
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΑΙΔΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΕίΣΙΤΗΡΙΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Φί2ον ομίΛηταΙ χαΐ ή ά22η·σεβαστή όμ,ήγυξίι,ς.

Ή φιλοσοφία εΐνε ιθαγενές τής Ελλάδος φυτόν καί τοιοΰτον μά
λιστα καλλίκομον και καλλίκαρπον, ^ώστε την μεγίστην έπ’ αύτη δι
καιούται νά αίσθάνηται ή πατρΐς ήμών καύχησιν καί χαράν, θεω
ρεί δ’ αΰτήν δικαίως τον λαμπρότατον και αχειροποίητον αύτής κό
σμον. Διότι δι’ αύτης έκόσμησε τόν οικον καϊ την πολιτείαν, δι’ αυ
τής έδίδαξε τούς αναλλοίωτους τοΰ αιωνίου κάλλους νόμους κα'ι άνύ- 
ψωσεν εϊς ανυπέρβλητα ύψη την καλλιτεχνίαν, St’ αύτης κατέπενσε 
τούς ανθρώπους περϊ της κοινής αύτών αρχής καϊ της συγγένειας καϊ 
δμογενείας, δι’ αύτής έξώρισε τών κοινωνιών την θηριωδίαν καϊ ΐδρυ- 
σεν.έν αύταΐς την τη εύγενεΐ τοΰ άνθρώπου φύσει προσήκουσα^ φι
λανθρωπίαν, δι’ αύτης είσήγαγεν εύπρέπεστέρας καϊ τη θείιη φύσει 
αξίας περί θεοΰ ’ιδέας , καϊ έξηυγένισεν ούτω τάς θρησκευτικάς τοΰ 
άνθρώπου δόξας καϊ παρεσκεύασε την θείάν τοΰ Χριστοΰ .θρησκείαν, 
δι’ αύτης η παριφιλτάτη ήμών πατρΐς έγένετο διδάσκαλος τής άν- 
θρωπότητος, ή ήμετέρα φυλή άρχηγέτις καϊ καθηγεμών τοΰ νεωτέ- 
ρου πολιτισμού, δι’ αύτήν έξήρθη τοΰ ήμετέρου έθνους ή ιστορία ·.,. 
ύπεράνω τών έθνικών διακρίσεων καϊ θεωρείται ώς ιστορία τοΰ άν
θρωπίνου γένους, δι’ αύτην ή ήμετέρα γλώσσα κατέστη κοινόν πά
σης φυλής καϊ πάσης πολιτείας παιδαγωγικήν στοιχεΐον, δι’ αύτήν 
οί πατέρες ήμών άπέβησαν πατέρες τών άνθρώπων καθόλου, ούχί 
ίδρυταϊ έλληνικής άπλώ,ς τέχνης καϊ επιστήμης, άλλ’ ϊδρυταϊ τής 
τέχνης καϊ τής επιστήμης' τοΰ άνθρωπίνου γένους καϊ ό’άκρογω-
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νιαΐος λίθος τοΰ άείποτε σεμνότερο? καί μεγαλειότερον άνεγειρομέ- 
νου οικοδομήματος τής άποθεώσεως τοΰ άνθρώπου, δι’ αύτής τέλος 
μετέσχεν ή ήμετέρα φυλή τής,άφθίτου έκείνης καί άκαταλύτου θείας 
δυνάμεως, τής αθανασίας, καί διά τοΰτο ώς του έπί τοΰ Καυκάσου 
προσπεπασσαλευμένου αρχηγέτου αύτής Προμηθέως έσθίουσι μέν καί 
αύτής άείποτε τά σπλάγχνα γΰπες απάνθρωποι, άλλά τής αθανα
σίας μετέχοντα αύξάνονται πάλιν.

Τήν ζωογόνον τής φιλοσοφίας πνοήν ούδείς έδύνατο καί νά έκτι- 
μήσγ κάλλιον τοΰ έμπνευσθέντος καί ζωογονηθέντος ύπ’ αύτής έλ- 
ληνικοΰ έθνους. Διά τοΰτο καί εύθύς ώς ήσθάνθησαν τήν αθάνατον 
αύτής πνοήν οί ήμέτεροι πρόγονοι εΐσέπνευσαν αύτήν βαθύτατα,ένε- 

. φορήθησαν τής θείας αύτής δυνάμεως, ήγάπησαν, περίέθαλψαν αύ
τήν ώς τό άπό τοΰ ούρανοΰ κομισθέν υπό τοΰ Προμηθέως είς τούς 
ανθρώπους πΰρ καί έσχημάτισαν ούχί ένα μόνον θίασον έστιάδων πρός 
διάσωσιν αύτής, άλλά πολλούς άφωσιωμένων λατρευτών θιάσους, ο'ί- 
τινες έν έρωτι άμυθήτφ περιεϊπον καί άνερρίπιζον καί μετελαμπα- 
δεύοντο αύτήν άείποτε άγλαοτέραν καί θαυμασιωτέράν ε’ις τούς έπι- 
γιγνομένους. Ούτω δέ συνεταυτίσθησαν "Ελληνες καί φιλοσοφία, . 
ώστε δ άπόστολος τών έθνών τόν χαρακτήρα τών Ελλήνων άπλού- 
στατα καί γνωριμώτάτα διατυποΐ διά τοΰ «Οί "ΕΛΛηνες σοφίαν 
ζητονσι,ν». 'Ότε δέ τό έλληνικόν έθνος ήξιώθη μετά μακρών αιώνων 
πικράν δουλείαν καί άφιλοσοφίαν νά ϊδγι καί γηθασύνως προσαγο- 
ρεύση έν τινι μέρει τοΰ ελληνικού ούρανοΰ τήν Ήώ τής έλέυθερίας, 
έκδιώκουσαν τής δουλείας τά σκότη, εύθύς άνεφώνησεν αίσθανθέν 
ζωηρώς διεγειρόμενον τόν ε’τερον αύτοΰ χαρακτήρα «φιλοσοφείτε μάλ
λον ή άναπνεΐτε». Καί όντως, δτε ηύτήχησαν οί πατέρες ήμών νά 
πήζωσι πενιχράν καλιάν ταΐς φυγάσι Μούσαις, τρεις θρόνους ώρισαν 
τή φιλοσοφίιρ, άλλά διά λόγους, ούς μεθ’ ύμών άλλοτε θά έξετάσω- 
μεν, παρημελήθη ώς μή ώφελεν, ή κατ’ έξοχήν Ιλληνική έπιστήμη' 
καί έν φ νΰν καί τά μικρότατα τών Πανεπιστημίων έχουσι τρεις τού- 
λάχιστον φιλοσοφικάς έδρας, έν δέ τφ τοΰ Βερολίνου 14 έδίδασκον 
κατά τήν άναγραφήν τοΰ 1886—1887 τήν φιλοσοφίαν, δ Paulsen, 
δ Lasson, δ Doring, δ Michelet, δ Simmel, δ Zeller, δ Deus
sen, δ Diels, δ Maereker, δ Stein, δ Dilthey, δ Gizycki, δ La
zarus, δ Ebinghaus, τό μόνον τής έλληνικής φυλής Πανεπιστή
μιων έ'να μόνον κέκτηται θεράποντα τής έπιστήμης, ήν αύτη έδη- 
μιούργησε καί δι ης ύπεράνω τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου έξήρθη.’Εξω- 
ρίσθησαν ή μάλλον έκφαυλίζονται τά φιλοσοφικά έν τή έγκυκλοπαι-
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ί δική τοΰ έθνους παιδεύσει, άργολογία δέ θεωρείται καί ή έν τφ Πα-
I νεπιστημίφ διδασκαλία αύτών. .

. Καί 'τί λέγω, άργολογία ; Ή διδασκαλία τής φιλοσοφίας θεω.ρεΐ-
I ται τοΰτ’ αύτό, φοβερόν είπεΐν, έπιβλαβής τφ ήμετέρφ έθνει. Καί άν
I μέν τήν φοβέραν ταύτην άπόφανσιν έξέφερον χείλη ανθρώπων, άπό
ί τών,τριόδων καί τών καφείων ή τών αιθουσών τοΰ χορού καί τοΰ χαρ-
| τοπαιγνίου άπανθιζόντων τάς σοβαράς αύτών γνώμας, ούδεμιάς προ-
Ε σοχής θά ήξιοΰμεν τοιαύτας έξω τοΰ δικαστηρίου άποφάσεις. Άλλά
ί- , νΰν τήν γνώμην ταύτην έχουσιν άνδρες έγγηράσαντες έν τφ πόθφ
i καί τή φροντίδι καί τή άκαμάτφ έργασί<£ πρός προβιβασμόν τοΰ
| .ήμετέρου έθνους, άνδρες, ών αί ύπηρεσίαι πρός τό έθνος καί τήν χ-
ΐ ναγεννωμένην ήμών επιστήμην, ών δ ψυχικός πόνος διά τό άρρυθμον
I τής ήμετέρας κοινωνίας καί ή κοινωνική θέσις δύνανται νά παράσχω-

σιν είς τήν άπόφανσιν ταύτην τήν έμφασιν γνώμης βαθείας καί πολ- 
λαχώς βεβασανισμένης, έτι δέ καί τόν λίαν κατακτητικόν χαρακτήρα 
τής ειλικρίνειας. ’Επειδή δέ τοιαΰται δόξαι παρά τοιούτων άνδρών 
δοξαζόμεναι καί λεγόμεναι δύνανται μεγάλως νά.βλάψωσι τήν ήμε- 
τέραν έπιστήμην, είμή είνε ήδη αύτών αποτέλεσμα ή άπό τοσούτου 
χρόνου κενότης τών φιλοσοφικών τοΰ πανεπιστημίου έδρών καί ή

; γελωτοποίησις τοΰ φιλοσοφικού μαθήματος έν τή έγκυκλοπαιδική
ε ήμών παιδεύσει, κρίνω καλόν άντί παντός άλλου θέματος, δπερ έπε-
i θύμουν νά πραγματευθώ έν τή έξόχως τιμητική ταύτγ περιστάσεί,

νά δείξω ύμΐν πρώτον, άν έγένετο ποτέ ή φιλοσοφία τοιαύτης δεινής 
t μομφής αξία.
Β Δέν θά θελήσω νά λύσω τό ζήτημα έκ τών λεγομένων «έ ν,δ ό-
' ξω ν», έκτιθέμενος δήλον δτι πρότερον πώς προσφέρονται πρός τήν
>■ φιλοσοφίαν αρχαία καί σοφά έθνη καί έπαγόμενος ειτα, δτι δέν θά
Ε ήσαν σοφά, ούδέ τοΰ κοινού “ήμΐν τε καί έκείνοις νοΰ θά μετεΐχον
ί ' τά έθνη έκεϊνα, άν μή ήσθάνοντο, δτι περιέπουσι καί περιθάλπουσι 
I καί μετά ζήλου ενθουσιώδους θεραπεύουσιν έπιστήμην, ήτις αύτοΐς
ί ούδέν άλλο ώς αντάλλαγμα θά προσέφερεν ή τήν διαφθοράν καϊ τήν

αδυναμίαν καϊ τόν πόλεμον παντός κατά πάντων. Θά είσέλθωμεν 
μάλλον είς αύτό τό έργαστήριον τής έπιστήμης ταύτης, ϊνα ίδωμεν

; τί έργάζεται κα'ι τί προϊόντα παράγει.
;· Καί πρώτον μέν διατυπώσωμεν τήν κατ’ αύτής κατηγορίαν.
I Ή φιλοσοφία, λέγουσιν οί φοβούμενοι αύτήν, είνε μάθημα έπιβλα-
1 βές είς τήν έθνικήν άποκατάστασιν. Τοΰ έθνους ήμών ή πολιτική 

κατάστασίς καί οί άπανταχόθεν έπ’ αύτό έπικρεμάμενοι δεινότατοι
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κίνδυνοι άπαιτούσιν έκτακτον πατριωτισμόν, μεγίστην έθελοθυσίαν, 
καταφρόνησιν τών κινδύνων, καρτερίαν, έγκράτειαν, πειθαρχίαν, πε- 
ριφρόνήσιν τών άγαθών του κόσμου. Τίς δέ φιλοσόφων περί τών πραγ
μάτων θά ύπεβάλλετο ε’ις τοιούτους κόπους καί πόνους καί κινδύ
νους ; Τίς φίλοσοφών θά προύθυμεΐτο νά χέγι τό αίμα αυτού ύπέρ της 
πατρίδος ;

Εινε φανερόν ότι οί ουτω σκεπτόμενοι άφορμώνται άπό της; εσφαλ
μένης άρχής ότι φιλοσοφία εΐνε ιδιοτέλεια, έγωϊσμός, φιλοζωία, 
ήδύς τών αισθήσεων κνισμός- οτι ή φιλοσοφία ούδέν άλλο διδάσκει 
τούς τροφίμους αύτής ή ότι «περί γαστέρα τδ αγαθόν'», ότι δήλα 
δή προορισμός τού άνθρώπου έπί τής γής είνε τό ώς ήδιστα φαγεΐν 
καί ώς ήδιστα πιεϊν καί ώς άναιδέστατα εις τήν άνθρωπίνην φύσιν 
καθυβρίσαι, πάντα δέ τά λοιπά, οίον δ θεωρητικός βίος, ή θρησκεία, 
ή ηθική, ή πατρίς, ή οικογένεια, ή άρετή έν γένει εΐνε κεναί έννοιας 
λέξεις, εΐνε ήτοι μωρίας καί άμαθίας καί άβελτηρίας κυήματα ή εύ- 
φυά φιλοδοξών άπατεώνων τεχνάσματα, πρός τό ’ίδιον συμφέρον αύτά 
έπινοησάντων, ΐνα τόν πολύν καί άπαίδευτον όχλον διά τούτων σα- 
γηνεύοντες καί άποπλανώντες τρυφώσιν αύτοί καί γαυριώσιν έν 
τοϊς παθήμασι καί ταϊς δυσπραγίαις εκείνου.

Ή κατηγορία αύτη καί ίστορικώς άδικος έξελέγχεται ύπό τής 
Ιστορίας πάντων τών έθνών καί πάντων τών αιώνων καί λογικώς 
έσφαλμένη ούσα τυγχάνει. I

Έκ τής ιστορίας τής άνθρωπότητος διδασκόμεθα τήν δι’ άπάσης I 
αύτής διήκουσαν άλήθειαν, ότι ή γνώσις άρχει τής άμαθίας, οί σοφοί | 
κρατούσι τών απαίδευτων. Ταύτην τήν άλήθειαν έξεφερον οί πρόγονοι |
ήμών διά τής ρήτρας «τούς ’Έλληνας είκός τών βαρβάρων άρχειν». ι
Καί ότι τούτο δέν ήτο κενή μεγαλαυχία καί απλούς ρημάτων κόμπος 
τών έν περιπάτοις καί στοαΐς λεσχηνευδύτων, άλλ’άδιάσειστος έθνική * 
πεποίθησις, άποδεικνύει ή υψηλή έκείνη ύπερηφανία τών Μυρίων, οΐ- 
τινες έν έχθοική χώρ<γ άπειλημμένοι άνευ άρχηγών, άνευ έπιτηδείων, 
ύπ’ άπειραρίθμου έχθρών στρατιάς άπό ώρας ε’ις ώραν νά κατακοπώσιν ί 
απειλούμενοι μεγαλοφοόνως όμως άπέρριπτον τάς προτάσεις τής διά 
π.αραδόσεως τών όπλων σωτηρίας βροντοφωνούντες έν αγανακτήσει ► 
«'Έλληνες οντες βαρβάροις δουλεύσομεν ;» Οί 'Έλληνες ήσαν τότε ή |
γνώσις, ή σοφία, οί δέ βάρβαροί ή άμαθία, τό σκότος. Άκατάληπτον |
έφαίνετο τοϊς Μυρίοις, πώς είνέ ποτέ δυνατόν ή γνώσις νά δουλεύη | 
τή άγνοίομ ή σοφία νά θέραπεύν) τήν άμαθίαν. |
' Καί ού μόνον τά σοφώτερα έθνη άρχόυσιν άείποτε τών άμαθεστέ- t&Ε-
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ρων, άλλά καί αύτά τά σοφά ποτέ ύπάρξαντα άμελήσαντα ύστερον 
καί άσοφα γενόμενα καθίστανται’δούλα τών πρότερον μέν δι’ άμαθίαν 
ύπ’ αύτά διατελεσάντων, νύν δέ διά θεραπείαν τής γνώσεως σοφω- 
τέρων εαυτών γενομένών. Ή αλήθεια αύτη. ούδεμιάς χρήζει λεπτομε- 
ρεστέρας έξηγήσεως. Δύναται πάς τις κρατών αύτήν έν νφ καί.δια- 
τρέχών διά τής μνήμης τήν ιστορίαν τών έθνών νά κατίδη τό κύρος 
αύτής.

"Οτ’ έπεκρεμάσθη έπί τήν Ελλάδα ό μέγας άπό τής ’Ασίας κίν- 
. δυνος, φιλοσοφώτεροι τών λοιπών Ελλήνων ήσαν άναμφισβητήτως 

οί ’Αθηναίοι, ήκιστα δέ φιλόσοφοι οί Θηβαίοι. Καί όμως οί άφιλό- 
. σοφοί Θηβαίοι τό ίδιον συμφέρον διώκοντες τά ρ<^στα καί ωφελιμό
τατα . έαυτοΐς προείλοντο καί προσετέθησαν τω μεγάλφ βασιλεΐ, οί 
δέ φιλόσοφοι ’Αθηναίοι εις πανελλήνιον περιωπήν ύπο τής φιλοσοφίας 
έξαρθεντες πάντα τά ίδια αύτών άποβαλόντες άγαθά καί τήν ζωήν 
αύτήν εις ούδέν λογισάμενοι έκινδύνευσαν ύπέρ τών Ελλήνων άπάν- 
των. "Οτε δέ πάλιν πρό τής έν Πλαταιαϊς μάχης προύτεινεν αύτοΐς 
δ Μαρδόνιος «τήν τε πόλιν αύτοΐς άναστήσειν καί χρήματα πολλά 
δώσειν καί τών Ελλήνων κυρίους καταστήσειν», έάν μή μετάσχωσι 
τού πολέμου, οί φιλοσοφούντες ’Αθηναίοι δέν προείλοντο τά ίδια τών 
κοινών τής Ελλάδος· συμφερόντων, άλλά καταφρονητικός άπορρί- 
ψαντες τάς ώφελιμωτάτας τού Μαρδονίου προτάσεις προύτίμησαν 
νά μένωσι πένητες μέν καί άστεγοι, άλλ’ εχοντες τήν ήδεΐαν συναί- 
σθησιν ότι προύκινδύνευσαν τής τών Ελλήνων ελευθερίας.

"Οτε δ’ έξελιπε τάς ’Αθήνας τό μεγαλουργόν τής φιλοσοφίας πνεύμα, 
καί παρεισεφθάρησαν τά κακόζηλα τής ίδιωφελείας σκέμματα τών 
Σοφιστών, ούτε ή κτηθεΐσα δόξα, ούτε αί μεγάλαι δυνάμεις, ούτε 
ή φυσική των ’Αθηναίων υπεροχή έδυνήθη νά σώσν) τούς ηγεμόνας 
τής Ελλάδος άπό τής*  παντελούς καταστροφής.

Αύτοί δ’ούτοι οί άναξίως Ελλήνων μηδίσαντες Θηβαίοι μετά μίαν 
εκατονταετηρίδα, δτε τό θειον τής φιλοσοφίας πνεύμα ήρξατο νά 
διαπνέη αύτούς, δτε ή φιλοσοφία έκίνει τήν μεγάλην διάνοιαν καί 
έθέρμαινε τήν λεοντώδη καρδίαν τού στρατηγού αύτών, κατέθραυον 
τάς άνικήτους τών Λακεδαιμονίων παρατάξεις καί ένεπίμπλαντο 
τηλικαύτής φιλοτιμίας καί φρονήματος, ώστε ούδέν επίγειον άγαθόν 
έθεώρουν άντάξιον τής δόξης τού ήγεΐσθαι τής 'Ελλάδος. Καί εικό
τως, διότι όπου άν άψηταιή φιλοσοφία φύσεως ανθρώπινης, δσον καί 
άν εΐνε αύτη ταπεινή, θά έξυψώσν) καί θείου πυρός αύτήν. θά πλή
ρωσή.
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’Ελλήνων κα'ι St’ αύτών κατέλυε τήν παντοδύναμον τοΰ μεγάλου Κό
ρου καί τοΰ Δαρείου κληρονομιάν και έξέτεινε την δόξαν τών ελλη
νικών οπλών μέχρι τοΰ Γάγγου, έν ποίφ στρατοπέδω τών διαμαχο- 
μενων - εύρίσκετο ή φιλοσοφία ;

"Οτε «παρά τάν εύυδρον άκτάν 'Ιμέρα» οί τοΰ Δεινομένους παϊδες, 
Γέλων και Θηρών, «ύμνον έδέξαντο άμφ’ άρετά» κατατροπώσαντες 
τον Άμίλκαν μετά τών 30 αύτοΰ μυριάδων πολεμιστών, μετά τίνων 
εΐργάζετο η φιλοσοφία ;

"Οτε δ Αφρικανός και Νομαντΐνος Σκιπίων έδόξαζε τά ρωμαϊκά 
δπλα καί παρέδιδεν είς την ‘Ρώμην επαρχίας κράτη αρχαία και ι
σχυρά, παρά τίνι τών διαγωνιζομένων θά συνήντά τις τόν στωϊκόν 
φιλόσοφον Παναίτιον ;

"Οτε ό Άριστόνικος έλάμβανε τό ούρανόμηκες έκεϊνο ύψος, ϊν’ άν- 
τιμετρηθη πρός την κοσμοκράτειραν 'Ρώμην, καί συνέτριβε μεταξύ 
Σμύρνης καί ’Ελαίας τούς φοβερούς αύτης λεγεώνας, ποϊός παρεϊχεν 
εις την μικράν αύτοΰ στρατιάν την άπαράμιλλον έκείνην ανδρείαν ; 
Βεβαίως ή στωϊκή φιλοσοφία, ήέμπνεύσασα είς τόν Άριστόνικον καί 
τούς περί αύτόν την ύψηλήν κα’ι φιλάνθρωπον Ιδέαν νά ίδρύση την 
Ήλιούπολιν, ήτοι πολιτείαν έπί της έλευθερίας., τών ανθρωπίνων δι
καίων, της ΐσότητος καί άγάπης έδραζομένην, ήτις Omnibus patet, 
omnes admittit, omnes invitat, ingenuos, libertinos, servos,, 
reges, exules. non eligit domum nec censum, nudo homine 
contenta est (Seneca de Benef. Ill, 18).

Τίς έπλήρου την ψυχήν τοΰ Κικέρωνος τηλικούτου φρονήματος, 
ώστε νά καταφρονΤί τών πανταχοΰ κατά της ζωής αύτοΰ ίσταμένων 
ύπό τοΰ Κατιλίνα παγίδων ύπέρ της διασώσεως της πολιτείας ;

Τίς έπληρου τήν καρδίαν τών Γράκχων τηλικαύτης τόλμης καί 
φιλανθρωπίας, ώστε νά άναλάβωσιν ύπέρ της μεταρρυθμίσεως τοΰ 
ρωμαϊκού πολιτεύματος αγώνα, ού έγ,ίνωσκον, ότι Θά ^πιπτ.ον θύμιατα;

Έν ταΐς μάχαις οί μέν άφιλόσοφοι τών βαρβάρων άρχοντες εύρί- 
σκοντο ήσφαλισμένοι έν τω μέσω τοΰ στρατεύματος, οί δέ τών φι- 
λοσοφούντων Ελλήνων ήγεμόνες έμάχοντο έν ταΐς πρώταις τάξεσι. 
Ποιος λοιπόν γινώσκει νά καταφρονη τών κινδύνων ή φιλοσοφία, ή ή 
βαρβαρότης ;

Έάν έπισκοπήσωμεν τά μεγάλα τών Γάλλων καί Γερμανών στρα
τόπεδα κατά τό 1870, ποΰ θά εΰρωμεν τούς φιλοσοφοΰντας, έν 
τρις ένδόξοις νικηταϊς ή έν τοΐς δι’ έ'λλειψιν ζωμού έθελοκακοΰσιν ;
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Φιλόσοφος ήτο Ζήνων δ Έλεάτης, δστις ύπέρ τής έλευθερώσεως 

τής ιδίας πατρίδος κατά τοΰ τυράννου συνομόσας καί κατά τήν πρά- 
ξιν άτυχήσας έρρίφθη είς τό δεσμωτήριον καί έβασανίζετο, ΐνα έξ- 
είπη τούς συνενόχους, δ δέ, ϊνα μή ύπό τών άλγηδόνων ήττηθε'ις 
άτιμάση τήν φιλοσοφίαν, άποτραγών τήν γλώσσαν άπέπτυσεν-είς τό 
πρόσωπον τοΰ τυράννου.

Φιλόσοφος ήτο δ μέγας Άρχύτας δ παρά τοΐς πολλοΐς έπί πάση 
άρετη θαυμ,αζόμενος, δ έπτάκις στρατηγήσας’καί ούδέποτε ήττηθείς.

