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ΪΠ Ο

Ν.  Κ Α Ζ Α Ζ Η

(Σ υνέχεια  προηγ. φυλλαδίου).

Κ ατά τό βραχύ διάστημα τοϋ βίου του, τοσούτον ύπό πολ
λάς επόψεις θυελλώδους, ό Φερδενάνδος Λασσάλλ έξηκολού- 
θησε θύων τοΐς Χάρισιν. Ή το  νέος καί ώραϊος, ή δέ ιουδαϊκή 
αύτού φυσιογνωμία καθίστα αύτόν προσφιλή καί εύχάριστον 
παρά τώ  ώραίω φύλω τών γερμανικών μεγαλοπόλεων, παν- 
ταχού, δπου αί περιπέτειαι αύτού τόν ώδήγουν. Ή  ζωηρά 
αύτού φυσιογνωμία ένέπνεεν έντύπωσιν, άλλ’ άμα καί τό εί
δος εκείνο τής εμπιστοσύνης, τό όποιον άνδρες τινές εχουσι 
τό προνομιούχον δώρον τής φόσεως νά έπιβάλλωσιν εις τάς 
γυναίκας. Ύ πό τοιούτων πλεονεκτημάτων πεπροικισμένος ό 
Φερδινάνδος Λασσάλλ έπηγγέλλετο τόν κατακτητήν πασης 
γυναικείας άκροπόλεως. Ή σαν πραγματικαί α ί κατακτήσεις 
αύται, ή ήσαν περιαυτολογίαι τού κοινωνιστικού ήρωος; Οϋτ’ 
εμέ, ούτε τόν άναγνώστην ένδιαφέρει βεβαίως τούτο, Τό βέ
βαιον είνε, δτι ό Λασσάλλ, ό τοσούτον έγκωμιασθείς ύπό ύψί- 
στης εύρωπαϊκής προσωπικότητος, οϊα ή τού Αλεξάνδρου

Ούμβόλδου, ό θαυμασθείς ύπό τού μεγίστου τών ποιητών τής 
εποχής έκείνη; Ερρίκου Χάϊνε, περί ού είπεν ό ε'ξοχος ελλη
νιστής φιλόλογος Βοίκχιος, δτι ήτο δ ευφυέστερος καί δ σοφώ- 
τερος τών άνθρώπων, οΰς έγνώρισε, δέν έγοητεύθη έπί τοσού
τον ύπό τών κολακειών καί τής έκτιμήσεως τών είρημένων άν- 
δρών, δσον έγοητεύθη, δτε έπληοοφοοήθη, Οτι κυρία τις έκ Βε
ρολίνου έχαρακτήρισεν αύτόν ώς τον ώραιότατον τών άν- 
δρών, οϋ; έγνώρισεν. Ό  ματαιόφρων προφήτης, λέγετα ι, δτι 
άνέκραξεν, άμα ήκουσε τούτο: «'Α ληθή; δόξα είνε νά ήνέ τις 
δ ωραιότατος τών άνδρών τού καιρού του· πρέπει δέ νά επ ι
γραφή, τούτο έπί τού τάφου μου, διά νά μή τό άγνοώσιν οί 
μεταγενέστεροι»·

Τό βέβαιον είνε δτι δ Φερδινάνδος Λασσάλλ έν τα ίς μ,ετά 
τών γυναικών σχέσεσιν αύτού άπέδειξεν ίπποτικώτατον χα
ρακτήρα- Ό λίγιστοι ίσως οί άγνοούντες τάς στενάς μετά τής 
κομ,ήσσης Χάτζφελδ σχέσεις τού φιλοσοφικού έρευνητού τού 
Σκοτεινού ’Ηρακλείτου. Ήάφοσίωσις, ήν πρός τήν εύγενή, άλλά 
καί περιπετειώδη ταύτην κυρίαν έπεδείξατο, ή έπί μακρά ε'τη 
άποκλειστική ύπεοάσπισις αύτής έναντίον ισχυρού καί ύπερ- 
φιάλου συζύγου, είνε μία τών εύγενεστάτων σελίδων τού βίου 
τού Φερδινάνδου Λασσάλλ (*). Παρελθόντος τού έπεισοδίου

(■) Ή  κόμησσα Υοφία Χ άτσφελδ έδικάζετο μετά  τοϋ συζύγου της. 
Τ αύτην έγνώρισεν ό Λ ασσάλλ εν ετε ι I 845  έν Βερολίνω, προπαρασκευα- 
ζόμενος δι’ ύφηγεσ ίαν έν τώ  π α νεπ ισ τη μ ίω  τή ς  πόλεως τα ύτη ς , μελετώ·· 
δέ κ α ί το περ ί τοϋ Σκοτεινού Η ρακλείτου  σύγγραμμά του. Ή  κυρία 
Χ άτσφελδ ε ίγεν  ύποθέσει,ότι παρά τή  βαρόννη ΜαγεηόοΓΓ, κυρία στε- 
νώ ς συνδεδεμένη μ ετά  τοϋ συζύγου της, εύρίσκετο Χιβωτίδιον, σπου
δα ία  δ ιά  τή ν  δίκην αϋτή ς περιλαμβάνον έγγραφα. Ό  Λ ασσάλλ άνέλαβε 
τή ν  ύπεξαιρεσ ιν τώ ν έγγράφων, είσελθών εν τώ  θαλάμ ω  τή ς  Βαρόννης

ί
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τούτου, μετά τινα χρόνον, κα ι ότε έκόπχσεν ο περί την ύπό- 
θεσιν ταύτην Θόρυβος κα ί τά ποικ ίλα περί αύτής σχόλια τών 
κακόβουλων, λέγετα ι ότι πρόσωπόν τ ι έκ τής υψηλής του Β ε 
ρολίνου αριστοκρατίας «ίχεν είπεί, ότι ε'διδεν άπαντα τά 
φιλοσοφικά κα ί νομικά συγγράμματα του Λασσάλλ αντί τής 
πράξεω; τής νεότητάς του, άντί τής ίπποτικής αύτού πα
ρεμβάσεως ΰπέρ άτυχους γυναικός.

Οΰτω μεταξύ του προφήτου ιού  Κοινωνισμοΰ κα ί τού ω
ραίου φύλου ύπήρξεν έκπαλα ι στενή ιδεών κα ί αισθημάτων 
επικοινωνία. Ώ ς  ειπον ήδη, κατά τού; φλογερού; χρόνους τή; 
νεότητάς του,ότε παρεσκεύαζεν έτι έν Βερολίνωτήν φιλοσοφικήν 
άποκάλυψιν τού περί Φύ σεω ς  σιβυλλείου βιβλίου τού μυστικού 
φιλοσόφου τής.’Εφέσου, είχε ταράξει τάς φρένας του ή πραγ
ματ ική  προσωπικότης πολυθρύλητου κα ί περιπετειώδους κο
μήσσης, οΰκ ολίγα έτη πρεσβυτέρας αύτού, κα ί είχε παρα
πλανήσει αύτόν έπί μακρόν χρόνον άπό μελετών, εις ά; ήτο 
προωρισμένος, κα ί έν α ί; έμελλε νά διαπρεψη εκείνος, δν ούχί 
αδίκως 6 'Αλέξανδρος Ούμβόλδος είχεν άποκαλέσει Οαυμάσιον 
παιδίον (W un d er Kind). Ή δ η , ώριμος άνήρ, άποκαλύπτων 
εις τόν γερμανικόν λαόν τού; σιβυλλείους χρησμού; τής νέας 
ιστορικής περιόδου τής κοινωνιστικής δημοκρατίας, ή τ ι;  έ- 
μελλε νά έρεισθή έπί τής μεγάλης δυνάμεω; τών έργα-τών, 
τής πρώην αποκλήρου τάξεως, είς ήν έδίδετο ήδη δ κλήρος 
κα ί τό σύνθημα τής νέας περιόδου, άπεπλανήθη αύΘις ύπό 
νέας γυναικός, δ ιά ν’ άπολέσιρ καθ’ ολοκληρίαν τήν οδόν, 
ήν διεχάραξεν, μετ’ αύτής δέ κα ί τήν ζωήν του. Α ί περιπέ· 
τε ια ι αύται αληθώς είνε περίεργοι, ά ξ ια ι δέ ψυχολογικής άνα- 
λ,ύσεως, προκειμένου περί άνδρός, κτησαμένου παγκόσμιον φή
μην, διεκδικοϋντο; δέ τό σπάνιον, όσον κα ί επίφθονον προ- 
νόαιον τής ιστορικής αθανασίας.

Ό  έρως είνε τό αύτό ψυχικόν συναίσθημα τοί; τε πρεσβυ- 
τέροις κα ί τοΐς νεωτέροις. Παρασύρει άμφοτέρου; έντός τών 
πλεκτανών του, άποτυφλών αύτού; πολλάκις μέχρι; έλαττώ- 
ματος. Ό  έρως δημιουργεί ώ; έπί τό πλείστον τά μεγάλα 
διανοητικά πλεονεκτήματα, αναπτύσσει αύτά κα ί τελειο
ποιεί. 'Εν τούτοι; αύτός ούτος πολλάκις καταστρέφει κα ί έξο 
λοθρεύει. Παράτφ  Φερδινανδω Λασσάλλ έπέδρασεν άντιθέτως

μετά δύο φίλων του, καί άφαιρέσα; τό κιβωτίδιον, έν τώ δποίω δεν 
εύρεδησαν ή κοσμήματα μόνον. Έ κ  τών δύο εταίρων τού Λασσάλλ, 
είς μεν κατεδικάσδη, δ δ' έτερος ήΟωώβη. Ό  Λασσάλλ άπελύδη ύπό τού 
δικαστηρίου τών ενόρκων έπί τώ λόγω, ότι τό κιβωτίδιον άφηρέδη ουνεπεία 
τής ύπ’ αύτοΰ καταδιώςιως τής βαρόννης, οϋδένα δ’ είχεν ούτος ένοχον 
σκοπόν. Ό  Λασσάλλ, καί μετά τήν άπόφασιν ταύτην, έξηκολούδησε τήν 
δίκην, καδ’ ήν άνέπτυςεν έξοχα άληδώς πλεονεκτήματα νομομαδοΰς καί 
δικαστικού συνηγόρου. Ή  ύπέρ τής κομήσσης Χάτσφελδ ένέργεια αύτοΰ 
παρά τοίς δικαστηρίοις έξηκολούδησεν επί μακρόν έτι χρόνον, μέχρι 
τοΰ έτους 1854, οπότε κατώρδωσε διά τής ευφυΐας αύτοΰ καί τής έπι- 
τηοειότητος νά έπενέγκη συμβιβασμόν, εύνοίκώτατον είς τά συμφέ
ροντα καί τήν ίκανοποίησιν τής κομήσσης, ήτις άπό καιρού ήδη ήτο ή 
πιστότατη τών συμβούλων του

τό αίσθημα τού έρωτος κατά τήν νεανικήν κα ί τήν ανδρι
κήν ηλικίαν. "Οτε νεαρός έτι κα ί άσημος έγνώρισεν έν Βερο
λίνο) τήν κόμ.ησσαν Χάτσφελδ, ύπέστη άναμφιβόλω; βαθυ- 
τατην, άλλά  κα ι εύεργετικήν τήν έπίδρασιν αύτής. Γπό  τό 
κράτος τής έπιδρασεως ταύτης ό Λασσάλλ ανέπτυξε κατά τήν 
πολυθρύλητο·) εκείνην ό'ίκηνε’π ί τή  υπεξαιρέσει τού κιβωτιδίου 
τά ύπεροχα αύτού πλεονεκτήματα, έπί τή  λαμπρά τής όποιας 
άνελίξει ε”θηκε τάς πρώτα; άπαρχάς τής μελλούσης αύτού έν 
Γερμανία δημοτικότητος κα ί επιρροής. Ά λ λ ’ οτε μετ ολίγον, 
έν τή ακμή ήδη τής δόξης κα ί τής πολιτικής ισχύος, συνήντησε 
τήν θυγατέρα τού Βαυαρού διπλωμάτου, τήν κατά εικοσαε
τίαν νεωτέραν αύτού, ό πρά; αύτήν παραφορο; έρως ύπήρξεν 
ό απαίσιος δαίμων, ό δ ιαταοαξας τάς φρένας τού προφήτου, 
κα ί έξωθήσα; αύτόν προς τήν άπροσδόκητον καταστροφήν.

