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ΜΟΝΤΕΣΚΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΟΪΣΣΩ.

Έπανάστασις καλείται κατ’έζοχην έντρ νεωτέρ^ ίστορίι^ η ισχυρά εκεί
νη κίνησις καί άναστάτωσις τών πνευμάτων, τελικόν ττίς οποίας συμπέ
ρασμα ύπηοξεν η κοινωνική και πολίτικη μεταβολή, έν Γαλλία τδ πρώτον, 
άλλ’ ητις ύπερβάσα τά γαλλικά όρια, διεδόθη άνά πάσαν την Ευρώπην, 
άνατρέπουσα καί μεταμορφοϋσα τδν κόσμον . τοϋ παρελθόντος, νέαν δέ 
έγκαινίζουσα τάζιν πραγμάτων έν. τφ βίω τ·ης'άνθρωπότητος, Ή έπανά- 
στασις αυτή, άπδ μακροϋ χρόνου έγκυμονουμένη καί ύποθαλπομένη, άπε- 
καλύπτετο ύπδ την οριστικήν αύτης έμφάνειαν περί τά τέλη τοΰ δεκά- 
του όγδοου αίώνος, ώς ή έπίσημος άνακηρυξις νέου δικαίου,, συνφδά τω 
δποίφ έμελλον νά διαορυθμισθώσι και νά δργανωθώσιν αί ποικίλαι- $θικαί 
και πολίτικα! σχέσεις της κοινωνίας. Πότε ή'ρξατο άποκαλυπτουσα τδν κυ
ριαρχικόν λόγον και την μέλλουσαν αύτνΐς δράσιν έν τγ ίστορίιγ ; ’Αφ’ ίς 
στιγμής δ Μακιαβέλλης, έξεγειρόμενος κατά της πολίτικης θεωρίας τοΰ 
μέσου αίώνος, άνεκάλει είς την ζωήν τά εί'δωλα τ·ϊ}ς άρχαιότητος, άφ’_ 
ης στιγμής ό Λούθηρος άνηγόρευε τδν λόγον, τδ προσωπικόν κριτή
ριου πάντων τών πραγμάτων, ώς θεμελιώδες δόγμα έν τφ κόσμφ τοϋ 
πνεύματος, δ δέ Ουγων Γρότιος, ύπδ τάς αύτάς άρχάς, άνεκηρυττε βάσΊν 
της κοινωνίας και αφετηρίαν αύτίίς τάν έλευθέραν βούλησιν τοϋ. άτόμου, 
ουτω δέ νέον δίκαιον διετυποϋτο κα! ένεκαινίζετο, δσημέραι μεταγγίζομε, 
νον άπδ τών βιβλίων της έπιστημης και της θεωρίας είς την συνείδησιν 
της κοινωνίας και της άνθρωπότητος, η έπανάστασις ητο νίδη τετελεσμέ
νη, κα! μόνον άπγιτεϊτο εξωτερική τις άφορμη πρδς πληρη αύτης άποκά- 
λυψιν και πραγμάτωσιν. Τδ νέον τοϋτο δίκαιον έβασίζετο έπ! της. έλευ- 
θερίας, της ίσότητος και κοινωνικότητος τοϋ" άτόμου, γενεσιουργών άο- 
χών, έχουσών τάς ρίζας αύτών έν αύτγ τγ άνθρωπίνγ φύσει, έζελισσο- 
μέν,ων δέ έν τγ ιστορική έξελίξει τοΰ πνεύματος. Παγκόσμιον δίκαιον δ'ν, 
ούτε προσωπικόν μόνον $το, η δίκαιον ιδιαιτέρας τάξεως, ώς έν τγί άρ- 
χαί^ Άνατολγ, ού'τε μιας πόλεως, φυλής η έθνους, ώς έν Έλλάδι κα!

1 ’Απόσπασμα έκ τοδ κατά τάς ήμίρας ταΰτας έκδοΟησομένου συγγράμματος «Φυσικοί 
Δικαίου»,
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Ρώμη, ού'τε του ισχυρότερου, ώς $το το άρχαϊος γερμανικόν δίκαιον, 
ούτε έκ τοϋ άλλου κόσμου, ώς άτο τό κατά τόν μέσον αιώνα ίσχυον 
χριστιανικόν δίκαιον, άλλ’ ητο δίκαιον κατ’ εξοχήν άνθρώπινον, έχον 
την άρχην αύτοΰ έν : τη άνθρωπίνη φύσει και συνειδησει, άνευ διακρί- 
σεως άτόμου, φυλής η έθνους. Καί η νέα αυτή περί δικαίου θεωρία, 
άφορώσα ούχι είς τό εθνικόν δίκαιον τών λαών, άλλ’ είς τό ιδεώδες δί
καιον, τό έά τών αιωνίων νόμων άπορρέον, άπεκαλύπτετο κατ’ εξοχήν 
διά της κοινωνικής συνθήκης, βασιζομένης έπί της έλευθέρας βουλησεως 
τοΰ ατόμου, είς πολιτικήν κοινωνίαν εισερχομένου. Ούτως άνηγορεύετο ώς 
καθολική άρχη έν τρ έπιστημη η έλευθέρα βούλησις, είς την καταστρε
πτικήν της οποίας δύναμιν έμελλον νά ύποκύψωσιν άπαντα τά τέως κα
θεστώτα, καθ’ ην στιγμήν ό δαίμων της μεταβολές, καταλαμβάνων τό 
άνθρώπινον πνεύμα, άπό τοϋ ύψηλοΰ όρους της σκέψεως και της ιδέας έ- 
δείκνυεν αύτω νέον κόσμον, ξένους γοητευτικούς ορίζοντας άγνωστων χω
ρών, πρός την κτησιν τών οποίων έβάδιζεν, άλλ’ ώφειλε νά διέλθη διά 
προσευχής καί νηστείας, διά ποικίλων περιπετειών καί δοκιμ,ασίας.

Ό κόσμος τοϋ πνεύματος εινε τελειοτέρα έξέλιξις διά της ιστορίας τοϋ 
φυσικοϋ κόσμου. Καθώς η σύγχρονος γεωλογική κατάστασις εινε τό συμπέ
ρασμα μακρών φυσικών έπαναστάσεων καί άύλοιώσεων μ-έχρι της οριστικής 
αύτοΰ διαμορφώσεως,ούτω και έν τη φυσιολογική καταστάσει τοΰ κόσμου 
τοΰ πνεύματος έπρεπε νά έπέλθωσι ποικίλαι μεταβολαί καί έξελίξεις,μέχρι 
της συγχρόνου αύτοΰ διαμορφώσεως- ριζική καταστροφή τοϋ φυσικοϋ η ηθι
κού καθεστώτος εϊνε κατ’ άνάγκην η άφετηρία παντός νέου κόσμου·, δ 
άνθρώπινος λόγος δέν εϊνε πάντοτε δ κυρίαρχος τών ημετ.έρων πράξεων, 
ούδ’ η ελεύθερα βούλησις τών άτόμων και τών λαών, παραφερομένων συ
νήθως έκ τών ελατηρίων τοΰ πάθους και τοΰ συμφέροντος, άτινα άντιτί- 
θενται είς την έγκυμονουμένην νέαν ιδέαν. Ούτως η έπανάστασις εϊνε 
φυσικός καί ηθικός νόμος, άναπόφευκτος έν τί) μορφώσει τοΰ καθολικού 
παντός, άναπτύσσουσα νέους ορίζοντας, και έγκαινίζουσα νέα ιδεώδη έν 

τφ βίφ τοΰ πνεύματος.
Εϊπον δτι τό νέον τοϋτο δίκαιον, τό σχόν την οριστικήν αύτοΰ έξέλι- 

ξιν'καί άποκάλυψιν διά της γαλλικής, έπαναστάσεως, ητο αληθώς νέον, 
ούδέποτε μέχρι της στιγμές έκείνης διατυπωθέν έν τη έπιστημη καί έν 
τη ίστορίφ δίκαιον, άπόρροια της έλευθέρας βουλησεως, ώς τό άπεκάλε- 
σεν δ πρώτος αύτοΰ θεωρητικός Ούγων Γρότιος" καί τό δίκαιον τοϋτο,τεϊνον 
νά μεταβάλη την φύσιν της κοινωνίας, διά της νέας διαλεκτικής αύτοΰ 
έ'διδεν ίσχυράν ώθησιν είς την σταδιοδρομίαν της ιστορίας, είς την νέαν 

σκέψιν τών πνευμάτων, είς την έπανάστασιν.
Ή άρχαία κοινωνία έβασίζετο έπί τοΰ προνομίου καί της διαιρέσεως* η 

διάκρισις τών τάξεων, δ διχασμός τών κοινωνικών ομάδων, αί άντιθέ®®^

καί η δυσπιστία τών λαών άπετέλουν τό ιδιωτικόν καί δημόσιον αύτών 
δίκαιον. . Ούδέποτε η κοινωνία εκείνη ύψώθη είς την άληθη περιωπην. τοΰ 

.άνθρωπίνου προορισμού- αί έλεύθεραι πολιτεία', της άρχαιότητος η σαν αύ- 
στηραί άριστοκοατίαι, άποκλείουσαι πάντα ξένον καί βασιζόμεναι έπί της 
δουλείας, ούτε δ’ έν Άθηναις, ούτε έν Ρώμη, ταϊς δύο κοσμοπολίτικωτέ- 
ραις πολιτείαις της άρχαιότητος, ύπηρξε ποτέ πάλη καθολικωτέρων κοι
νωνικών συμφερόντων, άλλ’ αύτό τοϋτο, πάλη συμφερόντων τάξεως, ζη- 
τούσης ν’ άνατρέψη την καθεστηκυϊκν, έπί ιδία ώφελείφ, ήκιστα δ’ άπο- 
βλεπούσης. είς καθολικά ιδεώδη η υψηλότερα συμφέροντα. Παν τούναν- 
τίον έν τούτοις συμβαίνει έν τη νέα κοινωνίφ- άφοϋ δ δρίζων τοΰ άνθρω- 
πίνού πνεύματος ηύρύνθη, κατ’ έξοχην διά τοΰ χριστιανισμού,, συνεληφθη 
δ’ έ'κτοτε πληρέστερου η άνθρωπίνη ιδέα, άνευ διακρίσεως φυλής η έ'θνους, 
ριζική έπανάστασις ητο επόμενον επίσης νά είσέλθη έν ταΐς άπόψεσι της 
κοινωνίας καί τίίς πολιτείας καί τοΰ συνδέοντος. αύ^άς δικαίου, έπανά- 
στασις, ητις άνατρέπουσα τον νόμον καί τούς ψευδείς θεούς τοΰ παρελ
θόντος, έ'θετε τάς βάσεις τοΰ νέου κοινωνικού οικοδομήματος, 'ΆΤηριζο'?· , 
μένου ούχι έπί της διακρίσεως καί της διαιρέσεως, άλλ’ έπί της ενότη
τας καί της άλληλεγγύη? τοϋ νέου τούτου ίστορικοΰ νόμου, δστις δια- 
σπών πάντα έθνικόν καί κοινωνικόν φραγμόν, συνέδεε τούς λαούς έπί τό , 
αύτό έν τη μεγάλη δράσει της ιστορίας. 'Η νεωτέρα κοινωνία εϊνε τό 
συμπέρασμα εύρείας ιστορικής κινησεώς, ριζικόν, δπως μία γεωλογική άλ- 
λοίωσις τοΰ πλανήτου* εϊνε η συνέπεια μακρών έπαναστάσεων καί κλονι
σμών, μεταβαλόντων αύτην καί κατ’ έπιφάνειαν καί κατ’ ούσίαν" αί 
κοινωνίκαί τάξεις, η διάίρεσις τών λαών, αί θρησκευτικά! διαστάσεις, οί 
ψευδείς ουτοι θεοί άποιχομένου βίου, έκλείπουσι, καί νέον δίκαιον, νέα 
θρησκεία,καί νέος πνευματικός δρίζων άναπτύσσονται έν τη δδοιπορίφ τ% 
άνθρωπότητος. Ή παράδοσις καί η σχολαστική ερμηνεία, τό αϋτόσ έίρα, 
ούδέν έχουσι κΰρος έν τη επιστήμη' την άστοολογίαν, την άλχημίαν καί 
τάς θρησκευτικάς προλήψεις διεδέχθη η άστρονομία, η χημεία, η δέ διά 
τών φυσικών επιστημών έπανάστασις έπηνεγκεν. έπανάστασιν έν τη σκέ- 
ψει* ή φιλοσοφία εϊνε αύθυπόστατος πνευματική δύναμις, ούχι δέ θερα- 
παινίς της θεολογίας· ή πολιτεία τό άκρου άωτου της κοινωνικής ερ
γασίας καί συνειδησεως τοΰ άνθρώπου, ούχι δέ θεσμός τις, έλέφ θεοΰ υ
φιστάμενος' καί η κυριαρχία μετεβιβάσθη άπό τοΰ βασιλέως καί τών προ
νομιούχων τάξεων είς την εύρεΐαν ιδέαν τοΰ λαοΰ, τοΰ μεγάλου τούτου 
παράγοντος της νεωτέρας ιστορίας. · ·

"Απασαι αί προηγούμεναι έπαναστάσεις της ιστορίας, εϊπεν δ "Εγελος^ 
άπέβλεπον είς τοπικά μάλλον συμφέροντα, η είς έθνικούς σκοπούς· πρώ
τη η γαλλική έπεζητησε νά μεταρρύθμιση τόν κόσμον.· αί τάσεις αύτ^ς, 
καθαρώς κοσμοπολίτικα!, δρμηθεϊσαι άπό της μεγάλης αρχής τ$ίς ένότη >
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τος καί Αλληλεγγύης τοΰ άνθρωπίνου γένους, άπέβλεπον εις την μεταρ- 
ρύθμισιν καί την άναγέννησιν τοΰ άνθρώπου, ηθικοΰ καί πνευματικού ον- 
τος, ύπερτέρου τόπου καί χρόνου' όταν η έπανάστασις αυτή, έν τινι των 
κρισιμωτάτων στιγμών, έστη είς τδ άκρον άωτον της ιστορικής αύτης 
άποκαλύψεως, πρώτην έσχε σκέψιν νά διατύπωση τδ νέον κοινωνικόν 
σύμβολον της άνθοωπότητος. γΠτο τούτο έ άπδ τοΰ βημ,ατος της γαλ
λικές συνελεύσεως έπίσημος διακηρυξις, τών δικαίων τοΰ άνθρώπου καί 
τοΰ πολίτου, η χειραφεσία της συνειδησεως' καί η προκηρυξις αύτη καθί
στατο μετ’ ολίγον τδ εύαγγέλίον τές εύρωπαϊκης κοινωνίας.

Είπον προηγουμένως τίνος λόγου ένεκα ηΜεταρρύθμισις,εί καί έν Γερμανίά 
τελεσθεϊσα, έφερε καθ’ ολοκληρίαν ευρωπαϊκόν τόπον' τοΰτ’ αυτό ρητέόν 
η'δη καί περί της έν Γαλλία μεταβολής. Ούδαμοϋ της Εύρώπης υπήρχε 
προσφορώτερον έδαφος πρδς έπανάστασιν' άπδ πολλών αιώνων τελέσασατην 
πολιτικήν-αύτης ενότητα ·η Γαλλία,κατέστη έν τών ισχυρότατων κρατών, 
μεγίστην έξασκοΰν έπί τών ύποθέσεων της -Εύρώπης δύναμιν. Κοσμοπολί
τικη γλώσσα, κατανοουμένη έξίσου έν τη αιθούση τοΰ εύγενοΰς, έν τφ 
σπουδαστηρίφ του λογίου, η έν τφ γραφείφ τοΰ έμπορου, η γαλλιχτ) 
γλώσσα ητο η μάλλον κατανοουμένη έκ τών γλωσσών της Εύρώπης. 
"Ο,τι δέ πολλάκις είπεν εις τών μ-εγίστων ποιητώ; της Γαλλίας, έκθειά- 
ζων τούς Πκρισίους τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος, ώς την πρωτεύουσαν 
της άνθρωπότητος, ώς την Ρώμην τών νεωτέρων χρόνων, τοΰτ’ αύτδ 
ισχύει καί περί τών Παρισίων τοΰ παρελθόντος αίώνος, οτι ηδη άπδ τοΰ 
Λουδοβίκου δέκατου τετάρτου καί τοΰ Βολταίρου έθεωροΰντο η μητρό- 
πολις της ευρωπαϊκές κοινωνίας, τδ συνεντευκτηριον πάσης πνευματικές 
έπισημότητος, η πόλις η δίδουσα τδν τόνον έν παντί, καί η ώς έκ τού
του δυναμένη νά συντέλεση είς την εύχερεστέραν διάδοσιν πάσης έφευρέ- 
σεως καί πάσης ιδέας.

Τά προοίμια τές έπαναστάσεως ταύτης ήδόνατό τις νά παρατήρηση 
•ηδη έν άπάσαις ταΐς σφαίραις τές έπιστημης καί τές κοινωνίας,έκδηλού- 
μενα καί έν Γαλλία καί-έν Εύρώπη. "Απαντα τά μεγάλα πνεύματα δια- 
μαρτυρόμενα έρχονται είς ρέξιν πρδς τδ καθεστδς, προαγγέλλοντα νέαν 
τάξιν πραγμάτων, έν η, καθά προεφητευεν-δ-έκ -Νετκπόλέώς φιλόσοφος 
’Ιωάννης Βίκος, οί τίμιοι καί άγαθοί άνθρωποι έμελλον νά καταστώσιν οί 
κύριοι, αύτη δέ θά ·ητο η άΛηθής γυσικη άημοαηατια, πρδς σχηματισμόν 
τές οποίας άπδ αιώνων ηδη είργάζετο η πρόνοια. Ή ’Ιταλία, η ’Αγ
γλία, η Γερμανία δέν άπολείπονται κατά τδ μάλλον καί ηττον τές με- 
ταρρυθμιστικές ταύτης κινησεως έν τη έπιστημη, έν τ^ κοινωνία, έν τη 
πολιτείγ’ η δέ βόρειος ’Αμερική δίδει τδ σύνθημα τές χειραφεσίας ταύ
της, άποσπωμένη τές μητροπόλεως.

Άλλά κατ’ εξοχήν η κίνησις αύτη έκδηλοΰται έν Γαλλία άπδ τών
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Β πρώτων ημερών τοΰ δεκάτου όγδοου αίώνος' δ μέγας βασιλεύς,' δ βασι-
Κ λεύς "Ηλιος, η όπως άλλως έκάλουν αύτδν ταπεινοί κόλακες, τοΰ δποίου’
Κ έν μόνον βλέμμα ηρκει νά παραγάγη ένα τουλάχιστον Ρακίναν, καθά
£ έγραφεν δ D ό 1 i 11 e, άπέθνησκεν, έν χαρά τών υπηκόων του, καταλείπών

ϊ βαθύτατα ί'χνη τές παρακμές καί τές πτώσεως τές Γαλλίας. Διά τόΰ
I συστήματος τές κηδεμονίας είχε κατορθώσει ν’ άπομαράνη πάσαν ζωτι-

ί κότητα καί καρποφορίαν τοϋ γαλλικού πνεύματος, τδ δποϊον ούχί προ

I μακροϋ είχε παραγάγει την μεγάλην εκείνην τοΰ δεκάτου εβδόμου αίώνος
ζ- κίνησιν, άτόπως άποδοθεϊσαν είς τδν Λουδοβίκον δεκατον τέταρτον, ενώ
| τές γενναίας ταύτης πνευματικής βλαστησεως αί ρίζαι πρέπει νά ζητηθώσιν
| εις την έπίδρασιν της προηγουμένης γενεάς καί έλευθερωτέρας πολιτικές,
ΐ καθά τοσοΰτον δρθώς άπέδειξεν δ Buckle1. Ούδείς έτόλμα, ζώντος και
| θανόντος τοϋ μονάρχου, νά έπικρίνη τδ πνευματοκτόνον αύτοΰ σύστημα.
; Ελαφροί τινες έν τφ ΤηΛεμάχω ύπαινιγμοί τοΰ Φενελώνος έρριψαν αύτδν

είς την βασιλικήν δυσμένέίαν'^έταν.. δέ- -έτη-^ινά-^.με_τά τδν θάνατόν του,
§ Άββάς Σαιμπιέρρος, έν τινι συγγράμματι αύτου, φέροντι τδν παράδοξόν 

τίτλον Πο-Ιυσννοδΐα, έν $ διετύπου τδ θέμα τές αιώνιας είρηνης, έτόλμα 
ί νά διαμφισβητηση τά έπί τές δόξης δικαιώματα τοΰ μεγάλου βασιλέως,

έδιώκετο έπισημως άπδ τών τάξεων τές γαλλικές άκαδημείας ώς κα- 
κόβουλρς άνατροπεύς άναμφισβητητου ίστορικοΰ μεγαλείου.

,f Ουτος δ Άββάς Σαιμπιέρρος είνε είς τών πρώτων συγγραφέων, οί σινες
έζητησαν ν’ άνοίξωσι νέους δρίζοντας έν τη πολιτική έπιστημη, προαγ- 
γέλλοντες τδ καταπνέον έν τη ίστορίιη πνεΰμα. ’Εν τφ μ,νημονευθέντι αύ
τοΰ συγγράμματι έζητει εύρείας πολιτικάς μεταρρυθμίσεις, άλλά κατ’ 
έξοχην εκείνο, τδ δποϊον κατέστησεν αύτδν αθάνατον, είνε τδ σχέ- 
διον τές αίωνίας είρηνης καί ευρωπαϊκές "ομοσπονδίας, δ,περ προηγου
μένως έν αύτη τη Γαλλίη, κατά τά υπομνήματα τοΰ Sully, έσκέπτετο 
νά άποκαταστηση έν Εύρώπη Έρρϊκος δ τέταρτος. Δεν άναλύω τά φαν
τάσματα της πολιτικές ιδεολογίας τοΰ άγαθοΰ Άββά' δ,τι παρατηρώ 
μ,όνον είνε δτι τδ έπκναστατικδν τοϋτο βιβλίο'ν ητο σημεϊον τοΰ νέου 
πνεύματος, τδ δποϊον άοξάμενον άπδ τών ποιητικών χιμαιρών τοΰ Φε
νελώνος καί τοΰ Σαιμπιέρρου, έμελλε μετ’ ολίγον νά κατάληξη είςτην 

μεγάλην πραγματικότητα του 1789.
Έπί τά ί'χνη ταΰτα, οί μέν τολμηρότεροι, οί δέ μάλλον έπιφυλακτικοί, 

ηρξαντό βκίνοντες οί μεγάλοι συγγραφείς τοΰ δεκάτου όγδοου άίώνός έν 
Γαλλίη.'Ο Μαρκησιος d’ Argenson, άπδ μεταρρυθμιστικοΰ πνεύματος δρ- 
μώμενος, γράφείτάς « Παρατηρήσεις περί τές γαλλικές κυβερνησεως, » 
ένθα ύπδ κεκαλυμμένην την φράσιν ζητεϊ « δημοτικήν διοίκησιν ύπδ^τήν 

, βασιλικήν αύθεντείαν»,έπικρίνων μετά πικρίας την συγκεντρωτικήν κυβέρ-

1. History of Civilization in England. ' .
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νησιν τνίς πατρίδος του, επιτιθέμενος κατά τής άριστοκρατίκς του γένους, 
εύγενής αύτδς, καί επικαλούμενος την ελευθερίαν ώς την άσφάλειαν τοΰ 
θρόνου και την έγγύησιν της τάξεως.

ΎΠσαν συντηρητικοί ούτοι προ της άρχομένης ηδη έπαναστάσεως. AS- 

τη, έν τω πνευματικω κόσμω τδ πρώτον, εκπροσωπείται ιδίως διά της 
φιλοσοφίας, της γνωστής ύπδ τδ ό'νομα ,Εγχυχ2τ>παι^είας. Ή νέα αυτή 
δυναμις, κατά πρώτον τοσοϋτον τολμηρά παρισταμένη επί τοΰ θεάτρου 

της ιστορίας, τοσοϋτον ισχυρά, τοσοϋτον έπιβάλλουσα, δεσπόζει αμέσως 
των πνευμάτων. ’Άνδρες έξοχοι καθίστανται οί σημαιοφόροι τής· σημαι- 
νομενης μεταβολής' μετά πρωτοφανούς επιτυχίας δανειζόμενοι την γλώσ

σαν και την εκφρασιν των εύρειών κοινωνικών τάξεων, είσδύουσιν είς την 
συνείδησιν αύτών, άνατρέπουσι τά καθεστώτα, καί μετ’ ολίγον έπιφέρουσι 

τελείαν επανάστασιν. "Οσον ουτοι καί άν άπεπλανηθησαν πολλάκις, έν 
τι) θερμότητι σφοδρού άγώνος ύπερβάντες τά έσκαμμένα,'”δσθν καί άν κα- 
τεχράσθησαν την δυναμιν αύτών καί την έπιστημη?, ήτις ποτέ δέν πρέ
πει νά καθίσταται ό'ργανον των συμφερόντων κόμματος, έν τούτοις δυ- 
σχερώς θά παραγνωρισθώσιν αί μεγάλαι αύτών ύπηρεσίαι πρδς την έπι- 
στήμην καί την έλευθερίαν.Ή ’Εγκυκλοπαίδεια, δ Diderot, δ d’ Alembert, 

δ Lamettrie, δ Βολταϊρος, δ Ρουσσώ, καί οί μετ’αύτών έπίλεκτοι της επι
στήμης, ειχον παραπλανηθη έν πολλοϊς περί την άνάζήτησιν της αλή
θειας, πλέον δ’ άπαξ ύπομιμνησκουσι τούς σοφιστάς της άρχαιότητος" 
-άλλ’η έπελθοΰσα έπανάστασις οφείλεται κατ’ εξοχήν εις αυτούς, χειραφε-■ 
τησαντας τδ ανθρώπινον γένος άπδ τών προλήψεων καί της άγνοιας, καί 
δδηγησαντας αύτδ είς τδ φως της ημέρας, έ'στω πολλάκις ούχί διά τών 
γνησίων τρίβων της επιστήμης.' ’’’Ησαν ουτοι, κατά την ζωηράν ρησιν τοϋ 
Malgsherbes, έν τφ μέσω τοϋ διεσπαρμένου δημοσίου, δ,τι ησαν έν μέσφ 
τοΰ συνηθροισμένου λαοΰ οί ρήτορες τών ’Αθηνών καί της Ρώμης’». Ή 
δυναμις τοϋ λόγου ήτο η μόνη αύτών ισχύς καί τδ μόνον οπλον" άλλ’ 
η δυναμις αυτή, εί καί μη ύποστηριζομένη ύπδ της λόγχης καί τοΰ 
τηλεβόλου, έπηνεγκεν έπανάστασιν, άνέτοεψε θρόνους καί βωμούς, κ,αί ά- 
πεκαλυψε τδ νεον δίκαιον της άνθρωπότητος καί της ίστοοίας.

Πρώτιστος πάντων ήτο δ Βολταϊρος^ δ^ΧηΟηςξβασιλεύς τοΰ δεκάτου 
. δγδόου αίώνος. Ούδέποτε τδ ανθρώπινον πνεΰμα απέδειξε την δυναμιν 

άύτοΰ έντελεστερον, δσον παρά τφ άνθρώπφ τούτφ" έγκυκλοπαιδικώτερος 
τών συγχρόνων του, ποιητής, φιλόσοφος, ίστορικδς,κριτικός, αλλά πρδ πάν- 
τος μεταρρυθμιστής, εκπροσωπεί την έπανάστασιν, καθ’ άπασ'αν αύτής 
την σημασίαν. Φίλος τών αύλών καί τών βασιλέων, άλλ’ ούδέποτε πα
ρασυρθείς είς ύποστηριξιν τών συμφερόντων των, διεκρίθη κατ’ έξόχην ώς 
υπερμαχος της δικαιοσύνης και ώς άπόστολος της έλευθερίας και τής

i. Discours de reception (1775).

01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 751 

χειραφεσίας των λαών. Ή πολεμ.ική αύτοϋ, ίδ«ος κατα τοϋ εκ^λησιαστι- 
κοϋ καθεστώτος, έπηνεγκεν έ'ξοχα αποτελέσματα, ύπδ την αδυσω- 

σητον αύτοϋ ειρωνείαν καταβληθέντος τελεως τοϋ κυρους της εκκλη
σίας. Έν "άπασι τοϊς έργοις αυτοΰ διαπνεει τδ νεωτεριστικόν πνεΰμα 
τοΰ αίώνος. Πολεμεϊ τδν ύφιστάμενον έ'τι κατά τδ μάλλον καί ήττον 

επί των ημερών του θεσμδν της δουλειάς, υψοΐ έντονον φωνήν κατα.της 
βαρβαοότητος της ποινικής δικονομίας, κατά τών ίσχυουσών βασανων 
έν τη ποινική νομοθεσίγ, κατά της ποινής τοΰ θανάτου, ζητεί την μεταρ- 
ρύθμισιν τών φυλακών, την αναλογίαν μεταξύ αδικημάτων και ποινών, 
ύπερασπίζεται την έλευθερίαν τοΰ τύπου,μάχεται κατα της μισαλλοδοξίας 

καί κατά της άναμίξεως της έκκλησιαστικής άρχής είς τά της πολιτείας, 
καί άναγορεύει άνώτατον κοινωνικόν δόγμα την έλευθερίαν της συνειδη- 

σεως καί την χειραφεσίαν της έπιστημης. .Σπανιως δ κόσμος ηκροα- 
σθη γενναιοτέρας καί ύψηλοτέρας φωνής" αληθώς, άνευ δισταγμοΰ δυναται 
τις νά ζίπγ, δτι έν τή~έξόχ<ρτκΰτοΰ-φ-υσιογΐίωμ1ή_έξ1επροσωπεϊτο ή ίδεα 

της άνθρωπότητος.
Ώς πολιτειολόγος δ Βολταϊρος ούδέν έγραψεν ίδιον, διακεκριμενον συ- 

στημ.α" ουχ ηττον πολ,λαχοΰ τών συγγραμμάτων του, εν οις καί πολιτικαι 
παρατηρήσεις καί σκέψεις, ύπάρχουσι διεσπαρμεναι αί περί δίκαιου και 
πολιτείας θεωρίαι τοΰ μοταρρυθμιστοΰ. Εί καί κατ’ άρχην δέ μη πόλε- 

μησας τδν θεσμδν της απολύτου μοναρχίας, ένεκα προσωπικών λόγων, ουχ 
ήττον, εύκαιρίας δοθείσης, μ.ετ’ ένθουσιασμοΰ λαλεϊ περί τών ελεύθερων 
πολιτειών της 'Ολλανδίας καί της ’Ελβετίας, καί έν τφ θεάματι τών 
πολιτικών έλευθεριών της ’Αγγλίας δμολογεΐ την ύπεροχην αυτής επί 
τών άλλων πολιτειών της Εύρώπης. «Τδ άγγλικδν έθνος, λεγει,. εινε τδ- 
μόνον έπι της γης κοτορθώσαν νά κανονίσή την δυναμιν τών βασιλέων, 
άνθιστάμενον είς αύτην, καί τδ δποΐον, διά μυρίων προσπαθειών, ιδρυσεν 
έπι τέλους την σώφρονα έκείνην κυβέρνησιν, έν ή δ ήγεμών, παντοδύνα

μες νά πράξή τδ άγαθδν, έ'χει τάς χεϊρας δεσμευμενας πρδς το κακόν, 
οί μεγιστάνες ε?νε μεγάλοι άνευ αύθαδείας καί άνευ υποτελών, ο δε λαός 

συμμετέχει τής έξουσίας άνευ συγχύσεως’».
Έν τη είκόνι ταύτη άποτυποϋται ή άγγλικη πολιτεία, ήν κατά πρώ

τον δ Βολταϊρος έγνώρισε τη Γαλλίγ, δπως παί τδν Σαιξπεϊρον, τα 
δύο ταΰτα έντελέστατα προϊόντα τοΰ άγγλικοΰ πνεύματος. ’Αλλά την 
σκιαγραφίαν ταύτην έμελλε ν’ άναπτύξη είς τέλειον πολιτικόν σύστημα 

έτερος, μεταρρυθμιστής ώς αύτδς καί τοΰ καθεστώτος πολέμιος, μεγιστας 
προσενεγκών ύπηρεσίας είς την έπιστημην καί την κοινωνίαν, και εις τδ 

πνεΰμα τοΰ δποίου έμελλε ν’ άφιεοωθη τδ ακόλουθον τοΰ Βολταιρου επι-

4. Lettres sur les Anglais—Sur le parlement.
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γραμμα: «τδ άνθρώπινον γένος εΐχεν άπολέσει τά ιστορικά δικαιώματά 
του* δ Μοντέσκιος τδ άποκατέστησεν εις αύτά έκ νέου».

Έν τφ πρώτφ τών έργων του, ταΐς «Περσικαΐς Έπιστολαΐς», ύπδ τδν 
πέπλον τής σατύρας έπεχείρησε τήν αύστηράν κριτικήν τοϋ ύφισταμέν'ού’ 
τότε έν Εύρώπφ κοινωνικού καί πολίτικου καθεστώτος, έν δέ τφ έτέρφ, 
ίστορικοπολιτικφ συγγράμματι, «Παρατηρήσεις περί τοΰ μεγαλείου και 
τής πτώσεως τών Ρωμαίων», κατ’ άπομίμησιν τών περί τοϋ Τίτου Λι- 
βίού πρώτων δεκάδων τοΰ Μακιαβέλλη γεγραμμένφ, αναζητεί έν τή ρω

μαϊκή πολιτείφ τούς διέποντας τήν ιστορίαν νόμους. Άλλά ταΰτα πάν
τα ήσαν προοίμια τοΰ μέλλοντος έργου του και τοϋ πολίτικου' έκείνου 
συστήματος, τδ όποιον ύπδ τδ «Πνεύμα τών Νόμων» άπεκάλυψε νέας 
τρίβους, μεγίστην σχδν έπίδρασίν έντδς καί έκτος τής Γαλλίας.

Οί νόμοι, έν τή εύρυτάτγ αύτών σημασίφ, εϊνε αί άναγκαΐαι σχέσεις, 
αί άπδ τής φύσεως τών πραγμάτων άπορρέουσαι* καί-έν τή έννοίφ ταύ- 
τή άπαντά τά όντα έ'χουσι τούς' νόμους των' ή θεότης έχει τούς νόμους 
της· δ ύλικδς κόσμος έχει τούς νόμους του· τά άνώτερα τοΰ άνθρώπου 
πνεύματα έ'χουσι τούς νόμους των* τά ζώα έχουσι τούς νόμους των* δ άν
θρωπος έχει τούς νόμους του. Άλλά πρδ πάντων τούτων τών νόμων 
ύπήρξαν οί φυσικοί νόμοι, άπορρέοντες άπδ τής ήμετέρας φύσεως, πρδς τε
λείαν τών δποίων κατανόησιν άπαιτεΐται ή μελέτη τοΰ άνθρώπου πρδ 

τοΰ σχηματισμοϋ τών κοινωνιών. Ό άνθρωπος, έν τή φυσική αύτοΰ κα- 
ταστάσει, κατέχεται τδ μέν ύπδ τοΰ αισθήματος τής άσθενείας έαυτοϋ, 
καί τοϋ φόβου, τδ δέ ύπδ τοϋ αισθήματος τών άναγκών ετέρου φυσικοϋ 
νόμου, έμπνέοντος αύτδν είς τήν άναζήτησιν τροφής. Καί δ μέν φόβος έ- 
ξαναγκάζει τοδς άνθρώπους νά φεύγωσιν άλλήλους, άλλά τά σημεία τοϋ 
άμοιβαίου φόβου τούς ύποχρεοϋσιν άμέσως είς προσέγγισιν, έν υπάρ
χει τις εύχαρίστησις, καί κατ’ έξοχήν έκείνη, ήν αισθάνονται τά δύο άν- 
τίθετα φΰλα. Ούτως οί άνθρωποι, εξαναγκαζόμενοι ύπδ τών διαφόρων τού

των αισθημάτων, εισέρχονται είς κοινωνίαν, έν ή άπολλϋσι τδ αί'σθημα 
τής άδυναμίας’ ή μεταξύ αύτών ύφισταμένη τέως ισότης παύει, ή δέ 

κατάστασις τοϋ πολέμου άρχεται. Έν τή νέφ ταύτη καταστάσει έκαστη 
κοινωνία αισθάνεται τήν δύναμ.ιναύτή^γτόΰθ’οζπερπαράγει τήν έμπόλεμον 
κατάστασιν μεταξύ τών έθνών. Επίσης οί ίδιώται άρχονται αισθανόμενο4 
τήν ίσχύν αύτών, τείνοντες νά στρέψωσιν είς ί'διον όφελος, τά έκ τής κοινω
νίας ταύτης προσόντα, δ,περ συνεπάγεται κατάστασιν άλληλομαχίας, πρδς 

άπαλλαγήν άπδ τής όποιας οί άνθρωποι θέτουσι νόμους καί σχηματίζουσι 
κυβερνήσεις1. - .

Νόμος καθόλου εϊνε δ ανθρώπινος λόγος, καθ’ οσον κυβερνφ όλους τούς 
λαούς τής γής* οί δέ πολιτικοί καί αστικοί νόμοι έκαστου έθνους πρέπει

1 L. I ch. I, 11, ΙΠ.2) L. I ch. III.
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νά,ήνε αί ίδιαίτεραι περιστάσεις, έφ’ ών έφαρμόζεσαι δ άνθρώπινο'ς οδτος 
λόγος' πρέπει νά ήνε άνάλογοι πρδς τδν λαδν, ύφ’ ού έτέθησαν, και νά 

σχετί'ζωνται πρδς τήν φύσιν καί τήν άρχήν τής κυβερνήσεως· ωσαύτως δέ 
νά ήνε σχετικοί πρδς τήν φυσικήν κατάστασιν τοϋ τόπου. Ουτω διάφοροι . 
εινε οί νόμοι έν ψνχρφ, φλογερφ, ή συγκεκερασμένφ κλίματι, ποικίλ- 

λοντες' άναλόγως τής ποιότητος τοϋ έδάφους, τής θέσεως αύτοΰ καί τοΰ 
μεγέθους καί τοϋ καθόλου τρόπου, τών ηθών καί τών τάσεών τών λαών 
τούτων, ένθα θέλουσι τεθή οί νόμοι, . καί άτινα πάντα άποτελοΰσι τδ 

ύπδ τοΰ συγγραφέως καλούμενου ΪΚν&ΰμ,α, των Wojacov.
Τρίαεί'δη ύπάρχουσι κυβερνήσεως: τδ δημοκρατικόν, τδ μοναρχικόν, το 

δεσποινών. Καί δημοκρατικόν μέν εϊνε έκεϊνο, έν ώ τήν άνωτάτην αρχήν 
έχει δ λαδς έν σώματι, ή μεοίς μόνον τοΰ λαοΰ: μοναρχικόν δ’ έκεϊνο,ένθα 
κυβερν^ εις κατά σταθερούς καί ώρισμ.ένους νόμους· ένφ έν τή δεσπο- 
τική κυβερνήσει εις μόνος, άνευ νόμων καί άνευ δρων παρασύρει τά πάν
τα διά τής βουλήσεως Άϊύτοϋ~καί--τώΜ—Χδωτρο:πιών;_Ούτω δημοκρατία 
μέν λέγεται, δπόταν δ λαδς έν σώματι έκπροσωπεΐ τήν ύπέρτατην'~άρχήν, 

αριστοκρατία, δπόταν ή κυριαρχία αυτή διατελεΐ έν χερσίν δλίγων, ένώ 
ή κυριαρχία αυτή έν μέν τή μοναρχική κυβερνήσει απορρέει άπδ τής ι
σχύος τοϋ νόμου, έν δέ τή δεσποτική' άπδ τής βουλήσεως τοΰ ήγεμόνος*.

"Εκαστον κυβερνήσεως εϊδος έχει άνάγκην πρδς δπαρξιν ιδίας καθολι
κής άρχής, η'τις εϊνε ή ψυχή αύτής, καί δι’ ής ένεργεΐ αυτή: Και έν μέν 
τή δημοκρατίφ αρχή εϊνε ή αρετή, έν τή άριστοκρατίφ ή μετρώτης, έν 
τή μοναρχίφ ή τιμή, καϊ έν τή δεσποτική κυβερνήσει δ φύδοο^·.

Ή άρετή εϊνε" άναγκαία έν τή δημοκρατίφ, ούχι διότι δέν άπαιτεΐται 
καί έν τόΐς άλλοις κυβερνητικοΐς εί'δεσιν, άλλά διότι δέν άπαιτεΐται με
γάλη εύθυτης πρδς συντήρησή τής μοναρχικής ή τής δεσποτικής κυβερ
νήσεως, κανονιζόντων τά πάντα, έν μέν τή πρώτφ τών νόμων, έν δέ τή 
δευτέρφ τοΰ ήγεμόνος· έν δέ τή άριστοκρατίφ, ή'τις εϊνε εϊδος δημοκρα
τικής κυβερνήσεως, ή άρετή δέν εϊνε άπολύτως άναγκαία, τοΰ λαοΰ άπέ- 
ναντι τής αριστοκρατικής τάξεως διατελοΰντος έν τή αύτή άναλογίφ τοΰ 
διά τών νόμων περιορισμού,, έν ή καί έν τή μοναρχική κυβερνήσει. Αεγων 
δέ αρετήν δ συγγραφεύς, έννοεϊ'ούχί ηθικήν ή χριστιανικήν άρετήν, άλλά 
πολιτικήν άρετήν, τδ έλατήριον τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος, τουτέ- 
στι τδν έρωτα τής πατρίδος καί τήν ισότητα. Άλλ’ έάν ή άρετή αύτη 
έλλείπει, ού'τε φαίνεται δέ λίαν αναγκαία έν τή μοναρχική κυβερνήσει, 
έν ή κυριώταται τάσεις εϊνε «ή φιλοδοξία έν τή άργίφ, ή εύτέλεια έν τή 
άγερωχίφ, ή έπιθυμία πρδς πλουτισμδγ άνευ έργασίας, ή άποστροφή πρδς 
τήν άλήθειαν, ή κολακεία, ή προδοσία^ ή άπιστία, ή έγκατάλειψις πά-

1. L. II ch. 1—V.—
2. L, HI ch. I—vIH.
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σης ύποχρεώσεως, ή περιφρόνησις τών καθηκόντων τοΰ πολίτου, δ φόβος 

προ της αρετής τοΰ ήγεμόνος, η έκ τών άδυναμιών του ελπίς, καί προ. 
παντός η διηνεκής της αρετές διακωμώδησις,» απαιτείται έτέρα αρχή, 
ην ό. συγγραφεύς ορίζει τιμήν, και ητις είνε ή πρόληψις έκαστου προσώ
που καί έκάστης τάξεως, έμπνέουσχ τάς καλλίστας τών πράξεων, σύνη- 
νωμένη δέ μετά της ισχύος τών νόμων, οδηγεί εις τόν σκοπόν της κυ
βερνήσεως, όπως αύτη η αρετή έν τή δημοκρατία καί. τή άριστοκρατίγ. 

Αυτή η τιμή, άγνωστος εις τά δεσποτικά κράτη, κρατεί έν τοΐς μοναρ
χικούς,. ζωοπειοΰσα τό πολιτικόν σώμα, τούς νόμους, καί αύτάς τάς ά- 
■ρετάς’.

Έάν ή αρετή είνε ή άρχή τής δημοκρατικής κυβερνήσεως, τές δέ μο

ναρχικής ή τιμή, δ φόβος είνε ή άρχή της δεσποτικής κυβερνήσεως, ούδ’ 
είνε ή άρετή αναγκαία, πολλώ μάλλον ή τιμή, ή'τις είνε και έπικίνδυνος. 
Αληθώς· άνδρες ικανοί, έκτιμώντες εαυτούς, θά ήσα-ν—είς—κατάστασιν 
νά έπαναστατήσωσι· πρέπει λοιπόν ό φόβος νά καταβάλλη πΧσαν γενναιό

τητα καί ν’ άποσβεννύη καί τό έλάχιστον αί'σθημα φιλοδοξίας 2.
Τοαΰται είνε αί άρχαί καί ιδιότητες τών τριών τούτων πρωτίστων 

κυβερνητικών τύπων· άλλ’ αί άρχαί αύται, έφ’ ών τό πολίτευμα βασίζεται, 

καί ών τηρούμενων, τηρείται καί τοϋτο άκμαϊον,δέν διατελοΰσιν άείποτε 
άναλλοίωτοι. Επέρχονται χρόνοι διαφθοράς κοινωνικής, έπερχομένης συ
νεπώς καί της διαφθοράς της κυβερνήσεως· ή δέ διαφθορά αυτή έκάστης κυ
βερνήσεως άρχεται άείποτε διά της διαφθοράς της ζωόγονούσης αύτήν άρ- 

χης* καί ή μέν διαφθορά της δημοκρατίας σημαίνεται, άπολλυμένου τοΰ 
πνεύματος της έν μέτρφ ϊσότητος, κατισχύοντος δέ τοΰ της άκροτάτης, 
έκαστου τείνοντος νά καταστή ί'σος πρός τούς ύπ’ αύτοΰ έκλεγομένους. 
Τότε δέ δ λαός, μή ανεχόμενος τήν έξουσίαν, ή'τις είνε απόρροια τής εμ
πιστοσύνης του, ζητεί τά πάντα αύτός νά πράττη, νά συζητή αντί της 
γερουσίας, νά έκτελή άντί τών αρχόντων, καί ν’ άπογυμνόνη τούς δικα- 
στάς. ’Επίσης ή άριστοκρατία διαφθείρεται, της δυνάμεως τών εύγενών. 
καθισταμένης αύθαιρέτου,άπολλυμένης δέ της αρετής καί τών κυβερνώντων 
καί τών κυβεονωμένων' ή δέ μοναρχία διαφθείρεται, δσάκις δ ήγεμών, οί- 
κειοποιούμενος τά πάντα, καλεΐ τήν,^πολιτείαν-πίς^τήνπρωτευουσάν του, 
τήν. πρωτεύουσαν είς τήν αύλήν του, καί τήν αύλήν είς μόνον το πρόσω- 
πόν του,* παραγνωρίζων δέ το κΰρος του, τήν θέσιν του, τήν πρός τόν 
λαόν του αγάπην, μεταβάλλει τήν δικαιοσύνην είς αύστηρότητα, θέτων, 
ώς οί Ρωμαίοι αύτοκράτορες, κεφάλήν Μεδούσης έπί τοΰ στήθους. Καί 
έπί τέλους, ή δεσποτική κυβέρνησις δέν διαφθείρεται, διότι είνε καθ’ έαυ- 
τήν διαφθορά, ύφισταμένη μόνον ένεκα περιστάσεων, έχουσών τόν λόγον

1. L. Ill ch. I—III. -
2. L. Ill ch. IX —
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αύτών εις τό κλίμα, είς το πνεΰμα τοΰ λαοΰ, είς τήν θρησκείαν, ή είς 

τήν γεωγραφικήν θέσιν
Πάντες λαλοΰσι περί έλευθερίας, άλλά δυσχερέστατος δ δρισμός αύτης· 

έντεΰθεν «ί περί τοΰ ζητήματος τούτου κινδυνώδεις διεκδρομαί καί παρα
πλανήσεις τών πολιτειολόγων. Ό Μοντέσκιος, άναλαμβάνων έν τφ ένδε- 

κάτφ βιβλίφ τοΰ «Πνεύματος τών νόμων» νά δρίσνι τό θεμέλιον τοϋτο 
πάσης πολιτείας, αναγνωρίζει τήν δυσχέρειαν τοϋ θέματος.’Εν τουτοις τό 
περί τής έλευθερίας βιβλίον τοΰ συγγράμματος έ'χει μεγίστην άξίαν’ ου
δέποτε μέχρις αύτοΰ ή έλευθερία άνελύθη φιλοσοφικώτεοον*' «δέν ύπάρ- 
χει, παρατηρεί, λέξις, λαβοΰσα διαφόρους σημασίας, καί συγκινήσασα 
έπί. τοσοΰτον τά πνεύματα, όσον ή έλευθερία.» ’Αληθώς έκαστον άτομον, 
έκαστος λαός, κατά τάς διαφόρους αύτοΰ κοινωνικάς καί πολιτικάς σχέ

σεις, κατά τήν διάφορον αύτοΰ ηθικήν καί υλικήν άνάπτυξιν, κατά τήν 
ιστορικήν αύτοΰ πρόοδον, διαφόρως κατενόησε καί έπραγματοποίησε τήν 

ελευθερίαν. ’Άλλως έννοεί-αύτάνΆ βάρβαρος, ά/.λως δ έν μοναρχική πολι
τεία ζών, καί άλλως δ έν δημοκρατική· οί συγγραφεΐςπαρεσυρθησαν~έν τφ 
κυκεώνι τούτω τής θεωρίας καί τής πραγματικότητος* καί δ Μοντέσκιος, 
κατόπιν τοιαύτης συγχύσεως, αναλαμβάνει νά δρίσγ τήν πολυθρύλλητον 
λέξιν.διά τοΰ εξής δρισμοΰ, έν ω αληθώς έμπεριλαμβάνεται άπαν τό 
πνεΰμα τοΰ «Πνεύματος τών Νόμων»: «έλευθερία είνε τό δικαίωμα τοΰ 

πράττειν παν τό υπό τών νόμων έπιτρεπόμενον- καί άν τις τών πολιτών 
ήδύνατο νά πράξή τό ύπ’ αύτών άπαγορευόμενον, δέν θά ήτο πλέον ε
λεύθερος, διότι οί άλλοι θά είχον επίσης τήν εξουσίαν ταύτην ,^.»