Μετά φιλοσόφων συνέζη καί φιλοσοφικοΰ έξάρματος με^τεΐχον οΐ τε 
λόγοι καί αί πράξεις τοΰ άπό τοΰ βήματος.άστράπτοντος καί βρον- 
τώντος καί συγκυκώντος τήν Ελλάδα ολυμπίου Περικλεούς. Τής 
νέας έν τη φιλοσοφώ αρχής τοΰ Άναξαγόρου, δτι νοΰς έστιν δ τό 
πάν διακοσμήσας, έμφορηθεϊς δ Περικλής διενοήθη νά έφαρμόση αύ
τήν έν τ^ πολιτική καθιστών νοΰν καί διακοσμητήν' τής όλης Ελ
λάδος τάς ’Αθήνας.

Φιλόσοφος ήτο δ πάν τών Θηβών τό μεγαλεΐον έν τη μεγάλη αύ
τοΰ ψυχί έγκλείων Επαμεινώνδας.

Φιλόσοφος ήτο δ Μέλισσος δ ένδοξος τών Σαμίων ναύαρχος, δ 
τφ 442 έν ναυμαχίγ τόν άήττητον Περικλέα νικήσας.

‘Η φιλοσοφία έγαλούχησε καί έξέθρεψε τόν άνδρειότατον τών Ελ
λήνων, τόν άνά τήν ’Ασίαν καί ’Αφρικήν τόν έλληνικόν πολιτισμόν 
έξαπλώσαντα.

Τής φιλοσοφίας ίερεύς καί μυσταγωγός ήτο δ Μάρκος Αύρήλιος- 
αύτής Φριδςρίκος ό μέγας- αύτής τρόφιμοι ήσαν τά εύγενή τής 
Κορνηλίας τέκνα. Καί ΐνα κατ’ Έμπεδοκλέα εϊπω :

έστιν ανάγκης χρήρια, θεών ψήφισμα παλαιόν, 
άίδιον, πλατέεσσι κατεσφρηγισμένον δρκοις, 

ΐνα ή γνώσις πάντων κρατή, πάντων άνάσση, πάσι σημαίνη, πάντων 
θεμιστεύη.

Πάντες οί άξιάγαστοι καί πολυύμνητοι έν.τη ιστορία πολιτικοί 
χαρακτήρες είνε τρόφιμοι τής φιλοσοφίας.' Πάσαι αί θαυμασταί καί 
τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου είς βάθος συγκινοΰσαι ή τήν φαντασίαν αυ- , 
τοΰ ε’ις άκρον έξάπτουσαι πολίτικα! πράξεις ύπ’ άνδρών φιλοσοφούν- 
των έπράχθησαν. Οί άνδρειότατοι, οί έγκρατέστατοι, οί σωφρονέ- 
στατοι, οί φιλανθρωπότατοι, οί έπινοητικώτατοι, ένί λόγω οί τε
λειότατοι τών ανθρώπων άνήκουσιν είς τούς τροφίμους τής φιλοσο
φίας. Πάσαι αί μετ’ εύλογιών καί έγκωμίων ύπό τής ιστορίας μνη- 
μονευόμεναι άρχαΐ εινε άρχαί άνδρών φιλοσοφούντων.
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*0 τύραννος τίς Κορίνθου Περίανδρος, ό αΐσυμνήτης τίς Μυτιλήνης 
Πιττακός, ό τίς τών Άκραγαντίνων δημοκρατίας προστάτης Εμπε
δοκλής, ό νομοθέτης τών 'Αθηναίων Σόλων, ό προστάτης της τών 
’Αθηναίων δημοκρατίας Περικλής, δ ’Αλέξανδρος, δ Μάρκος Αύρήλιος, 
δ Φρεδερίκος δ μέγας, ήσαν σοφοί ή της φιλοσοφίας τρόφιμοι. Συνε- 
λό.ντι δ’ε’ιπεΐν, δ,τι κέκτηται της άνθρωπότητος ή ιστορία μέγα, ο,τι 
υψηλόν, δ,τι θειον, τίς φιλοσοφίας είνε καρπός αγλαός. Θά ήτο δ’ 
άνάγκη ν’ άνελίξω ένώπιον ύμών πάσαν της φιλοσοφίας την ιστο
ρίαν, ΐνα δείξω πάντας τούς άνεκτιμητους αυτής θησαυρούς, πάντα 
τά ύπέρ τ^ς τελειώσεως τοΰ άνθρώπου τρόπαια αύτης.

Ή κατηγορία άρα, δτι ή φιλοσοφία ταπεινοί καϊ εκφαυλίζει τούς 
χαρακτήρας άποδεικνύεται έκ τίς ιστορίας τόσον άδικος, ώστε άνά- 
λογον κατά .την άδικίαν έχει έν τή ΐστορίιγ μόνην την κατηγορίαν, 
δτι δ Σωκράτης διέφθειρε τούς νέους.

Ή κατηγορία αύτη δέν εινε μόνον ίστορικώς άσύστατος, άλλά 
καϊ λογικώς έσφάλμένη.

Τό ύπέρ πατρίδος, ύπέρ πατρφων ιερών, ύπέρ τών ιερών τών προ
γόνων θηκών έθέλειν άποθνήσκειν καϊ πάσαν θυσίαν ύπομένειν έξαρ
τάται έκ τίς .έννοιας, ήν έχει τις περϊ τών πραγμάτων τούτων. Όσφ 
ύψηλοτέραν έ'χει τις έ'ννοιαν περϊ τών περιεχομένων τούτων τίς έν
νοιας πατρίδος, τοσόύτφ ’ισχυρότερα θά εινε καϊ η πρός την πατρίδα 
άγάπη αύτοΰ, τοσούτφ προθυμότερον θά προσφέρη εαυτόν θυσίαν ε’ις 
τόν ιερόν τίς πατρίδος βωμόν. Ή πρός την πατρίδα άγάπη καϊ εθε
λοθυσία μετρεϊταί άρα τώ μέτρφ της γνώσεως της έννοιας αύτίς.

’Αλλά τίς άλλος πλήν τής φιλοσοφίας παρέχεται σαφή καϊ καθα
ρήν την γνώσιν τών εννοιών τούτων ; Τίς ποτ’ έδυνηθη νά έ’ίπτ) περϊ 
αύτών σεμνότερα καϊ με^αλειότερα καϊ συγκινητικώτερα τών φιλο
σόφων ; Τίς ποτέ έφάνη προθυμότερος τών φιλοσόφων νά καθαγιάσγ 
την ύπέρ πατρίδος διδασκαλίαν αύτοΰ διά τοΰ ίδιου αίματος ; Τίς 
ποτέ έ'πεσεν έν τοϊς πεδίοις της μάχης ευτυχέστερος καϊ μακαριώ- 
τερος έκείνων, οΐτινες φιλοσοφικήν γνώσιν τοΰ πράγματος εϊχον, ύπέρ 
ού έμάχοντο ; Τίς έξεστράτευσε προθυμότερον τών φιλοσοφικώς περϊ 
πατρίδος διανοουμένων; Τό άπό σκοτεινών άντιλήψεων δράν.καϊ μά- 
χεσθαι παρέχει μέν πως θράσος καϊ αυθάδειαν, άλλά μόνον έφ’ δσον 
τά πράγματα εύροοΰσι, μετατρέπεται δέ είς την αντίθετον δειλίαν 
καί παντελή άδυναμίαν εύθύς ώς προσκόμματα καϊ δυσχέρειαι άνα- 
φανώσιν. Ό Λεωνίδας καϊ οί τριακόσιοι έν Θερμοπύλαις έχοντες φι- 
λοσοφικήν γνώσιν τίς αποστολής αύτών, δτι δηλα δη τή πατρίδι 
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έγεννήθησαν, δτι δι’ αύτήν ζώσι καϊ ότι τό ύπέρ αύτίς έν παρα
τάξει γενναίως άποθανεΐν είνε ό λαμπρότατος καϊ πρεπωδέστατος 
άνδρΐ Σπαρτιάτη κόσμος, αύτός μέν προσφέρει έαυτόν καϊ τούς τρια- 
κοσίους ολοκαύτωμα ε’ις την πίστην τών νόμων τής πατρίδος τηρη- 
σιν, τούς δέ μεθ’ έαυτοΰ όντας λοιπούς "Ελληνας ώς μή ύποχρέους 
είς ταύτας τάς φιλοσοφικάς τοΰ σπαρτιατικού πολιτεύματος άρχάς, 
άπέπεμψεν, ΐνα καϊ αύτοϊ κατά την Ιδίαν περϊ πατρίδος φιλοσοφίαν' 
ύπέρ τίς Ελλάδος άποθάνωσιν.

Οί Σπαρτιάται κατά τόν β' μεσσηνιακόν πόλεμον (645 — 628) 
ήττώντο ύπό τών Μεσσηνίων, διότι την άνδρείαν αύτών δέν έθέρμαι- 
νεν ούδέ διεφώτιζε καθαρά καϊ διαυγής τοΰ έ'ργου αύτών άντίληψις. 
Άλλ’ δτε έλθών έκ τίς Άττικίς δ Άφιδναΐος Τυρταίος άνέλυσε καϊ 
διεσάφησε φιλοσοφικώς την έννοιαν της πατρίδος, δτε έζωγράφησεν 
αύτοΐς διά χρωμάτων ζωηροτάτων την στυγεράν δουλείαν καϊ τά 
δεινά αύτης έπακόλουθα διά θαυμαστής φιλοσοφικής άναλύσεως, δτε 
έδίδαξε τάπρός την πατρίδα καθήκοντα πάντων καϊ τά τίς άκμαίας 
νεανικής ήλικίας πρός την γεροντικήν, οί πρότερον νικηταϊ μετετρά- 
πησαν είς ήττημένους καϊ οί πρότερον ήττημένοι άπέβησαν περιφα
νέστατοι νικηταί. Δέν ησαν οί αύτοϊ Σπαρτιάται καϊ πρότερον ; ούχί' 
διότι πρότερον ήσαν γενναία μέν .και δραστήρια, άλλά τυφλή καϊ 
άόμματος μάζα, διότι έστερεΐτο τοΰ θείου έκείνου πυράς, τοΰ ζωο- 
γονοΰντος τήν άψυχον ύλην έλειπε τό θειον φώς τό περιλάμπον καϊ 
διαφωτίζον καϊ διαυγάζον καϊ φωτεινά καθιστών πάντα, έλειπεν έν 
μιή λέξει ή φιλοσοφία, ή φιλοσοφική διανόησις. '[-Τ γνώσις λοιπόν 
παρέχει ψυχήν ε’ις τά άψυχα σώματα, ή γνώσις όμματοΐ τάς τυφλάς 
δυνάμεις, ή γνώσις διαφωτίζουσα τά φοβερά σκότη-καθοδηγεί τόν 
άνθρωπον διά φωτεινοτάτων καϊ θελκτικωτάτων οδών, ή γνώσις θερ
μαίνει καϊ ζωογονεί τήν ψυχράν καϊ άδρανί ύλην. Της δέ πανσθενοΰς 
γνώσεως πάροχος είνε ή φιλοσοφία.

Οΐουδήποτε φιλοσοφικού συστήματος οπαδός και άν εινε δ. πολί-, 
της,, αύτός θά τρέφη μείζονα στοργήν πρός τήν πατρίδα, θά εινε έτοι- 
μότερος πρός θυσίας, θά προσφέρη πολυτιμοτέρας ύπηρεσίας ή δ άφι- 
λοσόφητος. ,

Έάν είνε της-πλατωνικής φιλοσοφίας οπαδός, επειδή δ υλικός καϊ 
φθαρτός ούτος κόσμος είνε άπότυπον τοΰ νοητού καϊ άφθάρτου,έπειδή 
δ άνθρωπος δι’’ιδίαν άμαρτίαν έξέπεσεν ένταΰθα έκ τοΰ θείου έκείνου 
κόσμου καϊ οίονεϊ έν ειρκτή ένταΰθα διατελεΐ, σκοπός αύτοΰ ψιν? 
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ν’ άπαλλαγή τών αισχρών τούτων δεσμών καί γένηται πάλιν τοΰ 
νοητοΰ εκείνου κόσμου πολίτης.

Άλ}.’ ό προβιβασμός ούτος δέν είνε άλλως δυνατός $ διά της έξα- 
γνίσεως τής αυθαιρέτου βουλήσεως διά της τελειώσεως, διά τής θεώ- 
σεως. Αύτη δέ ή τελείωσις καί θέωσις δέν έπιτυγχάνεται άλλως ή 
διά πολιτείας καλώς ώργανωμένης. Ταύτην άρα την πολιτείαν την 
παρέχουσαν ήμΐν τήν κλίμακα τής εις ουρανούς άναβάσεως όφείλομεν 
ώς πολΐται νά ύπερασπίζωμεν διά παντός δ,τι έ'χομεν πολυτιμότα- 
τον. ’Εντεύθεν τά ανυπερβλήτου φιλοπατρίας γέμοντα θεσπέσια έκεΐνα 
ρήματα: «Μητρός τε και πατρός καί τών άλλων προγόνων άπάντων 
τιμιώτερόν έστιν ή πατρΐς καί σεμνότερον και άγιωτερον καί έν μεί- 
ζονι μοίρςε καί παρά θεοΐς καί παρ’ άνθρώποίς^ τοϊς νουν έ'χουσι, καί 
σέβεσθαι δει καί μάλλον ύπείκειν καί θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνου- 
σαν ή πατέρα, καί ή πείθειν ή ποιεΐν & άν κελεύη, καί πάσχειν 
έάν τι προστάττη παθεϊν, ήσυχίαν άγοντα, έάν τε τύπτε.σθαι, έαν 
τε δεϊσθαι, έάν τε είς πόλεμον άγγι τρωθησόμενον ή άποθανούμενον, 
ποιητέον ταΰτα, καί τό δίκαιον ούτω’ς εχει, καί ούχί ύπεικτέον 
ούδέ άναχωρητέον ούδέ λειπτέον τήν τάξιν, άλλά καί έν πολέμφ καί 
έν δικαστηρίω καί πανταχοΰ ποιητέον ά άν κελεύη ή πόλις καί ή 
πατρίς . . . βιάζεσθαι δ’ούχ οσιον ούτε μητέρα ούτε πατέρα, πολύ 
δέ τούτων έ'τι ήττον τήν πατρίδα».

Αύτη ή φιλοσοφία θά ήτο έπιζημία τφ ήμετέρφ έ'θνει ; Άλλ’ ί'σως 
ή Περιπατητική ! ίδωμεν.

’Εγγενής τη άνθρωπίνη φύσει είνε, λέγει ό Αριστοτέλης, ή δίω- 
ξις τής εύδαιμονίας. Πάσα άνθρωπίνη κίνησις κάί ένέργεια σκοπόν 
έχει τήν ευδαιμονίαν. Άλλά τί είνε αύτη ή άνθρωπίνη φύσις; Είνε 
ζωή τις*  αύτη δέ ή ζωή είνε ψυχής ένέργεια καί πράξις μετά λόγου*  
ή δέ τελειότης καί τό κάλλος τής ζωής ταύτης είνε ή ευδαιμονία, 
τελειοΰται δέ αύτη διά τής άρετής. Τό άκρον άρα αγαθόν τώ άν- 
θρώπφ εινε ή άρετή*  διότι δι’ αύτής τελειοϊ τήν φύσιν αύτοΰ καί έξι— 
κνεΐται είς τόν σκοπόν αύτοΰ; τήν ’ευδαιμονίαν. Έπειδή δέ ή ένέρ- 
γεια είνε διττή θεωρητική καί πρακτική, διττή θά είνε καί ή άρετή, 
δι’ής ή ένέργεια τελειοΰται, ήτοι θεωρητική τε καί πρακτική*  καί 
ή μέν θεωρητική ένέργεια εινε τό. άριστον καί ήδιστον καί αποτελεί 
τό πολυτιμότατον μέρος τής ευδαιμονίας, ή δέ πρακτική ή ήθικη 
άρετή τό δεύτερον ουσιώδες· αύτής μέρος (Τσελλ. Σύνοψις τής ΐστ. 
τής έλλ. φιλοσοφίας 177).

Μάτήν άρα θά ζητώμεν ύπό τής φύσεως ήμών έλαυνόμενοι τήν 

εύδαιμονίαν*  ούδαμοΰ θά εύρωμεν αύτήν, έάν μή πρότερον κατορ- 
θώσωμεν τάς άρετάς.ταύτας. Έάν άρα θέλωμεν νά γενώμεθα εύδαί- 
μονες, άνάγκη νά καταστήσωμεν έαυτούς σώφρονας, σοφούς,-ανδρείους, 
φίλους, ευσεβείς κτλ. Ταύτας δέ τάς άρετάς ούτε άλλοθι' που έ'ξω 
τής άνθρωπίνης κοινωνίας δύναται' τις νά προσκτήσηται, ούτε άλλα
χοΰ που έκτος αύτής δύναται ν’ άσκήση καί είς τελειότητα προα- 
γάγη. Άλλά πασών τών κοινωνιών τελειότατη ’εινε ή πολιτεία, ή 
πατρΐς. Ο ζητών άρα νά συλλαβή την ύπό τής φύσεως αύτοΰ διω— 
κομενην ευδαιμονίαν οφείλει νά μάχηται ύπέρ τής πατρίδος άνδρειό- 
τατα, να συμπάσχη τοϊς παθήμασι καί νά συγχαίρη ταϊς εύπραγίαις 
αυτής*  διότι έν αυτή δύναται νά άσκηθή καί τελειωθή ή άρετή*  έν 
αυτή δύναται ή άνδρεία νά παραγάγη Άλεξάνδρους καΓ’Επαμεινών
δας, η φιλία Δάμωνας καί Φιντίας, Όρέστεις καί Πυλάδας, ή σω
φροσύνη Άν-ίισθένεις, ή ευσέβεια Σωκράτας· έν αύτή πάσα άρετή 
δύναται νά φθάση είς τήν ύψίστην αύτής τελειότητα.

Μία και μονή άρα πρός την εύδαιμονίαν φέρει οδός, ή τελεία άρετή, 
τελειοΰται δέ ή άρετή έν τή πολιτείικ. Εντεύθεν εύκόλως κατανοοΰ- 
μεν τον μέγιστον τοΰ Άριστοτέλους ύπέρ τής άρετής ένθουσιασμόν, 
την άπειρον προς αύτήν τιμήν καί τόν έξαίσιον εις αύτήν ύμνον.

Άρετά, πολύμοχθε γένει βροτείω,
• θήραμα κάλλιστον βίω,

σάς πέρι, παρθένε, μορφάς
καί θανεΐν ζαλωτδς έν Έλλάδι πότμος
καί πόνους τλήναι μαλέρούς άκάμαντας· 
τοΐον έπεί φρένα βάλλεις 
ά’ρπυν ές αθάνατον χρυσου τε κοείσσω 
καί γανέων μαλακαυγήτοιό θ’ ύ'πνου· 
σεΰ δ’ ένεχ’ ού’κ Διδς Έρακλέης Λήδας τε κούροι 
πολλ’ άνέτλαν σάν έπ’ έ'ργοις 
αναγορεύοντες δύναμιν.
σοΐς δέ πόθοις Άχιλεύς Αίας τ’ Άίδαο δόμους ήλθον- 
σάς δ’ ένεκεν φιλιού μορφάς Άταρνέος έ'ντροφος άελίου χήρωσεν αύγάς*  
τοιγάρ αοίδιμος έ'ργοις, αθάνατόν τέ μιν αϋξήσουσι Μουσαι 
Μναμοσύνας θύγατρες,Διδς ξενίου σέβας άσκοΰσαι φιλίας τε γέρας βεβαίου.

Είνε ή φιλοσοφία αύτη έπιβλαβής τφ ήμετέρφ έθνει ; Άλλ’ ί'σως 
ή τών Στωϊκών. ’Ίδωμεν.

Κατά τούς Στωϊκούς φιλοσοφία εινε άρετής άσκησις. Διά τής ά
ρετής καθίσταται ό άνθρωπος άνεξάρτητος καί εύδαίμων. Καί αύτήν 
τήν γνώσιν διά τήν αρετήν έζήτουν οί Στωϊκοί. Έάν έ'χγι ό θεωρητι
κός βίος άξίαν τινά, αύτη είνε, οτι προάγει τόν ηθικόν βίον. Γνώσις 
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καϊ ήθικότης, φιλοσοφία καϊ άσκησις αρετές, σοφός καϊ ένάρετος 
θεωρούνται ταυτοσήμαντα. (Τσελλ. Συνοψ. ίστορ. τής έλλ. φιλοσ. 
σελ. 195).

Τφ ζφφ πάντων οίκειότατον είνε ή σύστασις αύτοΰ καϊ ή ταύτης 
συνείδησις· πρώτη δέ δρμή αύτοΰ είνε ■/) έπϊ το τηρήσαι έαυτο η, ως 
νΰν λέγομεν, ή προς αύτοσυντηρησίαν. Ο άνθρωπος έπειδη μετεχει 
τής καθαρωτάτης καϊ εύγενεστάτης μοίρας τοΰ θειου πυρος, ητιςκα- 
τέπεσεν έκ τοΰ αίθέρος κατά την πρώτην τών ανθρώπων σύστασιν, 
εινε φύσις λογική.· τό οίκειότατον αύτφ εινε ή λογική αύτοΰ σύ- 
στασις καϊ ή ταύτης συνείδησις, πρώτη δέ ορμή ή επι το τηρήσαι 
τήν λογικήν αύτοΰ ύπαρξιν. Τέλος άρα τφ ανθρώπω είνε τό ζην 
συμφώνως πρός ταύτην τήν' λογικήν αύτοΰ φυσιν' τοΰτο δε είνε το 
κατ’ αρετήν ζην' τό δέ κατ’ αρετήν ζην είνε ή ευδαιμονία.

’Επειδή έκ πάντων τών ζφων μόνος ό άνθρωπος άτε λογικος ων 
νοεϊ τόν διά παντός τοΰ κόσμου διήκοντα λόγον καί ανευρίσκει, οτι 
έν πάσι τοΐς δμοίοις αύτφ άνθρώποις ένοικεϊ δ αυτός θείος λογος, η 
κατά λόγον ένέργεια, ήτοι ή άρετή αύτοΰ είνε άρα διττόν τι, το 
ύποτάσσεσθαι καϊ άκολουθεΐν τοΐς νόμοις τής φύσεως και το εχειν 
φυσικήν τήν ορμήν πρός κοινωνίαν.

Ουτω δ’ έχομεν δύο βλαστούς, έκ τής αύτής κοινής ρίζης, ων οί 
γενναίοι καρποί εινε τοΰτο μέν χαρακτήρες ιδιωτικοί αξιοθαύμα
στοι, τοΰτο δέ χαρακτήρες πολιτικοί μέγιστοι.

‘Η μέν αρχή τής Στοάς, ότι εύδαιμονία τοΰ ανθρώπου είνε τό ένερ- 
γεϊν συμφώνως πρός τε τόν έν έαυτφ καϊ τον έν τφ παντι λογον, κα- 
θίστησιν αύτόν ανεξάρτητον παντός έξωτερικοΰ, στρεφει αυτόν προς 
εαυτόν καί ποιεί νά ζητή έν έαυτφ, έν τή άρετή αύτοΰ, την ευδαι
μονίαν καί νά θεωρή αύτάρκη τήν αρετήν πρός ευδαιμονίαν. Οθεν 
αίρεται δ τής Στοάς οπαδός ΰπεράνω των ανθρωπίνων αγαθών επι 
τοσοΰτον, ώστε νά μή θεωρή αγαθά μήτε τήν ήδονήν, μήτε τόν πλού
τον, μήτε τήν ίσχύν., μήτε τήν ευδοξίαν, μήτε την ευγενειαν, μήτε 
τό κάλλος, μήτε τήν ύγίειαν, μήτε αύτήν την ζωήν καϊ τά έναν- 
τία δέ τούτοις, οίον πενίαν, άδοξίαν, άγένειαν, πονον, ασθένειαν, νό
σον καί αύτόν τόν θάνατον νά μή θεωρή κακά. Αγαθά είνε τφ Στωί- 
κφ μόναι αΐ άρεταί, κακά δέ μόναι αί κακίαι. Καϊ αί μέν αρεται 
εινε έπιστήμαι, αί δέ κακίαι άγνοιαι.