Ό τ ε  έβουλεύθησαν οί εχθροί νά καταβαλωσι τόν ήρωα του 
ιουδαϊκού λαού, τόν γιγάντιον τό σώμα κα ί τό ψυχικόν σθένος 
άκαταβλητον Σαμψών, εύρον πρό; τούτο ώοαίαν γυναίκα> 
είς ήν ένεπιστεύθησαν τό έργον τής έξοντώσεως. Ή  Δαλ ιδά  ήτο 
ερωμένη τού Σαμψών άλλά  τούτο δέν έκώλυσεν αύτήν νά 
καταστή τό οργανον τών εχθρών τού ήρωος έραστού της. Μη 
δεν έχομ-εν τοσαύτα παραδείγματα γυναικείας απ ιστίας έν 
τή  ίστορίιρ: μή τοσαύται γυναίκες, έν γνώσει ή έν άγνοια πού 
αποτελέσματος τής πράξεώς των, δεν ε”θηκαν τέρμα δ ιά  τής 
επιβουλής ή τής έλαφρότητος είς τόν βίον άνδρών, άφωσιωμέ- 
νων αύτα ΐ;; Ο ί προφήται Ιδίως όφείλουσι νά. προσέχωσιν άπό 
τοιούτων σχέσεων. Ή  Δ α λ ιδ ά  δύναται νά εύρεθή κατά πάσαν 
στιγμήν. Κ α ί αν δέν κόψη άπίστως τήν τρίχα τή; κεφαλής, έν ή 
εδρεύει ή  μυστική ισχύς τού ήρωος, είνε κίνδυνο; μή παρασύοη 
αύτόν πρός πονηρά; ατραπούς. Ό τε ή γυνή δέν είνε ή Σίβυλ.λα 
ένός τβιούτου ανθρώπου, άναντιρρήτως έσται ή Δαλιδά . Α ί τού 
πρώ-.ου είδους είνε σπανιώταται· συνηθέσταται δέ α ί τού δευ
τέρου. Ό  άκατάβλητος νΐωτεριστή, είνε υποκείμενος νά λη- 
σμονήση έν τοιαύτη περιπτώσει τά  μεταρρυθμιστικά, τά  κοι
νωφελή αύτού σχέδια πρό τών ποδών, κ α ί απέναντι τή; βου- 
λήσεως κα ί τών ιδιοτροπιών μ ιά ; γυναικός, ήν λατρεύει πρός 
στιγμήν, ή  άπό μακροϋ χρόνου. Κ α ί άν δεν προόώση τας 
πεποιθήσεις του, θά παραμέληση αύτάς κα ί θά λησμονήση ένώ- 
πιον τών έπιβούλ.ων θέλγητρων τής ερωμένης.

Ο ί Φ ιλ ιστα ϊο ι τής Παλα ιστίνης με τεχειρίσθησαν άλλοτε την 
Δ αλ ιδά  τού Ιουδαίου Σαμψών διά ν’ άποκόψη τήν μυστηριώδη 
τρ ίχα τής κεφαλής. Ο ί Γερμανοί Φ ιλ ισταίο ι τού παλαιού κα 
θεστώτος δέν έσκέφθησαν νά πράξωσι τούτο βεβαίως διά τον 
’Ιουδαίον Σαμψών τού Κοινωνισμού, δ ιά  τόν Φερόινανδον 
Λασσάλλ. Ά λ λ ’ ή  Δ αλ ιδά  εύρέίη, χωρίς κα ί αύτή νά σκεφθή 
πεοί τών άποτελεσμάτων τής επιρροής πης επι τού η 
ρώο; τή; κοινωνιστικής δημοκρατίας. Ό  Φερδινανδος Αασ 
σαλλ, κ.υριευθείς τέλεον ύπό τού ερωτικού πάθους του πρός την 
Ελένην von  D ö nn iges ,  έγκατέλιπε τά  επαναστατικά αύ
τού ιδεώδη, τάς ανατρεπτικά; αύποϋ όρμάς, ουτω όέ παρε- 
δόθη ολως είς τά  ερωτικά φίλτρα ματα ία ς κα ί επιπόλαιου
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δεσποινίδος, ένεκα τής όποιας έπήλθε τό τέρμ,α μεγαλοπράγ. 
μονος βίου.

* *

Ή  δεσποινίς Ε λένη  von  D ö n n ig e s ,  θυγάτηρ Βαυαρού δι- 
πλωμ.άτου, τά μάλ ιστα εύνθουμ.ένου παρά τού κυριάρχου του( 
έγνώρισε τόν Φερδινανδον Λασσάλλ έν συναναστροφή δ ικηγό
ρου τινός τού Βερολίνου. Πριν ή ήδη τόν γνωρίση προσωπικώς, 
είχεν ακούσει περί αύτού, περί τής εκτάκτου εύφυΐας του, περί 
τών εύγενών καί διακεκριμένων τρόπων του. Γνώριμός τις αύ
τής τήν διεβεβαίωσεν, ότι αΰτη ήτο ή μόνη γυνή, ή άξια  
νά καταστή σύζυγος τού μεγάλου τούτου άνδρός. Έ π ί τή 
παραδόξω ταύτη διαβεβαιώσει ή Ελένη είχε καταληφθή 
ύπό μυστικού αισθήματος έρωτος πρός άνδρα, δν ούτ’ έγί- 
νωσκεν ές ίψεως. "Οτε τήν εσπέραν εκείνην έπληροφορήθη, 
ό’τ ι ό Φερδίνάνδος Λασσάλλ εύρίσκετο έν τώ ίδ ίω  μετ’ αύτής 
οίκω, έκρύβη έπί τινας στιγμάς άπό τών όμμάτων του, δ ιά  νά 
τόν βλέπη, νά τόν άκούη, χωρίς νά βλέπητα ι ύπ’ αύτού. Α ί· 
φνιδίως έξήλθεν άπό τής θέσεως, έν ή  εύρίσκετο κεκρυμμένη, 
έδραμ,ε πρό; αύτόν, συνηντήθησαν οί οφθαλμοί των, άφωνος 
έκπεπληγμ.ένοι, συγκεχυμένοι. Γοιαύτη ύπήρξεν ή πρώτη 
γνωριμία τού ’Ιουδαίου Φερδινάνδου Λασσάλλ, του προφήτου 
τού Κοινωνισμ.ού έν Γερμανία, κα ί τής θυγατρος τού καθολι- 
κωτάτου τά α ’ισθήμχτα κα ί τάς παραδόσεις Βαυαρού διπλω- 
μ.άτου von D ö nn iges  ’ Ελένης, κχθά αύτή ή ιδ ία  δ ιη γε ϊτα1 
έν βιβλίω πρό τινων έτών δημοσισευθέντι περί τών μετά τού 
Φερδινάνδου Λασσάλλ σχέσεων της (*).

Ό  Λασσάλλ εμεινεν εκστατικός πρό τής νεανιδος, μ.εθ’ ής 
κατά πρώτον έσχετίζετο. Μυστηριώδης συμπάθεια αναπτύσ
σεται συνήθως άπό τής πρώτης στιγμ,ής μεταξύ δύο Οντων, 
άτινα μέλλουσι Οαττον ή βραδιον νά συνδεθώσι στενότερονι 
οίκειότης, ής τό απόρρητον ούδείς δύναται νά έρμηνεύση. Τοι- 
ούτό τ ι συνέβη κατά τήν περίστασιν εκείνην. ’Ως είπον ήδη, 
έπί ερωτικών ύποθέσεων ή πολιορκητική μέθοδος τού Φερδι- 
νάνδου Λασσάλλ δέν ήρέσκετο εις τάς άναβολας, είς τάς πε- 
ριστροφάς· ό μαχητή; ε’βαινεν άπ’ εύθείας είς τόν έπιδιωκόμ.ενον 
σκοπόν, προσέβαλλεν άνευ δισταγμού. Κ α ί εντεύθεν ή  νίκη, έφ’ ή 
τοσούτον ένηβρύνετο. Η  γυνή συνήθως, όσον κα ί αν ήνε αίδή- 
μων κα ί δειλή, οσον κα ί άν ήνε τολμηρά κα ί αναιδής δέν άρί- 
σκεται είς τού; δειλούς, τούς μεμετρημ.ένους άνδρας. Εύχαρι- 
στεΐται είς τάς τολμηρά; επιθέσεις, μέχρι τού σημείου νά έκ- 
τεθή ή ύπόληψίς της. Πας επιτήδειο; πολιορκητής γινώσκει 
τά  στοιχειώδη ταύτα μαθήματα έν τώ σχολείω τού έρωτος· 
τούτου δ ’ ένεκα έν τώ  έρωτι οί τολμ,ώντες πάντοτε στεφανούν- 
Tat. Ό  Λασσάλλ έγίνωσκε τούτο, κα ί είχεν ήδη πληροφορηθή 
περί τού ίδιοτρόπου κα ί εύφαντάστου χαρακτήρας τής νεάνιδος, 
μεθ’ ής κατά τήν εσπέραν εκείνην έσχετίζετο. ‘Αφού έλαλησεν

(‘ ¡"Meine Beziehungen zu Ferdinand Lassaile, Breslau und Le i
pzig, 1879.

αύτή κατά πρώτον τήν τυπικήν γλώσσαν τής πρώτης γνω
ριμίας, μετ' ολίγον λαμβάνων θάρρος, κατέληξεν είπών : 

«Είσθε ή  Βρουνχίλδη, είσθε ή Άδρ ιάννα  Καρδοβίλλη, 
είσθε ή  χαρίεσσα άλώπηξ, περί ής μοί ώμίλησαν, είσθε ή 'Ε 
λένη von D ö n n ig e s . »

Μετά τήν παράδοξον ταύτην συνό'ιάλεξιν τό φρούριον ήτο 
ήδη ήλωμ,ένον εξ εφόδου, ή  Ελένη  είχε λησμονήσει τάς πα- 
λαιοτέρας συμπάθειας, τήν μνηστείαν της μετά τού Βογιάρου 
Πάγκου Ρακοβίτσα, ενώπιον τής προσωπικότητας τού ήρωος 
τών κοινωνιστικών κύκλων τή ; Γερμανίας, τού προφήτου τής 
νέας επαναστάσεως. Έ ντός βραχυτάτου χρονικού δ ιαστήμα
τος ό τολμηρός δημαγωγός, λαλών πρός τήν νέαν κόρην, με- 
τεχειρίζετο ήδη τό crii. Ό τ ε  έξήλθον τού οίκου, τή ώμολό- 
γησεν άπροκαλύπτω; τόν πρός αύτήν έρωτα του κα ί τήν άμε- 
τάτρεπτον χπόφχσιν νά τήν νυμφευθή.

Ούτως ήρξατο ή έξέλιξις τού ερωτικού μυθιστορήματος τού 
Φερδινάνδου Λασσάλ κα ί τής Ε λ ένη ς von D ö nn iges ,  τοΰ τε
λευταίου επεισοδίου τού βίου τού μεγάλου δημεγέρτου τής 
Γερμανίας.

