ϊνα κατοικήσωσιν έν Ίουδαί^ καί Ιερου

σαλήμ, ή καί απλώς νά προσκυνήσωσιν οί πλεϊστοί δέν έγνώριζον αύτήν. Μά

λιστα δ’ έγώ έκεϊ δέν έ'λεγον δτι οί πλεϊστοί άλλά τινές. Έκ τούτων ύπέ- 

θΐτον οτι ήσαν οί παρευρεθέντες έν τή σταυρώσει οϊτινες δέν εννόησαν τάς 
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έβραιοαραμαϊκάς "λέξεις (άς έξεφώνησεν ό I. Χριστός άπδ τοδ σταυρου)’ΗλΙ’Ηλί 

λαμα σαβαχθανι. Προς τοΰτο αντιτεινων όκ.Π. λεγειδτι οί έκεΐ παριστάμενοι 
δεν ηδύναντο να είναι άλλοι είρ.η στρατιώται 'Ρωμαίοι η το’.οΰτοι υπάλληλοι 

zsel εν γενεχ οίΤΔοεθνεΐς <οί άνοίίρερονται εν τφ κατά Ματθαίον ΕύαγγεΤάφ· 
Περ; τουτου δεν υπάρχει άμφιβολία καθό εκτελεστών της καταδίκης, Είς τοι· 

«υτας σκηνάς δμως δέν παρευρίσκοντο μόνον τά πρόσωπα τίίς εξουσίας,άλλά 

και ετερα οΐον οι αρχιερείς μετά τών γραμματέων καί πρεσβυτέρων,ώς λέγει 

ό αυτός Ευαγγελιστής, και ετεροι π-αραπορευόμενοι και ετεροι έστώτες, ΐνα· 
ιδωσι τό θέαμα της ποινικές έκτελεσεως ως συμβαίνει πάντοτε καί πανταχοΰ. 

Εκ τούτων, ησαν οι μη εννοησαντες την έπιφωνησιν τοΰΊησοΰ καί νομ.ίσαντες 

οτι « ίίλιαν καλεΐ». ’Εκ τούτων καί οΐ λοιποί οΐτινες είπον «’Άφες ίδωμεν 
εί ερχεται Ήλιας σωσων αύτόν». Τώρα ερωτώ έάν ούτοι '/ίσαν 'Ρωμαίοι 5| 
άλλοι αλλοεθνείς, που εΐξευρον τόν Ήλίαν καί τά περί Ήλιου, ώς ήθελεν ή 
έβραϊκη παράδοσις δτι ανάρπαστος έγένετο έν ουρανοί; καί οτι είναι δυνατή 

ιη κατελευσις αύτοΰ ; Άρα ίσαν'Εβραίοι, άλλά 'Εβραίοι μη γινώσκοντες τά 
εβραιοαραμαϊκά. Ιδού ή άπόδειξις, ούχί μόνον ωραία ώς αστειεύεται ό κ. 

κ. Π. άλλά καί ωραιότατη.
Καλλίτερον νομ,ίζω σίθελεν εΐσθαι έάν έν τφ τέλει τίίς σπουδαίας ςτραγμα· 

τείας αύτοΟ, άντί τοδ παραρτήματος προσέθετεν έν σημειώσει.α’Έπιθι καί τά 
ύπδ τοδ κ. Δείνα έκτεθέντα έν τφ Άττικφ Ήμερολογίφ τοϋ έτους 1874*  

καί τά έν τί) 'Επταλόφερ μετενεχθέντα τοΰ κ. Hug μετά σημειώσεων τοϋ κ>. 
Βρυενίου», πρός 8ν ούτος παραπέμπει συνεχώς.

«Δυστυχώς, λεγει ό κ. Π. έν σημειώσει τίίς σελίδος 375, δέν ηδυνηθη*  

νά εύρω τά έπί τοΰ θέματος τούτου έκτενέστερον έκτεθέντα. 'Ο κ. Λ. πα
ραπέμπει είς τδν α' καί β' τόμον τοΰ Β' έτους τίίς Έπταλόφου. Άλλ’ άνα- 
ψυλλομετρησας τδ περιοδικόν τοΰτο άπαν ούδέν άνεΰρον». Δεν καταλαμβάνω 

βίς ποιον λάθος περιπίπτει ό κ. Π. λεγων ταΰτα, έπειδή η μετάφρασις αυτή 

τών τοδ Hug ύπδ τοϋ Βρυενίου ευρίσκεται πραγματικώς έν τφ α'' τόμιρ τοδ 
Β'έτους έν ταϊς σελίσιν 161 204, καί έν τφ β' έν σελίσιν 45-81. Τό πε
ριοδικόν τοϋτο ευρίσκεται έν τφ προδόμιρ τοΰ άναγνωστηρίου τίίς βιβλιοθή

κης τίίς Βουλές καί ό περί τά τοιαΰτα ενδιαφερόμενος δύναται τάχιστα νά 

πληροφορηθί) J Κ, aaMHPEAAOS.

1 Συν τούτοις χρήσιμα είναι καί τα άχύλουθα συγγράμματα.
Diodalus, De Cristo graece loquenti. Neapolis 1767.
Binterim, Epistola catholica interlinealis de lingua original Ν. T,
Wiseman Horae Syriacae. Romae vol. 1 p. 109 et seq,
Retisch, ίν τφ Ephemerides exegetico-theolog in fasc. 3. (Gisae 1824).
Paulus, Verosimilia de Judaeis Palestinis, Iesu etiam et Apostolis non Aramaioa dialeo- 

to. .. sola, eed graeca quoque aramaizante locutis. 1803.
Discussion on the Gospel by Alexander Roberts, edit. 2 Cambridge and London 1864,
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΘΗΡΑΣs

Ό άνΠρεεωμένος.

Μάνα νεγυλδν έγέννησε κλ’ ίτον άντρειωμένος*  

Σέ δυδ νερδν έγύρεψε, ’ς τσίί τρεις φαεΐ γυρεύγει 
Καί ςτση εφτά καί ςτσίί οχτώ σπαθί γονείοΰ γυρεύγει. 
Τδ Τζαρτζανάκι τδ μικρό, τό μικροτζαρτζανάκι 

Μικρόν έζώσθη τ’ άρματα, Λαγλένλο τό κοντάρι, 

Μικρός έκαββαλίκεψε αμέρωτο μουλάρι. 
"Εβγηκε κι’ ηκαυχηστηκε πώς Χάρο δέ(ν) φοβάται, 

Μηδ’αστραπή μηδέ βροντή μηδέ τδ Βασιλέα. · 

‘Ο Βασιλέας τδκουσε, πολύ τοΰ ’βαροφάνη, 
Μαζόβγ’ άσκέρτ τσίί στερηάς, άρμάδα τοΰ πελάου 

Νά .πάνε νά τό π’άσουνε κλ’ έκεΐ νά τοΰ τό πάνε.
— Χριστέ καί νά τδ βρήκαμε ςτό δέντρο ποΰ κοιμούνται 
Νά ’χε καί τ’ άργυρό σπαθί ςτό δέντρο νά κουνούντα. 

Άμαρτωλοΰ παιδί "τόνε, ό θείος κ’ ^πηκουσέν τω(ν).· 

Κ’ έπηα καί τδ βρήκανε ςτό δέντρο καί κοιμοΰντα, 
Κ1’ εΐχε καί τάργυρδ σπαθί στδ δέντρο κλ’ έκουνλούντα, 
Κ’ έοράψανε τά μάθ’ά του μ’ οχτώ κλωνώ μετάξι, 
Καί ’δέσανε τά χέρλά του μ.’ έφτάκλων’ άλυσσίδα,

. Καί δέσαν καί τά πόδλά του μέ δυό λίτραις βόλύμία. 
—■■ Σ’ ούλο τό δρόμ’ άμέτε με δεμένο καί κλεισμένο, 

Στίίς άγαπώ τη γειτονία χρυσοπαρόυσασμένο. 

Κλ’ έκείν’ η σκύλα τίβγηκε άπά’ ςτη γαλαρία.
— Δέ σοΰ τδ λέω, Δαρδανίί, νά μην πολλοκαυχάσαι, 
Γλατ’ έχεις λύκους άγριους, γεράκια 'μερωμένα 

Κλ’ έ'ρθουνε καί σέ πλάσουνε, ςτ.οΰ Βασιληά σέ πάνε. 
Τσιτώνει μλά τά μάτ’ά του καί κόβγει τά μετάξα, 

Κάνετ καί μλά τά χέρλά του καί σπά τί.ν άλυσσίδα, 

Κλωτσφ καί μλά τά πόδια του καί κόβγει τά βολύμλα ' 

Καί βγαίνει τ’ άργυρό σπαθί άφ’ τ’ άργυρό φηκάρι.

ί Τα άσματα ταΰτα προέρχονται Εκτεταμένης συλλογής δημοτικών προϊόντων ήν Εν
τολή τοΟ Συλλόγου ή Επιτροπή των Νεοελληνικών Άναλέκτων ήγόρασε παρα τοΟ λογίου 

©ήρας νέου κ. Πεταλδ, δστις είχε φροντίσει τήν συναγωγήν τούτων.
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Έννλά μουλάρια ’φόρτωσε όλο αύθΐά καί μυταις.

Του Βασιλέα τά ’στείλε σά νάτον πεσκεσάκι.

Όρίστ’ αφέντη Βασιληά, τοϋτο τό κανισκάκι.

"Αν έχγς κΓ άλλα πρόβατα, στείλε να σοΰ σφραίσω, 
Ά θέλγις καί τοΰ λόου σου, κόπιασε κί άπατός σου. 

Μίκ μπαλωθΐά τοϋ ρίχνουνε· μέ μπάλα άσημενία. 

"Αν είν’ από τόν ουρανό, τό γαΐμά μου χαλάλι, 
"Αν είν’ άπό τ’ αδέρφια μου, τό γαΐμά μου χαράμι, 

θέρμη νά κόψη τσ’ ώμορφαις καί ’γειά ςτά παλληκκρία.

Οε άδβλφ'αΐ Εδλα^όίϊουλοε.

*0 Γιάννης ό Βλαχόπουλο; κΓ Άλέξης άδερφός του 
Μαζί τρώνε καί πίνουνε κΐ’ αντάμα τραγουδούνε, 

Κ’ έδεσαν καί τσοί μαύρους των σ’ ένα πλατύ χωράφι. 

Τοΰ Γιάννη τρώει σίδερα, τ’ Άλέξη τά λιθάρια. 

Και τό μικρό Βλαχόπουλο ’γίνηκ’ έναν πουλάκι, 
Ήπηε καί τώς έλεγε μέ τό καμέν’ αχείλι: 

’Εσείς τρώτε καί πίνετε κΓ ή χώρα σας κρουσεύγει. 
’Πίίραν τοϋ Γιάννη τά παιδ’ά, τ’ Άλέξη τη γυναίκα 

Καί τοϋ μικρού Βλαχόπουλου την άγαπητικη του.
Ό Γιάννης μός τοΰ τό ’κουσε, τό μαΰρό του σελλόνει, 

ΚΓ Άλέξης ό τριτότερος τό μαύρο χαλινόνει, 

Kat τό μικρό Βλαχόπουλο μπηδ^ί, καββαλικεύγει.

— "Αν είνε χίλΐους, κόψε ντους καί δυό μην τίίς άφηκτις, 
"Αν είνε τρεις καί τέσσερης, δός μας κΐ’ έμό^ς χαμπάρι. 
Δώνει βετσά τοΰ μαύρου του, άπά’ σ’ τση βίγλαις βγαίνει, 

Νά πάγ) ’πίσω, ’ντρέπεται, νά πάη ’μπρός, φοβάται. 
Σκύβγει φιλεϊ τό μαϋρόν του μέ τό καμέν’ αχείλι.
— Λύνεσαι, μαϋρε, δύνεσαι ςτό γαΐμα γΐά ν’ άπλέψνις 

Και σύ, σπαθί μου διμισκί, νά μην άποστομώσ-ρς ;
— Δύνωμ’ ό μαύρος, δύνωμαι ςτό γαΐμα γΐά ν’ άπλέψω 

ΚΓ έγώ, σπαθί σου διμισκί, νά μην αποστομώσω.
Μά δέσε τό κεφάλι σου μ’ ενα χρυσό μαντήλι, 

Δέσε καί τ’ άργυρό σπαθί ςτό καλαμόχερό σου.

’X τό βάρμα χίλλους έκοψε, ςτό βάρμα δυό χιλιάδες, 
Εις τό μετά του γύρισμα δώδεκα χιλιάδες.

Ίΐ?)ρε τοΰ Γιάννη τά παιδιά, τ’ Άλέξη τη γυναίκα 

Καί τό μικρό Βλαχόπουλο την άγαπητικη του. 
Προσγονατίζ’ δ μαϋρός του καί’πίσω του τση παίρνει. 
’X τό δρόμον όπου ’πηαινε, σύρνει φωνή περισσά, 

Δεντρά ξερριζωθηκανε, μηλΐαϊς καί κυπαρίσσα.

“Αν είστε ’πίσω, στέκεστε, κΓ άν είστε ’μπρός, σκλαχτ·?1τε. 
Τ« |*άτΐά  μου θολώσανε και τό κορμί μου τρέμει.