Τό λογικώς νοεΐν καϊ λογικώς βούλεσθαι, τήν κατά λόγον νόησιν 
καϊ τήν κατά λόγον βούλησιν θεωρεί ή Στοά ουτώ στενώς συνύεδε-: 
|7,ένα, ώστε οί αρχηγοί αύτής άμφιγνοοΰσι ποΰ να θεσωσι το κεν- 

τρον τής βάρους, έν τή κατά λόγον νοήσει ή έν τή κατά λόγον 
βουλήσεΓ διό δ μέν Ζήνων ρίζαν πασών τών άρετών θεωρεί τήν φρό— 
νησιν, δ δέ Κλεάνθης τόν τόνον ή τήν ίσχύν τής ψυχής καϊ δ Χρύ
σιππος τήν σοφίαν. ’Εντεύθεν· μέν ώς άπό κοινής πηγής πηγάζουσιν 
αί πρώται άρεταί, ή φρόνησες, ή άνδρεία, ή δικαιοσύνη, ή έγκράτεια- 
έκ δέ τής άγν,οίας αί πρώται κακίαι, ή αφροσύνη, ή δειλία, ή αδι
κία, η ακολασία. Αί άρεταί είνε κατ’ αύτούς άχώριστοι άπ*  άλλή
λων, και ο εχων μίαν έ’χει πάσας καϊ δ κατά μίαν πράττων κατά · 
πάσας πράττει· «είνε γάρ αύτών τά θεωρήματα κοινά· τόν γάρ ένά- 
ρετον θεωρητικόν τ’ είναι καϊ πρακτικόν τών ποιητέων τά δέ ποιη- 
τεα και αίρετεα έστϊ καί ύπομενητέα καί έμμενητέα καϊ άπονεμητέα' 
ώστε ει τά μ.έν αίρετικώς ποιεί, τά δέ ύπομενητικώς, τά δέ άπονε- 
μητικώς, τά δέ έμμενητικώς, φρόνιμός τ’ έστι καϊ ανδρείος καϊ δί
καιος και σωφρων». Ούτε άρα τέλειος άνήρ είνε δ μή πάσας έ’χων τάς 
αρετας, ουτε .πράξις τελεία δύναται νά όνομ-ασθή ή μή κατά πάσας 
τάς άρετάς πραττομένη. Ή άρετή εινε recta ratio ή .animus qUO- 
dammodo 8e hahens, είνε τόνος, ισχύς καί κράτος τής ψυχής, εινε 
δύναμις τής βουλήσεως έπϊ τής φρονήσεως στηριζομένης. Ούτε άρετή · 
χωρίς έπιστήμης, ούτε έπιστήμη άνευ αρετής δύναται νά νοηθή. ’Ε
νάρετος είνε ή πράξις ούχϊ όταν είνε καθ’ έαυτήν καλή, άλλ’ όταν 
πηγάζνι έξ αγαθής βουλήσεως· voluntas est quae apud nos ponit

• officium (Sen. Benef. VI, 3). ’Αληθής δ έ καθηκόντων έκπλήρω- 
σις εινε μόνη ή έκ τελείού ήθικοΰ χαρακτήρος έκπηγάζουσα (Zeller, 
Die Phil. d. Gt. IV, 245). ’Αρετής καί κακίας ούδέν παραδέχον
ται μεταξύ. "Ωσπερ τό ξύλον είνε ή ορθόν ή στρεβλόν, ·οΰτως άνάγκη 
νά είνέ τις ή δίκαιος ή άδικος. Πάν άγαθόν είνε έν τη άκρότητι αύ
τοΰ αιρετόν,'καϊ ούτε άνεσιν, ούτε^έπίτασιν έπιδέχεταΐ" «πάν γάρ 
ψεΰδος επίσης ψεύδος συμβέβηκε- πάντα γάρ έ'στι τέλεια, δι’ όπερ 
ούτ’ έλλείπειν, ούθ’ύπερέχειν δύναιτ’ άν άλλήλων». "Οπως ή αλή
θεια δέν επιδέχεται βαθμούς, ούτοχς ούδ’ έν τφ ψεύδει, ούδ’ έν τή ά
πατη, ούδ’ έν τφ άμαρτήματι χωρεΐ τό μάλλον καϊ ήττον. «Καί γάρ 
δ εκατόν σταδίους άπέχων Κανώβου κα'ι δ ένα, έπίσης ούκ εΐσϊν έν 
Κανώβφ» (Διογ., VII, 120 πρβλ. καί Πλουτ. περί τών κοιν. ένν. X, 
4). Ό ένάρετος ή σοφός — διότι άρετή καϊ σοφία ταύτόν — εϊνε 
σκεύος τελειοτητος· . διότι τή μέν φρονήσει αύτοΰ έπεται εύβουλία 
καϊ σύνεσις, τή δέ σωφροσύνη εύταξία καϊ κοσμιότης, τή δέ δικαιο
σύνη ίσότης καί εύγνωμοσύνη, τη δέ άνδρείιγ άπαραλλαξία καί εύ- 
τονία. Μόνοι δέ οί ένάρετοι ή σοφοί εινε έλεύθεροι, πάς δ’ ά'φρων δοΰΣ 

ΐ
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λος. Αύτοϊ μόνοι είνε άνδρεΐοι, απαθείς, άτυφοι, αυστηροί, άκίβδη- 
λοι, φυλακτικοί τοϋ έπϊ τό βέλτιον -αύτούς παριστάναι, άπλαστοι, 
άπράγμονες πρός τό πράττειν παρά τό καθήκον, θείοι, έχουσι γάρ έν 
έαυτοΐς οΐονε'ι Θεόν, θεοσεβείς, δσιοι, δίκαιοι, μόνοι ίερεΐς" μό- 
νοι αύτοϊ σέβονται έν δεύτερέ μ.οίρα μετά τούς θεούς τούς γονείς κα'ι 
αδελφούς, έχουσι την πρός τά τέκνα φιλοστοργίαν φυσικήν. Ό σοφός 
ποιεί πάντα- καλώς και τών σοφών είνε πάντα. Αύτοϊ μόνοι εινε ώ- 
ραϊοι, διότι ή αρετή μόνη είνε αληθώς όιραία καί αξιέραστος· αύτοϊ 
μόνοι ώς άνενδεεΐς καϊ τά πνευματικά άγαθά κεκτημένοι εινε πλού
σιοι καϊ ευτυχείς· αυτοί μόνοι βασιλείς, στρατηγοί, κυβερνήται, αύ- 
το'ι μόνοι ρήτορες, ποιηταί, προφήται, αύτοϊ επιδεκτικοί ευγνωμο
σύνης, αγάπης, φιλίας «αί ένί λόγφ δ σοφός είνε δ άπλώς τέλειος, 
δ άπλώς απαθής καί άνενδεής, δ άπλώς ευτυχής.

Ούτω δέ χωρούσα αίρεται ή Στοά είς άπρόσβατα ηθικά ύψη. 
Άπό δέ τοϋ ηθικού τούτου ύψους έπϊ τούς ανθρώπους άποβλέποντες 
οί αρχηγοί αύτής τηλικαύτην εύρίσκουσι τήν τούτων άδυναμίαν πρός 

. τοιαύτην έξαρσιν, ώστε δ Χρύσιππος ούτε έαυτόν άποφαίνει σπου- 
• δαΐον, ούτε τινά τών γνωρίμων καί καθηγεμόνων τής σχολής. Καϊ 

αύτόν δέ τόν Σωκράτην καί τόν Διογένην καί τόν Άντισθένην δέν 
παρεδέχοντο ώς έναρέτους, άλλά κατέτασσον αύτούς άπλώς ε’ις τούς 
προκόιίτοντας. .

Ένταΰθα δικαίως άναφωνεϊ ό μέγιστος ιεροφάντης τής ελληνικής 
φιλοσοφίας, έμός δέ τρισέβαστος καί πολυφίλητος γεραρός διδάσκα
λος Zeller: «Ή ένάρετος βούλησις άπεχωρίσθη τοσοΰτον τών τοΰ 
βίου συνθηκών, άπηλλάγη ούτω σαφώς καί καθαρώς τών περιορισμών 
τής φυσικής ύπάρξεως, δ καθ’ έ'καστον άνθρωπος κατέστη ούτω κα
θαρώς δργανον τοϋ καθολικού νόμου, ώστε άναγκαζόμεθα νά έρωτή- 
σωμεν έν τίνι δικαιώματι τοιοϋτον ον δύναταί έτι νά όνομασθή άτο- 
μον, πώς δύναταί νά νοηθή έ'τι ώς άνθρωπος έν άνθρώποις ζών;». 
Ούδέν άρα τό παράδοξον, άν έκ τοΰ βλαστού τούτου τής Στοάς άνέ- 
δραμον οί πολυθρύλητοι έκεΐνοι καί άξιοθαύμαστοι ιδιωτών χαρακτή
ρες, οί ’Επίκτητοι, οί Σενέκαι, οί Κάτωνες καί έν γένει οί άνδρες 
έκεΐνοι, οΐτινες δέν ήθελον νά θεωρώνται ούδέ τοϋ Διός αύτοΰ ύστε
ροι κατά τήν εύδαιμονίαν.

Άλλ’ ίδωμεν νΰν καί τήν έτέραν τής στωϊκής φιλοσοφίας δψιν.
Οί άνθρωποι ώς λογικά δντα άποτελοΰσι λογικόν σύστημα, ού τά 

μέλη, ώς τά τοΰ οργανικού σώματος, εινε πρός μίαν τινά συνεργίαν 
κατεσκευασμένα. Κατανοών δ’ έκαστος, οτι ούχί αίματος ή σπέρμα

τος τοΰ αύτοΰ, άλλά τοΰ αύτοΰ νοΰ καί τής αύτής θείας άπομοίρας 
μέτοχος ών τυγχάνει, άνευρίσκει έαυτόν έν πάσι τοΐς δμοίοις αύτφ 
άνθρώποις, αισθάνεται διά τήν συγγένειαν ταύτην φυσικήν πρός αύ
τούς έλξιν καί άγάπην και κατανοεί, δτι πάντες «γεγόναμεν πρός 
συνεργίαν ώς πόδες, ώς χεΐρες, ώς βλέφαρα, ώς οί στίχοι τών άνω 
καί κάτω όδόντων», καί δτι τό άντιπράττειν άλλήλοις εινε παρά φύ- 
σιν. «Τό μέν ούν προηγούμενου έν τή τοΰ άνθρώπου κατασκευή τό 
κοινωνικόν έστιν» (Μ.Άντων., Τών είς έαυτόν Γ', δ'. Βζ, Ζ', ιγ'.). 
Ή λογικότης είνε άρα κοινωνικότης. Έντεΰθεν ή σφοδρά τοΰ άνθρώ
που πρός κοινωνίαν δρμή. Επειδή λοιπόν πάντα τά λογικά δντα 
κατά κοινόν καθολικόν τής φύσεως νόμον νοοΰσι καϊ πράττουσι καί 
ύπό τοϋ αύτοΰ καθολικού νόμου διορίζονται καί διά τοΰτο άναγνωρί- 
ζουσιν άλληλα. ώς μέλη ένός καί τοϋ αύτοΰ κατά τήν ούσίαν δλου, 
έπεται δτι καθήκον έκάστου είνε τό προτιμήν τών ιδίων σκοπών καί 
συμφερόντων τούς σκοπούς καί τά συμφέροντα τοΰ δλου, τό.ζήν ούχί 
δι’ εαυτό άλλά διά τό κοινόν, διά τήν κοινωνίαν (Cic. de fill. Ill, 
19, 64. Zeller ένθ’άν. 2^4).

Συνειδώς δέ δ άνθρωπος έαυτφ, δτι ή αύτή λογική ψυχή έν πάσι 
τοΐς λογικοϊς ούσιν υπάρχει, σύνοιδε τήν ένότητα ταύτης καί διά 
τοΰτο προσίεται καί άγαπ,ή καί μετά σφοδράς έσωτερικής ορμής φέ
ρεται πρός τά καθ’ έκαστον λογικά δντα καί άσκεΐ δικαιοσύνην καί 
έπιείκέΐαν πρός αύτά. Αισθανόμενος δέ προσέτι, δτι πάσιν ό αύτός 
ορθός λόγος ύπό τής φύσεως έδωρήθη, δτι έπομένως δ αύτός νόμος 
καί τό αύτό δίκαιον αύτοΐς έδόθη, κατανοεί, δτι τό καθήκον αύτοΰ 
είνε νά θεωρή άείποτε ώς σκοπόν πάσης αύτοΰ ένεργείας τό δλον. 
Συγκρίνων δέ πάλιν έαυτόν πρός τά ‘λοιπά δντα καϊ εύρίσκων δτι 
πάντα μέν ταΰτα τών λογικών ένεκα εινε κατεσκευασμένα, ώς καϊ 
έπί παντός άλλου τά χείρω τών κρειττόνων ένεκα,τά δέ λογικά έ'νεκά 
άλλήλων κατανοεί τήν κοινωνίαν αμτών ώς άμεσώτατον πρόσταγμα 
τής φύσεως (Μ. Άντ. αύτ. Ζ', νε'. Zeller αύτ. 286). Δέν δύναταί 
τις άρα νά ζή καθ’ έαυτόν χωρίς νά ζή ύπέρ άλλων. Ούδέποτ’ άρα 
εινε δ σοφός ιδιώτης- nunquam privatum esse sapientem έλεγε 
κατά Κικέρωνα δ Σκιπίων (Tusc. IV, 23, 51).

Πρός τά ζφα διά τήν άνομοιότητα ούδεμίαν σχέσιν δικαίου έχομεν 
(Διογ. VII, 129), ούδέ πρός ήμάς αύτούς (ΓΙλουτ. περί Στωϊκών 
έναντ. XVI. Πρβλ. Zell. αύτ. 286 σημ. 7), μόνον πρός τούς άλ
λους άνθρώπους καί πρός τούς θεούς (Διογ. VII, 119) δυνάμεθα ν’ 
άσκήσωμεν δικαιοσύνην. «Έπϊ τοϋ συνδέσμου τών άνθρώπων καί τής 
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ύπ’ άλλήλων ύποστηρίξεως στηρίζεται δη καί πάσα αυτών ή έπ'ι τής 
φυσεως δύναμις. Μεμονωμένος διατελών δ άνθρωπος θά ήτο το ά- 
σθενέστατον τών πλασμάτων» (Zell. αύτ. 287).

"Οπως, έκαστος· εΐνε μέλος συμπληρωτικόν τοΰ πολίτικου συστή
ματος, ουτω και πάσα πράξις τοΰ άνθρώπου οφείλει νά εΐνε συμπλη
ρωτική ζωής πολίτικης, πρέπει εί'τε προσεχώς είτε πόρρωθεν νά έχη 
την αναφοράν εις τό κοινωνικόν τέλος, εί δέ μή, διασπ-φ τόν βίον 
καί διαφθείρει τήν ένότητα αΰτοΰ. Ό άκοινώνητόν τι πράττων καί 
έαυτόν τοΰ ολου άποσχίζων απορρίπτει έαυτόν τής κατά φύσιν ένώ- 
σεως, κεϊται ώς χειρ ή ποΰς ή κεφαλή ’τοΰ λοιποΰ σώματος άποκε- 
κομμένη. Έάν θεωρής σεαυτόν άπλώς ώς μέρος τής κοινωνίας και 
ούχ'ι ώς οργανικόν αΰτής μέλος, «οΰπω άπό καρδίας φιλεϊς τούς 
άνθρώπους’ οΰπω σε καταληπτικώς εΰφραίνει τό εΰεργετεΐν έτι ώς 
ιτρε.~ον αΰτό ψι^ον ποιείς- οΰπω ώς αύτόν εύ ποιών». Κατά ταΰτα. 
ή πρός τούς άλλους εΰεργεσία είνε εΰεργεσία πρός ήμάς αΰτούς. Καί 
ένός μόνου άνθρώπου έάν άποσχισθής, λέγει δ έπί τοΰ θρόνου φιλό
σοφος, έκπίπτεις δλης τής άνθρωπίνής κοινωνίας (Μ, Άντ. αΰτ. Θ', 
κγ'. Ζ', ιγ'. Η', λδ'. ΙΑ', η'.).

Τήν φιλίαν δογματίζει ή Στοά ώς κοινωνίαν τών κατά τόν βίον, 
καθ’ ήν χρώμεθα τοϊς φίλοις ώς έαυτοΐς. Ό φίλος εινε οΰχί δι’ άλλο 
τι, άλλά δι’ έαυτόν αιρετός καί ή πολυφιλία άγαθόν.

Ό έ'ρως είνε φιλίας καί οΰ συνουσίας. Ή ώρα είνε'άρετής άνθος. 
Τό δίκαιον είνε φύσει καί οΰχί θέσει, ώς και δ νόμος κα'ι δ ορθός

Όστις έπιθυμών άνέχεται αΐσχροΰ πράγματος — όΰτος ποιήσει 
τοΰτ’, έάν καιρόν λάβγ. Κλεανθ. παρά Στοβ. Άνθ. 6,19.

Ή Στοά, ήτις, ώς είδομεν, πλήν τής άρετής καί κακίας πάντα τά 
άλλα ώςάδιάφορα έκήρυξεν, αναγνωρίζει νΰν καί εξωτερικά άγαθά 
έχόντα άξίαν. Τοιαΰτα δέχεται τά περί ψυχήν, ήτοι τάς άρετάς καί 
τάς κατά ταύτας' πράξεις, καί τά εκτός, ήτοιτό έχέιν σπουδαίαν 
πατρίδα καί σπουδαϊον φίλον καί τήν τούτων εύδαιμονίαν.

Καθήκοντα είνε δσα δ λόγος ύπαγορεύει νά πράττωμεν. Τοιαΰτα 
δέ είνε τό τιμάν πατρίδα, γονείς, άδελφούς, τό συμπεριφέρεσθαι φί- 
λοις· τά δ’ εναντία τούτοις είνε παρά τό καθήκον. Ουτω δέ μέγα 
άγαθόν είνε τή Στο^ ή πατρίς καί δ φίλος, ώστε έπιβάλλει τήν αΰ- 
τοχειρίαν ύπέρ αΰτών. «Εΰλόγως, λέγει, εζάζει, εαυτόν ό σοφός τοΰ 
βίου καί ΰπερ πατρί,όος καί υπέρ ^>ΙΛ(ύνι>.

Μόνον τοιαΰτα γενναία, φιλάνθρωπα καί ύψηλόφρονα δόγματα 

έδύναντο νά μορφώσωσι τούς μεγάλους έκείνους πολιτικούς χαρακτή
ρας, τον Κάτωνα αύτόχειρα γενόμενον, 'ΐνα μή ίδη τό δούλιον τής 
πατρίδος ήμαρ, τόν μ-έγαν Σκιπίωνά, μεγαλοφρόνως λέγοντα «οΰχ’ 
οίόν τε τήν 'Ρώμην πεσεϊν, Σκιπίωνος έστώτος, οΰδέ ζήν Σκιπίωνά 
τής'Ρώμης πεσούσης», τά εΰγενή καί φιλάνθρωπα τής Κορνηλίας 
τέκνα, τόν Τιβέριον καί Γάϊον πίπτοντας θύματα τής. φιλανθρωπίας 
καί . δικαιοσύνην αύτών. "Οτε δ Γάϊος μετά τό οίκτρόν τοΰ προσφι
λούς άδελφοΰ τέλος πρός τόν καθ’ ήσυχίαν βίον έβ.ουλεύθη νά τραπή, 
τής Στοάς τήν ήχηράν καί σθεναοάν φωνήν, αΰτής τό έπιβλητικόν 
φάσμα είδεν δ Γάϊος κατ’ δναρ έν τώ σχήματι τοΰ άγαπητο,ΰ άδελ» 
φού .έπιτιμώντος καί παρακελεύοντος· «Τί δήτα, ώ Γάϊε, βραδύνεις ; 
Οΰκ έστιν άπόδρασις, άλλ’ εϊς ήμ.ϊν άμφ.οτέροις βίος, εις δέ θάνατος 
υπέρ τοΰ.δήμου πολιτευομένοις πέπρωται». Τής Στοάς τρόφιμος.ήτο 
δ Αυδιάδης, δ τής Μεγαλοπόλεως τύραννος, δστις τηλικαύτην άπέ- 
δειξε φιλοπατρίαν, ώστε κατέθηκε τήν αρχήν έπ’ άγαθώ τής πατρί
δος αύτοΰ. Αΰτής δ Άγις καί Κλεομένης,, οϊτινες καί τόν βασίλειον 
θρόνύν καί τήν ζωήν ολοκαύτωμα προσήνεγκον ε’ις τόν βωμόν.τής 
πατρίδος. Ό Κλεομένης, έφ’ αΰ τοσοΰτον έξήρθη ή Σπάρτη, ώστε 
διημ.φισβήτει πρός τήν Μακεδονίαν τήν τής Ελλάδος ήγεμονίαν. Τη 
βοηθείφ τής Στοάς ’Αντίγονος δ Γονατάς άνεκαίνισε καί άνεμόρφωσε 
τό καταπεπτωκός τής. Μακεδονίας κράτος καί έσ^ερέωσε πάλιν τήν 
έπί τής Ελλάδος ήγεμονίαν αύτής. Τής Στοάς Ιδεώδης πολιτεία 
ήτο ή Ήλιού,ΐολις τοΰ Άριστονίκου, ήτις παρέσχεν αΰτφ τό ύπε- 
ράνθρωπον σθένος ν’ άντιμετρηθή πρός τήν κοσμοκράτειραν 'Ρώμην, 
Ό δέ τήν παλαιάν-τών 'Ρωμαίων άνδρε/αν καί τά πολεμικά τρόπαια 
είς τήν ζωήν αύθις άνακαλέσας, ό τά χρηστά ήθη καί τήν φιλανθρω
πίαν καί τήν μόρφωσιν καί τήν αρετήν καθόλου έν τή πολιτείφ ίδρύ- 
σας δέν είνε δ τήν στωϊκήν φιλοσοφίαν, έπί τόν βασίλειον θρόνον ά- 
ναβιβάσας Μάρκος Αΰρήλιος, δ «έπί τοΰ θρόνου σοφός», τό κόσμημα 
τών τής 'Ρώμης αΰτοκρατόρων ;

Τό φοβεΐσθαι τήν διδασκαλίαν τής φιλοσοφίας ταύτης δέν φαίνε
ται ύμϊν τό αΰτό, ώς εί έφοβούμεθα μ.ή άναφανή κατά τήν νυν τής 
Ελλάδος στείρωσιν Σκιπίων τις ή Κάτων ή Μάρκος Αΰρήλιος ή άλ
λος τις μέγας τής-Σταάς τόκος·,

Καί ποϊον τών δογμάτων τής φιλοσοφίας ταύτης θά ήτο. τή ήμε
τέρφ πολιτεία επιβλαβές ; Έκεΐνο ίσως,: δπερ άναμιμνήσκει ήμάς, δτι 
πάντες οί άνθρωποι εινε φύσει έ7.εύθεροι, ή δέ μεγίστη του έθνους, 
ήμών μερίς τήν α’ισχίστην έτι δουλεύει δουλείαν, καί δτι άδικοΰμεν Τόμος ΙΑ', Β. - ’Ιανουάριος 1888. 18 
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ήμ,όΐζ αύτούς, $ψ.όΙς αύτούς άτιμάζομεν, ήμάς αύτούς .τοΰ ανθρωπί
νου σώματος ώς άποκεκο’μμένον ροέ'λος έκκρούομεν άμ.ελοΰντες τίς 
σωτηρίας έκείνης; ή τοΰτο, δτι δ λογικός άνθρωπος οφείλει νά εινε 
άπήλλάγμένος της τών παθών δουλείας, ή νΰν άπαντες έπονειδί- 
στώς δουλεύομεν ; ή τό δόγμα τό άπαχτοΰν απόλυτον άρμονίαν λό
γων καϊ πράξεων, αύστηράν τοΰ ανθρώπου ενότητα έν τε τή διανοή- 
σεί και έν τή πράξει, έν φ έν ήμΐν νΰν δεινός και ακήρυκτος διεξά
γεται πόλεμος τόΰ εσωτερικού πρός τόν εξωτερικόν άνθρωπον καϊ 
διατελοΰμεν όντες τό σπάραγμα δύο έν ήμΐν πολεμίων δυνάμεων ; ή 
θα ήτο έπιζήμιόν πρός τήν νΰν έθνοφθόρον διχόνοιαν και τόν φθόνον 
τό δόγμα, δτι ή λογική φύσις ένοΐ πάντας τούς ανθρώπους ούτως, 
ώστε έκαστος εύρίσκει έαυτόν έν τφ έτερφ ; ή τό δόγμα, δτι παντός 
άγαθόΰ πηγή καϊ ρίζα έϊνε ή γνώσις ; ή οτι άνυψοΐ τήν φιλίαν ε’ις 
τήν αληθή αύτής περιωπήν ; ή ότι τήν εγκράτειαν καϊ τό άνενδεές 
θεωρεί ώς τήν τελειότητα τοΰ ανθρώπου ; Έάν τοιαΰτα διδάγματα 
νομίζωνται επιβλαβή, τότε ποια είνε τά. ωφέλιμα ;

. (Έπεται το τέλος)

-1 -------------------- ■--

ΟΝ.ΕΙΡΟΝ1

Άπό τινών χρόνων διά τών ένεργουμένων αρχαιολογικών άνασκα- 
φών καϊ τών έκθαπτομένων καλλιτεχνικών λειψάνων τοΰ προγονικού 
βίου καϊ τής προγονικής δόξης, άνάστασις: φαίνεται προπαρασκευα- 
ζομένη τής αρχαίας 'Ελλάδος. Αί ίδέαι τής κατά συνθήκην γλώσσης 
ποικίλως καϊ πόλλαχώς τροποποιηθεϊσαι πρός τάς άνάγκας έκάστοτε 
τών νεωτέρων βιωτικών, κοινωνικών καϊ διανοητικών αντιλήψεων, 
πολύ ε’ισιν άπομεμακρυσμέναι τής αρχικής αύτών εΐκόνος καϊ παρα
στάσεις.—Ήτο λοιπόν ήδη καιρός καϊ άνάγκη, δπως έννοήσωμεν 
πώς αληθώς έσκέπτοντο, ήσθάνοντο κα'ι παρίστων τάς ιδέας· αύτών 
οί πατέρες ήμών, νά έξέλθωσιν άπό τών σκοτεινών αύτών· τάφων τά 
απολιθώματα τοΰ αληθούς έλληνικοΰ.βίου’ ήτο άνάγκη εις τε τόν 
επιστημονικόν καϊ τόν καλλιτεχνικόν τών νεωτέρων λαών βίον, ένφ

1 ΆνεγνώσΟη έν τώ Φιλολογικω Συλλόγω Κωνσταντινουπόλϊονς τή 22 
Νοεμβρίου 1887.