(Έ π ε τ α ι τό τέλος)

‘Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Σ  ' Τ Ο Υ  Μ Ο Ρ Ε Ω Σ ” 

ΚΑΙ  Τ Η Σ  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Φ Θ Ε Ι Σ Η Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Τ Τ ΟΛ ΕΩΣ  " Κ Ι Ο Ρ Ε Α Σ ”
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε ΙΑ  

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Θ Ε Ι Σ Α  Ε Ν  Τ Ω  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ 1 Κ Ω  Σ Τ Λ Λ Ο Γ Ω  ‘ Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ω ’

Π Α Ρ '

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ι Δ Ο Υ ,
ΗΙΙΞΙΡΠΤΟΤ, 2Ζ0ΛΑΡΖ0Υ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Λ '.

g α ’. Περί τού ονόματος τού Μορέως πολλά έγράφησαν 
κα ί ύπό τών αλλοδαπών επιστημόνων κα ί ύπό τών ήμετέρων 
Μεσαιωνοδιφών, κα ί δή ό σοφό; τής Ιστορίας έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστήμιο) καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπου- 
λος έν τή νεωτέρα αύτού έκδόσει τής Ιστορίας τού 'Ε λλη 
νικού “Εθνους, άφ’ οΰ διά μακρών άνήρεσε τά τού περιπύ- 
στου F a l in e r a g e r  κα ί Hopf, συνοψίζων τά περί τού ζη τήμα 
τος τούτου, λέγει ταδε : «Ε ίνα ι βέβαιον ότι τό ονομα παρή- 
»χθη έν τή ιγ ’. έκατονταετηρίδι- άλλά πόθεν κα ί πώς, περί 
»τούτου εξακολουθεί συζήτησις π ι ι σ μ α τ ώ ά η ς  ( s i c ! ) ,  άλλ ’ ά- 
»γονος. Ο ί μέν ειπον ότι ύπήρχεν έν Ή λ ιδ ι  πόλις Μοραία, οί 
»δέ ότι άχρι τούδε ύπάρχει έν τώ δήμω Κυπαρισσία; χω· 
»ρίον Μ ο ρ ] ο τ ά ά α  καλούμενον, οι δέ ότι ή  Κοίλη Ή λ ις  ήδύ- 
»νατο νά καλήτα ι ύπό τών εγχωρίων Άνόρειος ή Άμόρειος,
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»¿ξου οί Φράγκοι ¿σχημάτισαν το όνομα «Γ Αηιοτέβ».  'Αλλά, 
»κα ί τούτων πάντων τεΟέντων, οΰδόλω; οΰδαμ,ώς έξηγήθη 
»διά τ ι και πώς ή τΗλις ή τι Κυπαρισσία ήξιώθησαν τής τι* 
»μής νά μεταβάλωσι τό άρχαίον τή ; ΠελοπΟννήσου όνομα, 
»ή  μέν ΤΗλις ειτε δ ι’ ενός τμ.ήματος αυτής, είτε καί διά μιάς 
»μόνης πόλεως, ή δέ Κυπαρισσία διά μιάς πάλιν πόλεως. 
»Έρ^ίθη ώσαύτως δτι δ ε’ν τή  ιγ '. έκατονταετηρίδι Ά ραψ 
»γεωγράφος "Ιβν·Σαιδ, αναφέρει έν τώ μέσω του Μορέως κει- 
»μένην δμώνυμον πόλιν. Ά λ λ ά  πώς νά πιστεύσωμ,εν εις την 
»ΰπαρξιν τοιαύτης πόλεως είτε έν τή Ή λ ιδ ι, είτε όπουδή- 
»δήποτε άλλου τής Πελοπόννησου, έν ώ ίχνος αυτής δέν εύ- 
»ρίσκομ.εν, οΰτε εις τά  χρονικά του Μωρέως, οΰτε εις τον ε- 
»τερον “Αραβα γεωγράφον, Έδρισήν, του όποιου τό ε'ργον εί- 
»να ι άσυγκρίτως άνο',τερον τής συγγραφής τού "Ιβν Σαίδ ;».(*)

| β". ’Επί του μέρους τούτου τής του σοφού καθηγητού 
Ιστορίας θέλομεν ενταύθα έξενέγκει παρατηρήσεις τινάς, προ* 
ερχομένας έξ επιτόπιων ερευνών, έπανειλημμένως γενομένων, 
καί έν έπιστημονική ακρίβεια ώς οίόν τε έκτελεσθεισών, Ά λ λ ’ 
ϊνα μή παρεξηγηθώμεν, ώς άλλοτε περί τού ζητήματος τής 
καταγωγής τού περιφήμου Σκεντέρμπεη συζητούντες δημο
σία, περί ου τοσούτος λόγος τότε έγένετο έν τή  δημ,οσιογρα- 
φίιγ Αθηνών— άναγκαζόμεθα νά εϊπωμεν ότι μ,όνην τήν έπι- 
στηυ,ονικήν αλήθειαν, καί μόνην ταύτην, έπιδιώκομεν έν τή  
παρούση πραγμ.ατεία, ώ ; προϊώι ό λόγο; κατάδηλον ποιήτει 
τούτο.

γ '.  Ό  σοφό; καθηγητή; λέγει οτι «οί μ ε τ  ε ίπ ο τ  ότ ι  
νπ ή ρ χ εχ  εν  “Ι Ι .Ι ιδ ι  πό .Ι ις  Μ ο ρ α ία » ,  έξ ής προήλθε τό Ο 

νομα τού Μωρέω;. — Ά λ λ ’ οΰ πολ.λοί είσίν οί τούτο λέγον· 
τες· μόνος ό ακάματος Μεσαιωνοδίφης, κ. Σάθας, έξήνεγκε 
τήν γνώμ,ην ταύτην καί διά μακρών υποστηρίζει έν τοίς προ- 
λεγομένοις των Μ οη ι ι ι η α ι Ι α  ΤιιλίΟΓ. κλ. κλ. (2). Καί πάλιν 
ό αύτός καθηγητή; εξακολουθεί λέγων δτι «ο ί  δε ά χ ρ ι  τοϋδε 
Ίίϋπάρχει έυ  τώ δήμω  Κ υπ α ρ ισ σ ία ς  χωρίο*· Μ ορ ]ο τά δα  χα· 
ΐ)Λούμενογ κλ. κλ » (3). Ά λ λ ά  καί τούτο οΰ πολλοί είσιν οί 
λέγοντες· μόνος ό Αθανάσιο; Πετρίδης, δ άξιούμενος ήδη τής 
τιμ,ής νά άποτείνηται πρό; ύμάς, τό. σεβαστόν Άκροατήριον, 
δπερ ε”σχε τήν εΰγενή καλωσύνην νά παρευρεθή άβροφρόνω; 
έν τη  φιλολογική ταύτη  Έσπερίδι, παρ’ ή εξελίσσεται εν έκ 
τών σπουδαιοτάτων ζητημάτων τής Μεσαιωνική; ημών Ι 
στορίας.

| δ '. Διατελών έν Κυπαρισσίρ; σχολάρχης άνεκαλυψχ οΰχί 
τό χωρίον Μ ορ ιο τ ά δ α ,  ώς λέγει ό κ. Παππαρρηγόπουλο; ά- 
ποφεύγων ένθάδε τήν άκρίβειαν, τήν τοσούτον επίζηλον εις 
τήν λύσιν τών προβλημ-ατων οϊωνδήποτε,— άλλά παρ’ αύτό 
τό χωρίον έρείπια σπουδαία αρχαίας πόλεως Ε λληνική ;, ή*

(1) Ίστορ. Έ λ λ η ν . "Εθνους. Έ χ δ . Β '. Τεύχος 4 0 — 43, σελ. 88 .
(2) Mouum. hislor. hellen. |irefac. pag. XXXU —XXXIII. tom.

1. P a r is  8180.
(3) Ίστορ. Έ λ λ η ν . Έ θ . ένθ’ άνωτ.

τις, φρονώ, οτι ϊνε ή άρχαία Μ ορα ία .  Καθόσον μίαν καί ή- 
μίσειαν ώραν πρός Ά να τ . τής Κυπαρισσίας έν Τριφυλία (*) τής 
Πελοποννήσου, παρά τά χωρίον τό καλούμενον Μ ο ρ ιο τ ά δ α (2) 
τού Δήμου Κυπαρισσίας, εις θέσιν λεγομ.ένην ϋπό τού λαού 
σ ’ τα ' . ί . ί η η χ ό ,  εϋρίσκονται άρχαία; πολεω; ερείπια, ής έπι- 
στημονικώς ή ονομασία νά προσδιορισθή έν άκριβείη καί ένκρ- 
γείοι φαίνεται παρέχουσα δυσκολίας τινάς, ούχί άνυπερβλή.- 
τους, ώ ; δήλον τούτο γενήσεταε έκ τών εφεξής λεγομένων.

β ε'. 'Οδηγούμενος ύπό τού ονόματος Σ το  'Λ .ίηηχό, ση
μαίνοντος βεβαίως, ώ ; καί άλλχχού τής 'Ελλάδος, θέσιν πό- 
λεω ; πάλα ι ποτέ ύπο ’Ελλήνων οικουμένης, Ισπευσα εις τήν 
περί ή ; ό λόγος θέσιν, δπως ίδίοις όμμ.ασι βεβαιωθώ περί τού
του, τόσω μάλλον, δσω τά  παρ’ έμοί πονήματα τών σοφών 
Ευρωπαίων περιηγητών, οίον, Pouguev ille E m ile Jsam b ert, 
καί τού περιφήμου Κουρτίου, ούδένα λόγον περί αυτής τής 
θέσεως ποιούνται.

$ ς ’. Ίδου λοιπόν παν δ,τι έκεί διασώζεται μέχρι τούδε 
έκ τών άοχαίων έρειπίων, καί ή περιγραφή τής θέσεως αύτών.

Το '.Ι . ίητιχό, περί ού δ λόγος ενταύθα, εόρίσκεται επί λό
φου άρκετά υψηλού, κειμένου πρός τή όίζη τού όρους Κ υπα
ρισσίας, καί 10 λ.επτά τής ώρας μόλις άπέχοντος τού χωρίου 
Μ ορ]ο τά δα ς .  Εκ τής κορυφής αυτού βλέπει τ ις  πρός Δ. μέν 
τόν Κυπαρισσιακόν κόλπον, πρός Ά . δέ τάς διαφόρους κοι
λάδας καί φάραγγας τών πέριξ ορίων ώσαύτως πρός Β . καί 
Ν. Κατά πρώτηνόψιν δ περιηγητής βλέπει Μεσαιωνικά τινχ 
έρείπια έν αύτώ , άναξια δλως προσοχής καί έκ τών κοινοτή
των, ώστε λυπείτα ι κ α τ ’ άρχάς, διότι ελαβε τόν κόπον νά 
έπισκεφθή τόν λόφον έκείνον, άλλ’ δυως, έάν άμέσως στρέψη 
τό βλέμμα πρό; τά παρακείμενα δένδρα, καί ίδια τά λεγό- 
μενα κοινώς Σ χ ο ίκ α ,  καί μάλιστα, έάν είσχωρήση έντάς αύ- 
• τών, αίφνης ανακαλύπτει Κνχ./ώπεια  έρείπια τής β' έποχής, 
αρκετών μέτρων μήκος έ'χοντα ένιαχού, έφ’ ένός δέ μέρους καί 
εις τριών μέτρων ΰψο; άνωθεν τού έδάφους άνερχόμενα, άλλά 
κατακεκαλυμμένα ύπό βάτων καί σχοίνων, ών ένεκα κατά 
πρώτον άόρατα καθίστανται, ά λ λ ’ δμως καί τούτου ένεκα 
διέφυγον τήν έπάοατον σφύραν τών έν τοίς πέριξ λόφοι; λίαν

(1) Τ ρ ιφυλία  υπάρχει κα ί έν Ήπειρο», ώς άπεδείξαμεν έν τ ε  τώ  Ή μ ε -  
ρολογίω τοϋ ευφυούς φίλου κ Ε ίρ. ’ Ασωπίου ετ . 1880 , σελ. 2 4 4 — 2 5 4 . 
Κ α ί έ ν  τή  Έ φ η μ . Φιλομαθών. Περιόδ. Β ' Ά ρ ιθ . 21— 22.