Μετά ταΰτα, δ συγγραφεύς δέν άπόλλυται είς ματαίας θεωρίας· ■ άντί 
τούτων δράττεται τής εύκαιρίας νά παράσχγ τήν πλήρη αύτης εικόνα έν 
τή ιστορική πρκγμχτικότητΓ καί ευρίσκει πρόχειρον τοιαύτην’ υπάρχει 
έθνος, έχον άντικείμενον τής πολιτικής αύτοΰ δργανώσεως τήν έλευθε- 
ρίαν, ένθα ύπο τούς τύπους τής μοναρχίας υπολανθάνει ή δημοκρατία" 
ταύτην δέ τήν εικόνα έπιχειρεϊ νά παράσχγ διά τής άναλύσεως τοΰ 

άγγλικοΰ πολιτεύματος.
Έν έκάστγ πολιτεί^ ύπάρχουσι τρία είδη εξουσιών: ή νομοθετική, ή 

εκτελεστική έπί τών ύποθέσεων, τών έξαρτωμένων από τοΰ δικαίου τών 
έθνών καί ή τών άπό τοΰ άστικοΰ δικαίου. Έν τή τριχοτομίγ ταύτή 

τής έξουσίας εύρίσκεται ή έννοια τής έλευθέρας πολιτείας, .μετ’ απα
ράμιλλου τέχνης καί κριτικής άναπτυσσομένη έν τφ συγγράμματι. Έν 
τώ πρώτω εί'δει τής εξουσίας, δ ήγεμών ή δ άρχων νομοθετεί έπί τινα 
χρόνον ή έσγεί,βελτιών άμα ή καταργών τούς ύφισταμένους νόμους· έν τφ 
δευτέρφ συνομολογεί ειρήνην ή κηρύττει πόλεμον, αποστέλλει ή δέ.χε-

1. L. V. ch. I—X.
2. L. XI ch. Π. III.
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ται πρεσβείας, θεμελιόνει την ασφάλειαν, καί προλαμβάνει τάς έπιδρο- 
μάς' έν cis τφ τρίτω, τιμ.ωρεΐ τά εγκλήματα, η δικάζει τάς διαφοράς 
τών ιδιωτών. Αυτή δέ η τελευταία καλείται δικαστική εξουσία, ενώ η 
έτερκ απλώς εκτελεστικέ] εξουσία.

Μόνον ή αύστηρά τών εξουσιών τούτων διάκρισις εξασφαλίζει την ε
λευθερίαν' τούναντίον, όταν έν τώ αύτφ προσώπφ η έν τω αύτφ κυβερ- 
νητικφ σώματι, ·ή νομοθετική έξουσία εινε συνηνωμένη μετά της έκτε- 
λεστικης, δέν υπάρχει έλευθερία φόβου επικειμένου, μη δ αύτδς μονάρ
χης, $ η αύτη γερουσία δημιουργησωσι τυραννικούς νόμους πρδς αύθαίρετ 
τον αύτών έκτέλεσιν.

Ή έλευθερία έκλείπει, δπόταν η δικαστική έζουσία εινε συνηνωμένη 
μετά τ·ης νομοθετικής και της εκτελεστικές εξουσίας. Άν άτο συ,ηνω- 
μένη μετά της νομοθετικής, ή έπι της ζωής και της έλευθερίας τών πο
λιτών δυναμις θά $το αυθαίρετος, διότι δ δικαστής θά—^ττι—καί νομοθέ- 
της, άν δέ ητο συνηνωμένη μετά της εκτελεστικής εξουσίας, δ δικαστής 
θά είχε την ίσχύν καταπιεστοϋ. Τδ παν επίσης . θά κατεστρέφετο, άν δ 
αύτδς άνηρ, η τδ αύτδ σώμα τών μεγιστάνων, τών εύγενών, η τοϋ λαοϋ 
έξησκει τάς τρεις ταύτας έξουσίας. Ή δικαστική εξουσία δέν πρέπει νά 
δοθνί ωσαύτως είς διαρκ-η γερουσίαν,αλλά νά έξασκηται ύπδ προσώπων άπδ 

■τοϋ λαοϋ έκλεγομένων, και δικαζόντων καθ’ ώρισμένους νόμους, ούτως 
ώστε ή δικαιοσύνη, τοσοϋτον τρομερά μεταξύ τών ανθρώπων, νά μη ηνε 

άφωσιωμένη ούτε είς μίαν κοινωνικήν τάξιν, ού'τε εΐ'ς τι επάγγελμα, ούτε 
δέ νά καθίσταται αθέατος και ανίσχυρος.

Αί δέ δύο άλλαι έξουσίαι δύνανται μάλλον νά δοθώσιν είς άρχοντας 
η εις διαρκή σώματα, διότι έπ’ ούδενδς ιδιώτου έξασκοΰνται, της μέν ού- 

σης της καθολικής βουλησεως της πολιτείας, της δ’ έτέρας της έκτελέ- 
σέως της καθολικής ταύτης βουλησεως. Άλλ’ έάν' ή νομοθετική εξου
σία η'θελε νομίσει έαυτην κινδυνεύουσαν έκ τίνος κατά της πολιτείας 
συνωμοσίας, ν) συννενοησεως μετά τών έχθρών, δύναταί νά έπιτρέψη έπί 

. τινα χρόνον είς την εκτελεστικήν νά κρατηστ) τούς υπόπτους, οΐτινες η- 
θελον άπολέσεΐτην έλευθερίαν των, ΐνα την διατηρησωσιν ές αεί.

Έν πάσν] έλευθώροε πόλιτεί^ έκ.αστας,-έλεόθερπν εαΰτδν^φρονών άνηρ, 
δφέίλει ν’ αύτοκυβερνάται' έπρεπε λοιπδν δ λαδς έν σώματι νά έξασκη 
την νομοθετικήν έξουσίαν' άλλ’ έπειδη τοϋτο εινε αδύνατον έν ταϊς με- 
γάλαις πολιτείαις, πρέπει δ λαδς νά πράττη διά τών αντιπροσώπων του 
δ,τι δέν δύναταί δι’ έαυτοΰ. Ό άντιπρόσωπος, έκλεγόμενος, λαμβάνει 

καθολικήν έντολην παρά τών έκλογέων του, ούχί δέ μερικήν περί έκάστού 
ζητήματος, ουτω δέ ή γλώσσα, δ λόγος .αύτοϋ, εινε η έκδηλωσις της 

φωνές τοϋ έθνους' άπαντες οί πολΐται, έν τοϊς διαφόροις έκλογικοΐς διαμε- 
ρίσμασιν,δφείλουσι νά ψηφοφορησωσι πρδς εκλογήν τοϋ άντιπροσώπου των, 
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έκτος τών διατελούντων είς τοιαύτην κατάστασιν, ώστε στερούνται ιδίας 
βουλησεως. Αί άρχαΐαι πολιτεΐαι ηλαττοϋντο, καθ’ δσον δ λαδς έδικαιοϋ- 
το νά λαμβάνν] ένεργδν μέρος είς τάς άποφάσεις, δι’ ο,περ εινε έντελώς 
άνίκανος''ίκανδς δ’ εινε μόνον πρδς έκλογην τών άντιπροσώπων του' διό- 

τι ολίγοι άνθρωποι γινώσκουσι τδν άκριβη βαθμόν της ίκανότητος τών 
ανθρώπων, έκαστος έν τούτοις εινε ίκανδς νά γινώσκγ έν γένει, άν δ ’ ύπ’ 
αύτοϋ έκλεγόμενος εινε μάλλον τών άλλων πεφωτισμένος. Ουτω δέ συνι- 

στάμ.ενον τδ νομοθετικόν τοϋτο σώμα, δέν έκτελεΐ, άλλά νομοθετεί μό
νον, η έπιβλέπει, άν καλώς έκτελώνται οί ύπ’ αύτοϋ τεθειμένοι νόμοι.

Ύπάρχουσιν άείποτε έν τί; πολιτεία άνδρες διακεκριμένοι έκ της γεν- 
νησεως αύτών “η τοϋ πλούτου, δι’ ούς η μετά τοϋ λαοϋ σύγχυσις θά η το 
άληθης δουλεία, ούδέν δέ Θά ειχον συμφέρον νά ύπερασπισθώσι την κοι

νήν έλευθερίαν, διότι κατ’ αύτών θ’ άπέβαινε τδ πλεϊστον τών αποφά
σεων τοΰ λαοϋ' πρέπει λοιπδν τδ έν τγί νομοθετική έξουσίφ μέρος αύτών 
νά ηνε άνάλογον πρδς-πά—άλλα—αυτών έν τη πολιτείγ προσόντα' τοΰθ’ 
ο,περ θά συμβγΐ, όταν άποτελέσωσι σώμα, δικαιούμενοΤ^άντϊταχθΐρ-είς 

τάς άποφάσεις τοϋ λαοϋ, όπως τούναντίον δικαιούται δ λαδς νά πράξη' 
ούτως η νομοθετική εξουσία θ’ άνατεθη είς τούς εύγενεϊς και. είς τούς άν- 
τιπροσώπους τοΰ. λαοϋ, έκατέρων έχόντων τάς ιδιαιτέρας αύτών συνελεύ- ,. 
σεις καί συζητήσεις, διακεκριμένας δέ απόψεις και συμφέροντα. ' ’

Ή έκτελεστικη έξουσία πρέπει νά ^νε ανατεθειμένη είς τάς χεΐρας 
ένδς μονάρχου, καθδ έχουσα άνάγκην ταχείας ένεργείας, κρεΐττον δέ 
διευθύνεται ύφ’ ένδς 9] ύπδ πολλών, έν ώ παν τούναντίον συμβαίνει ώς 
πρδς την νομοθετικήν έξουσίαν' άν δέ δέν ύπηρχε μονάρχης, καί η έκτε- >-
λεστικη έξουσία 9)το έμπεπιστευμένη εΐ'ς τινα αριθμόν προσώπων, έκλε
γομένων άπδ τοϋ νομοθετικού σώματος, δέν θά ύφίστατο πλέον η έλευ- ■’ 
θερία, διότι αί δύο ίσχυραί έξουσίαι θά ησαν συνηνωμέναι, τών αύτών 
προσώπων δυναμένων νά λαμβάνωσι μέρος είς την μίαν % είς την άλλην. 
Ή έκτελεστικη έξουσία πρέπει νά λαμβάνη μέρος είς τά της νομοθετικές 
έργα διά της άνασταλτικης δυνάμεως’ άνευ τούτου ταχέως θέλει άπογυ- 
μ,νωθη τών προνομίων της' άλλ’ άν η νομοθετική .εξουσία λαμβάνει μέ
ρος είς τά της έκτελεστικης έργα, αυτή έπίσης θέλει καταστραφέ. ’Επί
σης άν μονάρχης έλάμβανε μέρος είς τά της νομοθετικής, δέν θά 
ύπνίρχεν έλευθερία' άλλ’ έν τούτοις, έπειδη πρέπει νά λαμβάνγ μέρος είς

- την νομοθεσίαν πρδς ύπεράσπισπιν έαυτοΰ, πρέπει νά συμμετέχτ) διά της 
άνασταλτικης δυνάμεως.

Άν τδ νομοθετικόν σώμα δέν συνεκαλεΐτο έπί τινα χρόνον, ά'θελεν ά- 
πολεσθέ η έλευθερία, διότι η ούδεμία πλέον θά έτελεΐτο νομοθετική άπό- 
φασις, καί η πολιτεία θά έ'πιπτεν είς αναρχίαν, η αί άποφάσεις αύται θά 
έλαμβάνοντο ύπδ της έκτελεστικης έξουσίας, ητις ήθελε καταστέ άπόλυ®
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τος. "Αν δέ πάλιν τδ σώμα τοϋτο ήτο διαρκώς συνηθροϊσμένον, θά συνέ- 

βαινεν ώστε νά τό συμπληρώσι διά νέων άντιπροσώπων, άντικαθιστώντων 
τούς θνήσκοντας, καί έν τή περιπτώσει ταύτγ, άν άπαν διεφθείρετο, τδ 
κακόν θά ήτο άνίατον. Τδ νομοθετικόν σώμα δέν ποέπει επίσης νά δύ
ναται νά δικάζη τδ πρόσωπόν ή τήν διαγωγήν τοΰ έξασκοΰντος τήν εκ
τελεστικήν έξουσίαν. Τδ πρόσωπόν αύτοΰ πρέπει' νά ήνε ίερδν, διότι ου- 

σης άνάγκης έν τή πολιτεία, δπως μή τδ νομοθετικόν σώμα καταστή τυ
ραννικόν, άφ’ ής στιγμής τδ πρόσωπόν τοϋτο ή'θελε ,κατηγορηθή ή δικα- 
σθή, δέν θά ύπήρχεν ελευθερία, καί τότε ή πολιτεία δέν θά ήτο μοναρ
χία, άλλά μή έλευθέρα πολιτεία. ’Επειδή όμως δ έκτελών δέν δύναται 
νά έκτελέσγ κακώς, άνευ κακών συμβούλων, ουτοι πρέπει ν’ άναζητηθώ- 
σι πρδς τιμωρίαν ’. -

Τοιαύτη ή είκών τοΰ άγγλικοΰ πολιτεύματος, βασιζόμενου έπί τής 
τριχοτομ.ίας τής πολιτικής έξουσίας.Ό Μοντέσκιος δέν ·εϊχε-τΓ-νά~πρ'οσθέσγ) 
νέον έν τή θεωρίφ ταύτη’ εδρεν αύτήν ίστορικώς ύφισταμένην έν τή αγ
γλική πολιτείφ, καί ταύτην ανέλυσε' μετά τοσαύτης έπιτυχίας, ώστε 
έ'κτοτε τδ αγγλικόν πολίτευμα κατέστη δημοφιλές καί παρά τοϊς θεωρη
τικούς καί παρά τοϊς πρακτικοΐς πολιτευταϊς, μεγίστην σχδν σημασίαν έπί 
τοϋ πολιτικοΰ βίου τής ηπειρωτικής Εύρώπης.

’Εν τφ δεκάτω τρίτφ βιβλίφ τοΰ «Πνεύματος τών Νόμων» δ συγγρα- 

πρδς τήν έλευθεοίαν καί 
ίς έπίδρασίν' έκ τοΰ βιβλίου τούτου άξιαι μελέτης εϊνε ιδίως 

ς, σήμερον εϊπέρ ποτέ, τοΰ καταγ- 

φεύς πραγματεύεται τάς σχέσεις της φορολογίας 
τήν έπ" αύτή:
αί περί στρατιωτικής δυνάμεως’ σκέψεις, 
γελλομένου κακοϋ αύ'ξοντος μάλλον ή έλαττουμένου. «Νέα νόσος, λέγει 
μετ’ άγανακτήσεως, διεδόθη έν Εύρώπν), καταλαβοϋσα τούς'ηγεμόνας, συν- 
τηροϋντας ύπέρμετρον αριθμόν στρατευμάτων' αυτή κατέστη κολλητική, 
διότι καθ’ δσον μία πολιτεία αύξάνει τον στρατόν αύτης, προκαλεϊ καί 

τάς άλλας εις μίμησιν' ούτως ώστε ούδέν τδ έκ της καταστάσεως ταύ
της κέρδος, ή ή κοινή καταστροφή. "Εκαστος μονάρχης κρατεί έπί ποδός 
δσον .στρατόν ήδύνατο νά έ'χγ, άν οί λαοί αύτοΰ έκινδύνευον νά έξολο- 
θρευθώσι, καί ή κατάστασις αυ τη άγώνος δλων εναντίον δλων καλείται 
ειρήνη. 'Η Εύρώπη τοσοΰτον κατηρειπώθη^στε-οΐ--ϊδΓώΐάίΓηΐτινες;θά εύ- 

ρίσκοντο είς τήν θέσιν, έν 3) εύρίσκονται αί τρεις πλουσιώταται δυνάμεις 
τοΰ μέρους τούτου τοΰ κόσμου, δέν θά εϊχον πώς νά ζήσώσι. Συνέπεια 
τοιαύτης καταστάσεως εινε ή διηνεκής αύ'ξησις τών φόρων, καί, δ,τι προ
λαμβάνει παν φάρμακον έν τώ μέλλοντι, ουδέ υπολογισμός γίνεται πλέον 
έπί τών εισοδημάτων, ούδ’ εϊνε παράδοξον νά ί'δωμεν κράτη, ύποθηκεύον- 
τ« τήν περιουσίαν αύτών έν καιρω ειρήνης, καί μεταχειριζόμενα ποδςκά-

ταστροφήν εαυτών έ'κτακτα καλούμενα μέσα,, άτινα μόλις θά ήδύνατο νά 
φαντασθή. δ μάλλον έκδεδιητημένος άσωτος 1».

1. L. XIII ch. XVIII.
2. L. XIV ch. II.

Ή έπίδρασις τοΰ κλίματος έπί- τής ποικίλης τοΰ άνθρώπου συστάσεως 
καί άναπτύξεως παρετηρήθη ήδη άπ’ αύτής τής'αρχαιότητος. Ό ’Αριστο
τέλης, δ Ιπποκράτης δέν παρήλθον άδιάφοροι πρδ τοΰ φυσικοϋ τούτου 
φαινομένου’, άλλ’ αί παρατηρήσεις αύτών περιωρίσθησαν είς άποφθέγματα' 
μόνον. Εύρύτερον ανέλυσε τδ θέμα τοϋτο κατά τδν δέκατον έκτον 
αιώνα δ Γάλλος πολιτειολόγος Βοδϊνος' ούτος συμβουλεύει τδν άγαθδν 
κυβερνήτην ένδς λαοΰ νά γινώσκγ καλώς τήν διάθεσιν αύτοΰ καί τήν ιδιο
φυίαν, πριν ή έπιχειρήση τι είς τήν μεταβολήν τής πολιτείας κκί τών 
νόμων, διότι έν τών μεγίστων καί ί'σως τδ πρώτιστον θεμέλιον τών πο
λιτειών εϊνε ή συμφωνία τής πολιτείας μετά τής φυσικής καταστάσεως 
τών πολιτών, καί τών διαταγμάτων καί τών νόμων μετά τής φύσεως 
τών τόπων, τών προσώπων καί τοΰ χρόνου. Ό δέ Μοντέσκιος, άπο- 
δεχόμενος τήν άλήθειαν~τής—άρχής_^αύτης.,_διά μακρών αναπτύσσει αυ
τήν, άναλύων τούς νόμους έν τή σχέσει αύτών πρδς τήν φύσιν του κλί

ματος.
Οί άνθρωποι 

κλιμάτων, έ ι 7 

Οί άνθρωποι έ'χουσι διάφορον φύσιν καί ιδιοσυγκρασίαν, άναλόγως των , 
έν οΐς κατοικοΰσιν’ δ ψυχρός αήρ συστέλλει τά άκρα τών ε

ξωτερικών ίνών τοϋ σώματος' τοϋτο δέ αύξάνει τήν έλκστικότητά των 
τοΰ αίματος άπδ τών άκρων πρδς τήνκαί συντελεϊ είς τήν έπάνοδον 

καρδίαν' έλαττόνει τδ μήκος αύτών τούτων τών ίνών, καί ούτως αύξά- 
νει έ'τι μάλλον τήν δύναμιν των' τούναντίον δέ δ θερμός άήρ παραλύει 
τά άκρα τών ίνών, μηκύνων αύτά' έλαττόνει λοιπόν τήν δύναμιν αύτών 
καί τήν έλαστικότητα' έν τοϊς ψυχροϊς κλίμασιν ή σωματική ισχύς, ή έ* 
νέργεια τής καρδίας καί ή άντίδρασις τών άκρων τών ίνών λειτουργοΰσι 
κκλλίτερον, ή δέ κκρδία έχει μείζονα ίσχύν' έντεΰθεν ή είς εαυτούς εμ
πιστοσύνη τών άνθρώπων καί ή συναίσθησις τής ύπεροχής αύτών' τού- · 
ναντίον έν τοϊς θερμοϊς κλίμασιν οί λαοί εϊνε δειλοί, ώς οί γέροντες' ή 
Θερμότης τοϋ κλίματος 'εϊνε τοσοΰτον ύπερβολική, ώστε τδ σώμα, καθί
σταται άπολύτως άνίσχυρον' αύτη δέ ή κατάπτιοσις-θά περιέλθή καί εις 
τδ πΐιεΰμα, ώστε ή ενέργεια τής . ψυχής θά έκλίπγ, ή δέ δουλεία καθί
σταται ήττον άνυπόφορος 1 2.

Έκ τής έπιδράσεως τοΰ κλίματος έπί τοΰ άνθρωπίνου δργανισμοϋ 
ράγονται οί ποικίλοι ηθικοί καί πολιτικοί θεσμοί τών κοινωνιών/ έπ!· 
ραδείγματι ή δουλεία καί ή πολυγαμία. Διά μακρας άναλύσεως καί 
στηράς κριτικής πασών τών περί- δουλείας θεωριών δ συγγραφευς 
λεμεΐ τάς γνώμας έκείνων, οϊτινες έδικαιολόγησαν τήν δουλείαν κατά

πα- 
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τδν ένα ή τδν άλλον τρόπον" εί'τε έκ τοΰ πολέμου παρήχθη και δικαιο
λογείται αύτη, καθά δΐίσχυρίσθη δ Γρότιος, εί'τε έκ τοϋ δικαιώματος 
τοΰ ελευθέρου άνδρδς, τοΰ δυναμένου νά πωλήση εαυτόν, εί'τε έκ τής κα
ταγωγής, εί'τε ένεκα τοΰ θερμοΰ κλίματος, έκνευρίζοντος τδ σώμα καί 
καταβάλλοντος τδ πνεΰμα, ή δουλ εία, καλώς εξεταζομένη, είνε καί 
άνωφελής καί έπ.βλαβής είς την άνθρωπίνην κοινωνίαν" άνωφελής, διότι, 
δσον καί άν ήνε δυσχερής οίαδήποτε έργασία, δύναται νά τελεσθή και δι’ 
ελευθέρων άνθρώπων" έπιβλαβής, διότι έν πλείσταις πολιτείαις, και μάλι
στα ταΐς έλευθέραϊς, οί δούλοι, αισθανόμενοι έζυτούς καταπιεζομένους, 
καί έν μοίρορ αγρίων Θηρίων τιθεμένους, φθονοΰντες τούς όμοιους αύτών 
έπί τφ έλευθέρω βίφ, Sv άγουσι, καθίστανται έπι τέλους οί φυσικοί έχ- 
θροί της κοινωνίας, αύξανόμενοι δέ κατ’ αριθμόν, καθίστανται επικίνδυ
νοι είς την ασφάλειαν καί την ειρήνην ’. .

Ό γάμος έπίσης είνε θεσμός, ύφιστάμενος την έπίδρασιν τοΰ κλίματος" 
καί έν μέν τοΐς ψυχροΐς καί συγκεκερκσμένοις κλίμασι παρίσταται ύπδ 
τύπους έλευθερωτέρους, τούναντίον έν τοΐς θερμοΐς, έ'νθα ένεκα της έ- 
πιδράσεως τοΰ κλίματος έπί την φυσιολογικήν σύστασιν της γυναικδς, 
δ γάμος λαμβάνει τόπον οικιακής δουλείας. ’Εντεύθεν η πολυγαμία, ή'τις 
δηλοΐ τήν φυσικήν καί πνευματικήν ύποτέλειαν τής γυναικδς είς τδν 
άνδρα, ένεκα τής καταστρεπτικής έπ’ αύτής έπιδράσεως τοΰ κλίματος. 
Έν τοΐς Θερμοΐς κλίμασιν ή γυνή καθίσταται έπίγαμος έν ήλικίιγ οκτώ, 
εννέα,ή δέκα έτών* ούτως ή παιδική ηλικία βαίνει παραλλήλως μετά τοΰ 
γάμου* ή γυνή γηράσκει περί τδ εικοστόν έ'τος, δ δέ νοΰς αύτής ουδέποτε 

διατελεΐ έν άρμονίγ μετά.τοΰ κάλλους" κρατοΰντος τοΰ κάλλους δ νοΰς 
ούδέν έξασκεΐ κράτος, καί τούναντίον. Εντεύθεν ή γυνή καθίσταται υπο
τελής, διότι δ νοΰς δέν δύναται νά παράσχη αύτή έν τφ γήρατι κράτος, 
δ,περ δέν τή είχε δώσει ή καλλονή κατ’ αύτήν τήν νεότητα. Άπλούστα- 
τον λοιπδν όπως άνήρ, μή άνθισταμένης τής θρησκείας, καταλίπγι τήν 
γυναίκα του άντί άλλης, ούτω δέ είσάγεται ή πολυγαμία, ή'τις μή ύφι- 
σταμένη έν τοΐς ψυχροΐς κλίμασι, εινε έν τοΐς θερμοΐς θεσμός άνεγνωρι- 
σμένος καί ύπδ τής θρησκείας, καί ύπδ τής ηθικής, καί ύπδ'τής κοινω- 

νιας ___—.
Έκ τών τεχνικωτάτων καί έμβρίθεστάτων βιβλίων τοΰ «Πνεύματος 

τών Νόμων» άξιον τοΰ ελευθέρου πνεύματος τοΰ αίώνος, είνε τδ έ'χον άν- 
τικείμενον τήν θρησκείαν, δ,περ πραγματεύεται δ συγγραφεύς ούχί ως 
θεολόγος, άλλ’ ώς πολιτειολόγος, Έπικρίνων τδν σκεπτικόν Bayle, δστις 
έν συγγράμματι αύτοΰ 3, μέγιστον κρότον έμποιήσαντι, δΐίσχυρίσθη, ότι

1. L. XV ch. I—XIV.
2. L. XVI ch. XVII. '
3. Pensee sur la comete.

κρεΐττον νά ήνέ τις άθεος ή ειδωλολάτρης, τουτέστιν δτιείνέ ήττον κιν- 
νά έ'χγ κακήν, συνηγορεί ύπέρ τοΰ χρι- 
ώς έκ τών δογμάτων αύτοΰ τήν αύταρ- 
είς τά φιλάνθρωπα παραγγέλματα του

δυνώδες νά μή έ'χν; θρησκείαν, ή 
στιανισμοΰ, ή'κιστα ύποθάλποντος 
χίαν τής "πολιτείας, ύπεικουσης 
Ευαγγελίου. ’Έπειτα είσδύων είς τά καθέκαστα τών διαφόρων χριστιανι
κών διαιρέσεων, άποδεικνύει, δτι είς μέν τήν καθολικήν (ανατολικήν καί 
δυτικήν) έκκλησίαν προσήκει μάλλον τδ μοναρχικόν πολίτευμα, είς δέ τήν 
τών διαμαρτυρομένων τδ δημοκρατικόν. ΤΙ θρησκεία πρέπει έπίσης νά ήνε 
σύμφωνος πρδς τδν ηθικόν, νόμον, τδν έν τή κοινωνί<η.’Άν δέ έ'ν τινι τόπφ 
έχωσι τδ δυστύχημα νά έ'χωσι θρησκείαν μή ύπδ τοΰ Θεοΰ δεδομένην, είνε 
άείποτε άναγκαΐον νά συμφωνή αυτή μετά τής ηθικής, διότι ή θρησκεία, 
εί καί ψευδής ουσα, είνε ή καλλίστη έγγύησις, ήν δύνανται νά έ'χωσιν οί 
άνθρωποι περί τής εύθύτητος τών ανθρώπων. Οί θρησκευτικοί νόμοι διορ- 
,θοΰσι τά άτοπα τοΰ πολιτικού συντάγματος, μή δυναμένων νά πράζωσι 
τοϋτο τών πολιτικών νόμων, ένεκα διαφόρων λόγων. Άλλ’έκεΐνο, τδ όποιον 
δ συγγραφεύς θερμώς ύποστηρίζει, εινε ή ύπδ τής πολιτείας ανοχή παν
τός θρησκευτικού δόγματος, ύποχρεδύσης είς τούτο έκάστής θρησκείας, διά 
τδν άπλούστατον λόγον, ότι μία θρησκεία, ένεκα πολιτικών προνομίων 
καταδιώκουσα σήμερον τάς άντιθέτους,δύναται νά έλθγι αύ'ριον είς τδ αύτδ 

σημεϊον.Ώφέλιμον λοιπδν είνε, όπως άπαιτώσιν οί νόμοι άπδ τών διαφόρων 
θρησκευμάτων, ού μόνον νά μή ταράττωσι τήν πολιτείαν, άλλά καί να 
μή ταράττωνται μεταξύ των. Ήτο έπόμε^ν, ότι τά φιλελεύθερα ταϋτά 
καί άνεξίθρησκα δόγματα δέν έ'μελλον νά έύχαριστήσωσι τούς ορθοδόξους 
έν Γαλλίγ. Αί άρχαί τής έλευθερίας τής συνειδήσεως έσκανδάλισαν τούς 
ψευδεσεβεΐς, οΐτινες καί μετά σφοδρότητος έπετέθησαν κατά τοΰ συγγρα- 
φέως, άποκαλοϋντες αύτδν Σπινοζιστήν, σημαίνοντα κατά τούς χρό
νους έκείνους τδν άθεον, άρνούμενον τήν άποκάλυψιν έν τή θρησκείιιι, καί- 

συνηγοροΰντα ύπέρ τών άρχών τής φυσικής θρησκείας. Ούτως δ συγγραφεύς 
ήναγκάσθη ν’ άντεπεξέλθγ, δημοσιεύσας «’Απολογίαν τοΰ Πνεύματος τών, 

, Νόμων,.» δ.Γ ής άρδην άνέτρεψε τάς κατηγορίας τών πολεμίων του.' -
Ό Μοντέσκιος άνεκίνήσε πάντα τά ηθικά καί πολιτικά ζητήματα,· 

μετ’άσυνήθους δέ μέχρι τής στιγμής εκείνης λάμψεως έξήγειρε τδ πνεΰμα 
τής ύπνωττούσης έ'τι πολιτικής κριτικής έν Εύρώπη. Είνε άληθές, ότι-αυ
στηρά έπιστημονική κατάταξις δέν. χαρακτηρίζει τδ βιβλίον, έλλείπει δέ 
ή εντελής ένότης, ή αρμονία, έν τώ μεγάλω τούτφ πολιτικιό οικοδομή-’· 
ματί, άλλ’έκ τής γενναίας ταύτης βλαστήσεως έξήλθον γόνιμοι καρποί. - 
"Απασαι αί σκέψεις τού συγγραφέως, άπασα ή κριτική αύτοΰ κατά τών 
υφισταμένων θεσμών, τών παραβλαπτόντων τήν πρόοδον καί τήν άνάπτυ- 
ξιν τής συγχρόνου κοινωνίας, έτελεσφόρησαν θαυμασίως. 'Απανταχού έπι- 
φαίνεται μεταρρυθμιστής, άείποτε γενναίος, πολλαχοΰ πρωτότυπος. Έν 

Τόμος Ε". ».— Σεπτέμβριος 1881. ' 49 
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πολλοΐς κυβερνητικό"; και οικονομικοί; προβλήμασι, περί ών δέν ειχον έ'τι 
τολμήσει νά σκεφθώσιν οί σύγχρονοί του, άνέπτυξε νέα; άρχάς, αΐτινε; 
εύφήμω; έγένοντο άποδεκταί και ύπδ τής επιστήμη; και ύπδ τής πράξεως. 
Αί σκέψεις αύτοϋ περί τής ποινική; νομοθεσία;, ών ή σκληρότη; ήτίμαζε 
την ανθρωπότητα, τά εγκώμια αύτοϋ ύπέρ τοΰ βρκωτικοϋ συστήματος, 
τοΰ δποίου άπέδωκε τήν πρώτην έμφάνείαν εί; τά δάση τής Γερμανία; 
και εί; τού; ακατέργαστου; ημιάγριου; τοΰ Τακίτου, έ'σχον εύεργετικήν έπί- 
δρασιν καί έπι τής έπιστήμης καί έπι τη; νομοθεσία;. Καί ύπδ τδ πνεΰμα 
τοϋτο έβάδισαν μετ’ ολίγον οί μεγάλοι κατά τδν αιώνα έκεϊνον μαχηται 
τοΰ δικαίου και τής έλευθερία;, δ έγκωμιαστή; τοϋ «Πνεύματος τών Νό
μων» Βολταϊρος, διά τη; εύρωπαϊκη; φωνή; και αύθεντεία; του απαίτη
σα; την πλήρη μεταρρυθμισιν τοϋ έν ίσχύϊ ποινικοΰ συστήματα;, καί δ 
γενναίο;, εύγενή; και φιλάνθρωπο; Ιταλό; Βεκκκρίας, δ πρώτο; διά τοϋ 
«Περί Αδικημάτων καί Ποινών» συγγράμματό; του δούς άφορμήν εί; εύ- 
ρεϊαν μελέτην κατά τη; ποινή; τοΰ θανάτου και τών σκληροτήτων τη; 
ποινικής νομοθεσίας. Οί περιφανέστατοι τών χρόνων έκείνων πολιτειολόγοι 
άναγνωρίζουσι τδ κΰρο; τοϋ μεγάλου διδασκάλου. Έκτδς τοΰ Βεκκαρίου, 
έν Ίταλίγ δ Γαετάνο; Φιλαγγιέρης, έν τή Έπιστήμν) τής Νομοθεσίας, 
(Scienza della Legislazione) ύφίσταται την έπίδρασιν τοΰ Μοντεσκίου. Άλλ’ 
ή έπίδρασι; αύτοϋ μείζων καταφαίνεται έν αύτγ τή ’Αγγλία, είς τούς 
πολιτειολόγους τη; δποίας, καθά πολλάκις, δικαίως η αδίκως, παρετηρήθη, 
δ συγγραφεύ; τοΰ «Πνεύματος τών Νόμ,ων» άπεκάλυψε τδ πνεΰμα, τδν 
οργανισμόν, τδ μυστήριον έν γένει τη; άγγλική; πολιτείας. Ουτω; δ Wla- 
ckstone ούχι άπαζ έδανείσθη ού μόνον τά; σκέψει; τοΰ «Πνεύματος τών 

Νόμων», αλλά καί πολλά; αύτοϋ έκφράσεις. Έν Γερμανίά έπίσης δ Κάντιο; 
πολλά έδιδάχθη έν τ-ρ δικαιοπολιτική αύτοϋ θεωρία ύπδ_τοϋ ρηζικελεό- 
θου τού-του -συγγράμματο;. ’Αλλά κατ’έξοχήν εύρεϊα ύπήρξεν ή έπίδρασι; 
έν Γαλλί^’ άπαντες οί πολιτικοί συγγραφείς άντλοΰσιν έξ αύτοϋ, αύτδς δέ 
δ φιλόσοφο; τη; «κοινωνική; συνθήκης» δμολογεΐ,δτι συνέταξε τδ βιβλίον 
του, έπί τά ί'χνη τοϋ Μοντεσκίου βαίνων. "Οταν δέ έπήλθεν η μοιραία 
στιγμή της έκρήξεω; της μεγάλη; μεταβολής, ή αύθεντεία τοΰ Μοντε
σκίου κατά τά; πρώτα; αύτη; ημέρα; ύπήρξεν άναντίρρητος. ΌΜιραμ.πώ, 
οί συνταγματικοί, έν μέρει οί Γιρονδϊνοι,άναγνωρίζουσι τδ κϋοος τοϋ «Πνεύ
ματος τών Νόμων», καί κατά τά; άρχάς αύτοϋ ζητοΰσι νά διοργανώσωσι 
τήν νέαν γαλλικήν κοινωνίαν, ήτις έν τοιαύτ·ρ περιστάσει θά έλάμβανεν 
ί'ίώ; εύρυθμοτέραν καί κανονικωτέραν πορείαν’ αλλά τοϋ ρεύματος τής 
έπαναστάσεως, άκατασχέτω; βαίνοντο; πρδς τήν καταστροφήν τοΰ καθε
στώτος, δέν έξήρκει ή θεωρία αυτή πρδς τδν σκοπόν τοΰτον, 3ν έπεζήτεί 
ή τεταραγμένη καί κορυβαντιώσα συνείδησι; τής έκμανείση; κοινωνίας,δι- 
ψώσης καταστροφήν χάριν τής καταστροφής. Προ τοΰ έπιτείλαντο; είδώ*
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I Ιου τοΰ 'Ρουσσώ, δ Μοντέσκιο; έλησμονήθη, ήκιστα άντιπροσωπεύων ήδη
J τά; τάσεις καί τά ιδεώδη ιών χρόνων έκείνων, καί. ούτως άντ’ αύτοϋ άνε-
* γνωρίσθη προφήτη; καί θεωρητικό; τής έπαναστάσεως δ συγγραφεύ; τής

«Κοινωνικής Συνθήκης.»
Διά τοϋ έκ Γενεύη; Ίωάννου ’Ιακώβου Ρουσσώ συμπληροΰται ή άπδ 

τοΰ δεκάτου έκτου αίώνο; άρξαμένη φιλοσοφική καί πολιτική κίνησις τής 
εύρωπαϊκη; κοινωνίας. Ό'Ρουσσώ ήτο δ άληθή; άνθρωπο; τοΰ δεκάτου 
δγδόου αίώνος’ νοϋ; σκεπτικός, άμφιβάλλων, αλλά καί ένθουσιώδη; άμα, 
πολέμιο; τών αρχών τη; αύθεντεία; καί τής παραδόσεως, Πληβείος, αι
σθανθεί; έν έαυτώ τήν άποστολήν Σπαρτάκου τής έλευθερίας, καί έκ τής 
ιδιοφυίας, καί έκ τών τάσεων, ήτο δ μόνος κεκλημένο; νά παράσχγ ύπό- 
στασιν καί πραγματικότητα εί; τδ αίθέριον έτι ιδεώδες τής έπαναστάσεως, 
τδ ταράττον τήν συνείδησιν τής εύρωπαϊκής κοινωνίας’ μόνος αύτδς, ύπέρ 
πάντα; τού; συγχρόνου; του, μηδέ τοΰ Βολταίρου έξαιρουμένου, κατενόησε 
καί έπροσωποποίησε τδ νέον τής ιστορίας πνεΰμα, τδ δποϊον μετά τοσοϋ
τον λαμπροϋ χρωματισμού έμελλε ν’ άποκαλύψγ τή εύρωπαϊκή κοινωνία 
διά τών συγγραμμάτων του, δι’ ών ήρχετο νά θέση τέρμα εί; τήν καθε- 
στηκυϊαν κοινωνίαν, ψυχορραγούσαν ήδη ύπδ τάςπροσβολά; τής φιλοσοφία; 

τοΰ αίώνος.
L’homme sauvage' δ άνθρωπο; έκτος τής κοινωνία; καί τοΰ πολιτι

σμού, ξένο; πρδς τήν ιστορίαν καί τήν κίνησιν αύτής, μόνος έν μέσω τής 
φύσεως, καθ’ έαυτδν καί έλεύθερος ζών, τοιοΰτον τδ ιδεώδες τοΰ Ρουσσώ, 

I καθ’ άπάσα; τάς περί τοΰ άτομικού. καί τού κοινωνικού άνθρώπου σκέψεις
του. «Ό άγριο; άνθρωπο; καί δ πεπολιτισμένο; διαφέρουσιν ούτώ κατά 
τδ βάθος τής καρδίκς καί τών κλίσεων, ώστεμπαν τδ άποτελοΰν τήν ύπερ- 
τάτην τοϋ -ένδς εύδαιμονίαν ήθελε περιαγάγει τδν άλλον εί; άπελπισίάν. 
Τέλειος, φυσικός άνθρωπος είνε δ θηρίου άγων βίον, τούναντίον δ’ δ έν τή 
κοινωνί^ ζών καί άναστρεφόμενος, δ σχεπτόμε?ος άνθρωπος,εϊνε δ διεφθαρ

μένο; ’.
Ύπδ τών μισοκοινωνικών τούτων ιδεών κατειλημμένο; δ Ρουσσώ,παρέ- 

στη καθωπλισμένος έν τή πάλη τοΰ δεκάτου δγδόου αίώνος.’Εν έ'τει 1750 
ή άκαδήμεια τής Dijon έ'θηκε διαγώνισμά έπί τοΰ ζητήματος, «άν ή άπο- 
κατάστασι; τών τεχνών καί τών έπιστημών συνετέλεσεν εί; τδν έξαγνι- 
σμδν τών ηθών.» Ό Ρουσσώ άπεκρίθη εί; τδ ζήτημα τοϋτο δι’ ένδς όμμ· 
ή άκαδήμεια, θελχθεϊσα έκ τής διαλεκτικής τοΰ συγγραφέως, έβράβέυσε 

J τδ βιβλίον αύτοϋ, τδν πρώτον άκροβολισμόν κατά τοΰ κοινωνικού καθε-
J στώτος. Μετ’ ολίγον έτερον ζήτημα προτείνεται ύπδ τής αύτής άκαδη-

μείας: «τίς ή άρχή τής άνισότήτος μεταξύ τών άνθρώπων, καί άν αύτη 
ί εινε κεκυρωμένη ύπδ τού φυσικού νόμου’» είς τήν λύσιν τοΰ ζητήματος

| ϊ) Discowssur I’origine de l’megaiitS parmi les homilies.
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τούτου κατέρχεται καί πάλιν δ Ρουσσώ, μετ’ευγλωττίας άναπτύσσων τδ 
θέμα του, καί επιτιθέμενος κατ’ αύτών τών βάσεων τοΰ κοινωνικοί! βίου, 
τοϋ προάγοντος την ανισότητα τών ανθρώπων.Άλλ’ηδη ή άκαδήμεια άπέσχε 
νά βράβευση τδ έ'ργον τοϋ καινοτόμου συγγραφέως,ετέρου προτιμηθέντος.

"Απασα ή άνωτέρα γαλλική κοινωνία έσκανδαλίσθη έκ τών καινοφανών 
τούτων σκέψεων τοϋ φιλοσόφου’ άλλ’ δ Ρουσσώ είχεν επίκουρον τδ κατα- 
,γοητευθέν γαλλικόν δημόσιον, ούδ’ έπτοήθη έκ τής ά/τιφωνίας έξοχων 
άντιπάλων, άλλ’ άκμαιότερος έξηκολούθησε την πάλην. Ό d' Alembert 

,έγραψεν έν τη Έγ.χίκ1οπ<χ.ιδει'α άρθρον περί Γενεύης, έκθειάζων τδν πολι
τικόν αύτης οργανισμόν, άλλ’ άμα συνιστών αύτη την έπί μάλλον καλ
λιέργεια/ τών τεχνών καί έπιστημών και ιδίως τήν άνέγερσίν θεάτρου-’ δ 
Ρουσσώ δέν μένει εύχαριστημένος έκ της προτροπής ταύτης και διά φλο

γέρας πρδς αύτδν έπιστολής έπιτίθεται ού μόνον κατά τών ιδεών τοϋ 
d’ Alembert, άλλά και καθ’ άπάσης της συγχρόνου φιλοσοφίας, καί ιδίως 
κατά της συστάίεως θεάτρου έν Γαλλί<γ. Έπί τών αύτών δέ τρίβων βαί- 
νων, δημοσιεύει μετ’ ολίγον την Έλοϋσίαν, εϊτκ τδν Έμ.ίλιον, βιβλίον θί- 
_γον τά τολμηρότατα παιδαγωγικά προβλήματα, άφορισθέν ύπδ τοΰ άρ- 
χιεπισκόπου τών Παρισίων.

’Ήδη ή φήμη τοΰ Ρουσσώ διεδόθη καθ’άπασαν την Ευρώπην’ ήτο ή ένσάρ- 
κωσις τοΰ έπαναστατικοΰ πνεύματος τοΰ αίώνος,δ δημοφιλές-ατος τών άνδρών 
,τής Γαλλίας, δίδων τδ σύνθημα καί την σκέψιν είς τδ εύρύτερον γαλλικόν 
δημόσιον. Έπι τέλους, τό αύτδ έ'τος, καθ’δ έπυρπολεϊτοδ’Εμίλιος, ώς 
βεον βιβλίον, καί 17 έτη πρδ της γαλλικής έπαναστάσεως,έδημοσιεύετο ή 

«Κοινωνική συνθήκη »,τδ μέλλον τοϋτο εύαγγέλιον της μεγάλης μεταβολής.
Πάντες οί πρδ τοϋ Ρουσσώ πολιτικοί φιλόσοφοι είχον πρδ οφθαλμών 

τδ πολίτευμα ώρισμένου λαοΰ, έν δεδομένη ιστορική άναπτύξει, τάς διε- 
πούσας τοΰ δτς&ίου-άρχάς άνηγόοευον κατά τδ μάλλον καί ήττον είς πο
λιτικόν σύστημα’ ούδείς ήρθη ύπεράνω της κρατούσης πολίτικης ίδέας- 
εκαστος έμελέτησε τούς θεσμούς της πολιτείας, έν ί; έζησε, έκ δέ τής 
μελέτης ταύτης έξηγαγε τά θεωρητικά αύτοΰ πορίσματα., Ό Πλάτων 
εϊνε ό θεωρητικός της δωρικής καί ο κριτικός τής άθηναϊκής πολιτείας’ 
δ Αριστοτέλης,- δωρίζων έπίσης, εινε ό Θεωρητικός τής μακεδονικής μο
ναρχίας, δ Πολύβιος καί δ Κικέρων διετύπωσαν τδ ιδεώδες τής ρωμαϊκής- 
πολιτείας, δ Μακιαβέλλης έν τφ Τίτφ Αιβίφ εινε δ θεωρητικός τής άρ« 
χαίας πολιτείας, έν δέ τφ ,Ήγεμόνι δ πολιτικός τής Μοναρχίας τοϋ 16ου 
αίώνος, δ Αώκιος καί δ Μοντέσκιος εϊνε οί έρμηνευταί τής άγγλικής πο
λιτείας’ άλλ’ δ Ρουσσώ είς ούδεμίαν τών κατηγοριών τούτων ώρισμένως 
υπάγεται’ εϊνε άληθές, οτι ύπέστη τήν έπίδρασίν τής γενεθλίου πόλεως 
έν τή διατυπώσει μερικών τινων θεσμών τής πολιτείας του’ εϊνε άληθές, 
ότι τά πολιτικά ιδεώδη τών άρχαίων ελληνικών πολιτειών, τά. είδωλα
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ταΰτα τοΰ δεκάτόυ ογδόου αίώνος, ή καλλιτεχνική δημοκρατία τών ’Α

θηνών, ή αυστηρά σπαρτιατική πολιτεία, έπιπολαίως μελετήθέντα, εϊ
χον έπιδράσει καί έπί τοϋ πνεύματος αύτοΰ, ώς καί έπί τών πλείστων 
συγχρόνων του, άλλά κατ’ έξοχήν ή πολιτεία αύτοΰ είς ούδεμίαν άνήκει 
ώρισμένην ιστορικήν κοινωνίαν, πρδ οφθαλμών λαβοΰσα αύτήν τήν ιδεώδη 

τοΰ άνθρώπου φύσιν, έστω καί πεπλανημένην, αύτήν έν συνόλφ τήν άν- 
θρωαότητα, ύπερτέραν πάσης ιστορικής κατηγορίας’ έντεΰθεν δ κοσμοπο
λίτικος χαρακτήρ τής θεωρίας, ή έπίδρασις, ήν έμελλε νά έξασκήση, ού 
μόνον έν Γαλλί^, άλλά κκί έν τή λοιπή Εύρώπη, άμέσως γενομένης τής’ 
«Κοινωνικής Συνθήκης» σημαίας ού μόνον ώρισμένης πολιτικής σχολής ή 
κινήσεως, άλλ’αύτδ τοϋτο καταστάσης, τδ σύμβολον νέας κοινωνικής καί 
πολιτικής θρησκείας, καί νέου κόσμου, είς ον είσήρχετο ή'δη, άπδ τών έρει- 
πίων έξερχομένη, ή εύρωπκϊκή κοινωνία τοΰ παρελθόντος αίώνος, παρε- 
χούσης τδ σύνθημα τής γαλλικής έπκνκστάσεως. :

Ή φύσις εϊνε £Κα, ενιαία, άδιαίρετος' έπί της άρχής ταύτης βκίνων 
δ Ρουσσώ, δημιουργεί τδ κοινωνικόν αύτοΰ καί πολιτικόν σύστημα. Άφοϋ 
ή έπάνοδος είς τήν φύσιν, ή συνφδά τοϊς νόμοις αύτής ζωή εϊνε τδ ιδεώ
δες τοϋ άνθρώπου, ή πολιτική κοινωνία πρέπει νά όργανωθή κατά τούς: 
αιωνίους καί άνκλλοιώτους τούτους νόμους. Έντεΰθεν παράγεται ή καθο- 
λική βούλησις τής πολιτείας, συλλήβδην έκπροσωποϋσα τήν άπόλυτον αύ-; 
τής ενότητα, μή άνεχομένη άλλην έκτδς αύτής δύναμιν καί ιδέαν, τεί- 
νούσα δέ ν’ άπορροφήσγ πάσαν άτομικότητα, ής ή κατ’ ιδίαν υπαρξις 
ήθελε συνταράξει τήν πολιτικήν ενότητα καί εύκοσμίαν. Τοιαύτη ή είκών 
τής πολιτικής ταύτης θεωρίας, ήν ούτωσί συνοψίζει έν τινι περί πο.?ιτι- 
«ής οικονομίας άρθρφ, καταχωρισθέν-ι έν τη’ΕγκυκΛοπά.ιδε(α.