μέ τήν κατάπτωσιν κα'ι έξασθένησιν τής θρησκείας πάσα έαβέσθη 
ιερά καϊ θεία τής καλλιτεχνίας έμπνευσις, ναι, ήτο άνάγκη ό αρ
χαίος κόσμος άποτινά.σσων τήν καλύπτουσαν αύτόν· βαρεΐαν γήν,νέον: 
νά διοχέτευση πνεύμα ζώής καϊ έμπνεύσεως εις τάς εύαισθήτους .καϊ 
εύγενεΐς ψυχάς τών έκλεκτών τής συγχρόνου ήμών κοινωνίας λειτουρ
γών τής Ιδέας κα'ι τής τέχνης.

Τοιαΰτα Ομελέτα καϊ κατά θυμόν έμερμήριζεν εύγενής παρθέ·Λς^ 
τέκνον γνήσιον, τής Ελλάδος, έπισ.κεπτομένη εύλαβώς τά θαυμαστά 
ερείπια τής καλλιτέχνου έποχής τών ’Αθηνών. Ύπό δέ τοΰ ένθου- 
σιασμοΰ ή καρδία αύτής κλυδωνιζομένη, έζωπύρει τήν πτερυγοφόρον 
νεανικήν αύτής φαντασίαν, καϊ έγέννα έν τή διανοία αύτής ονειρο
πολήσεις εμβριθείς, οσάκις νέα τις άνακάλυψις αρχαίων λειψάνων 
ήρχετο νά κρούση τάς εύαισθήτους χορδάς τής καρδίας της. Ή χα- 
τη>ϊς ήτο λέξις μαγική, ήτις ώς ούράνιον μουσούργημα. έξήγειρεν έν 
αύτη συγκινήσεις ίεράς, έξ ών ή εμπνευσις άπέβαινε πηγή ακένωτος 
άρμονίας ιδεών καϊ φαντασίας: αληθώς καλλιτέχνου καϊ ποιητικής. 
’Ιδού δέ τίνι τρόπφ έπιχαρίτως καϊ ποιητικώς άφηγεΐται τά καλλί- 
τεχ.να αύτής όνειρα κα'ι πώς ερμηνεύει τούς μύθους τών πατέρων^ 
τήν ζωηράν ταύτην γλώσσαν τών μνημείων, δι’ ών θαυμασίως διε- 
σώθησαν μέχρι ήμών αί φυσιολατρικά! αντιλήψεις, καϊ ή έκ τούτων 
λατρεία. Άλλ’ ας άκούσωμεν αύτήν διηγουμένην τήν ίδιαν αύτής 
Ιστορίαν._

• Κατά μήνα.Σεπτέμβριον, δτε άρχονται τά φαινόμενα τοΰ θελκτι
κού φθινοπώρου έν τή πεδιάδι τών ’Αθηνών καϊ ό καύ.σων τοΰ ήλιου 
μετριάζεται, διηρχόμην διά μέσου ,τών άνασκαφών τών ένεργουμέ
νων κατά τό Κεραμεικόν, δι’ ού διήρχετο η 'Ιερά οδός πρός τήν Ε
λευσίνα. Ιίαρακολουθοΰσα δέ τούς άνασκαφέντας τάφους κα'ι σπου- 
δάζουσα μετά προσοχής τάς ποικίλας καϊ πολυπληθείς παραστάσεις 
τοΰ Θανάτου έπϊ τών έπιταφίων μνημείων, ένόμισα δτι ή πολυθεϊκή 
έκείνη τών πατέρων ήμών λατρεία εκουπτεν έν έαυτή πίστιν πολύ 
άγνοτέραν, ή οτι ή ιστορία παρέδωκεν ήμΐν διά τών μ.ύθων. Ένφ δέ 
τοιαΰτα έσκεπτόμην, προσείλκυσε τήν προσοχήν μου όνομα γεγλυμ- 
μένον έπϊ λίθου, δπερ άνήκεν είς τόν οίκον τών Εύμολπιδών. Έσ,τά- 
θην λοιπόν καϊ έπϊ τής καλλιτέχνου παραστάσεως τοΰ Θανάτου ένό
μισα. δτι διέβλεπον μορφήν τινα φυσιολατρικού μύθου, άναφερομένου 
είς τήν λατρείαν τής Έλευσινίας Δήμητρος. ΓΙαρίστα ή στήλη έφη
βον ίστάμενον, καϊ τήν μέν δεξιάν χεΐρα διευθύνοντα πρός τά κάτω 
καθέτως, έπ'ι δέ τής άριστεράς στηρίζοντα τήν κάτω νεΰουσαν κε
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φαλήν αύτοΰ, έφαίίιετο δέ παραδεδομέ,νος είς βαθείας σκέψεις καί 
σοβαράς μελέτας. Πρό αύτοΰ, ίπταμένη, κατήρχετο περιστερά πρός 
τόν μδην και παρ’ αύτφ .έκειτο στάμνος ανεστραμμένη, τής όποιας 
τό ύδωρ ειχεν, απορροφήσει ή γή. Δέν ειχον δ’ έτι άντιληφθή τής 
ένώπιόν μου κειμένης ιδέας, ότε άνδρες δύο σπουδαίοι κα'ι τής αρ
χαιολογίας έμβριθεΐς θεράποντες έστάθησαν ολίγον άπωτέρω και 
συήεζήτουν ζωηρώς περί τών έν Έλευσΐνι νεωστί ένεργούμένων άνα- 
σκαφών, πλέκοντες στεφάνους τφ έκεϊ έπόπτη, δι’ ού, ώς έλεγον, 
σπουδαία έτελοΰντο έργα. Τοσοΰτον δ’ ένθουσιωδώς ώμίλουν καί 
τόσα προέβλεπον ριέλλοντα ν’ άνακαλυφθώσι μνημεία, δυνάμενα νά 
έρμηνεύσωσι πολλά τών μυστηρίων τής λατρείας τής Δήμήτρο.ς,ώστε 
συνέλαβον τήν ιδέαν αύθωρεΐ νά έπιχειρήσω έκδρομήν μέχρι Έλευσϊ-5 
νος. "Αρ.’ έπος, άμ’ έργον1 και μετά τέσσαρας ώρας εύρίσκόμην πρό 
τών έρειπίων τοΰ ναοΰ τής Έλευσινιάδός θεάς.

Τό μέγεθος τοΰ ίεροΰ περιβόλου, δ ογκΟς τών σπονδύλων τών κα- 
τακειμένων .κιόνων, ό ρυθμός τών διαστύλων, τά τόξα μεγίστων αψί
δων*  ό χαρακτήρ τοΰ κρηπιδώματος, δ δόμος τοΰ στερεοβάτου κα'ι 
αί λαξευτα'ι βαθμίδες εκατέρωθεν τοΰ προκειμένου λόφου, έφ’ ού έστη- 
ρίζετο ό ναός, άναπαρίστων έν τή φαντασί^ μου τόν ναόν ακέραιον 
κατά τήν άρχαίαν αύτοΰ. εύκλειαν και έξήγειρον έν έμοί άνάλογον 
τό θρησκευτικόν αίσθημα,, τόέπιβαλλόμενον διά τοΰ μεγέθους καί 
τής τέχνης, ότε διά μέσου τών έρειπίων τών προπυλαίων τοΰ ναοΰ 
έρχεται πρός υποδοχήν φίλος αγαθός, απέριττος, έπιστήμων και τής 
άρχαιολογίας μύστης, όπως μέ ξενάγηση κα'ι μέ διδ.άξη ώς Ιερο
φάντης τών μνημείων έκείνων, ό,τι ή έπιστήμη. εί ς αύτόν ειχεν άπο- 
καλύψει διά τής ασφαλούς γλώσσης τών κατακειμένών έρειπίων τού 
μεγαλοπρεπούς τούτου τής άρχαιότητος μνημείου. Έπί δύο ώρας έβα- 
δίζομεν ύπερβαίνοντες σπονδύλους. κιόνων, κα'ι πηδώντες έπ'ι κιονό
κρανων, καί κατά τούς κανόνας τών άνασκαφών άπό τού στερεοβά
του πρός τό κρηπίδωμα και έκ τούτου πρδς. Sv έκαστον τών κατα- 
κειμένων .λειψάνων τών έναρμονίων μελών τής αρχιτεκτονικής ταύτης 
όλότητος και ένότητος. Έκειντο δ’ ένώπιον ήμών τά οστά, ούτως 
είπεΐν, αρχαίων ιδεών, καί άπολιθώσεις. τών τοΰ όυθμοΰ καί τής άρ- 
μονίας υψηλών αντιλήψεων, ώστε μετ’ ολίγον τά άψυχα έ'κεΐνα ερεί
πια έλαβον ζωήν, ήρχισαν ,νά έπιδρώσιν ίσχυρώς έπί τής φαντασίας 
καί άντ.ί τούτων ήκουαν φσματα Ιερά, καί έβλεπαν ίε’ρεΐς καί ΐερείας 
•μεγαλοπρεπώς δίερχομένας διά τών δακτύλων,, κατερχομέν.ους τάς 
μεγάλας λαξευτάς βαθμίδας καί πορευομένο'υς πρός τόν τόπον, ένθα
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έκειτο ό .βωμός.—Κατήρχετο ήδη ό ήλιος τάς άκτάς τοΰ όρίζοντος, 
αΐ τελευταΐαι αυτού ακτίνες έχρύσιζον τά λευκά τών ερειπίων' μάρ
μαρα, τό έξαρμα τοΰ' λόφου, ύφ’ ον έκειτο ό ναός, ήρχιζε κατ’ όλί-- 
γον νά σκιάζη τό πλεΐστον αύτοΰ μέρος, καί·οί μέγιστοι σπόνδυλοι 
τών ήμιτεθραυσμένων κιόνων φαντασματώδεις σκιάς έπεμπαν πρός 
τά προπύλαια τοΰ ναοΰ.—Έδυσεν ό ήλιος ’καί μυστήριον κατεκά- 
λυψε τό πεδίον τών ανασκαφώπροκαλοΰν εις άνάτασιν καί προσευ
χήν.—·Αλλά δέν ειχον είσέτι άποχαιρετήσει τάς άνατολικάς άκτάς 
τοΰ όρίζοντος τοΰ ΙΙαρίου πεδίου άί άποχωροΰσαι χρυσέρυθροι ποΰ 
δύοντος ήλιου ακτίνες, καί όπισθεν τοΰ γραφικού Κορυδκλοΰ : μεγα
λοπρεπής καί ήρέμα άνήρχετο ή βασίλισσα τής νυκτός, ή μαγική σε
λήνη, πλησιφαής καί άνέφελος.—Τά πρό μικρού σκιαζόμενα μνημεία 
τής τέχνης φωτίζονται ώχρώς ύπό τοΰ σεληναίου, φωτός, αί.έπί τοΰ 
στερεοβάτου διαγραφόμενάι σκιαί παριστώσι φαντασματώδεις σκια
γραφίας, ή έπιφάνεία τής παρακειμένης θαλάσσης άργυράν περιβάλ
λεται λάμψιν, έπί τών έλάφρών ζεφυρίων κυμάτων μαρμαίρει, ό δίσκος 
τής σελήνης, ή εσπερία αύρα θωπευτικώς φέρει είς τδ ούς ήμών τόν 
ψίθυρον τών πευκών τής μυθικής Σαλαμϊνός, ό ύπό τούς πόδας ήμών 

.μακράν έξαπλούμενος έλαιύν τό μυστήριον παριστ^ τοΰ έσπερίου φω
τός.—-Ούδέν δύνάται νά διαταράξη τήν καταλαβοΰσαν ήμάς y.ot- 
γείαν.—Άλλ’ ή φύσις έχει έφ’ ήμών τά δικαιώματα αύτής καί 
άλλως1 καί, δέΐπνόν λιτόν και ποιητικόν προσκαλεΐ ήμάς έπί τής κο
ρυφής τοΰ ίεροΰ κολωνοΰ, ένθα δαιτροί, αρχαϊκήν φέρουσαι στολήν, 
τά πάντα ειχον καλώς ετοιμάσει καί περιέμενον’ ήμάς πρός θερ,α- . 
πείαν.—Ούδείς φανός τεχνητός έφώτιζε τά εδέσματα ήμών, ούδε'- 
μία λάμψις τεχνητή1 τό φέγγος τής σελήνης ήτο τόσον ζωηρόν,ώστε 
καί εις αύτά τά έδέσματα έδιδε ποιητικήν χροιάν. Ούδέποτε έφαν- 
τάσθην, ότι καί ή στιγμή τοΰ φαγητού ήδύνατο νά περιβληθή μέ. 
μυστήριον. Εϊμεθα-τέσσαρες δμοτράπεζοι καί ούδεμία έπροφέρετο λέ> 
ξις, ούδείς περί ήμάς θόρυβος συνέβαινε, δυνάμενος νά διάλυση τήν 
μαγείαν τοΰ μυστηρίου τούτου.—τ’Απεδειπνήσαμεν, άλλ’ ούδείς είχε 
συνείδησιν τού ποιοΰ, τοΰ ποσού κα'ι τού τρόπου τής τροφής, Ή 
φιλόξενος καρδία τοΰ άγαθοΰ άρχαιολόγου καί αί απέριττοι καί’θερ- 
μαί περιποιήσεις τής αγαστές αύτοΰ · συζύγου νέαν παρεσκεύασαν 
ήμΐν πηγήν ποιητικών εντυπώσεων.—Κατήλθομεν $δοντες πρός’τήν 
αμμώδη παραλίαν, καί παρά τάς άμαξιαίας πλίνθους πανάρχαίας 
προκυμαίας, άκάτιον άλιευτικόν, έτοιμον τόν Ιστόν αύτοΰ ν’ άνα- 
πετάση έχον παρέλαβεν ήμάς.— Έπρόκειτο νά περιπλεύσωμεν τήν

■<■···_ ώ ■ Τ. ■ ■ 
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Σαλαμίνιον θάλασσαν, Περιέβαλεν ήμάς πανταχόθεν ή: ξηρά, *J]  δέ 
Θάλασσα έφαίνετο λίμνη, έπί τών ύδάτων της δποίας έ'ρριπτον με
γαλοπρεπές τάς σκιάς αυτών 'τά πέριξ' γραφικά Εξάρματα της ξη« 
ράς. Τό πολυσχιδές της παραλίας καί τό ρεύμα τοΰ εϊσπλου ήνάγ- 
καζε τό έλαφρόν ήμών σκαφίδιον, έλαφρώς έπ'ι τών ροθούντων κυμά
των φερόμενον, νά διαγράφη έπ’ι τής κυμαινόμενης επιφάνειας τών 
ύδάτων ποικίλους κα'ι παραδόξους δρόμους, ούς καθιστά, ζωηρούς τό 
φωσφορίζον ύδωρ. Έν τφ μέσφ τής θαλάσσης (έναντι της Σα.2αμΐ~ 
νος) καί πλησίον τών μεγάλων Ερειπίων τής Έλευσίνος έφα.ντάσθη- 
μεν, δτι ήκούοντο (εντεύθεν μεν αί παραχεΛεύσείς-των ratiμαχούν~ 
των ήρώων, εκεΐθεν) τά μελφδικά καί ιερά φσματα τών Εύμολ- 
πιδών.—Έπϊ δύο δλας ώρας περιεπλέομεν τήν μαγευτικήν θάλασ
σαν, δτε τήν αύραν διαδέχεται άνεμός καί τά. περί ημάς -αΐγίζοντα 
κύματα άναγκάζουσι τό άκάτιόν μας. νά πλησιάση τήν ξηράν. ’Γίξελ- 
θόντες έπορεύθημεν πρός τήν φιλόξενον στέγην, ήτις. έμελλε νά στε- 
γάσγ ήμάς τήν νύκτα.—Άπεκοιμήθην ύπό τάς ζωηράς καί ποικίλας 
έκείνάς Εντυπώσεις, καί περί τά μέσα τής νυκτός δνέιραν Θείον πα- 
ρέστη ένώπιόν μου, εις δ παρεδόθην τοσούτφ μάλλον έτοίμως, δσφ 
αί πρός τήν έκδοόμήν ταύτην παρορμήσασαι ΐδέαι, ή έπ'ν τών ερει
πίων σοφή διδασκαλία καί αί φαντασιώδεις εικόνες τοΰ έν Σαλαμΐνι 
πλοΰ, είχον παρασκευάσει έν τώ πνεύμάτί μου τάσιν ίσχύράν πρός 
μελέτην. ’Ιδού δέ ποιον ήτο τό μυθοπλαστικόν τοΰτο δνειρον.

. Νύμφη περικαλλής, κυανήν φέρουσα έσθήτα καί ύπο πέπλου πε- 
ριβαλλομένη κυανοφαίου, έστάθη παρ’ έμοί καί μέ έκάλει νά τήν α
κολουθήσω. Τό θελκτικόν τοΰ. βλέμματος, ή 'μεγαλοπρέπειά τής πε- 
ριβολής, ή αξιοπρέπεια τοΰ λόγου, ή έμβρίθεια τοΰ μετώπου καί τών 
λεπτών αυτής χειλέων ή έπίχαρις κύμανσις, μέ κατέστησαν άκόπω.ς 
πιστήν αύτής ακόλουθον. «Πώς καλείσαι, γύναι θαυμαστή ;■ είπον 
έγώ" ; τίς είσαι καϊ τί παρ’ έμοΰ ζητείς ; » Έμε-ιδίασεν έκείνη, ο>ς 
μειδιά μήτηρ, πρός τό προσφιλές αΰτής τέκνον, κάί έξεγείρόυσά με 
θωπευτικές έκ τής χειρός" «Είμαι, μοί είπεν, ή Νύμφη-Κλυμένη, θυ- 
γάτηρ τοΰ βαθυκόλπου Ώκεανοΰ, φέρω πτερωτά πέδιλα καί κεστόν 
πεποικιλμένόν, δι’ ών θά σέ καταστήσω αεροπόρον καϊ αφανή" άκο- 
λούθενμοι.» Καί ταΰτα ε’ιποΰσα, εδεσενΛιπό τούς πόδας μου τά πτε
ρωτά πέδιλα καί μοί περιέθεσε τόν κεστόν, δτε αίσθομένη έμαυτήν 
έλαφράν ώς πτηνόν,~ήρχίσα· τήν πτήσιν, άκολουθοΰσά τήν Νύμφην 
Κλυμένην έν σιγή καί εΰλαβεία. Διή-λθσμεν κορυφάς βουνών, έθεω- 
ρήσαμεν άνωθεν πεδιάδας καί στενωπούς, ών τό θέαμα μοί ήτο ύπέρ 
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κατάληψιν ώραϊον,ότε ή Νύμφη σταθεΐσα «Ίδέ πρός τό. πεδίον τοΰτο, 
είπε, τί βλέπεις ;» — «Βλέπω άκρόπολιν, άνεφώνησα, είναι τό Νι- 
σαιον πεδίον ! ώ πόσον θελητική μοι είναι ή θέα ! πόσον εύθυμά καϊ 
ζωηρά τά διακοσμοΰντα τοΰτο 'φθινοπωρινά άνθη ! Βλέπω έπί τοΰ 
χλοηφόρου καί ευανθοΰς λειμώνος παρθένους Έλληνίδας άνθοστεφείς 
καί εύθύμως πλεκούσας στεφάνους. Τίνες εΐσίν αί τανύσφυροι αύται- 
καί θελκτικαϊ παρθένοι ;» —- Αύται, μοι είπεν ή Νύμφη, εΐσίν άδελ- 
φαί, θυγατέρες τοΰ πατρός Ώκεανοΰ, ή Λευκίππη, ή Φανώ, ή σο
βαρά Ήλέκτρα, ή,θαλερά .’Ιάνθη, ή γλυκεία Μελίτη, ή Ίάχη, ή 
ροδοστεφής 'Ρόδια, ή χαρίεσσα Καλλιρρόη, ή Μηλόβοσις,.. ή Τύχη,: 
ή ώκύπους Ώκυρρόη, ή καλυκώπις Χρησηΐς, ή Ίδάνειρα, ή Άκά- 
σσ;η, ή Άδμείτη, ή 'Ροδόπη, ή Πλουτώ, ή ' θελκτική Καλυψώ,- 
ή Στύξ, ή.όΰρανία καϊ ή ερατεινή Γαλαξαύρα. Παίζουσι, δρέπου- 
σιν άνθη, κρόκον τρυφερόν, άγαλλίδας κα'ι ύάκινθον, κάλυκας ρόδου 
καί λείρια. Ή δέ μ.ακράν αΰτών άποπλανηθεΐσα, ή νάρκισσον έν ταϊς 
χερσίν αΰτής κρατούσα, ή τάνύσφυρος καϊ ή θελκτική παρθένος είναι' 
ή Περσεφόνη, ή θυγάτηρ τής Δήμητρος, τής δποίας τά μυστήρια 
τοσοΰσον ποθείς νά μάθγις. Ταύτης τήν τύχην μέλλομεν ν’ άκολουθή- 
σωμεν».·—’Ενώ δέ ύπό τών ασμάτων τών παρθένων τό πεδίον αν
τηχεί, καί ή εΰωδία τών άνθέων άφικνείτο μέχρι ήμών^ αίφνης ή 
γή σείεται, ό ήλιος σκοτίζεται, στρόβιλος περί ήμάς άνέαου τάς ' 
παρθένους διασκορπίζει,, καί μετά πατάγου ανοίγει ή γή πρό-τής 
Περσεφόνης "Αρμα μεγαλοπρεπές, χρυσότροχον, ύπό τεσσάρων μελα
νών ίππων συρόμενον, ανέρχεται έπϊ τής'γής φέρον άνδρα σοβαρόν,- 
σκυθρωπόν, φέροντα έπί τής πολυπλοκάμου αΰτοΰ κεφαλής στέφα
νον έκ ναρκίσσου καί πτέριδος, καί σκήπτρόν δικάρηνον έν τή.χειρϊ 
κρατούντα, καί δμοιάζοντα πρός τούς Τιτάνας, δστις άρπάσας άπό- 
τής όσφύος τήν ερατεινήν, παρθένον, κατέρχεται είς τόν φδήν καί 
όπισθεν αυτών κλείει τό χάσμα. Τήν χαράν διαδέχεται πένθος, τήν 
γαλήνην ταραχή, άνεμος, βροχή, βρονπαί καί άστραπαϊ συνταράσσουσ*·  
τό Νισαϊον πεδίον καί καταστρέφουσιν έπ’ αΰτοΰ τήν άνθηρότητα 
τών φυτών. «Τί σημαίνει τοΰτο ;» ανέκραξα συγκεκινημένη πρός τήν 
Νύμφην. Αλλ έκείνη «σπούδαζε τά περί σέ συμ.βαίνοντα καϊ πάρα- 
τήρει· είναι- καιρός- σπουδής καί ούχί ερμηνείας, είπεν" άκολούθει 
με». Αί πτερυγίσεις τής Νύμφης άπέβησαν πυκναί. Έσπευδέν άεΐ 
πρός τά πρόσω, διευθύνουσα τήν πτήσιν πρός δυσμάς, παρηκολού- 
Θουν δ’ αΰτήν διά τής αερίου οδού, ήν μοί διήνοιγον αί πτερυγίσεις 
αυτής. Τοσοΰτον δε ή.πορεία ήμών ήτο ταχεία καί / Εσπευσμένη,
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ώστε ούδέν εΐδον έκ τών κάτω καί τών άνω περί έμέ κειμένων. «Έ- 
φθάσαμεν^ ειπενή Νύμφη,, παρατήρει, άκουε καί σίγα». Προθύμως, 
ειπον έγώ, άλλά τίς είναι δ χέρσος ούτος τόπος, δν ανθρώπου χειρ 
ουδέποτε έθώπευσε ; Τίνα τά ύπό τόν κολωνόν έκεϊνον μέγαρα, καί 
τίνες οί εύδαίμονες τών : μεγάρων έκείνων ένοικοι ; Ή δέ θάμνο? 
αύτη τής έλαίας έπί τής-σκιαζομένης πηγής τίς έστίν Αί δέ^περί . 
αυτήν συγκεντρωμέναι έρατειναί καί καλυκώπιδες παρθένοι τίνες είσί 
καί τί ποιοΰσι ;» Ταΰτα διηρώτων άνυπομόνως. Είπε δέ ή παρθένος 
Νύμφη, ή ευώδης Κλυμένη, ,ή άρίστη κατά τό· έίδος. καί τήν φυήν 
μεταξύ τών θυγατέρων τοΰ Ωκεανού. «Τό μέν πεδίου, έφ’ού άεροπόροι 
ίστάμεθα, είναι.τό Ράριόν πεδίον, ένθα κεΐται ή ιερά Έλευσίς.Τά μέ
γαρα έκεΐνα τά κοσμοΰντα, ώς κρήδεμνος τήν πάλιν, είσί τά δώματα, 
ένθα διαιτώνται δ πυκιμηδής Τριπτόλεμος, δ Δίσκλος, ό ΙΙολύξεινος 
καί ό περικαλλής Εύμολπος καί Δόλιχος, τέκνα τοΰ κρατοΰντος 
τής χώρας-Κελεοΰ καί τής βαθυζώνου Μετανείρας .τής θεοειδούς καί 
βαθυκόλπου σεβαστής γυναικός. Ό μεμονωμένος εκείνος Κολωνός, 
είναι ιερός τόπος, έφ’ όύ μέλλουσι νά ,τελεσθώ.σι μεγάλα ’,μ.υστήρικ· 
είναι ή θυάεσσα Έλευσίς. Τό δέ φρέαρ έκεϊνο, άφ’ όπου αί Έλευσινιά- 
δες παρθένοι ύδρεύονται καλείται Παρθένειο,ν φρέαρ. Άί περί τό 
φρέαρ συνωθούμεναι εύθύμως καί ύδρευόμεναι παρθένοι, είσίν αί σε- 