(2) Τώ j (γιότ) γ ίνετα ι Μ ο ρ ι ο τ ά δ α ,  κα ί προφέρεται ύπο του 
λαού Μ ο ρ γ ι ο τ ά δ α ,  δπερ προήλθε» έκ τοϋ αρχαίου Μ ο ρ ι ο τ  ά  ς- 
ά  δ ο ς, α ιτ ια τ ικ . Μ ο ρ ι ο τ ά δ α .  Α υτη  δ’ , ώ ς γνωστόν, εν τή  Νέμ Έ λ  
λη ν ική  κ »τα ντμ  ονομαστική, οΰ μόνον έν  τ ώ  όνόματι τούτω, α λλ ’ εν 
πλείστο ις όσοις, κα ί άλλαχοΰ μεν, ίδίμ δέ κατά  τή ν  έπαρχ ίαν Τριφυ- 
λ ία ς  άπαντώ σ ι τάδε· Φ α ρ α κ λ ά δ α ,  Β α ν ά δ α ,  Σ α ρ α χ η ν ά δ α ,  
Μ α ν ο λ  ά δ α  κ λ π .! το δ’ όνομα Μοριοτάς, έκ του Μ οριατις-άτιδος, ώς 
Π ισάτις-άτιοος, ώς Έ λα ιατις-χτιδος κ α ί ά λλα  παρόμοια. Τό δέ Μόριά- 
τ ις  έκ τοΰ αρχαίου Μ ο ρ ί α ,  ώ ;  Π ισατις έκ τής πολεως ΠΓσα κλ . Τό 
δέ Μ ο ρ ί α ,  όνομα τής αρχα ίας πόλεως, Μ ο ρ ί α  ς ή  Μ ο ρ α  ί α  ς έ- 
δόθη α ύτή  διά τό ιερόν φυτόν, τή ν  ’Ε λα ίαν, ή τ ις  εκαλείτο  Μ ο ρ ί α  έν 
τ ή  Ι ερ α τ ικ ή  γλώ σση , ώ ς όψόμεθα παρακατιόντες.
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συνεχώς καιόντων καμίνους άσβεστου, οί’τινες τά  πλεΐστα τών 
έπί γυμνής δένδρων έπιφανείας κειμένων έρειπίων κατέστρε
ψαν χωνεύσαντες κατά καιρούς εν ταϊς καμίνοις. Τούτοι; προσ- 
θετέον καί τούς γεωργούς, οϊτινες καλλιεργήσαντες τον λόφον 
κατέσκαψαν καί τελέως έξηφάνισαν τά  έπί τή ; κορυφής αυ
τού λείψανα τή ; άρχαιότητος, ώστε άν μή διεσώζοντο τά 
έντος τών σχοίνων καί βάτων ύποκεκρυμμένα Κ υχ . ίώ π ε ια  καί 
τής ΈΛΑηηχής έπ οχής  λείψανα, ούδείς άν έπίστευεν, δτι 
ύπήρχεν ένταύθα πόλις άρχαία. Σώζονται δμως είσέτι καί 
τινα  Μεσαιωνικά, ό»; είπομεν, οίον, δεξαμενή τις, βυζαντινών 
έρείπια εκκλησιών καί τινων άλλων οικοδομών, μόλις διακρι- 
νομένων ή δη.

g ζ ' .  Ά λ λ ’ έν τούτοι; προβάλλονται, ώ ; είκός, τρία ζη 
τήματα.

α '. Ποιον τό άρχαίον όνομα τής πόλεω; τ α ύ τ η ;;
β’. Ποια ή κατάστασίς αύτής έν τώ Μεσκιώνι;
γ’. Πότε έξερημώθη καί ύπό τ ίνω ν ;
§ η '. Περί τών ζητημάτων τούτων δ ι’ ·έπαγωγής φερό- 

μεθα κατά. πρώτον εί; τά ; σκέψεις τάςδε, πολύ τό πιθανόν έ- 
χούσας, ώ ; φρονούμ.εν.

Έκαστος άμα άκούση τό όνομα τού χωρίου Μ ορ)ο τάδας ,  
καί εχειγνώσιν προηγουμένως τού συγγράμματος τού κ. Σάθα, 
τού πρό τινων έν Παρισίοις έκδοθέντος, ύπό τήν έπιγραφήν 
M o n u m en la  h i s t o r i a e  h e l l e n i c a e ,  παρ’ ώ γίνεται μνεία 
τής άρχαίας πόλεως, Μ ορα ία ς  ( ι ) ' μάθη δ’ οτι παρά τώ  χω- 
ρίω M op jozäda t :  διασώζονται καί άρχαία έρείπια, καί βε- 
βαιωθή περί τούτου δι’ αυτοψίας— άμέσως κατά φυσικόν λό
γον εύρίσκεται ύπό τόν πειρασμόν τής άναμνήσεως τοΰ συγ 
γενούς τή Μορ\οζάδι, ονόματος τή ; Μοραία;, καί συνεπώς όρ- 
ματα ι τό πνεύμα τού έπιστήμονος ίν ’ άποδώση τοίς Κυκλώ
πειοι; ¿κείνοι; καί τερ λόφερ τού ’.Ι .Ιηηχον ,  το Ονομα τή ; πο
λεως Μ ορα ία ς , καί παραδεχθή δτι ένταύθα έκειτο ή πόλις 
αυτη, οΰχί δ ’ έν Ή λεί$, ώ ; φρονεί δ κ. Σαθας(2).

§ θ’. Τήν έν τώ λόφω τή ; Μ ορ]ο τά όα ς  παραδοχήν τής 
ύπαρξεως τής άρχαίας >Ιορα ία ς  ύποστηρίζουσι καί οί έπό- 
μενοι τέσσαρες σπουδαίοι λόγοι·

Α '. Τό εί; τό στόμα τού λαού καί νυν ότι διατηρούμενον 
όνομα Μ ορ]ο τά δα ,  άναμφισβητήτως προέκυψε, καθ’ ημάς, έκ 
τού άρχαιοτέρου Μ ο ρ ια τ ι ς , δι’ άλλοιώσεώ; τίνος καί προσθή
κης συλλαβών, άςπερ δ χρόνος καί αί ατυχείς περιστάσεις τού 
Ελληνικού Έθνους προσεκόλλησαν αύτώ 1 τό δ' άρχαιότερον 
όνομα, έξ ού τό Μ ορ ιά τ ίς  γραπτέον Μ ορία  ή Μ ηριά, όρθό 
τερον παρά τώ σημερινώ λαώ λεγόμενον, καθό περιεκτικόν,

(1) Monura. hislor. hellen, prefac. pag. XXXII— ΧΧΧ1ΙΓ. et. et. 
tom. I. Paris 1880.

(2) Monom, ενθ' ανωτέρω. ΙΙερί τοϋ ζητήαατος τούτου έξέθηχα τά 
δέοντα καί παρά τώ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνιχώ Φιλολογιχώ Συλ- 
λόγω, δςτις χαί άπήντησέ μοι έπισήαως έχφράζων τά θερμά αύτοΰ ευ
χαριστήρια διά τήν άναχοίνωσιν τών ερευνών τούτων, ιδε Φιλολογ. Συλ- 
λόγ. Τόμ. ΙΖ'. Πραχτ. σελ. 146 χαί 15 0 — 151 χες.

καί οΰ Μ ορα ία ,  ώς λέγει δ κ. Σάθας, άτε προελθόν έκ τού 
παναρχαίου ιερού ονόματος τής έλαίας, ήτις εκαλείτο μ ο ρ ί α  
παρά τοίς ίερεύσι τής άρχαιότητος ( ') . Ά λλά  περί τούτου θέ- 
λομεν διαλάβει έκτενέστερον ακολούθως. Οΰ δύναται δε τις 
είπεϊν, δτι το όνομα Μ ορ ιο τ ά δ α ,  τού άρχαιοτέρου ονόματος 
παραλλαγή ούκ εσ τ ιν  έπειδή εχει τήν αΰτήν τώ άρχαίω ^ί- 
ζαν καί τήν αΰτήν προφοράν έν μικρφ τινι παραλλαγή δια- 
φυλάττει. "Οτι δ' δ 'Ελληνικός λαός διεφύλαξε πλεΐστα δσα 
άρχαία ονόματα τόπων, πόλεων, ποταμών, όρέων κτλ. οΰδείς 
άναγνωρίζων τήν συνέχειαν τών χρόνων καί τών ιστορικών 
παραδόσεων, σπουδαίως διαμφισβητεϊ τήν σήμερον τούτο 
συνωδά τ α ΐ ;  νεωτέραις έπιστημονικαϊς έρεύναις.

Β’. Ή  εις τούς κατοίκους τής Μ ορ]ο τά δα ς  διασωζομένη 
παράδοσις περί τε τού όνόρ.ατος τού χωρίου τούτου καί τής 
έγκαθιδρύσεως αΰτών έν αύτώ.

’Ιδού δέ τ ί έπληροφορήθην περί τούτου-
ίΠόθεν τό χωρίον ώνομ.άσθη Μ ορ]ο τά δα  ;  εϊπον τοίς χω

ρικοί;.— καί τ ί είξεύρετε νά μοι είπητε περί τούτου;
Άπεκρίθησαν οί γεραίτεροι τού χωρίου καί μοι εΐπον τάδε 

έν τή γλώσση αύτών
«Τό χωρϊό μας ήτονα έρημο καί έπί Τουρκίας ήτον κτή- 

»ματα  καί περιβόλια τού πλησίον εύρισκομ.ένου χωρίου Β ρύ-  
» σ α ις ,  τό δποϊον ήτο ΚεψαΛοχώρι (2), ξακουστό διά τήν οί- 
»κογένεια τών 1 Ι π ο υ τ ζα ρά δω τ ,  οί δποΐοι άπό 'δώ έκαταγόν- 
»τανε· καί είχε τότε τά χωριό πλέον τών 400 οίκογ. Άλλά. 
»έχαλασθηκε είς τήν έπανάστασι τού 1769 άπό τούς Άρ· 
»βανιτα ις Τούρκους, οί δποΐοι άφάνισαν τότε δλον τόν Μόριά. 
»Λοιπόν οί Βρυσαίοι ώνόμαζον τότενες τό μέρος τούτο Μορ]ο·  
» τ ά δ α  άπό παλαιά , καθώς καί τό μέρος, δπου εύρίσκεται τό 
»μοναστήρι Κ α τ σ ιμ ν χ ά δ α  (®) ’Εδώ είς τό χωριό μας οί Βρυ- 
»σαίοι τότενες είχον φ υτήστρα ις ,  δπου πολύ πλήθος άπό έ- 
»ληα ίς, άγριαις τό περισσότερο, καί ήμεραις, ήτονα, καί ώνό- 
»μαζαν τήν θέσι αΰτή M o p jo τ ά δ a ,  καί άπό τότενες εχει τό 
»όνομα τούτο καί λέγεται έ'ω; σήμερα. ’Εμείς δ ’ ΰστερ’ άπό 
»τόν χαλασμό, δπου επαθαν ή Β ρύσα ις ,  ήρθαμε άπό τήν 
■ Ά λωνίστα ινα , καί άλλοι άπό Καρύταινα, καί ¿κατοικήσαμε 
»έδώ, καί εΰθειασαμ,ε τό χωριό έτούτο, κοντά σ’ γο '.Μ ηηχό ,  
»καί οί Βρυσαίοι κάθονται είς τόέδικό του; παλαιό χωριό» ( ί ).

Γ . Οί "Αραβες γεωγράφοι Ίβν-Σ αίδ  καί Άβδούλ-Φέδα,

(1) Δελτίον ’ Εστίας· άριθ. 277 , ετ . 1882 —’Αριστοφ. Ν εφέλ. σ τ ίχ . 
1003 . Σοφοκλ. Ο ίδίπ Κολον. σ τ ίχ . 705 κ ε ξ — Λ εξιχ. Ά ν θ ίμ . Γ αζή  
έν λ έ ς  Μορία. έχδ. Β ιέννης.— Κ. ΓΙαππαρρηγ. Έ λ λ η ν . Ίστορ. έχδ. Β '. 
βιβλ. Α '. τόμ. Α '. σελ. 6 2 — 63 χεξ- — Α. Ριονδε περί έλα ία ς  σελ. 196 
χλ.—Έ χ τοϋ Γαλλικού ύπο Φωστηροπούλου’ εκδ. ’Αθην. 1882 .

(2) Κεφαλοχώρια επί Τουρκίας εκαλούντο, ώς γνωστόν, δσα δεν ησαν 
χτήματα Μπέϋδων χαί ’Αγάδων Τούρκων τά δέ πωλημένα έλέγοντο 
Τ σ ι φ λ ί χ ι α.

(3) Τοϋ μοναστηριού τούτου, διαλελυμένου από Βαυαρο-κρατίας, δια
μένει μόνος ό ναός.

(4) Τά δύο ταΰτα χωρία πλησίον άλλήλων κείμενα, καί νΰν διατη
ρούνται.
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παρ’ οίς 6 λόγο; περί πόλεως Μοραίας ε’ν Πελοποννήσω, άπο· 
φαίνονται, ότι έν Η λεία  αΰτη ούχ εύρίσκετο. Ιδού οί λόγοι 
αύτών, κατά τήν μετχφρασιν τού σοφού Γάλλου 'Ρενώ. La 
«M orée ( la  M orega), su ivan t Jbn -Sa ïd , la cap ita l de 
« la  Morée, située au  m ilieu  de la presqu’- ile , est sous 
» le 45e'«  degré, 52 m iuutes de longuitude, e t le 43®'“ 
«degré de la titude .

«L a p resqu ’-lle  (λέγει ό Φεδά) de la Morée (d jerg rée  
« la  M orega) se trouve au commencement du six ièm e 
«c lim a t, dans la mér M éditerranée . . .  au  cen tre de la 
« Morée, est la v ille  de même nom. Jbn -Sa ïd  fait ré- 
» m arquer, que la M orée est ape llée dans les liv res pé- 
«loponnése (B eloubonnes)»^ ).