Ό επίβουλος εραστής.

'Ο Χαντζανάκης ό μικρός ό μικροχαντζανάκης,
(η δ Χαντζανης, δ Χαντζανης, δ Χαντζανομπαζκδος),

Τινά δέν είχε νά ’μιλγί, τινά νά λογαριάζη,
(η τη νε’ά δέν είχε νά ’μιλ^, τη νε,'ιά νά κουβεδίαζτι), 

Μονάχα μέ τό μαϋρόν του, τό μαϋρο τ’ άλογόν του.

— Μαϋρ’ ά μέ κάμγς νά φιλώ την κόρην όπου θέλω, 

Τά τέσσερα σου πέταλα θά τά μαλαματώσω.
Μ’ ά δέ(ν) μέ κάμ-ρς νά φιλώ την κόρη όπου θέλω, 
Θά σ’ άναιβάζω σέ βουνά, σέ χαμηλολαγκάδία 
(η θά σ’ άναιβάσω ςτά ’ψηλά καί ςτά βαθειά λαγκάδια). 

Καί στά βουνά τ’ άπέτρωτα, ποϋ κοπανίζουν τάλλα 

(?j ’κείνα τά πέτρινα βουνά, ποϋ κοπανίζουν τ’ άλλα).

Σά θές, αφέντη, νά φιλγίς την κόρη όπου Θελεις, 

Πάρε βελόνι καί κλωστή κ’’ άμε ςτη γειτονιάν τση 
Καί σύρε μίά ’ψιλή φωνή, ώστε ποϋ νά μπορέσγς. 

—Μάνα μου είν’ άπ’τη Φραγκ’ά κΓαφέντης μ’ άπ’τη Πάρο 
Κ1’ έχ’ αδερφό Πανίτσαρο δώδεκα χρόνοι σκλάβο. 

Κ’ ή μάναν τση ώς τό ’κουσε, πάει τόν άγκαλΐάζεί. 

Κόρη μαθητρα σου ’φερα την πρώτη σ’ άξαδέρφη. 

2’ τό παραθύρι ’κάτσανε καί ’σφιχταγκαλιάστηκαν, 
“Εναν πουλ’ έκεντούσανε κΓ έναν τραοΰδι λέαν.
-— Μπρε Χαντζανΐ), μπρε Χαντζανη, μπρε Χαντζανομπαστάρδε 

Μπρε τό κουλοϋκί σου περνδί καί σύ. καί δέ γοοικάεις.

"Α δέν τόπΐάσω τό σκυλί κΓ ά δέν τό θανατώσω, 
Νά βγάλω τά ματάκιάν του, στραβό νά του τό δώσω.

— Γΐά ’πες μου, έξαδέρφη μου, πώς είν’δ Χαντζανης σου ;

— Είνε ’ψηλός καί τσιριγλός, λιγνός σάν κυπαρίσσι 
Αυωβεργ^ την μέσην του σάν την κεθάκλυα βρύσΓ.
(ά Μά ’νε ’ψηλός καί τσιριγλός καί βοσκαναιθρεμμένος, 

Βάζει καί τό φεσάκιν του σάν πολυχαδεμένος);

*—Πάν’ τά πουλάκ,ία σ’τσΐ φωλίαϊς, άδόνία σ’ τσ’άδονλαϊς τω, 

Κάΐ τό καμένο τό Αεν^ώ που θενά πά’ νά πέσγ ;
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— "Άψετε, βάγ’αις, τά κερ’ά, μουνοΰχοι τση λαμπάδάς 

Καί στρωσετε τήν κλίνη μου τη λινομέταξη μου 

Βάλετε πάπλωμά χρυσό, γι α τ’ είν’ ό Χαντζανης μ,ου
(ή Καί στρώσετε τό πάπλωμα, που είν’ό Χαντζανής μου) 

Έπηανε κ’ έπέσανε και ’σφιχταγκαλιάστηκαν. 

Και τό πορνό σηκώνεται κΓ ή'τονε βαρεμένη 
(ή καί τό πορνό ξημερωτά ήτονε βαρεμένη). 
Κ’ εις τό δεξίν τση μάουλο ητον ακουμπισμένη.

— Εΐά ’πές μου, άξαδέρφη μου, τί είδες ςτ’ όνειρό σου j
— Σέ περιβόλι βρίσκουμου, σέ χώραις έπερπάτου, 

Σέλινα έζεσέλινα, πράσα έπρασολόου,
Τριγύρω ’ς την ποδίτσα μου τριαντάφυλλα καί ρόδα, 
Ήβάστου καί στα χέρίά μου ολόχρυσα δυό μήλα.

— Τό περιβόλι ή'σου σύ, χώραις ή χώρισί μας, 

Τά πράσα καί τά σέλινα τά λόγια που σου είπα, 
Τά ρόδα, τά δίαντάφυλλα είνε ή παρθενιά σου, 

Τά μ,ήλα τά ολόχρυσα είνε τά δυό βυζά σου. 
Τώρα μισεύγω, λίγερη, κΓ έχε τά μοιρολόγία,

— Άμπείδες κΓ είσ’ ό Χαντζανής, έλα νά βλοηθοΰμ® 

Μ’ άνή γυρευγω νά βλοώ*  καί νά περιλαβάνω,
*Εχω λαμπάδαις και κερίά νά δίνω τών παπάδω ; 

Σέ κάθε χώρα εχω μ’ά, σέ κάθε κάστρο δέκα 

Καί ςτήν Κωνσταντινούπολι παιδιά μέ τή γυναίκα. 
Τώρα μισεύγω, λίγερη, κΓ έχε τά μοιρολόγία. 

—· Καλό ςτηνε τή μάνα μου, καλόστηνε όποΰ *ρθ©  
Που μοΰ ’φερε τό Χαντζανή, πώς είν’ ή άξαδέρφη. 

—Γ’ά σήκου θυατέρα μου, καί λούσου καί χτενίσου, 
Νά πάμ’ Απά’ ’ςτοϋ ποδοστά τήν κρίσι νά μάς κάμγι 

Καθώς τήν έδ’ ό ποδοστάς τό νοΰν του τονέ χάνει. 

Δέν ήταν πιθαμή χαρτί καί κοντύλια μελάνη 

Παρά *ρθε  τέθο’α 'Ρήΐσσα απάνω στό παλάτι; 

(ή Δέν είνε πιθαμή χαρτί καί μπένα μ.έ μελάνη, 
Μονό ρθε τέθοία 'Ρήΐσσα μονάχη ςτό παλάτι ;) 

—— Ήταν καί πιθαμή χαρτί καί κοντυλίά μελάνη, 

Μόν’δρθ’, Αφέντη ποδοστά, τήν κρίσι νά μου κάμγς, 

*0 Χαντζανης, ό Χαντζανης, ό Χαντζανομπαστάρδος 
Μέ μαρ’ολ’ά, μ’έπιβουλίά μοΰ ’πήρε τήν τιμή μου, 

"Ηστειλε καί τόν έπηρε σαράντ’ αρματωμένους 
(ή Στέλλει καί τονέ παίρνουνε μέ δέκ’ αρματωμένοι)."Α δέν τήν πάρν)ς, Χαντζανή, έγώ θά τηνέ πάρω,
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—— Έσύ ποϋ δέν τή ’φίλησες, λές πώς θά τηνέ πάργς, 

Κ’ έγώ που τηνέ ’φίλησα, θενά σοϋ τήν Αφηκω.

Ό δόλεος έραβτή^.
Ό Κωσταντάκης ό μικρός, ό μικροΚωνσταντϊνος 
Ήμικροκαββαλίκεψε αμέρωτο μουλάρι,
Κ’ ήναίβηκε καί τό βουνό μέ δίχως χαλινάρι,

Κ’ ήκαμε κΓ άγαπητικίά στρατιώτη θυατέρα, 
Τση στέλλει ένα μηνυτδ, δ’ακόσα τήν ήμερα*  

Τό ναι ποτές δέν τό ’λεε σαν πρωτοθυατέρα. 

Σηκώνεται κΓ ό Κωσταντής, ςτό σπίτιν τση πηγαίνει. 
Τόν άρωτοϋ τ’ άδέρφίάν του.— Τί έχεις Κωνσταντίνε ; 

Τί έχεις, Κώνσταντΐνέ μου, καί .είσαι βαρεμένος, 
Σ’ τό δεξιό σου μάουλο βρίσκεσ’ Ακουμπισμένος;

Νά σαςέ ’πώ ’γ’, άδέρφϊά μου? τά πάθη μου θά κλαΐτε. 
Στρατιώτη κόρη ’γάπησα καί δέ μοΰ τηνέ δίνει.

•—ΚΓ έννοια σου, Κωνσταντίνε μου, κΓ εμείς νάσοΰ τή δώκω. 

Φέρε παπάδες εκατό ’ς τση σκάλαις τση νά πάμε. 
Σαράντα ’μέραις κάνουνε τση σκάλαις τση ν’ άναίβου,· 

"Αλλαις σαράντα ’κάμανε τήν κόρη νά τήν ευρου.
— Καλώς τσοι τσοί παπάδες μου, ποΰ ’ρθετε νά μέ ’δήτε. 

——Μά’μεϊς δέν ήρθαμε εδωνά φάμε γΐά νά πιούμε,
'Ο Κωσταντής μάς έστειλε γΐά νά σέ καλοδοϋμε.

1— Ίΐήτέ του σεις τοΰ Κωσταντή ςτ’ αύτί ’να λογαράκι. 
Ν’ άγκαλίαστ’ρ τ’ αυγά πολλά, τόν ουρανό μέ τάστρα, 

Νά σπείρη καί τή θάλασσα κουκί σπυρί σησάμι, 

Νά σπείρη καί τά τρίστρατα κουκί σπυρί σιτάρι, 

Νά κάμ·ρ καί τ’ άλώνίν του άνάμεσα πελάου, 
Νά βάλγι καί τό μαϋρόν του διά νά τ’ άλωνέψν), 

Κουκί σιτάρι μ.ή χαθή, κόνταλο μην τοϋ μπλάξν), 

Τότες κΓ ό Κωνσταντίνος σας εμένα νά κυττάξν;.

Τοΰ Κωσταντή ώς τά ’πάνε, πολύ τοΰ ’βαροφάνη" 

’Φίνει τά όρη ’πίσων του καί τά βουνά ’μπροστάν του. 
Τό δρόμον όποΰ ’πήαινε, τοΰ πάντηξ’ένας γέρος.

— Τί έχεις, Κώνσταντΐνέ μου, καί είσαι βαρεμένος;
— Νά σαςέ ’πώ ’γώ, γέροντα, τά πάθη μου θά*  κλαΐτε. 

Στρατιώτη κόρη Αγαπώ καί δέ μοΰ τηνέ δίνουν.—ΚΓ έγνο’ά σου, Κωνσταντίνε μου, κΓ έγώ νέ σ’ άρμηνέψω.
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Γ1ά νά σοΰ βγάλω τά σουρλίά, γυναικεία νά σέ ’ντύσω. 

Πάρε βελόνα καί κλωστή κΓ άμε στη γειτονίαν τση 
Καί γίνους κι’ άξαδέρφην τση καί γίνους καί ’δικίάν τση. 

Ψωματερνά τοΰ τό ’λεε κΓ αληθινά τό κάνει. 

Παίρνει βελόνα καί κλωστή, ςτη γειτονιάν τση πάει.
— "Ωρα καλή γειτόνισσα — Καλό ’ς τήν άξαδέρφη. 

Σ’ ένα σκαμνίν ήκάτσανε κΓ έναν πλουμίν ήκάναν 
ΚΓ έναν τραοΰδι ’λέανε, σ’ ένα σκοπό τό ’βάναν. 
ΚΓ ή κόρη ήναιστέναξε κ’ ή άξαδέρφη λέει"
— Τί έχεις, άξαδέρφη μου, καί βαρε2αναστενώζεις;

— Των κασσελ.ώ μου τά κλειδιά ποϋ ’ν’τα καί δέ χτυποΰσι 
Ποΰ ’νε κΓ ό Κωνσταντίνος μου καί δέ δίαβοπερνοϋσι ; .

—τΌ.μαϋρός του έρρώστησε κ’ ή'πεσε στό κρεββάτι.

Κ’ εκείνη ήναιστέναξε κΓ ή άξαδέρφη λέει.
Τί έχεις, άξαδέρφη μου, καί βαρε’αναιστενάζεις; 

Παν’ τά πουλάκ’α ςτή βοσκή, πάνε γ’ά νά κοιτάξου 

Κ’ έγω, ποϋ ’μείνα μοναχή μέ ποίόνε θά πλαγιάσω ;
— ΚΓ έννο’ά σου, άξαδέρφη μου, καί μείνεις μέ τση βάγΐάις

— Μά ’γώ δουλίώ ποϋ χάνομαι νά μείνω μέ τσή βάγ’αις.

— Κ’ έ'γνο’ά σου, άξαδέρφη μου, καί μείνομε αντάμα. 

Ύπνο πολύ τήν ’πότισε κΓ ή'πεσε λιγωμένη.