’ μναί, χρυσοπλόκαμοι καί θελκτικαί θυγατ 
λεοΰ, φέρουσαι έπί τών ώμων χάλκινους 
ζουσι πρός τά φίλα δώματα του πατρός- 
Παρατήρησον πόσον είναι ώραϊαι, ώς θεαί καί 

έρες. τοΰ Έλεύσινιάδόν Κε- 
κάλπας, δι’ ών άποκομί- 

ϋδωρ καθαρόν καί εύποτον.
,ί διά την νεό

τητα, Είναι ή Καλλιδίκη καί Κλεισιδίκη, ή έρόεσσα Δημώ καί ή πρε
σβυτέρα άπασών Καλλιθόη. Παρατήρησον ύπό την σκιάν τής ελαίας 
τί βλέπεις ; τεθλιμμένην καί ύπό του βάρους της ηλικίας κύπτουσαν 
πρεσβύτιν. «Άλλά τίς αύτη ;» ειπον. έγώ' «’Ακούσε τον μεταξύ 
αύτής καί τών παρθένων διαμειβόμενον λόγον καί άκολουθήσωμεν 
αύτάς». ΙΙαρηκολούθησα λοιπόν μετά προσοχές πάντας τούς λόγους 
καί πάσας τάς πράξεις, αΐτινες πρό έμοΰ μετά μαγικής ’ ακρίβειας έ- 
ξετυλίσσοντο.——«Τίς καί πόθεν-είσαι · ήρώτα ή Καλλιθόη την μυ
στηριώδη έκείνην’πρεσβύτιν. Τίς καί πόθεν είσαι, γύναι σεβαστή, 
καί διατί μακράν μένεις τής πόλεως καί τών κατοίκων αύτής ; Έν
τός τών μεγάρων έκείνων πολλαί γυναίκες τής ηλικίας σου άνά σκι
ώδη δώματα δύνανται καί διά λόγων καί δι’ έργων νά σέεύεργετή- 
σωσι». Πρός ταΰτα άπήντησε μετά μεγαλοπρεπούς έκφράσεως καί 
φωνής ή κρυπτομένη έκείνη μυστηριώδης γυνή. «Τέκνα φίλτατα, θυ·

άνθηραί
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γατέρες ευσεβών μητέρων, χαίρετε ! Δώς έστι τό έμόν όνομά’ τουτό 
μοι έδωκεν ή πότνια μήτηρ μου. ’Έρχομαι δ’ έκ Κρήτης, εύρέα νώτα 
θαλάσσης διαπλεύσασα, διότι άνδρες λγσταί μέ άπήγάγον βίρι. 'Ότε 
δέ κατέσχομεν τό Θορικόν καί πολλαί καί ποικίλαι γυναίκες έκ του 
πλοίου έπί τής ξηράς άπέβησαν, καί οί άνδρες δεΐπνον παρεσκεύα- 
ζον περί τήν πρύμ.νην τής νηός, λάθρα εφυγον τούς ύπερφιάλούς έκεί- 
νούς: ληστάς καί πολλάς διελθοΰσα χώρας,’ άφικόμην ένταΰθα ίκέ*  
τις. ’Αγνοώ τίς έστιν ό τόπος καί ή γή.αύτη καί πίνες οί κά
τοικοι. Εύχομαι1 δέ άπασι τοΐς τά ’Ολύμπια δώματα έχουσι θεοΐς, 
νά δώσωσιν ήμΐν συζύγους καλούς καί τέκνα, οίά ποθοϋσιν οί αγα
στοί τοκεϊς. Έμέ δέ οίκτείράτε, ώ φίλα τέκνα, παραλάβετέ με ε’ις 
τά . ήμέτερα δώματα προφρόνως1 γνωρίζω τάς έργασίας γυναικός ά· 
φήλικος; Δύναμαι καί νεογνόν παΐδα έν ταΐς άγκάλαις μου νά περι- 
θάλψω καί τά δώματα νά ύπηρετήσω καί κλίνας νά στρώσω εντός 
τών εύπήκτων θαλάμων τών δεσποτών, καί άλλα έργα εις γυναίκας 
νά διδάξω.» -—Πρός ταύτην· άπήντησεν ή άγνή παρθένος Καλλι- 
δίκη. «Σεβαστή γύναι, ήμεΐς οί θνητοί τέτλαμεν τά τών θεών δώρα 
καλά ή κακά άνάγκή.Τοΰτο ήμΐν άρμόζει, διότι είσίν υπέρτεροι ήμών. 
Έσμένθυγατέρες του κρατοΰντος Κελεοΰ καί τής βαθυζώνου μητρός 
Μετανείρας. Έλθέ μεθ’ ήμών καί θέλεις τύχεί ύποδοχής άρίστης έν 
τοΐς ήμετέροις μ.εγάροις. 'Η όψις σου θέλει έπίβάλει τοΐς πάσι θειον 
σέβας, διότι θεοειδής μοί φαίνεται, ώ γύναι! Άλλ’ εί θέλεις, έπί- 
μεινον ένταΰθα’, ήμεΐς δέ σπεύδουσαι πρός τά δώματά του πατρός, 
θέλομεν φανερώσει τά πάντα πρός τήν αγαστήν ήμών μητέρά καί 
ικετεύσει ύπέρ, σου, όπως σέ παραλάβγ τροφόν του οψιγόνου, πολυεύ- 
κτου, καί άοπασίου ήμών άδελφοΰ Δημ.ο®ώντος, δστις έντός τών εύ
πήκτων μεγάρων βασιλικώς άνατρέφεται». Ταΰτα ειπεν, ή δέ πρε- 
σβύτις ένευσε διά τής κεφαλής.' Αί δέ τανύσφυροι παρθένοι τά λαμ
πρά αύτών πληρώσασαι αγγεία υδατος, έδραμον πρός τά πατρφα 
δώματα καί ειπον τή μητρί δσα ειδον καί ήκουσαν, :-'ή δ? έκέλευσεν 
αύτάς νά προσκαλέσωσι τήν σεβαστήν πρεάβύτιν έπί μισθώ πλουσίφ 
εις τά δώματα αύτών. Έξήλθον λοιπόν τών ανακτόρων καί ώς αί 
ίλαφοι έν όίρα έαρος πηδώσαι καί άλόμε'/αι άνά λειμώνα ζητουσ1 
τροφήν, ουτω κάί αύται λαβοΰσάι έν ταΐς χερσί τάς πτυχάς τών 
ίμ.ατίων, ετρεχον, ένφ οί χρυσοί αύτών πλόκαμοί έκυμ,αίνοντο έ’ις ,τόν 
άέρα. Εύρον δετήν γυναίκα ένθα εΐχον αφήσει αυτήν καί τήν ώδή- 
γουν εις τά δώματα του Κελεοΰ. Παρηκολούθέί δέ όπισθεν τών προ·*  
φρόνών παρθένων, τών προθύμων τής ξενίας λειτουργών, τεθλιμμένη 



242 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ττ/καρδίρι κεκαλυμ.μένη άπό κεφαλής μέχρι ποδών διά κυανόυ. πέ
πλου, ούτινος αί πτυχαί έτυλίσσοντο πρός τούς ραδεινούς τής γυναι- 
,ναικός πόδας. Εισέρχονται τέλος εις τά δώματα τοΰ Κελεοΰ κα'ι βαί- 
νουσι πρός αίθουσαν, ένθα ή πότόια Μετάνειρα παρά τόν πεποικιλ- 
μένον σταθμόν τοϋ τέγους, τό τέκνον αύτης ύπό τόν κόλπον κρα
τούσα, ΐστατο πρδς υποδοχήν της ξένης. "Αμα δέ ή πρεσβύτις τόν 
πόδα αυτής έπϊ τής ούδοΰ τοΰ μελάθρου εθηκεν, έπλήρώσε τάς θύ- 
ρας διά θείου φωτός. Σέβας δέ, αιδώς κα’ι φόβος κατέλαβε την πό- 
τνιαν Μετάνειραν. Προσέφερε κάθισμα πολυτελές και παρεκάλεσε την 
ξένην νά καθήση. Έθαμβώθην κα'ι έγώ και ήτο αδύνατον έπ'ι 
πλέον νά κρατήσω την σιγήν, «Τίς λοιπόν είναι ί) θεία αυτή γυνή ; 
εΐπον-τί! Νύμφγ), Τίνα τά πρό ήμών έκτυλισσόμενα θεία συμβαίνοντά ; 
είπε μόι, ώ Κλυμένη· μ,υστηριώδης φόβος μέ κατέχει». Έμειδίασεν 
ή χαριεσσα Νύμφη και εϊπεν «Ή γυνή αύτη, ή τό μυστήριον τής 
καταγωγής αύτής κρύπτουσα είναι ή θεά Δημήτηρ, ής πρό μικρού 
τήν θυγατέρα είδομεν άφαρπαζομένην έκ τοΰ Νισαίου πεδίου. Πρόσ- 
εξον, έντεΰθεν άρχονται τά στοιχεία, έξ ών προέκυψαν τά μ.υστήρια 
τής λατρείας τής Έλευσινιάδος Δήμητρος». — Φόβος:καϊ θάμβος μέ 
κατέλαβον, άλλ’ ούδέν τών πρό έμοΰ συμβαίνόντων τοΰ λοίποΰ μέ 
διελάνθανεν. Ή ώρηφόοος καί άγλαόδωρος Δημήτηρ δέν ήθέλησε νά 
καθήση έπ'ι τοΰ λαμπρού καθίσματος. "Ιστατο όρθια ρίπτουσα τούς 
ώραίοϋς αύτής οφθαλμούς πρός τήν γήν, μέχρις ού ή θέραπαΐν'ις Ίάμ- 
βη έδωκεν άπλούν κάθισμα, δπερ έκάλυψε μέ δέρμα πολύμαλλον 
προβάτου. Έκαθέσθη λοιπόν λαβοΰσα κα'ι πάλιν ίκέτιδος σχήμα καϊ 
κρύπτουσα διά τής καλύπτρας τό πρόσωπον αύτής,. άφθογγος, άγέ- 
λαστος, άγευστος ποτοΰ κα'ι τροφής, τηκόμενη διά τήν απώλειαν τής 
βαθυζώνου αύτής θυγατρός, Άλλ’ή πολύπειρος κα'ι αστεία Ίάμβη, 
έτερψεν αύτήν παρα-σκώπτουσα πολλά κάί κατώρθωσεν αύτήν-μει- 
διάσασαν καί γελάσάσαν νά καταστήση ιλαράν. Άφοΰ δ’ έγεύθη πο
τοΰ, δπερ κατά διαταγήν αύτής παρέσκευάσθη, έδεξιώθη αύτήν ή 
εύζωνος Μετάνειρα προσφωνήσασα' «Χαϊρε γύναι σεβαστή, άγαθών 
γονέων καϊ σεβαστών γέννημα. Ή περικοσμοΰσα τά βλέμματά σου 
αιδώς και χάρις μοϊ έπιβάλλουσι νά σέ τιμήσω.Επειδή δέ ξένη πρός 
τό έμόν ήλθες δώμα, θέλεις απολαύσει δ,τι σοϊ άρμόζει. Λάβε κα'ι 
τρέφε τόν υιόν μου τούτον, τόν όποιον μοϊ έδώρησαν οί αθάνατοι ά- 
νελπίστως. Είναι τό τέκνον του γήρατος. Άνάθρεψον 'αύτόν,: καϊ ό
ταν ές ήβης φθάση μέτρον, ώς άποθρεπτήρια αγαστά, θέλεις έχει τόν 
θαυμασμόν κα'ι τήν τιμήν τών γυναικών». Πρός ταΰτα άπήντησεν ή 
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θεία γυνή, ή καλλιστέφανος Δημήτηρ. «Κα'ι σύ γύναι χαϊρε, τδν 
υιόν σου πρόφρων υποδέχομαι ώς μέ, κελεύεις’ Ελπίζω δέ ούδεμία 
άρά τιθήνης, ούτε μαγεία θέλει προσβάλει αύτόν, ούτε βασκανία. 
Γνωρίζω πάντα τά άντίτομα καϊ αντιφάρμακα πρός ύπεράσπισιν». 
Καί ταΰτα έίποΰ.σα έδέχθη μετά-στοργής άφατου ■ είς τούς θειώδεις 
αύτής κόλπους καί μεταξύ τών αθανάτων αύτής χειρών τόν υίόν τής 
Μέτανείρας, τόν Δημοφώντα. Έχαιρε §έ κατά φρένα ή εύζωνος Με- 
τάνειρα, ό δέ παις έν τοΐς κόλποις ών τής θεάς, τής Οεότητος αύ
τής. μετασχών, άνεπτύσσετο' θείαν άνάπτυξιν άπό στιγμής είς στιγ
μήν, ούχ'ι τροφήν γήϊνον τρώγων, άλλά νέκταρ,- δπερ έδιδεν αύτφ ή 
Δήμητρα, χρίουσα τό σώμα δι’ άμβροσίας, ήδύ καταπνέουσα, και έν 
κόλποις κρατούσα. Μέγα συνέβαινε περί'τόν παΐδα θαύμα, δς προ- 
θαλλής καί παραδόξως ηΰξανε έναλίγγιον θεοΐς φέρον μορφήν.,-—Έ- 
κρύψ.εν αύτόν τήν νύκτα ή θεά έντός τοΰ εύώδους αύτής θαλάμου κα'ι 
πυράν είς τήν εστίαν άνάψασα, εθηκεν έπ’ αύτή.ςτόν δι’ άμβροσίας 
κεχρισμένον Δημοφώντα, δπως καταστρέψη πάν γήϊνον κα'ι θνητόν 
έν αύτώ. Άλλ’ ή Μετάνειρα κρύφα έπιτηροΰσα τά: έν τώ θαλάμφ 
συμβαίνοντα κα'ι ίδοΰ.σα τδν φίλτατον αύτής υίόν έπ'ι τών φλογών, 
είσήλθεν όλολύζουσα καί κοπτομένη είς τόν θάλαμον τής Θεάς. Αύτη 
δέ όργισθ.εΐ.σα διά τήν δυσπιστίαν τής εύκινήτου Μεΐανείρας, κατέ- 
θεσεν έκ τών άθανάτων αύτής χειρών έπϊ τοΰ έδάφους. τον παΐδα έ- 
ξαγαγοΰσα έκ τοΰ πυρός καϊ μετ’ άγανακτήσεως είπε’. «Μικρόνοες. 
καί άνόητοι άνθρωποι, ούτε τοΰ αγαθού,ούτε τοΰ κακού τήν μοίραν 
δύνασθε νά γνωρίσητε. Αθάνατον καϊ άγήρατον πάσας τάς ■ ήμέρας 
τόν σόν παΐδα ήθελον καταστήσει καί άφθιτον πρός αύτόν τιμήν 
έδώρησα. Άλλά νΰν διά τήν σήν δυσπιστίαν είναι άδ.ύνατον .άπό τοΰ 
Θανάτου καί τού γήρατος νά τόν άπαλλάξω.. Το έργον μου, δέν έτε- 
λέσθη. Θέλει δμως άφθίτως άπολαμβάνει μεγίστης τιμής κατ’, άνάγ
κην,.διότι έπί τών έμών γονάτων έπέβη, καϊ έν ταΐς άγκάλαις μου 
έκοιμήθη. Είμί ή Δημήτηρ, ήτις μεταξύ τών άθανάτων κα'ι τών θνη
τών φέρω δνειρον καί χαρμονήν.' Άς σπεύσή ό σός δήμος ναόν μέγαν 
κα'ι ύπ’ αύτόν βωμόν νά ίδρύση καϊ τείχος ισχυρόν περί τήν, πόλιν, 
άνωθεν τοΰ Καλλιχώρου, έπί τοΰ έξέχοντος .-κολωνοΰ.·.· ’Εγώ δέύπο- 
,θήσομαι τά μυστήρια, άτινα εύλαβώς τηροΰντες, θέλετε, εύτεχεϊ». 
Ταΰτα είποΰσα άνέλαβεν ή θεά τό θειον αύτής μέγεθος κα'ι τό ούρά- 
νιόν αύτής κάλλος. Τό γήρας εχάθη,. θεία δέ εύωδία άπό τών εύο
σμων αυτής πέπλων -περιεχέετο,,· φώς δέ θειον έπί τής μορφής τής 
θεάς έλαμπεν. Οί ξανθοί αύτής πλόκαμοι κάτω τών ώμων, έξη-
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πλοΰντο κυματωδώς, σόμπα; δέ δ δόμο; έπλήσθη φωτός, ώς ύπό α
στραπές. ——’Εξήλθε τών μεγάρων ή σεβαστή καί πολυπότνια Δημή- 
τηρ, άφεΐβα πάντας άφθόγγου; κα'ι έν ιερά συγκίνήσει. Αί δέ θυγα
τέρες πρός την φωνήν ,τή; μητρός σπεύδουσαι, είσήλθον εις τό δώμα, 
έλαβον έκ τοΰ έδάφους τόν κλαίοντα Δημοφώντα είς τά; άγκάλας 
αΰτών κα'ι προσεπάθουν νά έξεγείρωσι την μητέρα, ήτις έπ'ι τών γο- 
νάτων κειμένη, κατείχετο είσέτι έκ φόβου καί αιδοΰς. ΙΙαννυχιαι την 
σεβαστήν θεάν ίκέτευον, έκ σεβασμού. ’Έμαθε δέ μετ’ ολίγον, έλθών 
καί δ Κελεδς τής καλλιστεφάνου Δήμητρος τήν παρουσίαν καί ήν 
άφήκεν αΰτοΐς έντολήν.

Ήκολούθησα μετά τής Νύμφης τήν θεάν καί μακράν τής πόλεως
ι τήν χρυσόπτε- .άπό τών κορυφών τών Όνείών όρέων είδομεν μακρόθεν

ρον, ποικιλόπεπλον κα'ι ξανθόκομον ΤΙριν σπεύδουσαν πρός την Δήμη-
τράν "Εφερε την βουλήν τοΰ πατρός αΰτής.Έγώ δέ περισκοπούσα είδον 
πάσαν την γήν κέκαλυμμένην ύπό πένθιμου μορφής, άγονον καίγάκαρ-
πον. ‘Ενταύθα \ μεν ποίμνια βΛηχόμενα κατέπιπτον νεκρά, εκεί οί

I

Ό2υμπίους Θεούς.

ποταμοί εστεροΰντο ΰδατος,έν τοϊς πεδίοις οί γεωργοί ίκέτευον τους 
. Θεούς αδοντες ασματα ικεσίας, α,,ΙΛανοϋ οί ιερείς σκυθρωποί και, α- 
πέΛπιδες προ των βωμων νψονν χεΐρας ίκέτίδας, στερούμενοι θυ- . 
μάτων προς θυσίαν, 'όπως έζι2εώσωσι τούς

. Πλησιάσασα δέ ή rIpt; πρός τήν κυανόλευκον Δήμητραν είπεν «Δή- 
μητερ, σέ προσκαλεϊ ό πατήρ ήμών Ζευς νά ελθης μεταςΰ τών άθα- 
νάτων θεών. Έλθέ, άναβώμεν, υπάκουσαν αΰτφ.» Άλλ’ ούδέν πρός 
αύτήν άπήντα ή ξανθή Δημήτηρ,. πόρρω τών Θεών μένουσα, διότι 
κατεβίβρωσκεν αΰτήν δ πόθος τής βαθυζώνου θυγατρός. Την Iptv 

ή ^Αθηνά, ό "Ηφαιστος 
καί τέλος· δ "Ηλιος, δστις καί έφανέρωσε τή ΔήμητρΙ ποΰ ή κόρη 
εύρίσκετο. Άλλ’οΰδέίς ήδυνήθη νά πείση τήν τεθλιμμένην καί οργή 

Ολυμπον ν’ άνέλθη, 
ούτε τήν γήν ν’ άφήση νά βλάστηση τους σπόρους αΰτής πριν Τδίοις 
οφθαλμοί; ί'δη τήν εΰώπιδά αΰτής κόρην. Έάάθητο λοιπόν τεθλιμ-

διεδέχθησαν κα'ι άλλοι ’Ολυμπιακοί θεοί,

κατεχομένην θεάν, ήτις ώρκίσθη ούτε πρός τόν ”< 
ούτε τήν γήν ν’ άφήση νά βλάστηση τους

μένη έν τή καρδία αΰτής καί όργιζομένη κατά: τοΰ Διάς,- οτε πέμπει

τών μαλακών αύτοΰ
ό βαρύκτυπος Ζευς τόν Έρμήν πρός τόν "4δην, όπως παραπείσας διά 

ιΰ λόγων τόν αδελφόν αΰτοΰ Πλούτωνα, έξαγάγγ 
είς φώς καί παραδώσ·/) εις τάς άγκάλας τής· μητρός τήν πεφιλημένην 

■ αΰτής θυγατέρα. Καί είδομεν κατερχόμενον έλαφρώς άπό τών κορυ
φών τών όρέων έν σπουδή τδν Έρμήν. «Είναι καιρός, μοί είπεν ή 
Νύμφη, άκολουθήσωμεν αΰτόν. Μετ’ αΰτοΰ δυνάμεθα νά κατελθωμεν£}ύμφη, άκολουθήσωμε
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εϊς τόν "Αδην.» Τοιαύτη όμως μέ κατέβαλε μικροψυχία μετά τά γε
γονότα πάντα, ώστε δέν ήδυνήθην νά δεχθώ τήν πρότασιν τής Νύμ
φης. Ό "^.δης μοί ήτο τρομερός I Έγώ τέκνον φωτός, έφριττον, άνα- 
λογιζομένη, δτι μετά τήν κάθοδον ήμών έ'δει νά κλείση δ "^.δης τάς 
πύλας αΰτοΰ. Τό·’Έρεβος μοί έφαίνετο φοβερόν. «Άλλά, μοί είπεν 
ή Νύμφη, πώς λοιπόν έννοεΐς νά μυηθής τών ’Ελευσινίων μυστηρίων; 
Δέν δύναμαι νά όργισθώ διά τήν δυσπιςάαν σου ταύτην είσαι θνητή» . 
—--Έστρεψα μετ’ ολίγο*  τό πρόσωπον μου πρός τδν τόπον ένθα πολλά 
είδον κα'ι πολλά ήκουσα καί πάρέστη ένώπιόν μου, ώ; έκ θαύματος, 
σύμπασα ή Έλευσίς μεταβεβλημένη. — Έπί τών άγρών έκυμάτιζον 
πρός τόν ζέφυρον πυκνοί καί ξανθοί στάχυ; εις πλουσίαν συγκομι
δήν. Έπί τοΰ πεδίου έξετείνετο δάσος σοβαρόν έλαιών, ών οί κλώ
νοι ύπό τό βάρος τοΰ πλουσίου καρπού έκυπτον πρός τήν γήν. Τεΐ- 

\χος σύννομων λίθων περιέθεε τήν πόλιν τής Δήμητρος. Μεγαλοπρε
πής παρίστατο ένώπιόν μου δ Δωρικός καί εύστυλος ναό; τής Θεάς 
ύπό τόν ίερόν κολωνόν. Άπό τοΰ προκειμένου βωμοΰ κνίσσα πλούσιός 
εϊς καπνόν πρός. τούς Όλυμ.πίους άνήρχετο οΰλωτή. Περ'ι τόν βωμόν 
ίερεΐς πορφυροχίτωνες έτέλουν τόν ίερόν χορόν $,δοντες. Ό λιμήν τής 
Έλεύσΐνός έκοσμεΐτο ύπδ ποικίλων καί γραφικών τριήρεων τών πανη
γυριστών, άφ’ών έξήρχοντο παρθένοι κανηφόροι, ποδήρη φέρουσαι 
χιτώνα καί κομίζουσαι τά δώρα πρός τόν ναόν. Πλήθος δ’ άπειρον 
συνωθεΐτο άπό τής παραλίας.