Έ άν έχωνται άληθεία ; τα  ύπο των γεωγράφων τούτων λε- 
γόμενα, βεβαίως αλλαχού ζητητέον τήν Μοραίαν καί ούχί 
έν Ήλείιγ, ώς λέγει δ κ. Σχθας. Οί σοφοί ούτοι Ά ραβες έν 
τώ  μέσω τής Πελοποννήσου,— ήν B e l o u b o n n e s ,  ε π  ονομχ- 
ζουσιν, ώς μ.ή γενικευθεϊσης τής όνομ.ασίχς έπί τών ημερών 
αύτών— καί έν τφ  κέντρω του Μωρέως, άποφαίνονται, ότι 
ύπήρχεν ή πόλις αΰτη, έζ νις' έπειτα έξηπλώθη καθ’ άπαταν 
την χερσόνησον τό όνομα M op iâ ç ,  καί κατά την ε'κφρασιν 
αύτών M o r e g a .  Γνωστόν δ’ υπάρχει δτι ύπό τό όνομα τον  
Μορέωζ τό πρώτον ώνομ-άζοντο ή τε ’Ηλεία καί Μεσσηνία 
Ιδίως, καί έν τώ κέντρω αύτών ύπήρχεν δμώνυμ,ο; πόλις, πρω. 
τεύουσα τών χωρών τούτων, ύπαγομένων ύπό Φράγκον ηγε
μόνα, έχοντα τήν εδραν αύτού έν αυτή· ού έ'νεκα καί μ,ετε- 
δόθη έκειθεν τό όνομα τής Μοραίας κατά πρώτον εις άπαταν 
τήν περιφέρειαν τών χωρών τούτων καί σύν τω  χρόνω εις ά 
παταν τήν χερτόνητον ρεετέπειτα, εις λήθην παραδοθέντος του 
όνόρεκτος τής Πελοποννήσου. Ά λ λ ’ ή Η λεία  υπάρχει έν τψ  
μ,έσω τής χερσονήτου; ΙΙολλού γε καί δεϊ. Τί έννοοϋτι λοι 
πόν οί σοφοί "Αραβες γεωγράφοι λέγοντες ρεέτον τής χερσο
νήτου καί κέντρον τοϋ Μωρέως· θέτιν μάλλον κατά  τό υ,εσό- 
γειον κειμένην; Πολύ άρεφιβάλλορεεν. "Αρα έννοοϋτι θέτιν, ώς 
πρός τό δλον τής χερσονήσου ε”χουταν όπωτοϋν αναλογίαν κεν 
τρομόλον γεωριετρικώς, καί τοιαύτην. οίαν ή τής M opjorà - 
â a ç  θέσις κέκτητα ι; καί ώς πρός τό δλον τής Πελοποννή- 
του καί ώς προς το ρεέτον άρεφοτέρων τών χωρών Μεσσηνίας 
καί ’Ηλείας, ώς άποδεικνύεται έκ τίνος Καταλανικοϋ ^άρ
του, περί ού έφεξής αμέσως ό λόγος. Ά λ λ ω ς  τε δέ καί έκ 
γεωγράφων ’Αράβων μαθηματικήν ακρίβειαν, έπί τό κυριολε- 
κτικώτερον έννοουρεένην, δεν ίικαιούυ.εθα, νομ.ίζω, νά άπαι- 
τώμεν, λόγου προκειρεένου περί χωρών ριεριακρυσρεένων τής 
'Αραβίας, ένθα οί γραφοντες διέμ,ενον, καί έκ βίβλων τών αρ
χαίων Ε λλήνων γεωγράφων άρυόμενοι τάς άναλόγους εΐδή- 
σεις έξετίθουν αύτάς έν χραβικχϊς συγγραφαίς (2). 'Αρκεί ή-

(1) G éograph ie  d ' A bdou l-E éda, tra d u ite  de Γ A rabe p ar in. 
l '.e in aud . P a r is , H?48. tom . II. p ag . 275 .

(2) Έ ν  α ίς ίσως ύποχρϋπτονται κείμενα χω ρ ίω ν 'Ε λλήνω ν τυγγρα-

I ρείν καί τούτο ού σρεικρόν, δτι διέσωσαν τό έίνορεκ τής πόλεως, 
Μοραίας, περί ής άλλαχόθεν ούδεμίαν γνώσιν ε'χειν δυνάμεθα, 
ειρεη διά τής έτχάτως γενορεένης ύπ ’ έμού άνακαλύψεως τής 
M o p jo r â â a c ,  έ ; ή ; μανθάνομεν ήδη δτι πράγματι ύπήρχεν 
ή πόλις αΰτη, περί ής δ λόγο; παρ' αύτοίς, φαινομένοίς οΰτω 
τής αλήθειας κατόχοις καί συνεπώς ύπό σπουδαίαν ε’ποψιν 
ληπτέοις έν τα ϊς ήμετέραις έρεύναις.

Δ’. Καταλανικός τις χάρτης τοϋ 1375 , παριστιή τήν Μο
ραίαν, κειμένην μεταξύ Μονεμβασίας καί Ριλλόνης. καί ούχί 
έν Ήλείρι, ώς παραδέχεται ό κ. Σάθας, λέγων έν ύποση- 
μειώτει τάδε· «U ne carte  C atalane de 1375 soiÇanguinze, 
»c ite  aussi la v ille  de la Morée en tre Monembasie et 
* RiIIoni (sic), ce qu i jdémontre qu ’ à ce tte  époque se 
»conservait encore un vague souvenir de cette  v ille  de jà 
«d isparue. (N otice d 'u n  A llas  en langue C atalane dans 
» les  Notices et e x tra is  des m an uscrits . P aris , 1841, 
vol. XIV, II« partie , p ar. 87) ( ') .

Ενταύθα παρατηροϋμεν τά έξής·
α . Ό τ ι ή πόλις Μ όριά  συνετηρείτο μέχρι τών χρόνων, 

καθ’ οΰς άνεφάνησαν οί Καταλάνοι έν τα ϊς  Έ λληνικαϊς χώ· 
ραις.

β . Ό τ ι ή πόλις αΰτη  έκειτο εις τάς μεσημβρινά; χώρας 
τής Πελοποννήσου, ένθα καί ή Μονεμβασία, καί ούχί εις τό 
κέντρον, και ότι κέντρον έπομένως τών δύο χωρών Ηλείας καί 
Μεσσηνίας, τών άποτελουτών τόν Μωρέαν κατά  πρώτον, τα ύ . 
την ένόουν οί άνω είρημένοι Ά ραβες γεωγράφοι.

γ ’. Οτι είδικώτερον ό Καταλανικός χάρτης όριζε·. τήν 
θέτιν αυτής μεταξύ Μονεμβασίας καί 'Ρ ιλλόνης, καί συνεπώς 
διευκολύνει τήν εΰρεσιν καί τόν προσδιορισμόν αύτής.

δ'. Ό τ ι  τό όνομα H il lon i  άπαντα παρά τω  σοφω Γαλλω 
Buchon ύπό τύπον, έχοντα διαφοράν τινα, ώς R io lo = 0 -  
reole. Ό  σοφός ούτος Μεσαιωνοδίφης λόγον ποιούμενος περί 
τών ονομάτων τών διαφόρων πόλεων τής Πελοποννήσου λέγει 
τάδε· «P lu s ieu rs  des ces noms aUjOurd’ bui perdus se 
»rétrouvent dans un dénom brement de l 'an n ée  1391 (2), 
»e t qu i contient les indications su ivan tes.

»feux.
»la Voustice (V oslitzn) . . . .  200 .
» la  P e g u c h e .................................. 40 .
» la  Oreole R hio llo ) . . . 1 2 0 .  e t. e t . Καί

παρακατιών ό αύτός- «D ans une déclaration  m anuscrite 
»des v ille s  su r les gue llc s  des V én itiens, ap rès  Γ ex tin -  
»ction de la dom ination française, prétendaient pos- 
»seder des dro its en Morée en 1471 , on retrouve des

φεων, ω ν τά  συγγράμματα άπώλοντο· κα ί τοΰτο επαυξάνει ετι μάλλον 
τη ν  α ς ία ν  τώ ν ’Αραβικών, περί ών ό λόγο; ενταύθα, πονημάτων.

( t )  Monum. h ist. hel l ,  p ar K. S a t l ia . tom . I. p re l'ac . XXXV.  
e d it . P a r is . 1 ;8 0 .

(2) G-nclienou, preuves de I' histoire de Savoie.
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«désignations des'quelques v ille s , à  Γ a ide de quelles on 
»pourra s’ a id er à rétrouver îles anciens v ille s  ou for- 
» le resses“des francs- les vo iei, d’ ap rès la copie qu ' a 
»bien voulu me] com m uniquer n i. M usloxidi pendant 
«mon séjour à Corfu. D ichiarazione di lu tta  la jMorea

. . . .  » la  signoria (Venise) possiede. ^
» la  Croce, rov inata , il resto  tu rco .
»Coranto.
» V asco ,
»San  zor/.i tropico.
«V ass ili. rov inat.
»S illo -cas lro  rovin.
»Cam om enitza.
»C allandrizza.
» P os tena .
»R io llo »  ( ') , περί ού ό λόγο; κλπ. (2).

Ε’. Ό τ ι  παρά τώ  Βυζαντινω Φραντζή(3) τό όνομα «Ri7- 
Ι ο ι ι ϊ  άπαντά T ep io . io r  έν τοϊςδε' «Ά πήλθε (Κωνσταντίνος 
»ό ΙΙκλαιολόγος) μέχρι τών δρίων τής Σχ.Ια ,δ ίτσας  χ α ϊ  τον  
»Τ ερ ιό , ίη ν»  (^) Τό όνομα τούτο, κατά Στέφανον Θωμόπου- 
λον(5) άπαντρί τό πρώτον κατά τά τέλη τής ΙΔ'. έκατον- 
ταετηρίδος, διότι έν ε”τει 1391 παρατηροϋμεν δτι δ υιός τού 
βαρώνου τής Χαλανδρίττης, Ινεντυρίωνος Α '. Φιλίππου, ένυμ- 
φεύθη κυρίαν τινά ( ; ) ,  κληρονόμον τής περιοχής τού Όριόλου 
καί φέρουσαν τόν τίτλον τής d a m e  d e  O r i o l l o .  Έν Οριόλω 
ήν καί φρούριον Φραγκικόν, περίφημον διά τό οχυρόν αύτού, 
παραβαλλόμενον τή  Μονεμ.βασία διά τούτο τώ  καιρώ έκείνω’ 
δθεν καί δ Καταλανικός Χάρτης e n t r e  M o n em b a s i e  et B i t -  
l o n i  παριστ^ τήν M op a ia r  διά τόν λόγον τούτον ίσως. διότι 
τα ϋτα  ήσαν τά  περιφημότερα φρούρια τής εποχής έκείνης έν 
Πελοποννήτω. Τό δ’ όνομα O r io l lo  φαίνεται ’Ιταλικόν, πκ- 
ραγόμενον παρά τώ r i v o l e  =  ρύχξ, καί όντως έχει οΰτως· 
έπειδή κατά πρώτον ε'λαβε τήν ονομασίαν ταύτήν δ ποταμο; 
Λάρισσος, δττις χωρίζει τήν χώραν τής έν Ά χ α ία  Δύμης 
άπό τής ’Ηλείας κατά τό βουπρασιον, ώς λέγει ΙΙαυοανίας 
έν τοϊςδε· «Ά χαιο ΐς δέ δροι καί Ήλείοις τής χώρας ποταμ.ό; 
»τε  Λάρισσος, καί Ά θηνάς έπί τω ποταμιρ ναός έστι Λα- 
»ρισσαίας, καί ’Αχαιών πόλις Δύμη σταδίου; δσον τε τριά·

(1) Recherc hist, sur la princ. Franc, de Morée. et. et. par 
liuehon. tom. 1· pag. LX1V. LXV. Paris. 1S45. memoire sur la géo- 
graf. polit.