Καί τό πρωί: σηκώθηκε κΓ ήτον άρρωστημένη, 
-—Τί έχεις, άξαδέρφη μου καί είσ’ άρρωστημένη ;

- φ£ΐδ’ ήννοίωσα ςτή μέση μου και βάρος ςτό λαιμό μου. 
-—Έγώ’μουνε τό φεΐδί σου, έγώ ’μ.ουν κΓ ή τιμή σου. 

Τρίβγει τό μουστακάκιν του, ςτό μαϋρόν του καθίζει. 

Σηκώνεται κ’ ή κόρ’ αυτή τραβ^ δικαιοσύνη. 

Σύρνει καί πάει ’ς τοϋ πασσά, πάει ’ς τοΰ πεθεροϋν τση. 

—- "Ωρα καλή, άφέντ’ άγά.—- Καλό ςτην τή νυφίτσά.
— Ένας άπ’ τή φαμήλΐά σας μοϋ ’πήρε τήν τιμή μου.

■— Γνωρίζεις το(ν); — Γνωρίζω το[ν] νά τό(ν)’βρω ςτήν αυλή μου. 
"Ισος είνε σάν τό κερί, χυτός σάν τή λαμπάδα, 

Μά’ν’ και τό χωρΐουλάκιν του από τήν Άλεξάντρα.

—— Κατά τά σημαδάκίάν του θέ νά ’ν’ ό Κωνσταντίνος. 
—— Δέν τό ’ξερες, δΐαβόντρου γυ’έ, τί άθρωπος είν’ ’κείνος ; 
©έλεις τόνε τόν Κωσταντή, μά ποίός. δέν τονέ θέλει; 

Ποΰ ’ντάς πατήσν; μέσ’ στή γή, ή γης βουλ$ και φεύγει, 

©έλεις τόνε τό Κωσταντή, μά ποίός δέν τονέ. θέλει, 

Ποΰ ’νε καμπάνα φράγκικη, καμπάνα σημαντήρι, 
Καί σά θά τήΛ.ημπάνουνε,.γροικλέ.ται ςτό Μισήρι;
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ! ΑΝΑίΚΑΦΑΙ

Έγένετο ήδη γνωστόν διά τών έφημερίδων, ό'τι κατά τάς άρχάς τοΰ σή

μερον λήγοντος μηνός άνεκαλΰφθη βυζαντινή έχιγραφη έν τινι τών έν τ$ 
"Αλτει τάφων, τών έν τοΐς δήθεν σλαβικοΐς έν αύτή οΐκήμασιν άνηκόντων. 

Ή επιγραφή αύτη προστιθέμενη έτέροις εύρήμασιν, ήτοι σταυροΐς, σφραγΐσι 
καί μιγ βυζαντινή λυχνίικ, καθιστ^ πλέον καταφανές, ό'τι τά οικήματα ταΰτά 
βϊνε χριστιανικά.. Καί τό ζήτημα δέ πίνες οι χριστιανοί ούτοι, άν δηλ. 

είνε εγχώριοι ή σλάβοι έξελληνισθέντες ή έτεροι λαοί έξωθεν έλθόντες, είνε 
πλέον πραγματεύσιμον. ’Ενταύθα παρατηρώ μόνον έν παρόδφ δτι τά γενό- 
μενα ευρήματα ούδέ τήν έλαχίστην άπόδειξιν τής σλαβικής καταγωγής τών 

προκειμένων οικημάτων παρέχουσι. Καθ’ ά δέ έκ τής άρχαιοτάτης έν τή 

"Αλτει*  βυζαντινής εκκλησίας καταφαίνεται, ή χώρα αδτη κατφκήθη ύπό 

χριστιανών άπό τής Τ'περίπου έκατονταετηρίδος*  είς τούτους δέ τούς χρι
στιανούς άνήκουσι τά μεταγενέστερα οικήματα, διότι ούδένα άρχαιολογικόν 

λόγον έχομεν πρός υποστήριξή δτι οί χριστιανοί ούτοι έξέλιπον έν τοΐς ύστε
ρον χρόνοις ή έξεδιώχθησαν ύπό ετέρων λαών.

Συγχρόνως δέ τή] έπιγράφή ταύτη άπεκαλόφθησαν καί δύο μωσαϊκά έν 
τώ εκτός τής "Αλτεως, πρός τό βορειοδυτικόν μέρος αυτής, κειμένφ ρωμαΐκφ 

βαλανείω. Είνε δέ ταΰτα έργα ωραιότατα, άμιλλώμενα πρός τά τής Πομ

πηίας, καί εικονίζουσι τό μέν νηρηΐδα καθημένην έπί θαλασσίου ταύρου, τό 

δέ τρίτωνα φέροντα τρίαιναν καί όχούμενον έπί άρματος συρόμενου ύπό ίππο- 
ποτάμων,

Τά σπουδαιότερα δέ πλαστικά ευρήματα τοΰ μηνός τούτου εϊνε άπαντα 

χαλκδί, ήτοι

α') Ζευς (υψ. 0,25) εστεμμένος, έχων μακράν κόμην άποτελουμένην έκ 
παραλλήλων καί κανονικών πλοκάμων καταπιπτόντων έπι τών νώτων. Φέρει 
δέ ποδήρη χιτώνα καταλείποντα γυμνόν τόν δεξιόν ώμον, προσκεκολλημέ- 

νον στενώς τφ σώματι ούτως, ώστε αποτελεί μετ’ άύτοϋ δλον vt συμπαγές, 
καί σχηματίζοντα ύπό τόν αριστερόν βραχίονα μακράς παραλλήλους πτυχάς*  

Τό πρόσωπον εινε ισχνόν καί όξύ, καί έχει μεγάλην όμοιότητα πρός τήν κατά 
τό γ' έτος τών άνασκαφών εύρεθεΐσαν χαλκήν κεφαλήν Διάς. Καθόλου δέ 
εξεταζόμενου τό έρ^ον τοϋτο εινε άριστον υπόδειγμα άρχαϊκής έργασίας,ποιη- 

θέν πιθανώς κατά τά. τελευταία έτη τής ς' έκατονταετηρίδος.

β') Δύο άγαλμάτια (ύψος, τό μέν 0,12.τό δέ 0,11) παριστώντα γυμνόν καί 
ίστιμμ&ον Jia κρατούντα έν μέν τ-55 δεξιοί κεραυνόν έν δέ τ$ί άριστερφ άετόν.
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Παρίσταται δέ ό πατήρ άνδρών τε θεών τε καθ’ ήν στιγμήν πλήρης όογής 

είνε έτοιμος νά έξακοντίσ'ρ τό φοβερόν αύτοΰ ό'πλον*  πρός τοΰτο δέ στηριζό- 

μενος έπί τοϋ δεξιοΰ ποδός ύψόνει την δεξιάν κα’ι προβάλλει τόν αριστερόν 

πόδα, κλινών συγχρόνως πρός άριστεράν τό άνω μέρος τοϋ σώματος. Τοιαΰτα 
άγάλματα εύρέθησαν καί δύο έτερα έν τοϊς προηγουμένοις έτεσι. Καί έπί 
νομισμάτων δέ τών Ήλείων εΐκονίζεταί ούτως ό Ζεύς.

γ') Άγαλμάτιον άρχαΐκόν παριστών καΐακεΐ/terer επί κείνης
(μ. 9,15 ύψ. 0,08), στηρίζοντα τόν άριστερόν άγκώνα έπί προσκεφάλου καί 
κρατούντα έν τή χειρί φιάλην. Ή τοιαύτη στάσις άναπολ|~ ήμϊν τάς έτρου- 
σκικάς έκείνας λάρνακας, έφ’ ών παρίσταται ό θανών κατακεκλιμένος*  καί 

ού μόνον τοΰτο, άλλά καί δ ιματισμός, ή έκφρασις καί τά χαρακτηριστικά 
τοϋ προσώπου εΐνε ολως έτρουσκικά. Τοιαύτη παράστασις ήτο συνήθης έν 
Έλλάδι καί έν τοϊς ύστερον χρόνοις, καθ’ ά βλέπομεν έν τοϊς λεγομένοις «έπι- 

ταφίοις δείπνοις» ών πολλά εύρίσκονται έν Πελοποννήσω καί μάλιστα έν 
Τεγέιρ, καί εν τισι σαοκοφάγοις. Καί είναι μέν τολμηρόν νά έξάγη τις καθο
λικά συμπεράσματα έξ ένός μόνον έργου, άλλ’ όπωςδήποτε ή γνώμη, οτι δή

θεν τάς παραστάσεις ταύτας παρέλαβον οί έλληνες παρά τών Έτρούσκων, 
άνατρέπεται διά τοϋ προηγουμένου αρχαϊκού. άγαλματίου. ’Άν δέν έχομεν 

ικανούς λόγους πρός ύποστήριξιν τής άντιστρόφου γνώμης, τούλάχιστον πρέ

πει νά άποδεχθώμεν,. δτι αί παραστάσεις αύται προήλθόν έκ Μικράς ’Ασίας,
Πρό τεσσάρων δέ ημερών, τή 26 η λήγοντας, εύρέθη πλησίον τοΰ Πρυτα

νείου πολύτιμον καί δλως άπροσδόκητον εύρημα, ήτοι χν..1κη πωγωγοφύρος 
κεφαΛη άθλητοΰ έχουσα φυσικόν μέγεθος. Διέφυγε δέ τόν όλεθρον, δν ύπό 
κακούργων καί φιλάργυρων χειρών ύπέστησαν τά χαλκά έργα τής ’Άλτεως, 

καταπλακωθεϊσα κατά τήν πτώσιν αυτής ύπδ-μεγάλης λίθινης πλακός καί 
γενομένη ούτως άόρατος. ΤΙ μικρά καί έξ όξέων έστριμμένων βοστρύχων ά.πο- 
τελουμένη κόμη αύτής συνέχεται διά-ταινίας, ό πώγων εινε παραπλήσιος 

κατά τήν έργασίαν τοϊς βοστρύχοις τής κόμης, καί οί οφθαλμοί ήσαν έντε- 
θειμένοι καί άπετελοΰντο έξ έτέρας πιθανώς ύλης' εντεθειμένα δ’ εινε καί 
τά χείλη, άλλ’ έκ χαλκοϋ. Ή άνδρική δ’ αύτής καί πως θυμώδης έκφρασις, 

ή μικρά πίεσις τοΰ προσώπου, ή πλατεία ρίς καϊ μάλιστα ή ταπείνωσις τών 
όφρύων πρός τό μέρος τής ρινός,' καί ή άνω τούτων συστολή καί έξόγκωσις 

τών κάτω μυών τοΰ μετώπου, ταΰτα πάντα παρέχουσιν αύτή δψιν ρωμα- 
λαίου καί άδαμάστου παλαιστοΰ, τρόμον δυναμένου νά προξενήσν) τώ άντα- 

γωνιστή του. Άπείκασμα δ’ουσα προσώπου ή προκειμένη κεφαλή έχει δλως 

υποκειμενικά γνωρίσματα, εινε ό'μως κεκαθαρμένη άπό παντός κοινοΰ καί 
επουσιώδους καί πάσης πραγματικής λεπτομέρειας, ώστε είνε άναμφιβόλως 

προϊόν τών καλλίστων τής ελληνικής τέχνης χρόνων, τών τελευταίων περί

που ετών τής δ' έκατονταετηρίδος.Ή κεφαλή δ’ αύτη ή'παρέχουσα ήμϊν εννοιάν τινκ τής μεγαλοπρεπείς? 
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τών τήνΆλτιν τό πάλαι έπικοσμούντων χαλκών έργων καί καθιστώσα ούτως 

άλγεινοτέραν τήν απώλειαν αύτών, εΐνε τό τελευταϊον μέγα εύρημα τών 
όλυμπιακών άνασκαφών, διότι αύται πενταετίαν ολη.ν διαρκέσασαι, έληξαν 

«ήμερον όριστικώς. Ούτω τό πρό μιάς έκατονταετηρίδος γλυκύ δνειρον τοΰ 

Βίγκελμαν έπραγματοποιήθη ή'δη όλοσχερώς ύπό τής νέας μεγάλης Γέρμα-’ 

νιας, καί ή άρχαιόλογία έκτήσατο ένταΰθα μεγάλους καί πρωτοφανείς θη
σαυρούς, δι’ ών καθίσταται ή κατ’ εξοχήν έπιστήμη τής ΙΘ' έκατονταε

τηρίδος.
Έν άρναία Όλυυ-πία, τή τελ.ευταί<?. Mafou 1880.

* ‘ ' Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ*,

ΑΡΧΑΙΟΤΜΤΕί ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ
■ Α'. ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΡ’ΕΦΗΒΟ1Σ *

. Πρό ίκανών ήδη ετών έγένοντο γνωσταί έν Άθήναις εύρεθεϊσαι πολλάί έπι

γραφαί. εις τά τών έφηβων κοινά άναφερόμεναι, άφ’ ών κοΛ τό ονομα’έχουσι, 
δι’ ών*  έγνώσθη ή ύπαρξις σωματείων, έν οΐς κατατασσόμενος ό πολίτης κατά 

τήν εφηβικήν ήλικίαν ήσκεϊτο εκγυμναζόμενος ίδίι^ τά περί τό σώμα, ύπό 
άρμοδίοις τοΐς έπόπταις, οίονεί προαλειφόμενος, έν οσφ ήτο έτι τοΰτο δυνα

τόν, διά τό έν τή πολιτεία στάδιον εΐς δ μ.ετά τήν προπαρασκευήν ταύτην 

εΐσήρχετο.