«Τδ πολιτικόν σώμα, ύπδ τήν άτομικήν αύτοΰ έννοιαν, δύναται νά 
θεωρηθή ώς σώμα ώργκνωμένον, ζών, ομοιον πρδς τδ άνθρώπινον' σώμα. 
Ή ύπερτάτη άρχή έκπροσωπεϊ τήν κεφαλήν, οί νόμοι καί τά ήθη εϊνε ο 
εγκέφαλος, άρχή τών νεύρων κκί έδρα τοΰ νοδς, τής βουλήσεως καί τών 
αισθήσεων, τών οποίων οί διοικηταί καί οί άρχοντες εϊνε τά όργανα’ ή 
έμπορία, ή βιομηχανία καί ή γεωργία εϊνε τδ στόμα κκί δ στόμαχος, 
παρασκευάζοντα τήν κοινήν τροφήν’ ή δημοσία οικονομία εϊνε τδ αϊμα, 
διά τοΰ δποίου σοφή διάταξις,χρώμένη ταΐς λειτουργίκις τής καρδίας, δια
μερίζει τήν τροφήν κκί τήν ζωήν καθ’ δλον τδ ,σώμα' οί πολϊται εϊνε τδ 
σώμα και τά μέλη, δι’ ών κινείται, ζή καί έργάζετκι ή μηχανή, άτινα 
μόλις ήθελέ τις πληγώσει εί; οίονδήποτε μέρος, καί άμέσως ή οδυνηρά 
έντυπωσις ήδελεν έπέλθει είς τδν έγκέφκλον, άν τδ ζώον διατελεΐ είς 

κατάστασιν ύγείκς». ■ χ
- Έπί τής άρχής ταύτης Οεμελιουμένη ή πολιτεία, ούδεμίαν άλλην έξόυ- 

σίαν δύναται ν’ άνεχθή έκτδς έαυτής’ έν έναντικ περιπτώσει ήθελεν έπέλ-
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Ost ή διάλυσις καί η άποσύνθεσις. Παν το συντελούν είς τήν δπαοξιν καί 
τήν προαγωγήν της πολιτείας, δέον ν’ άνήκη είς αύτήν* καθώς δέ η πο
λιτεία είνε ενιαία και αδιαίρετος, τοιαυτη κατ’ άναπόφευκτον συνέπειαν 
πρέπει νά ήνε καί ή ιδιοκτησία, άνήκουσα είς το σύνολον, ούχί δέ είς τδ 

άτομον, τδ όποϊον αποτελεί άναπόσπαστον μέλος τοΰ σώματος της πο
λιτείας., Εντεύθεν η άγανάκτησις τοΰ Ρουσσώ κατά τής ιδιοκτησίας, 
ώς της άρνήσεως τής ένότητος καί της καθολικής βουλήσεως τής πολι
τείας καί ώς της καταστροφής της φυσικής ίσότητος τών ανθρώπων. 
Ούτως άνακράζει κατά της ιδιοκτησίας έν τινι τών εξάψεων τοΰ άντι- 
κοινωνικού πάθους του: «δ πρώτος έγκλείσας γήπεδον καί φαντασθείς 
νά εΐ'πτ], τοντο άκήχιι ιί,ς, εμέ, εύρών δέ αρκούντως άπλοΰς ανθρώπους διά: 
νά τδν πιστεύσωσιν, ύπήρξεν δ άληθής θεμελιωτής της Αστικής κοινω
νίας: Άπδ πόσων εγκλημάτων, πολέμων καί φόνων, άπδ πόσης άθλιότη- 
τος καί φρίκης ήθελεν απαλλάξει τδ ανθρώπινον γένος, εκείνος δστις, ά-- 
ποσπ,ών τούς ευσεβείς πληρών την τάφρον, ήθελε Ισάζει πρδς τους 
όμοιους του : Προφυλάττεσθε άπδ τοϋ άπατεώνος, έχάθητε, άν λησμο
νείτε οτι οΐ καρποί άνήκουσιν είς πάντας, καί δτι ή γη δέν ανήκει είς 
κανένα. Άλλά κατά μεγίστην πιθανότητα τά πράγματα τότε ειχον πε-. 
ριέλθει είς τοιοΰτον σημεΐον, ώστε δέν ήδυναντο πλέον νά διαρκέσώσιν, 
δπως ειχον, διότι η ιδέα αυτή τής ιδιοκτησίας, άποροέουσα άπδ άλλων* 

, προγενεστέρων ιδεών, αίτινες ειχον γεννηθή κατά διαδοχήν, δέν έμορφώθη 
άμέσως έν τφ άνθρωπίνφ πνεύματι* καί έπρεπε νά επέλθωσι μεγάλαι- 
πρόοδοι, νά κτηθώσι πολλή βιομηχανία καί φώτα, νά μεταβιβασθώσι καί 
ν’ αύξηθώσιν άπδ γενεάς είς γενεάν, πρίν ή περιέλθγ είς τδ τελευταϊαν 
τοϋτο τέρμα τής φυσικής καταστάσεως» ’.
' Ό άνθρωπος έγεννήθη ελεύθερος καί πανταγοΰ εινε δέσμιοι;· ένώ δέ 

πιστευει_έκυπδν--κΰριον τών άλλων, εινε μάλλον αύτών δούλος’ Πώς έγέ-1 
νέτο ή μεταβολή αυτή ; άγνωστον’ τί δύναται νά-την καταστήση νόμι
μον ; άν τις παρετήρει την βίαν καί τά έξ αύτής αποτελέσματα, θά έ'λε- 
γεν : ένόσφ λαός τις είνε ήναγκασμένος νά υπακούν], καί ύπακούει, πράττει 
καλώς' ενόσω δύναται νά σείσγ τδν ζυγόν του, καί τδν σείει, πράττει 
καλλίτερου Ακόμη’ διότι, &νχχτϋν την ελευθερίαν: του δι’ ου δικαίου τώ 
άφγρέθη αυτή, ή εινε εύ'λογον νά τήν έπαναλάβγ, ή δέν ήτο δίκαιον 
ν’άφαιρεθή Απ’αύτοΰ. Άλλ’ ή κοινωνική τάξις-εινε ίερδν δίκαιον, Αποτε
λούν τήν βάσιν πάντων τών άλλων* έν τούτοις τδ δίκαιον τοϋτο δέν 
άπορρέει άπδ τής φυσεως, θεμελιοΰται λοιπδν έπί τής- συνθήκης. Αυτή ή 
συνθήκη έπικρατεΐ έν άπάσαις ταΐς κοινώνικαϊς σχέσεσιν, έκ πρώτης οψεως 
καί μελέτης δυναμένη νά παρατηρηθώ’ έπί παραδείγματι, ή Οικογένειας 
ητις εΐνε ή παλαιτάτη πασών τών κοινωνιών, καί ή. μόνη φυσική, ύφί- 
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σ-ταται διά τής συνθήκης. Τά τέκνα’μένουσι παρά τφ πατρί έφ’ όσον χρό
νον έχουσιν Ανάγκην αύτοΰ πρδς συντήρησιν, έκλιπούσης δέ τής Ανάγκης, 
ό φυσικός δεσμός διαλύεται, καί άν έξακολουθοΰσι νά μένωσι παρ’ αύτφ, 
συμβαίνει* τοϋτο ούχί φυσικώς, άλλ’ έκουσίως. *

Ή φυσική αυτή κατάστασις δέν δύναται νά διατηρηθώ μκκρον, 
ήθελε δ’ άπολεσθή τδ άνθρώπινον γένος, άν δέν μετέβαλε τρόπον ζωής" 
επειδή λοιπδν οι άνθρωποι διά τής συνενώσεως τών Ατομικών δυνάμεων 
των δύνανται νά κατισχυσωσι κατά πάσης έσωτερικής Αντιστάσεως, έπέρ- 
χεται ή άνάγκη τής εύρέσεως κοινωνικού τόπου, ύπερασπιζομένου καί 
προστατεύοντας πάστ) τή κοινή δυνάμει τδ πρόσωπον καί τά Αγαθά έκά" 
στου κοινωνοΰ, καί δι’ου έκαστος,ένούμενος πρδς πάντας, είς έαυτδν μόνον, 
οφείλει νά ύπακούη έν τούτοις, καί νά μένη έπίσης ώς καί πρότερον έλεύ- . 
θέρος. Τοιοΰτον τδ θεμελιώδες πρόβλημα, τοΰ οποίου παρέχει τήν λύσιν 
ή κοινωνική συνθήκη, ή'τις δύναται νά διατυπωθώ διά τοΰ Ακολούθου τύ
που: αέκαστος έξ ήμών τίθησιν έν κοινφ τδ πρόσωπον αύτοΰ καί τήν. 
ίσχύν ύπδ τήν ύπερτάτην διευθυνσιν τής καθολικής βουλησεως* άποδεχό·, 
μέθα δ’ έκαστον μέλος ώς Αδιαίρετον μέρος τοΰ όλου». Τδ δημόσιον τοϋτο 
πρόσωπον έκαλεΐτο άλλοτε .πόάις, ή'δη δέ ποΛιτζΙα. "Οσον δ’ άφορ^ είς 
τούς κοινωνούς, καλούνται συλλήβδην Λαός, καί ιδιαιτέρως μέν ποΛΐται., 
ώς μετέχοντες τής άνωτάτης αύθεντείας, wrvjxooi δέ, ώς ύποτεταγμένοι 
είς τούς νόμους τής πολιτείας. Άμα τοϋ πολιτικού τούτου σώματος άπο-, w 
τελουμένου, ούδείς δύναται νά προσβάλγι έν τών μελών αύτοΰ, έτι δ’δλω. 

γώτερον τδ σώμα, χωρίς νά αίσθανθώσι τούτο καί τά μέλη* ουτω τδ κα
θήκον καί τδ συμφέρον ύποχρεοϋσιν άμφότερα τά συμβαλλόμενα μέρη είς 
Αλληλοβοήθειαν. "Εκαστον άτομον, ώς άνθρωπος, δύναται νά έχγ ιδιαι
τέραν βούλησιν, άντίθετον πρδς τήν καθολικήν, ήν έχει ώς πολίτης, έν 
τούτοις ούδείς δύναται νά άρνηθή ύπακοήν είς αύτήν, άλλως θά καταναγ- 
κασθώ είς τοϋτο ύφ’ ολου τοΰ σώματος, Λ,περ σημαίνει οτι θά βιασθή νή 
καταστώ έλεύθερος* διότι ύπδ τοιοΰτον όρον έκαστος πολίτης ύπόκειται είς 
τήν πολιτείαν, ή'τις προφυλάττει αύτδν άπδ πάοης προσωπικής έξαρτή- 
σεως, τοΰθ’ δ,περ καθίστησι νομίμους τάς άστικάς ύποχρεώσεις, διότι 

έλλείποντος τούτου, θά ήσαν άτοποι,τυραννικαί, ύποκείμεναι είς τάς μεγί- 
στας τών καταχρήσεων. 2

Έκλείπούσης τής φυσικής καταστάσεως, άξιοσημείωτος μ.εταβολή επέρ
χεται έν τφ βίφ τοΰ άνθρώπου' είς τδ ένστικτον ύποκαθίσταται ή δι
καιοσύνη, παρέχουσα είς τάς πράξεις αύτοΰ τήν έλλείπουσαν πρότερον ηθι
κότητα’ τήν φυσικήν ώθησιν διαδέχεται ή φωνή τοΰ καθήκοντος, τάς , 
ρρμάς τδ δίκαιον, δ δέ άνθρωπος βλέπει έαυτδν ήναγκασμένον νά συμβουτ

1. L. I. ch. I.
2. L. I. ch. VI.
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λευηται τδ 'λογικόν του, ή. νά άκούη τάς κλίσεις του. Μολονότι δέ έν τγΓ 
καταστασει ταύτη στερείται πολλών πλεονεκτημάτων, κερδαίνει έτερά, αί 
δυνάμεις αύτοϋ έξασκοϋνται και αναπτύσσονται, τά αισθήματα του εξευ
γενίζονται, όλη δέ ή ψυχή του έξυψοΰται ούτως, ώστε ώφειλε νά εύλογη 
άκαταπαύστως την εύτυχη στιγμήν, ητις τδν άπέσπασεν άπδ της φυσικής 
καταστάσεως, καταστήσασα αύτδν ον πνευματικόν και άνθρωπον. Ούτως 
άν ό άνθρωπος άπόλλυσι διά της κοινωνικής συνθήκης την φυσικήν αύτοϋ 
ελευθερίαν καί απεριόριστον έπι πάντων τών πραγμάτων δίκαιον,κερδαίνει 
την άστικήν ελευθερίαν καί την κτ.ησιν παντδς ύπ’ αύτοϋ καταλαμβα
νόμενου’ διακριτέον έν τούτοις την φυσικήν έλευθερίαν, εχουσαν όρια 

τάς δυνάμεις τοΰ ατόμου, άπδ της αστικής, περιωρισμένης ύπδ της καθο
λικής βουλησεως’ ή δέ κατοχή, ήτις εινε τδ άποτέλεσμα της βίας, ή τδ 
δίκαιον τοΰ πρώτου καταλαβόντος, διακρίνεται τ·ης ιδιοκτησίας, ητις δέ> 
δύναταί νά βασισθη ή έπι θετικοΰ μόνον τίτλου. Τδ δίκαιον τοϋτο, εί καί 
πραγματικώτερον τοΰ δικαίου τοϋ ισχυρότερου, καθίσταται άληθές, ’έκα
στου δικαιούμενου έπί παντδς τοΰ άναγκαιοΰντος αύτώ’ άλλ’ ή θετική 
πρκξις, ή καθιστώσα αύτδν ιδιοκτήτην, τδν άποκλείει παντδς ετέρου. 
Ιδού διατί τδ δίκαιον τοΰ πρώτου καταλαμβάνοντος, τοσοϋτον άσθενές 
έν τη φυσική καταστάσει, εινε σεβαστόν έν τή πολίτικη. *

Ουτω σχηματίζεται ή πολίτικη κοινωνία, τέλος έ'χουσκ τδ κοινόν συμ-
• φέρον’διότι άν η άντίθεσις τών συμφερόντων κατέστησεν άναγκαίον τδν 

σχηματισμόν τών κοινωνιών, κατέστησε δυνατόν αύτδν η αρμονία αύτών 
τούτων τών συμφερόντων* άπασα δέ η κοινότης τών διαφόρων τούτων 
συμφερόντων άποτελέί τόν δεσμόν, έφ’ ού βασιζόμενη πρέπει νά κυβερ- 
νάτκι η κοινωνία, και δι’ ου έκδηλοΰται η κυριαρχία, ητις .εινε η έξάσκη4·■ 
σις της καθολικής βουλησεως, ούδέποτε δυναμένη ν’ άπαλλοτριωθη, ή νά 
διαιρεθη, η νά^μεταβιβασθη, διότι η εινε καθολική η βούλησις, ή δέν εινε,’ 
ή εινε η βούλησις τοΰ πολιτικού σώματος, η μέρους μόνον αύτοϋ’ καί έν μέν 
τη πρώτη περιστάσει, ή δεδηλωμένη αύτη βούλησις ε?νε πραξις κυριαρ
χίας, άποτελοΰσα νόμον’ έν δέ τη δευτέρα εινε ιδιαιτέρα μόνον βούλησις, 
δικαστική πραξις 2.

Ή κυριαρχία, αύτη, έκπροσώπησις ουσα της καθολικής βουλησεως, έξ»· 
σκεί άπόλυτον κράτος έπι τών άτόμων, ών η ζωή καί η έλευθερία έξαρ- 
τώνται άπδ της πολιτείας. Διά της κοινωνικές συνθήκης πασα κυριαρ
χική πράξις, δηλ. πασα πραξις της καθολικής βουλησεως, ύποχρεοί η εύ-’ 
νοεί έξίσου πάντας τούς πολίτας, διότι δ κυρίαρχης γινώσκει μόνον τδ 
σώμα τοΰ έ'θνους, ούδεμίαν δέ ποιεί μεταξύ τών άποτελούντών αύτδ διά* 

κρισιν. Άλλ’ η κυριαρχία αύτη, όσον καί άν ηνε άπόλυτος, ιερά, άπαρα*

1. L. I. ch. VIII, IX.
2. L. II. ch. I, 11.

βίαστος, δέν δύναταί νά ύπερβη τά όρια τών καθολικών συμβάσεων, ού'τ^ 
δ κυρίαρχης δικαιοΰται νά έπιβαρύνη ένα ύπήκοον μάλλον τοΰ άλλου, 
διότι τότε, της ύποθέσεως καθισταμένης ιδιωτικής, δέν είνε πλέον ή έξοϋ- 
σία αύτΟϋ άρμοδία ’.

Ή κοινωνική συνθήκη παρέχει ύπόστασιν καί ζωήν είς τδ πολιτικόν 
σώμα, άλλ’ έκτδς τούτου παρέχει αύτήν καί είς την βούλησιν αύτοϋ διά 
της νομοθεσίας, διότι η άρχικη συνθηκη, δι’ ής τδ σώμα τοϋτο σχημα
τίζεται, ούδέν δρίζει τών δεόντων πρδς συντηρησιν. ’Εντεύθεν η άνάγκη 
τών νόμων, άναποφεύκτων όρων της πολίτικης κοινωνίας, οΐτινες τίθεν
ται ύπδ τοϋ λαοϋ, τοϋ είς τούς νόμους ύποτεταγμένου. ’Αλλά τίνι τρόπω 
θά τεθώσιν οί νόμοι ουτοι; Ή καθολική βούλησις εινε μέν άείποτε fyixxlfx, 

άλλ’ ούχί καί πεφωτισμένη, κατανοούσα δρθώς τά άντικείμενα, πολλά
κις δέ δυναμένη νά παραπλκνηθη’ δ λαδς θέλει τδ άγαθδν, άλλά δέν τδ 
βλέπει πάντοτε’ οί' δέ ίδιώται τδ βλέπουσιν, άλλά τδ άπορρίπτουσιν. 
’Εντεύθεν παρίσταται η άνάγκη άνδρδς, δυναμένου ν’ άνακαλύψη τούς 
συμφορωτέρους είς τά έ'θνη κοινωνικούς όρους, πνεύματος ύπερτέρου τών % 
άνθρωπίνων παθών. Ό τοιούτος άνηρ πρέπει νά ^νε έ'κτακτος, τοίς θεοίς 
ί'σος’ ή λειτουργία αύτη εινε η έξοχωτέρα πάσης άνθρωπίνης, διότι δ τολ
μών ν’ άναλάβη την νομοθεσίαν ένδς λαού, πρέπει νά αίσθανθη εαυτόν 
είς κατάστασιν νά μεταβάλη την άνθρωπίνην φύσιν, νά μεταμόρφωση έκζ- 
στον, άτομον, ν’ άλλοιώση την σύστασιν τοΰ άνθρώπου, διά νά την ένι- w 
σχύση, νά ύποκαταστήση δέ μερικήν καί ηθικήν ύπαρξιν είς την άνεξάρτη- 
τον έκείνην, ήν άπαντες έλάβομεν άπδ της φύσεως. Πρέπει, έν ένί λόγφ, 
ν’ άφαιοέση άπδ τοΰ άνθρώπου τάς ιδίας δυνάμεις, διά νά τώ δώση έτε- 

ρας ξένας, ών δέν δύναταί νά ποίηση χρησιν άνευ της βοήθειας τών άλ
λων. Καθ’ όσον αί φυσικαί αυται δυνάμεις εινε νεκρκί καί έκμηδενισμε-· 
ναι, κατά τοσοϋτον αί έπίκτητοι εινε μεγάλαι καί διαρκείς, ή δέ σύστα- 
σις μόνιμος καί τελεία, ούτως ώστε, έάν έκαστος πολίτης ούδέν δύναταί 

νά πράξη ή διά πάντων τών άλλων, καί η κτηθείσα ύπδ τοΰ συνόλου 
ισχύς εινε ί'ση ή ύπερτέρκ πρδς τδ σύνολον τών φυσικών δυνάμεων όλων 

τών άτόμων, δύναταί τις είπεΐν, ότι η νομοθεσία περιηλθεν είς τδ ύπερ*' 
τατον σημεϊον, είς δ δύναταί νά περιέλθη.2 · '

Πάσα νομοθεσία πρέπει νά άποβλέπη εις τά δύο τκΰ’τα πρώτιστα άν* 
τικείμενα : τήν e.leudepiar χχί τήν ισότητα' άλλ’ή ίσότής, λέγουσί τι- 
νες, εινε θεωρητική χίμαιρα, μή δυναμένη νά λάβη πραγματικότητα. 
Άλλ’άν ή κατάχρησις εινε άφευκτος, έπεται ότι δέν πρέπει νά κανο- 
νισθη ; Προφανώς δέ διότι ή δυναμις τών πραγμάτων τείνει νά κατά* 
στρέψη τήν ισότητα, ή ισχύς της νομοθεσίας πρεπε.ι νά τείνη αείποτε

1 L. Π. ch.Hl.
2. L. II. ch. VII.
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πρδς συντήρησιν αύτής. Καλλίστή πολιτεία εϊνε έκείνη, έν ή ή ελευθε
ρία καί ή ίσότης διατελοΰσιν έν άρμονίγ, τοϋτο δέ δέν δύναται νά επι
τευχθώ ή διά προσφορών νόμων, συμφώ'νως πρδς τδ πνεΰμκ τοϋ λαοΰ και 
την φύσιν τοΰ τόπου. Ούτοι οί νόμοι παρίστανται ύπδ διαφόρους σχέσεις : 
πρώτον, ώς σχέσεις τοΰ συνόλου πρδς τδ σύνολον, "ήγουν του κυριάρχου 
πρδς την πολιτείαν, και ουτοι εινε οί καλούμενοι ποΛιτιχοι καί ίλμί.πω- 
<Τεις νόμοι' δεύτερα σχέσις εινε η τών μελών πρδς άλληλα, ή πρδς τδ 

σώμα ολόκληρον" αστικοί νόμοι’ τρίτη σχέσις εινε η τοΰ ατόμου πρδς τδν 
νόμον" ποινικοί νόμοι, ήτοι ιδιαίτερόν τι είδος νόμων, η η έπικυρωσις 
πάντων τών άλλων. Άλλ’ έκτδς τών τριών τούτων, ύπάρχει καί τέταρτη 
σχέσις, ή σπουδαιότατη πασών, ητις ούτε έπί τοΰ μαρμάρου χαράττε- 
ται, οίΓτε έπί τοΰ χαλκοΰ, άλ7.’ έν τκΐς καρδίκις τών πολιτών" αύτη απο

τελεί τδ αληθές σύνταγμα της πολιτείας, ισχυροποιείται καθ’ έκάστην, 
δταν δέ οί άλλοι νόμοι γηράσκουσιν η άποσβέννυνται, τούς έμψυχοί ή τούς 
συμπληροΐ, διατηρεί ενα λαδν έν τφ πνεύμκτι τοΰ συντάγματος του, καί 
υποκαθιστώ άνεπκισθήτως την ίσχύν της συνήθειας είς την της αύθεν- 
τείας. Εϊνε τά ή'θη, τά έ'θιμα, καί πρδ παντδς ή δημοσία γνώμη" άγνω

στον πράγμα είς τούς ημετέρους πολιτικούς, άλλ’ άφ’ ού έξαρτάται ή επι
τυχία πασών τών άλλων, καί περί ού κρύφα άσχολεΐτκι δ μέγας νομοθέ- 
της, ένώ φαίνεται περιοριζόμενος είς κανονισμούς, οΐτινες δέν εινε ή η 
άψίς τοΰ θόλου, ένώ τά ή'θη, βραδέως γεννώμενα, σχηματίζουσιν έπί τέ

λους την άκλόνητον κλείδα ’.
Πρδ ς έκτέλεσιν τών νόμων άπαιτεΐται φυσική δύναμις, ικανή νά έφαρ- 

μόζγ αύτούς, έγγυωμένη πασαν αύτών ενέργειαν καί λειτουργίαν. Έντεΰ

θεν ή άρχή τής έκτελεστικής έξουσίκς τής κυβερνήσεως, μεσάζοντος σώ
ματος μεταξύ υπηκόων κκί κυριάρχου, επιφορτισμένου τήν έκτέλεσιν τών 
νόμων καί τήν τήρησιν τής αστικής καϊΆέολίτϊκήςΤΧεΰθερίας" αύτη ή κυ- 
βέρνησις, λκμβάνουσα τάς διαταγής παρά τοΰ κυριάρχου, καί μεταδίδουσα 

αύτάς είς τδν λαδν, εϊνε έν σμικρφ ό,τι τδ περιβάλλον α^τήν πολιτικόν 
σώμμ εϊνε έν μεγάλω, ηθικόν πρόσωπόν, πεπροικισμένον ύπδ διαφόρων δυ
νάμεων, ένεργητικδν ώς δ κυρίαρχης, παθητικόν ώς ή πολιτεία, δυνάμενον 

ν’άποσυντεθγ είς διαφόρους όμοιας σχέσεις, έξ ού γεννάται κατά συνέ
πειαν νέα άναλογία, έτέρκ δ’ έν ταύτγ, κατά τήν τάξιν τών δικαστη
ρίων, μέχρι μεσάζοντος τίνος όρου άδιαιρέτου, τουτέστιν ενιαίου άρχηγοΰ 

ή άνωτάτου άρχοντος, 3ν δύναται τις νά φαντκσθή έν μέσφ ταύτης τής 
πρδς τά πρόσω φοράς, όπως ή ένότης μεταξύ τής σειράς τών κλασμάτων 
καί τής τών άριθμών. 2

1. L. Π ch.XH.
2. L. III. ch. I.

Ή κυβέρνησις πκρκλλάσσέι έκάστοτε, ,άναλόγως τών περιστάσεων, ύφ’
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άς παρίσταται" έντεΰθεν τά διάφορα αύτής είδη, διακρινόμένα έκ τοΰ 
άριθμοΰ τών μελών, έξ ών άποτελεΐται" πολλάκις έγένετο συζήτησις περί 

τοΰ καλλίστου εί'δους τής κυβερνήσεως, χωρίς νά παρατηρηθώ ότι έκαστον 
τούτων εϊνε.δτέ μέν χδ κάλλιστον δτέ δέ τδ χείριστον. Άλλά τά πρώτι

στα εϊνε τρία, τδ ΰημοχρατιχύγ, τδ αριστοκρατικόν καί τδ μοναρχικόν. 
καί τδ μέν πρώτον εϊνε τδ κάλλιστον πάντων, άλλά τδ δυσχερέστατον νά1 
πραγματοποιηθώ, δύναται τις δ’είπεϊν, ότι ούδέποτε ύπήρξεν, ούτε .θα ύ- 
πάρξν) αληθής δημοκρατία, διότι εϊνε έναντίον τής φυσικής τάξεως, όπως 
δ μέγας άριθμδς κυβερνγ, δ μικρός δέ κυβερνάται. Πρδς έπιτυχίκν τοιαύ-' 
της κυβερνήσεως άπαιτεΐται εύάριθμος λαδς, εύχερώς δυνάμενος νά συνα- 
θροισθή, ένθα έκαστος πολίτης δύναται νά γνωρίστ) τούς άλλους" μεγάλη 
ηθών άπλότης, προλαμβάνουσα τδ πλήθος τών ύποθέσεων καί τών ακαν
θωδών συζητήσεων, μεγάλη ίσότης έν ταΐς κοινωνικαΐς τάξεσι καί έν τώ 
πλούτφ, άνευ τοΰ όποιου ή ίσότης δέν δύναται νά ύπαρξη έπί μακρδν 
χρόνον" τέλος, δλίγη ή ούδεμία πολυτέλεια, διότι ή αύτη εϊνε. συνέπεια 
τοΰ πλούτου, ή καθιστφ αύτδν αναγκαίου" διαφθείρει συγχρόνως τδν πλού
σιον καί τδν πένητα, πωλεΐ τήν πατρίδα είς τήν μ.αλθακότητα καί τήν 
ματαιότητα, καί άφκιρεΐ άπδ τής πολιτείας τούς πολίτκς,ίνα ύποδουλώση 
τούς μέν είς τούς δέ, κκί πάντας είς τήν δημοσίαν γνώμην. Έκτδς τού-: 
του, ή δημοκρατία ύπόκειται είς έμφυλίους σπαραγμούς, τείνουσα άείποτε 
πρδς νεωτερισμούς, έ'χουσα δέ χρείαν πρδς συντήρησιν έγρηγόρσεως καί 
θάρρους.Έν γένει τοσοΰτον τελεία κυβέρνησις δέν προσήκει είς άνθρώπους, 
καί μόνος λαδς θεών ήδύνατο νά κυβερνηθώ δημοκρατικώς 1.

Ή αριστοκρατική πολιτεία εϊνε ή φυσική, ή εκΛεκτιχη, ή χΛηρογομικΐρ 
ή πρώτη προσήκει είς «πλους λαούς, ή δευτέρα εϊνε ή χειριστή πασών 
τών κυβερνήσεων, ή δέ τρίτη εϊνε ή κκλλίστη, ή ιδίως.άριστοκρκτίά. Έν 
αύτώ, έκτδς τής διακρίσεως τών δύο εξουσιών, τά μέλη τής'κυβερνήσεως 
εκλέγονται, λαμβκνομένων ύπ’ δψει τών έγγυήσεων, τής εύθύτητος, τής 
παιδεύσεως, τής πείρας" έπί πλέον, αί συνελεύσεις διεξάγονται άνέτωςς 
αί υποθέσεις συζητοΰνται μετά μείζονος τάξεως, ή δέ πίστις τής πολι
τείας εϊνε μεγκλητέρα έν τώ έξωτερικώ' εινε έν ένί λόγω, ή κκλλίστη 
καί ή φυσικωτάτη τάξις, διότι οί σοφώτεροι κυβερνώσι τδ πλήθος, καί 
τοϋτο πρδς όφελος τής πολιτείας, ή'κιστα δέ πρδς ί'διον όφελος"' έντεΰθεν 
παρίσταται ανάγκη, όπως ύπάρχγ άνισός τις διανομή τοΰ πλούτου, άνφυ 
βλάβης τής κοινωνικής εύρυθμίας, αναγκαίου όντος, ΐνα ή διαχείρισίς τών 1 
δημοσίων ύποθέσεων ήνε έμπεπιστευμένη είς τούς δυναμένους ν’ άφιερώσί 
πρδς τοϋτο τδν χρόνον αυτών" ούχ ήττον δ λαδς δφείλει■ νά γινωσκφ καί 
ν’ άποδείκνύγ πολλάκις, ότι ύπάρχουσιν έν τή έκτιμήσει τών .ανθρώπων 

λόγοι ισχυρότεροι τοΰ πλούτου 1 2.

1. L. HI. ch. HI, IV. 2. L. III. ch. V.
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Έν τή δημ οκρατία καί τή άριστοκρατίγ ή κυβέρνησή έίνέ πρόσωπον 
άθροιστικδν, συνδεδεμένόν διά της ισχύος τών νόμων, καί θέματοφύλαξ 
έν τή πολιτείφ της εκτελεστικής εξουσίας- πάν τουναντίον συμβαίνει έν 
τή μοναρχίφ- ή ηθική ένότης, η άποτελοΰσα τδν ηγεμόνα, είνε συγχρό
νως φυσική ένότης, έν ή άπασαι αί δυνάμεις, άς δ νόμος συνενοϊ έν τή 
ήμετέργ μετά τοσούτου άγώνος, εύρίσκ'ονται φυσικώς συνηνωμέναι. Ούτως 
ή βούλησις τοΰ λαοΰ καί τοΰ ήγεμόνος, ή δημοσία ισχύς της πολιτείας 
καί ή ιδιωτική ισχύς της κυβερνήσεως, άπαντα.τά ελατήρια της μηχα

νής κρατούνται ύπδ της αύτης χειρδς καί πάντα βαίνουσι πρδς τδν αύτδν 
σκοπόν, άλλ’ ούχί πρδς τδν της δημοσίας εύδαιμονίας, διότι η ισχύς τής 
διοικήσεως στρέφεται άκαταπαύστως έπι βλάβη τής πολιτείας. ’Εντεύθεν 

τδ μοναρχικόν πολίτευμα εινέ ήττον τοΰ δημοκρατικού, διότι'έν τούτφ 
μέν η δημοσία φωνή αναβιβάζει εις τάς πρώτας θέσεις σχεδόν πάντοτε 
άνδρας πεφωτισμένους, ένώ έν τή μοναρχία έπιτυγχάνουσι συνήθως οί μι- 

κροταραξίαι καί οί μικρορραδιόΰργοι. 'Ο λαός άπατάται ήττάν τοΰ ήγε-- 
μόνος έν τή έκλογη αύτοΰ- άνηρ, άληθή έχων αξίαν, εινε έπίσης σπάνιος 
έν τφ ύπουργείφ, όσον τις μωρδς έπί κεφαλής δημοκρατικής κυβερνήσεως/ 
Τδ έπαισθητότερον άτοπον της μοναρχίας είνε ή δυσχέρεια τής εύρέσεως 
καταλλήλου διαδόχου’ καί έν μέν τη έκλεκτική μοναρχίφ αί έκλογαί 
άφίνουσιν επικίνδυνα διαλείμματα- εινε θυελλώδεις, η δε διαφθορά καί ή 
ραδιουργία μίγνυνται έν τη έκλογη. Δυσχερές έκεινος, εις δν η πολιτεία" 

έπωληθη, νά μή την πώληση έκ περιτροπής, άποζήμιούμενος διά τδ 
χρήμα, τδ όποιον έξεβίασαν έπ’ αύτοΰ οί μεγιστάνες- θΧσσον δέ ή βρά-· 
διον τά πάντα, καθίστανται άργυρώνητα ύπδ τοιαύτην διοίκησιν, καί η 

ειρήνη, ής άπολαύουσι τότε ύπδ τούς βασιλείς, ‘είνε χείρων της αταξίας 
έν τη μεσοβασιλείφ. Έ;τεΰθεν ό λόγος τη; κληρονομικής μοναρχίας παρά 
τισίν. οίκογενεωςις, πρδς άποφυγήν πάσης διενέξεως- ούτω δέ άπδ τά άτο
πα, τά συμβαίνοντα έν ταϊς μεσοβασιλείαις τών έκλεκτικών μοναρχιών, 
προετιμηθη. η φαινομένη εκείνη γαλήνη ύπδ ηγεμόνας τέρατα, παιδιά/ 
μωρούς* άνήρ, άνατρκφείς όπως άρχη έπί τών άλλων, στερείται συνήθως 
δικαιοσύνης καί λόγου- πλημμελεστάτη είνε η άνατροφή τών ήγέμονο- 
παίδων* γινώσκομεν δ’ έκ τής ιστορίας, ότι οί μέγιστοι τών βασιλέων δέν 

άνετράφησαν δια νά βασιλευσωσι- διότι τδ βασιλεύειν εινε έπιστημη, ήν 
πρέπει τις καλώς νά έκμάθη, διά νά καταστή κάτοχος αύτης !.

Δέν είνε κατάλληλα εί'ς τινα τόπον πάντα τα εί'δη τών κυβερνήσεων. 
Αλλαχού μέν είνε κατάλληλον τδ μοναρχικόν, άλλαχόΰ δέ τδ δημοκρα
τικόν πολίτευμα- διότι η έλευθερία δέν είνε προϊόν πάντων τών. κλιμά
των, κατάλληλος διά πάντας τούς λαούς.Έ εξωτερική φυσις, τδ κλίμα,έζα- 
σκεΐ· μεγίστην έπίδρασιν έπί της μορφώσεως των πολιτευμάτων, καθ’ όσον

I L. III. ch. VII.
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, ένεκα της κλιματικής ιδιοφυίας μιάς χώρας, δ λαός είνε μάλλον $ ήττον 
ζωηρός, επιρρεπέστερος η μη πρδς τδ αίσθημα τής ελευθερίας. Ή γονιμ,ό- 
της η ή στείρωσις ένδς τόπου, ή έργατικότης ή η νωθρία τών κατοίκων, 
η σωματική η ηθική ισχύς αύτών, ή οικονομική αύτών κάτάστασις,πάντα 
ταΰτα έχδυσιν άμεσον σχέσιν πρδς τήν μόρφωσιν ή τήν άνάπτυξ,ιν τοΰ , 
πολιτεύματος. ’Εντεύθεν τδ συμπέρασμα, οτι ή μέν μοναρχία' προ.σήκεί 
είς πλούσια έ'θνη, ή δέ άριστοκρατία είς τά μέτριον έχοντα πλοΰ* 
τον καί έκτασιν, καί ή δημοκρατία .είς τάς μικράς κάί πενιχράς πολι-
'1 τειας
’Εν τή πολιτεία δέν χωρεϊ άντιπροσωπεία* ή θεωρία τής. άντιπροσω- 

,πείας τοϋ λαοΰ είνε ψευδής, θεωρητικόν πλάσμα, άνευ ύποστάσεως. ‘Η 
κυριαρχία ένδς λαοΰ δέν δύναται ν’ άντιπροσωπευθή, δι’βν λόγον δέν δύ- 
.ναται καί ν’ καθδ ύφισταμένη έν τή καθολική βουλήσει,

ή . δέ βούλησις δέν άντιπροσωπεύεται. Οί άντιπρόσωποι τοΰ λαού ούτε 
είνε, ούτε δύνανται νά .ήνε άντιπρόσωποι του- είνε έπίτροποι αύτοΰ, μή 
,δυνάμενοι ν’ άποφασίσωσί τι δριστικώς. Νόμος, μή προσωπικώς ύπδ τοΰ 
λαοΰ επικυρωθείς, είνε άκυρος. Ό άγγλικδς λαός φρονεί ότι είνε ελεύθε
ρος, άλλ’ άπατάται τά μέγιστα- είνε τοιοΰτος, διαρκούσης μόνον τής , 
εκλογής τών μελών τοϋ Κοινοβουλίου, άλλά μετά τήν έκλογήν καθίστα
ται δοΰλος καί πάλιν. Τότε άρα λαός τις είνε έλεύθερος, αύτδς Αμέσως 
έ,'ΛΚεγων τήν κυβέρνησιν, μόνον δ’ έν τοιαυτη περιστάσει άπορρεει αύτη 
άληθώς άπδ τής τοΰ λαοΰ βουλήσεως 2.

Πολλάκις, μεθ’ δλην τών νόμων τήν άγαθότητα καί τήν έν γένει ευε
ξίαν τοΰ κοινωνικοΰ σώματος, ή πολιτεία, ένεκα άπροόπτων αιτίων, έρ
χεται είς κίνδυνον. Προ ς σωτηρίαν τότε αύτής υπαγορεύονται έκτακτα 
μέτρα, ών τδ δραστικώτατον είνε νά κοιμηθώσιν έπί τινα χρόνον οί νό
μοι. Πρδς άσφάλεστέραν ενέργειαν κατά τοΰ. κινδύνου, πρέπει νά αύξηθή 
ή ενέργεια τής κυβερνήσεως, τοϋτο δ’ έπιτυγχάνετάι μόνον διά τής είς 
έν ή δύο ποόσωπα συγκεντρώσεως αύτής.Άν δέ δ κίνδυνος είνε τοιοΰτος, 
ώστε δ νόμος είνε πρόσκομμα είς τήν ασφάλειαν, τότε διορίζεται τις άνω- 

' τατος άρχηγδς, δστις έπιβάλλων σιωπήν είς πάντας τούς νόμους, διακό
πτει έπί τινα στιγμήν τήν ύπερτάτην άρχήν" δ ύπέρτατος οδτος άρχη
γδς δύναται νά πράξη τά πάντα, έκτδς τής νομοθεσίας. ’Άλλως τε, καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον ή έπιτροπεία αύτη χορηγηθή αύτφ, συμφέρον είνε νά 
δρισθή ή διάρκεια αύτής είς συντομώτατον'χρόνον, μηδέποτε δυνάμενον· 
νά μηκυνθή. Διότι έν ταΐς κρίσεσιν, ένεκα τών οποίων θεμελιοϋται ή δι
κτατορία, καθίσταται τυραννική ή μάταια 3. Τδν θεσμόν τοΰτον τής δι-*

.'.■··■· '-'-ί
1. L. Ill ch. VIII.
2. L. If! Ch. XV. -
3. L. IV ch. VI.
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κτατορίας έδανείσθη δ Ρουσσώ άπδ της Ρώμης, άφ* ίς τε καί άπδ της 
Σπάρτης λαμβάνει καί άλλας άρχάς της άρχαίας πολιτείας, ης τά ιδεώ
δη, τοσοϋτον ξένα πρδς τδν αιώνα εκείνον, τοσοϋτον άπησχόλησαν τδ 

πνεΰμα του συγγρκφέως. '
Μεταξύ τών σπουδαιοτάτων ζητημάτων τές «Κοινωνικές Συνθήκης» 

είνε καί τδ θρησκευτικόν ζητημα, ή θρησκεία τές πολιτείας. ‘II θρησκεία, 
έν τη σχέσει αύτής ·πρδς την κοινωνίαν, εινε η γενική η μερική, καί δύ- 
-ναται νά διαιρεθώ είς δύο εί'δη, την θρησκείαν τοϋ άνθρώπου καί 
την τοΰ πολίτου. Και η μέν πρώτη, άνευ ναών, βωμών, ίεοοτελεστίας, 
περίωρισμένη έν τγ έσωτερικγ λατρεία τοΰ ύπερτάτου θεοΰ και είς τά 

αιώνια τές ηθικές καθήκοντα, είνε η άγνη και άπλη θρησκεία τοΰ ευαγ
γελίου, δ άληθης Θεϊσμός, δυνάμενος νά κληθγ φυσικδν θειον δίκαιον. Ή 
δε ετερα, εγγεγραμμένη έν ένί μόνω τόπω, δίδει αύτώ τούς θεούς, τούς 

πολιούχους, αύτές προστάτας’ έχει τα δόγματά της, τάς ιεροτελεστίας 
της, την ύπδ τών νόμων διαγεγραμμένην έξωτερικην αύτές λατρείαν* 
έκτδς τοΰ πιστεύοντος είς αύτην έθνους, πάντα τ’ άλλα είνε δι’ κύτην 
άπιστα, ξένα, βάρβαρα* επεκτείνει τά καθήκοντα και τά δικαιώματα 
τοΰ άνθρώπου τοσοϋτον μακράν, όσον και οί βωμοί αύτές. Τοιαΰται ύπηρ- 
ξαν άπασόα αί Θρησκεϊαι τών πρώτων λαών, είς άς δύναταί τις νά δώσγ 

τδ ό'νομα τοΰ θείου άστικοΰ η θετικού δικαίου. Πολιτεία, μη έχουσα άνε- 
γνωρισμενην θρησκείαν, εινε άνηθικος, διότι ηθικη κοσΐ θρησκεία εινε συμ- 
φυ·η πράγματα, η δέ “ηθικη είνε η βάσις της πολιτείας. Δύναταί τις νά 
έχν; προσωπικήν θρησκευτικήν πίστιν, άνεξαρτητως πρδς την της πολι

τείας* αλ.λ αυτή πρεπει νά έ'χτ) ώρισμένην θρησκείαν, συντελοΰσαν πρδς 
τον υπ’ αυτές επιδιωκόμενον σκοπόν* ούτως η θρησκεία τοΰ Ρουσσώ, 
όπως και η τοΰ Χοββη, πρεπει νά ύπηρέτώσι τδν σκοπόν της πολιτείας. 
Έντεΰθεν καταλήγει' είς τδ .επόμενον συμπέρασμα, άπόζον ούκ ολίγην 
όσμην ιερεξεταστικές πυράς: «υπάρχει ομολογία καθαράς άστικης πί- 

στεως, ης τα άρθρα αποκειται νά δρίσγ δ κυριάρχης, ούχί ώς ώρισμένα 
θρησκευτικά δόγματα, αλλ’ ως κοινωνικά αισθήματα, άνευ- τών οποίων 
άδύνατον νά ηνε τις αγαθός πολίτης καί πιστός υπήκοος. Μη δυνάμενος 
δέ νά ύποχρεώση τινά είς την πίστιν αύτών, δύναταί νά έξορίση άπδ της 

ίτολιτείας πάντα μη πιστεύοντα και τοΰτον,ούχί ώς άθεον, άλλ’ ώς άκοι- 
νωνητον, άνίκανον ν’ άγαπησγ είλικρινώς τούς νόμους, την δικαιοσύνην, 
και να Ουσιασγ εν αναγκη εαυτόν εις τδ καθήκον* άν δέ τις, άναγνωρί- 
σας δημ.οσίή τα δόγματα ταΰτα, συμπεριφέρεται ώσει μη πιστεύων .είς 

αυτα, τιμωρηθητω θανατω* διεπραξε τδ μέγίστον τών εγκλημάτων,ψευ- 
σθείς ένώπιον τών νόμων. λ

Τοιοΰτον τδ σύνολον, τδ πνεΰμα, η θεωρία της «κοινωνικές συνθήκης».
4. L IV. ch. VIII.
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Δέν εινε άνάγκη νά λεχθγ ενταύθα, δτι ο Ρουσσώ δέν εινε δ πατήρ τές 
θεωρίας,’ άλλά μόνον δ εύφραδέστερος θεωρητικός αύτές, είς τέλειον 
αύτην άναγαγών πολιτικόν σύστημα. ’Εντούτοις η θεωρία εινε πανάρ- 
χαιος* δ *Πλάτων ύπγνίξατο ή'δη τδν τοιοΰτον σχηματισμόν τές πολιτι
κές κοινωνίας έν τη Πολιτεί^* άλλά πραγματικώτερον άνεπτύχθη αύτη 
άπδ τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος έν τγ ιστορική πάλή τές εκκλησίας κάι 
τές πολιτείας. Οί Ίησουΐται Β e 11 a r m i n και Marianna, μαχόμενοι 
κατά τών αξιώσεων τές πολιτικές εξουσίας, έρριψάν τά σπέρματα, της 
θεωρίας ταύτης, ητις μετ’ ολίγον διετυπώθη εύρύτερον ύπδ τοΰ Ουγωνος 
Γροτίου, τοΰ Πουφενδορφίου, τοΰ Σπινόζα, τοΰ Χοββη, τοΰ Αωκίου, ών οί 
■μέν, ώς δ Χόββης, έξηγαγον συμπεράσματα ύπέρ τές μοναρχίας, οί δέ 

ύπέρ τές δημοκρατίας. 'Η θεωρία αύτη ηδη, άναπτυχθεΐσα, μέχρι των 
τελευταίων αύτές συμπερασμάτων, ύπδ τοΰ Ρουσσώ,κατέστη τδ πολιτικόν 
εύαγγέλιον τές επαναστατικής δημοκρατίας* συγχρόνως δ’έπεδρα έν Γερ

μανική έπί τών πολιτικών θεωριών τοΰ Κάντιου καί τοΰ Φίχτου, μεθ’ ολας 
δ’ αύτές τάς πλάνας, χρησιμεύει σήμερον ώς σημαία πολίτικης, σχολές κκί 
έν Γαλλία καί έν Εύρώπη.
• Είνε άληθης η θεωρία αύτη, εχει ύπέρ έαυτές τδ έλάχιστονίστορικδν 
κΰρος, η στηρίζεται μόνον έπί άπλές και αύθαιρέτου έκ τών προτέρων συλ- 
ληψεως; Έκ τών παραδόσεων καί τών χρονικών τές άνθρωπότητοςάπο* 
δεικνύεται, καί. ούδαμώς δύναταί ν’ άμφισβητηθή, δτι πασα πολιτεία 
έχει την άρχην αύτές έν τη οίκογενείή* αύτη είνε η πρώτη έκδηλωσις 
της. πρδς κοινωνικόν βίον τάσεως τοΰ άνθρώπου, άπορρέουσα άπδ της εμ
φύτου αύτώ κοινωνικότητος. Ό άνθρωπος, κατά τδν ’Αριστοτέλη, φύσει 

xoditixor ζώον, μόνον έν κοινωνία, ούχί δ’ άγριον ζών βίον, τελεί την 
ποικίλην αύτοϋ άνάπτυξιν* άκατάσχετον αί'σθημκ ένότητος, άπορρέον άπδ 
τών μυχαιτάτων τές άνθρωπίνης φύσεως, φέρει αύτδν πρδς την κοινωνικήν 

συνάντησιν* δέν είνε τοϋτο τεχνητόν, ού'τε άπλές άνάγκης προϊόν, ώς 
δοξάζουσιν οί θεωρητικοί τές κοινωνικής συνθήκης, άπδ τοΰ πολίτου τών 

’Αθηνών μέχρι τοΰ πολίτου τές Γενεύης* δικαίως δ’ έ'λεγεν δ F i Tan
gier i, «δτι δ έν τοϊς δάσεσι πλκνώμενος άνθρωπος δέν είνε δ φυσικός, 
άλλ’ δ διεφθαρμένος άνθρωπος*» 1 άληθώς* μόνον έκτροπη τές άνθρωπίνης 
φύσεως, μόνον ψυχολογική αύτές άλλοίωσις δύναταί ν’ άπομακρυνή τδν 
άνθρωπον άπδ τών άνθρώπων. Αύτη η κοινωνικότης άναπτύσσεται άμα 

■ τη πρώτή στιγμή τηςέκδηλώσεως της συνειδησεως* είνε τδ φίλτρον τών 
γονέων πρδς τά τέκνα, η.άφοσίωσις τών τέκνων είς τούς γονείς, ούχί το- 
σουτον έκ φυσικές άνάγκης, δσον έξ ηθικές κλίσεως. Ουτω σχηματίζεται 

η οικογένεια, πρώτη βκθμίς της πολιτείας* καί μετ’ αύτην η γενεά, η 
φυλή, τδ έ'θνος, έκπροσωπούμενον ιδίως διά τές πολιτείας, αύτοφυοΰς τέί

1. Scienza della Legislalione. L. I. ch. i.
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οικογένειας έζελίξεως, ήκιστα δέ πηγαζούσης άπδ'ώοισμένης κοινωνικής 
συμβάσεως. Άλλα και ίστορικώς ούδεμίαν έ'χομεν άπόδειξίν περί τής 
βάσεως τής θεωρίας- εινε άληθές, δτι οί ύπέρμαχοι αύτης ίσχυοίζονται δτι 
διά συμβάσεως έσχηματίσθησαν αί έλεύθεραι πολιτεϊαι τής 'Ελβετίας και 
τής άμερικανικής 'Ομοσπονδίας έπι τών ιστορικών χρόνων, ανάλογα δέ 
περίπου παραδίδουσιν ήμΐν αί παραδόσεις καί οί χρονογράφοι της άρχαίας 
Ρώμης περί της πρώτης αύτής συστάσεο>ς- άλλά καί τούτο εϊνε παρα- 
κεκινδυνευμένον καί ίστορικώς άνακρι βες, δ ιότι αί πολιτεϊαι αυται ύφί- 
σταντο ήδη, λαβοΰσαι μόνον νέον πολιτικόν τύπον, .έξ ομοφωνίας τών 

κοινωνικών μελών προελθόντα.
Ουτω καταδείκνυται καί λογικώς καί ίστορικώς τδ πρώτον της θεωρίας 