(2 ) Έ ν  τώ  ανωτέρω  καταλέγω  τώ ν φρουρίων ύπάρχουσι κ α ί άλλα  
ονόματα, άπερ παρελίπου,εν ôta το ε ι ;  τόν σκοπόν ή μ ώ ν ασυντελέ; 
αύτώ ν

(3) ’Τ πάρχει κα ι νεώτερος Φραντζής εκ Κ υπαρ ισσ ία ;. Ιστορικός τής 
έπ α ναστάσεω ; του 1821- ά λλ ’ ενταύθα ούοείς περί αύτού λόγο;.

(4) Ίστορ. Φραντζή Α’ Β '.  Γ” . χεξ.
(δ) Ίστορ. ΙΙατρών ύπό Στεο. Θωμοπούλου οιχηγόρου εκδ. ’Αθηνών 

σελ. 113— 114.

»κοντά άπέχουσα τοϋ Λαρίσσου». ( ’) Έ κ τού ποταμού δέ 
τούτου καί τό έπ ’ αύτού σχεδόν κείμενον φρούριον έλαβε τήν 
όνομ,ασίαν· άλλά  νύν ερείπια φαίνονται αύτού μ,όνον.

§ Γ. Έ κ πάντων τών ε’.ρημένων έξάγετα ι τό άναμφίλε- 
κτον συμπέρασμα, δτι κατά τήν εποχήν ταύτην, καθ’ ήν ή 
μέν Μονεμβασία διετέλει ύπό τήν κυριαρχίαν τών Βυζαντι
νών, τό δέ Όριόλον ύπό τήν τών αδελφών Παλαιολόγου, 
κατά  Φραντζήν, τό τρίτον έκ τών σημαντικών φρουρίων τής 
Πελοποννήσου, ή '.Ιοραία, κα ί κατά τήν γλώσσαν τοϋ λαού 
Μ όρ ιά , ήν ύπό τήν εξουσίαν τής περίφημου οικογένειας τών 
Β οντσαρά όω τ ,  περί ής ακολούθως δ λόγος έ'σται. Ό τ ι δ ’ ή 
θέσις τής πόλεως ταύτης εκειτο έν σημείω, άποτελούντι τήν 
κορυφήν τού τριγώνου, ού αί δύο ετεραι γωνίαι ήσαν ή Μο- 
νεμβασία καί τό Όριόλον. Ή  κορυφή δ ' αΰτη τού τριγώνου 
ήν έν τώ μέσω τών δύο χωρών Μεσσηνίας καί Η λείας, έκεϊ, 
ένθα σήμερον ακριβώς κεϊται ή Μ οριοτάς .  Ά λ λ ’ έπί τέλους 
δπως δηποτε καί άν έκληφθή ή θεωρία αΰτη κατόπιν τής 
άνακαλύψεως τών ερειπίων τής Μορ]οτάόα(;,  ούδείς επιστή
μων τοϋ λοιπού δύναται, περί τής Μοριδς, ή Μοραίας, κα'τά 
τόν κ. Σαθαν, προκειμένου τοϋ λόγου, νά μή λαμβανη ύπ’ 
όψει τούς ανωτέρω έκτεθέντας σπουδαίου; λόγους, ών ένεκα 
έν Μ ορ}οτάό ι  συμφώνως τοΐς τής Κριτικής κανόσι καί άρχαϊς 
φαίνεται ύπάρχουσα ή Μ ορ α ία  ή Μ όριά ,  έξ ής, ώς ειπομεν 
έν τοϊς έμπροσθεν, μετεδόθη έπί Φράγκων συμπάση τή Πε- 
λοποννήσω καί ή ονομασία αΰτη διά λόγους, ού; εκτιθέμεθα 
παρακατιόντες.

ΐ Ι \ ΐ Ι \ Ι Ι Ι  \ Ι Ι . Ι Ι Ι Ι 1 Ι » Α Ι Ι Ι

’Τπάρχουσιν άνδρες, τυ>ν όποιων δ βιος πληροϋται τοσαύ- 
της δρασεως καί ζωής, και τών όποιων ή πολυσέλιδος ιστορία 
εινε τοσούτον στενώς μ.ετά τού έ'θνους συνδεδεμένη, ώστε δ 
θανατος αύτών προξενεί μυστηριώδη τινα  κατάπληξιν, ώς 
έάν τοιαύτη συμφορά ύπερβαίνγ, τά  δρια τού πιθανού, καί εις 
τού; άνδρα; τούτους ανήκει καί δ Κωνσταντίνος Λομβάρδος. 
Εις ούδένα είνε άγνωστον τό όνομά του, άπό τής ιδιαιτέρας 
αύτού πατρίδος, ένθα άπεριγράπτως έλατρεύετο, μέχρι τοϋ 
άπωτάτου χωρίου τής Ελλάδος· έν Έπτανήσω έπί τών τρι
κυμιωδών χρόνων τής Προστασίας, έν τή  λοιπή Έ λλαδι, άπό 
τής μ,ετά τήν μ.ετχπολίτευσιν εποχής, ούδείς ύπαρχει μή α ι
σθανθείς ενδιαφέρον τι περί τών κοινών καί μ.ή προσήλωσα; ά 
πας τήν προσοχήν του εις τήν ε’ξέχουσαν καί ιδιόρρυθμον προσ
ωπικότητα αύτού- ούδείς δ μή παρακολούθησα; μετ’ έπιστα-

(1) ΙΙαυσαν. Ά χαΓκ. Κεφ. ΙΖΊ
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σίας τήν πολιτείαν τού άνδρός έν τή  Ίονίω βουλή, εν τή Έ· 
θνοσυνελεύσει τού 1864 καί έν τώ  Έ λληνικφ Κοινοβουλίω.

Ό  αείμνηστο; Κουμουνδούρος δμιλών άπό τού βήματος τής 
Βουλής τώ  1874 περί τού έπιφανούς άνδρός είπε προς τοϊς 
άλλοις καί τα  έςής έκφραστικώτατα. «Ό  Λομβάρδος υπηρέ
τησε την εθνικήν ιδέαν τήςένώσεως. Ό  Λομβάρδος ύπηρέτη- 
σεν εις την Ε λλάδα  τάς αληθείς συνταγματικές ιδέας καί 
δτε εις τήν Συνέλευσιν μετά τών συναδέλφων του ήλθεν, άν 
κατετάσσετο εις την εναντίαν φάλαγγα , δέν ήθέλομεν έχει 
δ,τι έχομεν ήδη καί ώ ; τό έχομεν. Ένθυμήθητε. δτι κατά τήν 
έποχήν εκείνην ή επτανησιακή φαλαγξ, ένωθεϊσα μέ τούς υ 
ποστηρίζοντας τό καθεστώς, συνετέλεσε να έδραιωθή αϋτό 
μετά κινδύνων καί δυσκολιών καί έν μικρφ πλειονοψηφία Έάν 
δ Λομβαρδός άντετασσετο, τά  πράγματα δεν είζεύρω δποϊα 
ηθελον άποβή.» Υπηρέτησε κατά τήν εποχήν έκείνην τάς 
ιδέας τάς συνταγματικάς, διότι κατά τήν έποχήν έκείνην 
συνεζητούντο ώς βάσις καί ώς στέγασμα τά δικαιοίματα τής 
συνταγματικής μοναρχίας. Μετά τούτο δ Λομβάρδος ήκολού- 
θησεν άπαρεγκλίτως μίαν καί μόνην πολιτικήν. Ό  Κωνσταν
τίνος Λομβάρδος έπεδείζατο έν τώ όκτώ καί έςήκοντα ετών 
βίω του, έν τή τεσσαρακονταετεί περίπου πολιτεία αύτού, 
πλουσιωτάτην ιστορίαν, τήν δποίαν πολλοί των παρ’ ήμίν πο· 
λιτευομένων, καί εις έπιφανεστέρας αύτού θέσεις άνελθόντες, 
θά έζήλευον.

Διαπρέψας έν Έπτανήσω, άναλαβών τήν αρχηγίαν τού 
κατά τής Προστασίας άγώνος, άναδειχθείς έν τή δημοσιογρα- 
φία, άναδειχθείς έν τή  Ίονίω Βουλή, τό όνομά του κατέστη 
έ’κτοτε δημοτικώτατον, καί τοσούτον αγαπητόν, ώστε περί 
αύτόν συνεκεντρώθησαν οί έπισημότατοι των ύπέρ τής ένώ- 
σεως αγωνιστών.

’Απερίγραπτα είσιν τά  χαρακτηρίζοντα τήν ρητορικήν 
ευφυΐαν, τήν πολιτικήν εντιμότητα καί τήν πατριωτικήν με- 
γαλοφροσύνην τού Λομβάρδου Ά λ λ ’ δ αείμνηστος άνήρ δέν 
διεκρίθη μόνον ώς πατριώτης, ώς ρήτωρ, ώς πολιτικός· έν τή 
(¿αθεΐα αύτού διανοιιφ καί τή  τρυφερωτάτνι αύτού καρδία 
ένέκλειε τάς άρετάς έκείνας καί τά  προτερήματα, ών ένεκα 
πάντες οί σχόντες τήν ευκαιρίαν νά γνωρίσωσιν έκ τού σύνεγ
γυς ταύτα  μετά δακρύων άναμ ιμνήσκον*1 τ°ϋ έριτίμου άν
δρός καί δικαίως δμολογούσι τό δυσαναπλήρωτον κενόν, οπερ 
έν τή πολιτείγ προύςένησεν δ θάνατος αύτού, καί μαλιστα 
ήδη, δτε ώς έχουσιν τά πραγματα τής Έλλαδος, ή έ’λλειψι- 
άνδρός δικαίου, ευφυούς, ρητορικής δεινότητος καί έξ ίδιας π εί
ρας καί άντιλήψεως γινώσκοντος είπερ τις καί άλλος τάς 
έ 'αιρετικάς περιστάσεις κα’ τά άτομα, είνε σπουδαία καί έ- 
παισθητή, όντως δυσαναπλήρωτος καί σπανία.

Τοιούτος δ μέγας άνήρ καί δημοφιλέστατος πολιτευτής, δν 
άπηνώς δ θάνατος άφήρπασεν άπό τών κόλπων τής ήμετέρας 
πατρίδος τή 2 5  τού παρελθόντος Αύγούστου, καί τού οποίου 
ή μνήμη ε'σεται άγήρως έν τή  καρδία αύτής.

ΓΙΕΡΙ

ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΓΓΕΛΘΕΙΣ ΕΝ ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΙΤΛΛΟΓΟ ' ΤΙΑΡΝΑΣΣΟ ’
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Πάντοτε έν τή  ιστορία τό οικονομικόν ζήτημα ύπήρξεν εν 
τών σπουδαιότατων κοινωνικών ζητημάτων. Ό  άνθρωπος πε- 
ριστοιχιζόμενος έν τώ βίω αύτού ύπό ηθικών καί ύλικών ά- 
ναγκών, μόνον έν τή  προσηκούση αυτών καί δίκαια θεραπεία 
καθίσταται εύτυχής έν δέ τή  κοινωνική αύτού έργασί^ ού- 
δέν άλλο πράττει, ή νά έφευρίσκτρ τρόπους πρός θεραπείαν 
τών άναγκών του, α ΐτινες καθ' όσον έκπολιτίζεται κατά το
σούτον καί πληθύνονται. Έ ν τή ιστορική αύτού σταδιοδρο
μία, καθ’ ήν κατακτά βήμα πρός βήμα τούς άλλεπαλλήλους 
σταθμούς τού πολιτισμού, προσπαθεί νά λύσ») έν ηθικόν πρό
βλημα, νά θεραπεύσν) μίαν ύλικήν άνάγκην. Πασα δέ μετα- 
βασις αύτού άπό μιας εις άλλην ιστορικήν περίοδον παρου
σιάζει τό φαινόμ,ενον τούτο.

Ούτε διάγραμμα, ούτε εικόνα τών ιστορικών τούτων φα ι
νομένων σκοπώ νά ύποτυπώσω κατά τήν στιγμήν ταύτην. 
"Οτι θά μέ άπασχολήσν) είνε άντικείμενον, στενώς συνδεδεμέ- 
νον πρός τό οικονομικόν ζήτημα τής κοινωνίας.