Έστάθημεν πρό τοΰ ναοΰ κα'ι έθεώμεθα τάς προ.παρασκευάς: πρό; 
σοβαράν καί μεγάλην εορτήν. Άπ’ άνατολών μεγαλοπρεπής: έπί τοΰ 
άρματος αΰτοΰ άνήρχετο δ φωτο.βόλος ήλιος κά'ίάπλετον έπέχεε φώς 
έπί τοΰ ναοΰ. — Τά ποίμνια έβλήχοντο, τά πτηνά έκελάδουν, άνθη 
ποικίλα κατά τό χρώμα καί.τό. σχήμα κατεκάλυπτον τήν πεδιάδά, 
αί πηγαι έξέρρεον καθαρόν ύδωρ, έπ'ι τών θάμνων περιετυλίσσόντο τά 
ευώδη καί θελκτικά, άνθη τής έαρινής ώρας καί πρός τόν βωμόν νεω- 
κοροι έφερόν τά θύματα, ών τά κράνα έκόσμουν ταινίαι μετ’ άνθέων. , 
Ό θροΰς τής πόλεως άπό τών τειχών έξερχόμενος έξεχέετο- έπί τή; 
γελοέσσης πεδιάδας, καί τά πάντα έφαίνοντο έν άπεκδοχή μεγάλου 
γεγονότος,, οτε άκούονται οΰράνια καί ευθυμα $σματα, πάντων δέ τά 
βλέμματα στρέφονται πρός τήν είς’Αθήνας άγουσαν.Άνήρχετο άπο.τοΰ 
'^.δου τό μεγαλοπρεπές άρμα τοΰ Άίδονέως, όδηγούμενον ύπό τοΰ 
Έρμοΰ, καί φέρον έν αΰτφ τήν βασίλισσαν τοΰ κάτω κόσμου έστεμ- 
μένην μετ’άνθέων κα'ι νάρκισσον έν ταΐς.χερσί μετά ροιάς άνθους καί 
κλώνου; πτέριδο.ς κρατούσαν. Προεπορεύοντο αί Ώραι τοΰ άρματος
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καί ΐπταντο προ τών τεσσάρων μελαίνων ίππων χαρίεσσαι νύμφαι ά- 
δουσαι. Βαίνει ή ιερά συνοδεία πρός τήν Δήμητραν καί κατέρχεται 
ή κόρη έπί της γης, Απορρίπτει- ή Θεά Δημήτηρ. έξαλλος έκ χα
ράς τόν περιβάλλοντα αύτήν χιτώνα τοΰ πένθους καί φώς θεϊον φω
τίζει την Κόρην έν ταΐς άγκάλαις της πολυποτνίας μητρός'; Ή δέ 
τών άσπασμών κάί τών θωπειών αυτών ανταλλαγή αποτελεί τόν μυ
στηριώδη ύρ.νον της έπανερχοριένης ζωής καί κινήσεως μεταξύ τών 
ανθρώπων καί της βλαστήσεως καί. καρποφορίας-τής παντρόφου γής. 
Άπό δέ τών κορυφών του Όλύμπου ή λιπαροκρήδεμνος "Ηρα πρ.οσ- 
δραμοΰσα υποδέχεται άριφοτέοας και παραλαμβάνει-αύτάς πρός τόν 
Όλυρ.πον, ένθα ή δμήγυρις τών θεών εμελλε παρά τφ τερπικε- 
ραύνφ Δϊί αγλαά νά προσφέργ δώρα καί τιμάς εκτάκτους τη τε 
Δήμητρι καί Περσεφόν·/). «Άλλά πώς, είπον έγώ τή νύμφή, άφήκε 
την Περσεφόνην δ Άίδονεύς ν’ άνέλθη έπί της γης καί νά εγκατά
λειψη αυτόν ;»— «Τοιαύτη, μοί εϊπεν ή Κλυμένη, είναι.'ή μεταξύ 
Διός καί ΓΙλούτωνος συνθήκη. Κατά μέν τούς μήνας τοΰ έάρος, θέ
ρους καί φθινοπώρου ή κόρη μετά τής μητρός αύτής θέλει απολαμ
βάνει θείων τιμών έπί τής γής, τούς δέ τρεις τοΰ χειμώνας μήνας 
θέλει φαιδρύνει καί καθηδύνει τά μελαγχολικά καί σκοτεινά μέγαρά 
τοΰ Πλούτωνος έν Άδη. Καί ούδείς τών θεών δύναταί τήν συνθή
κην ταύτην νά παραβιάση, έπειδή ή καλλιστέφανος ..Κόρη έπιεν ήδη 
έν αδ-ρ τό ύδωρ τής λήθης καί έγεύθη κόκκους ροιάς. Άλλ’ άς. άκο- 
λουθήσωμεν τούς περί τόν ναόν πιστούς. . Παρατήρει λοιπόν καί ά
θροιζε μετά προσοχής, όπως ί'δης έν τοϊς τέλεσθησομένοις μυστηρίοις 
δσα μετ’ έμοΰ ίδίοις όφθαλμοϊς είδες συμβαίνοντα.» Έτελοΰντο τά 
Έλευσίνια μυστήρια. — Περιέβαλλε τόν '.ναόν πλήθος μεμυημένον 
έλευθέρων πολιτών. Πρό τών προπυλαίων άνέμενον οί ιερείς μετά 
τών νεοφύτων καί τών νεωκόρων. Τούτων έξήρχεν δ πρώτος τών 
Αθηνών άρχων, άνήρ αξιοπρεπής, μέ παράστασιν μεγαλοπρεπή,- 
φωνήν ΐσχυράν, μέ ήθη. άγνά καΖί αύστηρά καί βίον παραδειγματικόν. 
Ήτο δ ιεροφάντης τών μυστηρίων. Ή περιβολή σύμπασα, δ ποδήρης 
χιτών, ή πολύπτυχος πορφυρά χλαμύς, καθίστων αύτόν σεμνόν καί 
σεβαστόν. Τήν κεφαλήν αύτοΰ περιέθεε στέφανος έκ μύρτου, ή δέ 
πλουσία αύτοΰ κόμη ούλωτή έ'πιπτεν έπί τών εύρέων ώμων αύτοΰ. 
Διάδημα δέ περιεζώννυε τό έμβριθές αύτοΰ μέτωπον. «Τίς είναι δ 
άνήρ ούτος, ήρώτησα, δ τόσον τών λοιπών προεξέχων, δ πάσι σέβας 
καί αιδώ έπιβάλλων ;»—-«Κατά τήν τέλεσιν τών μυστηρίων,, μοί εί- 
πεν ή Νύμφη, παριστ^ τόν Δημιουργόν τής κτίσεως.
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Παρ’ αύτφ 'ίστατο άλλος ίερεύς μέ πορφύραν καί στέφανον μύρτου 
καί διάδημα έπί τοΰ μετώπου. Έφέρεν έν ταΐς χερσΐν αύτοΰ τήν άεί- 
ζωον λαμπάδα, παοίστα δ’, ώς μοί εϊπεν ή Κλυμένη, τόν ήλιον. Τρί
τος τήν αύτήν τοΐς άλλοις φέρων στολήν,ήτο δ ίεροκήρυξ καί παρί- 
στα τόν Έρμήν, τόν άγγελον τών Θεών, τόν μεσάζοντα, μεταξύ θνη
τών καί ούρανίων καί μεταφέροντα τάς εύχάς τούτων πρός έκείνους 
καί τάς διαταγάς εκείνων πρός αύτούς. Τέταρτος, δ τοΰ βωμόΰ θε
ράπων, παρίστα τήν σελήνην. Πλήθος δ’ άλλων ιερέων ϊσταντο εύλα
βώς περί τούτους, δτε μακρόθεν. εϊδον προσερχομένας άνά δύο τάς 
καλλιπαρείους καί εύσεβεϊς ίερείας τής Δήμητρος, ών τό πολύπτυ
χον τής έσ.θήτος, αί έπιχάριτες τοΰ διπλοϊδίου κολπώσεις καί δ πε- 
ριβάλλων πέπλος τήν κεφαλήν πρός τά όπίσω κ.αταρριπτόμε.ν.ος μετά 
τών έκ μύρτου στεφάνων, δι’ών συ'νεπλέκετο ή πλουσία καί ούλωτή 
αύτών κόμη, έξήγειρον τήν μέχρι δακρύων συγκίνησιν καί τόν άσβε- 
στον σεβασμόν πρός τάς ευλαβείς ταύτας παρθένους. Ταύτας καλοΰσι 
Μελίσσας, διότι, μοί εϊπεν ή Νύμφη, ώς μέλισσαι άφιερωμέναι είς. τά 
θεία, παρασκευάζουσι τοϊς. πίστοϊς βίον εύσεβή, άγνόν, άμέτοχον 
τών χθαμαλών βιωτικών ταραχών καί μέτοχον τών άληθών ήδανών 
βίου ύψηλοΰ καί θείου.

Μεταξύ τών μεμυημένων προεξεΐχον οί έπόπται καί οί προφήται. 
— «Βλέπεις εις τήν παραλίαν, μοί εϊπεν ή οδηγός μου, τό άναμένον 
έκεϊνο πλήθος; Είσί πάντες πολΐται έλεύθέροι άμαρτίας καί παρα
πτώματος, παρεσκευασμένοι έν τοϊς μικροΐς μυστηρίοις διά καθαρ
μού,, νηστειών, μονώσεως καί μακρών εύχών, άπεσπασμένοι τών γήι
νων ήδονών καί πάσης άνομου πράξεως καί σκέψεως, πρόκειται δέ 
νά καθαρισθώσι διά τοΰ θαλα,σσίου ύδατός.. Ό δέ μεταξύ αύτών ίσγά- 
μενος διρδόΰχος θέτει πρό τών ποδών αύτών έξερχΟμένους; τής θα
λάσσης δέρμα ίερείου, δπερ έθυσιάσθη έπί τοΰ βωμοΰ τοΰ Διός κάί έφ’ού 
θέτουσι πρώτον τόν αριστερόν ,πόδα έπαναλαμβάνοντες δσα λέγει 
αύτοΐς δ δφδοΰχος». Ταΰτα άκούσασα έπλησίασα πρός τόν ιεροφάν
την καί ήκουον αύτόν κατηχοΰντα τού^ πιστούς δι’ έρωτήσεων, ών 
τάς άπαντήσεις έδει νά γινώσκωσιν όπως γίνωσι μύσται· «’Εννέα, η
μέρας, μοί εϊπεν ή σοφή οδηγός μου, διαρκοΰσι τά μυστήρια ταΰτα. 
’Άρχονται δέ άφ’ής στιγμής δ δεύτερος άρχων μετά πέντε βοηθών 
τελέσν] θυσίαν καί προσφέρει δέησιν ύπέρ τής εύτυχίας-καί τής δόξης 
συμπάσης: τής Ελλάδος, οί δέ ιερείς μέ άγνάς τάς χεϊράς, καθαράν 
τήν καρδίαν, εύσεβή τόν λόγον έπιστατήσωσι είς τό νίψιμον τών με- 
μυημένων. Μετά τήν προπαρασκευήν ταύτην άρχεται ή Αορτή τοΰ
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Πίνθουο την πέμπτην ήμέραν, ή ΑαακΛό αφορία την εκτην, ό "Ιακ
χος την έβδόμην και όγδόην καί άποτελεϊ τό ζωηρότεροι και εύθυ- 
μότερον μέρος τής έορτής, την δέ ένάτην τελούνται αί διά τοΰ. οί
νου σπονδαί. Σπένδουσιν οί. Ιερείς, χύνοντες οίνον πρός Άνατολάς και 
πρός Δυσμάς, άπαγγέλλοντες μυστηριώδεις λέξεις και εύχάς. Οί δέ 
μύσται .άκολουθοΰσιν αύτούς ίχον.τες τούς οφθαλμούς έστραμμενο.υς 
ότέ μέν πρός τά ά'νω, ότέ δέ πρός τά κάτω». Ένφ δέιταΰτά. ελεγεν ή 
Νύμφη, ήκούσθη βροντώδης ή φωνή τοΰ ίεροφάντου’προσκαλουσα τούς 
μύστας νά προσέλθωσιν είς τόν ναόν. Έσπεύδον.λοιπόν ίερεΐς, ίέρειαι, 
νεωκόροι καί νεόφυτοι, ένω περί τόν βωμόν οί Εύμολπίδαι έτέλουν τόν 
ίερόν χορόν καί ηδον ύμνους τή Δήμητρι. Μόλις δ’ έχω.ρίσθησαν ρί 
μεμυημένοι τών πανηγυριστών, καί είσήλθον είς τόν ναόν, αστραπή, 
βροντή,κεραυνός κατέσέισε πάντα τόν τόπον καί τόν ναόν.Έζλείσθη ή 
πύλη τοΰ αδύτου καί εύρέθημεν πάντες εντός χώρου σκοτεινού,δν άπό 
καιρού είς καιρόν έφώτιζον αί έπανειλημμέναι άστραπαί, παρ.ίστώσαι 
πρό ιών πιστών φαντάσματα:τρομερά καί εικόνας μκγικάς.Ήκούοντο 
στεναγμοί πικροί, φωναί απελπισίας, θλίψεων στόχοι καί. κοπετοί 
μετά δακρύων.; Πάντες οί μύσται έ'φερον τάς χεΐρας είς την κεφα
λήν, ώς νά έκράτουν αύτάς χεΐρες Έριννύων, κλίνοντες δέ τό γόνυ 
έπιπταν έπί τοΰ έδάφους. Πόσον διήρκεσεν ή.τρομερά αύτη πάθήσις, 
άγνοώ1 ήσθανόμην μεγίστην άνάγκην νά ίδω τό περί έμέ σκότος τα
χέως διαλυόμενον, δτε μακράν διεφάν.η άμυδρόν φως. Άνεώγη πρό 
ήμών καί έκαθαρίσθη σκηνή φοβερά. Εΐ'χομεν ενώπιον μας τόν.
τόν τόπον άφ’.δπού προήρχοντο οί στεναγμοί καί οί γογγυσμοί. ,

Προέκειντο τά μεγαλοπρεπή καί σοβαρά ανάκτορα τοΰ Πλούτω- 
νος. Παρ’αύτά έ'βοσκε.τό πλούσιον αύτοΰ ποίμνιον. Πρό τής πύλης 
τών ανακτόρων έκάθητο ό φοβερός τού "Αδου άοχων έπί θρόνου υψη
λού καί έβένου, φέρων έπί τής κεφαλής στέφανον έκ κυπαρίσσου καί 
έν τή έτέριγ τών χειρών σκήπτρον δικάρηνον, πρό τών ποδών δ’αύτού 

, έκειτο δ φοβερός τρικέφαλος Κέρβερος.—-Προ αύτοΰ ίδρυτο βω- 
μίός περί τόν οποίον ιερείς φέροντες ποδήρεις, χιτώνας καί -στέφα- 

: νον έκ κυπαρίσσου, ίθυον μυστηριώδεις έκφέροντες φράσεις, μέλαιναν 
αίγα, ής τό κράνος έκόσμουν ταινίαι. — Έφαίνετο δέ καί τό άνά- 
κτορον τής νυκτός, τού. ύπνου, τού θανάτου, τών ονείρων κ.λ.— 
'Ολίγον άπωτέρω ήκούοντο τά ήσύχως ρέοντα: ΰδάτα τής Στυγός 
Χαϊ τοΰ' Κωζυτοΰ, άτινα μακράν συνεννοούμενα, άπετέλουν λίμνην 
σκιώδη, έφ’ ής τό σκαφίδιον - τού Χάρωνος μετεβίβαζε τάς ψυχάς. 
Μακράν διεκρίνομεν Λλατείαν έ'νθα, μοί ειπεν ή θεά Κλυμένη, δικά-
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ζουσι τάς ψυχάς οί αδυσώπητοι δικασταί Μίνως, Αιακός καί Ρα
δάμανθυς. Διήρχοντο ενώπιον μας ψυχαί έλαφραί, εύθυμοι καί εύέλ- 
πιδες, πορευόμεναι είς τά Ήλύσια πεδία. ’Όπισθεν τών ανακτόρων 
τοΰ ΙΙλούτωνος έρρεεν ό ποταμός τής Λήθης, έκ τού οποίου κύπτου- 
σαι αί ψυχαί, επινον, έπιλήσμονες γενόμεναι τών έπί γης. ’Ενταύθα, 
μοί ειπεν ή Νύμφη, διέρχονται άπαντα τόν κάτω βίον αί εύσεβεΐς 
ψυχαί έντός σπηλαίων δροσερών κρυστάλλινων, άκούοντες τό κελά- 
δημ α τών πτηνών καί έντός άλσους θάμνων μύρτου ύπό δροσερών 
δροσιζόμεναι ανέμων. Ούτε καύσων, ούτε ψΰχος ταράσσει αύτάς, 
άλλά διηνεκές έαρ τριπλήν παρέχει τή γή βλάστησιν άνθηράν καί 
πλουσίαν. Εκάστη πρωία νέαν καί άλλην παρέχει αύταϊς εύδαιμο- 
νίαν. Ίδέ πόσον εύθύμως αί μέν όρχουνται είς τόν ήχον τής λύρας, 
άλλαι τελοΰσι γυμνάσια αγαπητά καί άλλαι έντός τού ίεροΰ άλσους 
άδουσιν. Ούτος είναι δ τόπος τών άμειβομένων ψυχών». Άλλ’ ένω 
ήμεΐς εΐ'χομεν έστραμμένα τά βλέμματα πρός τά δεξιά, έστράφην 
καί εϊδον τούς πιστούς διευθύνοντας τά βλέμματα πρός φοβερόν καί 
σκοτεινόν τόπον. Ήτο ό Τάρταρος.—Ή Τισιφόνη ή πρώτη τών Έ
ριννύων έλάμβανεν έκ τής κόμης τούς καταδικασθέντας καϊ κατε- 
κοήμνιζεν αύτούς πρός τά κάτω, έ'νθα αί άδελφαί αύτής, δάδας άνημ- 
μένας κρατοΰσαι καί μαστίγια έξ δφεων, έτεινον προθύμους χεΐρας 
καί παρεδίδοντο είς τό φοβερόν αύτών καθήκον. Περιεβάλετό ό τό
πος ούτος τής καταδίκης ύπό τοΰ ροχθίζοντος Άχέρωνος καί τοΰ 
πυριφλεγούς Φλεγέθοντος, μακράν δέ έφαίνοντο αί ψυχαί ύπρμένου- 
σαι τάς τιμωρίας των ποικίλως καί φοβερώς. Ένφ ταΰτα ενώπιον 
ήμών έν φρικτφ μυστηρίφ έτελούντο, ήκούετο άπό καιροΰ είς και
ρόν ή βροντώδης φωνή τοΰ ίεροφάντου, ερμηνεύοντας πρός τούς μύ
στας τά δρώμενα καί νοούμενα,είσάγοντος ούτως αύτούς είς τά μ.υστή- 
ρια τής λατρείας. Άφου δε τό στήθος αύτών τοσοΰτον ύπό του φό
βου συνεταράχθη καί ή διάνοια άπό πάσης έλαφρΛς καί γηίνου μι- 
κροπαθείας έκαθαρίσθη, ήκούσθησαν θορυβωδώς κλειόμεναι αί πύλαι 
τοΰ "Αδου,. τό σκότος διελύθη κατά μικρόν, ή πύλη τοΰ άδυτου 
άνεώγη καί έφάνη τό λαμπρόν καί μεγαλοπρεπές άγαλμα τής Δήμη- 
τρος, φωτιζόμενον άνωθεν ύπό δέσμης φωτός καί κεκοσμημένον πρός 
τήν τελετήν πλουσίως κκί μεγαλοπρεπώς. — Ούράνιαι μελφδίαι πε- 
ριέβαλλον τά ωτά μας, μαγικόν φως διεσκόρπισεν έκ τής διανοίας 
μας τό σκότος, αίθριος καϊ ανέφελος ούρανός ελαμπεν ύπεράνω τής 
κεφαλής μας, οσμή ευώδης θυμιαμάτων άπό τών βωμών ηΰφραινεν

Τδμ.ο? ΙΑ’, β. — Ιανουάριο® 1888. 1Τ



250 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΟΝΕΙΡΟΝ 251

ήμάς καί μακράν έξηπλοΰτο άνθοστεφής ό λειμών, έφ' ού έναρμονίως 
ώρχούντο οί διά τών μυστηρίων έξαγνισθέντες μύσται.

Ένφ ταΰτα χαίρουσα έβλεπον, άπέπτη ή Νύμφη, ήδύ προσμει- 
διάσασα, καί ήσθάνθην έμαυτήν βαρέως έπί της κλίνης κειμένην, τά 
δέ περί έμέ αντικείμενα έφωτίζοντο ήδη ύπο τών ζωηρών πρωινών 
άκτίνων τοΰ ήλιου. Οί πόδες μου δέν έ'φερον πλέον τά πτερωτά μου 
πέδιλα, ό δέ θαυμάσιος κεστος έγένετο ανάρπαστος μετά -τής τα- 
νυσφύρου Νύμφης. ’Ήκουσα τήν θύραν μου κρουομένην καί έπανήλ- 
θον εις τήν πραγματικότητα. Μετά δέ πρόγευμα λιτόν καί φιλόξε- 
νον άπεχαιρέτισα τούς ξεναγήσαντάς με καί μετ’ ολίγον έφερόμην 
ύπό τής άτμήρους άμάξης πρός τάς Αθήνας, αναπολούσα έν τή δια- 
νοίφ μου δσα κατ’ όναρ είδον καί ήκουσα θαυμάσια. Ήτο orsigor! 
Ό δέ ήλιος διά τών φωτοβολών αύτοΰ άκτίνων είχε διαλύσει τήν 
μαγγανίαν τής δεινής 'Εκάτης. Τοιοΰτος ό χαριέστατος καί καλλι
τεχνικότατος μ.ΰθος τών ευφαντάστων έκείνων φυσιολατρών τής Έ- 
λευσΐνος, τοΰ παναρχαίου τούτου σταθμού γεωργικού λαοΰ, έν ω 
σύμπας αποκαλύπτεται ό χαρακτήρ τού 'Ραρίου πεδίου καί ό βίος 
τών έν αύτφ κατοίκων. Ή έλλειψις άφθονου ΰδατος, τό λεπτόγειον 
τής χώρας, ή άφθονος έπικράτησις τών δημητριακών καρπών, ό τρό
πος τής καλλιέργειας τής εκτεταμένης πεδιάδος, ό χαρακτήρ τής 
σποράς, ή παρουσία τής μόνης τού ΰδατος πηγής καί ό τρόπος τής 
ύδρεύσεως, πάντα ταΰτά είσιν ακριβείς παραστάσεις καί περιγραφή 
ύπ’ αύτών τών πραγμάτων γιγνομένη τής σήμερον Έλευσινιακής 
πεδιάδος. Ποία δέ γλώσσα θετική, ή τίς έπιστήμη ήδύνατο άκριβέ- 
στερον νά παραστήσγ τά φαινόμενα πάντα δσα προηγούνται καί 
έπονται τής θαλεράς άνοίξεως, ήτις τήν αθανασίαν σημαίνει τής παν- 
τρόφου γής; Τίς άλλη, λέγω, γλώσσα ή ή γλώσσα τής τέχνης καί 
τής ποιήσεως,έν γ σύμπασαι αί έν τγ φύσει ένεργούσαι δυνάμεις μετά 
τόσης τέχνης παριστώσι διά τής άνθρωπίνου μορφής είς τό μέγα 
δράμα τής βλαστήσεως τό πρόσωπον, δπερ έδωκεν αύτή ή καλλί- 
τεχνος άντίληψις τού "Ελληνος ; Ούδεμία σκοτεινή' καί μυστική έν 
τφ μύθφ έπικρατεϊ ίδέα ! ούδέν σύμβολον, δι’ ού κρύπτεται ή νοου- 
μένη αλήθεια ! Καί αύτή ή ευδαιμονία τών έναρέτων ψυχών καί ή 
κακοδαιμονία τών τιμωρουμένων έν '’Αδη ακριβής έστιν άνάλυσις τών 
έν τφ άνθρώπφ συμβαινόντων, δταν ούτος συνείδησιν έ'χων τής έλευ- 
θερίας αύτοΰ, καθίσταται ύπεύθυνος τής αξίας ή τής απαξίας τού 
βίου. Άλλά καί άλλως ή άνάπτυξις τού μύθου είναι ακριβής.— Τίς 
δέν ήσθάνθη άνεξήγητόν τινα μελαγχολίαν καί πένθιμον αίσθημα 