Διά τοϋτο τά σωματεία ταΰτα ήσαν ούτω διωργανωμένα’, ώστε νά άπο- 

τελώσιν έν μικρογραφία, ούτως είπεΐν, τό εύρύτερον έκεϊνο πεδίον, έφ’ ο5 μετ’ 

ολίγον, παρεσκευασμένος καταλλήλως, έμελλεν ό έφηβος νά άναφανή. Εν

τεύθεν έςηγοΰνταΐ αί άρχαί έκεϊναι αί πολλαί, αί άναγραφόμέναι έπί τών 
στηλών τών έφηβικών, αί φέρουσάι τά αύτά τοϊς κατά τήν άλλην πολιτείαν 

ονόματα*  καθ’δσον σύν τή έκμορφώσει,'ής έτύγχανεν ό έφηβος,έπρεπε νά συνε- 

θίζητάι ολίγον κατ’ ολίγον καί είς πάντα τά άποβλέπόντα τον τέλειον πο
λίτην*  εΐς τοϋτο δέ τά μέγιστα, φρονώ, συνεβάλλετο ό οργανισμός τών κοι

νών, έίς ά έτάσσοντο, ό φέρων τόν τύπον άναλογώτατον ώς ειπον, τφ τής 

άλλης' πολιτείας.

Ή τάξις, καθ’ήν πολλάκις φέρονται τά ονόματα τών έκμορφωτών τών 
έφηβων έν ταϊς έπιγραφαϊς ταύταις προήγαγόν τινας έίς διαίρεσιν τών άρχών 
τούτων εις δύο τάξεις*  καί δύναται μέν ή διαίρεσις αύτη μέχρι τινός νά έχν] 

τόν λόγον της, άλλά δέν ικανοποιεί καθ’ ολοκληρίαν, διά τόν άπλούστατον 

λόγον ότι καί έν ταϊς έπιγραφαϊς, άφ’ών προήλθεν ή διαίρεσις, ύπάοχουσιν 
Ονόματα μετά δυσκολίας τασσόμενα εΐς τήν πρώτην ή τήν δευτέοαν τού

των, καί επί άλλων μετά ταΰτα εύρεθεισών παοουσιάσθησαν άλλα άτινα δέν 

όυνανται προφανώς να ταχθώσιν εΐ'ς τινα τούτων.
Εκτος δηλ. τοϋ κόσμητσΰ καί άντικοσμητοΰ, τών διευθυνόντων τό κο.ι- 
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νόν, έκτός τοϋ σωφρονιστοΰ, ύποσωφρονιστοΰ, παιδοτρίβου, ύποπαιδοτοίβου, 

•ήγεμόνος, οπλομάχου, διδασκάλου, γραμματέως, ύπογραμματέως, κεστροφύ- 

λακος, ίερέως προστάτου, θυρώροΰ, άτινα πάντα ύπάγουσιν ύπό μίαν τάξιν, £
•την των παιδευτικών αρχών, έν οΐς δμως καί τινα δυσχερώς λίαν, ώς μοί 

φαίνεται, έκτος τοϋ γυμνασιάρχου, τοΰ άρχοντος, τοϋ στρατηγού, τοΰ κήρυ- 

κος, τοΰ βασιλέως, τοΰ πολεμάρχου, τών Αγωνοθετών, τών άγορανόμων, οδς 

πάντας, αγνοώ μεθ’ ο'ίας εύχερείας, εις τάς Αγωνιστικά; τάσσουσιν άρχάς, 
εκτός λοιπόν τούτων πάντων Αναφέρεται καί ιατρός καί ηνίοχος καί συστρεμ- 

ματάρχαι καί ύποζάκορος καί καψάριας καί λεντιάρις, ού; ποΰ τακτέον κατά 

την εις δύο καί μόνον τάζεις διαίρεσιν, έν ώ εύρυτέρα καί μάλλον έκτετα- ί

μένη άνέλιξις καί διαίρεσις διευκολύνει μάλλον είς κατανόησιν τής μεγάλης {

σχέσεως, ην τό σωματείου τοΰτο φαίνεται πρός την πολιτείαν εχον, άμα δέ ;

άναδεικνύει τελειότερου τόν παραλληλισμόν καί την αναλογίαν τοϋ προπα- 
ρασκευαστικοΰ τούτου διά,τούς νέους- χρόνου πρός τό λοιπόν στάδιον. Άλλά ι

τά περί τούτων διαφεύγουσι τό γε νΰν την περαιτέρω έρευναν καί έξέτασιν, j
πολλά δ’ί'σως καί ,τά προταχθέντα ταΰτα τοΰ κυρίου ημών σημείου, άναγ- |

καϊα όμως' διό χωροΰμεν ηδη έπί σχετικόν τι τούτοις νεώτερον εύρημα, έπί |

νέαν νεωστί προστεθεϊσαν Αρχήν έν τοΐς κοινοΐς τούτοις. . , I

’Εν ,πάσαίς ταϊς μέχρι τούτου έν Άθηναις άνευρεθείσαις έφηβικαΐς στή- 

λ,αις εί'δομεν πολλάς άναγεγραμμένας καί παντοίας άρχάς, οπωσδήποτε διαι- 

ρουμένας καί τασσομένας, άρχάς δμως πάντοτε κατά τινα τρόπον έπιμέλου-:. 

μένας τής τών νέων έκμορφώσεως, καί συναποτελούσας έν δλον εικονιστικόν 
τής πολιτείας, συν ταύταις δέ καί ονόματα έπαγγελμάτων ύπηρετικών μάλ

λον καί βοηθητικών κατ’ Ακολουθίαν έν τοΐς σωματείοις. Άλλ’ έν τή πληθύϊ 

Οντως ταύ,τν) τών ονομάτων καί ποικιλίας δέν άπηντησέ που οικονομικής 

αρχής ίχνος, ή μάλλον δέν ήτο γνωστόν έ'τι έάν πρός ταϊς άλλαις όνομαζο- 

μέναις Αρχαΐς υπήρχε καί οικονομική τις, πλήν έάν τις θεωρή τοιαύτην τήν 
τών άγορανόμων, τών μάλλον αστυνομικόν περιβεβλημένων, χαρακτήρα, δέν 

ήτο γνωστόν, λέγω, τοΰτο, διότι ούδεμία τών έν Άθηναις εύρεθεισών άνέφε- 

ρεν ό'νομα σχετικόν πρός τοίαύτην αρχήν.

Είς τόν Πειραιά λοιπόν άπεκειτο νά παράσχν) είς τήν σειράν τΰ>ν ονομάτων ' 

τών άλλων Αρχόντων καί τό τοΰ οικονομικού, καί ταΰτα διά δύο επιγραφών 
κυρούμενον, ών ή έτέρα πρό τεσσάρων που μηνών εύρεθεΐσα έδημοσιεύθη τό 

πρώτον έν τωδε τώ περιοδικφ (Φυλλ. Φεβρ. έ. έ'.)- ή δ’ έτέρα πρό έτών τριών 
καί τεσσαράκοντα άνευρεθεϊσα κατά τόν λαιμόν τής χερσονήσου τοϋ Πει
ραιώς έ'μενεν έ'ν τινι εγγύς τοϋ Γυμνασίου αυλή, ήδη δέ μετακομισθεϊσα άπε- 

τελεσε μέρος τής έν αύτφ συλλογής χάρις τν) εύγενεστάτνι προθυμί^ τοΰ κα

τόχου αύτής κ. Ν. Κότη.
'Η επιγραφή εύρίσκεται έπί πλακός μαρμάρου λευκου ύψους 0,36, πλ.ά> 

τον; 0,53 καί πάχους 0,·06 κκΥονικώ; τετμημένης, έ'χουσα ώς έξης:1
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Μελλέφηβοι οί έπί Καλλίου άρχοντος

- . Μούσαις

, Φιλέταιρος Φιλεταίοου
Σωσίβιος Άρτεμιδώρου Μιλήσιος '

Λεωνίδης Θεοφράστου Κηφισιεύς 

Άμμωνιος Διονυσίου Άμφιτροπήθεν 
Σωτάρετος Εύβουλίδου Μαραθώνιος 
Αθηνόδωρος Αθηνοδώρου Άγκυλ[ή]θεν 
Άσκληπιάδης Ήρακλείδου Προβαλ[ίσι]οζ

• Ανδροκλής Άνδροκλέους Δεκελ[εε]ύς
Οΐ μελλέφηβοι τόν διδάσκαλον- οί συνέφηβοι

Διονύ τόν ταμί

σιον αν
Λαμπτρέα Φιλέται

ρον
*11 δεύτερον ή'δη έπί τής έπιγραφής ταύτης εμφανιζόμενη Αρχή έϊνε ή έν 

τέλει·άναγεγραμμένη, ή του ταμ ίου, ό'στις, ώς είπον, μόνον έν Πειραιεϊ μέχρι 
τοΰδε έφάνη- δυσεξήγητου τφ αληθείς πώς έπί τοσούτων όμοιων λίθων δια

φόρων χρόνων έν Άθηναις,δέν έ'χει εύρεθή τοιοΰτον ό'νομα, εκτός πλέον έάν 

ύπήρχεν έπί τίνος τούτων καί συναπωλετο μετά τοΰ καταστραφέντος αύτοΰ 

μέρους, διότι τινές τούτων ούκ ολίγον έφθαρμένοι τυγχάνουσι.Δεν είνε όμως 
παράδοξον ή άρχή αυτή νά υπήρχε παρά τοΐς συνεφήβοις τοΰ Πειραιώς μό
νον. Φαίνεται δ’ έκ τής πλακός οτι μόνοι οί άποτελοΰντες ήδη τήν τάξιν 

τών εφήβων είχον τόν ταμίαν τοΰ τον, ούχί δέ καί οί παρασκευαζόμενοι είς 

κατάταζιν έν αύτγ, οί μελλέφηβοι.

’Εκτός ποΰ καινοφανούς τής αρχής σημειώσεως άξια είνε καί ή αφιέρωσές 

ή έν άρχ·7) μετά τήν χρονολογίαν. Συνήθης τύπος έπί τών τοιούτων επιγρα

φών απάντων, έν είδει άναφωνήσεως μάλλον εινε τό:. άγαΰή ίώμι?· οί μελ- 
λέφηβοι ό'μως ένταΰθα, κατά διάφορόν τινα τύπον τών. συνήθων τάξαντες τήν 

Αναγραφήν τών ύπ’ αύτών τιμωμένων, διάφορον έ'χουσι καί τήν άφιέρωσιν, 

ταϊς Μούσαις τήν πράξιν άφιεροΰντες, ύπό τήν προστασίαν τών όποιων δια- 
τελοϋντες έν αύταϊς άνεστρέφοντο Ασκούμενοι.

Ταμίας ονομάζεται ό Φιλέταιρος,. καί εινε άναμφιβόλως ό αύτός τφ έν τφ 

γ' στίχφ Φιλεταίρφ Φιλεταίρου- διότι ήδύνατο, ώς φαίνεται καί έξ άλλων 
επιγραφών, είς έκ τών έφηβων, τοΰτ’ αύτό δέ συνέβαινε καί έν τοΐς μέλλε- 
φηβοις, ώς ή προκειμένη πλάξ δεικνύει, ,νά άναλαμβάντ] καί αρχήν τινα οίαν- 
δηποτε δΐς τότε μνημονευόμενος, ώς έντκΰθα. "Ετερος ισχυρός λίαν λόγος 

τής ταυτότητας τών δυο ονομάτων είνε ή παράλειψις τοΰ ονόματος τής πα- 
τρίδος τοΰ Φιλεταίρου εις,άμφότερα-τά μέρη" διότι θά ήτο πολύ περίεργος 

ή σύμπτωοις δύο προσώπων ύπό τό αύτό όνομα (έάν δύο διάφοροι υποτεθώ-
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σιν ενταύθα) άγνωστου πατρίδος άμφοτέρων. Τίς δμως ό λόγος τής παραλεί- 
ψεως ταυτης, δεζτοΰ γενομένου δτι είς ζαίό κύτος είνε ζαί ταμίας ζαί πρώ

τος έν τή σειρ$ των μελλεφήβων ; μόνη ή άγνοια τίς πατρίδος τοΰ Φιλε- 

ταίρου έζ μέρους ·τοϋ παραγγείλαντος άμελήσαντος τά ζατά ταύτην,δικαιο

λογεί πως την έλλειψιν, ούχι δμως έπαρζώς, εάν άποβλέψη τις εις τήν άπα- 

ρίθμησιν τών ονομάτων τίς καταγωγής δλων τών άλλων μελλεφήβων ζαί 
τοϋ διδασκάλου, οίτινες έξ ίσου γνωστοί βεβαίως έτυγχανον ζαΐ τω έπιδόντι 