Έ άν κατά  τήν έςωτερικήν αύτού φυσιογνωμίαν τό οικο
νομικόν ζήτημα δέν παρίσταται ύπέρτερον πάντων τών κοι
νωνικών ζητημάτων, άλλά κατά τήν έσωτερικήν αύτού έν
νοιαν δμολογουμένως τυγχάνει τό πρώτιστον. Έπαρκώς μαρ
τυρεί τούτο ή ιστορία. Αί βια ιόταται τών έπαναστασεων προ- 
ήλθον κα τ’ εξοχήν έκ τής οικονομικής τών λαών στενοχώριας, 
διότι δ περί τού άρτου άγών είνε πρωτίστως δ περί ύπάρζεως 
άγών. Λαός εύπορων, έπαρκών εις τάς ύλικάς αύτού άνάγ- 
κας, θεραπεύων δ ' άμα καί τάς ήθικάς, σπανιώ τατα δυσ- 
φορε'ί κατά τού κοινωνικού καί πολιτικού καθεστώτος. Τού- 
ναντίον λαός κατατρυχόμενο; ύπό οικονομικών άναγκών, θέ
λει παράσχει προσοχήν εις τού; ίιγγα ς τής πρώτης δημαγω
γικής Σειρήνος. ήτις εύχερεστατα θέλει τόν άποπλανήσει, επω 
φελούμενη τής άναστατώσεως τής κεφαλή; του, συνεπεία 
τής άναστατώσεως τής γαστρός.

Τούτου ένεκα το μίσος κατά τού πλούτου καί δ κατά τής 
ιδιοκτησίας πόλεμ.ος εενε τά πρώτιστα τών έλατηρίων, ύφ'ών 
έλαύνονται οί άνθρωποι κατά τάς έπαναστατικάς αύτών πε
ριόδους Ή  έν Άθήναις έζέγερσις τών πενήτων κατά  τών 
πλουσίων έπί Σόλωνος καί ή έκ ταύτης προκηρυχθεϊσα σεισά
χθεια, τά  κατά τού; Γρακχους έν 'Ρώμ.^, τά  έν τή  μεσημ-
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βρινή Γαλλία κατά τον 1 4ον αιώνα καί τή Παραρρηνίω Γερ
μανία κατά τού; χρόνους τ ι ς  μεταρρυθμίσεως κοινωνιστικά 
φαινόμενα (Jacq ue rie  Bauern K rieg), τα  κατά την γα λ 
λικήν έπανάστασιν καί τον αιώνα τούτον πολλαχού της Ευ
ρώπης επαναστατικά κατά τού υφισταμένου τύπου τής ιδιο
κτησίας κηρύγματα άριδήλως μαρτυρούσιν, ο τ ι  α ίτια των 
ιστορικών αλλοιώσεων τών λαών δέν είνε συνήθως ήθικά, δσον 
υλικά. Τα ηθικά ιδεώδη, αί έμφυτοί τού ανθρώπου τάσεις 
προς ύπέρτερον ¡ϋίον, δέν άποκαλύπτονται αύτώ τοσούτον κα- 
τεπείγοντα, Οσον αί οίκονομικαί αύτού άνάγκαι καί αί ύλικαί 
στενοχωρίαι καί έπιθυμίαι.

Τα τοιαύτα φαινόμενα οϋτε οφείλει, ούτε δύναται νά πα- 
ρίδη, είτε ό νομοθέτης, είτε ό κυβερνήτης, πας έν γένει μερε- 
μνών περί τής τύχης τών λαών. Ή  ελάχιστη δέ γνώσις τής 
φύσεως τού άνθρώπου καί τών φαινομένων τού οικονομικού 
αύτού βίου διδάσκει, 8τι άληθής καί φιλοσοφική νομοθεσία, 
σώφρων καί προνοητική διοίκησις, είνε ή έκ τού προτέρου αί- 
ρουσα τα  προσκόμματα ταύτα  προς τήν εύκοσμον κοινωνικήν 
τάξιν καί αρμονίαν.

Ό τε  δέν ύφ ίστατα ι κοινωνική ίσότης καί δικαιοσύνη έν τφ  
βίω τών ανθρώπων, ή δέ ιστορία παρουσιάζει τό δυστυχές 
θέαμα άδικούντων καί αδικούμενων, προνομιούχων καί δού
λων, κλήρος τού πλείστου μέρους ενός λαού είνε ή καθημε
ρινή εργασία καί ή δΓ αύτής διατροφή καί συντήρησις τών 
προνομιούχων. Ή  οικονομική κατάστασις τού λαού τούτου 
είνε στοιχειωδέστατη καί άπλουστάτη. Δικαιώματα κέκτην- 
τα ι ελάχιστοι, οΐ λοιποί δέ ύφίστανται μόνον ύποχρεώσεις, ή 
ακριβής τών όποιων εκτελεσις είνε δ υπέρτατος νόμος. Ύπό 
τα συστήματα τής δουλείας καί τής δουλοπαροικίας τοιαύτη 
είνε ή κατάστασις τής κοινωνίας· ή εργασία είνε ό κλήρος 
τών πολλών, άλλα καί ή καταδίκη· διότι ή εργασία σκοπόν 
έχει ούχί τήν συντήρησιν τών εργαζομένων, αλλά  τών προ
νομιούχων, πρός υπηρεσίαν τών όποιων ό έργάτης βλέπει κα- 
ταρρέοντα τόν ιδρώτα αύτού έπί τού προσώπου τής γής, ά- 
νευ τής έλπίδος ν’ άπολαύση στιγμών τινων «ύμαρείας καί 
εύχαριστήσεως.

Εντεύθεν τό απ’ αιώνων τραγικόν θέαμα ποικίλου πολι
τισμού καί ιδεών, ύπό τάς μάλλον αντιθέτους νομοθεσίας, 
τής οικονομικής στενοχώριας, τής πείνης. Αί έκαστοτε τελού- 
μεναι επαναστάσεις έπιζητούσι τήν άρσιν τής οικονομικής 
δυσχερείας, άλλα  δεν -κατορθούσι τούτο· μετ’ ολίγον τα  α ί
τ ια  αύτής έκδηλούνται μετά τής αύτής δυναμεως καί ένερ- 
γείας. Ή  πενία ύφίσταται αείποτε έν τώ  βάθει τής κοινωνι
κής είκόνος, μόνον δε τό m axim um  καί τό m inim um  αύ
τής παραλλάσσει. Τό καθεστώς τούτο, έπί α ιώνα; καταπο- 
λεμηθέν ύπό τής ανθρώπινης συνειδήσεως να ι αξιοπρέπειας, 
ύπό τής φιλοσοφίας, έξ ονόματος τού λογικού καί τού δικαίου, 
φαίνεται ύποχωρήσαν, έκλιπΟν ώς κανονικός θεσμός. ’Αλλά 
μετά τής έξαφανίσεως αύτού, μετά τής ανατολής νέου ιστο
ρικού κόσμου έπί βάσεων δικαιότερων, ή πενία δέν έξέλιπεν.

Η τάξις τών δούλων καί τών δουλοπαροίκων τής αρχαίας 
κοινωνίας παρήλθεν ύπο τάς νέας άρχάς τής έλευθερίας καί 
τής ίσότητος· οί άνθρωποι άνεκηρύχθησαν άπαντες α δ ελ
φοί. Ά λ λ ’ ή παλα ιά  κοινωνική κακοδαιμονία δέν έξέλιπε 
τέλεον. Καί έντεύθεν τό καθ’ έκάστην έκδηλούαενον μίσος, 
καί έν τα ϊς μάλλον πεπολιτισμέναις τών κοινωνιών, τών από
ρων κατά τών εύπορων, μίσος, ϋποσκαπτον τά θεμέλια τών 
μονιμωτατων κοινωνικών καί πολιτικών καθεστώτων.

Διότι τό ζήτημα τής γαστρός είνε τό ημερήσιον ζήτημα 
παντος ανθρώπου. "Οτε δέ έν τισι κοινωνίαις ϋπάρχουσι μέλη 
αυτών, εστερημένα τροφής, κινδυνεύοντα νά έξαφανισθώσιν 
εκ τής πείνης, βιούντα έν τρώγλαις άνηλίοις, έστερημένα κα- 
θαράς ατμόσφαιρας, έν αποκτηνώσει διατελούντα ένεκα τών 
αφορμών τούτων, τά  μέλη ταύτα  είνε πολύμια κατ’ ανάγκην 
τής ύφισταμένης τάξεως. Καί ενόσω μέν κοινωνία τις δέν 
είνε προηγμένη έν τώ  πολιτισμό), ένόσω ή δημοτική έκπαί- 
δευσις, ή διανοητική καί ηθική μόρφωσις καί τών τελευταίων 
κοινωνικών στοιχείων, είνε λίαν περιωρισμένη, τά πολύμια 
ταύτα  στοιχεία είνε ακίνδυνα. ’Αλλά καθ’ δσον ή δημοτική 
παίδευσις έξαπλούται μεταξύ τών άπορωτάτων τάξεων, καθ’ 
δσον αυτα ι λαμβάνουσι συνείδησιν έαυτών καί τών συμφυών 
δικαιωμάτων, κατά τοσούτον ό κίνδυνο; καθίστατα ι μείζων 
καί δυσχερής. Ό  αρχαίος δούλος, ό πεινών καί γυμνητεύων, 
“Ο γ β 8 τούτο τής παλα ιάς κοινωνίας, ό μή εύρίσκων ελεος 
πρό τής άνοικτιρμοσύνης σκληρού δεσπότου, ήσθάνετο τήν 
πενίαν αύτού, ά λλ ’ ούχί καί τήν δυστυχίαν. Ά λ λ ’ ό έργάτης 
τής νέας κοινωνίας, ό πεινών επίσης, μή δυνάμενος δέ διά τής 
έργασίας νά θεραπεύση τάς άνάγκας έαυτού καί τής οικογέ
νειας του, πεφωτισμένος ήδη δπως δήποτε διά τής όσημέραι 
έςαπλουμένης δημοτικής παιδεύσεως, αισθάνεται εύχερέστερον 
το μίσος κατά τού καθεστώτος, τό όποιον δέν θεραπεύει τάς 
άνάγκας αύτού. Ό  δέ πρώτος κοινωνικός Σπάρτακος ύποτι- 
θεμένης βελτιώσεως θέλει τύχει έν τώ στρατοπέδω -ιών έργα- 
τικών τάξεων καί προσηλύτων καί άποστόλων.

Γερμανός κοινωνιστικος ρήτωρ, άγορεύων πρό τινων έτών έν 
συλλόγω όμοφρόνων, έδικαιολόγει τό άδιαλλακτον έπαναστα- 
τικον πνεύμα, το έπικρατούν έν τα ϊς τάξεσι τών έργατών ώς 
ακολούθως ; «Ό  παλαιός δούλος, δ Παρίας τής άρχαίας 
’Ανατολής, ό έστερημένος άστικών καί πολιτικών δικαίων έν 
Έ λλαδ ι καί Ρώμη, ή ύπό τον χριστιανικόν τιμαριωτισμόν 
τών μέσων αιώνων, δέν κατενόει καί δέν ήσθάνετο τήν κοι
νωνικήν αύτού δυστυχίαν. Άμοιρών καί τής έλαχίστης δ ια
νοητικής μορφώσεως, έδέχετο άγογγυστως τούς ραβδισμού; 
τών κυρίων του, οΰς έν τή άμαθεία αύτού έφρόνει ώ ; έξ άνω- 
τέρας καταγωγής ελκοντας τήν άρχήν. ’Α λλά σήμερον τά 
πράγματα μετεβλήθησαν. Ύ πό τήν έξάπλωσιν τής παιδεύ- 
σεως ό εργάτης κέκτηται εύρυτέραν τήν συνείδησιν τών δι
καίων του, ή κατά τούς παρεληλυθότας χρόνους. Πάσα κατ’ 
αύτού άδικία είνε άδικία κ α τ ’ α ύτή ςτή ; άνθρωπίνης φύσεως, 
ής κατανοεί τά  δίκαια καί τάς υποχρεώσεις. Ό  έργάτης, πε-
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φωτισαένος ήδη, έχει τό δικαίωμα τής έξεγέρσεως, τής διεκ- 
δικήσεως δικαιωμάτων, ών στερείται, δικαιωμάτων έπ’ αυ
τής τής ιδιοκτησίας, ήτις έδημιουργήθη άπ’ αιώνων διά τού 
αίματος αύτού καί τού ίδρώτος. Έμνημόνευσα τα ύτα , ίνα 
υποδείξω τήν άβυσσον τού μίσους, ήτις διαχωρίζει σήμερον 
τάς κοινωνικά; τάξεις πρός άλλήλας πολλαχού τής Εύρώπης. 
Περί τής κοινωνιστικής λογικής δέν είνε τού παρόντος χρόνου 
άντικείμενον νά συζητήσω. Ά λ λ ’ 8,τ ι οφείλω νά παρατη
ρήσω είνε, οτι τά  μεγαλα κοινωνικά φαινόμενα πρέπει νά 
μελετώνται ύφ’ οίανδήποτε μορφήν καί άν παρουσιαζωνται. 
Ή  κοινωνία δ’ έκείνη έκπληροΐ τόν προορισμόν της, ήτις δέν 
άδιαφοοεϊ πρό τής έκδηλώσεως αύτών, άλλά προσπαθεί νά 
τά έρμηνεύση, νά τά  λύση, νά τά  θεραπεύση.