εισερχόμενος είς δάσος πρό μικρού πυκνόφυλλον καί σύσκιον, ύπό τήν 
άμφιλαφή σκιάν τού οποίου ζωηράν συναισθανόμενος ευεξίαν έκ τοΰ 
θελκτικού πρασίνου χρώματος, τής περί αύτόν χλόης καί τών τήδε 
κάκεΐσε προσμειδιώντων αΰτφ ανθυλλίων τά εύθυμότερα διέπλαττεν 
όνειρα, τίς, λέγω, βλέπων ταΰτα πάντα καταστρεφόμενα καί άπο- 
γυμνούμενα δέν ήσθάνθη άνέκφραστόν τινα μελαγχολίαν, ήν τοσοΰ
τον έπιχαρίτως παριστά ή άρπαγή τής κόρης καί τό πένθος τής θρη
νούσες καί όλοφυρομένης μητρός Δήμητρος; Τά δέ περί τό Νισαΐον 
πεδίον συμβάντα κατά τήν άρπαγήν τής Περσεφόνης δέν είναι α
κριβής παράστασις τών φαινομένων τοΰ απειλητικού χειμώνος,δστις 
συναρπάζει μεθ’ έαυτοΰ τόν ευθυμον τής νεότητος βίον τής γής 
μετά των καλλιπαρειων εκείνων παρθένων, ων έκάστη τοσοΰτον θαυ— 
μασίως αντιπροσωπεύει τάς παθήσεις τής καρδίας των εύθύαων τής 
φύσεως τέκνων έπί τής γελοέσσης γής ; Άλλά πόσον είναι θαυμα
στή καί εύλαβής ή παράστασις τών μετεωρολογικών φαινομένων 1 
Κτυπ^ ό βαρύγδουπος Ζεύς έπί τών συννέφων, καί κατέρχεται ή μέλ- 
λουσα νά γονιμοποιήση τούς σπόρους έν τοϊς σπλάγχνοις τής γής, ή 
ίερα βροχή (ό Ερμής) είς τόν "Αδην, τό θησαυροφυλάκιον τούτο τών 
σπερμάτων (τον Πλούτωνα). Μαλακώς δ’ είσρέων διά τών πόρων τής 
φυτικής γής πείθει τον φύλακα τής ζωής τών σπερμάτων, ΐνα έπι- 
τρέψγ τήν άνοδον τής τρυφεράς βλαστήσεως· καί ιδού έπί τού άρματος 
τοΰ φοβερού θεού έξέρχεται ή τρυφερά παρθένος.— Θαυμασία όντως 
ή ακρίβεια καί περιγραφή τής ίεράς ακολουθίας, δι’ ήςέφεξής πάντα 
έκτυλίσσονται ένώπιόν ήμών τά των ώρών φαινόμενα ! Ή κόρη έν 
ταϊς αγκάλαις τής μητρός αΰτής παριστά τόν μυχιαίτατον έκεΐνον 
τής ψυχής ύμνον, δστις αύθορμήτως έκ τών καρδιών ήμών έξέρχεται 
δταν τόν μελαγχολικόν καί απειλητικόν χειμώνα διαδέχονται τά 
τερπνά, εύθυμα καί ζωηρά αισθήματα τής άνοίξεως. Τφόντι ! ή θα
λερά βλάστησις τής άνοίξεως έπί τής μεγάλης τής γής έπιφανείας, 
είναι τό ίερόν έκεΐνο καί ευθυμον μειδίαμα, δπερ κατέχει τήν Δήμητραν 
κρατούσαν έν ταϊς άγκάλαις τήν προσφιλή αΰτής θυγατέρα ! '

Ή παρουσία τής Άθηνάς σημαίνει τήν ανθρώπινον διάνοιαν, ήτις 
σπεύδει νά εΰρν) μόνιμα στοιχεία πολιτισμού. Ό "Ηφαιστος είναι ό 
δημιουργός τών οργάνων τής καλλιέργειας. Ό ήλιος διά τού άπλέτου 
φωτός, διαλύων τά σκότη, είναι ό προάγγελος τής βλαστήσεως, ό 
άποκαλύψας τνί Δήμητρι τήν θέσιν, ένθα εύρίσκετο κεκρυμμένη ή θυ- 
γάτηρ. Καί αύτή ή συνθήκη τών ούρανιώνων θεών μετά τού Πλού- 
τωνος, καθ’ ήν ή τής κόρης μετά τής μητρ; ς έπι τής γής ορίζεται 
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διαμονή, είναι ακριβής, άκριβεστάτη ύπό την έποψιν τής έπιστήμης. 
Άλλά.τί πρώτον έν τφ μύθφ τούτφ καί τί ύστερον δέν εξεγείρει έν 
ήμΐν τόν άσβεστον σεβασμόν πρός την ακρίβειαν τής άντιλήψεως τών 
φαινομένων τής φύσεως καί τήν εκπληκτικήν όντως καλλίτεχνον αυ
τών άνθρωπομορφικήν παράστασιν; Πόσα δέ και πόσα δέν ήδύνάτό τις 
νά είπτ) περί τών λόγων, οΐτινες παρώρμησαν τους πατέρας ήμών είς 
τήν άνθρωπομορφί ’κήν τών ιδεών κα'ι αισθημάτων αυτών παράστασιν! 
Τούτο όμως ούτε τής παρού.σης είναι ώρας, -ούτε χρόνον πρός τοΰτο 
έχομεν.

Άλλ’ δ μύθος ούτος ήτο κα'ι ύπόθεσις δράματος καί δράματος 
θρησκευτικού, δπερ ειχεν άνάγκην χώρου καταλλήλου καί τόπου ώρι- 
σμένου πρός παράστασιν. Ό τόπος λοιπόν ούτος, ό έπ'ι τόσους αιώνας 
ύπό τήν γήν κρυπτόμενος, τά οστά, ούτως είπεΐν, τοΰ χαριεστάτου 
καί σοφού τούτου μύθου μετά μακρόν λήθαργον έξεγείρονται και 
διά τοΰ άρτιμελοΰς αύτοΰ σκελετού τήν άρμονίαν τής ποτέ καλλονής 
αύτοΰ αποκαλύπτει καί τήν ακρίβειαν καί αλήθειαν τοΰ δογματι- 
σθεντος μύθου τής Έλευσινιάδος Δήμητρος ήμΐν έπίβεβαιοΐ-καϊ έπι- 
κυροΐ. Ό σκελετός ούτος δ θαυμάσιος είναι δ ανασκαφείς έν Έλευ- 
σΐνι ναός τής Δήμητρος !

Τό έναρμόνιον τούτο άρχιτεκτονικόν τής άρχαιότητος καλλιτέ
χνημα, ή μυστηριώδης αύτη καϊ θεία γλώσσα τής άνθρωπότητος, ήτις 
τόσας σοφάς κα'ι καλλιτέχνους συνθήκας παριστφ ένώπιον ήμών τής 
έαυτής γραφής καϊ παραστάσεως, δ σκελετός ούτος είναι δ σκελετός 
τής πατρφας ήμών εύκλειας ! Τί λέγω; τής αρχαίας ήμών πατρίδος, 
τής πεφιλημένης έκείνης καί καλλιτέχνου μητρός, ήτις κεκαλυμμένη 
νΰν έλαφρώς ύπό λευκής σινδόνης αναμένει τά τέκνα αύτής, όπως 
έν τφ άσπασμφ καί τή στοργή αύτών έπανέλθη καί έπί τών χειλέων 
ταύτης, ώς έπϊ τών χειλέων τής Δήμητρος, ή εύθυμος προτέρα αύτής 
χαρά καί δ ίερός ύμνος τής εύχαριστίας, οτι ανευρίσκει καί πάλιν έν 
ταΐς καρδίαις τών τέκνων αύτής την ίεράν στοργήν, δι’ ής άπεχαι- 
ρέτισεν αύτά θάπτομένη !

Τοιοΰτον λοιπόν τό δνειρον τής συμπαθούς Έλληνίδος παρθένου. 
Τοιαΰτα τά καλλίτεχνα πλάσματα τής διαυγούς κα'ι πλουσίως κε- 
κοσμημένης αύτής φαντασίας ! Έκ τών τοιούτων αισθημάτων, τής 
γυναικείας μάλιστα καρδίας, καϊ έκ τής έθνικής καί καλλιτέχνου 
παιδεύσεως αύτής, αναμένει ή. πατρίς τήν έπάνοδον τής αρχαίας αύ
τής καλλιτέχνου εύκλειας καϊ δόξης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΡΜΟΥΠΟΑΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ ΣϊΝΕΛΕΪΣΕΩΣ

ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΠΝ ΙΔΡΪΣΙΝ ΑΪΤΟΙ

«Σήμερον τήν 27 τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου συνήλθαν είς τό κατά
στημα τοΰτο τής Δημογεροντίας οί έν τφ έπισυναπτομ.ένφ κατα- 
λόγφ πολΐται, προκειμένου νά λάβωσιν ύπ’ όψιν δσα κατά συνέπειαν 
τής προλαβούσης συνελεύσεως ένήργησαν ύπέρ τοΰ σκοπουμένου ελ
ληνικού Γυμνασίου οί έ'φοροι τών ένταΰθα έκπαιδευτικών καταστη
μάτων τής Κοινότητας καί νά έφεύρωσιν επομένως τά πρός σύστα- 
σιν καϊ συντήρησιν αύτοΰ χρηματικά μέσα.

Έν πλήρει λοιπόν συνελεύσε.ι άνεγνώσθησάν κατά πρώτον είς έπή~ 
κοον πάντων αί άπό τής 16 φθίνοντος ύπ’ άριθ. 38 καί 39 εκθέσεις 
τών Εφόρων τών διδακτικών καταστημάτων καί ένεκρίθησαν ό,αο- 
φώνως τά πραχθέντα παρ’ αύτών είς τε τήν ποόσκλησιν του διδα
σκάλου κυρίου Ν. Βαμβα. κτλ.

' Άνεγνώσθη επομένως σχέδιον άναφοράς τής Δημογεροντίας πρός 
τόν Νομάρχην τών Κυκλάδων, πραγματευομένη περί του αύτοΰ άν- 
τικείμένου καί ένεκρίθη νά διευθυνθή, είς τόν πρός δν όρον αύτοΰ.

Έγένοντο μετά ταΰτα διάφοροι προτάσεις περί τοΰ τρόπου τής 
έξοικονομήσεως τοΰ περί ού δ λόγος Γυμνασίου, άλλ’ έπειδή αύται 
φαίνονται πρός τό παρόν δυσκατόρθωτοι, ένεκρίθη τελευταϊον μετά 
πολλήν συζήτησιν νά κάμη έ'ναρξιν τών μαθημάτων τό Γυμνάσιον 
Σύρου χωρίς άναβολής, καί έπειδή οί νΰν υπάρχοντες χρηματικοί 
πόροι δέν έπαρκοΰσιν είς τήν άπαραιτήτως άναγκαίαν κατά μήνα 
δαπάνην, ένεκρίθη νά πληρώνωσιν οί εύποροΰντες τών μαθητών άνά 
τέσσαρας δραχμάς καθ’ έ'καστον μήνα, έ'ως δτου οί τοΰ Γυμνασίου 
πόροι, προϊόντος τοΰ χρόνου αύξηθέντες, .ώς κοινώς έλπίζεται, βαλ- 
θώσίν είς τόκον καϊ έπαρκώσιν είς τήν άπαίτουμένην δαπάνην τών 
έκπαιδευτικών καταστημάτων τής Κοινότητος ταύτης μετά τοΰ Ελ
ληνικού Γυμνασίου.

Οί δ’ ενδεείς κάί άποοοι τών μαθητών θέλουν μέν έ'γει άπό τοΰ νΰν

I
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τήν είσοδον τοΰ Γυμνασίου αμισθί, άλλα προ τούτου οφείλουν ν’ ά- 
ποδείξωσιν άποχρώντως είς τούς κατά καιρόν εφόρους την ένδειάν 
των. "Οσων δε αγνοείται ή αμφιβάλλεται ή ζατάστασις θέλουν δι- 
ευθύνεσθαι παρά τών Έφορων είς την Δημογεροντίαν, ήτις μετά τάς 
άναγκαιούσας έξετάσεις, θέλει αποφασίζει, άν πρέπει νά γενώσι δε
κτοί ή μη είς τό γυμνάσιον.

«Τούτων ούτως έγκριθέντων, διελύθη ή Συνέλευσής, ητις διήρκεσεν 
ύπέρ την μίαν καί ήμίσειαν ώραν.

Έν Έρμουπόλει την 27 7βρίου 1833.

ΟΙ δημογέροντες της c ΕρμουπόΛεως

ΠΑΥΛΟΣ Λ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΑΑΤΟΣ, Ν. X. Ε. ΓΙΑΓΙΤΖΗΣ, ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

(Τ. Σ.) Ό γραμματεύς Κ. ΧαρίΛαος».

Τά έν τη ώς άνω συνελεύσει άναφερόμενα έγγραφα, τοΰτ’έστιν ώ 
άπό 4 Σεπτεμβρίου 1833 δήλωσις τοΰ αοιδίμου Βάμβα περί αποδο
χές τής Σχολαρχίας, καϊ ή άπο 11 Σεπτεμβρίου αναφορά τοΰ αύτοΰ 
ύποβάλλοντος τόν συνταχθέντα κανονισμόν της Σχολής, έχουσιν 
ώς έξης·

«.Προς τους κυρίους Έφορους τών εκπαιδευτικών καταστημάτων 
της Κοινότητος της Έρμουπό.ίεως.

«Έλαβοντό ύμέτεροΧ προσκλητικόν τό άπό πρώτης Σεπτεμβρίου 
ΰπ’ άριθ. 33, διά τοΰ όποιου κατά γνώμην έγραφον της Δημογερον
τίας και κοινήν έπιθυμίαν τών συμπολιτών μέ προσκαλεΐτε νά άνα- 
δεχθώ την Σχολαρχίαν τοΰ ελληνικού σχολείου τής κοινότητος 
ταύτης καί την διεύθυνσιν αύτοΰ τε καί τών άλλων εκπαιδευτικών 
καταστημάτων. . .

«Είς την έντιμον ταύτην πρόσκλησιν, Κύριοι, δέν σύρει.τόσον την 
προσοχήν μου τό μέγεθος της τιμής, όσον τό τοΰ άγωγος· ή άξιέ- 
παινος όμως προθυμία της Κοινότητος ύπέρ τών βάσιμων τούτων 
Καταστημάτων της εθνικής μας άναγεννήσεως, ητις ήρχισε καί προο
δεύει ύπό την μόνιμον, φιλόκαλον καί φωτισμένην βασιλείαν της 
'Ελλάδος, ό σταθερός καί προνοητικός μετ’εμπειρίας ζήλος τής ή
μετέρας εφορίας, ταΰτα ένθαρρύνοντα τόν όποιον έχω πόθον νά σταθώ 
κοινωφελής ύπηρέτης τοΰ έθνους μου είς τό μέσον αύτοΰ, καί ένι- 
σχύοντα πρός τόν μέγαν τούτον άγώνα την άδυναμίαν μου,μέ άνα- 
πείθουν νά προσφέρω έμαυτόν εις την ύμετέραν πρόσκλησιν μ.ετ’έλπί- 

δος βεβαίως οτι ή τελεσιουργός χάρις τοΰ Θεού έμπνέουσα είς όλων 
τών πολιτών τάς ψυχάς καί καρδίας τό αύτό .φρόνημα καί τό αύτό 
αίσθημα ύπέρ τών συμφερόντων, θέλει έπιστέψει καί ταύτην την εύ- 
γενη προθυμίαν τής Κοινότητος καί τόν. ύμέτερον άνένδοτον ζήλον 

μέ άγαθήν έκβασιν.
Ό νμετερος

Ν. ΚΑΜΒΑΣ»

((Κύριοι ’Έφοροι.

«Λαμβάνω την τιμήν νά ύποβάλλω εις την παρατήρησίν σας τό 
σχεδιον τοΰ Ελληνικού Γυμνασίου τής Έρμουπόλεως, τό όποιον έπι- 
κριθέν παρά της Σεβαστής Κυβερνήσεως εύχομαι έκ ψυχής είς τόν 
πατριωτικόν ζήλον σας νά εύπορήσ·/) τών άναγκαίων μ.έσων διά νά 
βάλνι είς ένέρνειαν. Δέν τολμώ νά άμφιβάλω ότι οί Έρμοπολϊται 
δέν θέλουν δείξειν, πάσαν προθυμίαν καί σύμπνοιαν είς τοιοΰτον κοι
νωφελές καί ένδοξον κατάστημα.

Έν Έρμουπόλει την 11 Σεπτεμβρίου 1833.
Ό νμετερος

Ν. ΒΑΜΒΑΣ»

Μετά την ληψεν τοΰ είρημένου εγγράφου καί την άπόφασιν τής 
συνελεύσεως τοΰ λαού ή Δημογεροντία έξέδωκε τάς έπομένας δηλώσεις, 
ών ή δευτέρα πρός τούς Έρμουπολίτας εύρηται παρ’ έμοί καί έντυπος.

«Ή δημογεροντία ΈρμουπόΛεως προς τους εφόρους των εκπαι~ 
δευτικών καταστημάτων της Κοινότητος ταύτης.

Έν Έρμουπόλει τήν 3 ’Οκτωβρίου 1833.

«Έλαβεν έγκαιρα ή Δημογεροντία τά άπό τήν 1 6 παρελθόντος 
Σεπτεμβρίου δύο έγγραφά σας μετά τού έπισυνημμενου σχεδίου τοΰ 
ένταΰθα συστηνομένου έλληνικου Γυμνασίου, καί εύχαοίστως σπεύ
δει νά σάς άναγγείλη οτι είς τήν έσχάτως γενομένην συνέλευσιν τών 
πολιτών, άντικείμενον έχουσαν τά περί έξοικονομήσεως τού περί ού 
ό λόγος Γυμνασίου, άνεγνώσθησαν τά διαληφθέντα έγγραφα, καί ένε- 
κοίθησαν τά ποαχθέντα παρ’ ύμών. Ή δέ συγκατάθεσις τοΰ σοφολο- 
γιωτάτου κυρίου Βάμβα είς τό νά άναδεχθή τό της σχολαρχίας καί 
έπιστασίας τού γυμνασίου τούτου, έχαροποίησε μέγάλως τους κα

λούς συμπολίτας μας’.
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«Έπομένως άνεφέρθη ή Δημογεροντία περί πάντων τών ά.φορώντων 

τά έκπαιδευ^τικά καταστήματα κα'ι έξαιρέτως περί τοΰ σύν Θεώ άρ- 
χομένου Γυμνασίου πρός την Βασιλικήν Νομαρχίαν τών Κυκλάδων, 
,παραπέμψασα ζαϊ.τό σχέδιον τοΰ τελευταίου, ΐνα καθυποβληθή καί 
εις την έπ'ι της Δημοσίου Έκπαιδεύσεως Βασιλ. Γραμματείαν τής 
Επικράτειας-.

«'Έχει δέ καί πολλήν την πεποίθησιν ή Δημογεροντία δτι ή Κυ- 
βέρνησις τής Αΰτοΰ Μεγαλειότητος θέλει ευδοκήσει νά συνδράμη τό 
νεοσύστατου τοΰτο Ελληνικόν Γυμνάσιου τής Κοινότητος, και τοέ- 
φει τάς πλέον χρηστάς ελπίδας δτι μετ’ οΰ πολύ θέλει ακμάσει τοΰτο 
κατά τήν κοινήν επιθυμίαν.

«Έν τοσούτω σάς εγκλείει ή Δημογεροντία τήν ύπ’άριθ. 2783 
κοινοποίησίν της, καί άμα σάς προσκαλεϊ νά έπιταχύνητε τήν εργα
σίαν σας, διά νά γενγ δσον τάχος και ή έναοξις τής παραδόσεως.

«Είδοποιεΐσθε τελευταίου οτι διωρίσθη μία έπταμελής έπιτροπή 
έπί τοΰ σχεδίου τοΰ σκοπουμένου εΰρυχώρου Γυμυασίου εις τό εσχά
τως άγορασθέν μέρος· οφείλετε δθεν συνεννοούμενοι μετ’ αύτής νά 
συμπράξητε, διά νά μή συμβ^ αργοπορία εις τά περαιτέρω τούτου.

Οΐ Δημογέροντες 'Ερμουχοΐεως ■

ΠΑΥΛΟΣ Λ, ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ X, Ε. ΓΙΑΛΙΤΖΗΣ
(Τ. Σ.) ΣΤΑΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .

«Προσθήκη. Εις αντίγραφου, Κύριοι, καί ή κατά τήν 27 Σεπτεμ
βρίου τελευταία πράξις τής κοινοτικής συνελεύσεως τών πολιτών διά 
νά χρησιμεύση πρός οδηγίαν τής ’Εφορίας.

Ό γραμματεύς Kara-. Χαρίλαος.»

«Άριθ. 2783.
«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΗ δημογεροντία ΓΧμου.τ<Μεως. . ■ ·

«’Ιδού, φιλόμουσοι συμπολΐται, έκπληροΰται τέλος πάντων ή κοινή 
σας επιθυμία. Τό πρό πολλοΰ επιθυμούμενου ελληνικόν Γυμνάσιον 
συγκροτείται μετ’ ολίγον εις τήν πρωτεύουσαν του Νομού τούτου' 
ΰπό τούς πλέον αισίους οιωνούς. Ό σοφός αΰτοΰ Σχολάρχης, ό πο
λυμαθής κύριος Νεόφυτος Βάμβας, τά. παραδοθησόμενα διάφορά μα
θήματα, δ λοιπός τών διδασκάλων χορός καί έπί πάσιν ό ζήλος τών 
^ιλοκάλων πολιτών» έγγυώνται καί ύπισχνοΰνται εις τούς μαθη

τεύοντας νέους παιδείαν βάσιμον καί άνάλογον μέ τάς παρούσας εΰ- 
τυχεϊς περιστάσεις τοΰ έθνους.

«"Οσοι τοίνυν έπιθυμοΰν νά διατρέξωσι τό άνοιγόμενον τοΰτο έ'ν- 
δοξον στάδιον, δύνανται άπό τής αυριον νά παρουσιάζωνται εις τήν 
σχολήν, δπου θέλουν καταγράφεσθαι εις τον κατάλογον τών μαθητών 
παρά τών κυρίων Έφορων, διά νά γενή δσον τάχος καί ή τών μαθη
μάτων Ιναρξις.

«Οί καταγραφησόμενοι έν τοσούτω νέοι, εί μέν είναι άπό τήν τά
ξιν τών ένδεών κα'ι άπορων, θέλουν έχει τήν είσοδον τοΰ γυμνασίου 
αμισθί. "Αν δέ έκ τών εύπορων, οΰτοι θέλουν καταβάλει, λόγφ συν
δρομής πρδς τήν Εφορίαν,άνά δοαχμάς τέσσαρας (άρ. 4) κατά μήνα, 
προπληρωτέας κατά τριμηνίαν. Τό μικρόν τούτο χορήγημα ένεκρίθη 
άπό'τήν κοινότητα πρός άνακούφισιν τής άναγκαιούσης μηνιαίας δα
πάνης τοΰ Γυμνασίου, καϊ δέν θέλει διαρκέσει πλήν άχρις δτου αΰ- 
ξηθώσί κα'ι τακτοποιηθώσιν,ώς έλπίζομεν, οί χρηματικοί αΰτοΰ πόροι.'

Έν Έρμουπόλει τήν 2’Οκτωβρίου ,1883.
Οί δημογέροντες ΈρμονπόΛείϋς

ΠΑΥΛΟΣ Λ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. Ε. ΓΙΑΓ1ΤΖΗΣ 
ΣΤΑΜ. ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ

Ό γραμριατεύς Κ. ΧαρίΛαος.κ

Ό δέ Βάμβας πριν ή ποιήσηται εναρξιν τών μαθημάτων, έδημο- 
σίευσε κανονισμόν τών χρεών τών μαθητών, οΰτινος άντίτυπον εύρη- 
ται παρ’ έμοί, έχοντα ώς έξής·

«Χρέη των.μαθητών τοΰ δημοσίου Γυμνασίου της ΈρμουχόΛεως.

«1. Οί μαθηταί χρεωστοΰν νά παρευρίσκωνται εις τάς διωρισμένας 
ώρας τών παραδόσεων. Ή αδικαιολόγητος απουσία, καί μάλιστα έ- 
παναλαμβανομένη, λογίζεται άμάρτημα.

«2. Σεμνότης καϊ εΰγένεια ε’ις τούς λόγους κα'ι ε’ις τούς τρόπους κα'ι 
έκτος τοΰ Γυμνασίου, καθώς άνήκει ε’ις τδν χαρακτήρα των Μαθητών 
της ΛαιθεΙας.

«3. Επιμέλεια σταθερά είς τά διδασκόμενα μαθήματα, ώστε έ'κα·? 
στον μάθημα νά γίνεται νέα προσθήκη πνευματικής έπιδόσεως

«4. Σιωπή καϊ άκρα προσοχή ένφ γίνεται ή παράδοσις.
«5. Εΰπείθεια καϊ σέβας λογικόν εις τούς Διδασκάλους
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«Πάσα παράβασις ένδς τών χρεών τούτων λογίζεται ώς βαρβαρότης 
τοΰ παραβαίνοντος, καϊ ώς αμάρτημα μαθητοΰ, το όποιον, κα'ι δια 
το «συμφέρον του άμαρτήσαντος καϊ διά τήν κοινήν εύκοσμίαν και έ- 
πίδοσιν τοΰ Γυμνασίου, δέν θέλει συγχωρεϊσθαι ούτ’ άπ'ό τούς Διδα
σκάλους, ούτε άπό τόν διωρισμένον Ευταξίαν, ούτε τέλος πάντων άπό 
τον Επιστάτην και τούς ’Εφόρους.