καί τω έξεργασαμένω τήν επιγραφήν, εάν κύτη άνεγράφη ζώντος έ'τι τοΰ Φι- 

λεταίρου.
‘Όσον δ’ άφορά τά τών χρόνων τής επιγραφής, ενταύθα, νομίζω, πρέπει 

νά ένδιατρίψφ τις περισσότερον. Ή χρονολογία έπί τοϋ λίθου δηλοΰται διά 

τοϋ ονόματος τοϋ άρχοντος, τοιοϋτος 'δ’ άναφέρεται ό Καλλίας. ’Αλλά τίς 
ούτος ζαί πότε ήρξεν ; Κατά τόν κατάλογον τών αρχόντων τόν έν τελεί τής 

άρχαιολογιας Άθ. Σ. 'Ρουσοποόλου, 8ν ύπ’ όψει έχω, τρεις ύπό τό αύτό όνομα 
φέρονται έν Άθήναις άρξαντες μέχρι τοϋ δ' τής 1 00ής Όλυμπιάδος, καθ’ 8 

άζρίβώς ύπήρχεν ό τρίτος τούτων. Απλή τής επιγραφής δψις άρκεϊ νά δείξνι 
τήν πολύ μετά τούς δύο πρώτους θέσιν αυτής, ζαί τήν, φυσιζω τω λόγω, 

κατά τούς χρόνους τοϋ τελευταίου άναφερομένου, τοϋ τρίτου, ζήτησιν είς ζα· 
τάταξιν, ώφ’ ο'ύ άλλος ύπό τό όνομα τοϋτο δέν αναφαίνεται κατόπιν έν τή 

σειρ^ τών άρχόντων. Ύπόνοιαι όμως ήδη σημειωθεΐσαι έν τή διά βραχέων 
δημοσιεύσει τής επιγραφής έν τή « Παλιγγενεσί^ϊ, προερχόμεναι έκ το'ΰ ακα

νόνιστου τών στίχων, συμπιπτόντων ένιαχοϋ, τοϋ σχηματισμού ζαί τής δυσα- 
ναλογίας τών γραμμάτιου κ.τ.τ. δεικνύουσιν οτι ζαί τοϋ τρίτου Καλλίου τούς 

χρόνους διαφεύγουσα ανάγκη μετά τούτον νά ταχθή, προστιθεμένου ούτω καί 

νέου άρχ,οντος μετά τόν γνωστόν τής 1 00ης ’Ολυμπιάδας.
Τά έν τή πρώτν) δημοσιεύσει, τή έν σημειώσεως άπλής μέρει, δηλωθέντα 

προσκόμματα, άτινα, ως έκ τοΰ προχείρου τής έκδόσεως, ήνάγκασάν με προ- 

χείρως νά .δικαιολογήσω μετά δευτέραν και τρίτην μελέτην, έπέτειναν τάς 

έγερθείσας ύπονοίας περί τών χρόνων τού λίθου, μάλιστα δέ πάντων σύγκρι
σής πρός έτερον λίθον τό αύτό όνομα άρχοντος φέροντα. Είνε δ’ ουτος ό κατά 

τήν πρώτην τών Προπυλαίων σκαφήν άνευρεθείς μετά αναγλύφου καί έπιγρα- 
φής άναφερομένης είς παράδοσιν, κατά Πιττάκήν, ιερών χρημάτων τής ’Α

θήνας άπό ταμίου είς ταμίαν δτε Κα.Ι.Ιϊας Άγγε.Ιηθεν ήηχεν. Τά γράμ
ματα τής τελευταίας επιγραφής, ώς τούλάχιστον είνε άποτετυπωμένα, έπί 
τούτοις δ’ ή τέχνη τοϋ άναγλύφου τοϋ υπέρ ταΰτα, μαρτυροΰσι χρόνους Μα

κεδονικούς, δ έστι, τούς χρόνους τού κριτά τήν 100 ’Ολυμπιάδα τασσόμενου 

Καλλίου' τά δέ τής ν·ΰν έζδιδομένης, πρός εκείνα άντιπαραβαλλόμενα δει · 

κνύουσιν αμέσως τό χάσμα τό μεταξύ τής μιας ζαί τής έτέρας επιγραφής χά

σμα τουλάχιστον μιάς έκατονταετηρίδος.

Καί περί μέν τοϋ τρίτου εκείνου Καλλίου ύπάρχουσι ζαί άλλα τινά μαρτύρια

■ r
ΛΡΧΑΙΟΑΑΓΙΚΑ 49Ϊ

τής κατά χρόνον ζατατάξεως, άν.καί ύπήρχεν αμφιβολία περί τής ονομασίας 

αύτοΰ. Διότι έν μέν τή ήδη άναγραφείσή καί παρά Διοδωρφ,τά κατά τούς χρό
νους τούτους ίστοροϋντι,(έν XV,28) Καλλίας φέρεται, έν άλλαις δ’ έπιγραφαΐς 

τών αύτών χρόνων Καλλέας ονομάζεται (Rang. Antiquit. Hell6n. 854, 855, 

856. C. Ina. 158). Φαίνεται δμως έν καί τό αύτό πρόσωπον κατά τήν ορθήν 
εκδοχήν τοϋ ‘Ραγκαβή (ού τήν γνώμην φαίνεται μέν άσπαζόμενος ό Dumont, 

παραδόξως δμως,καίτοι έν άμφιβόλφ,άλλά τίθησι τόν Καλλέαν ή Καλλίαν τού

τον έν τοΐς μετά τήν 122 ’Ολυμπιάδα άρχουσι), δεχόμενου μέν τήν γραφήν 

Ka.Lltae ώς αληθή, μή άπορρίπτοντος δέ καί τήν ονομασίαν Ka.l.Uac, διά τό 
αύτό πρόσωπον, ήν ύποθέτει τιθεμένην αντί τού πρώτου τοϋ αληθούς ονόμα
τος ώς γνωστοτέραν. Καί ουτω μέν τά κατά τόν Καλλίαν τοϋ δ' τής 100ής 

Όλυμπιάδος. Περί δέ τοΰ ή'δη άναφαινομένου έπί τής έπιγραφής τών μελλε

φήβων ούδέν άλλο έ'χομεν νά προσθέσωμεν, ή δτι είνε· νέον όνομα άρχοντος 
μετά τήν τετάρτην άσξαντος εκατονταετηρίδα, καί ΐ'σως περί τό τέλος τής 

τρίτης καί τάς άρχάς τής δευτέρας, πότε δμως ακριβώς άγνωστον, μεχρις ου 

εύρεθή άλλο τι μαρτύριαν' δι’ ού νά τεθή καί ή έν τ-zj σειοα τών άρχόντων 

θέσις αύτοΰ ώς τετάοτου έν τοΐς τό αύτό όνομα φέρουσι.
“Ώστε ή επιγραφή ημών 'Ρωμαϊκούς έχουσα τούς χρόνους, τούς τοϋ τέλους 

τής τρίτης καί τάς άρχάς τής δευτέρας μ. X. έκατονταετηρίδος, εκτός τών 

άλλων ί παρετηρήσαμεν, εκτός τής έπικυρώσεως νέας αρχής, τής τοϋ τα
μίου, παρέχει καί άλλην ωφέλειαν, τήν προσθήκην νέου άρχοντος τακτέου, 
ώς έδείχθη είς τούς μεταξύ τής 122 καί 150 Όλυμπιάδος τούς ύπό Dumont 
αναγεγραμμένους.

Τά τοϋ λίθου πάντα καλώς έ'χουσιν, εκτός άποτριβών τινων κατά τάς 
γωνίας παλαιών, τινών τούτων ύπαρχουσών, ώς φαίνεται, ήδη δτε έγράφη 

επιγραφή, δπως δεικνύει ό πρώτος στίχος, ού γράμματά τινα έπί τοιόύτων 
μικρών κοιλάνσεων τοΰ λίθου ύπάρχουσιν. Έπί τοΰ άνω μέρους ύπήρχεν έξοχή 

0,15 πλάτους, δι’ ής ό λίθος συνείχετο ΐ'σως όργανικώς πρός άλλο τι τε- 

μάχιον, διότι δέν πιστεύω ούτως άπλοΰς δτι άπετέλει τό δλον μνημεΐον, καί 
ήτις μετά έπιτηδειότητος είνε άποκεζομμένη. Τά δέ κατά τήν επιγραφήν 

επίσης καλώς έχουσιν, εκτός τής άποτριβής ενός γράμματος (Η) κατά τό τέ
λος τοΰ ογδόου στίχου, ομοίως τριών γραμμάτων (ΙΣΙ) ζατά τό τέλος τοΰ 

ενάτου, επίσης δύο (ΕΕ) κατά τό τοϋ δεκάτου καί ενός (Υ) κατά τό τοΰ έν · 

δέκατου. Διεξέφυγε δέ τόν τεχνίτην ζαί έν σφάλμα έν τή γραφή, δπερ έπη- 

νώρθωσεν, έν τή τελευταία δηλ. λάξει τοϋ ογδόου στίχου '^μφιτροπηθεν, 
προσεκτική παρατήρησις δεικνύει οτι άντί τοΰ Π είχε πρότερον Ν χάραχθή 
μεταβληθέν εύκολώτατα διά τής άνω όριζοντείου.

Τοιαΰτα καί τά κατά τήν έπιγραφήν ταύτην, προστιθεμένην είς τήν προ- 
έκδοθεϊσαν ομοίως έκ Πειραιώς ώς τέζμ.ήριον τής αλήθειας τής ύπ’εκείνης 
τό {τρωτόν δειχθείσης άρχής τοΰ ταμίου.
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Β*.  NEON OPOSUMON ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έν τΐί σκ«φγ5 του παλαιού τοΰ Πειραιώς θεάτρου, τΰί ξηρά μέχρι τούτοι» 
καί μη παρασχούση, έκτος τοΰ σκελετού του κτιρίου, γλυπτόν τι $ ενεπί
γραφου λείψανο,ν της αρχαιότατος άζριβώς δ’ εν τινι των σφηνοειδών διαμε
ρισμάτων των μεταξύ των δύο, τελευταίων τόξων σχηματιζομένων υπό των 
άκτινοειδώς πρός την ορχήστραν φερομένων τοίχων, παρουσιασθη τ$ 13 

μεσοΰντος τεμάχιον λίθου φαιοϋ, σκληρού, υψους σωζομένου 0,40, πλάτους 
0,32 καί πάχους 0,17 φέρον πρός τά άνω επιγραφήν τόπου, δηλωτικήν, πλήν 
§υστυχώς ούχί σώαν, Διότι, έκτος τής πρός τά κάτω άποτόμου θραύσεως 
τοΰ λίθου, ήτις δεν έπήνεγκε βλάβην τινά εις την επιγραφήν, έχει αποκοπή 
καί ή δεξιά άνω γωνία συγκαταστρέψασα καί. το τέλος των δύο στίχων εις 
ού,ς είνε διατεθειμένα τά έπί τοΰ λίθου, γράμματα*  έ'χει δ’ή επιγραφή έν. 
αντιγράφω φδε:

μία τις φαίνεται πιθανά συμπλήρωσις, ούχί πλέον έξ άλλων μαρτυρίων άλλ’ 
έκ τής άναλογίας τοΰ κενοΰ καταλειπομένου χώρου καί τοΰ πρώτου μέρους 

ϊ των συγζεκομμένων λέξεων*  είνε δ’ αύτη ή πρώτον προσπίπτουσα τώ ανα
γνώστη, ήν ώς,τοιαύτην απλώς παρατίθημι. ’Επειδή δηλ. έν μέν τφ 'πρώτφ 
στίχφ τρία κατ’ αναλογίαν έλλείπουσι γράμματα,· καί νομίζω τοιαΰτα τά 

! JIOY, ομοίως επειδή δύο έν τώ δευτέρφ κατά την αυτήν άναλογίαν φαί-
! νονται έκπεσόντα, καί τοιαΰτα υπολαμβάνω τά ΩΝ, αγόμενος εις άμφοτέ-
' ρους τούς στίχους έζ τών επί τοΰ λίθου σωζομένων μερών, άτινα διά τών
f άναλογούντων τούτων γραμμάτων φαίνονται συμπληροΰμενα, τολμώ νά συμ-

ί πληρώσω ώδέ πως;
( yOpo; ζή[που,

άνδραπόδ[ων.

-Ομολογώ ότι διά τής συμπληρώσεως ταύτης αναφαίνεται τόπος έν Πει- 
ραιεΐ άλλοθεν άγνωστος καί πρώτον ίσως διά την πόλιν ταύτην εμφανιζόμε
νος*  διά τούτο όμως ειπον οτι καί απλώς ώς γνώμ.ην ευθύς προσπίπτουσαν 
παρεθέμην, ΐνα, καν μη άληθής η, γένηται τούλάχιστον η δέουσα ζητησις 

καί'μελέτη εις ευρεσιν τοΰ αληθούς.
Τά γράματα καλούς δεικνύουσι τούς χρόνους, μικράν μόνον αμέλειαν μαρ- 

τυροϋντα ίδίγ περί τόν σχηματισμόν τών έν τφ β' στίχφ Δ.
• Άνευρέθη δ’ ό λίθος έν τοϊς χώμασι τοϊς άποτελοΰσι την γόμωσιν ενός

τών εΐρημένων διαχωρισμάτων, τίς οίδε πόθεν. προερχόμενος, προστιθέμενος 
καί αυτός εις την σειράν τών όμοιων αύτώ άλλως σπουδαίων τοιούτων ορών, 

ί πλήν πάσης της σπουδαιότητος αυτών άπογυμνουμένων, άφ’ ου άπαξ κατέ-

ί στη άγνωστος ό τόπος, ου δριον έκειντα, διά της μεταταπίσεως.