ψευδός- άλλ’ έν τή ιστορική έξελίξει τής πολίτικης ιδέας, αυτή έ'μελλε 
νά παραγάγν) γενναία άποτελέσματα* ·ήτο· η έκδήλωσις τοϋ πνεύματος 
της άτομικότητος, τής πολίτικης αυτονομίας, ητις ήρξάτο διαπνέουσα 
την έκνενευρισμένην Εύρώπην- πρίν η έ'τι διατυπωθώ ύπδ πολίτικου συγ- 
γοαφέως, ειχεν έκδηλωθή ήδη έν ταϊς διαφόροις -■ άποπείραις πολιτικών 
έξεγέρσεών λαών τινών της Εύρώπης, ζητούνΐων άπδ τών μοναρχών άνα- 
γνώρισιν δικαιωμάτων καί πολιτικάς συνθήκας μεταξύ έ'θνους καί κυβερ- 
νησέως. ’Ητο κατ’ άνάγκην έξέλιξις τών νόμων έκείνων, τών διεπόντων 
την ανθρωπότητα, διατελοΰσαν έν τώ οργασμώ επαναστατικών περιόδων 
της ιστορίας* άπδ. της συνθήκης, άπδ της είς κοινωνικόν,βίον εισόδου πο
λιτών έλευθέρων, ί'σων κκί άνεξαρτήτων, άπέρρεεν αύτοδικαίως τδ δόγμα 
τνίς κυριαρχίας τοΰ Λαοΰ, άνατρεπτικδν τοΰ καθεστώτος σύμβολον- ούτως 
ή τελευταία λέξις της θεωρίας ήτο η μεταβολή, ή έπανάστασις. ■

Καί ήτο άληθώς ιστορική ανάγκη η έπανάστασις. Ή άρχουσα θεωρία 
τοΰ θείου δικαίου έδίδκσκεν, δτι πάσα άρχή άπδ θεοΰ καί ρτι ούδείς εδι
καιούτο νά σαλεύση τάς άπαξ τεθείσας βάσεις της πολιτείας, διαιωνιζο- 
μένης έν τώ κοινωνικφ σώματι της άδρανείας, τίίς άκινησίας, της στα- 
σιμρτητος,άπαισίων εκδηλώσεων νοσηράς καταστάσεως. Ταύτ.ην την,κατά- 
στάσιν ήδύνατο νά διασείσν; μόνον η θεωρία τής κοινωνικής συμβάσεως, 
άναγνωρίζουσα ώς θεμελιώδη αρχήν της πολιτείας την αύτονομίαν τοΰ 
άτόμου, πρώτου παράγοντος της κοινωνίας, έμφυτον έχοντος τδ. δίκαιον 
της κυριαρχίας, τδ όποιον έκδηλοΰται,διά της τή έλευθέρφ αύτοΰ βουλησει 
συστάσεως της πολίτικης κοινωνίας. Ού'τω διά της κοινωνικής συνθήκης 
έξεδηλοΰτο πραγματικώτερον η άπδ μακροΰ χ.όνου έν τή ευρωπαϊκή ιστό- 
ptey ,τελούμενη πάλη μεταξύ της πίστεως καί της άποκαλύψεως καί της 
έλευθερας σκέψεως- έν τφ γιγαντιαίω τούτφ άγώνι δύο κόσμων, τοΰ ένδς 
ψυχορραγοΰντος, τοΰ ετέρου άνα'τέλλοντος, τδ θειον δίκαιον της πίστεως 
καί τής άποκαλύψεως υποχωρεί πρδ τοΰ φυσικοϋ, πρδ του ανθρωπίνου δι
καίου της έλευθέρας έοεύνης καί της έπιστήμης, τδ όποιον έν μέσω τών
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φλογών καί τών λοιπών σημείων τίίς έπαναστάσεως έδημιούργει την νεω- 
τέραν κοινωνίαν. , ’ ·

'Η κοινωνική συνθήκη ύπήρξε κατ’έξοχήν οργανον καταστροφής, φέρει 
τδν τύπον τής άρνήσεως, τής κριτικής- έντεΰθεν τά πλεϊστα τών συμπε
ρασμάτων αύτής ήκιστα ύπήρξαν, συντελεστικά πρδς κοινωνικήν καί πο
λιτικήν όργάνωσιν. Όρμώμενος άπδ τοΰ πνεύματος -τής άρνήσεως δ συγ- 
γραφεύς, έπιτίθεται κατά παντδς κεκτημένου κΰρος θεσμοΰ. Ή άντιπρο- 
σωπική πολιτεία, μία τών σωφρονεστάτα>ν πολιτικών κατάκτησεων τών 
νεωτέρων χρόνων, υποπίπτει είς την άμείλικτον κριτικήν τοΰ Ρουσσώ, 
παραπλανηθέντος ύπδ τών άρχαίων πολιτευμάτων τής'Ελλάδος καί Ρώμης- 
κατ’ αύτδν, ή κυριαρχία δέν άντιπροσωπεύεται,δπως καί δέν άπαλλοτριοΰ- 
ται- μόνον ό λαμβάνων άμεσον μέρος είς την κυβέρνησιν τής πολιτείας,εϊνε 
ελεύθερος, ό δέ άγγλικδς λαδς εϊνε τοιοΰτος, καθ’ ήν στιγμήν έκλέγει τους 
άντιπροσωπους του. ’Αλλά πώς εϊνε δυνατόν λαδς, συμπαγής καί ενιαίος, 
άπέραντον έκτασιν γής κατοικών, διεσκορπισμένος άνά πόλεις καί κώμας, 
νά συνέλθή έπί τδ αύτδ, ίνα αύτοπροσώπως προβή είς τήν έκλογήν τών 
πολιτικών άρχών ; ’Ητο δυνατόν τοϋτο έν τή άρχαιότητι, οπότε έκάστη 
πολιτεία περιωρίζετο έντδς τών τειχών τοΰ άστεος ώς έπί τδ πλεϊστον" 
άλλά πώς θά πραγματοποιηθή έν ταϊς νεωτέραις πολιτείαις; ή πρέπει 
ν’ άναγνωρισθή ώς ίσχύον δόγμα ή γνώμη τής κοινωνικής συνθήκης, ότι 
έλευθέρα πολιτεία εινε προωρισμένη διά πτωχούς καί ολιγανθρώπους, δι’ 
ήμιβαρβάρους φυλάς, ούδεμίαν έχούσας άνωτέραν τοΰ πολιτισμού έννοιαν, 
ήκιστα δέ προσήκει είς πολιτείας μεγάλας'καί πλούσιας; Άλλ’ ή ιστορία 

καί ή πείρα άρχαίων τε καί νεωτέρων χρόνων διδάσκουσιν ημάς σήμερον,ότι 
αί συζητήσεις τής άγοράς τελούνται έν συγχύσει καί άταξί^, δτι αί απο
φάσεις τοΰ πλήθους άγοράζονται ύπδ τήν έπίδρασίν στιγμιαίου ένθου- 
σιασμοΰ, βιαίας πολιτικής παραφοράς, δημαγωγικών τεχνασμάτων, ήκιστα 
δέ πρωταγωνιστεί έν αύταϊς ή ψυχρά σκέψις καί ό όρθδς λόγος- ή πολι
τική ιστορία τών Αθηνών καί τής-Ρώμης παρέχουσι πλεϊστα. πρόχειρα 
παραδείγματα τής άληθείας ταύτης. Άλλ’ δπου, ώς έν Άγγλίφ, τή -κοι- 
τίδι τοΰ άντιπροσωπικοΰ πολιτεύματος, ό τόπος έκλέγει άντιπροσώπούς 
άνδρας, άπολαύοντας τής έμπιστοσύνης του, πληρεξουσίους, ών τάς πο
λιτικής άρχάς έκ προοιμίου γινώσκει, έπαγρυπνεϊ νυχθημερόν δ τύπος, 
ή τετάρτη αύτη τών ελεύθερων πολιτειών δύναμις, εϊνε άνεγνωρισμένον δέ 
πανδήμως τδ δίκαιον τών συναθροίσεων τοΰ λαοΰ, έν παντί άναφαινομένω 
πολιτικώ ζητήματι διατυπουμένης τής έθνικής γνώμης, έκεϊ δ λαδς ού- 
δεποτε παύει ών έλεύθερος, εί καί έμμέσως, άλλά διηνεκώς μετέχων τής 
έξουσίας. Ή κυβέρνησις πάν ο,τι πράττει, πράττει τοϋτο, ύφισταμένη 
τήν έπίδρασίν τής κοινωνίας, σπανίως τολμώσα νά έ'λθή μετ’ αύτής είς 
σύγκρουσιν. Ούτως ή κυριαρχία έν τφ πολιτεύματι τούτφ δέν εινε τυφλή
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δύναμις, κατά τά ένστικτα αύτης πράττουσα, άλλά λελογισμένως ενερ
γούσα έκάστοτε, κατόπιν αύστηράς μελέτης και δοκιμασίας, ούχί δ’ έξαρ- 
τωμένη άπδ των έκάστοτε δημοτικών παθών καί συμφερόντων.

Έτέρα πλάνη τής «Κοινωνικές Συνθήκης», ολέθριας "πολλάκις σχοΰσα 
συνέπειας, και άγουσα εύθύ εις τδν δεσποτισμδν τών πολιτικών δμάδων, 

είνε η άπόλυτος κυριαρχία του λαοΰ, άμεσος συνέπεια της καθολικής βου
λήσεως, δι’ ής σχηματίζεται ή πολίτικη κοινωνία. Ή κυριαρχία τοΰ λαοΰ, 
είς ούδένα υποβαλλόμενη περιορισμόν, εινε ή καθιέρωσις της απολύτου 
δημοκρατίας^ άναγορεύουσα είς πολιτικόν σύστημά την αυθαίρετον βού- 
λησιν, τδν δεσποτισμδν τοϋ πλήθους, «Ή βούλησις, λέγει, είνε ή δέν εί

ναι καθολική· ανήκει είς τδ σώμα τοΰ λαοΰ, η μόνον είς έν αύτοΰ μέ
ρος* έν τη πρώτη περιστάσει, η δεδηλωμένη αύτη βούλησις εΐνε κυριαρ
χική πράξις, άποτελοΰσα νόμον». Κατά πόσον η θεωρία αύτη είνε Αλη
θής, δέν είνε άνάγκη πολλής έξετάσεώς* ή άφηρημένη καθολική βούλη- 
σις, ούτε ούρανοΰ, ού'τε γης που άπτομένη, άλλ’ ύφισταμένη μόνον έν τή 
θεωρίιη, ούδέποτε δέ δυναμένη νά λάβη οριστικόν τύπον και πραγματικό
τητα, ού'τε συνείδησιν τών πράξεων αύτης έχει, ού'τε εύθύνην’ δ δέ λαός, 
έν ΐή ολομελείς αύτοΰ, δέν έχει πραγματικήν βντότητα, δυνάμενος νά 
σκεφθήτι καί νά πράξη ωρισμένως καί κατά συνείδησιν.Ποΰ έγκειται λοιπόν 
η δεδηλωμένη αύτη βούλησις τοϋ πλήθους; έν τφ άθροίσματι πασών τών 
γνωμών ; άλλά δύνανται άπασαι αύταί αί γνώμαι, προερχόμεναι άπδ ποι
κίλων έντύπώσεων, διαφόρου πνευματικής ιδιοφυίας, αντιθέτων έξεων, 
άπόψεών, συμφερόντων, νά συναντηθώσιν είς τδ αύτδ σημεΐον, διά ν’ 
άποτελέσωσι την καθοδικήν βού.Ιησιν της άπολύτου κυριαρχίας ; ΛΑν δέ 

ποτέ γνώμη τις ενιαία έξέλθη άπδ τοΰ πολυκέφαλου τούτου θηρίου, τις 
βέβαιοί, δτι αύτη έγένετο μετά προηγουμένην αύστηράν.μελέτην καί βά- 
σανον; Ούτως δ Χόββης καί δ Ρουσσώ, άπδ της αύτης προέλθόντες 
άρχης της συστάσεως τής κοινωνίας, περιέπεσον είς τάς δύο αντιθέτους 
συνέπειας. Ή θεωρία τοΰ Χόββη, μεταβιβάζουσα την κυριαρχίαν τοΰ λαοΰ 
έπί τδν ηγεμόνα, στερεί τδν πρώτον παντός δικαιώματος καί Αναγορεύει 
τδν άπόλυτον δεσποτισμδν τοΰ δευτέρου" τούναντίον δ Ρουσσώ- τηρών 
άναπολλοτρίωτον τδ δίκαιον της - κυριαρχίας παρά τφ λαφ, καθιεροϊ τδν 
άπόλυτον δεσποτισμδν τοΰ πλήθους. Έκπροσωποΰμεν τήν πολιτικήν Αρ
χήν, έπιφωνοϋσι; άμφότεραι αυται αί αύθαίρετοι δυνάμεις- έξω ήμών ού'τε 
ζωή, ούτε κίνησις, ούτε ένέργεια, ή δέ ιδέα της Ατομικής έλευθερίας, 

η ηθική προσωπικότης τοΰ άτόμου έν τη κοινωνυη, έκλείπει έν τφ με- 
γάλφ τούτφ Αεβιάθαν, έν ώ προσωποποιεΐται η πολιτεία. ’Αλλά κατά 
μέν τοΰ δεσποτισμοΰ τοΰ Χόββη, δστις είνε τουλάχιστον ενσώματος, φέρει 
δστά καί σάρκα, δύναται τις νά άνταγώνισθη- ώς τοιοΰτος, φέρει εύθύνην- 

άλλ’ή καθολική βούλησις, ή κυριαρχία τόΰ λάόΰ της «κοινωνικής συν-.
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θήκης», άφηρημένον, μετέωρον πλάσμα, ούδεμίαν δύναται νά συνεπαγάγη 

των πράξεών της εύθύνην* η κυμαινομένη κυριαρχία, παραλλάσσουσα κατά 
τάς περιστάσεις καί τά συμφέροντα, μεταβάλλεται έκάστοτε, άνεύθυνος, 
έίς-όύδένα δυναμένη νά δώση λόγον τών πράξεών της. Άλλ’ άν έκλείπει 

παρά τη έτέρα η εύθύνη, συναντώνται άμφότεραι. εν τφ αύτφ σημείφ, έν 
τφ άπολύτφ δεσποτισμφ της άντιπροσωπευούσης αύτάς πολιτείας. Ή 

άπόλυτος τοΰ λαοΰ κυριαρχία, ενιαία καί δμοούσιος, καταλαμβάνουσα 
την έξουσίαν. αύθαίρετος καί παντοδύναμος, Ακολουθεί. την αύτήν τή μο
ναρχία πορείαν- ή Αρχή μένει άείποτε ή αύτη- ή εξουσία διατελεϊ άνεύ
θυνος, είς ούδένα όφείλουσα νά δώση λόγον, παν δ,τι πράττει, πράττει 
έξ ονόματος της κυριαρχίας τόΰ λαοΰ, άφ’ οδ αμέσως Απορρέει διά της έκ- 
δηλωθείσης βόυλήσεώς του, καί μόνον άνταλλάσσουσα τδ στέμμα τοΰ ά - 
πολύτου μονάρχου διά τοϋ έρυθροΰ σκούφου' τοΰ λαϊκοΰ ,αύτοκράτορος. 
Λουδοβίκος δέκατος τέταρτος, Ροβεσπιέρρος, Ναπολέων είνε διάφοροι εν
σαρκώσεις της αύτης πολίτικης άρχης, τοΰ Ανεξέλεγκτου δεσποτισμοΰ 
της πολιτείας, εί'τε έν δνόματι τοΰ θείου δικαίου, εί'τε της πανδήμου ψη
φοφορίας- Αληθώς, φωνή λαοΰ φωνή θεοϋ* σκοτεινή, εγωιστική, άνεύθυνος, 
έχει σύμβολον τδ μυστήριον, δόγμα τδ άλάθητον, μηδεμίαν άνεχομένη 
κριτικήν συζήτησιν, πράττουσα τά πάντα έν δνόματι άφηρημένης άρχης, 
έπιτρέπουσα·. δέ τήν έλευθέραν κίνησιν τοΰ άτόμου, καθ’ δσον μόνον συικ- 
φέρει. είς τά Αποκρυσταλλωμένα αύτης δόγματα. Ή καθολική ψηφοφορία, 
τδ πιστεύω τοϋτο καί ή πανάκεια τών νεωτέρων κοινωνιών, εινε άμεσον 
συμπέρασμα της θεωρίας, άλλ’ είνε άμα δ θρίαμβος τοΰ Αριθμοΰ, τοΰ πο- 
σοΰ, ή έπικράτησις της φυσικής-βίας κατά τοΰ πνεύματος καί τής. ιδέας, 
τής γαστρδς έπί τής κεφαλής,τών κάτω έπί τών άνω. Τά Αποτελέσματα 
ταΰτα κατεδείχθησαν πλέον ή άπαξ έν τή πολιτική ιστορία των τελευ
ταίων δεκαετηρίδων. Ή καθολική βούλησις, Α-όλυτος καί ενιαία, άνα- 
λαμβάνουσα τήν κυριαρχίαν διά' τής πανδήμου ψηφοφορίας, πόρισμα γνώ
μης, τυχαίως καί Ασυνειδήτως σχηματισθείσης, στερείται τής άνωτέρας 
εκείνης κρίσεως καί αύθεντείας, ήν πρέπει νά έχη πολιτική κυβέρνησις, 
προϊόν ουσα πεφωτισμένης καί βεβασανισμένης συνείδήσεως τοΰ έ'θνους- 
καί μετά ,ταΰτα επέρχεται ή αείποτε Απειλητική στάσις τής μειονοψη
φίας Απέναντι τής κυβερνωσης πλειονοψηφίας, ή'τις ύπδ τδν πομπώδη τί
τλον τής καθολικής βουλήσεως κατέχει τήν έξουσίαν. Ούτως έκ τοΰ Α
μείλικτου ,άνταγωνισμοΰ , τών δύο τούτων Αντιπάλων δυνάμεων έγκαινί- 
ζεται ή αίωνία δυσπιστία, τδ. μίσος, ή απέχθεια, Απαίσια δεινά, μοιραίως 
άγοντα τήν κοινωνίαν εις τήν ρήξιν, είς τήν. έπανάστασιν.

Μεθ’ δλας ταύτας τάς έλλείψεις, ή «Κοινωνική Συνθήκη? μεγά- 
λας προσήνεγκεν ύπηρεσίας. Τότε τδ πρώτοχ έδιδάσκετο δ κόσμος τά 
πραγματικά αύτοΰ. δίκαια, τδ άτομον καί .τδ. έθνος αντελαμβάνοντο 
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της ελευθερίας εαυτών καί της αύτονομίας' είς την Αρχήν τοϋθείου δι
καίου ύποκαθίττατο τδ Ανθρώπινον, σύμβολον τοϋ νέου κοινωνικού βίου, 
ή δε> ελευθερία και ΐσότης, μεταφυσικά τέως κατά τδ μάλλον και ^ττον 

πλάσματα, λαμβάνουσιν ηδη σάρκα καί ύπόστασιν διά της επαναστα
τικής ταύτης θεωρίας. Ό λαδς έ'ρχεται εις συνείδησιν των δικαίων αυτού 
καί τές Ατομικότητος' Απαιτείται μόνον η πρώτη Αφορμή πρδς έκδηλωσιν 
της συνειδησέως ταύτης, ητις μετ’ ολίγον είνε κεκλημένη νά διαχαοάζεί 
νέαν κοιτίδα έν τφ ίστορικφ ρεύματι της κοινωνίας.

α’Άνευ αύτοϋ η Γαλλίκ δεν η'θελεν επαναστατήσει», εΤπεν ό Ναπο
λέων, ύπερβαλλόντως όρίσας την έπίδρασιν τοϋ Ρουσσώ έπί τές γαλλικής 
έπαναστάσεως. Δεν ήτο ούτος Αρχηγός σχολής, η καινορρημών αίρεσίάρ- 
χης, ήτο αύτη η έπανάστασις, της όποιας διετύπου τον πρώτον καί τον 
τελευταΐον λόγον. "Απαντα τά παράτολμα ονειροπολήματα τών συγ
γραμμάτων του, η λατρεία τοϋ φυσικού βίου, δ θαυμασμός τών Αρ
χαίων πολιτειών, ·η κριτική τές ιδιοκτησίας, η Αποθέωσις τοϋ λόγου, 
τδ δόγμα τές κυριαρχίας τοϋ λαοϋ, μετά της πρωτοτύπου εκείνης δια
λεκτικής διατυπωθέντα, είχον έπενέγκει τελείαν Αναστάτωσιν έν τη 
συνειδησει τές κοινωνίας. ’Τίτο δ προφήτης νέου κόσμου, καί όταν δ Ρο- 
βεσπιέρρος, δ συνεπέστερος μαθητης τοϋ Ρουσσώ, έσκόπει νά λάβη έν 

Συμβατική τον λόγον έπί τοϋ ζητήματος της έβνικης θρησκείας, μετέβη 
είς'τά δάση τοϋ Μονμορανσύ, τδ ειδυλλιακόν τοΰτο άσυλον τοϋ συγγρα- 
φέως τοϋ Έμιλίου, ΐνα έμπνευσθη ύπδ της σκιάς τοϋ φιλοσόφου, καί 
γράψε) την έ'κθεσίν του περί τοϋ ψηφίσματος, τοϋ Αφορώντας εις την νέαν 
θρησκείαν τοϋ κράτους' Αληθώς, τδ πρώτον Αρθρον φέρει τελείαν την 
σφραγίδα τοϋ Ρουσσώ' «δ γαλλικός λαδς Αναγνωρίζει την ύπαρξιν τοϋ 
ύπερτάτου δντος καί της Αθανασίας τές ψυχές»* πληρης Απόδοσις τοϋ 
πνεύματος τοϋ γράψαντος τάς «Έπιστσλάς~ά?ΐδ^τσ3 ’Όρό'υς».

Δεν υπάρχει σχεδόν φράσις της «Κοινωνικής Συνθήκης», "ητις νά μη 
παρεληφθη έν; τινι νόμίρ, προκηρύξει, συγγράμματα, Αρθρφ έφημερίδος, 
κατά Τούς Θυελλώδεις έκείνους χρόνους.Έίνε η Βίβλος τών ένθουσιαστών. 
Ή κυριαρχία τοϋ λαοϋ τελεί την ΰψίστην αύτης εορτήν έν ταΐς στιγμάΐς 

. έκείναις,;καταστραφέντος τελέώς παντός ιστορικού δικαίου, συγκρατοΰντος 
τδ Αρχαϊον καθεστός. Έν τέ) αύτη διακηρύξει τών δικαίων τοϋ Ανθρώ
που Αναγινώσκομεν μεταξύ Αλλων: «δ λαδς είνε δ κυριάρχης, ή κυβέρνη- 
σις τδ έ'ργον του καί η ιδιοκτησία του, οί δέ δημόσιοι υπάλληλοι . οί έπι-. 
στάται του' δ λαδς δύναται νά μεταβάλη κατ’ Αρέσκειαν την κυβέρνη- 
σίν του καί ν’ Ανακαλεί τούς.έντολοδόχους του». O S a i n t-J u s t, έτε
ρος ενθουσιαστής, Αναφωνεί: «Ή κοινωνική συνθηκη εινε συνθηκη μεταξύ 
τών πολιτών, καί ούχί μετά τές κύβερνησεως. Ούδαμώς ύποχρεοΰταί τις. 
τρδς συνθήκην, εις συνομολόγησιν της οποίας δέν συμμετέσχεν».Ή κυβέρ- . 
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νησις είνε τδ νευρόσπαστον τών δρέξεων της έκάστοτε πλειονοψηφίας, δ 
δέ λαδς είνε δ κύριος αύτές, δυνάμενος κατά πΑσαν στιγμήν νά την έκ- 
μηδενίση' ούδεμίαν έ'χει πρδς αυτήν ύποχρέωσιν, είνε έλεύθερος Αείποτε 
νά μ.εταβάλτ), περιορίσει, Αναλάβη κατ’ Αρέσκειαν την έξουσίαν, ϋς κατέ
στησε την κυβέρνησιν θεματόφύλακα >' καί η μεγαλειότης της πολιτείας, 
,$τις τέως έξεπρρσωπεΐτο/ύπδ μΐΑς μόνης κεφαλές, διεκδικεΐται είδη ύπδ 
Αφειρημένου δντος, "Υδρας πολυκέφαλου, κατά πασκν στιγμήν μεταβκλ- 
λούσης γνώμην. Έν τοιούτω κλύδωνι πνευματικές καί πολίτικης Αναστα- 
τώσεως έκυλινδεΐτο η κοινωνία έκείνη, τά πάντα καταστρέφουσα, μηδέν 
δ’ δριστικδν δύναμένη ν’ Ανεγείρει,νέα δημιουργούσα καθ’έκάστην πολιτικά 

συστήματα καί συντάγματα, έν Αγνοί<γ της ιστορίας καί τές λογικές, 
ύπείκουσα εις Αφγρημένην Αρχήν, Ανατρέψασα τδ.ν. δεσποτισμόν τοϋ Ατό
μου, ΐνα ύποταχθη εις την καθ’ έκάστην Αλλοιουμένην τυραννίαν τών 
επί την κυβέρνησιν Ανερχομένων ομάδων, διεκδικουσών τδ ύπέρτατον δί
καιον τές πολιτείας, κατά τά δόγματα τές «Κοινωνικές Συνθήκης».

- Ή πολίτικη θεωρία τοϋ Ρουσσώ, καί πρδ τές έπαναστάσεως είδη έξελ- 
θοϋσα τών δρίων τές Γαλλίας, έξησκησεν ουσιώδη έπίδρασιν καί έπί τές 
επιστήμης καί έπί τές κοινωνίας.’Αλλά κατ’ έξοχην η έπίδρασις αύτη έξε- 
δηλώθη εις ικανόν βαθμόν έν τοΐς πολιτικοϊς φιλοσοφημασι τών δύο κατά 
τούς χρόνους έκείνους πρωτίστων Γερμανών φιλοσόφων,τοϋ Κάντιου καί τοϋ 
Φίχτου. ΎΗτο τδ πνεύμα τοϋ αΐώνος, η άποκάλυψις τές νέας κοινωνίας, 
Αμορφώτου έτι καί συγκεχυμένης, .Αλλά προσπαθούσης νά εύρη δπου δη- 
ποθι παρεσκευασμένον ιστορικόν έδαφος, δπως έλευθέρως αναπτυχθεί καί 
καρποφόρησε;. Καί τοιοΰτον έ'δαφος, ύπέρ π^σαν άλλην τές Εύρώπης ί'σως 
χώραν, παρείχε κατά τάς κρίσιμους έκείνας στιγμάς η γερμανική έπι- 
στημη, τείνουσα ν’ Αποσπάση τδ πνεύμα τοϋ έ'θνους Απδ τών δεσμών τές. 
παραδόσεως καί τοϋ καθεστώτος, τών ηρακλείων τούτων στηλών τές επι
στήμης, πέρα τών δποίων ούδείς ητο τοσοΰτον τολμηρός, ώστε νά προβεί 
διακινδυνεύων έοχόμενος εις ρέζιν καί πρδς την παράδοσιν καί πρδς την 
κοινωνίαν.

__________ _______ Ν. Καζάξης.

ΑΝΔΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΗΜΑΤΑ

Μεταξύ τών μερών τές Ελλάδος, έξ ών ούκ ολίγα τοϋ Αρχαίου βίου 
καί τές τέχνης λείψανα έξηχθησαν Αναμφισβήτητος δύνανται νά τεθώσι 
καί αι Κυκλάδες διά τά Αγάλματα τά Ανευρεθέντα έν Μηλφ, διά τάς 
έπιγραφάς τές Θήρας καί Σύρου, διά τά πολυπληθή έκ Πάρου τεμάχια, ' 
διά τά καλλιτεχνήματα καί τάς έπιγραφάς της αύτης νήσου, μάλιστα δέ 

f
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πάντων διά τά έκ τών άνασκαφών της Δήλου εσχάτως είς φώς προελθόντα. 

Έν τουτοις μεθ’ δλον τδν πλούτον, ό5 έλάχιστον μόνον μέρος έπεδείχθη, 
άτε τών πλείστων κρύφα άποκομιζομ'ένων,' μεθ’ δλας τάς ενδείξεις ύπάο- 
ξεως πλείστων έ'τι λειψάνων της άρχαιότητος, τάς’μέχρι βεβαιότητας 
πιθανότητας άναδείξεως πλείστων έπ’ αύτών τοπογραφικών σημείων, ούδε- 
μία μέχρι τούτου φροντίς έληφθη επιστημονικής, συστηματικής ,έρεύ- 
νης αύτών,· δι’ ίς πολλά έπι τόπου νίθελον δρισθη, πολλά νϋν διά 
τών χειρών τρίτων διολισθαίνοντα ηθελόν άπαρτίσει καλήν συλλογήν 
τών έν ταϊς νησοις ταύταις εύρισκομένων, πολλών άπατών μακράν θάπεϊ- 
χεν η κεντρική ύπηρεσία, διά της αποστολής προσώπων καταλλήλων αντί 

τών άμαθεστάτων, τών ούδέ νεΐν έπισταμενωτ καί έν τουτοις άναλαμ- 
βανόντων διαγνώσεις άρχαιοτητων, καί ώς έκ της ατασθαλίας αύτών καί 
ύβρεως, είς πολλάς ματαίας δαπάνας τδ δημόσιον ύποβαλλόντων,ώς συνέβη 
πολλάκις νίδη· καί δη καί έσχάτως έ'τι έν τ$ ανακαλύψει τοϋ άθλιου έκείτ 
νου συμπλέγματος τνίς Μήλου.

. Έκτος της Δήλου, έφ’ ίς, χάρις τ·ρ Γαλλική κυβερνήσει καί ταϊς έργα- 
σίαιςτης έν Άθηναις Γαλλικής σχολής, έ'ρευναί τινες εγένοντο, έπ’ούδε- 
μιας τών. άλλων νήσων έγένοντο σκαφαί συστηματικαί. Σκάπτουσί καθ’ 
έκάστην έκαστος κατά βουλησιν καί πάντα τά άνευρεθέντα άνηκουσιν είς 
τοιαύτας ίδιωτικάς έργασίας, προερχόμενα έκ τών τυμβωρυχιών καί έκ 
τών πρδς άρπαγην γενομένων σκαφών, άλλά τί τδ έντεΰθεν προσγιγνό- 

. μενον έφελος άφ’ ού είς την διάθεσιν τών άνασκαπτόντων άπόκειτάι ή 
έπίδειξις ΐ η άπόκρυψις καί άπεμπόλησις τών άνευρισκομένων ; τί τδ αφε- 

, λος άφ’ού καί τών τυχδν έπιδεικνυμένων άγνωστος τδ πλεϊστον η προέ- 
, λευσις, ό τόπος οπού ακριβώς άνευρέθησαν ; . .

Ύπάρχουσιν άληθώς τών νήσων περιγραφαί κατά τδ μάλλον καί ηττον 
άκρίβεϊς ύπδ ξένων άνδρών περιελθόντων ταύτας συγγραφεϊσαι έν αΐς καί 
άρχαιολογικώς αί νήσοι εξετάζονται κκί δύναται τις νά άντιτάξγ οτι έξη- 
τάσθησαν ηδη καί κατά τοϋτο. Δυστυχώς όμως καί οί περιηγηταί ούτοι 
καί τινες τών ημετέρων τών άσχοληθέντων εις τοιαύτας συγγρκφάς άπε- 
τέλεσαν τδ τμήμα τδ άρχαιολογικδν μόνον έξ όσων ηδύναντο έντδς 

, ώρισμένου, συντόμου πολλάκις, χρονικού διαστήματος, νά ί'δωσιν $ παοά 
τών δδηγών αύτών νάκούσωσιν, ούτως ώστε σχεδδν τών αύτών έν τώ 
τμηματι τούτφ έπανάληψις γίγνεται έπιπροστιθεμένων ενίοτε τών έκ της 
παρεμπτώσεως τών χρόνων μεταξύ τοϋ ένδς καί τοΰ ετέρου άνευρεθέντων, 
πολλών παραλειπομένων, άλλων δ’ ούκ ολίγων, καί μάλιστα τών έπιγρα- 
φών, έσφαλμένως ώς τά πολλά ύπδ σπουδές άντιγράφομένων.

Είς την κατηγορίαν ταύτην έν τοϊς μάλιστα ύπάγεται καί -η ’Άνδρος, 
ητις διά καλών έργων έκόσμησε την έν Άθηναις συλλογήν καί ούκ όλί- 

γάς έπιγραφάς παρέσχε. Πάντα δμως ταΰτα κατέστησε γνώριμα ή ίδιω-
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τικη έργασία πολλάκις δλως τυχαία, ένίοτε ύπδ έπί τοϋτο πρδς τα εκεί 

πλεόντων αρχαιοκάπηλων διευθυνομενη. CH Παλαίοπολις {ΤΙαΛτιύποΛις} 
αύτης μεθ’ δλα τά έκεϊθεν μ.ετακομισθεντα έΐνε άνεξερευνητος ετι’ διότι 

καί πεοί αύτης καί ξένοι έγραψαν καί εξεδοσαν πολλά κάί παρ ημιν μο

νογραφία καλή ύπάρχει, η τοΰ Άντ. Μηλιαράκη, άλλ’ εργασία συστημα
τική πρδς άνίχνευσιν τών κυριωτέρων τοπογραφικών σημείων ουδεμια εγε- ν 

νέτο, όζ χχλδν ^το νζ γείννι έν 0770V
κόπτει τις έπί άρχαίων λειψάνων καί έξ ού καί είς μεμακρυσμενας κωμας 

πολλά μετηνέχθησαν.
Έκτδς τών λειψάνων της άρχαιοτέρας τέχνης περίεργος πανυ θαπεβαι- 

νεν η συλλογή πασών τών είς τούς χρόνους τών Βυζαντινών αλλα και 
τούς δλίγφ πρδ ημών άναγομένων επιγραφών, τών δηλωτικών της κατο
χής· οικοδομής τίνος, η εύχετικών έπί ναών, έπί εικόνων εν ναοΐς >φτ*τ. 
Τοιαΰται άπαντώσι παντάχοϋ της νήσου συνοδευόμεναι πολλάκις υπο ο.ι- 
κοσημων μ.άλιστα έν Κορθίφ. Περίεργος έπ’ αύτών η θεσις τ·ης γλωσσης 
έν χρόνοις πολλάκις τά μάλιστα ημϊν έγγίζουσι· Τοιαυτάς τάσσω τινας 
ένταΰθα έν σειρ^ μετά καί άλλων πάραλειφθεισών η εσφαλμενώς εκδο- 

θεισών, καθ’ην τάξιν έν τη περιοδείφ άπήντησα.
Τοιαύτην πρώτην ειδον έν τφ ναφ τών Ταξιαρχών έν χωριφ Άμονα- 

λεί.ου τοϋ δήμου Κορθίου (διότι άποβάς είς Χαλκολιμν^ώνα, ετράπην την 
έπί τδ Κόρθιον διά Καππαρί,ας καί Όπίσω-μερίάς) κατά τδ ύπερθυρον επί 
πλακδς φερούσης άνάγλυφον παράστασιν τοϋ Ταξιάρχου Μιχαήλ καί υπο πα- 
χέος στρώματος άσβεστου κατά τδ νησιωτικόν έθος κεκαλυμμενης, τηνδε:

αψοθ 5 ’Ιουλίου 
άνακαινίσθη ο θεϊος ναδς τοΰ 
μέγα Ταξιάρχου διά συνδρο 
μις καί έξόδου τοΰ πανιερωτά 
Μιτροπολίτου άγιου πρώην Σκοπίου . ’ ι

Κυρίου Ανθίμου Κουμιριονοΰ

Έντδς τοϋ αύτοΰ ναοΰ ύπδ την εικόνα της Θεοτόκου 1780 ζ/ιαέδγου 16 

ύπδ δέ την τοΰ Χριστού: Άνακενισθ ό ναός οΰτος δι’ έζόδων τοΰ άγιον 
δεσπότου ύπδ δέ την-τοΰ Προδρόμου: τοΰ προιν Σκοπιού, ταΰτα πάντα’ 

' έπί τοΰ λίθου πεποιημένα έξ ού τδ καταπέτασμα δλον.
Έπί είκόνος αγίου Γεωργίου έν τφ αύτφ ναώ χρονολογία κατασκευής 

αψ·π6'. Έπι’ της είκόνος τοΰ Χριστοΰ: Μνήσθητι κε τοΰ ϋϋύ.Ιου σου Άνθί~ 
μου Αρχιερέας. '

Έν τνί συνοικία '/irfioriav τοΰ Κορθίου ώς ύπέρθυρον τοΰ ηρέιπιωμενου
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ναοΰ τών άγιων Πάντων χρησιμεύει πλάξ μαρμάρινη φέρουσα κατά μήκος 
καλόν κόσμημα υπδ δε τούτο εις ένα στίχον την έπιγραφην : 
Έ-Κε βοήθη τόκ δοΰ.Ιωκ σου X κε τί σύνβιον αύτοΰ^ ή ό« άναγινώσκωντες 

' εΰχεσθε 4 1ΚΝΘ. *
υπέρ δε ταυτην το έτος 1731. Έντδς δέ τοϋ ναού προ της είκόνος'τοΰ 

Χρίστου επί πλακος μετά ωραίου περιξ έν τετραγώνφ κοσμήματος άνα- 
γινώσκεται:

Τώ παρόν ταφί 

ων ηπάρχι τοΰ Λη 

κολικού Μηστι 1749.
Μεγίστην και παοαδοζον άντιθεσιν έπ'ι τών επιγραφών τούτων ποιοΰσιν 

η επιμελεια μεθ’ ης είνε κατεσκευασμενα κατά τούς κανόνας της Βυζαν- 
τιακης καλλιγραφίας τά γράμματα και η κατάστασις τοΰ ορθογραφικού 
μέρους ητις πιστώς ώς έ’χει επίτηδες άπεδόθη.

Ο αυτός ουτος ναός φερει επι τών διαφόρων τοίχων αύτοΰ λείψανά αρ
χαίας οικοδομάς, μάρμαρα έξ άλλης χρησεως πολλφ παλαιοτέρας ειλημ
μένα, τοιαΰτα τά κατά τάς θυρίδας καί ιδίως τάς έ'νθεν καί ένθεν, της θύ- 
ρας· εντός δε τοϋ ιεροϋ βήματος ύπάρχει καί μ.αρμάρινος μικρδς. κιονίσκος 
ραβδωτός [τών έχόντων τά κάτω λίαν πλατέα στενότερα δέ τά άνω. 
"Ομοια λείψανα άρχαίας οικοδομής καί έπι της κατά την Β. ό'ψιν καί 
“την οδόν θυρίδος, όπου ώς ύπέρθυρον ύπάρχει πλάξ φέρουσα έπί τ·ης κά
τωθεν δψεως, τ^ς άπδ της οδοΰ φαινομένης, τάδε:

1731 ΈτεκενΙστ', ώ παηώρ καως το άγΙον τεσαρακι 13 /V.

τα 
εγικεκ I παρά) πόρτα.

Έν τγ συνοικία Μοσχι^ώκα τοΰ Κορθίου καί έπί της προσόψεως τοΰ 
πύργου τοΰ. Μ. Ζ. Καμπάνη ελαφρώς εγγεγραμμένη παράστασις τοΰ άρ- 
χαγγέλου Μιχαήλ, έπί πλακδς φερούσης άνω μικρόν γείσωμα, άκόσμφ 
Αεσβίφ δρμφ περατούμενον". δεξιφ δέ τφ όρώντι οίκόσημον μικταϊς γραμ- 
μαΐς έξειργασμένον, έγγεγλυμμέναις τε και άναγλύφοις. ’Άνωθεν της όλης 

παραστάσεως έπιγράφη: χ

δ άρ. ΜΙ ΗΛ 1694 
καί τά άρχικά γράμματα τοΰ κυρίου τοΰ πύργου’ ύπδ δέ την άριστεράν 
χεϊρα καί μεταξύ τοΰ άρχαγγέλου καί τοϋ οικοσήμου:

Εύφος . ,. '

βαστο ' -
καί 'ίσταμαι 
στές θί

' ρες τά , 
φτές
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βλέπο.
• ηδκτα . . ■

καί-ίσε λ
* θόντας

Ή πλάξ είνε τοποθετημένη όντως μεταξύ δύο θυρών καί άντικρύ της 
πρδ τών θυρών κρηνης φερούσης καί ταύτης μακράν έπιγραφην πολύ νεω- 
τέραν της άνω, έ'χει δ’ύψος 0,60 καί πλάτος 0,54.

Έν τνί αύτ’η συνοικίγ καί έν τω ναω τοϋ αγίου Νικολάου άριστερ^ τφ 
είσιόντι έπί πλακδς τεθραυσμένης καί πρδς τά δεξιά καί πρδς τά άριστε?- 

ρά, ύψους 0,50, πλάτους 0,61, η ύπ’ άριθ. 5 έν τγ περιγραφή της νήσου 
ύπδ Α. Μηλιαράκη (σ. 124) έλλιπώς δημοσευθεϊσα, τελειότερου άνα- 

γινωσκομένη

... ΙΟΥ* ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ* ... 

... ΞΩ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ Κ ... 
. . . .ΘΕλ*ΑΓΑΛΜΑ ΕΚ. ...

ΑΝΕΘΗΚ1ΕΝ

Τά γράμματα 'Ρωμαϊκά μετ’ άμελείας είργασμένα. Τδ έ'δαφος τοΰ ναοϋ 
σύγκειται τδ πλεϊστον έκ παλαιών μαρμάρων η λίθων έξ άλλης χρησεως 
ειλημμένων, οΐοι πολλοί παρατηροΰνται καί έπί τών τοίχων αύτοΰ. Παρά 
τδν ναδν τοΰτον, έπί τεμαχίου μαρμάρου έρριμμένου έπι τοΰ ύπερθυρου 
ηρειπιωμένου ναοΰ μόνον τδ ύπδ τδν σταυρόν έ'τος της οικοδομής 1693 

σαφώς φαίνεται, τά δ’ άλλα άποτετριμμένα.
Έν τη αύτη συνοικία έν τφ έρημφ ναφ της Θεοσκόπαστης η βαθμίς η 

πρδ της 'Ωραίας πύλης ή ημικυκλικη φέρει ψηφιδωτοϋ μέρους ώς διάκοσμον.

Περαιτέρω πρδς Β. της κώμης ΚοχύΛου ύπάρχει τδ απλώς Κάστρο 
άπάτω Κάστρο καλούμενου πρδς διάκρισιν άπδ της χώρας ίδ κάτω Κά
στρου. Είυε δέ τοϋτο λείψαυα οικήσεων φραγκικών έν σωρείη καταπεπτω- 
κότα, έπί τοΰ βράχου τοΰ ύπερτείνοντος τοΰ Κοχύλου πρδς Β. φκοδομη- 

μένα έντδς μεγάλου περιβόλου. Περί τδ μέσον που κεϊται ναός της Κοι
μήσεως έν τφ όποίφ άοιστερφ τφ 'είσιόντι έπ'ι της προσόψεως τοΰ παρα
στάτου της δευτέρας άψΐδος ύπάρχει πλάξ τετράγωνος μετά κοσμήματος 
πολύπλοκου έντδς πλαισίου- έπί της δεξιάς άνω άκρας τοϋ πλαισίου του 

του φέρει την έπιγραφην:
1717 τικο.Ιος Ταπόττες.

Κατωτέρω έν τφ μέσφ έπί κεφαλής τοΰ κοσμήματος έλαφρότατα έξεσμε- 

νον καί μόλις διακρινόμενον τδ έ'τος 1716, κάτωθεν τούτου γράμματα 
λεπτότατα δυσανάγνωστα καί μετά ταΰτα:

Κΐω ταπδτ
τες '



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ? w
Κατωτέρω υπό την πρώτην του κοσμήματος περιστροφήν

1 7 3 1
Cars τα -
πόντε ' ~

Καί ταΰτα μέν έπι της άριστερας πλευράς. Κατά δέ τδ άνάλογον [Λε
ρός έν δεξιίρ πλάξ όμοια μεθ’ όμοιου κοσμήματος . φέρουσα έπι της άνω 
πλευράς πρδς τδ έξω μέρος μεγάλοις γράμμασι τάδε:

ΓΕΡΑΚΙ ΚΛΕΟΕΝ ΤΙ... ( τά λοιπά άποτετριμμένα) 
κάτωθεν άμέσως έν άρχγ

17 16 (μετά τούτο λέξεις άποτετριμμέναι) του τάφου
Αι επιγραφαί λίαν δυσανάγνωστοι ύπδ της έπικαλυπτούσης ασβέστου. 

Ο ναδς διατηρεί έτι βαπτιστηριον μέγα, ύψους 0,71, διαμέτρου έξωτερι- 

κί?ς χείλους 0,75, φέρον ραβδώσεις όφιοειδεΐς πεπληρωμένας κάτω έν άρχ·^ 
διά μικρας γλώσσης.

Ταΰτα· πρδς συμπληρωσιν τών έν τη περιγραφγ της νήσου ύπδ Α. Μη- 
λιαράκη έλλιπώς έξενγινεγμένων. (σ. 80.) ;

Έν τ^| κώμη Μεσαθοΰρι τοϋ δήμου ’Άνδρου έπι τοϋ τοίχου της οικίας 
Δημ. Βαρδάρη έντετοιχισμένη η και ύπδ Α. Μηλιαράκη (σ. 125 άρ. 9) 
έλλιπώς έκδοθεϊσα:

... A]AAC ΦΑΙΑΚΟΞ

. . . ΑΙΝΙΒΟΥΛΑΙΑΝ 
. . . ΟΝΕΙΛΕΩ ΤΩ ΔΗΜΩ

έπι τεμαχίου λίθου ύψους 0,14 πλάτους 0,45.
’Εγγύς ταύτης έπί τοϋ αύτοϋ τοίχου ολίγον άριστεογ έπι βάσεως μικρας 

η βωμίσκου ύψους 0,25, πλάτους 9,18 ύπάρχει η έξης:

ΞΩΤΗΡΙ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗ 
THSOIKOYME 
NHCAYTOKPA 
ΤΟΡΙ £[ΕΒΑ€ΤΩ] 
. . . . Ν . . .
ΟΛΥΜ]Γ[ΙΩ

Έπί της έπιγραφης ταύτης, ητις άποροΰμεν πώς διέφυγεν Όυτως έγγύς 
ετερ^ ουσα τδν συγγραφέα της "Αν^ρου^ επαναλαμβάνεται δίς δ σύν

δεσμος και ύπδ σφάλματος.
Κα'ι δεξι^ της πρώτης ύπάρχει έπι τοϋ αύτοϋ τοίχου τεμάχιον ύπο- 

στηριγματος ύπδ τδ γείσωμα κεφαλήν γρυπός η μάλλον λέοντος φέρον, τδ 
δλον ύψους 0,24. '

Έν τγ πρωτευούση τοϋ δήμου ’Άνδρου τγί κοινώς Χωρά ‘η Κάτω Κάστρο 
άκουουσγ πολλά κεϊνται τγδε κάκεϊσε έπι τοίχων η, καί αλλαχού μεσαιω
νικά καί παλαιότερα, τά τελευταία' ταΰτα έκ της Παλαιοπόλεως μετε-
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νηνεγμένα. Τοιοΰτον τδ μέγα άνάγλυφον ■ τδ έν τγί βιβλιοθηκγ της σχο
λής Κα'ίρη τών συνήθων έπιτυμβίων 'ύψους 1,57, πλάτους 1 άκριβώς μέ
τρου, πάχρυς 0,15. Έπ’ αύτοϋ παρίσταται γυνή έν άριστερα (καί ούχί 
έν δεξι^ ώς έν τοϊς Μηλιαράκη σ, .125, λέγεται) έπί σκίμποδος κκθη- 
μένη, άκουμβα την άριστεράν έπι τοϋ'έςω της χειρδς της δεξιάς, ην έξερ- 

χομένην τοϋ περιβάλλοντος τδ σώμα έκτδ^ τοΰ στήθους ίματίου, έχει έπί 
τών μηρών πρηνη πρδς τά δεξιά άποβλέπουσα·. 'II δεξιόθεν προσερχομενη 
φέρει κόμην βραχεϊαν καί χιτώνα ποδηρη μετά δυσκάμπτων πτυχών με- 
χρις άκρων τών ποδών κατερχόμενον, ών φαίνεται πρδς τά δπίσω ύπεγει- 
ρόμενος ό δεξιός έν, τγ της γυναικδς κινήσει. Τγ άριστερά έχει ναρθηκα' 
τδν συνηθη (καί. ούχί .Ιιβανωτίόα) ανοικτόν, ού εξάγει τι τγ δεξι^. Το 
δλον είς τδ κάτω μέρος έχει έξοχην τδ πλεΐστον της πλακδς διηκουσαν, 

δι’ ίς ένεγομφοΰτο έπί της βάσεως. ’Άνω έφερεν άέτωμα έπί παραστα- 
δων στηριζόμενον, έπί της ταινίας τοϋ οποίου της όριζοντίας, νίτοι της 
επιφάνειας τοϋ γείσου ύπάρχει ή έλλιπώς έκδοθεϊσα έν τοϊς Μηλιαράκη 

επιγραφή·:
Λ1ΩΛΙΑ ΑΥΛΟΥ ΘΥΓΑΤΗΡ ΓΥΝΗ ΔΕ ΠΡΟΥΘΟΥ 

[TOY AKXYNOCY 
Υπέρ δέ τδ άνάγλυφον καί έντδς τοϋ πλαισίου η έπίσης έλλιπώς έκδο- 

θεΐσα :
ΠΡΩΤΗ ΑΥΛΟΥ ΓΥΝΗ ΔΕ ΑΚΧΙΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΙΛΟΝΙΔΟΥ.
Τά της δευτέρας ταύτης έπιγραφης γράμματα έλαφρώς έπειρμκσμενά.