Έν Έρμουπόλει, 9. Όκτωβρ. 1833. Ό Έχιστάπις
Ν. ΒΑΜΒΑΣ

Έπίσης τή 12 ’Ιανουάριου 1834 έδημοσιεύθη φυλλάδιον ύπό τόν 
τίτλον «Γενικόν σχέδιον τοΰ έν Έρμουπόλει Ελληνικού Γυμνασίου 
έν τή τυπογραφία Νικολάου Βαρότζη», ούτινος αντιγράφω ύμΐν τόν 
πρόλογον.

«Οί κάτοικοι τής έν Σύρα Έρμουπόλεως, αισθανόμενοι βαθέως την 
άνάγκην τής έκπαιδεύσεως τών τέκνων των, την σήμερον μάλιστα 
δτε ή Θεία Πρόνοια ήξίωσε τούς "Ελληνας νά ζώσιν ύπό σταθεράν 
ευνομίαν, και ύπό βασιλέα φίλον, προστάτην και πατέρα τής ηθικής 
και πνευματικής βελτιώσεως τών λαών των, έποθοΰσαν πάντοτε νά- 
ίδωσι τελειοτέραν τινά μορφήν εις τά διδακτικά καταστήματα τής 
Κοινότητάς των.

«Οί έφοροι τούτων Θεοχάοης Παλαιολόγος, Γρηγόριος’Ιω. Πετρό- 
πουλος, Λουκάς 'Ράλλης καί Ζωοζής Κ. Ζιγάλας δραξάμενοι τήν α
γαθήν περίστασιν τής είς τήν Ελλάδα επιστροφής τοΰ κυρίου Ν. 
Βάμβα, έπρόβαλαν αύτόν, διά τής άπο 22 Αύγούστου 1833 άνα- 
φοράς των είς τήν Κοινότητα έπιστάτην καί διδάσκαλον τοΰ Έλλην. 
Γυμνασίου, έπϊ τής δημογεροντίας τών κυρίων Παύλου Λ. Μαυρογορ- 
δάτου, Σταματίου Κωνσταντίνου καϊ Νικολάου Εύσταθ. Γιαγιτζή· 
ψηφισθείς δέ παρά πάντων δμοφώνως καϊ άναδεχθεις τήν επιστασίαν 
παρέδωσεν είς τήν Έφορείαν κατ’αϊτησίν της το παρόν σχέδιον. Οί 
δέ Έφοροι, άφοΰ ύπέβαλαν αύτό είς τήν κρίσιν τής Δημογεροντίας 
καί ένεκρίθη, έπειδή έζητεΐτο παρά πολλών, όχι άπλώς περιέργων, 
άλλ’ έπιθυμ.ούντων νά πέμψωσι τούς υιούς των διά νά μαθητευσωσιν 
είς τό Γυμνάσιον τοΰτο,έσσοχάσθησαν χρέος των νά τό*έκδώσωσι  προς 
εύχαρίστησιν τοΰ κοινοΰ πόθου.

»Έν Έρμουπόλει 12 ’Ιανουάριου 1834.»
: 'Ε/ σνΛΕΙογης ίσζόριχο>ν εγγράφων)

Λ. X.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΙΕ' ΕΚ.ΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

’Έσωθεν τών πινακίδων χειρογράφου τεύχους τής Έθνικής βιβλιο
θήκης ύπήρχε παρεμβεβλημένη έξωφύλλου δίκην ή κατωτέοω δημο
σιευόμενη διαθήκη, ήν περ άφελών έξ αύτοΰ συγκατέταξα έν τή συλ
λογή τών αύτόθι διατηρουμένων διαφόρων έγγράφων.

Τό έγγραφον τοΰτο έγράφη κατά τό 1476 Σεπτεμβρίου 14, άδη
λον ποΰ. Έκ τοΰ κάτωθεν δ’ αύτοΰ μνημονευομένου (ρρα Πι,έρου τοϋ 
πριόρου (προεστώτος) τοϋ Κολοσσον, ώς καϊ τής πρός έπιβεβαίωσιν 
τής διαθήκης φερομένης ύπογραφής αύτοΰ τούτου τοΰ ίερέως, δυοΐν 
θάτερον άγομαι νά ύπονοήσω, ή δτι δ διαθέτης έτύγχανεν έν ‘Ρόδφ 
διατριβών δτε τά καθ’ εαυτόν διετίθη, ή δτι ήν τότε ό ίερεύς έν Κύ- 
πρω παρεπιδημών διότι ή έν Ήόδφ έπισκοπή τής δυτικής Εκκλη
σίας, δηλονότι ή έπϊ τής αρχής τοΰ τάγματος τών τοΰ άγ. Ίωάννου 
τής Ιερουσαλήμ ιπποτών τό πρώτον συστάσα, ώνομάζετο τον Κο
λοσσού (Colossensis), ώς άπό τοΰ περιφήμου έβδομηκονταπήχεως 
κολοσσού εί'τε άγάλματος τοΰ Ήλιου, ένός τών επτά τοΰ αρχαίου 
κόσμου θαυμάτων. Όπωςδήποτε δμως κάν έ'χωσι τά περϊ τούτου, 
ύπό τινας επόψεις θεωρούμενον τό έγγραφον ούκ άμοιρον σπουδαιό- 
τητος φαίνεται.

Καϊ πρώτον μέν γλωσσικώς έξεταζόμενον πληροφορεί ήμάς δτι καϊ 
έν αύτοΐς τοΐς ίδιωτικοΐς συμβολαίοις τοΐς μεταξύ τών. άλλογενών 
δεσποτών τής μεγαλονήσου συνομολογουμένοις έδέσποζεν ή δημώδης 
ελληνική γλώσσα, τοΰθ’ δπερ καϊ άλλαχοΰ συνέβαινε, περϊ ού έσχον 
άφορμήν νά γράψω ού πρό πολλοΰ1, οΰτω δή καί έν τούτφ, ώς μαρ- 
τυροΰσι τό τε δνομα καί τό έπώνυμον τοΰ διαθέτου, φαίνεται ούτος 
άγγλικής ών καταγωγής, παρά το : James .D’Inglese (=’Ιάκωβος 
τοΰ ’Άγγλου), έν τή δημώδει δμως γλώσση διαθεϊς τά καθ’ έαυτόν. 
Είτα δέ περιέχει καϊ λέξεις τοΰ κυπριακού ιδιώματος, ών τήν έξή- 
γησιν παρίημι τοΐς τών Κυπρίων λογίοις.

1 "Ιδε ΔεΛτ. Ίσζορ. χαΐ ΈθνοΛ. 'Εζαιρ. τεΰχ. Ζ', σελ. 408.
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Άλλά ΆαΙ ύπο νομικήν θεωρούμενοι εποψιν παρέχει τι τό διαφέ- 
ρον καθότι άτεκνος ών δ διαθέτης, ώς έκ τής διαθήκης αΰτοΰ συνά
γεται, κληροδοτεί τώ τής νήσου βασιλεΐ νομίσματα 1316 «καί ίζη- 
χ^ηρύννη tor art's τά αγαθά τον». Κατά τό ’ισχΰον άρα έν τή νήσφ 
δίκαιον, δ άτεκνος άποθνήσκων έχρεώστει νάκαταλίπη τφ ύπερτάτφ 
άρχοντι μέρος τής ουσίας αύτοΰ, ΐνα περιβληθφ ούτως ή διάταξις αΰ
τοΰ τό νόμιμον και αρραγές κΰρος. Παοεκτός δέ τούτου καταλείπει 
και τφ xartizara (φρουράρχφ) καϊ τή αυλή τής Λεμεσού νομίσματα 
1 “καί έζηκ.ΐηρώνει τον άπο τά cLUa του αγαθά»· δπερ δηλοΐ 
δτι έκ τοΰ αΰτοΰ δικαίου άπέρρεεν ή ύποχρέωσις αύτη. .Πλήν άλλ’ 
ασυμβίβαστον πρός τήν ιστορίαν φαίνεται τό άναφερόμενον δνομα 
ρ’ηγάς- διότι κατά τό σεσημασμένον έν τή διαθήκη 1478 έτος έβα- 
σίλευε τής νήσου οΰχϊ ρηζ άλλά ρηγίνα, ή Α’ικατερίνα ’Ιακώβου Β' 
τοΰ Κορνάρου. Περίεργος δέ φαίνεται κα'ι ή διά τοΰ Ν δϊς άπαντώσα 
γραφή : Λεμεσός τής νΰν Λεμεσού καλούμενης, έν ω μικρόν κατωτέρω 
γράφεται οΰδετέρως καί διά τοΰ Λ : τό Λεαεσόν.

’Ιδού ή διαθήκη έν άντιγράφω άπαραλλάκτω, έν ω άπέδωκα-πλήρη 
άγκύλαις περικλείσας τά παλαιογραφικώς συντετμημένα τών λέξεων.

Κατα τήν σήμερον ημέράν, ήτις εστιν τή to' Σεπτεμβρίου 
αυοή Χ[ριστο]ΰ, ϊν[δικτιώνος] ιαή ό Τζιαμες Τεγκλέζη έν ασ- 
θενια τυχών, καϊ φοβηθείς τό τοΰ θανάτου άορον μυστήριον, 
σόασ έχον τάσ φρενασ και τόν νοΰν άθόλοτον, ήθέλισεν δια- 
τάξεσθαι τά έαυτοΰ πάντα. Εμ πρότισ μεν παρατίθεται τήν 
έαυτοΰ ψυχήν εϊς χεΐρας θ[εο]ΰ. ζώντος, τά δέ πράματα δπου 
τοΰ ευρίσκουντ[αι] έν οΰτως. Άφήννει πρώτον τοΰ αύθ[έντου] 
μασ τοΰ ρίγος ν[ομίσματα] ατις-'1, καί έξηκληρώννη τον άπε 
τα άγαθα τ[ου]. Άφήννει του καπεταν[ου] τής Νεμεσοΰ και 
τής αύλής τής Νεμεσοΰ ν[ομισματα ά [ήμισυ], καιεξηζλη- 
ρωνω τον απε τα άλλα μου αγαθα. Εις το Λεμεσ[όν] έχει ά 
σπητι έννιζιασμεν[ον] έκ τοΰ Ταραντί, χαϊ έχει μέσα πράματα

1 Περϊ τών έπϊ φραγκοκρατίας κσπέντων έν Κύπρω διαφόρων νομισμάτων 
έπιθι τήν σοφήν διατριβήν του αειμνήστου Π. Λάμπρου έν τελεί του Β τόμου 
τής Μεσαιωνικής ΒιΒΛιαθηχ'ΐις τοΰ Σάθα. Ένταΰθα δέ ή λέξις : νομίσματα, 
ύπάρχει μονογραμμάτως σεσημασμένη, όπως άπαντα καϊ έν τοϊς βυζαντινούς 
γ ειρογράφοις. Ώςαύτωςκαϊ ή λέξις: ημισυ δηλουτζι διά'τοΰ συνήθους παλαιρ- 

γραφικοΰ σημείου.
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τουτέστιν κρεβάτια τέσσερα, χαλκ[ινα;] β', δυστιν α', χαλκομα 
γύρισσεσ β', τυγανια σιδερ[ένια] β', παπλόματα β',σπριβεριν ά, 
λακάν[ην] α', βατζέλλια μικρά β', τζαντιλιερ[αν] α', ..... τό- 
ζεσιν α', σεντούκ[ια] μεγάλα β', σκερνιά β', πλατέλλα στάνια 
μικρά μεγάλα θ', τζαγεραν α', φουρμ[αν·,] ■ ά, σιδεροσοΰγλ’α 

·. β', σκουτελαριέσ β' κάσσινεσ,. ψαθία του τυχου β', γδήν μαρμα- 
ρέ-νον α', πεΰζην α', παγκέριν α', άλεύριν μ[όδια$] β', τυρήν 
κεφάλια κ', χοιρομέρια] ζευγαρ[ιν] α', μαντηλ[αν]τής- ταυλ[ας] 
μεγάλην α' καϊ σερβεττ[ες] η', μήλλαν σφαζτινην Ν° β', ζη- 
γ[αριάν] σιδερ[ένιαν] α', ζρεβατοσάνιδα με τα τριστέλλια α' 
κρεβατιού, γαβαρδιναν α’ ε’ις τό χέρην τοΰ μαστροΚοστ{α;] διά 
νά τον ραψιν α' γουνέ[λαν] παν.... καϊ τό φούργιασμάν της 
πλαγκέττον ασπρον, καϊ ετερον εϊς το χέρην του Ταραντϊ α 
κομματιν σοστον βενετον.

Χροστω του Ταραντϊ διά το.έννίκην του σπητιοΰ ν[ομίσματα] 
ς·', καϊ άπο άλλουσ λογαριασμοΰσ οπού έχομεν, ινα λογαρια- 
στή με το βιβλλιον [μου].

Εις την Λευζουσιαν εχω α' σπήτι της βιζιαστριασ τοΰ Κα- 
λέργη τησ ζυρα Μαριασ, τζαγέραν α', ταύλεσ διπλεσ β', σε- 
τοΰζην α'μεγαλον καρινον, τρι., . ΰρην α', γέρναν μιάν, φούρ- 
[μαν·,] τοΰ κρεβατιού.

Εϊς τήν Πισζοπην χρεοστή μου ό Στέφανος ό Μαλατέστασ 
ν[ομίσματα] ιη'.Ό Τζουανεσ Τενεγριπουντε δπου έχει τόν μύλον 
εις το Λαπι[θον] διά β' κάν[ας·,] πανήν .... ν[ομίσματα] κς·', έξ 
αυτών έδωκεν ν[ομίσματα] γ'.............. ....Τζιάμεσ τοΰσ κάτωθεν.

Του εμ .... τής έπισκοπης του κυρ Στέφανου Βονζηνοΰ δου
κάτά χρυσά πέντε. Άφήννω τοΰ φρα Πιερο τοΰ πρ[ιό]ρου του 
Κολοσσού δουκάτον α'. καϊ διά τον τάφον του δπου να' θαφη 
δουκάτον α'. Και ό άνωθεν κυρ Στέφανος χρεώστη διά καπελ- 
λον τοΰ άνωθεν Τζιάμεσ εϊ τι εγγιζη διά α' κανταριν λά- · 
Βανον^].

Τά άνωθεν μου πράματα άφιννω νά πλερώνεται τό χρεως 
όπου χρεοστω ζατα τα βιβίλλιά μου με φοβον θεοΰ, καϊ τά 
πρόλιπα άφίννω τα τής γυναίκας μου τήσ Τζουανασ καϊ τήν 
ψυχήν μου.
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Io fra Piero p[ri]or de Colosse interfui hoc tes(am[en}tum 

et praesens fui.
Νικόλαος Γιαννούλοισ [Λαρτ[υρώ]. Νικόλαος Κόνταλιμένης 

μ.αρτ[υρώ]. Άντριά τοϋ Ομοτη μαρτ[υρώ].

Έξόπισθεν δέ του έγγραφου τούτου άναγινώσκονται τά έξης, ά- 
περ εΐσίν άλλης χειρός σημειώματα, και ών πιστόν άντίγραφον πα
ρέχω περιεργίας τε χάριν και πρός ένδειξιν ότι άγνωστοι ήσαν έτι 
κατ’ άρχομένην τήν 1^' εκατονταετηρίδα οί λεγόμενοι αραβικοί χα
ρακτήρες τής άριθμήσεως.

Έξ αυτό έδοζα καί μαχλουζι νομίσματα] νέ εις ν[όμίσματα] 

ις-' [ήμισυ].
Έδοκα ν[ομίσματα] ζ' τοϋ σκαλησματου.
Εισ το αφιγ' του Χ[ριστο]υ εδουλεψε το άλογο μου τόν Α- 

γουστω ριινα ήμέρεσ ιθ'εισ ν[ομίσματ]α θ'[ήριισυ], καί τον Σε- 
τευρι [Λίνα τής ανοθ[εν] έχρονασ ήμερεσ ιε' είς ν[ομίσματα] ζ' 
[ήριισυ]· έδοκα καί ρατζια κοφίνια ιη' είς ν[ομίσματα]·.ς·'.

Έτερα καρτζα εις το'αφιδ' Χ[ριστο]ϋ απο ζευγάρια νομί
σματα] ιγ'.

Έτερα καρτζα τα εδουλεψα εισ το μαχαρεν[ι·,] ν[σμίσματα κ'|. 
Έτερα καρτζα τοϋ σκαλισματου ν[ομίσματα] ιε'.

Ί. ^ακκελίιον.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
’Ιανουάριος 1888.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΓ ΣΓΑΑΟΓΌΓ

Συνεκροτήθη ή τακτική συνεδρία τοΰ [Ληνός ’Ιανουάριου .
Κατά τούς [χήνας Δεκέμβριον και ’Ιανουάριον έγένοντο τά έξής 

άναγνώσματα.
Ό κ. Ά. Παράσχος τακτικόν μέλος άνέγνω τό ε' άσμα του Άλ- 

φρέδου.
Ό κ. II. Σύνοδινός άντεπιστέλλον μέλος άνέγνω διάφορα αύτοΰ 

ποιήματα.
‘Ο κ. Κ. Γ. Ξένος τακτικόν μέλος άνέγνω τήν περί Αράβων έν 

Ίσπανίφ μελέτην αύτοΰ.
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..Jr θ κ. Δ. Ηλιοπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί μ.ονομ.αχίας.
V Ό κ. Γουσταΰος Λαφφόν άντεπιστέλλον μέλος άνέγνω διάφορα
Β| αύτοΰ ποιήματα.
W Ο κ. Ά. Πασπάτης ώμίλησε περί τής άλιείας τής φαλαίνης.
Κ κ· Ν. Μοσχάκης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί ’Ασπασίας τής
® Μιλησίας.
Β. θ κ· ’θ· Ίασωνίδης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών Λυρικών

(JBt τ°ϋ Σαιξπήρου.
Β; Ό κ. Ά. Πετρίδης άντεπιστέλλον μέλος ώμίλησε περί. μεσαιωνο- 
.■ρ, λογικών μελετών έν Πελοποννήσω καί πρώτον περί Μωρέως.
BL Απεσταλη ή εκθεσις τής έν Καλάμαις σχολής τών άπορων παίδων.
Κ Έν τγ σχολγ φοιτώσιν 25 άποροι παΐδες έξ ών 22 ποοσήλθον είς τάς 
Κ έξετάσεις. Συνυπεβλήθη δέ καί ή εκθεσις τής έξελεγκτικής επιτροπής 
-Β. όμολογούσης πλήρη έν πάσι τάξιν.
Β; Το ύπουργεΐον τής Παιδείας άπέστειλε τγ βιβλιοθήκη τοΰ Συλ-
Β^^λόγου τά τρία τεύχη τών επιστολών περί πεζικού, ιππικού καί πυ- 

^βολικού τών μ.εταφρασθεισών κατά διαταγήν τής Α. Μ. τοΰ Βα-

■Β Άποφάσει τού τμήματος τών.Καλών Τεχνών τοΰ Συλλόγου ήνεώ- 
BkL χθη έν ταΐς α’ιθούσαις τοΰ Συλλόγου διαρκής εκθεσις ζωγραφικής είς 

7ιν προσεκομίσθησαν εικόνες διαφόρων καλλιτεχνών.
S Ο Σύλλογος έψήφισε δρ. 300 πρός άνέγεοσιν μνημείου παρά τό
Κ Xavt τής Γραβιάς.
■ Ομοίως έψήφισε δρ. 1500 πρός άνέγερσιν μνημείου εις άνάμνη-
■ βί'/ τών κατά τά σύνορα πεσόντων κατά τάς ημέρας 8, 9, 10, 11

Μαιου του 1886. Εξελεξε δ ως κατάλληλον προς τοΰτο τήν θέσιν 
■μ · Μάτι, καί ώρισεν έπιτροπήν έκ τών κκ. Ί, Φ. Κοκκίδου συνταγμα- 

τάρχου, Ά Γεννάδη ύπολοχαγοΰ καί Κ. II. Λάμπρου.
Αί κυρίαι Πηνελόπη Βλαστού καί ’Αμβροσία Καρυδιά προσήνεγ-- 

κον τή Σχολγ τών ’Απόρων Παίδων εις μνήμην τοΰ πατρός αυτών 
■■ ’Αμβροσίου Κάππαρη δρ. 2400. Ό Σύλλογος μετ’ ευγνωμοσύνης 

αποδεχθείς τό ποσόν, έψήφισε τά ευχαριστήρια αυτού καί άνέγρα- 
ΒΗ Ψεν εύϊ?ϊέτ^ τθν αείμνηστον ’Αμβρόσιον Κάππαρην.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά πάρεδρα, οί κκ. ΓΙ. Ταμβακόπουλος, 
S| Κ. Σουλτάνης, Ιωακείμ. Βαλαβάνης, Έ. Εμπειρικός, Ά, Δεμερ- 
flL. τζής, Γ. Δ. Όρφκνίδης, Άλ. Ν. Φιλαδελφεύς, Κ. Ε. Χατζηπε'τρος, 

Ίω. Άλέξανδρόπουλος, Γ. Μ. Βενιζέλος καί Κ. Βρυζάκης. Άντε- 
πιστέλλοντα οί κκ. Ίω. Φουστάνος έν Σύοω. Μ. Δουοούτης έν Βου- 

ί
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κουρεστίω, Λ. Λαλλεμάνδ ιατρός έν Παρίσίοις, Άν Κονλίγγιος έν 
'Ρόσκοβιτζ τής ΙΙρώσσίας, επίτιμος δέ ό κ. Ε. Βαλτατζής.

ΕΡΓΑΣ1ΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τμίίμα, Κομικου χα,Ι «ολοτοκών έποοτημών.
Έν τή τακτική αυτού συνεδρία, τή προτχΰει τοΰ κ. Ίω. 'Ραΐση, 

τό τμήμα άπεφάσισεν ΐνα μελετήση τό περί προσωπικής κρατήσεως 
ζήτημα. Πρός τοΰτο δ’έξελέξατο έπιτροπήν συγκειμένων έκ τών κ.κ. 
I. Τυπάλδου, Ν. Ζανετοπούλου, Tip.. Ήλιοπούλου κα'ι Α. Σκούζε, 
ήτις θά περισυλλέξη τάς γνώμας πάντων τών έχόντων ειδικότητά 
τινα έπί τοΰ προκειμενου θέματος καί μελετώσα ταύτας θά ύπο- 
βάλη μετ’ ίδιου συμπεράσματος είς τό Τμήμα- έπί της έκθέσεως δέ 
ταύτης της επιτροπές συζητούν τό Τμήμα θά έξενέγκη,τήν γνώμην 
αύτοΰ.

Άπεφασίσθη ώσαύτως ΐνα βραδύτερον συζητηθή καί τό περί να· 
τικών ύποθηκών ζήτημα.

ΊΓμ^μα καλών τεχνών.
Τό Τμήμα τών Καλών Τεχνών κατά τάς δύο αύτοΰ συνεδρίας 

άπεφάσισε τή προτάσει τοΰ προέδρου αύτοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Ραγ- 
καβή τήν ,διοργάνωσιν Μονίμου έκθέσεως Ζωγραφικής, έν ή νά 
έκτίθηνται έ'ργα είτε Ελλήνων καλλιτεχνών ή έρασιτεχνών, είτε ξέ
νων άλλ’ έν Έλλάδι έγκατεστημένων τοιούτων. Ή έκθεσις ήρξατο 
έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου. Τό τμήμα άνέθηκεν εις τό προεδρεΐον 
αύτοΰ τήν σύνταξιν τοΰ Κανονισμού, έξελέξατο δέ τριμελή έπιτρο^ 
πήν έκ τών κ.κ. Ά. 'Ραγκαβή, Μ. Μελά καί Ίφικράτους Κοκκίδου, 
οΐτινες νά κρίνωσι τά κατώτερα παραδοχής έκ τών άποστελλομένων 
έργων. Πρός τούτοις τό Τμήμα άπεφάσισε τήν κατάργησιν των 
κατ’ έτος τακτικών κατά Σάββατον τελουμένων συναυλιών, ώς μή 
ύποστηριζομένων δυστυχώς ύπό τοΰ κοινοΰ, άφεθέντος είς τήν έπί 
τών συναυλιών επιτροπήν τοΰ δικαιώματος όπως δίδωνται, οσάκις 
αύτη κρίνη καλόν, έκτακτοι μουσικαί εσπερίδες ύπέρ τής Σχολής 
τών ’Απόρων Παίδων. Είς τό τμήμα ύπεβλήθησαν διάφοροι προτά
σεις ύπό διαφόρων αύτοΰ μελών, οΐον ή περί διοργανώσεως Έκθέσεως 
άνθέων, ή περί πανηγυρικής παραστάσεως τών Περσων τοΰ Αισχύ
λου, ή περί συστάσεως σχολής ιχνογραφίας, ών ή συζήτησις άνε- 
βλήθη εις προσεχείς συνεδρίας. ‘Η περί πανηγυρικής παραστάσεως 
τών Περσων τοΰ Αισχύλου πρότασις συζητηθήσεται έν τή άμεσων 
επομένη συνεδρία τοΰ Τμήματος.
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