Μετά τό ΚΗ τοΰ α' στίχου μένει χώρος διά τρία ή τέσσαρα γράμματα, μετά, 
δέ τό τέλος τοΰ β' δια δύο $ τρία. Τής έγγραφή;, ούτως άποχεκομμένη,ς,
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Τ'. ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΠΙΤΎΜΒΙΟΙ ΣΤΙΙΛΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
1) Ιϊρύ ενός περίπου έτους ΒΔ. ,τίίς «Αζκκας Βάβουλα» έν οίκοπέδφ τοϋ 

». Π. Ζερβά, όπου πρό τίνος άνευρέθη πύργος τοΰ τείχους κυκλοτερής εύρεθια 

«τνι^η των συνήθων κυλινδρική, λίθου Ύμηττείου μετά στεφάνης άνω, μη- 
ίίους Q,9Q διαμέτρου Ο,30, ής παρατίΘημι άπεικόνισμα <

?Η δ’ έπιγραφη άναγνωστέα :

’Επίκτησις 
Εϋδημου

Ή στηλη εφερε παλαιότερον &νομα ού άποξεσθέντος, ώς δεικνύει τό δεξιέ*  
τϋς νδν επιγραφές μέρος άνεγράφη αυτή. Είς τό κάτω μέρος- η στηλη στε-> 
νώτερον τετμημένη άπετέλει εξοχήν γομφουμένην ίσως εντός κοιλότητος βά- 

σε<ος έφ’ ητο πιθανώς ιδρυμένη. Κεϊται δέ νΰν κεκαλυμμένη υπό πάσης α

καθαρσίας έ'ν τινι έξω τοΰ Πειραιώς αυλή οικίας Άντ. Καλυμνίου.

2) Έπί στηλης όμοιας, ύψους 0,53 καϊ άνω διαμέτρου 0,17, ευρεΟείσης 
κατά την Θέσιν «Βούρκοι 2 εγγύς τοϋ νεκροταφείου Πειραιώςς

’Αρτεμίσια
'Ροάκτορος 

ίΑγκυρανη

Περίεργον έπι ταύτης τό ό'νομα τοΰ πατρός η συζύγου.
3) ’Επι όμοιας ύψους 0,64, διαμέτρου 0,18 κατά το αυτό μέρος εύρεθεισης ?

' Εύταγ . ,
Μενάνδρου 

Άναφλόστιας

4) ’Επ'ι κιονίσκου ύψους 0,52 λίαν πεπλατυσμένου τά κάτω, οπού φερει 
κα'ι ραβδώσεις’ φαίνεται δέ τό δλον ώς εί ,έχρησίμευεν ώς βάσις αγγείου ί'σως 
μαρμάρινου, ης άπεζέαθησαν τό άνω ήμισυ περίπου αί ραβδώσεις, ΐνα χαρα- 

χθώσι·τάδ$:

Νικαρέτη

Κριτοδ[η]μου 

Άναφλυ[στ]ίου 

θυγάτηρ
!Εν Πειραιεϊ 19 'Ιουνίου 1888. ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣηΣ 

καθηγητής τοδ εν Πειραιεϊ Γυμνασιοο». ·

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΜΕίίΗΝΗί
Έν τη "Ωρα τίίς 14 ’Ιουνίου έδημοσιεύθησαν τά έξης :
«Δημοσιεύομεν κατωτέρω πέντε αρχαίας έκ Μεσσήνης έπιγραφάς. Αί πλεΐτ 

σται αύτών φυλάττονται έν Ίθώμη, άνευρέθησαν δέ κατά διαφόρους έποχας 

καί διεφυλάχθησαν, τη δραστηρίη ένεργεία τοΰ εφόρου τών έν Μεσσήνη αρ

χαιοτήτων κ. Στ. Οϊκονομάκη καϊ ετέρων τινών φιλομουσων κατοίκων.
Τριτ]ωνι Κάδε 

ο[ς]Δαΐφοντ[ί]δ 
ου]δυω δ’ έειπε (1) 

έ'δοξε τώ ι δάμ ' 

ωι Μέναλκον Ά 

ριστομένεος 

Ζα]κύνθιον πρ 
ό]ξενον έ[σχ]εσ (2) 

6 αι εύεργετα 

ν]Μεσσανίων α 
ύτόν μά[γεν έ]Θ·(3) 
νους εΐμεν δέ 

αΰτώι τάν προ 
ξενίαν καθάπ 

ερ τοΐς άλλοις 
προξένοις προ 

ί στάται δαμαγω

γώι Τρίτωνι
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Εύρέθη % άνωτέρω επιγραφή έν τνί Oecst αΜούσγαις» ένθα βεβαίως έστίν 

η άγορά, μεταφερθεΐσα έν τΐί συλλογνί.

Σημ. Έκ τών έν τίί άνωτέρω έπιγραφη άναφερομένων κυρίων ονομάτων^ 
δεν απαντάται έτερον παρά Παυσανία $ τό του Άριστομένους, ου υιός Γόργος 

μόνον, ό δε Μεναλκος ητο βεβαίως πρόξενος Ζκκύνθιος καί ευεργέτης μέγας 

τοΰ έθνους τών Μεσσηνίων ί'σως κατά την έν Κυλλήνη (’Ηλείας) διαμονήν 

τών Μεσσηνίων, εύεργετησας αυτούς, $ εις δύο περιστάσεις, μετά ηκαΐπρό 

τ'ίς άλωσεως της Είρας (Μεσσην. 23,5). Διό έπί Τρίτωνος Γάδεος κλπ. δη

μαγωγού καί προστάτου τών Μεσσηνίων άφιερώσατο ή πόλις εις μνημην 
την στηλην ταύτην, δπεο ίσως έθεωρεϊτο τιμή προξενιάς εις τούς τεθνεώ- 
τας εύεργετας, ·ϊ| την πράξιν ταύτην καί εύγνώμονα άπόφασίν του ό δήμος 

τών Μεσσηνίων άνεκοίνωσε διά τοΰ Τρίταινος τοϊς Ζακυνθίοις. (1) ί'σως έργεε 

$ καί εύγε (καλά βεβαίως)’ (2) έσχέσθαι===.θεωρεΐσθαι(3) άντί μ έ γ α ν κατά

% Νικόμαχε

Χαϊρε 
ζησας έτη

, , , ,
Ή ανώτερο) ευρεθη έν τ·?ί θέσει «Λαγκίνιζα» κείμενη δυτίκώτερον το.8 

Τριπύλου μεταφερθεϊσα ωσαύτως έν τ*ί5  συλλογή. -

3 Λεοντίς
Ή δ’ ανωτέρω εύρεθεϊσα προ πολλών έτών έν τη θέσει «Βίγκλιζα» δριον 

τοΰ χωρίου Σιμίλα, έστιν ηδηκατώφλιον της έξω θύραςτης αύλΐίς τοδ’Αθα

νασίου Μποντιώτου έκ Σιμίζα.

4 Χαίρετε
Αυτή δ’ έστιν άνώφλιον ενός παραθύρου τν|ς οικίας τοΰ Γ. Πανουσοπού- 

λου εκ Σιμίζα, εύρεθεϊσα παρά τγί Ν. πύλη τοΰ τείχους, άμφοτέρων δ’η πε

ριφέρεια αδύνατον νά κανονισθη ώς καί τό σχ·ημα, ένεκεν της προσκολλη- 

σεως των έν αις θέσεσιν εΰρίσκονται.

5 Δίων Κλέανδρος χαίρετε
’Ήδε δ’ έστιν άνώφλιον της θύρας τ·ης οικίας τοΰ Λεωνίδα Πανουσοπούλου 

ίυρεθεϊσα έν τνί θεσει «Τριτάρικον» ήτοι παρά τώ σταδίω,, έξωθεν δέ τοΰ, 

τείχους»..

ΕίΔΗίΕΙί

Άπεβίωσε κατ’ αύτάς έν Βιέννη ό διδάκτωρ καί αρχαιολόγος *8»ρ»γ<· ' 

Λίβκος 3Ετριχκ έξόχως παρ’ ημϊν γνωστός καί προσφιλής ένεκα τ^ς παρ’ 
αδτορ έν έτεν 1862- γενομένης άνακαλύψεως του Διονυσιακοί θεάτρου. Γεν-' 

ν-Λθείς την 1 7 Ίανουαρίου 1818 έν Krumau τ$ς Βοεμίας έσπούδασεν, έν Βιέννη 
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$&ί έπί ικανόν χρόνον διέμεινεν ώς παιδαγωγός παρά τινί τών αριστοκρατι

κών της αύστριακνίς πρωτευούσης οικογενειών. Κατόπιν έξελέχθη βουλευτής 

έν τη Βουλή της Φραγκφούρτ, μετά δέ την διάλυσιν αύτ·ης έπεδόθη άπο- 

κλειστικώς εις τάς φιλολογικάς καί άρχαιολογικάς μελετάς δημοσιεύσας έργα 

μεγίστης σπουδαιότητος «αί αξίας. Κατέγινε δ’ ιδία εις την σπουδήν τών 

τοΰ Διονυσιακού θεάτρου, καί τώ 1862 οτε ό Γερμανός αρχαιολόγος Βεττι- 
χερ έσ.τάλη εις ’Αθήνας ύπό τϋς Άκαδημείας τοΰ Βερολίνου πρός σπουδήν- 

τών άρχαιοτητων καί παρηκολούθουν αύτφ ό Κούρτιος τότε καθηγητης τοΰ 

πανεπιστημίου Γοτίγγης καί ό καθηγητης τοΰ έν Βασιλεία πανεπιστημίου Φί- - 

σερ, συμπαρηκολούθησε καί ό Στράκ μόνον καί μόνον ΐνα καταμέτρηση τόν 
τόπον δπου πάλαι έκειτο τό Διονυσιακόν θέατρου καί νά άποπειραθ-η την άνεύ- 
ρεσιν. αύτοΰ. Καί ενθυμούνται πολλοί έ'τι αύτόν ισχνόν άλλ’ άκμαϊον διά τ^ς 

βακτηρίας του άκαμάτως πάντα λίθον καταμετροϋντα καί θλιβόμενον έπί τΐί 
καταστροφή του λαμπροτάτου τΰϊς αρχαιότητας μνημείου. ‘Η δέ άνακάλυψις 
τοΰ θεάτρου τοιαύτη τις έγενετο ώς έν τη Χρυσαλλίδι τοΰ καιρού έκείνόυ διη

γείται ό κ. Π. Περβάνογλους.α’Ητον ή εικοστή τρίτη τοΰ Φεβρουάριου μηνός 

εορτή τοΰ Φρειδερίκου βασιλέως τ^ς Πρωσσίας, ώς εΐπεν ημϊν ό Στράκ,. Πρά 
τεσσάρων ή'δη ημερών εΐχεν αρχίσει η άνόρυξις λάκκου από μεσημβρίας πρός 

βορράν έκτεινομ.ένου εις τό κέντρου περίπου της θέσεως ταύτης. Ώς καθ’ έ’κά- 

στην έ'ποαττον ούτω καί την ημέραν έκείνην έπεσκέφθην περί τάς τέσσαρας 

μετά μεσημβρίαν τον της ανασκαφείς τόπον. Εδρον δέ τόν Στράκ κατηφί, 

έπιστατοΰντα την άνασκαφην. Τόν ηοώτησα περί, τοΰ αιτίου τΐίς άθυμίας του, 
καί έμαθον παρ’ αύτοΰ δτι ,όλίγας σχεδόν έλπίδας έτρεφε περί άνευρέσεως 

λειψάνων τοΰ άρχαίου Διονυσιακού θεάτρου, διότι κατά τάς καταμετρήσεις 
αύτοΰ εις τό βάθος περίπου δύο μέτρων έπρεπε νά άναφανώσι τά εδώλια τοΰ 

θεάτρου, καί έν ω ηάνασκαφη τοΰ λάκκου εΐχεν η'δη προχωρήσει εις βάθος 
περίπου δύο μέτρων ούδέν εϊσέτι ί'χνος είχε φανη. Τούτου ένεκα έσκέπτετο ό’ 

Στράκ έντός ολίγου νά διατάξη την διακοπήν της άνασκαφης ώς μάτην κρ- 

πιάζων και άδίκως δαπανών. Έν φ δέ τοιαΰτα πρός εμέ έλεγε, προσεκληθη 

ύπό εργάτου νά καταβ$ εντός τοΰ λάκκου, ΐνα ί'δη μέγαν τινά λίθον 8ν εΐ

χεν άνεύρει. Ιίατέβημεν άμφότεροι έντός τοΰ λάκκου καί καθαρίσαντες τών 

χωμάτων τον λίθον έπείσθημεν εύθύς δτι ό λίθος ουτος τών πωρίνων εις 
Πειραιά άνορυττομένων άπετέλει μέρος τών εδωλίων τοΰ άρχαίου θεάτρου 

καί δτι είχε διασωθώ εις την άρχικην του θέσιν. Περιττόν νομίζω νά περι

γράφω ένταΰθα την άγαλλίασιν καί τόν ένθουσιασμόν τοΰ άγαθοΰ γέροντος 
ώς καί τόν έμόν, τοσοΰτον μόνον λέγω δτι καθίσας ό Στράκ έπί τοΰ εδωλίου 

μετά συγκεκινημένης φωνής εΐπεν— Ιδού είκοσι παρηλθον περίπου εκατον
ταετηρίδες άφ’ δτου ούδείς θνητός έκάθησεν έπί τοΰ εδωλίου τούτου, έφ’ οΤ 

πάλαι βεβαίως εις τών ενδόξων τών Αθηνών κατοίκων καθημενος, έθαύ-
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j/.αζ® κκ'ι έπεκφότες τχ αριστουργήματα τοΰ Αισχύλου, τοΰ Σοφοζλεους καί 

■τοΰ Εύριπίδου.»