Τφ άναγλύφω τούτφ παρκκειται έτερον τεμάχιον μαρμάρου διασώζον 

μέρος άριστεράς παραστάδος, παρ’ § ακέφαλος μορφή μέχρι τοϋ στέρνου 
κατεστραμμένη, φέρουσα χιτώνα μέχρι μέσων που τών μηρών κάτερχο- 
μενον μετά χειριδών μέχρι τών χειρών διηκουσών, ζωννύμενον περί την 
όσφύν, άφ’ ίς είς δύο ταινίας ό ζωστηρ καταπίπτει. Τγ δεξι^ έλευθέρςρ 

•κάτω φερομένη έχει τι, οίονεί κύλινδρον, την άριστεράν ύψοϊ πρδς ετεραν 
προ αύτης μορφήν’ στηρίζεται έπί τοϋ δεξιοΰ ποδδς, έγείρει δ’ όπισθεν 
τούτου έστηριγμένον τδν αριστερόν. Προ ταύτης δεξι^ τφ. δρώντι μέρος 
μόνον σώζεται έτέρας μορφής έν χιτώνι και ίματίφ, έφ’ ης φαίνεται φε- 
ρόμενον τγ έτεροι τών έλλειπουσών χειρών άκρον όργάνου άποληγον είς 
κεφαλήν κριοΰ. Ό δεξιός ταύτης πούς σωζόμενος φέρει πέδιλον μετά 

πλουσίου έγκομβώματος.Τδ δλον ύψους 0,62, πλάτους 0,36, πάχους 0,15.
Έν τγ. οίκί-y Ν. Μ. Καίρη,ανάγλυφος λίθος υψους 0,79, πλάτους 0,39, 

φέρών νέον καθημενον έπί σκίμποδος μετά ύποποδίου χωριστού, άπόβλε- 
πων πρδς τά δεξιά, φορών ίμάτιον καταλεϊπον γυμνόν δλον τδ δεξιόν άνω 
τοϋ σώματος καί την δεξιάν, ην στηρίζει καθέτως έπί τοϋ μετά προ- 
σκεφαλαίου σκίμποδος’ ·πρδ αύτοϋ παϊς κρατεί την άριστεράν. Τδ δλον 
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άποτετριμμενον’ ή δεξιά του νέου άπδ του ώυ.ου μέχοι τοΰ μ,έσου τε- 
θραυσμενη, τδ πρόσωπόν σώζεται παρά τφ αύτώ άποκεκομμένον, άνωθ3ν 
δέ τοΰ δλου ή γνωστή ή'δη επιγραφή :

Αί. ΚΛΑΠΏΝ 
ΑίΚΛΑΠΏΝΟί 
Χ^ΙΡΕ

Και δ ναδς δ φέρων την επωνυμίαν της Παλατιανής, φέρει λείψανά άρ- 
χαιου κτιρίου, έν οις δεξιά της θύρας της πρδς Δ. υπάρχει και κεφαλή 
νεανιου άνάγλυφος μετά τοΰ δεξιού ώμου, πρδς τά αριστερά άποβλέ- 
πουσα, πλήν σφόδρα άποτετριμμένη, καλήν δμως εργασίαν δεικνύουσα,

’Έζω τοΰ Κάτω Κάστρου έν τφ κτήματι Ζωρζή; Καμπάνη έπί τής 
προσόψεως ναοΰ τοΰ 'Αγ. Εύσταθίου, έπί λίθου φαιοΰ ή έξης έμμετρος 
επιγραφή έλλιπώς έκδεδομένη έν τοϊς Μηλιαράκη (σ. 126 άρ. 12) καί 
έν τισι μετά προφανεστάτων διαφορών.

• · · · ΗίΗΔΑίΙΑί ΕΠΙΒΑί ΔΙΑΠΡΑ....................
ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΝΕΙΚΟί ΕΝΕΓ ΚΑΜΕ Ν[Οί 

ΑΝΔΡΙΟί ΑΙΑΚΙΔΗί ΤΕΚΝΩΝ . . . [ΓΑ] ΤΩΔΕΝΙ ΤΥΜΒΩ 
Κ El ΜΑ I ΑΒΑ ίΚΑΝ ΤΟί PjAli ΚΡ ΑΤΕΡ ΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Ο ΥΧΩί ΠΗΛ ΕΙΔ Η* Φ ΙΑΤΡΟΙ ί ΑΛΛΩ ί ΜΕΓΑί Α ΡΗί 
ΜΟΙ ΡΙ Δ ΙΟΙ ί A I · · I · · Φ Ο . . . Ο Υ X Ο ί I A I ί ΒΟΤΑΝΑΙ ί 
AAAjAM A Υ ΡΟί ΜΕΝ ΕΝ . .

Έν τή κώμη Μεσσαρίιη τοΰ δήμου ’Άνδρου, ύπάρχει ναδς ρυθμοΰ κα- 
θαρώς βυζαντιακοΰ, ο τοϋ Ταξιάρχου, έ’χων μ-αρμάοινον καταπέτασμ.α, ώς 
περιγράφεται ύπδ Μηλιαράκη, δπερ δμως έκτδς τών άλλων τών αναγρα
φόμενων αναγλύφων, εχει έγγύς τοΰ θυμιατηριού καί σκήπτρον καί λάγη- 
νον, επι δε της δεξιάς τοΰ ίεροΰ βήματος πύλης κατά τάς άνω γωνίας 
δεζιή μεν τδν ή'λιον, αριστερά δέ τήν σελήνην δικέραων μετά άκτίνων 

προς τα πρόσω τοΰ έπ’ αύτης προσώπου κυματιζουσών.
Έπί τοΰ ετερου τών δκταγώνων έκ φαιοΰ μαρμάρου στύλων μόλις άνα- 

γινώσκονται τάδε :

ψ Τδν σδν 
οίκέτην 
Μιχαήλ..ρο . ' :'
τος . . . πα
κ . . . . ς
τ . . . .τιφ ■
.... π '
ον . . . τ
ευ .... η
c · · · * · C
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ΤΙ δέ έπί της κάτω δψεως τοΰ έπί τής αγίας Τραπέζης σταυροΰ έπι- 

γραφή πληθης εχει φόε :
ΛαηηΛ τ.οΰ Σγονρισμένου καί Κοσμά, τοΰ Πικμι κ*αί οί ά/ταγιτώσκοντεί; 

ενχεσθε δια tor κτίτομα^ ό θεός σώσι αύτδν μινι Μαρτήφ έτος ,ΤξΤ (1157) 
βαοιίεύοντος Μανονη.Ι Κομνηνοΰ. Ή δ’ έν τφ αύτφ ναώ έπί τοΰ κιονο^- 
κράνου τοΰ αριστερού κίονος, πρδς τδ τέλος μεταξύ τής λέξεως μηνί καί 
ετο<_ έ’χει τά : ΚΓαμτ. Ν Τ. *

’Άνωθεν τής κυρίας θύρας τοΰ ναοΰ υπάρχει άνάγλυφον, παράστασις 
δυο άγγέλων στέμμα κρατουντών καί κεχρωματισμένων.

Έν τή αυτή κώμη έπί τών τριών πυλών τής προσόψεως τοΰ ναοΰ τοΰ 
άγιου Νικολάου, τοΰ καλοΰ μέν άλλά ήμέργ τή ήμέριη καταστρεφομένου,· 
τρεϊς διάφοροι έπιγραφαί δηλωτικαί κκί τής ονομασίας τοΰ ναοΰ, τών 
χρόνων τής οικοδομής, τοΰ άρχιτέκτονος κτλ. Τούτων ή έπί τής μέσης 
θύρας έ’χει ωδε :

Αψλβ' αρχήν ή'ληφεν δ ναδς ουτος Αύγουστου πρώτη 
δ ναδς κλήσιν τοΰ Νικολάου φέρει 
έν τή Μυραίων ποτέ ίεράρχουντος

' ήν έκάτει νυν ψυχικής σωτηρίας.
. Διονύσιος άρχιθύτης ήγειρεν 
εικοστόν δέ ιερόν δόμον έκ βάθρων 
δ δέ ναδς ΐσταται μέχρι τερμάτων 
δώρον τφ θεφ δ παρών συνεργία' 
έ'κτισεν Καίρης Διονύσιος δ ’Άνδρου.

Έπί δέ τής δεξιάς άναγινώσκεται :

Οικος τοΰ.θεοΰ καί προσευχής
Μηδείς είσέλθγ μνησίκακος ένθάδε 
Καί λάβγ άράν άντί τής εύλογίας, αψλδ' ’
Ώς δ ’Ιούδας δ τοΰ Χριστοΰ προδότης, κν. 
Χειρ Μελετίου Ιερομόναχου Κονδυλη . · ' 
Μέμνησθε αύτοΰ οί άναγινώσκοντες" έγραύθη δέ 

αριστερές : » ■
’Έφην δράτε μέ μέν οΓπροσιόντες 
καθήμενον Θεδν τοΰ ίεροΰ έ'νδο 
κριτήν δέ δίκαιον άπάντων μερο7π. · .

/Έκτίσθη δέ παρά άρχιμα'ίστορος
Νικολάου Βολισιανοΰ τοΰ έκ Χίου
συν τοϊς υίοΐς αύτοΰ 'Ιωάννη τε καί Φραγκούλη αψλδ’. μηνί. 

Όκτωμβρίφ Ύ.'.
'Ο άνωτέρω άναφερόμενος Διονύσιος ο Κα'ί'ρης αναγράφεται καί έπί έτέ- 

ρας επιγραφής, τής έπί τής πρδς Β. δψεως τοΰ έν τή καταρρύτφ κώμη 
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Μένιταις ναοϋ τής Κοιμήσεως τοϋ επικαλούμενου τής Κουμούλου, έχού- 
σης ωδε:

Θ "Ανασσα μήτεο τοΰ θεανθρώπου και .... 
είκ. δαπάνη νικόλαος Κονδύλης 
τής κοινότατος τόνδε δουμήσας δόμον' 
άλλά φιλάτε τοϋτο ώς προμιθέα* άνακε 
νίσθη δέ 'ΙεραρχΛντος Διονυσίου Κα’ί’οη και 
ήγουμενεύοντος Έμανουήλ. Ίωάνου αψμλ

Έν τώ δήαω τοϋτο δέν άπαντώσιν άλλα σπουδαία λείψανα ή έπιγρα- . 
φαί, εκτός τής Παλαιοπόλεως, τής πηγής δηλ. άφ’ής μετεκομίσθησαν 
καί πάσαι αί σημειωθεϊσαί ώς είς αρχαίους χρόνους άναγόμεναι έπιγρα- 
φαί" τά κατά τήν Παλαιόπολιν δμως'τάσσω έν τελεί κατά τήν σειράν 
τής έπισκέψεως αύτών καί τήν γραμμήν τής περιοδείας. Διά τοϋτο-με- 
ταβαίνων άπό τοϋ δήμου τούτου είς τούς βορειότερους ούδέν άλλο έ'χω 

‘ νά παοατηοήσω κατά τήν πλευράν ταυτην έκτος τής παραθέσεώς μιας 
τών πολλών ώοαιοτάτων τοπωνυμιών τών υπό τοΰ λαοΰ ούτως έπιτηδείως 
καί μετά τοσαύτης επιτυχίας άποδοθεισών είς τά πλεϊστα μέρη τής νή
σου. Είς τό βάθος χαράδρας τίνος ολίγον κατωτέρω τής κώμης 'Αποι
κίαν καί μεταξύ τούτων καί τών Στενίων ύπάρχει κώμη ακριβώς είς τήν 
άρχήν τοϋ όρους καί παρά τόν είς τόν όρμον τών Στενίων έκβάλλοντα 
χείμαρρον, φέρουσα τό όνομα Πατούνα. ’Απορώ πώς διέφυγε λίαν έξε- 

ζητημένη παραγωγή τόν κ. Μηλιαράκην (σ. 76) και άντί τοΰ ονόματος 
τοΰ παρά τώ λαφ φερομένου [τά Πατούμία είνε καΛάχωοΐο, παμε'ςτά 
Πατούμΐα, ήρθαμε άπό τά Πατούνα), ..άντί τοϋ έκφραστικωτάτου Ονόμα
τος τής θέσεως ταύτης άναγράφει τό όνομα ΑΠΑΤΟΥΡΙΑ έπιπροσθ.έτων 
δτι φέρει arcfia έ.Ι.Ιηνικώτατον, Άί καί, κατά τ.όν αύτόν, ούδέν ί^ζνος άρ- 
χαιότητος έγκλείει. Διατί νά άνατρέξωμεν είς άνύπαρκτα δλως, είς άκα- 
τάληπτα τφ λαφ καί νά μή ζητήσωμεν τήν άρχήν έν τγέννοία, ήν αι
σθανόμενος ήθέλησε' καί νά έκφράση, όπως συνέβη τοϋτο είς πολλάς. πε
ριστάσεις ; Είδε τήν θέσιν χθαμαλωτάτην, είδε τό κατώτερον μέρος τοϋ 
ύπεράνω ύψουμένου όρους, παρωμοίασε τοϋτο πρός σώμα, έφαντάσθη πα- 
τοΰν καί ιδού ή έκφραστικωτάτη λέξις Πατούρία, δηλοΰσα τό μέρος δπου 
τό ορος πατεΐ, τούς πρόποδας άλλως λεγομένους τοϋ όρους. ’Ή μήπως 
άσύνήθης είνε ή παοομοίωσις πολλών μερών τοϋ όρους πρός τά άνάλογα 
τοΰ σώματος ; διότι καί φρούδΐα (δφρύες) άπαντώσιν είς· τά όρη καί τά 
πλάγια τοϋ όρους μέρη ράχαμ λέγονται κατά μεταφοράν. "Ωστε άς έμ- 
μείνωμεν είς τήν λέξιν τοϋ λαοΰ, άφ’ ού μάλιστα δέν έ'χομεν λόγον πατ 
ραδοχής τής έτέρας, άφ’ ού κατ’ ούδένα τρόπον δικαιολογείται ή λέξις 

Άπατούρια.
Επειδή δέ μέχρι τούτου έξέδραμον προστίθημι καί έτέραν άπάτην τοΰ 
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αύτοΰ ώς πρός έτέραν τοπωνυμίαν. ’Ονομασία ’Οθρεοκαστρον, έν ή θέσει 
άναφέρει ταύτην δ κ. Μηλιαράκης (σελ. 85) δέν ύπάρχει. Παρά πλεί- 
σ,των οΰς ήρώτησα περί τής θέσεως έ'μαθον ότι ή θέσις ακούει (περιέργως 
πάνυ ούτω μετά τής άρχαίας συντάξεως) Βμ'καστρο, διά τόν λόγον ότι 
έκ παραδόσεως φέρεται δτι έν τή οχυρή έκείνη θέσει ύπήρχον κεΧρυμμένοι 

θησαυροί, βίος,
'Ομοίως δ ναός τοϋ άγ. Ίωάννου τοϋ Θεολόγου λέγεται δτι έπικαλεϊ- 

ται τοΰ Ξανεμύτη (σ. 103) καί διά τοΰ υ γράφεται, ένώ δ λαός ούτως 
δνομάζων, ήθέλησε νά χαρακτηρίση δι’ έπωνύμου δηλωτικού τής θέσεως, 
ώς συνήθως συμβαίνει, ήθέλησε δηλ. νά εί'πη δτι κεΐται όχι απάνεμα 
άλλά ζ,άνεμα, ή'τοι είς_θέσιν έκτεθειμένην είς τόν άνεμον, διό τό Εανε- 
μήτης διά τοΰ η γραπτέον.

Έν διαφόροις δ’ οίκοδομαΐς έν ταΐς [κεταξύ τής χώρας καί τοϋ Γαυ- 
ρείου κώμαις άπαντώσι τήδε κάκεϊσε λείψανα άρχαίας χρήσεως, ώς έν τφ 
προαυλίφ τής μονής 'Αγίας βάσις κίωνος ίωνικοΰ έπί ύψώματος προ τής 
πύλης κατεσκευασμένου διά τήν έπί τών ήμίόνων καί όνων άνάβασιν, 
δμοία δεξιή τής εισόδου τοΰ αύτοΰ ναοϋ ύπό τό άγιασματάριον ειλημμέ
νου καί τοϋτο έξ άλλης χρήσεως. Πλησίον τοϋ χωρίου ΘεΛού (δπερ κακώς 
παρά Μηλιαράκη Φε.Ι.ίο ονομάζεται, δέν είνε δ’ άλλο τι ή ή λέξις Θο- 
Λον) ύπάρχει λατομείου άρχαΐον καί λίθοι μεγάλοι πρό τών κεκλιμένως 
άποκεκομμένων βράχων κατακείμενοι κανονικώς άποτετμημένο'.,κατά τόν 
τρόπον τής άποτομής τής πέτρας τόν καί έπί τής Πυκνός έν Άθήναις 
παρατηρούμενου. Τό μέρος λέγεται Πε.Ιεκητΐμ σώζεται δ’ έπ’ αύτοΰ με
ταξύ τών άλλων λίθων εις παρεσκευασμένος διά λάρνακα, έσωθεν έσκαμ- 
μένος δσον τό ήμίχωστον καί ύπέρ γήν μέρος αύτοΰ δεικνύει. Τοϋτο ση
μαίνει οτι έκεϊ ύπήρχε καί έργαστήριον, έν φ τό πρώτον όχήμα έλάμ- 
βανον τά μάρμαρα τά πρός ποικίλας έκεϊθεν έξαγόμενα χρήσεις.

Έν Γαυρείφ έπί οικίας πρός τήν θάλασσαν τοΰ Δημ. Ταράση κορμός 
γυναικός από δσφύος καί εξής φερούσης χιτώνα καί ίμάτιον ύψους ενός 
περίπου μέτρου.

Κατά τήν αύτήν σειράν'οικιών έπί έργαστηρίόυ Γ. Γιαννουλίδου, βωμί- 
σκος ή βάσις μικρά έντετοιχισμένη ύψους 0,39 καί πλάτους 0,27, φέρουσα 
τήν εξής έπιγραφήν, ής τά κατά τάς εκατέρωθεν άκρας τών στίχων 
γράμματα κεκαλυμμένα ύπό τοϋ έπιχρίσματος τοϋ τοίχου :

<]ΩΤΗ[ρΊκΑΙ 
KTiCT[HThC 
ΟΙΚΟΥ [ΜΕ 
NHC Α[ΥΤΟ 
ΚΡΑΤΕΟΡΙ 
ΑΔΡΙΑΝ[Ω
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κατωτέρω δ’ έπί του κυματίου του βωμίσκου διά μειζόνων γραμμάτων :

ΟΛΥΜΠΠΩ
Έπί τής οικίας Γ. Καίσαρη, έντετειχισμένον- τεμάχιον λίθου, ύψους 

0,41, πλάτους 0,29 φέρον την επιγραφήν :,

................................................. . ένιαυτώ. < . *■·
. . . ομενο . . . έσθαι τή
. . οτής αρχής αύτφ γεγενημένη
.ς τδν δήμον καί τά πάντα καλοκαγαθ*. . 

. ν γήν πάσαν προσηνέγκατο σπουδήν 
τε καί έπιμέλειαν μετά πάσηςέκτε 
νους προθυμίας εις τδ τούς άσθενώς 
διατεθέντας τυχεϊν τής καθηκούσης 

θεραπείας τε και σωτηρίας. 'Ίνα ούν καί 
ό δήμος φαίνηται ευχάριστος ών καί τι

μών τούς καλούς κάγαθούς τών άνδοών 
δεδόχθαι τγ βουλή καί τφ δήμφ βρα- 
βεύσαι Άρτεμίδωρον Μηνοδότου τδν ι~, 

ατρδν έπί τε τεΐ προαιρέσει καί καλοκά- 
γαθία μεθ’ ών διατελεϊ εις τδν δήμον 
καί στεφανώσαι αύτδν χρυσφ στεφάν

. . την άναγόρευσιν του στεφάνου
γενέσθαι έν τοϊς άγώσιν, οίς αν ή πόλις συν-' 

τελγ, την επιμέλειαν ποιούμενων της ά- 
ναγορεύσεως τών κατ’ ενιαυτόν στρατη
γών, άναγραφήναι δέ τόδε τδ ψήφισμα 
είς τδ ίερδν του ’Απόλλωνός.

'Η Βουλή και δ δήμος.

Ή λέξις ΚΑΙ εύρίσκεται έν στεφάνω ελαφρώς άναγλυφω έντδς περιγε- 
γραμμένου τετραγώνου πλαισίου.

Έπί τοϋ αύτοϋ τοίχου ύπάρχει προσκεκοΚλημένον. καί τδ κάτω μέρος 
αγάλματος, βάσις δηλ. μετά τών ιχνών τών άκρων ποδών έξεχόντων, 
ίκανώς άποτετριμμένων, καί δεξιά τούτων όγκος τις . άποτριβείσης δλως 

γλυφής, ί'σως παρακειμένου τφ άγάλματι μέσου Οργανικής ύποβαστάσεως 
η άλλου στηρίγματος, έφ’ ού διακρίνεται τριγωνική διαμόρφωσις ώσεί κρα
νίου βοός.

’Εγγύς τοϋ Γαυρείου, παρά την κώμην αγ. Πέτρον, υπάρχει δ κυλιν
δρικός πύργος.τοϋ άγ. Πέτρου, περί ού επιφυλασσόμενος ίδφι έν έκτάσει 

νά πραγματευθώ, τοϋτο μόνον σημειώ, ένταϋθα, ότι είνε άδύνατόν νά 
τεθή έν τοϊς άρχαίοις Έλληνικοΐς κτιρίοις, διότι προφανέστατον τυγχάνει 
οτι άνήκει είς χρόνους φραγκικούς.

Κατά την οδδν την άπδ Γαυρείου είς Μπατσί, σώζονται λείψανα ετέ
ρου κυλινδρικού πύργου έν θέσει Ξυ-Ιοκαγύδα, ήτοι οί τρεις κατώτατοι δό
μοι πρδς τδ ανατολικόν μέρος έν τόξφ τδΰ λοιπού κατεστραμμένου. Μα· 
κρόθεν φαίνονται ώς άπλοΰς τοίχος ταΰτα, άτε συνεχόμενα πρδς τούς νεω- 
τέρους έπ’ αυτών έκτισμένους τοιούτους· τοϋτο δ’ ί'σως ήπάτησε καί τδν 

κ. Μηλιαράκην γράφοντα περί αύτών απιθατως τά είτε ΐχτη αρχαίων 
αιμασιών η στηρίγματα όάώα», έν φ τφ έγγύθεν έξετάζοντι σαφέστατος 

§ σκοπός.
Έπί δέ τής προσόψεως τοϋ άγ. ’Αντωνίου έξωθεν τοϋ χωρίου Άπρο- 

βάτου τεμάχια γείσου, έν έπί τετραγώνου λίθου άνάγλυφον άέτωμα σηκοϋ 
καί άλλα. Έν τή αυλή μικρόν κιονόκρανου Κορινθιουργές ύψους 0,17. Πα- 
ραπλευρως τοϋ αγίου ’Αντωνίου έπί τής προσόψεως του αγίου ’Αθανασίου 
έπί λίθου ύψους 9,57, πλάτους 0,19 ύπήοχεν έπιγραφή φθαρεϊσα δλως’ 
μόλις δέ καί μετά κόπου δύναταί τις νά διακρίνφ έπ’αύτης τά γράμματα 
τάδε πρδς τδ δεξιόν:

. Λ · . . ΔΕ
. IP. . . .
. ΟξΑΠΩΝ

Πρδς τά άριστερά καί κατά μέσον έγραψαν τδ ονομα τοϋ ναοΰ οί 

χριστιανοί:
τον άγιου ΆτθανασΙου

18 19 α,ωιθ'.
Μετά τδ χωρίον ’Ακροβάτου έρχεται ή Παλαιόπολις βρίθουσα λειψάνων 

τής άρχαιότητος τή δε κάκεϊσε άνά τούς αγρούς έσκσρπισμένων. Ύπάρ- 
χουσι κατά την παραλίαν αγροί, ών οί τοίχοι άπαρτίζονται τδ πλεϊστον 
έκ μαρμάρων αρχαίων- έκτδς δέ τών έπί τών οίκίσκων σωζομένων τοιού- 
των τεμαχίων ύπάρχουσι καί τινες έξ ολοκλήρου έκ λευκοΰ λίθου φκοδο- 
μημένοι, έκ λίθου ειλημμένου έκ τοϋ πλουσίου τής άρχαίας πόλεως με
ταλλείου. Αυπηρδν τή άληθείφ νά μένγ τδ έδαφος τοϋτο έτι άνεξερεύνη- 
τον, έν φ καθ’ έκάστην ύπδ την άξίνην τοϋ σκαφέως προέρχονται δλως 
τυχαίως είς φώς και έπιγραφαί καί γλυπτοί λίθοι, άτινα πάντα, ένεκα τοϋ 
τρόπου τής άνευρέσεως, άποκρύπτονται, ή καί άν μή συμβή τοϋτο λίαν 
μικράν ή ούδεμίαν αξίαν δύνανται νά έχωσιν έν δσω δέν σχετίζονται πρδς 
τδν χώρον έν φ εύρέθησαν, έν δσφ έλλείπει πάσα ■ περαιτέρω έπιτόπιος 
έρευνα.

Έντδς τής πόλεως κατά διαφόρους διευθύνσεις παρατηρούνται τοίχοι 
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μεγάλοι παλαιών οικοδομημάτων, πολύ διάφοροι την κατασκευήν των 

τειχών της άζροπόλεως άτινα φαίνονται έπιδιορθωθέντα επ\ τών Φράγ
κων κατόχων της νήσου. Έπι της άκροπόλεως ταύτης υπάρχει ναΐσκος 
του αγίου Δημητοίου έπι της άγιας τραπέζης τοΰ οποίου υπάρχει λίθος 
επιτύμβιος μετά αναγλύφου αετώματος ύψους 0,24, πλάτους 0,25, φέρων 
έπί τοΰ σώματος την επιγραφήν γράμμασι χρόνων .Ρωμαϊκών:

. . ΝΘΗΠΗ 
. . \ΗΓΕΛΜΙΟ<
. . . . . .

Καταβάς της άκροπόλεως έπεσκέφθην την οικίαν τοΰ οδηγού μου Άντ. 
Δ. Λούπεση, ένθα ύπάρχει άγαλμα γυναικός ίσταμένης άκεφάλου, υψους 
0,59, φερούσης χιτώνα έζωσμένον ποδηρη καί ίμάτιον δπερ πίπτει ύπδ 
την δεξιάν φερόμενον έπί της άριστεράς, δι’ ης συνέχει αύτδ είς πτυχάς 
κατερχόμενον' η δεξιά παρά τον μηρόν κατερχομένη μέχρι μέσου γυμνή 
κρατεί τι’ βαίνει έπί τοϋ δεξιού ποδδς ύπεγείρουσα τον αριστερόν. Κατά 
την δμολογίαν τοΰ κατόχου έτερον δμοιον ηγοράσθη παρά τοΰ ίατροϋ 
Εύκλείδου Πίστη, δπερ δμως δέν είδαν.

Έν τη αύτη οίκίγ ύπάρχουσι τρία άλλα τεμάχια μαρμάρου ύψους 
0,95, πλ. 0,42, πά. 0,16 περίπου πάντα, ών τδ έ?,φέρει άναγεγλυμμέ- 
νας έπί της προσόψεως ραβδώσεις κατά τδ ημισυ πεπληρωμένας ύπδ ράβ
δων, τδ έτερον φέρει πλαγίως αύ'λακα κανονικήν τετράγωνον βαθεϊαν καί 
κατά τάς δύο στενωτέρας πλευράς’ τδ τρίτον φέρει άνάγλυφον γάστραν 
έξ ίς άναδίδοται είς δύο σχιζόμενον καί έπειτα διακλαδιζόμενον έν έλιξι 
φυτδν άμπέλου μετά σταφυλών’ άνωθεν έν μέσφ φέρει έν κύκλω τδ 
Κατά τάς στενωτέρας πλευράς φέρει καί τοϋτο την αύ'λακα, ητις δμως 
ένταΰθα δέν, φθάνει άνω μέχρι τοϋ άκρου. Καί τοϋτο δέ καθώς καί τά 
προηγούμενα τεμάχια εινε ειλημμένα έκ παλαιοτέρας χρησεως είς χρι

στιανικόν ναδν, ως καί ή έργασία ή άρχική καί ή έπί της άνω έπιφανείας 
ίκανώς μεγάλη έπη, λείψανον άλλης προσθήκης, δεικνύει.

Έπί τίίς προσόψεως της οικίας Γ. Στυλιανοΰ λίθος ένεπίγραφος υψους 
0,35, γράμμασι καλών χρόνων, ού δμως οί εννέα πρώτοι στίχοι δλως 
έφθαρμένοι.

EYEPTETAS .....................................
. ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ.....................................
. ·AHS . ...........................................
ΤΡΑΓΩΙΔΩΝ ΤΩΙ ΑΓΩΝ I ΕΝ ΤΩ1
ΑΛΛΟ ΔΑΓΑΟΟΝ EYPESOAI ΠΑΡΑΤΟΥΔΗΜΟΥ

ΕΑΝΔΟΚΕΙ ΑΞΙ OS ΕΙΝΑΙ E P A I Ν ES ΑΙ ΔΕ Κ Al TOYS
S Τ Ρ]Α Τ I Ω Τ A S Ο S Ο I Τ A S X Ρ Ε IA S Ρ A Ρ Ε S X Ο Ν . .
KAISYNHPrHSANEISTOSITONEYMAPESTE . 

; . Ν ΤΕΙ ΠΟΛΕΙ ΤΟΝΔΕΓΡΑΜΜΑΤΕΑΤΩΝ . · .
ΑΝ Α]ΓΡ ΑΨΑ I ΔΕ ΤΟ ΨΗ Φ I SM Α Ε Ν ST Η ΛΗ ΛΊΟΙ 
NHKAIjSTHiAIENTH ΑΓΟΡΑ- ..ΘΕΤΟΥ ΒΟΥΛΑ I 
. . . ΤΟ ΔΕ ΑΝ ΑΛΩΜΑΓΕΝΟΜΕΝΟΝ El ί ΤΗΝ 
ΤΑΦΗΝ ΔΟΥΝΑΙ ΤΟ Υί Τ AMIAS APO ΤΩΝ PPOSO 
ΔΩ ΤΩΝ ΤΗ< ΡΟΛ ΕΩί

Έπί έτέρας δψεως τίίς οικίας τοΰ αύτοΰ πρδς την αύτην λίθος 0,30 

ύψους, 0,38 πλάτους γράμμασι μεγάλοις χρόνων 'Ρωμαϊκών:

. . . IΡ . . ·
ΜΗΤΡΟΔ . . 
ΔΗΜΗΤΡΙ[Ο . 
ΑΠΟΛΛΩΝ . .

Τδ έπί τίίς οικίας Α. Μουστάκα άνάγλυφον τδ καί ύπδ Α. Μηλιαράκη 
άναφερόμενον πρδς τά δεξιά της θυρίδος της οικίας έπί τοϋ τοίχου προσ- 
κεκολλημένον, παριστάνει άπδ άριστερών πρδς τά δεξιά χωροΰντα, έλα- 
φρώς έπί του δεξιού ποδδς βαίνοντα καί τδν αριστερόν ύπεγείροντα’ δ παϊς 
είναι γυμνδς δλος, έν κινήσει, άπδ τοΰ άριστεροϋ ώμου μόνονκρεμαμένού 
ίματίου έμπροσθεν καί όπισθεν. Ή δεξιά τεταμένη όπίσω καί κάτω κρα
τεί δ^δα άνημμένην, η δ’ άριστερά διευθύνεται πρδς τά πρόσω καί άνω 
δπου ύπηρχεν άλλη παράστασις, ώς έκ τών άπολειπομένων μερών φαί
νεται. Τδ πρόσωπόν άποτετριμμένον πως, τδ δ’ δλον άνάγλυφον τεθραυσμέ- 
νον είς τέσσαρα τεμάχια συγκεκολλημένα. Ύπέρ την δλην παράστασιν 
προεξείχε καί γεισον. .Τδ δέ σύνολον ύψος μέν έχει 0,96, πλάτος 0,40, 
μόνον δέ τδ σώμα τοΰ παιδδς ύψος .0,75. Έπί της οικίας ταύτης ώς πα- 
ραστάς της θυρίδος παρ’ ψ τδ άνάγλυφον ύπάρχει καί η ύπδ Βοικχίου ύπ’ 

άρίθ. 2349 d έκδοθεϊσα επιγραφή.
Έν τφ άγρώ Δέων. Σπυρίδη (Μπουφαίφ), άφ’ ού παρέλθη τις πλεϊστα 

ί'χνη παλαιών οικοδομών και συνάντησή τεμάχια μαρμάρων διαφόρων σχη
μάτων,θέας άξιον έχει ημικεχωσμένον ετι άντιστρόφως σωζόμενον άγαλμα 
η μάλλον άνάγλυφον έκ τών έν σηκφ έξεχόντων δίκην όλογλύφων φέρον 
γυναίκα πολύπτυχον ποδηρη χιτώνα ένδεδυμένην, στηριζομένην έπί του 
δεξιοϋ ποδδς έν φ τδν άριστερδν ύπεγείρει’ έπί τοΰ χιτώνος κατέρχεται 
ίμ.άτιον μέχρι τών γονάτων. Πρδς τά άριστερά της γυναικδς φαίνεται 
μορφή έπί θάτέρου τών ποδών γονυπετοϋσα, άπλοΰν χιτώνα άναβεβλη- 
μένη. Τδ δ’ δλον έν σηκώ, ού φαίνονται σαφέστατα ί'χνη, ώστε, εϊνε, ώς 

προεϊπον, λίαν προέχον άνάγλυφον.
Μεταξύ θραυσμάτων κιόνων, λειψάνων τοίχων καί άναριθμητων τεμα

χίων μαρμάρων χωρών τις, δύναται νά σταματηση πρδ ληνοΰ τίνος κατά 
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την θέσιν Καμάρα έν άγρφ του Μιχ.Αουκρέζη,δστις ληνδς ολος άποτελεΐ- 
ται έξ άρχαίων μαρμάρων.Ώς ύπόστρωμα δη}., αύτοΰ κεΐνται τρεις έπιγρα- 

φαί έπι πλοϊκών υψους 1,21, πλ. 0,49, αί παρά Lebas 1806, 1825 a, 
καί 1825 b κείμεναι. Τούτων ή πρώτη ή έν μέσφ τοποθετημένη (1806) 
περιλαμβάνει δυο άναγραφάς τιμητικάς τοΰ δήμου τών Άνδρίων διά την 

*Εγνατΐατ ΜαζιμΙΛΛαν και την έξης έγγεγλυμμένην διά τδν Πουπάιοτ 
ΓΛ,εΐπον (κατχ Lebas Γ.ΙεΙτιον} Μα . . . (κατά Lebas ΓάΛ.Ιογ). Αί δύο 
έτεραι ένεπίγραφοι πλάκες ένθεν και ένθεν ταύτης ύπεστρωμέναι φαίνεται 
δτι άποτελοΰσι μέρος μιας καί τής αύτης έπιγραφής. Τά έπί τών δύο τού
των πλακών γράμματα λίαν μεγάλα έγγεγλυμμένα (υψους 0,10) είσί 
ταύτά τδ σχήμα έν άμφοτέραις ταϊς πλαξίν, ύπδ μόνη τή διαφορά δτι 
τά μέν τής πρώτης (1825 a):

ωΝ ΤΗ
πολύ άραιότερα τών της δευτέρας (1825 b):·

ω Ν ω q Τ ρ
Μία τών μεγάλων πλακών τών άποτελουσών όρθίαν την έτέραν τών 

στενωτέρων πλευρών τοϋ ληνοϋ έφερεν έπί της στενωτέρας αύτης πλευράς 
γράμματα τέλεον ήδη άπεσβεσμένα ύπδ τοΰ χρόνου, ών μόνον μόλις δια- 
κρίνονται κατά τδ δεξιδν άκρον της πλακός:

ΟΛ[ΥΜΡ] ΙΩ
Ώς υπόστρωμα του οχετού, τοΰ pov^ovra έν ’Άνδρφ καλουμένου, δι’ ου 

κατέπιπτε τδ γλεΰκος είς τδν πρδ τοΰ ληνοϋ λάκκον, κεΐται άλλο μάρ- 
μαρον ένεπίγραφον, ανέκδοτον τοϋτο, έφ’ ου δυστυχώς φαίνονται μόνον 
δσα γράμματα συνέπεσον έπί τοΰ ανοίγματος τοΰ δχετοΰ τούτου, τών 
άλλων καλυπτομένων ύπδ τών μικρών τοιχωμάτων αύτοΰ. Ταΰτα δ’ είσί;

. . Α Ν ΘI . * 

..ΚΑΩ·. 

. . NOS . .
’Ολίγον άνωτέρω τής θέσεως ταύτης κατά τδ μέσον της άπδ της ση

μερινής κώμης πρδς τήν παραλίαν όδοϋ σώζεται πλήρης θύρα οικοδομής 
μεγάλη άποτελουμένη έκ τριών μεγάλων λίθων, ών δύο μέν χρησιμεύου- 
σιν ώς παρασπάδες, ό δέ τρίτος ώς ύπέρθυρον έπίκειται. Τδ ύψος της θύ- 
ρας είνε τριών περίπου μέτρων, τδ κάτω άνοιγμα αύτης πλάτους 2,13, τδ 
πλάτος τών παρασπάδων 0,82 τδ πάχος 0,33. Αί παρασπάδες συγκλί- 
νουσιν ολίγον πρδς τά άνω φέρουσαι είς τδ κάτω άκρον εξοχήν μικράν τε
τράγωνον άνεξέργαστον καί είνε πεποιημέναι ώς καί τδ ύπέρθυρον έξ έγ- 

χωρίου πρασίνου λίθου. Πρδς τά δεξιά τφ δρώντι φαίνεται οτι συνείχετο ή 1 
θύρα πρδς ετερον οικοδόμημα άδηλον τίνος σχήματος ώς έκ της κατα
στροφής. Πρδς τά άριστερά δέν φαίνεται τι ώς έκ τοΰ άναρριχηθέντος ταύτη 
κισσοΰ καί άνωθεν καταπίπτοντος καί καλήν άπεργασαμένου διά τδ σύ- 

νολον της άπόψεως εικόνα.
Περίεργος πάνυ εινε ή περί της θύρας ταύτης φερομένη παράδοσις, ήν 

άφηγήθη ήμΐν δ κάτοχος τοΰ πρδς τά δεξιά εγγύς κειμένου κτήματος. 
Κατά ταύτην ίδρύθη πολύ παλαιά ή πύλη αυτή άγνωστον ύπδ τίνος" τδ 
μόνον δέ γνωστδν εινε, ώς έλεγον, δτι έν τή έτέργ τών μονολίθων παρα- 
στάδων εινε κεκρυμμένος χρυσδς, έν δέ τή έτέρα δφεις. Ό φόβος φαίνεται 
τών τελευταίων τούτων παρεκώλυσε τήν καταστροφήν τής θύρας, άτε μή 
ώρισμένου έν όποτέρίγ τών παραστάδων ύπήρχον/Ώστε ή θύρα αύτη οφείλει 
τήν διάσωσίν της κατά τδ πλεϊστον ί'σως είς τήν εύφυώς έξευρεθεΐσαν 

ταύτην διήγησιν.
Έντδς άτραποΰ εν τινι έκεϊ άντικρύ θέσει tbr ΤονρΛο) ύπάρχει 

ερριμμένος κορμδς άνδρδς μέχρις δσφύος, άπδ τοΰ δποίου έκπαλαι είχεν 
αποκοπή ή κεφαλή σχηματισθείσης καταλλήλου ώς συνήθως κοιλότητος 
εις ύποδοχήν έτέρας" ή δεξιά χείρ περικεκαλυμμένη ύπδ τοΰ χιτώνος μό

λις προβάλλει άπ’ αύτοΰ" έχει δέ τδ δλον ύψος 0,55.
Τδ έν τή οικία I. Ρούσου άγαλμάτιον παριστ^ ούχί γυναίκα, άλλά 

νεανίαν τήν βαοβαρικήν ένδεδυμένον στολήν, οιοι συχνά άπαντώσιν έπί 
τών άγγείων. Φέρει χιτώνα βραχύν χειριδωτόν στενώς χειριδούμενον, περί 
δέ τούς καρπούς ψέλλια" έπί τοΰ χιτώνος διπλοί'διον μετά ζώνης, έπί δέ 
τούτων τδ ίμάτιον. Έπί τούτοις φορεΐ περισκελίδας έφαρμοζομένας στε
νώς έπί τών ποδών οΰς καλύπτουσιν ύποδήματα. Ό νεανίας στηρίζεται 
έπί τοΰ δεξιοΰ, κεκαμμένον έχων έν άναπαύσει τδν άριστερδν πρδ αύτοΰ. 
'Ο φρύγιος πίλος, δν φέρει, σχίζεται είς τρία μέρη, ών τά δύο καταπί- 
πτουσι κατά τά πλάγια τής κεφαλής, τδ δέ τρίτον όπισθεν τοϋ αύχένος, 
δέν εινε δέ ταΰτα ταινίαι δύο ώς έν τοΐς Μηϋιαράκη (σ. 112) φέρεται. 
*Η χείρ ή δεξιά διευθύνεται πρδς τδν πώγωνα άποτετμημένη τούς δα
κτύλους, πρδς παν δ’ άλλο ή πρδς ένδειξιν λύπης φαίνεται διατεθειμένη 
ούτως, ώς παρά τφ αύτφ (σ. 112) λέγεται, άφ’ ου τοιαυτη δέν κατα
φαίνεται έπί τοϋ προσώπου. ’Όπισθεν τδ άγαλμάτιον ήτο καθέτως τε- 
τμημένον, ώσεί πρδς τοίχον έστηρίζετο, καί τοϋτο δεικνύει δτι έχρησί- 
μευεν απλώς ώς κοσμητικόν έργον ύποστηρίγματος ή άλλου τοιούτου.Έπί 
τοΰ προσώπου παρατηοεΐται δυσαναλογία τις, ή δέ τέχνη ούχί καλή.

Έν τή οίκίγ Κ. Αουκρέζη έ'νθεν καί ένθεν θυρίδος δύο μέρη διαζώμα
τος μνημείου Δωρικοϋ, ούχί δέ άπλώς τρίγλυφον, ώς παρά Μηλιαράκη 
κεΐται (σ. 113), φέροντα έκάτερον μίαν μετόπην καί μίαν τρίγλυφον'
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έπί τής έτέρας μετόπης είνε άναγεγλυμμένον βούκρανον, επί δέ της ετέ- 
ρας τρίτους' τδ ύψος άμφοτέρων 0,21, τδ δέ πλάτος 0,29.

Έν τίί αύτη οικία ύπάρχει έντετοιχισμένη επιγραφή, ην δυστυχώς 
δεν ήδυνηθην νά αντιγράψω, επειδή πρδ του τοίχου, έφ’ ου ύπηρχεν, εΐ- 

χον συσσωρευθη ξυλά καί λίθοι καΐάλλο ύλικδν οικοδομής δυσμετακόμιστον.
Παρά Γ. Περτέση υπάρχει στήθος γυναικδς φυσικοΰ μεγέθους, έφ’ ού 

κρατούσα τδν πολύπτυχον χιτώνα αναπαύεται η δεξιά χειρ, δλως περιτε- 
. τυλιγμένη και άποκεκρυμμένη. έν χειρίδι.

Έπι τοϋ ύπερθυρου της οικίας τοϋ Μ. Αουκρέζη, λίθος ένεπίγραφος 
υψους 0,80, πλάτους 0,50, περιέχων τάδε :

Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟ?
ETEIMH? ΑΦΘΟΝΗ - 
ΤΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΑΔΟΥ 
ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙ?ΤΑΤΗΝ TH? 
ΟΛΗ? ΕΠΙ?ΚΕΥΗ? ΤΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΩΝ 
ΥΓΙΩ? ΚΑΙ ΓΝΗ?ΙΩ? 
ΥΠΗΡΕΤΗ?Ε ΤΗ ΕΑΥ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΙ

Έν τγί οικία τοϋ δδηγοΰ μου ’Αντωνίου Αούπεση έλησμόνησα νά προσ
θέσω άνωτέρω δτι έκτδς της έπιγραφης τ·ης περιλαμβανούσης ύμνον ’Τ- 
σιδος, ύπάρχει καί έτέρα έκδοθεϊσα καί ύπδ Lebas 1815. Καί ουτος μέν 
δεν άνέγνωσεν ορθώς τδ έν τώ πρώτφ τών τεσσάρων στίχων όνομα, γρά- 
ψας ’.ΑρτεμισΙα αντί αλλά και έν τφ τετάρτφ στίχφ Νίκη &νί-
•ρνιύτε'). Ό δέ Μηλιαράκης Μ μόνον βλέπει καί τινα γράμματα έν τελεί, 
έν φ φαίνεται σαφώς τδ όνομα Λ7αιρα, ώστε τδ δλον έ'χει ακριβώς ;

APTEMI? ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ 
ΤΡΥΦΕΡΑ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ 
ΝΕΑΙΡΑ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ

'Ο δέ λίθος μ-ηκος μέν έχει 1,35, πλάτος δέ 0,27.
’Ενταύθα προσθετέου και μίαν έ'τι παρατηρησιν έπ'ι επιγραφές τίνος 

κειμένης ώς έπιστρώσεως έπί της εισόδου τοϋ έρκους της αυλής της οικίας 
Περικλέους Κουτσομύτη,δπου νΰν ή Δημαρχία. Τδν πρώτον στίχον ταύτης 

άναγινώσκει δ Μηλιαράκης ΠΥΡΓΙΩΝ ΠΑ?ΙΟΥ έν φ είνε ΠΑΠΙΟΥ. 
’Έχει δ’ <5 λίθος ύψος 0,55, πλάτος 0,40.

Ταΰτα είνε τά μάλλον άξια σημειώσεως έν τ$ Παλαιοπόλει, άφ’ ης 
τραχεία άνηφορικη όδδς άγει είς τδ παράδοξον διά την ονομασίαν του χω- 
ρίον Πετρογδν η ΤΙιτροφόν, μεταξύ τοϋ οποίου και της μέση ζεϊ- 

ται ή .ό/ίσαγ’ά, δι’ ης έπανελθών είς την Χώραν συνετέλεσα την .δλην 
άνά την ννίσον περιοδείαν, καθ’ ην έφρόντισα νά σημειώσω δσα δέν άνα- 
φέρονται παρ’άλλοις,ίδ έκδεδομένα ύπάρχουσιν έλλιπώς η κατ’ άπατηλην 
εκδοχήν, παρέχων ούτως άπλτν συμπληρωσιν τών ύπ’ άλλων συλλεγέν- 
των’ διδ καί τά άρκουντως παρ’ έκείνοις έ'χοντα παρέλιπον.

Τέλος δ' είς τάς σημειώσεις ταύτας έπιτιθέμενος, δέν απαξιώ νάναφέρω 
δύο η τρεις άπλοΰς τύπους της όμιλουμένης Έλληνικ-ης, οδς άπηντησα 
ενταύθα, ώς λίαν σχετιζομένους κατά την χρ'ησιν πρδς δμοίους έν άλλαις 
νησοις, σκοπών διά τούτου άπλώς νά δείξω πόσα καθ’ έκάστην παρέρ
χονται άνεπιστρεπτί καί οϊα άνάγκη ταχείας συγκομιδής τούτων ίδίφ 
έπί τών νήσων, δπου έξ αύτών τούτων φαίνεται κατά πόσον άνθηροτέρα 
διετηρηθη ή γλώσσα. Ό περί τούτων λόγος μακρδς και άλλης διατριβής 
θέμα' γνωρίζω τοϋτο, άλλ’ έ'στωσαν καί ταΰτα πρδς τοϊς άλλοις ώς μοι 

προσέπεσον.
'Ο ’Άνδριος δέν έρωτ^ί πώς Ονομάζεσαι, αλλά μεταχειρίζεται, δπως 

καί έν Σίφνφ, φράσιν έλληνικωτάτην,σύνταξιν ώραιοτάτην «/Ζώς ακούεις;» 
s'O δεϊνα άκοΰει ’Ορφανός».

’Αντί του αορίστου ήκουσα έν χρησει συχνή ύπάρχει ή φράσις έ’χςε άκοής 
ούδέν άλλο βεβαίως οδσα ϊ) εχω δι' άκοής. «·νΕχω άκοής περί τούτονα 

«■Μανώ.Ιη τδν εχω άκοής».
Οί γόπες Ονομάζονται άγίοΰπες, κατά τροπήν τοϋ υ είς ου.
'II παρά Μηλιαράκη (σ.31) λέξις βουρθιδς ούδέν άλλο είνε ίδ η έν Σίφνφ 

βουγδ,Ζαις (βουγδ1ά( ήτοι κόπρος βοών, ο'ίτινες έν Σίφνφ βούγδία χχ- 
λοΰνται' ώστε μάτην σχετίζει ταύτην ό κ. Μηλιαράκης πρδς την λέξιν 
βόθρος, ητις ούδεμίαν πρδς τδ σημαινόμενον σχέσιν έ'χει.

Είδος ό'φεως φέρει την ονομασίαν εφιος, δπερ ούδέν άλλο η δ<ρις λέξις 
δεικνύουσα πώς άπδ τοϋ όλου καί τά εί'δη Ονομάζονται καί πώς η γλώσσα 
ού μόνον τδ ε έναλλάσσει είς ο (όχεντρα αντί τοϋ εχιδνα έν Σίφνφ),άλλά 
καί τάνάπαλιν το ε είς ο, άν καί πολλάκις φυλάττει τοϋτο έν άρχη με- 
τατρέπουσα τδ δεύτερον κατόπιν έρχόμενον φωνήεν, ώς συνέβη είς τδ έν 
’Άνδρφ όνομα τ^ς έχίδνης, ητις έ'χεντρα καλείται. .

Ή δέ λέξις άναδενδράς περιεσώθη έπί της αύτης σημασίας άν εντράδα 
φερομένη.