Καθα γραφουσιν ήμϊν έζ. Χαιρωνείας ή έν τφ έκ.κ.αθάρισθέντι περιβόλφ 

τοΰ αυτόθι λεοντος σκάφη ποός άνεύρεσιν των.οστών των έν τ^ μάχγ πε- 
σόντων εξακολουθεί επιστασία: τοΰ εφόρου των Αρχαιοτήτων κ. Π. Σταμα- 

τάκη, μέχρι δέ τής 25 ’Ιουνίου ανευρέθησαν τά όστΚ 107 νεκρών, Οί νεκροί 

εισι τεθαμμένοι έν τρισί τμήμασι στοιχηδόν κατά την τάξιν καθ’ ην όρθιοι ή · 

γωνίσθησαν, έκαστον δέ τμήμα άποτελεϊται έκ στοίχων έξ. Έν τω άπο- 

καλυφθεντι όλοτελώς πρωτω τμήματι άνεκαλύφθησαν έβδομήκοντα επτά, 

ήτοι έν τφ α'. β'. γ'. και δ', στοίχοι άνά 15, έν τφ ε'. 9 καί έν τφ ς*'.  8. 

Οι λοιποί τριάκοντα άνευρεθηταν έν τφ S', τμ,ήματι ένθα η σχαφή πρού- 
χωρησε καδετως. Ουτω γνωστού δντος ατι κάτωθεν τοΰ λεοντος τής Χαι- 

ρωνειας είσί τεθαμ.μενοι οί 300 ταϋ ίεροΰ τών Θηβαίων λόχου, υπολεί
πονται άνευρεθεντων ηδη 107 νεκρών εϊσετι 193. Μετά τών νεκρών όπλον 
ουδεν εύρεθη· καί τοϋτο είναι λίαν φυσικόν, μόνον κομβία τινά καί τινες 

στλεγγίδες αΐτινες δμοιαι κατά τό σχήμα μέ τάς γνωστάς τοιαΰτας έχουσι 

περιέργως και βάσιν,

— Παρά την θεσιν Κασοπητρας έν Κέρκυρα, δ Ευστάθιος Πηγής καλλιερ- 

γών τά ζτήμά ταυ άνευρεν έν αύτφ τεσσαράκοντα περίπου τεμάχια πήλινων 

«γαλματίων, τά όποια παρέδωκεν εις την αστυνομίαν. Έξετασθέντων δέ τών 

τεμαχίων τούτων παρά τοΰ καθηγητοϋ κ. I. 'Ρωμανού ώρίσθη η εποχή αυ
τών είς διακόσια περίπου έτη π. X. καί ότι εισι κατασκευές κερκυραϊκής,

— Ορό όλίγων ημερών άνευρέθη έν Ίθάκγ, έν θέσει Πόλις, ένθα υπάρχει 

λιμενίσκος κατά τό βορειοδυτικόν μέρος τής νήσου, επιγραφή παναρχαία 

γεγραμμένη βουστροφηδόν είς επτά στίχους. Τό έπί τών εκκλησιαστικών 
καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουργείου, άμα πληοοφορηθέν περί τούτου, 

έαπευσεν αμέσως νά δώση τάς Ανηκούσας διαταγάς καί οδηγίας περί τήζ 
διατηρήσεως καί προφυλάξεως τής επιγραφές ταύτης, ητις είναΙ έκ τών 

σπουδαιότατων. Έ7.πίζομεν δέ προσεχώς νά δυνηθώμεν ν’ άνακοινώσωμεν 
τοϊς άναγνώσταις ημών πληρεστέρας ειδήσεις έπί τής λίαν ένδιαφερούσης 
διά την αρχαιολογίαν άνακαλύψεως ταύτης.

— Κατ’ αύτάς τό Μουσεΐον τοΰ Βαοβακείου έπλουτίσθη δι’ ωραίου λιθίνου 

άγαλματίου προερχόμενου έκ Σπάρτης ουτινος δυστυχώς λείπουσιν οί πόδες. 

Παριστάνει δέ τον Πάνα δστις όρθιος κρατεί διά μέν τής άριστεράς χειρός τήν 
σύριγγα, φέρει δέ την δεξιάν έπί τοΰ στήθους δπερ είναι κεκαλυμμένον διά 
δέρματος. Ή παοάστασις τοΰ Πανός είναι ώς αί συνήθεις τών τοΰ θεοΰ τούτου, 

δηλαδή ή μέν ρίς αύτοΰ είναι πεπλατυσμένη, τά δέ χείλη έξεχαυσι καί δ 

πωγων βαθύς. Ύπό τά ώτα δέ ζρέμανται αί παραφυάδες έκεϊναι αί τοϊς κατά 

πρώτον θεωμένοις ώς ενώτια φαινόμενα:. Τό ΰύος τοΰ άγαλματίου είναι 0,26.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

; Την 11 Ιουνίου ήοξαντο, ώς προηγγέλθη, αί εξετάσεις τής ενταύθα σχο

λής τών Απόοων παίδων παρισταμένων πλήν άλλων φιλομούσων . έν αύταΐς 

τον Μητροπολίτου ’Αθηνών κυρίου Προκοπίου καί τοΰ ύπουργοΰ τής Παιδείας 

κ. Νικολάου Μαυροκορδάτου. Ό έφορος τής Σχολής κ. Ά. Διομήδης Κυρια

κές έξεφώνησεν τό εξής λογίδριον :

ΙΙατιερωίατε Μηϊ^οηοΜτα, Κι^ιε'Ί'ποιγγε1.

Σήμερον άρχόμεθα συν θεω τών έτησίων εξετάσεων τής Σχολής τών ’Απόρων Παί- 
δων. Μετά πολλής δ’ εύχαριστήσεως βλέπομεν ένταΰθα τιμώντας διά τής παρουσίας 
των τάς εξετάσεις ταύτας καί τής έκκλησίας τον προϊστάμενον καί τον τής Παιδείας, 
ώς πρόδηλον άπόδειξιν, ότι καί έκζλησία και πολιτεία έπεδοκίμασαν καί έπιδοζιμάζουσι 
τό φιλάνθρωπον τοϋτο έργον, τό όποιον άνέλαδεν ό φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός»/ 
Πραγματικός ήτο ώραία ή ιδέα τής συστάσεως τής σχολής ταύτης, ήτις ήλΟεν εις πλή- 
ρωσιν σπουδαίας κοινωνικής άνάγκης. 'Η τάξις αίίτη τών ’Απόρων Παίδων εντελώς 
άμόρφωτος και Απαιδαγώγητος μένουσα, έχρησίμευε συνήθως ώς ή σχολή, έξής έξήρ- 
χοντο ε’ις τήν κοινωνίαν οί επικινδυνότεροι άνθρωποι. Και φυσικώ τω λόγφ τί ήδύνα- 
το άνδρούμενος νά άποβή ό άπορος π'αίς, δστις ώς απόκληρος τής τύχης ριφθείς είς 

ί τήν κοινωνίαν, ουδέποτε ήκουε συμβουλήν τινα, ουδέποτε έδιδάσκετο και ώδηγείτο εις
τό αγαθόν ·, Εύτυχώς ή σχολή τών απόρων παίδων ή υπό τοΰ «Παρνασσού» μέν 'ιδρυ- 
θεϊσα. υπό δέ τής Κυβερνήσεως καί τής κοινωνίας ύποστηριχθείσα, άνέλαδε τήν φρον
τίδα ταύτην, δίκην πατρός καί μητρός, νά έκπαιδεύση καί μόρφωση τήν τάξιν ταύτην 

ή κατά τό δυνατόν. Ώς εύρισκόμενοι έν ΆΟήναις, τή πόλει τω·ι γραμμάτων, θά ήτο πε-
■ ριττόν νά ζητήσωμεν νά άποδείξωμεν τήν αξίαν και τήν ευεργετικήν επί τόν άνθρωπον

έπίδρασιν τής έκπαιδεύσεως. 'Η καλή έκπαίδευσις φωτίζει τήν διάνοιαν καί μορφώνει 
τό ήθος τοΰ Ανθρώπου. “Ίνα δέ έπεκταθώσι τά ευεργετήματα ταΰτα καί ε’ις τούς έν 
ταϊς έπαρχίαις απόρους παΐδας, έφρόντισεν ό «Παρνασσός», καί έν διαφόροις πόλεσι τών 
έπαρχιών νά ίδρύση τοιαύτας σχολάς. Οΰ μόνον δέ τοΰτο έπραξε, αλλά, επειδή οί άπο
ροι ουτοι παϊδες μένοντες άστεγοι και κοιμώμενοι τήδε κακεΐσε καί κατά τήν δγείαν 
έδλάπτοντο, καί ηθικώς έφθείροντο, συνέστησεν ό «Παρνασσός» τή γενναία συνδρομή 
φιλάνθρωπων πλουσίων και έν γένει τών πολιτών τής πρωτευούσης καί ΰπνωτήριον 
χάριν αυτών, συμπληρών δετήν περί τών παίδων τούτων πρόνοιαν, σκέπτεται νά συ- 
στήση καί τεχνουργεϊον, έν ω νά μανθάνωσι καί τέχνην τινά, ώστε νά δύναντάι τι- 
μίως νά έργάζωνται έν τή κοινωνία.

Κατά τό παρόν έτος ένεγράφησαν μέν περί τούς 400 απόρους παίδας εις τούς κα
ταλόγους τής σχολής ταύτης, έφοίτησαν δμοις όπωςοΰν τακτικώς μόνον περί τούς 200. 
Διαιρούνται δέ οί μαθητευόμενοι είς τρία τμήματα, διδασκόμενοι ύπό τριών καλών δι- 

| δασκάλων τών κκ. Κ. Τσαλίκη, Σ. Οικονόμου καί Μ. Παυλίδου, βοηθουμένου ύπό τοΰ
> κ. Δ. Καραοα. Τά μαθήματα, α διδάσκονται, είναι Ιερά ιστορία και κατήχησις, άνά-

γνωσις, γραφή, αριθμητική, στοιχειώδης γεωγραφία, έλληνική Ιστορία καί μουσική. 
Τήν τελεύταίαν διδάσκει από τριών έτών δωρεάν ό κ.’Έννιχ, προς δν έζφράζομεν δη- 

• μοσίφ τάς ευχαριστίας ημών. Όμοίαις εύχαριστοΰμεν καί τόν παν. αρχιμανδρίτην κ.
κ Εύγ. Δεπάσταν, δστις παραζληθείς παρ’ ημών άνέλαδε τήν έξομόλόγησιν τών άπορων
ΐ παίδων . καί πολλάκις άπέτεινε προς αύτούς σωτηοίους πατρικός συμβουλάς και έστήριξεν
L έν τή εύσεβεία· διότι ή σχολή ημών δεν ζητεί μόνον τόν νοΰν νά φωτίση τών μαθη-.
ί τών τούτων, αλλά καί τήν καρδίαν των νά διαπλάση, "να μίαν ημέραν γίνωσιν εύσε-

βε ΐς καί χρηστοί πολΐται. 'Ότι δέ τοϋτο κατορθοί ήδη ή σχολή ημών και έν γένει ήο- 
χισέ νά άποφέρη καλούς καρπούς τή κοινωνίφ, δεικνύουσι πολλοί νέοι (περί τούς 70 
τόν άριθρ,όν, ώς μαρτυρεί ή έπισυνημμένη ώδε σημείωσις) οΐτινες έν αύτή λαβόντες τήν 

ί μόρφωσίν τοιν, ζώσι σήμερον έν τή κοινωνίφ ώς χρηστότατοι τεχνΐται ή έπαγγελμα-
ί τίαι. Πριν καταπαύσω τόν λόγον, οφείλω νά έκφράσω τάς ευχαριστίας ήμών πρός τόν
ί ιατρόν τής σχολής κ. 1. Βάμβαν δστις προθυμότατα έπεμελήθη τής ϋγείϊ.ς τών άπο-
; ρων παίδων κατά τό λήξαν έτος.



502 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ιδού δέ καί ή έν τώ λόγω τοΰ κ. εφόρου ύποδηλουμένη σημείωσις.

Άπό τοϋ 1875 ή'ρξαντο άποφοιτώντες παϊδες έκ τής έν Άθηναις σχολής 

τών άπορων. Μέχρι τοΰ 1879 άπεφοιτησαν 70 πεοίπου μαθηταί οϊτινες έΐ- 
ναι άποκατεστημενοι ένώ.πρότερον μετήρχοντο έ’ργον τυχαϊον, ώς τό της στιλ*  
βωσεως τών υποδημάτων ή τής μεταφοράς δψών ή τό τής πωλήσεως εφη

μερίδων. ■

Έκ τών άποφοιτησάντων τούτων παίδων, σήμερον δύο μέν προσελή- 

φθησαν ύπό τοϋ Συλλόγου ό μέν Δημ. Καραβάς ώ; βοηθός τοϋ διδασκάλου 
τοΰ α' τμήματος τής σχολής, ό δέ Κ. Πετρόπούλος ώς επιστάτης τοϋ ανα

γνωστηρίου τοΰ Συλλόγου, τεσσαρες έζακολουθοΰσι τά περαιτέρω μαθήματα 

των τρεις μεν εις τό γυμνάσιου (Μιχ. Εύσταθίου, Άνδρ. Τσιδάκης καί Εεν. 
Σωχου), εις ό Δημ. Ορφανός εις τό Πολυτεχνείου σπουδάζων μηχανικήν, είς 
δέ ό Β. Πολίτης είσήχθη είς τό ορφανοτροφείων Χατζηκώστα φροντίδι τής 

κοσμητείας. Τρεις ύπηρετουσιν είς τόν στρατόν ό μέν Γ. Μπρεθανάση; είς τό 
πεζικόν, ό δέ Ν. Δαμπρόπουλος είς τό μηχανικόν ώς ύποδεκανεύς καί ό Βλ. 

Ααμπρόπουλος είς την χωροφυλακήν, είς δέ ό Στ. Καλλέργης υπηρετεί ώς 

ναύτης είς τό πολεμικόν ναυτικόν, έν τή άτμοημιολία Π.1>ιζα.ύζ>α.

Δέκα είναι άποκατεστημενοι είς τά χωρία Καστανιά, Λαύκα, Μπάσι 

καί Μπουζί τής Κορινθίας ώς γεωργοί οί Δημ. Τσενεράλες, Κ. Ζηλεμένος, Β. 

Κοράκης, I. Ζηλεμένος, Κ. Αιμπερόπουλός, Άθ. Καρκβάς, Ν. Καραβάς, Δημ. 

Μουστακούνης, Άλ. Τριανταφύλλης καί έτεροι τέσσαρες ώς παντοπώλαι η 

μεταπράται είς τά αύτά χωρία καί ιδίως είς Καστανιάν, ούτοι: Δημ. Σκορ- 
δας, Α. Στριψιάνης, Παν. Μπούρης, Γ. Δϊγένης, Ούτοι δέ πάντες φροντίζουσι 

καί άποστελλουσιν είς την σχολήν τακτικώς τούς έκ τών χωρίων εκείνων τής 
Κορινθίας ερχομένους είς ’Αθήνας πολυπληθείς παΐδας. Εις δ’ είναι σταφιδο- 

γεωργός έν Πάτραις ό Α. Πανόπουλος. Τέσσαρες είναι παντοπώλαι καί μετα
πράται εδώ καί έν Πειραιεΐ οί Βασ. Νικολόπουλος, Θ. Βασιλείου, Ίω. Γομβά- 

κης, Δ. Ντόκος, έτεροι δέ πέντε μικρέμποροι, ών είς καί μυροπώλης ενταύθα, 

Κ. Μαλάμος, I. Ποάπας, Β. Πραπόπουλος, Σ. Καλλίλας, Σπυρ. Βασιλείου. 
Δύο οί Χρήστος Λουκάς καί I. Καλαμάρας είναι λαχανοπώλαι έδώ, δύο δ*  

έτεροι δ Βασ. Φραντζεσκάκης καί Σ. Ζήλος κρεοπώλαι ομοίως ενταύθα. Ευ- 
λουργούς δ’ έ'χομεν επτά έν οίς οί Κωνστ. Ντεμέλης, Ίω. Παπανικολάου, Γ. 

Μπογιαντζάκης, Π.,Χαρλάφτης, Μιχ. Σωχου, Π. Κουκουλετάκης ενταύθα, ό 
δ’ Ευθύμιος Δαμπρόπουλος είς Καστανιάν. Κτίστας δ’ έ’χομεν δύο άμφοτέ- 

ρόυς ενταύθα τούς έκ Καστοριάς της Μακεδονίας Γ. Αλεξίου καί Άπ. Πέ
τρου, σιδηρουργόν ένα τόν I. Μανιμάνην, ράπτην ένα τόν 1. Φεοχάρους, υπο

δηματοποιόν ένα τόν Ν. Λέλον, στοιχειοθέτην ένα τόν Κ. Μανιμάνην, βιβλιο

πώλην ένα τόν Β. Νικολάου, λιθοξόον ένα τόν Ά. Λάβδαν., διανομέα έφη- 
μερίδων ένα τόν Κωνστ. Παναγόπουλον πάντας ένταϋθα. "Ετι δέ δύο βοηθούς 

γεωμέτρου περιοδεύοντας.τούς Ματθαίον Βρίλλην, Σωτ. Λαμποόπουλον. Πέντε 
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είναι ύπηρέτκΐ εμπορικών γραφείων καί καταστημάτων ένταυθα, οί' Κ. Κων- 

σταντόπουλος, Δ. Παπαδάκης, X. Κουτσούρης, Ματθ. Γρηγοράκης, Γεώρ. 

Καύκαλά;' είς ηθοποιός ό Σπυρ. Δημητρακόπουλος έν τφθιάσφ τού κ. Άλ'έξιά- 

δου, δύο δ’ είναι έμποροΰπάλληλοι ό μέν Άντ. Δεσίπρης έκ Τήνου έν Βλαχία, 
ό δέ. Άπ. Φραγκούδης έκ Κορίνθου έν Καλκούττα. Τρεις τέλος μένουσιν έτι 

έν τή άγόρα ώς όψοφόροι άπαντες Κορίνθιοι, ό Δ. Μπουρνέζος, Κ. Μπουρνέ- 

ζος καί Γ. Καρακούσης.
Αί δ’ έξετάσεις έξηκολούθησαν ύπό την έποπτείαν τής εξεταστικής έπι» 

τροπής συγκειμένης έκ τών μελών τοϋ Συλλόγου αρχιμανδρίτου Ευγενίου Δε- 

πάστα καί Στεφάνου Ίωαννίδου.

Πάρουσιάσθησαν δ’ είς αύτάς έκ μέν τών 30 μαθητών τοϋ Γ' τμήματος 

πέντε οί εξής, οίτινες καί έ'λαβον τό πρόσηκον έκ της Σχολής απολυτήριον 
Κυριάκός Θεοδώρου έξ ’Ηπείρου, σοβατζής, μέ βαθμόν Α.

Κωνστ. Παρασκευόπουλος έκ Γορτυνίας, έφημεριδοπώλης μέ βαθμόν Α. 

Μέλ έτιος Σταύρου έξ Ηπείρου κτίστης μέ βαθμόν Α.

Νικόλαος Ναύτης έξ Αθηνών ράπτης » α.

Γεώργιος Γαληνός έκ Κρήτης έργάτης » α.

Πάντες ούτοι οί έξετασθέντες καί άπολυθέντες μαθηταί συνέταξαν έκαστος 

λίαν έπιτυχώς γεωγραφικόν χάρτην της 'Ελλάδος. Οί λοιποί μαθηταί τοϋ 

τμήματος τούτου έδηλωσαν δτι θέλουσι παραμ.είνει είς την σχολήν καί ούτω 
δέν ύπεβλήθησαν είς δημοσίας δοκιμασίας.

Έκ τών 30 ομοίως μαθητών τοϋ Β' τμήματος πρ.οσήλθον καί έξητάσθη- 
σαν 26, έξ ών 22 προύβιβάσθησαν, έκ τούτων δ’ οί άριστεύσαντες είσι

Π. Διαλινός ύπηρέτης έκ ΙΙάρου
Δ. Κούγιας εφημεριδοπώλης έξ Άνδριτσαίνης

Μ. Καθρήπτας λιθοξόος έκ Τήνου

Λ. Μουσοϋ ύπηρέτης έκ Σπετσών
Ήλ. Κυριαζόπουλος εφημεριδοπώλης έκ Γορτυνίας

Έκ τών 36 μαθητών τών άποτελούντων τήν β' τάξιν τοΰ α' τμήματος

προσήλθον 31 είς έξετάσεις έξ ών προύβιβάσθησαν μέν 19 ήρίστευσαν δέ 

οί εξής:'.

Δημήτριος Μαράθίας ύποδηματοσμήκτης έκ Μεγαλοπόλεως 
Χαρ. Γε,ωργακόπουλος » έξ Άνδριτσαίνης

Δημήτριος Κολλιοΰ όψοφόρος έκ Κορίνθου

Ιωάννης Γιαννόπουλος εφημεριδοπώλης έκ Γορτυνίας
Οί δέ’13Ο μαθηταί περίπου τής α' τάξε ως τοϋ τμήματος τούτου δέν 

προσήλθον είς έξετάσεις άτε κατ’ ιδίαν δοκιμαζόμενοι ύπό τών διδασκάλων.

Μετά τάς εξετάσεις έγένετο διακοπή μαθημάτων τής σχολής μέχρι τής 

1 3 Ιουλίου.
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Ίο υπουργεϊον τής Δημοσίας Έκπαιδευσεως έξέδοτο την έζής εγκύκλιοί 

πεοί τοΰ περιόδικοΰ τοΰ Συλλόγου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ KAI ΤΗ2 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρδς τοΙ>ς κκ. γιριγασιάρχας χα'ι σχο-ίάρχας.

Καί άλλοθέν καί έκ τής ύπ’ άριθ. 651 εγκυκλίου τοΰ καθ’ ήμδς υπουρ
γείου, τή 8 ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε δτι ό ενταύθα φιλολο

γικός σύλλογος Πχρνασρδς εκδίδει, χάριν τής κοινής ώφελείας, συμφώνώς δέ 

καί πρός 
γου. Έν τοότφ καταχωρίζονται λόγου άζιαι διατριβαί καί πι 

πάροχοι

τήν αποστολήν αύτοΰ περιοδικόν σύγγραμμα φερώνυμον τοΰ συλλό- 

ηικίλων γνώσεων 
έργα λογίων. Έπιθυμοΰντες χάριν τής έκ τής έκδόσεως 

αύτοΰ ώφελείας νά ένισχυθη κατά τό δυνατόν αύτό, έθεωρήσαμεν δτι συμ

βάλλεται ίκανώς εις τοϋτο ή έν αύτω καταχώρισις διατριβών καί σημειώ

σεων περί αρχαιολογικών άνακ,αλυψεων, περί λειψάνων αρχαίων ηθών καί εθί
μων σωζου,ένων αύτουσίως η καί κατά τύπον καί παραλλαγής έν ταϊς νΰν 

συνηθείαις τοΰ ιδιωτικού καί κοινωτικοΰ βίου,περί λέξεων καί δρων έν τίί δια- 
λέκτφ τοΰ κοινοΰ λαοΰ διατηρούμενων έν τυπω παροιμιών η αξιωμάτων.. Ή 

διά περιοδικού διακοίνωσις τοιοότων αντικειμένων, παρέχει άφορμήν άλλως 

καί τοΐς λογίοις εις περαιτέρω έρευνας καί εξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέ
σεων τών διαφόοων κοινοτήτων καί τοΰ εθνικού βίου, σώζει δέ ταϋτα καί 

τοΰ έζαφανισμοΰ εις 8ν ό χρόνος καί ή δσημερκι έπισνμβαίνουσα μετατροπή 

τής βιώσεως τά καταδικάζει.

Οί προαιρούμενοι ΐνα καί οΰτω χρήσιμον την φιλομουσίαν καί ικανότητα 
αυτών καταστησωσι θελουσι στελλει τα εκαστοτε εις γνώσιν αύτών περιερ- 
χόμενα όπωςδήποτε τοιαΰτα ευρήματα κατ’εύθεϊαν πρός την έπςστασίαν τής 
έκδόσεως τοΰ οΰτωσί συσταινομένου περιοδικού ό Παρτασσός.

Έν ΆΟήνΐ'.ς τ-zj 23 ’Ιουνίου 1880.
Ό Ύχουρρδς

Ν. μαϊροκογλατος.

Άπεβίωσεν έν Άθήναις ό γηραιός διδάσκαλος καί παλαιός γυμνασιάρ

χης Χρ^βτος Κάφας μέλος τοΰ Συλλόγου επίτιμον άπό τοΰ 1870. Ή 
εφορία άπέστειλε τοϊς υίοϊς αύτοΰ τά συλλυπητήρια τοΰ Συλλόγου.
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