Όμοίως η κατά παρομοίωσιν έν χρησει λέξις ροόθουνα,ς είνε ώραιοτάτη 
ώς είδομεν μεταφορά είς μέρος τοϋ ληνοΰ άναλογοΰν καί ώς πρδς τγ)ν 
κατασκευήν καί ώς πρδς την χρησιν πρδς τδ μέρος τοϋ προσώπου, ού τδ 
όνομά φέρει.

Ούτε όμως νά καταλεχθώσιν ένταΰθα έν σμικραϊς σημειώσεσι δυνατδν 
εινε πάντα δσα ή'κουσα, άλλ’ ού'τε καί νά άκούσω ηδυνάμην πάντα δσα 
έν κοινή χρησει ύπάρχουσιν. Έδηλωσα γίδη τδν σκοπδν δι’ών έξεθέμην 
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ταΰτα. Ας φροντισωσι λοιπόν οί αρμόδιοι περί συντόνου συναγωγές τών 
τοιούτων, ΐνα μη βρχδύτερον μεταμελώμεθα. Τδ έ'ργον .δεΐται διαμονές 
ολίγων μηνών έν τη νησφ ΐνα άναστραφ-η τις έν πολλοΐς κύκλοις, ένωθγ, 

ούτως ειπεϊν, μετά τών εντοπίων κκί ούτως άποτελέσγ καλόν τι άθροισμα, 
δπερ συνενούμενον μετ’ άλλων όμοιων κατά τάς λοιπάς νήσους δυνηθη 
ν αποτελεσγ οπωσδήποτε ιστορίαν άκριβ-η της καταστάσεως της γλώσ- 
σης έπι τών νήσων, έξ ές πολλά τά πορίσματα.' Το έ'ργον δέν εϊνε δι’ ο- 
λας τας νήσους ενός ανδρος’ εαν όμως άποσταλγ τοιοϋτος άπδ μέρους της 
Κυβερνήσεως, εαν δηλ. οι ζκτα τοπους, οί κατά νήσους λογιότεροι, μη 

άπαρτισωσιν αυτοί τοιαύτας συλλογάς, δπερ τδ ορθότερον, έστω δ άπο- 
σταλησόμενος νησιώτης, γνωρίζων δηλ. τά η'θη και έθιμα δύο η και 
πλειόνων νήσων καί κατ’ άκολουθίαν μετά πλείονος ευκολίας δυνάμενος 

να προχωρηση είς τδ έ'ργον. Δέν εϊνε δμως τοϋτο και τοϋ τυχόντος, διότι 
πολλά και μέχρι τοΰδε έγένοντο τά γλωσσάρια λεγάμενα, πολλαί άπό- 
πειραι εις συλλογήν,, αΐτινες, δυνάμεθα νά είπωμεν, ού μόνον δέν ωφέλη
σαν ως εγενοντο ενεκα ελλειψεως καταλλήλου καί μεθοδικής κατατάξεως, 
αλλα και έβλαψαν υπο διαφόρων αιτίων παρεμβληθεισών λέξεων καί φρά
σεων κοινών είς διάφορους τόπους ώς άποκ^ειστικωο προσιδιαζουσών είς 
τον τόπον,ου ανεγράφετο η συλλογή, καί ουτω μη γενομένης της καταλ
λήλου συγκρισεως, εξ ης και μονής, η δλη ωφέλεια έν τοϊς τοιούτοις 
αθροισμασιν, H λεξις π.χ. ακονΛίδα η ως έν’Άνδρφ μόνον ύπάρχουσα άνα- 
φερομένη έν τοϊς Μηλιαράκη (σ. 34) έν Σίφνφ λέγεται σκοΛΜδα, δπως 
καί έν άλλαις νησοις, τδ καΜ μά παρά τφ αύτφ (σ. 46) έν Σίφνφ λέ
γεται καί άλλαχοΰ κα ω μά, τδ «ακοχράχρης (σ. 46) εϊνε κοινδς τόπος, 
τδ μγαδ (αυτ.) λεγετε μιαϋι (παρατηρούνται δηλ. έπί τών αύτών καί. 
αλλαι συγκοπαί). Τδ β.Ιασερο, ή μπορετά ύπάρχουσι καί άλλαχοΰ. ’Αλλά 
ταΰτα παντα πρεπει να δημοσιευθώσιν έν ένότητί τινι πρδς άλληλα, μετά 
μελέτην της χρησεως αύτών είς τάς διαφόρους νήσους.

Επειτα αι ωραιότατα', τών τοπωνυμιών άπαντώσιν έπί τών νήσων’ 
τοιαύτας πλείστας συνέλεξα καί έπί τνίς ’Άνδοορ’ καί δμως αύται θά 
παρέλθωσιν άγνωστοι μετά καί τών έπί τών λοιπών νήσων έν δσφ δέν 
λαμβάνεται δραστηριότερα τις φροντίς. Ένταΰθα, νομίζω, καλδν $το νά 

παρεισελθη εις συλλογήν των τοιουτων δ άναλαβών την έκδοσιν γλωσ
σικές ύλης Σύλλογος Παρνασσός, άλλά κατά διάφορον $ άχρι τοϋ νΰν 
τροπον. Αντί της προσκλησεως εις αποστολήν πρδς αύτδν-τοιαύτης ύλης, 
έξ ίς προέλθον ικανά εις φώς, άλλ’ ούχί καί τδ τέλειον, έν δσφ η Κυ- 
βερν ησις δεν πεμπει τον μέλλοντα να συναγάγη τδν πλοΰτον. τοϋτον, οί- 

κονομών αλλαχόθεν δαπανας, άς αποστελλτ) μετά ώριμον δμως έκλογην, 
άνθρωπον ειδικόν, άνθρωπον κατάλληλον δύο. κατ’έ'τος μένας είς έκάστην 

νήσον έπί τνί έντολί} της κατά. σύστημα συλλογής τών τοιούτων, ούτω 

δέ μετά τινα έτη θά δύνηταί τις νά έ'χη ένώπίόν του έν δλον κατα τδ 
δυνατόν τέλειον, την κατά σύστημα έν ένότητι εικόνα της γλωσσης έπί 

τών νήσων.
Ταΰτα νομίζω μέσα κατάλληλα είς διάσωσιν τών πολυτίμων μνημείων 

της γλωσσης, τών έπί τών νήσων, άπδ τοΰ δλέθρου’ άλλως έντδς δλίγου, 
καί τοϋτο ούκ ές μακράν μετά τών άλλων καθ’ έκάστην άποσβεννυμένων 
έθίμων εί'τε διά της εισαγωγής τοΰ άπδ της Δύσεως πολιτισμού,εί'τε διά της 

μεταγγίσεως τών της ’Ανατολής συνηθειών, πρδς ην έν άπαύστφ σχεσει 
εύρίσκονται αί νήσοι τδ παν θά έξαλειφθη’ τουτου δε μαρτυς αλάνθαστος 
τών λόγων τούτων ύποστηρικτης σαφής ε'ρχεται το δυσδιακριτον τών 
τόπων τούτων καί τών φράσεων παλαιοτέρων έπί τινων τών νήσων καί 

ταΰτα έντδς δεκαετηρίδος.
Έν Πειραιεΐ τη 29 Σεπτεμβρίου 1881. Ίά·Λ. X. Αραγάτσης.
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Τδ χειρόγραφον τοΰ Βατάτζη καθ’ θ πρδ έτών ώμίλησα έν τφ φιλολο- 
λογικφ Συλλόγφ «Παρνασσώ» περί της περιοδεία; αύτοΰ άνηκει έμοί.’Επ’ 
εύκαιρέ δέ της δημοσιεύσεως τοΰ κ. Σπυρ. Λάμπρου έν τώ παρελθόντι 
φύλλφ παρέχω ένταΰθα είς δημοσίευσιν ώς συμπλήρωμα δσα εϊπον τότε 

έν τφ Συλλόγφ περί τοϋ 'Έλλήνος περιηγητοΰ.
Ό Βασίλειος Βατάτζης έκτδς της ιστορίας τοΰ Σάχη της Περσίας Ναδίρ, 

έν μόνην άναφέρει καί δ ημέτερος κ. Σάθας έν τη Νεοελληνική αύτοΰ φιλο
λογώ, έγραψε καί δδοιπορικδν έξ ούχί δλιγωτέρων έ 2050 στίχων δεκα

πεντασυλλάβων, μετ’ άρκετης γεγραμμένον ματαιολογιας και εν γλωσση 
ούχί βεβαίως σήμερον έν χρησει. Τοΰ χειρογράφου δέ τούτου οδοιπορικού ■ 
τδ ρυθμικόν δέν εϊνε συλλαβική δμοιοκαταληξία, άλλά ληκτικέ ταύτο- 
φωνία? * Τδ δέ δδοιπορικδν έ'χει μόνον άξίαν τινά ώς μνημεΐον της παρ- 

εφθαρμένης γλωσσης, καί ώς μαρτυρούν δτι "Ελλην. πρδ ίκανών ηδη έτών 

zzl (Τυχερόν ύυαβχτίΖ (χερ"Π τνίς Α<τιοεζ·
ΆρχόΐΛενος & Βκτάτζης άνκφέρει δτι δ πζτηρ του έν Κωνστανίινουπολει 

νυμφευθείς έχείροτονηθη ίερευς καί ύστερον έχρημάτισε μέγκς οικονόμος, 
έ'σχε δέ έ'τερα πέντε τέκνα καί έκτο., αύτδν τδν Βασίλειον, γεννηθεντα περί 
τάς άρχάς της παρελθούσης έκατονταετηρίδος. Ό Βασίλειος δεκατετραετης 
γενόμενος έπεθύμει νά περιηγηθη τδν κόσμον έμπορίας χάριν, έφ’ φ πλει- 
στάκις είς 'Ρωσίαν, Περσίαν καί άλλαχοΰ μετέβη. Κατά την πρώτην είς 
Μόσχαν δδοιπορίαν διαβαίνων τά της Ούγγαρίας καί Πολωνίας σύνορα 

(*) "Ορα και S. Ζαμπελίου καδίδρυσι; πατριαρχείου έν 'Ρωσσίοι αελ. 60.
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σημειοΐ δτι κατελθών τοϋ ίππου άνέβη εις τά έκεϊ βουνά έ'νθα είδε λί
θους κρυσταλλοειδεΐς, πολυτίμους δέ ώς άδάμαντας. Άλλ’ούδέν τι πλέον 

περί τοϋ ερμαίου τούτου λέγει ό Βατάτζης.—Παρά τδ Σαράτοβον καί τδν 
Βόλγαν είδε δυο έ'θνη Μορτόβη και Τζερεμίσιδε καλούμενα,περί ών λέγει δτι 

■πανηγυρίζουν με ψωμιά καί οΰτως εΰωχοΰσι 
καί την βροχήν ώς έ'γνωκα πολλά δοξολογοΰσι.

' Άλλά τίς ταΐς γυναίκαις των βλέποντας νά σωπάση
και άπδ τά βάθη της καρδιάς τίς ην νά μη γελάση· 

νά ’δη πώς καταγίνονται και ύσομποροΰν κοσμοΰσι 
μίαν καμπούραν τορνευτήν--’ςτήν ράχην νά φοροΰσι 
και δσαις ποΰ διαφέρουσι τήν κάμνουν όγκωτέραν 
καί αί άλλαις αί πτωχότεραι τήν έχουν μικροτέραν. 
Αστεία, έπεπόνθασι. με τά φορέματα τους.

Οί δέ νομάδες Κόνδουσοι ένα άνθρωπον ώς θεδν αύτών λατρεύουσι, 

Τδν Δαλαϊλαμά αύτών ποτέ δεν τδν πεθαίνουν, 
λέσι δέ καί μωραίνουσι πώς αύτδς ’σαν γηράση 
δεν θίήσκει ώσπερ άνθρωπος άλλά πάλιν νεάζει· 
σώζει κολάζ’ δν βούλεται καί τινάν δέν έρωτάει"

. . όλοι τε ο'ι τοΰ τάγματος καί ύπουργοί τής θρησκείας .
ταύτης λέγω τής μιαρας τής ε’ιδωλολατρείας 
απαντες άγαμοι τελοΰν τφ σωφροσύνης λόγω, 
τά δ’ έν κρυφεΐ πάντα αύτών ήν συν τω διαβόλφ.

Πλησιάζων δέ πρδς τήν Περσίαν λέγει δτι είδε φρούριον λιθόκτιστου, τδ 
'Τερμπέντι, παρά τήν θάλασσαν μακράν εκτεινόμενου' ήκουσε δέ παρά τών 
Περσών δτι τοϋτο είχε κτισθή ύπδ τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τφ 1730 άνα- 
χωρήσας έξ Άστραχανίου, μετά εξήκοντα και δύο ήμερών οδοιπορίαν δ’ 
ίππων και καμήλων ο Βζτάτζης έ'φθασεν είς Χίβαν. Τούς δέ κινδύνους 
Τής οδοιπορίας ταύτης εκθέτει ούτως*

Ειπω ώσπερ ’ςέ πέλαγος άκεανοΰ τώ λόγφ 
άπαραλλάκτως είχαμεν ’ς δλφ αύτφ τφ δρόμφ 
ούρανδν καί γην βλέποντες επίπεδον έξ όλου 
άδενδρον είς τδ παντελές κ’ έρημον τοΰ καθόλου’ 
ημέραν μέν τδν ήλιον ε’ιχαμεν όδηγόν μας 
νύκτα δέ τ’άστρα ήτανε δγνώμων ό έδικόςμας. 
Κτηνών δμως πλήθος πολύ άγριων ’ς τδ πεδίον 
έβλέπομεν φερόμενα άγεληδδν τδ πλεΐον, 
αίγών, προβάτων, λέγω δέκ’ίππων άπειρον πλήθος 
καί ζορκάδων ώκύποδων καί έλάφων ομοίως, 
κ’ άλλων έκ τών θηρίων δέ λέγω τών ιοβόλων 
κ’ έκ τών άρπακτικών δμοΰ έβλέπαμεν ’ςτδν δρόμον’ 
^εοπούνδικον δ’ άπειρον φυώμενον έκεϊσε
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ούδείς δμως έφίετο περί τούτου φροντίσαι. 
Φροντίς δμως τοΰ ΰδατος ήν ή μεγαλωτάτή 
ύδωρ νά εΰρη πας τις εις ’ς τήν έρημίαν_ταύτην· 
καί γάρ ήμέρας πέντε κ’ έξ έν τφ μεταξύ τούτων 

' ' μόλις ΰδωρ νά τύχη τις είς τδν δρόμον έτοΰτον.
Διδ έπί καμήλων δέ πας τις τό ΰδωρ φέρει 
έως έκ τόπου τοΰ ένδς ’ςτδνετερον νά εΰρη, 
άλλ’ έν τούτφ τφ μεταξύ καί τύχη έξ άμοιρίας 
κ’ό δρόμος ώς δυσγνώριστος χαθή έκ δυστυχίας, 
έκ τής δίψης τότ’ άπαντες έκεϊ τά κώλ’άφίνουν. 
Ταΰτα. δ’ δμως τά δυστυχή κ’ άλλα πολλά τοιαΰτα 
άνθρωπος ό ταλαίπωρος πάσχει τά μέρη ταΰτα. 
'Όμως διαπεράσαντες ταΰτ’ όλα λέγω πάντα, 
έφθάσαμεν ώσπερ νεκροί ’ς τήν Χίβαν κατά πάντα.

Ειτζ δ Βζτάτζης λέγει δτι άνεκάλυψε μεγάλην λίμνην άγνωστον εις 
τούς πάλοα, τήν Άρζλικήν, άλλά δυστυχώς αΰτη δέν ήτο άγνωστος’ κατό

πιν εξυμνεί το ΰδωρ του ’Ώξου ποταμού οΰτω"

Τοίον ΰδωρ ύγιεινδν δέν εϊν’νά παραβάλλω, 
υγιεινόν καί πότιμον, εϊπω ιατρικόν τε 
καί είς άπαντα τά βρώματα λίαν χωνευτικόν τε’ 
αύτ’οΰν τδ ΰδωρ πίνουσιν άπαντες οί Χιβαΐοι 
καί μετ’αύτδ ποτίζουσι καί άρούοας καί δένδρα.

Ό χάνης τής Χίβας έκδίδει νόμισμα’ άπολζύει δέ τοΰ επαίνου πάντων ϊ 
Οί Χιβαΐοι είσί ζηλωταί τής μωαμεθανικής θρησκείας ίσχυριζόμενοι. καί 
δτι το Κοράνιον έπεσεν είς αυτούς έκ τοΰ ούρανοΰ» Περί πολλοΰ δέ ποιοΰν> 
ται τήν εμπορίαν. Μετ’ οδοιπορίαν δεκαεπτά ημερών άπο τής Χίβας δ. 
περιηγητής έ'φθασεν είς τήν δμόθρησκον ταύτη πολυανθρωποτέραν δμως 
καί πλουσιωτέραν Βουχαρίαν. Ό βασιλεύς τής Βουχαρίας χαράττει πολύ 
χρυσοΰν νόμισμα ώς κύριος άλλοτε γενόμενος μεταλλείου έκ χρυσοΰ είς τδ 
Κασκάρι κειμένου, ώς λέγει δ Βατάτζης. ’Ενταύθα άφηγεϊται ασθένειαν 

επιδημικήν έν Βουχαρί^’

Σκώληκες τινές φύονται ’ςτών άνθρώπων τά μέλη· 
είς άλλους τρεις καί τέσσαρες, είς άλλους είς εύγαίνει 
καί ε’ς άλλους άπαξ τής ζωή-ς τοϋτο αύτδ τυχαίνει, 
’ς άλλους κατά συνέχειαν ό σκώληκας εύγαίνει. . 
Αύτοί δμως οί σκώληκες άρχινοΰν καί έύγαίνουν 
άπ’τδ δέρμα τοΰ σώματος καί ΰστερον μακραίνουν’ 
οΰς δέ δταν έμφανισθοΰν τινάς δέν τούς τραβάσι 
μέ βίαν δτι κύπτοντας καί πονεΐ καί φωνάει· 
παρά μόνον έπί μικρόν ημέρα παρ’ ημέρα 
σύρνωντας καί δειλίζωντας είς κουβάρι καθ’ενα 
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ί’ως oSv δλον νδ σιγή και νά μη κοπή μέσα
' και οίίτως ιατρεύεται άνευ άλλοΐα μέσα·

τό μάκρος τους εκτείνεται πέντε ή εξι πήχες, 
τδ γόνύρος δ’ώσπερ τής ούρας ήν,τ’ άλογου τεΐς τρίχαις. 
Ταΰτα μεν οδν και ταΰτα δε και περί τών σκωλήκων. '

Την άσθένειαν ταυτην πάσχουσιν δσοι τών βαρβάρων δέν άνανεοΰσι τδ 
ύδωρ άλλ’ ούδόλως έξαντλοϋντες τδ έν τοϊς πίθοις φυλασσόμενου πλύνου- 

σιν είς αύτδ καί πίνουσιν έκ τοϋ ίδιου. Προστίθησι δέ ότι όσοι πίνουσιν έκ 
τοϋ ποταμίου ΰδατος ουδέποτε έ'παθον έκ της τοιαύτης άσθενείας.

’Επιστρέφων δ’ είς Εύρώπην διέβη διά Περσίας ένθα είδε τδν Σάχην 
Ναδίρ δεχθέντα αύτδν εύνοϊκώς καί έπιτάξαντα αύτφ νά ανακοίνωσή 

άπόρρητόν τι τφ τοπάρχη της Ύρκανίας στρατηγφ Βασιλείφ Αεβασόβη 
τοΰθ’ δπερ και έξετέλεσε πιστώς ώστε ούτε έν τφ περιηγητικφ τδ μυ
στικόν εκμυστηρεύεται.

Τοιαϋτα είναι τά μόνα άξια λόγου μέρη του οδοιπορικού του Βασιλείου 
Βατάτζη· παραβαλλοντες τδ γλωσσικόν τοϋτο μνημεϊον, καί άλλα της 
αύτης τ) και προγενεστέρας εποχής, πρδς την κοινώς σήμερον έν χρησει 
ήμετέραν γλώσσαν καταβλέπομεν δπόσον αυτή μέχρι της σήμερον προή- 
χθη και δσημέραι προάγεται. Μέχρι τουδε έκαλλιεργήθη τοσοϋτον ώστε 
κατέστη λίαν εύ'ρυθμος καί ωραία. Τοϋτο είναι μία έτι άπόδειξις ότι ούτε 

τής γραφόμενης ούτε τής λαλουμένης ήμετέρας γλώσσης δύναταί τις ν’ ά- 
ναχαιτίση τδν φυσικόν ροΰν. Καί δυνάμεθα μετά πεποιθήσεως νά εί'πωμεν 
οτι οί τάναντία φρονοΰντες άντλοΰσι διά τετριμμένου πίθου. Ή μόρφωσις 
τής νεοελληνικής γλώσσης είναι έν κατόρθωμα τής νέας 'Ελλάδος, έφ’ φ 
δικαιούμεθα νά σεμνυνώμεθα.

Έν Κερκώροε Άνδρέας Μ. Ίδρωμένο?
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Άπάντησις πρδς τδν κ, S. Παπαγιωργίαυ.

“Αλλοτε εΐχον δώσει είς τδ ’Αττικόν Ήμερολόγιον τοϋ έτους 1874 
συνταγμάτιόν τι ΤΙες>1 τον "Ay έ.ΙάΑει ΚΑΙ ί.ΙΛηνιστΙ ό Κύριος ημών Ίη. 
σονς Χριστός. ’Επειδή δέ παρεδεχόμην τδ ζήτημα καταφατικώς, δ κ. Κ. 
Παπαζής κατέγεινεν έν τή σελίδι 374 τοϋ Δ' τόμου τοϋ Παρνασσόν, πρδς 
άναίρεσιν τής βεβαιώσεως έμοΰ. Πρδς τοϋτο άπήντησα έν τη σελίδι 477 
τοϋ αύτοϋ.’Ακολούθως άνέγνων έν τή σελίδι 849 και ετέραν έπίκρισιν ύπδ 

τοϋ κ. Σ. Παπαγεωργίου πρδς ανασκευήν τών ρηθέντων καί ύπ’ εκείνου 
καί ύπ’ έμοϋ.

Δέν έπρεπεν δ κ. Παπαγεωργίου νά συμπεριλάβη μεμιγμένως καί τά 
ύπ’ εκείνου καί τά ύπ’ έμοϋ, άλλα νά έξελέγξη, ώς οί'εται, έκάστφ τδ 
οίκεΐον, καθόσον μάλιστα εύρίσκομαι είς διαφωνίαν μετά τοϋ κυρίου Ικτί

νου έν πο^λοϊς.
'Ο κ. Παπαγεωργίου λέγει (έν σελ. 852 τοϋ Παρνασσού} ότι ποιού- 

μεθα συγχυσιν φοβέραν τών γλωσσών Εβραϊκής, Άραμαίκής, Άσσυριακής 
και Συροχαλδα'ίκής, έπί δέ τέλους, ότι ή τοιαύτη άγνοια ούδέν έχει τδ 
έπιληψιμρν, καθδ προερχομένη έξ έλλείψεως γνώσεων, άκριβώς τής φιλο
λογίας καί τής ιστορίας τών σημητικών φυλών. Φοβερά είναι ή τοιαύτη 

αύταρέσκεια τοϋ κ. Πγ,επομένως και περιττή ή πρδς έμέ υπεροπτική συγ- 
κατάβασις αύτοϋ, επειδή εγώ ούδόλως ήσχολήθην περί τά τοιαϋτα. Έ- 
τφ Άττικφ Ήμερολογίφ άποτεινόμενος πρδς άναγνώστας τοϋ κοινού καί 
μή διαφερομένους περί τοιούτων διαστολών, ειπον άδιακρίτως καί άοοί- 
στως γλώσσαν Εβραϊκήν και άλλοτε Χαλδαιοεβραίκήν ή Άραμαϊκήν, εί'τε 
καί 'Εβραιοαραμαϊκήν, ώςέτυχεν, ούχί πράττων έκεϊ όρους επιστημονικούς 

(ούδόλως τοιαύτη άξίωσις φαίνεται έκεϊ), άλλά μόνον καί μόνον ΐνα ύπο- 
δείξω, ότι δέν πρόκειται περί τής οίαςδηποτε άοχαίας Εβραϊκής, καί οτι 
παντοϊαι είναι αί ποικιλίαι τής παραφθοράς αύτής. Τοϋτο δέ πάλιν ινά μή 
τις τών σοφών εκτόξευση κατ’ έμοϋ τδ πώς, άφοϋ καταγίνομαι έπί τοϋ 
παρόντος θέματος, νά μη γνωρίζω ότι δέν έλαλεΐτο πλέον άπδ τά πλήθη 
ή καθαυτό Εβραϊκή .’Εάν καί εγώ έφανταζόμην νά διερευνήσω τά τοιαϋτα 
έπιστημονικώς, ήδυνάμην νά προστρέξω είς τά παντοΐα καί ποικίλα συγ
γράμματα τά έπί τής τοιαύτης ύλης, καί νά πληρώσω όχι μόνον τέσσα- 
ρας σελίδας τοϋ Παρνασσόν, άλλά και δεκατέσσαρας καί πλέον.

Καθόσον οδν'άφορ^ είς έμέ καί μόνον, δ κ. Πγ. άγωνια, δπως έκφράζον- 

ται οί Γάλλοι, ΐνα διάρρηξη πύλην άνοικτήν. Καθόσον δέ είς τδν κ. Πα- 
παζήν, οί άναγνώσται είδον έν τή προηγηθείση εκείνου απαντήσει 1 είς 
ποιαν άγνοιαν διατελεϊ δ κ. Πγ. έπί τοϋ ζητήματος τούτου, αύτδς ού- 

τος δ τούς άλλους μετά στόμφου έπί άγνοίγ έπιπλήττων.
Περιορίζομαι ουν είς τά έμά, δηλαδή είς τδ πόσον έξάγεται έκ τής 

Νέας Γραφής κυρίως, έτι δέ μικρόν τι έξ άλλων συγγραμμάτων άφορών- 
των είς τά τής 'Εβραϊκής ιστορίας, οτι δ Ίησοϋς Χριστός πρέπει νά διελέ- 

γετο έλευθέρως ΚΑΙ ελληνιστί.
“Ελεγον έν τφ Ήμερολογίφ (σ. 128) περί τής άπαριθμήσεως τών γλωσ

σών, αϊτινες ώς έκ θαύματος έδωρήθησαν τοϊς Άποστόλοις, οτι έκεϊ δέν 

άναφέρεται καί ή τών 'Ελλήνων, έκ δέ τούτου έτεκμαιρόμην οτι δ ιστο
ριογράφος τών Πράξεων τών ’Αποστόλων, εί'τε Αουκας, εί'τε τις άλλος,έλο- 
γίζετο οτι αύτη ήτο ήδη αύτοϊς γνωστή. Πρδς τοϋτο δ κ.ΙΙαπαζής παρατη
ρεί οτι έκεϊ άναφέρεται καί ή γλώσσα τών ’Ιουδαίων, δθεν λέγει «μή δέν 

1 "Ιδί το3 παρόντοι τόμον σιλ. 677—9.
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ήτο πεπεισμένος δ Λουκάς, οτι οί δώδεκα ’Απόστολοι έπαρκώς έγνώριζον 
αύτην, ώστε νά ύποτεθή δτι και αυτή ώς έκ θαύματος αύτοϊς 'έχορη· 
γήθη;» Πρδς τοϋτο άπαντώ,δτι είς έκεϊνο τδ μέρος δέν λαλώ κυρίως περί 
τών δώδεκα ’Αποστόλων, ούδέ περί τών έν Ιερουσαλήμ» ή τή Γαλιλαίος 
έπιτοπίων ’Ιουδαίων, άλλά περί τών έν τη διασπορά, ο'ίτινες παρεπεδή- 

μουν έκεϊ, καί οΐτινες έλάλουν την γλώσσαν τοϋ τόπου, άφ’ ου κατη- 
γοντο (ώς τοϋτο συμβαίνει και μέχρι της νΰν), διδ και θέτει αύτούς μετά 
τών 'Ρωμαίων καί τών προσήλυτων. ’Άλλως δέν ήθελε λογισθη τδ πώς 
’Ιουδαίοι έν τόπω Ίουδαϊκώ νά λαλώσι γλώσσαν ’Ιουδαϊκήν ή νά έννοώσι 

τά λαλούμενα έν αύτή, γινόμενον ώς έκ θαύματος* δθεν ή έ'νστασις τοϋ 
έμοί άντιλέγοντος δέν έφαρμόζεται έδφ.

Άλλά λέγει δ κ. Πγ. Καί πώς τάχα; Δέν άναφέρεται έκεϊ καί ή'Ελλη- 
νικη γλώσσα, άφοϋ άναφέρονται καί οί Κρητες; «τίς άλλη η τών Κρητών 
γλώσσα είμή η 'Ελληνική ; » Καί που άλλου της Παλαιάς ή τής Νέας 

Γραφές, οί "Ελληνες άποκαλοϋνται Κρητες ; Ούδέποτε καί ούδαμοΰ. ’Ή- 
θελεν δέ είναι ύπερατοπώτατον νά ύποθέσωμεν δτι έν 'Ιεροσολύμοις δέν 
ήδύναντο νά παρευρίσκωνται άλλοι "Ελληνες ή Έλληνισταί, είμη μόνον οί 

έκ τής νήσου Κρήτης. Οί ένταΰθα λεγόμενοι Κρήτες είναι οί έν τφ έβραϊ- 
κφ κειμένφ της Π. Γραφής, καλούμενοι Krethim ή Kerethim, κατοικοϋν- 
τες τά έ'πακρα τής Παλαιστίνης πρδς την .’Αραβίαν. Γνωστόν είναι ο τ’· 
άποικία τις Φοινίκων έξ αρχαιότατων χοόνων κατοικούσα έν τή νήσφ 
Κρήτη, ήναγκάσθη ένεκα τής συρροές καί συμπιέσεως τών Ελληνικών ά- 
ποικιών, νά έγκαταλείψη ταύτην καί νά μετοικισθή άλλαχοΰ. Μετέβηί 
ούν είς τά νοτιώτατα τής Παλαιστίνης, δπου ένεκαθίδρυσε την πόλιν Μι- 
νώαν, τανΰν καλουμένην Γάζαν. Περί τών τοιούτων Φοινίκοκρητών λαλεϊ 

δ Λουκάς, διδ καί θέτει αύτούς πλησίον τών ’Αράβων* γράφων δέ ελλη
νιστί, μετεχείρίσθη, την παρ’ "Ελλησιν ονομασίαν αύτών. Ταύτην την ά- 
ναμφισβήτητον λύσω έγώ έ'διδον έν τή σελίδι 130 τοϋ Άττικοΰ Ημε
ρολογίου 2. Είς ταΰτα τί άντέτεινε δ κ. Πγ; Ούδέν.

Τά ύπ’ έμοΰ έξαγόμενα άπδ τής λέξεως Άκβ.Ιδαμά., λέγει δτι είναι βε
βιασμένα. Άναπέμπω είς τά ρηθέντα ύπ’ έμοΰ έν τή σελίδι 5 τόΰ Ημε

ρολογίου, καί έν τή σελίδι 479 δλοκλήρφ τοΰ Παρνα,ΰσοϋ, έπειδή δέν 
γίνεται νά μεταφέρω έκ νέου ταΰτα πάντα εδώ. Σημειώ δέ διά βραχέων» 
'Ο Πέτρος λέγων «καί γνωστδν έγένετο πάσι τοϊς κατοικοΰσιν 'Ιερουσα

λήμ, ώστε κληθήναι τδ χωρίον έκεϊνο τή . ιδ/μ διαδεχτώ αύτών Άκελ-

1. Άρον άπδ τοΰ Ιν τω ’λττ:ζ.ω Ήμερολογ’φ κεφίνου τδς λέξεις «καί την έξ airog 
Βουλγάταν», καθότι ίσφαΤφένον,

2 "Ορα περί τούτων πλατύτερου, εν τω Univers pittoresque, La Palestine par Λ, Munk 
ff. 83.— Εδαγγελικδν Κήρυκα ’Ιανουάριου 1864, ύπδ 'Ιερωνύμου Μυριανθέως. — Κ. Οικονό
μου Περί τών 'Ε6δ.Έρμ.ηνευτών, τόμ. Β'σελ. 54 και 406.—Smith, Dictionary of the Bible 
ίν ταϊς λέξεσι Crete και Cherethites σελ. 363 και 300.
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δαμά, τουτέστι χωρίον αίματος»' δέν ώμίλει πρδς τούς ένδεκα συναδέλ
φους αύτοΰ δι’ ύπαινίξεων ώς βούλεται δ κ. ΙΙγ., άλλ’ άνέφερε τρανά καί 
καθαρά τδ γνωστδν αύτοΰ συμβεβηκδς, διά νά προβώσιν άμέσως πρδς άν- 

τικατάστασιν τοΰ προδόσαντος ’Ιούδα, 6 καί έγένετο. Τδ τη ίδια avtur 
διαΛέκτω, αίρει πάσαν άμφιβολίαν, διότι δεικνύει έτέρκν γλώσσαν (τήν 
Εβραϊκήν), ή έκείνην δι’ ής έλάλει δ άγορευτής (τήν Ελληνικήν).’Εάν ή 
φράσις αύτη έλειπεν έκ τοϋ μέσου, ήδύνατο νά ύπάρξη τις άμφιβολία, 
άλλ’ ίσταμένη έκεϊ, ώς λαμπάς διαφωτίζει τδ παν. Τώρα άς κρίνωσιν 
οί άναγνώσται, τίνος έκ τών δύο ημών είναι τά βεβιασμένα.

Έν τίνι γλωσση ήγόρευσε μετά ταΰτα δ Πέτρος πρδς τά παντοϊκ 
έκεϊνα πλήθη, περί ών γίνεται λόγος, έν τφ ή'δη ρηθέντι κεφαλαίφ Β', 
τά συνελθόντα «άπδ παντδς έ'θνους τών ύπ’ ούρανδν», διηγούμενος τά 
περί τής ένανθρωπήσεως τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, τής διαβιώσεως, τοΰ κηρύγ
ματος, τοΰ θανάτου καί τής άναστάσεως αύτοΰ, ώστε καί νά πείση τρις- 
χιλίους έξ αύτών νά πιστεύσωσι καί νά βαπτισθώσιν αύθωρεί ; Ήδύνατο 
νά γνωρίζωσιν ούτοι πάντες 'ffftv παραφθαρεϊσαν Εβραϊκήν έν τή έπαρχίιγ 
τής Γαλιλαίας ή τής 'Ιερουσαλήμ ; Λέγει τι άρα δ Λουκάς, ότι δ Πέτρος 
ήγόρευσεν άλλεπαλλήλως εις διαφόρους γλώσσας ή γλωσσήματα ; Ούχί» 
Έν τίνι ουν άλλη γλώσση, είμή τή διεθνεϊ έκείνης τής εποχής, τή Ελ
ληνική, τή μάλλον τότε μάλλον διεθνεϊ, παρ’δσον έχει τανΰν ή Γαλλική;

"Εφερον έν τή προηγηθείση απαντήσει (σελ. 479) ώς δείγμα τής δια- 
δόσεως τής Ελληνικής γλώσσης έν Γαλιλαίο καί Ίουδαίγ, οτι οί έβδομή- 
κοντα άπόστολοι, ούς άπέστειλεν δ Ίησοΰς, ϊνα προαναγγείλωσι τήν διά- 

βασιν αύτοΰ, είχον, έκτδς τριών ή τεσσάρων, δνόματα 'Ελληνικά, δπερ 
ύποδεικνύει οτι οί γονείς αύτών συνηυλίζοντο μετά τών ελληνιστών ’Ιου
δαίων, μάλιστα δέ οί έν τή Γαλιλαία, διδ καί ήσπάζοντο ονόματα έθνι-· 
κά. Είς τοϋτο παρατηρεί δ κ. Πγ. (έν σελ. 851), ότι τότε ήτο άπλοΰς’ 
συρμός, ώς καί σήμερον μεταξύ τών διαφόρων Εύρωπαίων, καί άλλοτε 
μεταξύ Ελλήνων καί 'Ρωμαίων, τδ νά λαμβάνωσιν άμοιβαίως τά δνό- 
ματα ■ άλλήλων. Καί δρθώς λαλεϊ* τδ πράγμα είναι πανθολογούμε- 
νον, οθεν περιττή ή μεγαλοπρεπής παράταξις τών τοσούτων έκεϊ παρα
δειγμάτων. Μόλον τοϋτο,καθόσον άφορ^ είς τά Εβραϊκά δνόματα, είς έμέ 
δέν έ'τυχε νά άπαντήσω ούδένα "Ελληνα ή 'Ρωμαϊον (πρδ τής διαδό- 
σεως τοΰ Χριστιανισμού) φέροντα όνομα Εβραϊκόν. Πλήν τδ ζήτημα δέν' 
συνίσταται εις ταΰτα; άλλ’ είς τήν άπορίαν τοΰ πώς μεταξύ τών έβδο- 
μήκοντα,νά μή εύρίσκωνται είμή μόνον τρεϊς φέροντες δνόματα 'Εβραϊκά, 
οί δ’ άλλοι πάντες έθνικά. Έάν τδ πράγμα συνέβαινεν έξ ήμισείας ή έκεϊ 
πλησίον, βεβαίως δέν έ'φερεν έξ άνάγκης είς τοιαύτάς εικασίας, άλλ’ ή 
αναλογία τών τριών πρδς τά έβδομήκοντα, φέρει είς σκέψεις σοβαράς. 
Τδ 'περιστατικδν τούτο δέν έ'χει άρα ούδεμίαν σημασίαν» Δέν ειμ.αι είς
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περίστασιν τα?ΰν τοΰ νά διαδιφησω τδ πόθεν οί έκκλησιαστικοί συγγρα
φείς, ηρύσθησαν τάς πληροφορίας αύτών περί τών τοιούτων ονομάτων* 
άλλ’ έν τούτοις παρατηρώ πάλιν δτι έκ τούτων ησαν καί οί επτά διάκο
νοι, οΐτινες άναφέρονται έν ταΐς Πράξεσι τών ’Αποστόλων, έχοντες άπαν
τες δνόματα 'Ελληνικά : Στέφανος, Φίλιππος, Ποόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, 
Πκρμ.ενζς καί Νικόλαος, προσήλυτος Άντιοχεύς, έξ ου εικάζεται δτι οί 
λοιποί έξ ησαν ’Ιουδαίοι καθαροί. Θελουσι δέ δτι πλεϊστοι έκ τών άλλων 
άναφέρονται έν ταΐς τοΰ Παύλου Έπιστολαΐς.

«Καί τέλος πάντων, λέγει δ κ. Πγ.(έν σελίδι 851), έάν δ Πέτρος έλά- 
λησεν ελληνιστί, δέν έννόδΰμεν ποιαν αποδεικτικήν δύναμιν δύναται νά 
έχη τοϋτο, ώς πρδς την γλώσσαν τοΰ’Ιησοΰ». Ώς έκ τοΰ τρόπου, δι’ ού 
έκφράζεται αύτη ή άντίρρησις, θολόνεται τδ νόημα έμοΰ. ’Εγώ δέν έξη- 
τασα περί της μητρικής γλώσσης τοΰ’Ιησοΰ Χριστοΰ, οίαδηποτε τών Άρα- 
μαϊκών γλωσσημάτων καν γ, άλλά μόνον δτι πρδς ταύτη έλάλει ΚΑΙ ελ
ληνιστί* η δέ πρδς έμέ άντιλογία φαίνεται ύποδεικνύουσά μ.ε πρεσβεύ- 
οντα, δτι η κατ’ έξοχην γλώσσα τοΰ Ίησόΰ Χριστοΰ ητο ή 'Ελληνική, 
κατά δεύτερον δέ λόγον η 'Εβραϊκή* άλλά τδ έν τφ μέσφ κεφαλαίοις 

γράμμασι κείμενον ΚΑΙ σαλπίζει δλως τδ άντίθετον. Δύναται, ουν άπαν- 
τώ, νά έ'χη δύναμιν καί μεγίστην πρδς ύποστηριξιν τοΰ ΚΑΙ. Διότι κα
θόσον άποδεικνύεται, δτι εί'τε δ Πέτρος, εί'τε καί οί λοιποί ’Απόστολοι 
έλάλουν καί ^γόρευον ελληνιστί, κατά τοσοΰτον ένισχύονται καί κρα- 
ταιοΰνται τά διδόμενα έκ τών Εύαγγελίών, περί τών περιστάσεων, καθ’ 
άς δ Ίησοΰς Χριστδς πρέπει νά έλάλησεν ελληνιστί, ώς άναφέρονται έν 
τφ ΆττικφΉμερολογίφ.

Ό ’Απόστολος Φίλιππος λ. χ., πορευόμενος άπδ 'Ιερουσαλήμ είς Γάζαν, 
συνηντησε τδν μεγιστάνα καί θησαυροφύλακα της βασιλίσσης τών Αί- 
θιόπων Κανδάκης, έν τώ δχηματι αύτοΰ άναγινώσκοντα τδν προφήτην 

'Ησα'ίαν της Π. Γραφές, καί έρωτ^ αύτδν έάν καταλαμβάνη τδ τί αίνίτ- 
τονται τά άναγινωσκόμενα (Πράξεων Η', 26). Έξετάσωμεν ούν είς τίνα 

γλώσσαν ανεγινωσκεν δ μ.εγιστάν τδν 'Ησα'ίαν; Βεβαίως ούχί είς την οίαν- 
δηποτε Εβραϊκήν, άλλως γάρ δέν θά είχε χώραν η διά της συνηχησεως 

άστειολογια «γινωσκεις κ άναγινώσκεις ;» δπερ δηλοΐ ότι δ διάλογος έγέ- 
νετο ελληνιστί. Μόλις παρελθόντος δλίγου χρόνου άπδ της σταυρώσεως 
τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, καί οί ’Απόστολοι ηρχισαν διασπειοόικενοι άπδ 'Ιερου
σαλήμ καί Παλαιστίνης καθ’ δλας τάς διευθύνσεις τοΰ δρίζοντος, διδά
σκοντες τδ Εύαγγέλιον αύτοΰ διά τίνος άρα γλώσσης είς Συρίαν καί Αί
γυπτον καί Μικρασίαν καί πάσαν 'Ελλάδα καί ’Ιταλίαν, είμη διά της 
διεθνοΰς 'Ελληνικής, καί πώς ηδύναντο τοϋτο ποιείσαι, έάν δέν ειχον άπ’ 

άρχης έπαρκη γνώσιν καί χρησιν αύτνίς ; Ήδύναντό ποτέ νά έκμάθωσιν 
ταΰτα έν τοσούτφ βραχεί διαστηματι χρόνου ; Καί ’πώς άφ’ ού τοϋτο
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βίναι έναργέστατον ώς τδ τοΰ Ήλ{ου φως, νά διστάζωμεν περί τοΰ δτι δ 
συμπολίτης καί. διδάσκαλος .αύτών Ίησοΰς Χριστδς μετείχε τών αύτών;

Έδείκνυον έν τη σελίδι 132 τοΰ'Ημερολογίου, δτϊ μολονότι δ Παΰλας 
ηδύνατο νά δημηγορηση τοΐς έν Ιερουσαλήμ. Ίουδαίοις ελληνιστί καί νά 
ύπάρχη καταληπτός παρ’ άύτ.οΐς, προετίμ.ησεν, ώς αύτδς ούτος λέγει 
νά τοΐς λαληση έβραϊστί, ΐνα γνωσθ·?) δτι αύτδς είναι ’Ιουδαίος καθαρδς 
καί ούχί έκ τών 'Ελλήνων προσηλύτων, ίνα δώσωσι πλείονα πίστιν είς 
τά λεγόμενα αύτοΰ. Τί άντέτεινεν είς τοϋτο δ κ. Πγ; Ούδέν. Τδ αύτδ καί 
περί τοΰ Ίωσηπου έν τη σελ. 132, δτε έπέμφθη ύπδ τοϋ Τίτου πρδς τούς 
πολιορκουμένους έν Ιερουσαλήμ. ’Ιουδαίους, ΐνα πείση: αύτούς είς ύποτα- 
γην. Τί άντέτεινεν είς τοϋτο δ κ. Πγ; Ούδέν. ’Αλλά προστρέχει είς τδ 
δτι, άφ’ ού αύτδςδ Ίώσηπός, δμολογεϊ δτι δέν ηδύνατο νά προφέρη ααε’ 
ακρίβειαν τά 'Ελληνικά, άρα ταΰτα παρά τοΐς Ίουδαίοις πρέπει νά τίσαν 
ολίγον γνωστά. Τδ άνεμώλιον της άντιρρησεως είναι αύτδ καθ’ εαυτό κα
ταφανές. ■

’Έλεγον έν σελ. 131 τοΰΆττικοΰ'Ημερολογίου,δτι ίσως καί τινες τών έν 
Ίεροσολύμοις παροικούντων Ιουδαίων, ούδ’ έγνώριζον δλως την Εβραϊκήν 
καί έφερον ώς παράδειγμα τδ άναφερόμενον ύπδ τοΰ Ματθαίου (ΚΒ', 46) 
«Περί δέ την ένάτην ώραν άνεβόησεν δ Ίησοΰς μεγάλη τη φωνή λέγων 
ι?ΗΜ Ή.II Ιαμά σαβαχθανί, τουτέστι: Θεέ μου, Θεέ μου, ΐνα τί με έγ- 
»κατέλιπες ; Τινές δέ τών έκεϊ έστώτων, άκούσαντες έλεγον δτι Ήλίαν 
»φωνεί ούτος. . . Οί δέ λοιποί έλεγον, άφες ί'δωμ.εν εί έρχεται Ήλίας 
»σώσων αύτόν». Προσέθετον δέ: ιδού Εβραίοι ευρισκόμενοι έν Ιερουσαλήμ, 
καί ούδόλως νοοΰντες τά έκεϊ λαλούμενα Εβραϊκά. Ό κ. Πγ. (σελ. 858) 
θέλει δτι ούτοι δέν ησαν Εβραίοι, άλλά εί'τε 'Ρωμαίοι στρατίώται, εί'τε 
"Ελληνες, εί'τε άνηκοντες ταΐς σημιτικαΐς φυλαϊς. Άλλ’ έγώ καί αύτοΰ 
καί έν τη τοϋ Παρνασσού σελ. 479, ηρώτων : Άφοΰ δέν $σαν, ούτοι Ε
βραίοι, πόθεν έγνώριζον τά της ίστορησεως περί τοΰ Ήλιου,.ώς άναρπα- 
σθέντος είς τούς ούρανούς καί δυναμένου έπανελθεΐν έπί γΤίς 1 ; Εις τοϋτο 
δ κ. Πγ. δέν άπηντησε διόλου.

"Εστωσαν οίοιδηποτε. Τούτους ουν δ κ. Πγ. θέλει δτι ένόησαν μέν 
τούς λόγους .Ιαμά σαβαχθανί, παρενόησαν δέ τδ ’ΗΛΙ,’ΗΜ. (Καί πώς εί
ναι παραδεκτόν τδ νά νοη τις γλώσσάν τινα, καί νά άγνο^ τδ συνηθέ- 
στατον πάντων έναύτίί, τδ πώς καλείται δ Θεός I ! !) η δτι ένόησαν μέν 
καί τοϋτο, άλλ’ δτι ύπεκρίθησαν παρανόησιν, δπως σκώψωσιν αύτδν. διά 

λογοπαιγνίου, δηλαδη κατά τδ γαλλικόν λεγόμενον calembourg. Τοϋτο 
φαίνεται νά είναι τδ γενικόν νόημα, σκολιδν καί έπαμφοτερίζον έν έλιγ- 
μοϊς ημισείας περίπου σελίδος, $ν μάταιο/ νά άντιγράψω έδφ. 'Ο πε
ρίεργος άς άναγνώση αύτην έν τη σελίδι 858 τοΰ ϋαρτασΰον·, καί άς 

1 Ήρα και Μα),αχ. Λ’ 5. Αουκ. Α', 17, ΜατΟ. ΙΑ', 14, ΙΖ', 24.
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δοκιμάσγ, εάν δύναται κατ’ άλλον τρόπον νά έξαγάγγ ώρισμένον τι σαφώς 
καί εύκρινώς. 'Η φυσικωτέρα λύσις είναι οτι οί έκ των περιεστωτών εί- 
■πόντες τδ «Ήλίαν καλεϊ κτλ.» ούδόλως ένόησαν τούς λόγους της έκφω- 
νησεως του Ίησοϋ, άλλ’ δτι ’Ιουδαίοι έντες, γινώσκοντες δέ τά περί Ή
λιου, ένόμισαν οτι πρόκειται περί αύτοϋ. Έκ τούτου έλαβον άφορμην νά 
έμπαίξωσιν αύτδν ούχί διά λογοπαιγνίου, άλλά διά πικρ&ς ειρωνείας,δπως 
καί έτεροι δι’ δμοίων ελέγχων καί ένειδισμών «δ καταλύων τον ναόν καί 

έν τρισίν ημέραις οικοδομών, σώσον σεαυτόν»’ — «άλλους έσωσεν εαυτόν 

ού δύναται σώσαι» κτλ.
«Ήσαν δέ τινες “Έλληνες έκ τών άναβαίνόντων ΐνα προσκυνησωσιν έν 

»τ$ έορτ^' ούτοι οδν προσηλθον Φιλίππφ τφ άπδ Βησθαϊδά της Γαλι- 
»λαίας, καί ηρώτων αύτδν λέγοντες, Κύριε θέλομεν τδν Ίησοΰν ΐδεϊν κτλ.» 

(Ίωαν. IB', 120). ’Ήδη έλαλησαμεν περί τοϋ Φιλίππου τούτου’ ένταΰθα 
διά τοϋ Ιδεϊν δέν έννοεϊται η διά τών δφθαλμών μόνον δρασις, ΐητις ούδέν 
άπηντα έμπόδιον, άλλά και η συνέντευξις,συνομιλία δπως, καί συνήθως, 
λέγωμεν «πηγαίνω νά ί'δω τινά» αντί τοϋ «ένταμώσω». Πώς ηδύναντο νά 
συνομιλησωσι μετ’ αύτοϋ εάν προηγουμένως δέν έγνώριζον δτι έκφράζεται 
και διά της γλώσσης αύτών. "Ισως δέ καί τινες έξ αύτών νά εϊχον προ- 
γενεστέραν γνωριμίαν μετ’ αύτοϋ, καθότι ο εύαγγελιστής διηγείται δτι 
μετά την άγγελίαν ην έδωκεν ό Φίλιππος αύτφ ουτος άνεβόησεν «Έλη- 
λύθεν η ώρα ΐνα δοξασθγ δ υίδς τοϋ ’Ανθρώπου». Καί πώς ό Ίησοϋς εΐχεν 
τοιαύτην ύπόληψιν ύπέρ τών Ελλήνων έάν προηγουμένως δέν έγνώριζε 
τάς Ιδέας καί δοξασίας καί προδιάθεσιν αύτών ; 1

Προλαβόντως (Ζ', 33—36) δτε οί Φαρισαίοι και οί ’Αρχιερείς άπέστει- 
λαν ύπηρέτας ΐνα πιάσωσιν αύτδν, ουτος έ'λεγε τοϊς Ίουδαίοις, «’Έτι μι- 
»κρδν χρόνον μεθ’ υμών είμί υπάγω πρδς τδν πέμψαντά με, ζητησετέ με 
»καΙ ούχ εύρησετε’ καί δπου είμί εγώ, ύμεϊς ού δύνασθε έλθεΐν. ΕΤπον ούν 
»οί ’Ιουδαίοι πρδς εαυτούς, ποϋ οδτος μέλλει πορεύεσθαι, δτι ημείς ούχ 
«εύρησομεν αύτόν ; μη εις την διασποράν τών Ελλήνων μέλλει πορεύεσθαι 
»καί διδάσκειν τούς “Έλληνας.» Έκ τούτου γίνεται δηλον δτι οί παρευ- 
ρεθέντες ’Ιουδαίοι, κάν τε έκ τοϋ'οχλου (οϊτινες έλογίζοντο αύτδν ώς ά- 
πλοΰν άνθρωπον) έγνώριζον δτι γινώσκει καί δτι λαλεΐ τά “Ελληνικά άλ- 
λώς δέν η'θελόν ύποθέσει δτι δύναται νά διδάξγ τούς έ'ξω της Ίουδαίας 
καί Παλαιστίνης ’Ιουδαίους έλληνιστάς, έτι δέ και τούς “Έλληνας αύτούς, 
διά μέσου τοϋ γλωσσήματος της Γαλιλαίας ο) της Ιερουσαλήμ. Τοϋτο 
καί μόνον τδ επιχείρημα, καί πάντων των άλλων έλλέιπόντφν δέν έπαρκε,ΐ 
άρα νά άνατρέψγ πάσας τάς άντιλογίας τάς. έπί τοϋ ζητόυμένου τούτου;

Κατά συνέπειαν τούτων απάντων έλεγον (έν τγ σελίδι 131) άπαν τδ

1 “Επιθι και τά έν τώ ^ηθέντι συγγράμματι τοϋ Κ. Οικονόμου έν τ. Β'. σ. 75—76, έ'τι 
δέ καί τα έν ταΐς σελίσιν 135 τοϋ 'Ημερολογίου τείνοντα πρδς το αύτό. 

δράμα τδ διεξαγόμενου ένθεν μέν τοΰ’Ιησοϋ Χρίστου μετά τών ’Ιουδαίων, 
έκεϊθ3ν δέ τοϋ Ποντίου Πιλάτου μετά τών 'Ρωμαίων στρατιωτών, έγένετο 
διά λαλιάς Ελληνικής έπειδη οί τελευταίοι ούτόι ηγνόουν τά 'Εβραϊκά, 
ούδεμία δέ γίνεται μνεία χρησεως διερμηνέως τινός’ δ δέ κ. Πγ.θέλει τδ 
έναντίον. Άλλ’ ούδείς τών τεσσάρων εύαγγελιστών ποιεί την παραμικράν 
νΰξιν περί τοϋ τοιούτου. ’Άς άναγνώσφ ό βουλόμενος τά καθέκαστα χωρία 
καί άς είπγ έάν δύναται νά λάβγ την παραμικράν ύπόνοιαν μεσολαβη- 
σεώς τίνος έν τούτοίς.

Έκατδν πεντηκοντα έτη πρδ Χριστού μία πτωχή γυνή τ·ης “Ιερουσαλήμ 
η μητηρ τών Μακαβαίων μετά τών επτά υίών αύτης υποκειμένων είς 
βασανισμούς ένώπιον τοϋ επιστάτου τοϋ βασιλέως Άντιόχου δι·ηλθον την 
άνάκρισιν άνευ διερμηνέως, λαλοϋντες ελληνιστί, καί τώρα έπειτα άπδ 
τοσαύτην πολυετή δεσποτείαν καί Ελλήνων καί 'Ρωμαίων λαλούντων έν 
Άσίφ ελληνιστί, θά φαίνεται παράδοξον έάν τοιοΰτός τις υπόδικος οιος δ 
Ίησοϋς ύπέστη την άνάκρισιν λαλών ελληνιστί! 1

Έν τγ σελίδι 133 — 5 τοΰ’Αττικοΰ'Ημερολογίου άπεδείκνυον τρανώτατα 
δτι έν ταϊςάνακρίσεσιν άς ύπέστη δ άπόστολος Παύλος ένώπιον τοΰ'Ρωμαίου 
χιλιάρχου,τοΰ Φηλικος καί τοϋ Πορκίου Φηστου διοικητών τ·ης Παλαιστί
νης έτι δέ καί τοϋ βασιλέως Άγρίππα, μολονότι πάντες οί άλλοι η σα ν 
Εβραίοι καί δ βασιλεύς καί δ άρχιερεύς Άνανίας καί οί συμπάρεδροι έκ 
τών προεστώτων τοϋ λαοϋ, άπασα η διαδικασία διεξηχθη ελληνιστί άνευ 
μεσολαβησεως διερμηνέως ούδενός. Τί άντέτεινεν είς ταΰτα δ κ. Πγ; Ούδέν.

Έν τη σελίδι 856 τοϋ Παρνασσού δ κ. Πγ. λέγει δτι δ Ματθαίος 
κατά τά γενικώς σχεδόν τανΰν παραδεδεγμένα έγραψε τά Κυριακά λόγια 
άραμαΧστί. Πολλαί διαφοραί ύπάρχουσι μεταξύ τών Κυριακών τούτων 
λογίων (άτινα άκολούθως μετεφράσθησαν έν μέρει έλληνιστί) καί τοϋ ΑΓατά 
Ματθαίον Εύαγγελίου, δθεν οί δοκιμώτεροι θέλουσιν δτι έκ τών παραδό
σεων άς κατέλιπεν δ Ματθαίος συνετάχθησαν δύο Εύαγγέλια το μέν’Αρα- 
μαϊκόν άποτεινόμενον προ * τούς Εβραίους τ·ης αίρέσεως τών Έβιονιτών,τό 
δέ Ελληνικόν άποτεινόμενον προς τούς Εβραίους έλληνιστάς, τούς “Έλλη
νας προσηλύτους τφ μωσαϊκφ νόμφ, καί τούς άλλους τών Ελλήνων η Έλ- 
ληνογλώσσων τών άπανταχοϋ.
• Παρατηρεί δ κ. Πγ. «Αύτό το ύφος της Καινές Διαθήκης, ίδίγ αί έπι- 
»στολ.αί τοϋ ’Αποστόλου Παύλου,είναι κατά το ημισυ σχεδόν Άραμαϊκόν

1 "Ορα Μακαβαίων Β.κεφ.Ξ'.Τοϋτο δέ έξάγεται άπδτής περιστάσεως τοϋ δτι,ώςλέγειόίστο. 
ρών,ή μήτηρ παρώτρυνε τούς υιούς αύτης νά ύπομείνωσι το μαρτύρων έξαιρετικώς «τήπατρίφ 
φωνή» ώς καί τής έτέρας ϋτε είς καί μόνος έξαδτών ε’πεν άπαξ τό ούχι «τή πατρίφ φωνή» 
?ξ ών γίνεται δήλον ότι άπασα ή άλλη διάλεξις έγένετο έλληνιστί'.—Παρατηρητέον δέ σύν 
τούτοις οτι τοσαύτη ήτο ή έπιρροή τής‘Ελληνικής γλώσσης, ώστε και το Β’ τοϋτο μέρος τής 
ιστορίας τώνΜακαβαίων συνετάχθη άρχικώς ύπο Εβραίου λίαν ζηλωτοϋ πρδς την θρησκείαν 
αύτοϋ έλληνιστί, μετά δέ ταΰτα ήρμηνεύθη και έβραϊστί.
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«(πολλά καλά) τοΰθ’ δπερ δεικνύει δτι οί συγγραφείς αύτές έγίνωσκον 
«καί την Άραμαϊκην».Έδφ είναι τδ άστεϊον'τίς λοιπδν ημφισβητησετοϋτο 
τδ ΚΑΙ ΐνα έξ ανάγκης δ κ. Πγ. λάβγ αύτδ ύπδ την προστασίαν αύτοΰ ;

Δέν Αρμόζει νά εξακολουθώ περί πλέον ταύτην την συζητησιν εδώ* 
άλλ’ άναπέμπω είς τούς διαφόρους συγγραφείς οΰς άνέφερον έν τη σελίδι 
■480 τοϋ Ζ7αγζασσοϋ, άφ’ ών έλαβον την τε νΰξιν καί αφορμήν, δπως 
συντάξω τδ έν τφ Άττικφ Ήμερολογίφ έκεϊνο άρθρίδιον* δστις δμως επι
θυμεί νά έπιτύχγ την άνασκευην τοΰ έμοΰ έργου, πρέπει πρότερον νά 
έπιχειρησγ την έπιστόμωσιν έκείνων.

Κ. Ααμπρΰλλας.

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣ1ΑΙΣΣΗΣ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΔ'.*

ΑΙ SYNEHEIAI ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΟΚΚΑΛΑ

Ή ιδέα τοΰ Βρούτου, ώς ή'δη έννόησεν δ άναγνώστης, ητο ν’άποκαλύτ 
ψη είς τδν συνταγματάρχην την ΰπαρξιν της Ουγατρός του καί νά την ζη- 
τηση ώς σύζυγον, ύπεξαιρών ούτως άύτην έκ της καταστρεπτικές της 
μητρός της. συντροφιάς. Άλλ’ αυτή, την δποίαν έπονηρευσεν η μετά της 
Αστυνομίας μακρά πάλη, φοβούμενη πάντοτε τούς κλητήρας και ύπο» 
πτευομένη ώς τοιοΰτον καί τδν Κυρ- Γαβριήλ, έπέσπευσε την έκτέλεσιν 
τοΰ σχεδίου της καί έγένετο μετά τγίς 'Ελένης άφαντος. Ό Βροΰτος κατ- 
εθλίβη.

Έπεζητησε διά τές μελέτης καί της ένασκησεως τοΰ επάγγελμά τός 
του νά διασκέδαση την θλΐψίν του. Ό φαρμακοποιός τφ εΤχεν ύποσχεθρ 
νά τδν συνδράμν; καί έτηρησε τδν λόγον του. "Ηρξατο δ’ δ Βρούτος άπο- 
κτών πελατείαν, συνισταμένην έξ ένδς έμβαλωτοΰ, ένδς θαλαμηπόλου εύ- 
γενοΰς οικίας, ύπηρετριών τινων, χορεύτριας θεάτρου γ' τάξεως, τοΰ παν
τοπώλου της συνοικίας, τοΰ ύπογραμματέως τοΰ βοηθού της άστυνομίας 
τοΰ τμήματος καί τίνος παυσανίου.Άλλά δυστυχώς πάντες- ούτοι τφ πα
ρείχαν πλείονας ενοχλήσεις έ χρήματα, άντί δέ τούτων έλάμβανεν εύχάς 
καί ύποσχέσεις. Ούχ έττον δ φαρμακοποιός προέβλεπε μέλλον λαμπρόν 
καί τέλος άπόκτησιν άμάξης.

Ό Βρούτος τάς ώρας τές Αργίας του κατέτριβεν έν τφ φαρμακέίφ,άνα- 
μένων χολέρας ·η κοιλιακού τύφου, έπιδρομην, ούχί βεβαίως ένεκα μοχθη
ρές η χρηματιστικές σκέψεως, άλλ’ έξ έρωτος πρδς την έπιστημην.

Ό Βρούτος δέν μετέβαινε ποτέ τδ έσπέρας είς τδ φαρμακειον. Τδ έσπ,έ-, 

* Ίϊε σελ. 720.

ρας δέ συνηγετο είς αύτδ η συνηθης έν φαρμ,ακοποιείοις συντροφιά. Ό 
συμβολαιογράφος, δ γηραιός ύπάλληλος τοΰ άρχείου, δ κτηματίας, δ λο- 

χαγδς της πολιτοφυλακές τές συνοικίας, δ ιππότης δδν Μαρτίνος άρτι 
έκ της έπάρχίας άφιχθεις, δ χαρίεις δδν Λουκιανός δστις έγραφε καί έλυε 
τα αινίγματα της έφημερίδος, δ. γεροντονηδς δστις καθ’ άπασαν την ημέ
ραν περιετριγύρίζε την πόλιν πάντες ούτοι μετέβαινον είς τδ φαρμακειον 
καί έχανον μίαν δύο ώρας διηγούμενοι τά νέα της'ημέρας καί σχολιάζον- 
τες τά γεγονότα της χθες. Εί καί δ Βροΰτος ηδύνατο νά κερδησγ. έκ τοΰ 
συγχρωτισμού μετά τοιαύτης ποικίλης συντροφιάς, μετέβαινεν δμως είς τδ 
φαρμακειον μόνον τδ πρωί μεταξύ της δεκάτης καί τές μεσημβρίας. 
Κατ’ εκείνην τήν ώραν η εργασία τοΰ φαρμακείου έν σχεδόν περαιωμένη 
καί ηδύνατο νά συνδιαλέγεται μετά του συμπατριώτου του. "Επειτα δ- 

λιγφ πρδ της μεσημβρίας δ ταγματάρχης ηρχετο καί άνεχώρει. μετ’αύτοΰ 
διά τδ πρόγευμα. , .

Πρό τινων ημερών παρετηρει έρχομένην είς τδ φαρμακειον ύπηρέτριαν' 
καλλιζωνον, μέ δφθαλμούς σπινθηροβολοΰντας καί ρίνα προκαλοΰσαν τδν 

πόθον.,'Οσάκις έκείνη είσηρχετο τά ίίχαμνε θάΛασσα. "Εψαυε τά πάντα, 
τών πάντων έζητει την έξηγησιν, ητο αεικίνητος, έψαλλεν άδιακόπως, 
ώμίλει μέ τδ σύ είς δλους, άπηύθυνε τδν λόγον πρδς τδν τυχόντα, καί-είς 
τδν έρωτώντα άπηντα πριν έκεϊνος τελειώσγ την έρώτησιν;

'Ο Βροΰτος ητο τδ. οίκτρδν της ζωηρότητός της θύμα,δτέ μέν διότι 
είχε παραπονεθη δτι τη έ.πάτησε τδν. πόδα, δτέ δέ διότι η ζωηρά υπηρέ
τρια έφαντάζετο δτι έκεϊνος κατεϊχεν αδιακρίτως τδ ημισυ της θύρας. 'Ως 

εκ τουτου βλεπων αύτην την έπαύριον έρχομένην ηναγκάσθη ν’ άποσυρθρ 
δπισθεν τές τραπέζης, έν η έξετέλει τάς συνταγάς δ Κύρ Γελαστός, φό
ρων επί της ρινδς τά προϊστορικά δμματοΰάλιά του, έπί κεφαλές σκούφον 
έκ μελανός βελούδου, γενειάδα δ.κτώ ημερών, ύποκάμισον δεκαπέντε καί 
φορέματα άμνημονεύτου χρόνου. 'Ο Κύρ Γελαστός έμειδία πάντοτε καί 
ίτο, ούτως δ κάλλιστος άντιπρόσωπος τοΰ δνόματός του.

— Γληγορα, γληγορα νά κάμετε την συνταγήν μου, έφώναξε τδ τρε
λοκόριτσο έκεϊνο ρίπτον την συνταγήν, ητις έπεσε χαμαί. Ό Βροΰτος έκυψε, 
νά την λάβγ.

— Εύχαριστώ, κύριε, εϊπεν. Άλλ’ αύτδ τδ ζώον έρχεται τδ μεσημέρι 
και διατάττει νά λάβουν τδ ιατρικόν είς τάς ένδεκα.

:—Μήπως, δεσποινίς, άσθενεϊ δ πατήρ σας ; έρώτησεν δ Βροΰτος. · 
■— 'Ο πατήρ μου ; δέν έχω πατέρα. ’

— 'Η μητηρ σας λοιπόν, Αφοΰ βιάζεσθε τόσον ; -
·— ”Α ! ναί . . . η μητηρ μου . .. τδ εύρηκατε ! άμ’ δέ.
— Μέ συγχωρεΐτε, ειπεν δ Βροΰτος.

/
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— Τί πράγμα εϊνε αύτό ; ουφ ! πώς βρωμάει! Κκί η άσθενής θά πάργ 
αύτό ; πώς την λέτε αύτην την βρώμα ;

-----Μόσχο, μάτια μου, άπήντησεν δ Κυρ Γελαστός φιλοφρόνως.
— Καί αύτδ εδώ ;
— Καστόριον, εϊπεν δ Κυρ Γελαστός έπί μάλλον φιλόφρών.
— Μπα καί εγώ έ'λεγα δτι τδ καστόριον είναι τσόχα. ’Α, πέτε μου

την κάμφορκ, μάλιστα. Ξεύρω 3χ καί τδ κινΐνον, και τδ λαύδανον. Καί 

τοϋτο τί είναι ; ·
- —— ’Όπιον, άπεκρίθη δ κυρ Γελαστός έρατεινώς.

— Μά γλήγορκ, γλήγορα, διότι ή κυρά μου θά μκλώσγ.
— Εϊνε νέα η κυρά σας ; ήρώτησεν δ Βροΰτος.

■— Δεν εϊνε η δουλειά σας αύτη μοΰ φαίνεται, κύριε. Λέγουν δτι εϊνε 
δεκαεννέα έτών, άλλά χωρίς ν’ άμκρτήσγ μπορεί κανείς νά της δώσγ καί 
είκοσιδύο. Ή ράπτρια δμ.ως ή δποίκ την γνωρίζει άπδ μικρό παιδί την 
λέγει είκοσιπέντε.

— Καί διά ποιον είναι αύτδ τδ Ιατρικόν ; ηρώτησεν δ Βρούτος.
— Δι’αύτην, ποιος άλλος εις το σπήτι'ήμποροΰσε νά πάργ αύτάς τάς 

άηδίας.
— ’Έχει πολύν καιρόν άσθενής ;
— Εϊσθε πολύ περίεργος, κύριε. Ένόησε την ασθένειαν της εις την 

άρχήν τοϋ μηνδς ή τής έβδομάδος, τί β&ς μέλλει παρακαλώ ; ’Αλλά γλη
γορα διότι εΐναι ή ώρα τοΰ προγεύματος τοϋ άφέντη.

— Εϊνε ύπανδρευμένη λοιπόν ή κυρία σας ;
—— Διά ποιαν λοιπόν την έπήρατε, κύριε.
-—Συγγνώμην, δέν έννοοϋσα νά την προσβάλω. Καί τί ασθένειαν έχει ;
— Μήπως ήμαι ίατρίνα έγώ ; Καί σας τί σας μέλλει νά μάθητε τι 

άσθένειαν έχει. Υπηρέτησα ένδεκα μήνας είς τδ μοναστήριον τής Πανα
γίας. Πόσα πράγματα βλέπει κάνείς είς αύτά τά μέρη, καί πόσα μανθά
νει!.. . Καί η Κυρία μου κρύβεται, σάν νά μή ήξεύρω έγώ δπου είμαι 
τώρα είκοσι χρόνων και έμεινα καί είς τδ μοναστήρι ένδεκα μήνας τί θά 
είπή νά ήνε μία νέα ωχρά, σκεπτική, νά έχγ ιδιοτροπίας, και νά πέρννι 
καθάρσιου και παρόμοιαν βρώμα. Άλλά, διά τδ όνομα τοΰ Θεοϋ, κάμετε 
γληγορα δέν εϊνε άνάγκη τόσης προσοχής ! Κόντεψα δά νά σάς είπώ δλα 

τά μυστικά μας.
——Κυρ Γελαστέ, μοί έπιτρέπεις ν’άναγνώσω τήν συνταγήν αύτήν;
Ό φαρμακοποιός τώ τήν έδωκε. Ό Βροΰτος άναγνώσας αύτήν άνέκραξεν:
— Ό ιατρός Κοκκάλας! Χριστέ και Παναγία ! δέν ήτο δυνατόν νά 

ήνε άλλος! Τήν φονεύει τήν δυστυχή, ώς έφόνευσε, και τδν θεΐόν μου. 

Κόρη μου, είπέ είς τήν κυρίαν σου νά μή πάργ αύτό τδ ιατρικόν και νά 
διώξν) αύτδ τδ ζώον, αύτδν τδν δήμιον.

—— Τί- λέτε, κύριε, εϊπεν ή υπηρέτρια περίτρομ.ος.
— Τήν· αλήθειαν. Ό άθλιος αύτδς δέν διαγινώσκει ποτέ τήν άσθένειαν. 

*Η κυρία σας άπδ κάθε άλλο πάσχει και άπαιτοΰνται άλλα ιατρικά.
— Μά,* κύριε Βροϋτε, κύριε Βρούτε, έφώναξεν δ φαρμακοποιός.
— Μέ συγχωρεϊς φίλε μου, άλλά ή φιλανθρωπία. . ·
— Τί φιλανθρωπία ! σύ θά μ.οΰ καταστρέψγς τήν πελατείαν μου, και 

θά μοΰ έξεγείργς δλους τούς ιατρούς έναντίον μου.
— Εινε άληθές φίλε μου. ’’Εχεις δίκαιον καί σοί ζητώ συγγνώμην. 

Άλλά δέν δύναμαι νά ί'δω άπαθώς φονευομένην τοιουτοτρόπως γυναίκα 
νέα καί ί'σως ώραίκν.

— Ώραίαν ναί, σάν τδ άστρο, διέκοψεν ή ύπηρέτρια.
— Συγχώρει με, κύρ Γελαστέ, εϊνε αμαρτία. . .
— Άλλά δέν ήξεύρεις δτι αύτδ τδ λάθος μοΰ άποφέρει δύο τάλληρα 

τήν ημέραν ; Πελάτης άκριβής ώς δ κόμης Ρούϊζ δέ Ααμάνδα εϊνε σπά
νιον, φίλε μ,ου, καί... δ Χριστός αύτδς ηύλόγησε πρώτον τά γένειά του·

·— “Εχεις δίκαιον άλλά ή καρδία. . .
— ΤΙ καρδία. . . χά, χά ! δέν θά είσαι ποτέ καλός ιατρός.
Τδ ιατρικόν εϊχεν έτοιμασθή καί ή υπηρέτρια άπήλθε. Μόλις έφθασε, 

ή πρώτη πρδς τήν κυρίαν της λέξις ήτο—σάς φονεύει !

— Ποιος ;
— Ό ιατρός σας, δ κ. Κοκκάλας.
Καί διηγήθη τήν μετά τοΰ νέου ίατροΰ καί φαρμακοποιοΰ συνομιλίαν 

της, περιέγρκψε δέ λεπτομερέστατα καί εύαρέστως τδν Βροΰτον, παοι- 
στώσα αύτδν, ώς νέον ώραΐον, κομψόν, άβρόφρονα καί έπίχαριν. Ό Βροϋ- 
τος τήν εϊχεν άποκαλέσει δεσποινίδα καί άπευθύνει τδν λόγον είς πλη
θυντικόν.

Ή άσθενής τήν ήκουσε προσεκτικώς, έσκέφθη έπί μικρόν, καί έφάνη 
περίφροντις. Είτα έν στιγμή άποφασίσασα, έ'πιε τδ ιατρικόν καί κατε- 
κλίθη. Άλλ’ ή Αίζα (ή υπηρέτρια) πεπεισμένη δτι δ ιατρός δέν είχε δια- 

γνώσει τήν ασθένειαν καί τήν έθεράπευε κακώς, έ'σπευσε πρδς τδν κό- 
μητα ινα τφ διηγηθή δσα συνέβησαν έν τφ φαρμακείφ. Ό κόμης σκε
πτικός άπεμακρύνθη καί μετά έν τέταρτον έκάλεσε τδν Βροΰτον.

Ό Βροΰτος ήλθεν είς τδν οίκον τοΰ κόμητος Ρουίζ δέ Ααμάνδα τήν 

2αν μ. μ ώραν.
Ό κόμης κατώκει είς τδ πρώτον πάτωμα μεμονωμένου μεγάρου, όπι

σθεν τοΰ μοναστηριού τής Παναγίας. Τδ δεύτερον κατφκεϊτο ύπδ τοΰ 
βγδοηκοντούτιδος πρίγκηπος τοΰ Νότου, δστις ούδέποτε έξήρχετο. Τδ δέ 
τρίτον έπεφυλάσσετο είς τδν υιόν του μαρκήσιον ’Αννίβαν Δεδιάνο, δστις 
εύρίσκων αύτδ πολύ μεμακρυσμένον άπδ τοΰ κέντρου τής πόλεως καί τοΰ 
ώραίου κόσμου άπαξ μόνον τοϋ μηνδς τδ έπεσκέπτετο..
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Τδ πάτωμα τδ κατοικούμενον ύπδ τοϋ κόμητος Ρουιζ, είχε δύο πτέ
ρυγας, την άριστεράν προώρισμένην διά την θυγατέρα του Καικιλίαν καί 
την δεξιάν έν ί) κατφκει αύτός. Έν ταύτη δ κόμης είχε τδ έργαστηριόν 
του τ·ης γλυπτικές — δ κόμης ητο καλλιτέχνης —- καί τδ γραφείου του 
— ίτο και ποιητης δ κόμης.

Ό Βρούτος ζητησας τδν κόμητα 'Ρουΐζ είσηχθη εις τδ γραφείου του 
παρά γέροντος υπηρέτου. Μόλις δ ‘νεάρδς ιατρός έκάθησε και ευθύς έξ 
ύαλοφράκτου θύρας βλεπούσης πρδς τδν κήπον είσηλθε κυρία ένδεδυριένη 
μελανόφαια ενδύματα καί φέρουσα καλόπτραν πυκνήν άποκρύπτουσαν τδ 
πρόσωπον.

Είς την έμφάνισιν ταυτην δ κόμης άνηγέρθη έντρομος, έκλινε την 
κεφαλήν εύσεβάστως, άπέβαλε της κεφαλής τδ ελληνικόν του φέσιον καί 
μετέβη είς προϋπάντησίν της χωρίς ούδέ λέξιν νά εί'πγ. Ή είσελθοϋσα 
κυρία ούδ’ έπρόσεξεν είς τάς υποκλίσεις τοϋ κόμητος, άλλ’ έφάνη έκπλα- 

γεΐσα έκ τ^ς παρουσίας τοϋ’Βρούτου. Τδν ·ητένισεν έπί στιγμήν καί ηκο- 
λούθησε· τδν κόμητα όστις προηγείτο αύτης. Ό κόριης ηνέωξε κρυφίαν 
τινά θύραν καί ύπηγειρε τδ παραπέτασμα ΐνα άφηση αυτήν νά διαβη.

Εκείνη έστράφη έν τφ μέσω τοϋ δωματίου ΐνα παρατηρηστ) τδν Βρού
τον όστις ΐστατο δρθιος πρό τίνος προτομές. ’Έπειτα τδν παρετηρησεκαί- 
πάλιν άπδ κεφαλής μέχρι ποδών πριν ’Α διαβί) την θύραν. Ό κόμης έναλ- 
λάξ ηρυθρία ώχρία βλέπων τοϋτο.

Μετ’ βλίγόν άνυπομόνως μετεκαλέσατο τδν γηραιόν ύπηρέτηυ καί 
άνέκραξεν:

— Είς την θυγατέρα μου, άνόητον ζώον, είς την θυγατέρα μου. Δείξε 
είς τδν ίατρδν την κατοικίαν της Καικιλίας.

Α. Φραβασίλης.

ΦΪΣΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Τδ νίλεκτρον προστριβόρ-ενον λαμβάνει την ιδιότητα τοϋ έλκειν έλαφρά 
σωμάτια, οΐον τρίχας, άχύρου καί χάρτου τεμάχια. Την αυτήν ιδιότητα 
έχουσιν δ σφραγιστικός κηρός,η υελος,η ρητίνη, τδ θειον,η μέταξα καί πολ- 
λαί έτεραι όλαι. Άν είς τδ άκρον νήματος μετάξης, ώς φαίνεται έπί τοϋ 
σχήματος 3 4-,θέσωμεν σφαιριδίου άκταίας καί προστρίψαντες ράβδου σφραγι
στικού κηροΰ προσπελάσωμεν αυτήν είς τδ σφαιρίδιον,βλέπομεν ότι η ράβδος 
έλκει ζωηρώς αύτδ, ριετά δέ την έπαφην τδ άπώθεϊ. Ή νέα ίδιότηί, 

διά της τριβής προσκτΧται δ σφραγιστικός κηρός άποδίδεται είς αίτίαν κα- 
λουριένην ηλεκτρικήν. Ήλεκτρίζειν σώμά τι, τοϋτο σημαίνει αποδιδειν εις 

αυτό ίδιότητα δμοίκν πρδς την τοϋ σφραγιστικού κηροϋ.
Ή υελος,. τδ νίλεκτρον, ·η ρητίνη, τδ- θειον, ή μέταξα ησαν κατ’άρχάς 

τά μόνα σώματα, άτι^α ηδυνηθησαν νά ηλεκτρίσωσι κρατούντες αυτά άπ’ 
εύθείας διά της χεερός. Έκάλεσαν ταύτα Ηλεκτρικά, τά δέ λοιπά μεταξύ 

τών δποίων $σαν πάντα τά μέταλλα εκληθησαν ανηλεκτρικα.
Άλλ’ έν τούτοις καί ράβδος μεταλλική προσαρμοσθεΐσα εις τδ άκρου 

ύελίνης ράβδου, προστριβομένη διά μάλλινου ξηοοΰ υφάσματος, έλκει ελα
φρά σώματα, τούτέστιν ηλεκτρίζεται: ’Αλλά τεθείσα είς συγκοινωνίαν

34.

μετά τοϋ έδάφους διά σώματος άνηλεκτρικοϋ, οΐον δια μεταλλικού σύρ

ματος, χάνει παν ί'χνος ηλεκτρικής. Παρετνρίθη ωσαύτως οτι. τα μεν 
ηλεκτρικά σώματα, οΐον ή υελος, τδ θειον, ή ρητίνη άποκτώσιν ηλεκτρι- 
κάς ιδιότητας μόνον έπί τών προ στρίβαμε νων σημείων της επιφάνειας , των, 
τουναντίον τά άνηλεκτρικά, οΐον τά μέταλλα προστριβομενα.εις σημείου 
οίονδηποτέ ηλεκτρίζονται καθ’ όλα τά σημεία της επιφάνειας τών. Έκ 
τούτου συμπεραίνουσιν ότι δ ηλεκτρισμ,δς δυσκόλως κινείται επί της επι
φάνειας τών ηλεκτρικών σωμάτων, οΐον έπί της ύέλου, τουναντίον ρεει
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λίχν εύχερώς έπί τών άνηλεκτρικών, οιον έπί τών μετάλλων. Διά τούτο τά 

μεν πρώτα καλούνται σήμερον δυσηλεκτραγωγά σώματα η κακοί αγωγοί 
τοΰ Ηλεκτρισμού, τά δέ δεύτερα καλοί αγωγοί η εύηλεκτραγωγά.

‘Ο ηλεκτρισμός σώματός τίνος ευηλεκτραγωγού τεθέντος είς συγκοινω
νίαν μετά τοΰ εδάφους εκρέει καί διαχέεται έντδς της γης/Ενεκα τούτου 
Η γη έκληθη κοινδν δοχεϊον τΗς Ηλεκτρικές; "Ο-ως διατηρη'σωμεν επο

μένως την ηλεκτρικήν έπί τίνος ηλεκτραγωγού σώματος πρέπει ν’ άπο- 
χωρίσωμεν αύτδ άπδ τοΰ κοινού δοχείου διά δυσηλεκτραγωγού τίνος σώ
ματος, οιον δι’ ύελου, διά πορσελάνης, αΐτινες διά τοϋτο καλοΰνται σώ

ματα άπομονωτικά Η μονωτήρες.
Ο υγρός αηρ καί η επί τών σωμάτων έναποτιθεμένη υγρασία άγουσι 

την Ηλεκτρικήν, διά τούτο δταν θέλωμεν νά διάτηρησωμεν αύτην έπί τί
νος σώματος τδ δποϊον έρείδεται έπί μονωτήρων, προστρίβομεν αύτούς διά 
ξγρών καί Θερμών ύφασμάτων, θερμαίνομεν δέ τδν περιβάλλοντα τδ σώμα 
άέρα.

, Ή Ηλεκτρική, Η άναπτυσσομένη έπί τνίς ύελου προστριβομένης διά μάλ
λινου ύφάσματος καί η έπί της ^ητίνης δέν Ησαν της αύτης φύσεως. Ή 

Ηλεκτρισθεΐσα υελος τεθεϊσα είς έπαφην μέ τδ σφαιρίδιον τνίς άκταίας τού 
Ηλεκτρικού έκκρεμοΰς, τδ απωθεί άμέσως άμα μεταδώσει είς αύτδ μέρος 

της ηλεκτρικής ην φερει. ’Εκ το .του έπεται δτι δύο σώματα φέροντα η
λεκτρικήν της αύτης φύσεως άπωθούνται. Άλλά τδ σφαιρίδιον τούτο τδ 
δποϊον απωθεϊ ηδη η υελινη ράβδος ελκει ράβδος έκ ρητίνης προστριβεϊσα 

όια μάλλινου υφάσματος. Παντα τά σώματα προστριβόμ,ενα ηλεκτρίζον
ται ή ως η υελος Η ως η ρητίνη. Επομένως η τριβή άναπτύσσει δύο είδη 
ηλεκτρικές την υελωδη και την ρητινώδη, δύο δέ σώματα φέροντα ηλε- 

τρικην της αυτές φύσεως απώθοΰνται, τυύναντίον έλκονται δταν φέρωσιν 
ηλεκτρικήν διαφόρου φύσεως.

Εγνωσθη βραδυτερον δτι η τριβή άναπτύσσει συγχρόνως καί τάς δύο 
ηλεκτρικάς, την μέν έπί τοϋ προστρίβοντος σώματος την δέ έπί-τοΰ προσ- 
τρ,βομένου. Ουτω τδ μάλλινον ύφασμα δέχεται ρητινώδη ηλεκτρικήν δ

ταν προστριβή την ύελον καί ύελώδη, όταν προστρίβηται μετά τές ρητί
νης. Έπομένως Η φύσις της Ηλεκτρικής δέν είναι συναφές μετά τές ού- 
σίας καί όντως δύο πλάκες έξ ύέλου προστριβόμεναι ηλεκτρίζονται έκά- 
στη διαφόρως. Διά τοϋτο άπεκάλεσαν την μέν ύελώδη ηλεκτρικήν θετι
κήν, την δέ ρητινώδη άρνητικην. *

, Κατα την ύπόθεσιν τοΰ Συμμερ, πρδς έξηγησιν τών ηλεκτρικών φαινο
μένων, παραδέχονται οτι παν σώμα έν φυσική καταστάσει εύρισκόμενον 

φερει άπειρον ποσότητα τοΰ ουδέτερου καλουμένου ηλεκτρικού ρευστού, τδ 
δποϊον προέρχεται έκ της συνθέσεως ί'σων ποσοτήτων θετικής καί άονη- 

"^«έ» ηλεκτρικές, αίτινες δέν δύνανται νά έπιδράσωσιν έξωτερικώς, ώς - 
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άμοιβκίως έξουδετερούμεναι. Διά της τριβές τών δύο σωμάτων τδ ούδετε- 

ρον τούτο ρευστόν τέμνεται καί τδ μέν τών σωμάτων δέχεται την θετι
κήν ηλεκτρικήν, τδ δέ την άρνητικην. Διά τές ένώσεως ί'σων ποσοτήτων 
άντιθέτου ηλεκτρικής παράγετκι έκ νέου τδ ουδέτερον ρευστόν.

’Άν πλησιάσωμεν καλόν τινα άγωγδν, οιον σφαίραν μεταλλικήν καλώς 
μεμονωμένην, τούτέστιν έστηριγμένην έπί μονωτέρος πρδς άλλην ομοιαν 
άλλ’ηλεκτρισμένην, η πρώτη ηλεκτρίζεται διά της δευτέρας έξέπιδρά- 

σεως. Καί είς μέν τδ έν μέρος τδ άτενίζον την Ηλεκτρισμένην σφαίραν 

συσσωρεύεται ηλεκτρική άντίθετος της έπί της ηλεκτοισθεισης σφοιρας 

! ύπαρχούσης, είς δέ τά άπώτεοα σημεία τουναντίον Ομώνυμος προς την
Ηλεκτρικήν της σφαίρας. ’Άν συγκοινωνησωμεν ηδη έν οίονδηποτε ση- 
μεϊον της ού'τω δι’ έπιδράσεως ηλεκτρισθείσης σφαίρας μετά τοΰ έδάφους, 
η μέν ομώνυμος Ηλεκτρική έκφεύγει είς την γην, Η δέ άντίθετος μενει έπί 

της σφκίρας.
Τα άνώτερα φαινόμενα δυνάμεθα ν’ άποδείξωμεν πειοαματικώς μετα- 

χειριζόμενοι σκεύη οικιακά. Θέτομεν έπί τραπεζης τεσσαρα ποτήρια άτινά 
καθαοίζομεν καλώς διά ξηρού ύφάσματος δπως μη ύπάρχγ έπ’ αύτών πο
σώς ύγρασία. Έπ’ αύτών ώς έπί στηριγμάτων έπιθέτομεν δίσκον άργυροΰν 
η. κκί έξ άλλου μετάλλου σχήματος οίουδηποτε. Είτα κόπτομεν τεμά
χιον χονδρού χάρτου κατά τι μικροτέρου τοΰ δίσκου, ώστε νά έπιτιθεται 
εύχερώς έπ’ αύτοΰ, Είς-τά άντίθετα άκρα τοΰ χονδρού χάρτου ποοσκολ- 
λώμεν διά σφραγιστικού κηρού δύο ταινίας χάρτου, ώστε νά δυνάμεθα ν 
άνυψούμεν αύτδν χωρίς νά έγγίζωμεν τδν δίσκον. Διά ψήκτρας ξηράς προσ
τρίβομεν καλώς καί έπανειλημμένως καί τάς δύο όψεις τοΰ χονδρού χάρ

του θέτοντες αύτδν η έπί της τραπεζης Η κάλλιον έπί θεομαστας πυρω- 
θείσης. Είτα έπιθέτομεν καλώς έπί τοϋ δίσκου τδν ουτω προστριβεντα 
χονδρδν χάρτην καί έγγίζομεν διά τού δακτύλου έν σημεϊον οίονδηποτε 
του δίσκου. Ααμβάνοντες είτα τδν .χονδρδν χάρτην διά τών δυο εκατέρω

θεν ταινιών άφαιιοΰμεν αύτόν.
’Άν ηδη πλησιάσωμεν την χεϊρά μας είς τδν δίσκον δεχομεθα ηλεκτρι- 

κδν σπινθέρα, δστις άν τδ πείραμα έκτελεϊται έπιμελώς είναι άρκούντως 
ζωηρός. Διά νά δεχθώμεν καί δεύτερον σπινθήρα άρκεϊ νά έπιθέσωμεν έκ 

νέου τδν χονδρδν χάρτην έπί τοΰ δίσκου άνευ νέας τριβής και να επανα- 

λάβωμεν τδ αύτδ ώς άνωτέρω πείραμα.
Έρευνησωμεν ηδη την μέθοδον δι’ $ς ηλεκτρίσθη ο δίσκος. Δια της Τρι~ 

βης δ χονδρός χάρτης Ηλεκτρίζεται,επειδή δέ είναι δυσηλεκτραγωγόν σώμα 
η ηλεκτρική τηρεϊται έπ’ αύτοΰ. "Οταν έπιθέτωμεν τδν ούτως ηλεκτρι- 
σθέντα χονδρδν χάρτην.έπί τοΰ δίσκου, η ηλεκτρική τούτου άποσυνθέτει 
τδ ούδέτερον ηλεκτρικόν ρευστόν τοΰ δίσκου καί έλκει μεν την αντίθετον 
Ηλεκτρικήν πρδς την άνω έπιφάνειαν τού δίσκου, άπωθεϊ δε την ομωνυ-
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μον ητις έκφεύγει διά τοϋ σώματος ήμών εις το έ'δαφος δταν έγγίζωμεν 
διά της χειρός μας έν σημεϊον οίονδήποτε τοϋ δίσκου. "Οταν ειτα άπο-, 
μακούνωμεν τδν χονδρδν χάρτην ή έπι τοϋ δίσκου ηλεκτρική μένει έπ’αύ- 
τοϋ, διότι ούτος έρείδεται έπι άπομονωτικών ουσιών. Ή έπί τοΰ δίσκου, 

ηλεκτρική άναπηδ^ εΐτα έν εΐ'δει σπινθήρος διοχετευμένη εις τδ έ'δαφος 
διά τοϋ σώματος ημών δταν πλησιάσωμεν την χεΐρα ήμών είς οίονδήποτε 

σημεϊον τοϋ δίσκου. Τ. A. Α.

α.ρχα.ιολ.ογίκ:α.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Είς μικράν άπόστασιν άπδ τής μεσημβρινής ακτής τοϋ Κορινθιακοϋ 
κόλπου, τρεις ώρας νοτιανατολικώς τοΰ Αίγιου, ά.νυψοΰται λόφος πετρώδης 
έν μέρει,άλλά κατά τδ πλεϊστον. κατάφυτος, δ τών'Αγίων Άσωμάτων ού 

τίνος, τδ νότιον μέρος κατείχε τδ πάλαι μία τών δώδεκα τής ’Αχαϊκής 
Ομοσπονδίας πόλεων, ή Βοϋρα, ή'τις έλαβε τδ ό'νομ.ά έκ τής δμωνύμου θυ- 
γατρδς. τοϋ ’Ίωνος τοΰ υίοΰ τοΰ Εούθου καί τής Έλίκης. Τανΰν έπι τής 
δυτικής πλευράς τοΰ λόφου τούτου κεΐται τδ χωρίον Δερβένι ή Καλύβια 

τής Μαμουσιάς. Τδ μέρος τοΰ λόφου, έ'νθα έ'κειτ.ο τδ πάλαι ή πόλις αύτη, 
δπερ δεικνύουσι τφ περιηγητή τά έγκατεσπαρμένα έκεϊ ερείπια, έν μέρει 
μέν είνε δεδασωμένον, κατά τδ πλεϊστον δέ άροτριάται.

Τδ άροτρου ένίοτε ένασμενίζεται νάρχαιολογή, έπί τίνος δέ μέρους τής 
προκειμένης πόλεως τοσοΰτον έπιτυχώς έ'πραξε τοϋτο, ώστε σχεδδν έκά- 
στη αύ'λαξ αύτοΰ έσημείωσε σειράν εδωλίων άρχαίου θεάτρου, άτινα δμως 
ζηλοτύπως πως δλίγον, μόλις τά άκρα αύτών ένιαχοϋ, άνέδειζεν. Είχε 

λοιπδν καί ή Βοϋρα. θέατρον, άν και δ Παυσανίας ούδέ κάν άναφέρει.αύτό. 
Φαίνεται δέ, δτι τά θέατρα έν τή άρχαίφ Έλλάδι δέν. ησαν προνόμ.ιον 

τών μεγάλων πόλεων, ώς έν τή νέ^.
Τδ θέατρον τοϋτο κείμενον πρδς τδ.ΝΔ μέρος τοΰ λόφου έχει διεύθυνσιν 

έξ άνατολών πρδς δυσμάς’ τοΰ κοίλου δέ κατέχοντος τδ άνατολικδν μέ

ρος οί θεαταί έβλεπον πρδς δυσμάς, ένθα έκειτο ή σκηνή και έβλεπον 
ούχί πρδς τήν θάλασσαν, ή'τις δέν ήτο δρατή έκεϊθεν, άλλά πρδς τούς 
αγρούς κάί τδν ποταμδν ,Κερυνίτην.. Τδ άροτρον άπδ πολλοϋ χρόνου άρξά- 

μενον τοΰ σο§χροΰ έ'ργου του καί μετ’ έπιμονής, οίονεί μετά πεποιθή- 
σεως, έξακολουθοΰν αύτδ, άφγρεσεν έκ τοΰ κοίλου τοΰ θεάτρου τδ κρύ

πτου, άλλά καί προφυλάσσον αύτδ, χώμα καί. κατέλιπε λεπτδν μόνον 
στρώμα, δπερ ώς πέπλος καλύπτει αύτό. Έντεΰθεν . ούχί. δυσκόλως δια
βλέπει τις, δτι τδ κοϊλον σώζεται σχεδδν δλον. Πλήν τδ έκ ταύτης χώμα 

κατέρριψέν έπί τής ορχήστρας, δπερ προστεθέν είς τδ ήδη ύπαρχον άπδ 

πριν έπί ταύτης «σχημάτισε παχύ στρώμα ύπέρ αύτήν. Έκ τής σκηνής 
τανΰν δράται μόνον δ πρδς νότον τοίχος τοΰ πλάτους αύτής, είς άρκετδν 
ύψος ύπέρ τήν νυν επιφάνειαν ύψούμενος καί είς δμοίαν έκτασιν εκτεινόμε
νος’ φαίνεται δέ, δτι τοΰ τοίχου τούτου σώζεται σχεδδν δλον τδ μήκος. 
Έκ δέ τών άλλων τοίχων αύτής οί κατά τδ μήκος φαίνεται δτι κατε- 
στράφησαν και δτι μόνον τά θεμέλια αύτών ή δλίγον τι πλέον κεΐται τε- 
θαμμένον* περί δέ τοΰ πρδς βορράν δ κεχωσμ.ένος έκεϊ χώρος παρέχει ήμΐν 

ελπίδας.
Ή κατάστασις έν ή εύρίσκεται τδ μνημεϊον τοϋτο τής άρχαιότητος τα

νΰν, δέν επιτρέπει βεβαίως καταμέτρησιν, απλήν δέ εικασίαν έκφέρομεν 
λέγοντες, δτι θά έχώρει περί τούς χιλίους θεατάς. Έξ ύπερβαλλούσης 
επιθυμίας νά μάθωμεν, έπί ποιου εί'δους εδωλίων έκάθηντο οί προπάτορες 
ήμών, κατάγομένων έκ τής Αίγιαλείας, ’Αχαιοί, ούχί δέ καί έκ σμικροΰ 
άρχαιολογικοΰ ένδιαφέροντος, ήρευνήσαμεν έν άφορήτφ καύσωνι άνασκά- 
ψαντες διά προχείρου εργαλείου καί εύρομεν, δτι σειραί πλακών, έκτι- 
σμέναι έπί τοΰ εδάφους, ό'ντος έκεϊ γαιώδους καί ούχί πετρώδους, ώς συ
νήθως έπί τών άλλων άρχαίων θεάτρων, άπετέλουν τά εδώλια τών λιτών 

Βουραίων.
Τής Βούρας, ώς γνωστδν, καταστραφείσης τφ 373 π. X. ύπδ σεισμοϋ 

καρτών κατοίκων αύτής άπολεσθέντων, δτε καί ή γείτων Έλίκη, ή 
έ'χουσα τδ δνομα έκ τής μητρδς τής Βούρας, κατεποντίσθη καί άνα- 
κτισθείσης έπί τοΰ αύτοΰ μέρους, έκ θερμής άγάπης πρδς τδν έγκλείοντα 
τούς πατρφους τάφους· καί τοσαύτας ύψηλάς άναμνήσέις λόφον, ύπδ τών 
έπί τοϋ σεισμού άποδημούντων καί σωθέντων Βουραίων τδ σωζόμενον θέα

τρον έκτίσθη πιθανώς τότε ή άνεκτίσθη.
' Διά τής άνακαλύψεως τοΰ μικροΰ τούτου θεάτρου ή’Αρχαιολογία κτάται 

μέγα εύρημα,διότι τά μέχρι σήμερον εύοεθέντα έν Έλλάδι αρχαία θέατρα 
γνωρίζουσιν ήμϊν μόνον τά μεγάλα καί πολυτελή,έν ώ τδ τής Βούρας έξέρ-ί 
χεται είς φώς ΐνα διδάξη ήμ.άς περί τών μικρών καί εύτελών,περί ών δια- 
τελοΰμεν έν άγνοίι^. Ζωηράν έπιθυμίαν αισθάνεται τις νά μάθή πώς έ'ζων 
καί οί κάτοικοι τών μικρών άρχαίων ελληνικών πόλεων,τίνα μέσα διατριβής 
καί πνευματικών τέρψεων διέθετον, ούχί ,ολίγον δέ ένδιαφέρεται ό άρχαιο- 
λόγος νά γνωρίση τά τών ’Αχαιών, περί ών έλάχισται ειδήσεις ύπάρχουσι. 
Τδ προκείμενον δέ θέατρον δύναται νά δώση πως ιδέαν τής καταστά-. 
σεως τής μικρας Βούρας καί νά συντελέσφ είς πιθανά συμπεράσματα περί . 
τοΰ πληθυσμοϋ αύτής. Τδ μνημεϊον δέ τοϋτο συνδυαζόμενον μετά τών 
άλλων εύρημάτων, ά καθ’ έκάστην άνευρίσκουσιν έκεϊ τυχαίως, έν $ άρο- 
τριώσιν οί γεωργοί καί οί τυμ,βωρύχοι άνασκάπτοντες, οΐον περικεφαλαίας, 

. ξίφοι, λόγχας, πήλινα άγγεϊα, δακτυλιόλιθους, διάφορα γυναικεία κοσμή-
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μχτχ έκ μετάλλων χχ\ υαλώδους ύλης καί άλλα πά/τεϊα αντικείμενα 
καί της μαρτυρίας τοΰ Παυσανίου, δτι οί Βουραϊοι εΐ/ον πέντε ναούς καί 
δτι τά άγώλματα αύτών έκ Πεντελησίου λίθου πεποιημένα, ησαν έ'ργον 
τοΰ ’Αθηναίου Εύκλείδου, παρέχει νομίζομεν ούχί σμικράν υπηρεσίαν τφ 
έννοοϋντι και δυναμένφ διά τών τοιούτων νά σπουδάσγ και μάθγ πολλά. 
Έκ πολλών δέ πιστοΰνται δτι πολλοί τάφοι καί πίθοι θέσιν τάφων έπέ- 
χοντες ύπάρχουσιν έκεϊ άσύλητοι, πλήρεις πολυτίμων τη αρχαιολογία 
κτερισμάτων. ’Έκ τίνος δ’ αύτών έξηχθησαν άνθρώπινα οστά ασυνήθους 
πάχους καί μεγέθου, ών τεμάχια έκόμισα ένταϋθα.

Σπυρ. Γ. Παναγιωτόπουλο;
ΑΛγιεύς, τίλειόφοιτος τής Φιλολογίας.

ίΑΡΚΟΦΑΓΟΧ ΚΛΗΜΑΤΙΟΥ ΕΡΙίΚΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Παρά τούς πρόποδας τοΰ Αυκαβητού περί το τέλος τές δεξιάς πλευράς 
τές δδοΰ Άγχέσμου καί άπέναντι της οικίας τοΰ καθηγητοΰ της θεολο
γίας κ. Π. Παυλίδου ύπάρχει γηπεδον ιδιωτικόν, ουτινος ό ιδιόκτητης κ. 

Ν. Σκαρβέλης άνορύσσων πρδ δλίγων εβδομάδων τά θεμέλια τές νεωστί 
οίκοδομουμένης οικίας αύτοϋ, ευοεν είς βάθος 0,65 γαλ. μ. άπδ της ση
μερινές τοΰ έδάφους έπιφανείας ί'χνη κόγχης αγίου βήματος ίκανώς κα
ταφανή καί ούκ όλίγα τεμάχια λειψάνων οικοδομής, άτινα άνηκουσιν είς 
την χριστιανικήν έποχην τών ’Αθηνών. Έκ τούτων δέ τά μάλλον αξιοση
μείωτα είσί: Α' δύο στυλοβάται τετραγωνικού σχήματος μετά βάσεως 
άνωθεν κίωνος ρυθμού ’Ιωνικού έκ Πεντελικοΰ μαρμάρου καλής καί κανο
νικές έργασίας τών ρωμαϊκών χριστιανικών χρόνων. Τδ ύψος τών στυλο- 
βατών τούτων είνε 0,70, η δέ διάμετρος αύτών 0,55. Β' δύο γωνιαία κιο
νόκρανα παραστάδων έκ μαρμάρου Πεντελικοΰ μετά ωραίων άναγλύφων 
χριστιανικές έποχές, μήκους μέν 0,79, πλάτους δέ 0,45 καί πάχους 0,32. 
Γ' δύο τεμάχια μικρών κιονοκράνων έκ μαρμάρου ωσαύτως Πεντελικοΰ 
ύψους 0,22 φερόντων σταυρόν καί πέριξ αύτοϋ χριστιανικά άνάγλυφα. Δ' 
Μια στηλη ψηφίσματος έκ Πεντελικοΰ μαρμάρου σχήματος τετραγωνικού 
ούχί έν τγ άρχαίιγ αύτές καταστάσει, ύψους μέν 1,15, πλάτους δέ 0,45 
καί πάχους 0,15. Δυστυχώς τά άλλοτε επί τές στηλης ταύτης έγκεχα- 
ραγμένα γράμματά είσι,τά. πλεϊστα έξηλειμμένα διά λιθοφάγου έργαλείου. 
Σήμερον δέ σώζονται έπ’αύτης μόνον δύο σειραι άποτελούμενάι έκ τών 
έξης κεφαλαιωδών γραμμάτων: < -■ .·■"'·

ΕΨΗΦΙίΑΤΟ
[Η Ε]Ξ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΒΟΥΛψΗ

Ή στηλη δέ αύτη μετηνέχθη^ φαίνεται, έξ άλλου μέρους τών’Αθηνών, 

ΐνα χρησιμεύση ώς παραστάς φωταγωγού τίνος θυρίδος της έν έκείνφ τφ 
τόπφ έπί τών χρόνων Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, κατά πάσαν πιθανό
τητα, οίκοδομήθείσης εκκλησίας. Επειδή δέ έν δλίρ τφ άνασκαφεντι 
τούτω χώρω παρετηρηθησαν έ/ιαχοΰ ζωηρά ί'χνη πυρδς, «ίκάζομεν δτι το 
αύτόθι χριστιανικόν οικοδόμημα κατεστράφη δι’ έμπρησμοΰ έπί τές βασι
λείας Ίουλιανοΰ τοΰ ’Αποστάτου (363), η έπί τές β' εισβολής είς την 
’Αττικήν τών αγρίων Γότθων, δτε ούτοι κατά το έ'τος 396 ύπδ την όδη- . 
γίαν τοΰ Άλαρίχου έκυρίευσαν τάς ’Αθήνας. Έκ τών άνευρεθέντων δέ 
συντριμμάτων, οΐον μαρμάρων, οπτών πλίνθων, πλακών και λίθων τετρα
γώνων, συμπεραίνομεν, οτι η έν λόγω έκκλησία $τον ούχί μικράς χωρη- 
τικότητος. ’Ωκοδομηθη δέ έπί τές θέσεως ταύτης, ΐνα χρησιμεύσγ, πι
θανώς, ώς τόπος θοησκευτικών συνάξεων, η ώς εύκτηριον τοΰ αύτόθι πο- 
λυανδοίου τών Άθηνγσι χριστιανών, οΐτινες περί τδ μέρος εκείνο κατέθετ 
τον τούς νεκρούς αύτών κατά τούς τέσσαρας πρώτους τοΰ χριστιανισμού 
αιώνας. Την γνώμην δέ ημών ταύτην ένισχύει η άνακάλυψις καί άλλων 
μέν πολλών τάφων τές χριστιανικής τών ’Αθηνών περιόδου άνευρεθέντων 
έν τοϊς θεμελίοις τών περί τδ μέρος τοϋτο οίκοδομουμένων άπό τίνος 
καιρού οικιών, ιδίως όμως η πρό τινων ημερών τυχαίως γενομένη άνεύρε- 
σις σαρκοφάγου περικλείοντας έν τοϊς κόλποις αύτοϋ σεπτά λείψανα ενός 
τών πρώτων τές πόλεως έπισκόπων, τέως άγνώστου εν τε τγ πολιτική 
καί έκκληφαστικγ τών ’Αθηνών ίστορί^.

Κατά την 9 δέλα δη τοΰ ίσταμένου μηνδς ένφ οί έν τνί οικοδομούμε?·/) 

οικία τοΰ κ. Σκαρβέλη Ασχολούμενοι έργάται έ'σκαπτον έν τγί αύλγ πρδς 
άνόρυξιν θεμελίων τές είς τδ άνω οί'κημα άγούσης λίθινης κλίμακος, είς 
βάθος 0,95 η τούτων σκαπάνη προσέκρουσεν αί'φνης έπί πλακδς, ης μά
λιστα έθραύσθη τδ άκρον. Τούτο ίδών ο ιδιόκτητης διέταξε παραχρέμά 
νά παύσν) πάσα διά τές σκαπάνης έργασία καί καθαρισθη τδ μέρος μετά 
πολλές προσοχές διά πτύου. Τοΰ μέρους δέ τούτου καθαρισθέντος έκ τών 
χωμάτων, άνεφάνη καλώς είργασμένη καί μετά λείας έπιφανείας επιτύμ
βιος πλάξ πεποιημένη έκ μαρμάρου λευκού μήκους μέν 2,30, πλάτους δέ 
1,06 καί πάχους 0,07,έπί τές πλακδς δέ ταύτης μόλις 0,04 άπδ τού άνω 
αύτές χείλους είσίν έγκεχαραγμένα τρία έξ έκείνων τώνι συμβολικών τού 
Χριστιανισμού μονογραμμάτων, ών η χρέσις άπαντα έπί τάφων καί σαρ

κοφάγων χριστιανικών ούχί, πρδ τές βασιλείας τών διαδόχων υιών τοΰ Με
γάλου Κωνσταντίνου (837—361). Εύθύς,δέ μετ’ αύτά κάτωθι είς άπΛ· 

στάσιν μόλις 0,05 έτερον υπάρχει όμοιόσχήμόν μονόγραμμα. ’EV τ^ αύτνί 
δέ σειρ^ άναγινώσκεται εύκρινέστατα η έξης,επιτύμβιος έπιγραφη: J

jp. -β·
-Ρ Ο G Ν Ο C ΙΟΙ C G HIC KOHHC AC KAHMATIOC

Ή έπιγραφη δέ αύτη είνε έγκεχαραγμ,ένη γράμμασι τών 'Ρωμαϊκών
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χριστιανικών χρόνων και καθ’ δλα δμοία έστί τή έν τφ δυτικφ τοίχφ 
τής στοάς τοΰ τετραγώνου του Άδριανοΰ φερομένη έπιγραφή τη χαρα
χθείση εις τιμήν του 'Ρωμαίου Ύπαρχου Έρκουλίου δαπάναις τοΰ κατά 
τά τέλη τοΰ δ' μ. X. αίώνος (398) έν Άθήναις την φιλοσοφίαν διδάσκον
τος Νεοπλατωνικού Πλουτάρχου Νεστορίου τοϋ ’Αθηναίου (Άρχ. Έφημ. 
άριθ. 560 σελ. 411). Έπί της επιτύμβιου δέ ταύτης πλακδς ούδεμίά 
φέρεται έγκεχαραγμένη χρονολογία. Ούδ’ άλλο τι απαντγ έπ’ αυτής σύμ
βολου $ γράμμα διακριτικόν, έκτος μόνον κυκλικού τίνος Ανοίγματος δια
μέτρου 0,12 κειμένου μόλις 9,20 κάτωθι τοΰ δεξ'.οΰ μέρους της επιγρα
φής. Παραπλεύρώς δέ αύτοϋ δράται μικρά τις οπή ισομεγέθης λεπτοκα- 
ρύς> έσκαμμένη έπ’ αύτής τής τοϋ μεγάλου Ανοίγματος περιφερείας. Το 
κυκλικόν δέ τοϋτο έπί τής έπιτυμβίου πλακός μεγαλείτερον άνοιγμα 
φαίνεται δτι έχρησίμευεν ή ώς τόπος έν ω άπετίθετο λυχνία καίομένη 
εις τιμήν τοϋ νεκρού, ώς έπιτάφιον δπαΐον δι’ ού έκ των έ'ξωθεν Ανηρ- 
τάτο εις τό κοΐλον τοΰ τάφου άνημμένη κανδηλα έξατμιζομένη - έκ της 
παρακειμένης τή περιφερείς τοϋ μεγάλου ανοίγματος οπής.

Άρθείσης ύπό των έργατών της έπιταφίου ταύτης πλακδς, εύρέθη ύπ’ 
αυτήν έτερον στρώμα έκ πλακών Αρχαίας έποχής μεθ’ ώ; ήτο συνηρ- 
μοσμένη ή Ανω πλάξ δι’ ίσχυράς καί παχείας Αμμοκονίας. Τοϋ στρώμα
τος δέ τούτου Αρθέντος, Ανεφάνη τδ κοΐλον σαρκοφάγου έν φ Άπδ αιώ
νων πολλών δπνωττεν δ τέως Αγνωστος των ’Αθηνών ιεράρχης. Ό έπι- 
σκοπικδς δέ ουτος σαρκοφάγος είχε μήκος μέν 1,20, πλάτος δέ 0,85 καί 
βάθος 0,95 περίπου. Έκ τών τεσσάρων δέ πλευρών αύτοϋ, ή μέν προς τδν 
Αυκαβητδν έστραμμένη ήτο λελατομημένη έπι βράχου, αί δέ Αλλαι τρεις 
πλευραί ησαν έκτισμέναι λίαν στερεώς δι’ δπτών πλίνθων. Έκάστής δέ 
πλίνθου τδ μέν μήκος εϊνε 0,40, τδ δέ πλάτος 0,30 καί τδ πάχος 0,04 
περίπου. Καί αί τέσσαρες δέ πλευραί τοΰ σαρκοφάγου ήσαν κεκαλυμμέναι 
δια πλακών λεπτών έκ μαρμάρου λεπτοΰ, πάχους 0,04. 'Άπασαι δέ αί 
πλάκες αυται συνεδέοντο μετά τε τών τοίχων τοΰ σαρκοφάγου καί μετ’ 
άλληλων δι’ Αγγυλωτών σιδηρών πασσαλίσκων. ’Εντός δέ τοΰ σαρκοφά
γου τούτου έ'κειτο δ νεκρός έ'χων την μέν κεφαλήν πρδς μεσημβρίαν, τούς, 
δέ πόδας πρδς τδ μέρος τοΰ Αυκαβητοϋ, όπου εύρέθησαν καί τά ί'χνη 
τοΰ Αγίου βήματος τής έκκλησίας. Τδν σκελετόν Απαντα-περιεκάλυπτε 
πηλώδης φλοιός πάχους 0,05 αναπτυχθείς φαίνεται έν τώ σαρκοφάγω έξ 
Αποσταλαγμάτων, ή έξ είσρύσεως, διά τίνος μικράς οπής, τών όμβριων 
ύδάτων. Έκ τοΰ σκελετοΰ μόνον τδ κάτω πρόσθιον μέρος τοΰ κρανίου 
διετηρεΐτο έν μέρει, τ^ς Ανω μάλιστα σιαγόνος φερούσης έ'τι καί τινας τών 
δδόντων’ τά Αλλα δέ δστέα ήσαν δλως εύρωτιώντα καί έν έντελώς σε- 
σηπυίγ κα'ναστάσει. Έν τώ σαρκοφάγω, παρά πάσαν προσδοκίαν, ούδέν 
εύρέθη Αντικείμενον έκ πηλοΰ η μετάλλου ώς σημεΐον διακριτικόν τοΰ
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θρησκεύματος η τής κοινωνικής θέσεως καί Αξίας § Ανήκεν δ νεκρός, ώς 
. ούκ ολίγα εύρέθησαν τοιαϋτα εντός χριστιανικών τάφων καί σαρκοφάγων: 

ανακαλυφθέντων Από τοΰ 1832 έν Άθήναις περί τδ νΰν βουλευτήριον καί 
τδν β. σταΰλον, τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος καί τών’Ανακτόρων, ώς 
καί κατά τά διαμερίσματα τών δδών Σταδίου, Άγχέσμου καί Πανεπι

στημίου (Ross Archaol. Aufsatze σελ. 33—37). Φαίνεται δμως δτι δ νε
κρός έτάφη ένδεδυμένος τά ιερατικά αύτοϋ Αμφια, καθ’ δσον ικανά ίχνη 
χρωματισμών παρατηρούνται έφ’ δλων τών πλακών δι’ ών ήσαν κεκαλυμ- 
μένοι καί οί τέσσαρες τοίχοι τοΰ τάφου. Τοιοΰτος εινε δ νεωστί πρδς τώ 
Αυκαβητφ Ανακαλυφθείς έπισκοπικδς σαρκοφάγος.

Επειδή δέ έκ τής ανακαλύψεως ταύτης γεννάται τδ ζήτημα εις ποιαν 
έποχήν Ανήκει «δ έν δσίοις έπισκοπήσας Κλημάτιος», δέν διστάζο- 
μεν νά εί'πωμεν, δτι δ ιεράρχης ούτος έποίμανε πιθανώτατα την χριστια
νικήν έκκλησίαν τών ’Αθηνών μετά τδν έν τή Α' κατά Νίκαιαν οικουμε
νική Συνόδφ παρουσιάσαντα έπίσκοπον ’Αθηναίων Πιστόν, καί Αρχιερά- 
σευσεν ή έπί τής βασιλείας τών αμέσων διαδόχων Κωνσταντίνου τοΰ Με
γάλου (337—361), ή δλίγους ένιαυτούς πρδ τής τών Γότθων εισβολής 
εις τάς’Αθήνας (396). Τήν γνώμην δέ ημών ταύ την περί τοΰ χρόνου τής 
Αρχιερατείας τοΰ. Κληματίου κρατύνουσι καί Αλλοι μέν πολλοί λόγοι, ούς 
θεωροΰμεν δλως περιττόν νά έκθέσωμεν ένταΰθα, κατ’ έξοχήν δέ σαρκο
φάγος τις τοΰ έ'τους 355 μ. X. Ανακαλυφθείς πρδ έτών έν.ταΐς κατα- 
κόμβαις τής 'Ρώμης (Herzog Encyklopadia τόμ. IX σελ. 741) έφ’ ού υπάρ
χει έγκεχαραγμένον χριστιανικόν μονόγραμμα δμοιον έν πάσι καί Απα
ράλλακτου τοΐς μονογράμμασιν έκείνοις Ατινα δρώνται καί έπί τής πλακδς 
τοΰ ήμετέρου σαρκοφάγου.

Έν ’AOijvai; τί) ιγ' Σίπτεμδρίου αωπα'
Άρχιμ. Πανάρετος Κωνσταντινίδης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ή έναρξις τών συνεδριάσεων τοΰ Συλλόγου Ανεβλήθη Αποφάσει τής Ε
φορείας καθότι πολλά τών μελών είναι έτι Απόντα τών ’Αθηνών ένεκα 

τής ανωμάλου υγιεινής καταστάσεως τής πόλεως.
Τά μαθήματα τής πρακτικής δημοτικής σχολής τοΰ Συλλόγου ή'ρξαντο 

τήν 21 λήξαντος μηνός. Συνέστη δέ καί γ'. τάξις. Πλήν τοΰ διδασκάλου 
κ. Α. Λασποπούλου εύδοκίμως κατά τδ λήξαν έ'τος διδάξαντος καί Ανα- 
λαβόντος τήν. γ'. τάξιν προσελήφθη καί έτερος βοηθός διδάσκαλος δ κ. 
Διονύσιος Γιαννουλάτος. 'Ομοίως προσελήφθη καί ιδιαίτερος διδάσκαλος
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της μουσικές και ιχνογραφίας δ κ. ’Ιούλιος ’Ένιγγ. Της δέ γυμναστικές δ 
καί πέρυσυ διατελέσζς τοιοϋτος κ. Γ. ’Αλεξάνδρου.

Την δέ 23 τοϋ αύτοΰ μηνδς ή'ρξαντο και τά εσπερινά μαθήματα τές 
σχολής των άπορων παίδων. Τδ προσωπικόν τών διδασκάλων'της σχολές 
κατηρτίσθη ώς έξης: Τοϋ γ' τμήματος δ κ. Δ. Κολοκοτσάς, τοϋ ,β' δ κ. 
Κ, Καλεβράς, τοΰ α'. δ κ. Μ. Παυλίδης* βοη&δς δ’ δ κ. Δ. Καραβάς. Οί 
μέχρι τοΰδε έγγραφέντες είς την σχολήν παϊδες ανέρχονται εις 146 έξ άν 
εις μέν το α' τμήμα 23, είς τδ β' 38, είς δέ τδ γ' 85.

'Ο έν Λονδίνο» κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης έδωρησατο τφ Συλλόγφ δια
κόσια αντίτυπα τοΰ ηθικοϋ διηγήματος ό ΖΖφσείη· όπως διανεμηθώσι διά 
τοΰ Συλλόγου είς τά έν Άθηναις φιλανθρωπικά εκπαιδευτήρια.

Τδ έπί των έξωτερικών Ύπουργεϊον τών Κάτω χωρών άπέστειλε πρδς 
την βιβλιοθήκην του Συλλόγου πληρη σειράν τών δημοσιεύσεων περί τών 
έν τη νησφ Ίάβη ευρισκομένων αρχαιοτήτων τών γνωστών ύπδ τδ όνομα 
B0ro-Boedoer. 'Ομοίως άπέστειλαν τάς δημοσιεύσεις των και δ έν Παρι- 
σίοις Σύλλογος και η έν Λονδίνφ εταιρία πρδς ένθάρρυνσιν τών ελληνικών 

γραμμάτων.
'Ο έν ΠειραιεΤ κ. Άλ. Ν. Μελετόπουλος, προσηνεγκεν 60 άντίτυπα της 

περί άρχαίας ναυμαχίας μεταφράσεως τοΰ κ. Ν. Πετρέ ύπέρ τές σχολής 
τών άπορων παίδων.

Και δ Σεπτέμβριος βαρύς έν εις θανάτους μελών προσφιλών τφ Συλλόγφ. 
Άπεβίωσαν τά άντεπιστέλλοντα μέλη Γεώργιος Τριανταφυλλής 
πρωτόδικης έν Σύρφ, Μαρίνος Βεργωτής καθηγητης έν Μασσαλία καί 
§ άρχαϊος καθηγητές ϋωνβταντϊνος Ζαβιτζιάνος έπίτιμον μέλος 
έν Κερκύρφ.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Το θέρος τοϋ 1S81. Τδ θέρος κατά τάς μετεωρολογικάς παρα
τηρήσεις περιλαμβάνει τούς μήνας ’Ιούνιον ’Ιούλιον; και Αύγουστον. Ιδού 
δέ κατά τάς ύπδ τοΰ άστεροσκοπείου.’Αθηνών εύμενώς άνακοινωθείσας η- 
μΐν παρατηρήσεις τίνα φαινόμενα παρουσίασε τδ θέρος τοΰ έτους τούτου 
έν Άθηναις,

'Η μέση αύτοΰ βαρομετρική θλϊψις έν 750,56 χμ. άπέναντι 7.49,63 χμ. 
τοΰ θέρους τοΰ παρελθόντος έ'τους καί μεγίστη μέν την 15 ’Ιουλίου (754, 
95), έλαχίστη δέ την 15 Αύγούστου (744,55)· ή μέση θλϊψις τών τριών 
μηνών έν 

’Ιούνιος 
’Ιούλιος 

Αύγουστος

751,27
750,52.
749,89.

Ή μέση θερμοκρασία των τριών μηνών είς βαθμούς της έκατονταβάθ- 
μου διαιρέσεως (Κελσίου) έν 26,98, άπέναντι 27,77 τοΰ μέσου όρου της 
θερμοκρασίας τοΰ Βέρους τοΰ 1880. Καί μεγίστη μέν έν την 25 Αύγού- 
στου (39,1), έλαχίστη. δέ την 1 ’Ιουνίου (13,7). ’Εφέτος κατά τάς μετεω
ρολογικάς παρατηρήσεις δ Αύγουστος μέν έν θερμότερος τοΰ ’Ιουλίου εν 
φ συνήθως είναι δροσερότερος. Ιδού η μέση θερμοκρασία τών τριών μη

νών, έν συγκρίσει πρδς την τοΰ παρελθόντος έτους:
1881 1880

’Ιούνιος 24,27. 26,91.
Ιούλιος 27,66. 29,03.
Αύ'γουστος29,03. 27,39.

Ημέρας βροχής έσχομεν έξ μόνον και τδ ποσδν τοΰ καταπεσόντος ΰδατος 
άνέρχεται είς 35,48 χμ. Καθ’ δλον δέ τδν Αύγουστον ούδ’ άπαξ έβρεξε. 

Πέρυσι κατά τδ θέρος έσχομεν ημέρας βροχές 14 καί τδ ποσδν τοΰ κατα
πεσόντος ΰδατος άνηρχετο είς 73,16 χμ.

Ημέραν ούδεμίαν έσχομεν αστραπών η βροντών.
Έπικρατησαντες άνεμοι κατά τδ παρελθόν θέρος ίσκν ώς συνήθως οί 

ΒΑ. πνεύσαντες έπι 42 ημέρας και οί ΝΔ. πνεύσαντες έπί 38 ημέρας. ’’Ε
πνευσαν δέ καί 9 ημέρας Ν, έπί δύο Β. καί άπαξ Δ. "Ανεμοι ΒΔ, ΝΑ καί 

Α ούδ’ άπαξ έπνευσαν.
* *
*

ΈπβτηρΙς το5 έν ΙΙαρισέοις Έλλ^νικοΦ Χυλλύγοι».—Ό 
έν Παρισίοις Σύλλογος πρδς ένθάρρυνσιν τών ελληνικών γραμμάτων έν Γαλ- 
λία, έξέδοτο τελευταίως ώς έθος την έπετηρίδα αύτοΰ. Έν ταύτη ύπάρ- 
χουσιν αί έξης άξιαι λόγου διατριβαί 1) τοΰ κ. Φωριελ τα ομηρικά ζητή

ματα έν Σορβόννη κατά τδ έτος 1835—1836. 2) τοΰ κ. Έμ. Μιλλερ 
Ήοώ καί Λέανδρος ποίημα τοϋ Μουσαίου μεταφρασθέν γαλλιστί ύπδ τοΰ 
κ. Χριστοφόρου Άρλαί κόμητος Βωμόν’ 3) τοΰ μαρκησίου Queux de St.Hi
laire ό 'Όμηρος κατά τούς μέσους αιώνας έν τη Δύσει. 4) τοΰ κ. Κροαζε 

Τέρπανδρος καί Πίνδαρος. 5) τοΰ κ. Βουρκέν μετάφρασις τών βίων σοφι
στών τοΰ Φιλοστράτου. 6) τοϋ κ. 'Ρυέλ μετάφρασις τοΰ περί αρμονίας εγ
χειριδίου τοϋ Νικομάχου. 7) τοϋ κ. Κ. Σάθα άνέκδοτος έπαινος Νικηφόρου 
τοΰ Γρήγορά είς'Ηράκλεια? την τοΰ Πόντου. 8) τοΰ κ. Έίχθαλ Σωκράτης 
καί ή έποχη ημών. 9) τοΰ Μαρκησίου Queux de St .Hilaire σημείωσις βιο- 

γραφικη περί Δέοντος Μελά.
Μετά τίίς έπετηρίδος τοΰ Συλλόγου έδημοσιεύθη καί τδ έννατον τεύ

χος τών ύπδ τοΰ Συλλόγου δημοσιέυομένων Ελληνικών μνημείων περιε- 
χον άρθρον τοΰ κ. ’Ιουλίου Μαρτά περί τοΰ άναπκυομένου Ήρακλεους, 
χάλκινου άγαλματίου έκ τοΰ μουσείου τοΰ Λούβρου, καί άρθρον τοϋ κ. 
Παύλου Ζιράρ περί σχεδιογραφηματος άρχάικοΰ άνευρεθέντος έν Σάμφ.
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Ή έν Λ,ονδίνφ έτάχρία προς διάδοβεν τών έλληνεκών 
βπουδών.—'Η έν Αονδίνφ επ’ χίσίοΐζ ίδρυθεϊσα ετχιρίχ πρδς ^ιχ^οτιν των 
ελληνικών σπουδών έξέδοτο καί τδ β' τεύχος τοϋ χ' τόμου τοΰ ύπ’ αύτ·ης 
έκδιδομένου περιοδικού. Έν τφ έκδοθέντι τεύχει περιλαμβάνονται, αί 
σπουδαϊαι διατριβαί 1) του κ. Καρόλου Νιούτω/ «περί τοϋ αγάλματος.της 
’Αθήνας Παρθένου τοϋ παρά τδ Βαρβάκειον εύρεθέντος». 2) τοϋ καθηγητοϋ 
κ. Ζεββ «περί τοΰ Όμηρικοΰ και τοΰ Ελληνικού ’Ιλίου». 3) τοΰ κ. 'Ράμσεΰ 
«συμβολαί είς την ιστορίαν της Μεσημβρινής Α,ίολίδος». 4) τοϋ κ. Μούρραΰ 
«προτομή Περσέως».~5) τοΰ κ. Σμίθ «κύλιξ έ'χου.σα κθλους τοϋ Θησέως». 

6) τοΰ κ. Γρίνβελ, «αναθηματικά όπλα». 7) τοΰ κ. Φέργουσσον «περί 
τοΰ έν’Αθηναις Πανδροσείου» 8) τοΰ κ. Γάρδνερ «Διάφορα εί'δη ελληνικών 
πλοίων». 9) τοΰ κ. Χίας «επιγραφή έκ Κανταβριγίας». 10) τοΰ κ. 'Ρό- 
βερτς «έπιγραφαί έκ Δωδώνης». 11) τοϋ κ. Σλίμαν «άνασκαφαίέν τφ 
βοιωτικφ Όρχομενφ», 12) τοΰ κ. Μαχάφφυ «περί τίίς αύθεντικότητος τ·ης 
’Ολυμπιακής χρονολογίας». 13) τοΰ κ. Βεοάλλ «περί ’Ιωνικών στοιχείων έν 
τ·?) Άττικγί τραγφδίςρ.’Έτι δέ τοΰ κ. Μάγερς «περί πεντάθλου», τοϋ κ. 
'Ράμσεΰ «περί τίνος έπιγραφης έκ Παμφυλίας», τοΰ κ. Σμίθ «περί έπιγρα- 
φών δύο άγγειων»,τοΰ κ. Μούρραΰ «περί τ·ης αίγινητικ·ης γλυπτικές», τοϋ 
Επισκόπου της Αίγκολν «ποΰ έκειτο η Δωδώνη». Τδ τεΰχος τοϋτο συνο- 
δεύουσιν έν ιδιαιτέρφ παραρτηματι έξ πολυτελέστατα είργασμένοι πί

νακες, ,

ΧΈΌΚΓΙΚΑ.

<Ι·ελθλογία.*0 Γερμανός ιστορικός Μόμμσεν έν προσφάτφ αύτοϋ πραγ- 
ματείγ δημοσιευθείσν) έν τφ περιοδικώ Hermes άποδεικνύει δτι ό αδελ
φός τοΰ 'Ρωμύλου ούδέποτε ύπηρξεν. 'Ο σοφός καθηγητης σπουδάζει την 
ώρχην τοΰ περί 'Ρώμου μύθου, άκολουθεϊ την άνάπτυξιν αύτοϋ καί ορίζει 
άκριβώς την έποχην καθ’ ην δ μΰθος τών δύο διδύμων ή'ρξατο διαδιδό

μενος καί πιστευόμενος.
— 'Ο όϊκος Hachette έν Παρισίοις η'ρξατο πρό τινων μηνών της έκδό- 

σεως σπουδαίας συγγραφής, της Ιστορίας της τέχνης έν τή άρχακ!- 
τητι συντασσομένης ύπδ τοΰ κ. Γεωργίου Perrot, καθηγητοΰ της άρ- 
χαιολογίας έν τη φιλολογική σχολή (faculty des lettres) τών Παρισίων και 
Καρόλου Chipiez, άρχιτέκτονος γνωστοΰ είς τδν αρχαιολογικόν κόσμον διά 
της συγγραφές αύτοϋ,«Κριτικές 'Ιστορίας τών αρχών καί τ·ης μορφώσεως 
τών ελληνικών ρυθμών»,ητις έστέφθη ύπδ τοϋ ’Ινστιτούτου. Τδ σπουδαίου 
τοϋτο σύγγραμμα, περιλαμβάνον περί τάς έξακισχιλίας εικόνας έργων τΐΐς 
αρχαίας τέχνης, έκδίδεται κατά φυλλάδια έκ 16 σελίδων είς 8ον μέγα

(περί τά 300 έν δλφ) δημοσιευόμενα καθ’εβδομάδα καί τιμώμενα ημίσεος 
φράγκου. '

— Κατά τδ 1880 έν τοϊς Πρωσσικοϊς πανεπιστημίοις. έφοίτησαν 12, 
.316 φοιτητας. Έξητάσθησαν δέ καί έ'λαβον διδακτορικά διπλώματα 566 
έν συνόλφ.

— 'Ο Μουράτ έφέντης πρέσβυς της ',Γύηλης Πύλης έν Βελγίφ, τών δρα
ματικών έ'ργων τοϋ δποίου την προσεχή έ'κδοσιν άνηγγείλαμεν έν τφ προ- 
λαβόντι φυλλφ άπεβίωσεν έσχάτως έν άκμαιοτάτγ ήλικίγ.

— Προσεχώς θέλουσιν έκδοθ-ρ λατινικαί ποιήσεις μετ’ ’Ιταλικές μετα- 
φράσεως τοΰ πάπα Δέοντος Γ'. τοϋ νϋν ποντίφηκος.

— Τδν προσεχή μήνα άρχεται η έκτύπωσις τών καταλόγων τ·ης βιβλίο· 
θηκης τοϋ Βατικανού.

— Τφ 1882 θέλει έορτασθνί μεγαλοπρεπώς έν Δρέσδγ η έκατονταε- 
τηρίς του Φρειδερίκου Φροέβελ τοΰ ίδρυτοΰ καί έφευρετοΰ τ·ης Φροβελια-. 
νης μεδόδου τ·ης διδασκαλίας τών νηπίων.

* * ■
- *

τέ^ναε. — Άντικείμενον τοϋ έν Παρισίοις έφετεινοΰ γραφι
κού διαγωνισμοΰ τοΰ έπιλεγομένου της 'Ρώμης, καθότι δ βραβευόμενος 

άποστελλεται είς 'Ρώμην πρδς συμπληρωσιν τών καλλιτεχνικών αύτοϋ 
σπουδών ειχεν δρισθη ή μήνις τοΰ ΆχιΛΛ-έως κατά τδ Α της Ίλιάδος. 
Τοϊς διαγωνιζομένοις δ’ ύποψηφίοις ύπεβληθησκν ίδίγ οί έξης στίχοι τ-ης 

έν λόγφ ραψφδίας (188-—200).
"Ως φάτο- Πηλείωνι δ’ αχός γένετ’, έν δέ οί ύ)τορ
στηθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μυρμηριξεν

•η ογε φάσγανον δξύ έρυσσάμενος παρά μηροΰ
τούς μ,έν άναστησειεν, δ δ’ Άτρείδην εύαρίξοι
ηε χόλον, παύσειεν έρητύσειέ τε θυμόν.
Εΐος δ ταϋθ’ ώρμαινε κατά φρένα καί κατά θυμόν
έλκετο δ’ έκ κςλεοϊο μέγα ξίφος, ίλθε δ’ Άθηνη 
ούρανόθεν’ πρδ γάρ ηκε θεά λευκώλενος "Ηρη, 
άμφω δμώς θυμφ φιλέουσά τε κηδομένη τε, 
στ·η δ’ όπισθεν, ξανθής δέ κόμης έ'λε Πηλείωνα, 
οί'φ φαινομένη* τών δ’ άλλων ού'τις ώρατο.
Θάμβησεν δ’ Άχιλλεύς, μ.ετά δ’ έτράπετ’ αύτίκα δ’ έ'γνω 
Παλλάδ’ Άθηναίην’ δεινώ δέ οί δσσε φάανθεν.

Δέκα διηγωνίσθησαν, έκρίθη δ’ άνώτερον τδ έ'ργον τοΰ κ. Παύλου Έ- 
δουάρδου Φουρνιέ, όστις καί έ'λαβε τδ βραβ εΐον.

Τοΰ δέ διαγωνισμοΰ της γλυπτικής άντικείμενον έδόθη «δ Τυρταίος 
$δων πρδ τών Λακεδαιμονίων τούς άναπαίστους αύτοϋ». Ή δ’ ύπόθεσις 
έληφθη έκ τοΰ Παυσανίου έν Μεσσηνικκοϊς βιβλίον Δ', ιε' 3. «Έγένετο
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δέ καί Λακεδαιμονίοις μάντευμα έκ Δελφών, τδν Άθηναΐον έπκγεσθζι 
σύμβουλον. Άποστέλλουσιν ουν πχρχ τούς ’Αθηναίους τόν τε χρησμόν 
άπαγγελοόντάς, καί Ανδρα αίτοϋντας παραινέσοντα & χρή σφίσιν. ’Αθή
να toι δέ ούδέτερα θέλοντες, ού'τε Λακεδαιμονίους άνευ μεγάλων κίνδυνων 
πρόσλαβεΐν μοίραν τών έν Πελοποννήσφ την άρίστην,ούδέ αύτοί παρακοϋ- 
σαι τοϋ Θεόϋ, προς ταϋτα έξευρίσκουσι. Καί ήν γάρ Τυρταίος διδάσκαλος 
γραμμάτων, νοϋν τε ήκιστα έχει δοκών, καί τον έτερον τών ποδών χω
λός’ τούτον Αποστέϋ,λουσιν εις Σπάρτην. 'Ο δέ άφικόμενος, ίδίφ τε τοΐς 
έν τελεί, καί συνάγων δπόσους τύχγ, καί ελεγεία καί τά έπη σφίσι τά 
Ανάπαιστα ήδεν..............Λακεδαιμονίους δ’ ούτως έπήγειρεν».

• * *
*

Άπογραφιζά.·— 'Ο όλος πληθυσμός τής ’Αγγλίας καί της Ούαλ- 
λίας Ανήλθε κατά την τελευταίαν Απαρίθμησιν εις 25,968,286 καί πα
ρουσιάζει αυξησιν άπδ της τελευταίας άπογραφης της γενομένης κατά 
τδ 1871 3,256,020 ψυχών. 'Ο'άριθμδς τών γεννήσεων κατά την τελευ- 
ταίαν δεκαετίαν ύπερέβη τον αριθμόν τών γεννήσεων της προηγούμενης 
δεκαετίας κατά 26,774’ δ δέ Αριθμός τών θανάτων ηλαττώθη έπαισθη- 
τώς. Τδ Αονδΐνον κατοικεϊται σήμερον ύπδ 3,814,571 κατοίκων ήτοι 
560,316 έπί πλέον τοϋ 1871.Ό πληθυσμός Απεναντίας τοϋ ’Άστεος τοϋ 
Λονδίνου (the City)· ηλαττώθη άπδ της τελευταίας Απογραφής κατά 24, 
414 ψυχάς. Σήμερον εις τδ ’Άστυ κατοικοϋσι διανυκτερεύοντες 50,526 
άτομα έξ ών 25,085 άνδρες καί 25,441 γυναίκες. Κατά τδ διάστημά 
όμως της ήμέοας διαμένουσιν έν τφ ’Άστει 26 0,670 άτομα έξ ών 195, 
287 άνδρες, 44,095 γυναίκες καί 21,288 παιδία.

•— Κατά την έπίσημον γενομένην απογραφήν τδ διαμέρισμα ’Άρτης 
κατοικεϊται ύπδ 35,317 ψυχών. Έκ τούτων κατοικοϋσι τδ τμήμα Βρύ- 
σεως 8931, τδ τμήμα Κάτω 'Ραδοβιζίου 2872, τδ τμήμα άνω 'Ραδοβι- 
ζίου 2813, καί τδ τμήμα Τζουμέρκων 16562. Ή πόλις ’Άρτα έχει 
4990 κατοίκους, έξ ών Χριστιανοί μέν 4328, Ίσραηλϊται 617 καί ’Οθω

μανοί 45.
— Τδ έπί της έκπαιδεύσεως Γαλλικόν ύπουργεΐον έδημοσίευσε την στα

τιστικήν τών έν Γαλλίγ σχολικών ταμιευτηρίων κατά την 1 ’Ιανουάριου 
1881. Τά ταμιευτήρια συνεποσοΰντο κατά την ημέραν ,ταύτην εις 14,372’ 
ηύ'ξησαν^δηλ. άπδ τοΰ 1877 καθ’έξ χιλιάδας. Τά έν αύτοϊς κατατεθέντα 
ποσά άνήρχοντο εις 6,403,773 φράγκα ένφ τώ 1877 Ανήρχοντο εις 

2,964,352.

* *
Λεάφόροε.-—'Η Αγγλική Αστυνομία έχει εις την υπηρεσίαν αύτής 

10,943 άτομα έξ ών 9,393 είναι οι κυρίως Αστυνομικοί κλητήρες. Κατά 
τδ 1880 24,945 νέαι οίκίαι κχτεσκευάσθησαν, νέκι δέ οδοί καί πλατεΐαι 

ήνεώχθησαν μήκους 115 χιλιομέτρων. Καθ’ ολον τδ έτος συνελήφθησαν 
79,490 άτομα έξ ών 53,099 κατεδικάσθησαν. 28,915 οίκίαι εύρέθησαν 
άνοικταί ύπδ τής Αστυνομίας τήν νύκτα’ αί δ’έν αύταΐς γενόμεναι κλοπαί 
ανέρχονται εις 2,789. 29,868 μέθυσοι έφυλακίσθησαν. 10,860 παιδία 
άμφοτέρων των φύλων καί 3,338 άτομα έδηλώθησανί ώς Απολεσθέντα’ 
έκ τούτων 15 παιδία καί 115 άτομα ούδαμώς Ανευρέθησαν. Πλήν τούτων 
47 εύρεθέντων πτωμάτων δέν έγνώσθη ή ταυτότης. Εις τδ γραφείου τών 
Ανευρισκομένων πραγμάτων κατετέθησαν Αντικείμενα Αξίας 550,000 
φράγκων. Τδ σύνολον δέ τών κλαπεισών ποσοτήτων ανέρχεται εις 3,242, 
175 φράγκων, έξ ών ή Αστυνομία Ανευρε 947,025 φρ. Εις τάς οδούς τοϋ 
Λονδίνου έφονεύθησαν καθ’δλον τδ έτος 137 πρόσωπα, 3,339 δ’ έπληγώ- 
θησαν ή έφονεύθησαν συνεπεία Ατυχημάτων έξ Αμαξών καί λεωφορείων. 
Τέλος συνεληφθησαν 6,597 νεάνιδες, αΐτινες δι’ Ασέμνου διαγωγής παρηνό- 
χλουν τούς διαβάτας.

— Τδ Αγγλικόν ταχυδρομείου έξέδοτο τήυ έτησίαυ αύτοϋ έκθεσιυ έξ 
ής Αποσπώμεν τά εξής. Κατά τδ 1880 διενεμήθησαυ καθ’ άπαυ τδ Βρετ- 
ταυικόυ κράτος 1,176,423,600 έπιστολαί, 122,884,000 έπιστολικά δελ
τάρια, 248,8^1,600 δέματα καί 133,796,100 έφημερίδες. Πλήν τούτων 
παρεδόθησαυ εις τά ταχυδρομικά γραφεία πρδς Αποστολήυ πτηυά έυ κλω- 
βοϊς, βάτραχοι ζώντες, μύες ζώυτες καί νεκροί, ιχθύες, Αλλάυτες, Αφρό
γαλα καί ζακχαρωτά, άτιυα καίτοι μή δυνάμενα νά κυκλοφορήσωσιν, έγέ- 
νοντο όμως δεκτά πληρωθέντος τοϋ νομίμου τέλους εί'τε ύπό δευτερευόν- 
των γραφείων εί'τε ύπ’ εύθύνην τών αποστολέων. 27,000 έπιστολών πε- 
ριέχουσαι έν συνόλφ 125,000 φράγκων έρρίφθησαν εις τά γραμματοκιβώ
τια άνευ διευθύνσεως καί άνευ έπιγραφής’ μία μάλιστα τούτων Ανεπί
γραφος περιείχε χαρτονόμισμα 2500 φρ. τοϋ δποίου δ κάτοχος είσέτι δέν 
παρουσιάσθη, καίτοι έγένοντο αί δέουσαι διατυπώσεις. Την εβδομάδα τών 
Χριστουγέννων 11,500,000 έπιστολών πλέον τοΰ συνήθους έκυκλοφόρησαν 
διά τών ταχυδρομικών γραφείων. Αί έπί συστάσει έπιστολαί: Ανήλθον εις 
τέσσαοας τόννους καί παρέσχον εις τό κράτος 1,460,000 φρ. Τά τηλεγρα
φήματα παρέσχον εισόδημα 649,174,125 φράγκων’- οί τηλεγραφικοί καί 
ταχυδρομικοί ύπάλληλοι είναι 47,000 έξ ών 2,000 γυναίκες, εις τούτους 
δ’ είναι ανατεθειμένη και ή διεύθυνσις τών παρά τοΐς ταχυδρομείοις έγ- 
κατεστημένων ταχυδρομικών ταμιευτηρίων άτινα είσέπραξαν παρά 2,185, 
000 καταθετών 743,615,925 φράγκων.

—Κατά τδ 1879 Απεστάλησαν διά τών διαφόρων ταχυδρομείων τής Ευ
ρώπης πέντε δισεκατομμύρια καί δκτακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια επι
στολών, έφημερίδων καί εντύπων. Αί έπιστολαί καί τά έπιστολικά δελτά
ρια είναι τδ 66 τοϋ συνόλου,αί δ’έφημερίδες καί τά έντυπα τά 34 °JO‘ 

'Η Αγγλία είναι ή πρώτη έν τφ πίνακι. Κατόπιν έρχονται ή Γερμανία, ή
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Γαλλία, ή Αυστροουγγαρία, ή ΊτχλΙα, ή 'Ρωσία, τδ Βέλγιον, ή 'Ελβετία, 
ή 'Ολλανδία κτλ. Τελευταία έρχεται ή Βουλγαρία. Έν Άγγλί^ έκαστο; 
κάτοικος γράφει κατά μέσον δρον μίαν επιστολήν η επιστολικόν δελτά- 
ριον άνά δέκα ημέρας,-έν Έλβετί^ άνά δεκατέσσαρας ημέρας καί ουτω 
καθεξής μ.έχρι τοΰ 'Ρουμούνου δστις γράφει μίαν επιστολήν κατ’ έτος.

— Έν Άγγλί^ε είσάγονται ό'στοεα έξ ’Αμερικής. Κατά τδ άπδ τοΰ 
’Οκτωβρίου 1880 μέχρι τοΰ Μαΐου 1881 διάστημα, εποχήν των δστρέων 
τούτων, είσήχθησαν εις Αιβερπούλ 70,815 βαρέλια αμερικανικών δστρέων. 
'Υπολογιζόμενου δτι έκαστον βαρέλιον περιέχει 1500 ό'στρεα, έ'χομ.εν έν 
συνόλφ ό'στρεα είσαχθέντα 106,222,500. Σημειωτέου δ’ δτι ένεκα τής 
δριμ.ύτητος του χειμώνος η εισαγωγή ήν έλάσσων.

— Τδ άγγλικδν ’τίθήναων δημοσιεύει έπιστολήν μακράν ιδιοτρόπου 
’Άγγλου τοϋ Ούίλλιαμ ©δμς δστις έπι εί'κοσιν έτη κατέγεινεν δπως μελε- 
τηστ; τδ ζήτημα των έκατονταετών. Μετ’ έπισταμένας μελέτα; καί 
δαπάνην ικανήν χρημάτων δ κ. Θδμς έπείσθη δτι οί λεγόμενοι έκατοντα- 
ετεϊς είναι πάντες. ιδανικοί. Ό μέν τούτων έξελήφθη αντί τοϋ άδελ- 

φου του πρεσβυτέρου κατά εί'κοσιν έτη· δ δέ έκ φιλαρεσκείας συνήθους 
παρά τοΐ; γέρουσιν έπέτρεπε νά τδν θεωρώσι πρεσβύτερον τής πραγματι
κότητας και ουτω καθεξής. Παρ’ ήμϊν συνεχώς φέρονται έν τοΐ; δελτίοι; 
των άποβιώσεων έκατονταετεϊς, τελευταίως δ’ έσχομεν καί έν ή δυο πα
ραδείγματα καί ύπερεκατονταετών. *Αν μεταχειρισθώμεν την μέθοδον 
τοΰ κ. Θδμς καί άναλογισθώμεν την παντελή έλλειψιν παρ’ ημϊν ληξιαρ
χικών βιβλίων πρέπει μετά δυσκολίας νά παραδεχώμεθα τήνάναγραφο- 
μένην ταύτην ηλικίαν.'

— Έν Νέ<£ Ύόρκν) συνέστη εταιρία σκοπούσα την βελτίωσιν τοΰ Αν
θρωπίνου γένους. Έν τή γενική συνελεύσει της εταιρίας ταύτης έψηφίσθη 
αί'τησις πρδς την κυβέρνησιν δπως συσταθ$ ειδική έπιτροπή, ήτις θέλει 
έξετάζει πάντα τά συνοικέσια ύπό τε φυσικήν καί ήθικήν έποψιν των συμ- 
βαλλομένων προσώπων.

— Ό φωτισμός των οδών τών Παρισίων στοιχίζει 4,240,000 φράγ
κων. Ό αριθμός τών άναπτομένων φανών ανέρχεται εις 38,400 έξ ών 
4,000 σβυννονται τδ μεσονύκτιον, ώστε 34,400 καίουσι μέχρι πρωίας. 
Ό μακρότερος φωτισμός διαρκεϊ ώρας δεκατέσσαρας καί ήμίσειαν, και 
εΐναι δ κατά τάς νύκτας μεταξύ τής 23 καί 26 Δεκεμβρίου, δπότε οί 
φανοί άνάπτονται τήν 5,45 μ. μ. και σβύννονται τήν 7,15 τής πρωίας. 
’Από τής 15 μέχρι τής 26Ίουνίου είναι δ βραχύτερος φωτισμός δπότε οί 
φανοί άνάπτονται τήν 9,25 τής εσπέρας καί σβύονται τήν 2 ώραν τής 
πρωίας ή'τοι εν συνόλω ώρας 5,25. Πλήν τών φανών τοΰ φωταερίου ύπάρ- 
χουσιν έν ταϊς παλαιαϊς συνοικίαις και 752 φανοί ελαίου, δι’ οΰς δαπα- 
νώνται έτησίως 22,500 φράγκων.