Μεταξύ τών δυσχερέστατων καί έπιφοβψτάτων κοινωνικών 
ζητηαάτων κατά τόν αιώνα τούτον είνε τό ζήτημα τής πε
νίας. Είπον ήδη ένεκα τινων αφορμών κατέστη έπικινδυνώ- 
τερον ή άλλοτε, συντονωτέρας άρα προσοχής δεόμενον καί 
μ.ερίμνης. ’Αγαθή τύχη· ή έπικίνδυνος αύτού έμφάνεια δέν 
παρέρχεται σήμερον αδιάφορος είτε ύπό τής έπιστήμης, είτε 
ύπό τών κυβερνήσεων. Άμφότεραι μελετώσιν άπό τίνος χρό
νου πάντα τά μέτρα, δ ι’ ών ή πενία θέλει άποσοβηθή κατά 
τά μάλλον καί ήττον, θέλουσι δ ’ έξευρεθή τρόποι, δι’ ών σχε
τική τις εύημερία νά παρασχεθή εις τας άποκλήοους τάξεις 
τής κοινωνίας. Ή  ελεημοσύνη, ή πρός τούς πένητας αγαθο
εργία, δέν λύει ό πρόβλημα τή ; δυστυχίας, τής πείνης- 
τούναντίον ίσως, αναπτύσσει αύτό καί καθίστησι δυσχερέστε- 
ρον. Τό πτωχοκομεΐον δέν είνε άσυλον τού πένητος, οσον πολ- 
λάκις καταφύγιον τού νωθρού καί οκνηρού Ύ πό τήν πεποί- 
θησιν δέ ταύτην ή νεωτέρα έπιστήμη έξεύρε καί καθώρισε 
τού; τρόπους, δΓ ών δύνανται νά θεραπευθώσι κατά τό μάλ
λον καί ήττον τά  νοσήματα τής κοινωνίας. Εις τών τρόπων 
πρός θεραπείαν τής δυστυχίας, πρός καταπολέμησιν κατά τό 
ένόν τής πενίας, είνε μεταξύ τών άλλων καί ή σύστασις τ α 
μ ιε υ τ η ρ ίω ν .

Τά ταμιευτήρια παρ’ ήμΐν είνε μονονουχί άγνωστα, ή άν 
ύφ ίστανται που τοιαύτα, ήκιστα έκπληρούσι τόν προορισμόν, 
ον έκπληρούσιν έν άλλαις χώραις. Δέν εξετάζω τά α ίτ ια  τού 
φαινομένου τούτου, οϋτ’ επιθυμώ νά κηρύξω τούτον ή εκείνον 
υπεύθυνον έπί τή λυπηρά ταύτη ελλείψει. Πιστοποιώ εν γε 
γονός, δραττομαι δ’ ήδη τής ευκαιρίας νά προκαλέσω τήν 
προσοχήν άπαντων έπί τού αντικειμένου τούτου. ’Αλλαχού 
τά ταμιευτήρια λειτουργούσιν εύδοκίμως άπό μακρού χρόνου· 
καιρός δέ νά έγκαινισθή αύτών ή λειτουργία καί παρ’ ήμίν, 
μέλλουσα νά παραγάγη άναμφιβόλως εύγενεστατην καί εύ- 
εργετικωτάτην κοινωνικήν συγκομιδήν.

Ή  έργασία καί ή οικονομία, είπεν ό Αριστοτέλης, καί 
μετ’ αύτόν δ Ά δάμ  Σμίθ, είνε αί δύο βάσεις τού οικονομικού 
οικοδομήματος πασης κοινωνίας. Ή  έργασία δημιουργεί τόν 
πλούτον, ή έργασία καθίστησι πλούσιον τον πτωχόν, ή εργα
σία θεραπεύει τάς ύλικάς τών ανθρώπων άναγκας. Ά λ λ ’ ή

εργασία δεν συντηρεί τό δΓ αύτής κεκτημένον, τό όποιον δύ- 
ναται θάττον ή βραδύτερου νά καταστραφή καί νά έκλίπη.

Πρός τήν συντήρησιν τού πλούτου, τών κεφαλαίων, σκοπεί 
κα τ’ εξοχήν ή οικονομία, ή άποταμίευσις, διά νά έκφρασθώ 
καθαρώτερον. Ή  αποταμίευσες περισυλλέγει άπανταχόθεν 
πάντα  τά  στοιχεία, έξ ών άποτελείται ό έθνικός λαού τίνος 
πλούτος, άπο τών έκατομμυρίων τού μεγάλου κεφαλαιούχου, 
μέχρι τού οβολού τού πένητος. Λαός έργαζόμενος πλουτεί, 
άλλά δέν εξασφαλίζει τόν πλούτον αύτού. Τούτο επιφυλάσ
σεται κα τ ’ έξοχήν εις τόν λαόν τόν άποταμιεύοντα.

Τά ταμιευτήρια είνε ιδρύματα οικονομικής άποταμιεύσεως 
ευτελών κεφαλαίων, ώ ; έκ τής σμικρότητος αύτών μή δυνα- 
μένων νά χρησιμοποιηθώσιν άμέσως έν μεγαλαις γεωργικαϊς, 
βιομηχανικαίς ή έμπορικαϊς έπιχειρήσεσι. Τό ταμιευτήριον είνε 
προωρισμένον κατ’ έξοχήν νά δεχθή έν τοίς ταμείοις αύτού τάς 
οικονομίας τού πένητος. Τά τοιαύτα ποσα, μόνα, ούδέν δύναν- 
τα ι νά παραγάγωσιν αποτέλεσμα οικονομικόν, ήθελον μείνει 
στείρα καί άγονα, άν μ.ή κατεστρέφοντο ολως· άλλά  συνηνω- 
μένα δύνανται ν’ άποτελέσωσι αεγάλην οικονομικήν δύναμιν 
πρό; τε τό ατομικόν όφελος τών άποταμιευόντων πενήτων, οσον 
καί πρός τό έν γένει κοινωνικόν.

Ό  θεσμός τών ταμιευτηρίων χρονολογείται άπό τών νεω- 
τέρων μόλις χρόνων. Τό υπερφίαλον τού άρχαίου καθεστώτος, 
βασιζόμ-ενον έπί τών κοινωνικών διαιρέσεων καί έπί τού προ
νομίου, δέν ήδύνατο νά εύνοήση καί νά περιθάλψη τοιούτους 
κοινωφελείς καί φιλανθρωπικούς θεσμούς. Είνε άληθές, οτι έν 
τοίς μοναστηρίοις καί τοίς πτωχοκομείοις παρείχετό τις φ ι
λανθρωπία πρός τόν πένητα , ά λλ ’ οπως παρείχετό αΰτη, συν- 
ετέλει μάλλον εις τήν άνάπτυξιν κακιών τινων, οίον τής όκνη· 
ρίας, τής σωματικής καί πνευματικής νωθρότητος, ή εις τήν 
προαγωγήν καί έπιδοσιν οίαςδήποτε άρετής. Μόνον ύπό τούς 
οιωνούς τής νεωτέ ρας φιλανθρωπίας, ήτις τόν πένητα δέν θεω
ρεί άναπηρον ον, δεόμενον άρωγής μόνον καί ύποστηρίξεως, 
άλλά άναγνωρίζει αύτόν ένεργόν καί χρήσιμον μέλος του κοι
νωνικού οργανισμού, δυνάρ.ενον διά τής έργασίας καί τών 
άπ’ αύτής άπορρεουσών άρετών νά συντελέση εις τήν κανονι
κήν λειτουργίαν καί βιωσιμ.ότητα τού οργανισμού τούτου, μό
νον ύπό τοιαύτας άρχάς ήδύνατο νά έρευνηθή καί νά άνα- 
γνωρισθή ή σκοπιμότης τών Ταμιευτηρίων, χρησίμων διά τε 
τό άτομον καί τήν κοινωνίαν.

Τό Ταμ.ιευτήριον είνε φιλανθρωπικόν καθίδρυμα, ά λλ ’ έν 
τώ  φιλανθρωπικοί αύτού σκοπώ ό άπορος έργάτης, ό μή δυ- 
νάμενος ήμέραν τινά νά συντηρήση τήν οίκογενειάν του ένεκα 
ποικίλων καί ανεξαρτήτων τής θελήσεώ; του α ιτίων, δέν είνε 
άπλούν άντικείμενον φιλανθρωπίας, κατά τόν σκοπόν τού τα 
μιευτηρίου, ό άπορος είνε ευεργέτης άμα καί ευεργετούμενος· 
αύτός είνε ό πρώτος καί τελευταίος παράγων τής ύπάρξεως 
τού ταμιευτηρίου, τής κανονικής αύτού λειτουργίας, τής προ
κοπής, τής εύεργεσίας. Καί τούτο επιτυγχάνεται διά συστή
ματος άπλουστάτου καί πρακτικωτάτου, καθ’ οΰ μέχρι τής



σήμερον ούδεμία έξηγέρθη κραυγή δυσπιστίας, τουναντίον δ ’ 
έπέσυρε τήν προσοχήν, τήν έκτίμησιν καί τήν ύποστήριξιν 
τής τε επιστήμης καί τής κοινωνίας, ώ ; καί τών απανταχού 
τού πεπολιτισμένου κόσμου κυβερνήσεων. Σπανίως έπήλθε Six 
θεσμόν ομοφωνία περί τής σκοπιμότητος καί τής κοινωνικής 
αυτού ωφελείας τοιαυτη, όσον Six τόν θεσμόν τών ταμ ιευ
τηρίων.

Είπον δτι τό Ταμιευτήριου δέν είνε επί τοσούτον φιλάν- 
θρωπικάν ίδρυμ.α, οσον κατ' εξοχήν ήθικόν καί οικονομικόν. 
Ή  φιλανθρωπία τού Ταμιευτηρίου απορρέει άπ ’ αύτού τού η 
θικού καί οικονομικού αύτού χαρακτήρος" άλλα  πρωτίστως 
είνε ήθικόν καί οικονομικόν Ιδρυμα.

Τό Ταμιευτήριον είνε ήθικόν ίδρυμα, καθ’ δσον διεγείρει 
παρά τ φ  π ίνη τι, τω άποχειροβιώτω, τόν πόθον τής άποτα
μιεύσεως καί τής οικονομίας. "Εκαστος ημερόβιος εργάτης δύ- 
να τα ι νά εξοικονομήσω έκ τού ημερομισθίου αύτού έλάχιστόν 
χρηματικόν ποσόν. "Οσον καί άν έχη έν έαυτω έμφυτον το 
αίσθημα τής οικονομίας, μή υφισταμένου ταμιευτικού άσυ
λου, έν ώ νά έμπιστεύηται έκαστοτε τό έκ τής νηφαλιότητας 
αυτού έναπολειπόμενον χρήμα, θέλει τό χρήμα τούτο, ή σπα- 
ταληθή Six τού χρόνου έφ’ ά μή Set, ίσως πρός διαφθοράν 
έαυτού, άποστέρησίν δέ και καταστροφήν τής οικογένειας του, 
ή θέλει έμπιστευθή έξ άπειρίας καί άγαθότητος εις χεϊρας ά- 
ναξίας εμπιστοσύνης, ή έπί τέλους θέλει καταστήσει άγονον 
καί άπρόσοδον. Τις έξ ήμών δέν έγνώρισε πτωχούς έργάτας, 
ήκιστα μεριμνώντας περί τής αύριον, ούδέν κεκτημένους α ί
σθημα οικονομίας, διαβιούντας Si  έν τώ κόσμω τούτω ύπό τό 
πολυθρύλλητον καί δηυοτικώτατον, ά λλ ’ άπαίσιον ύπό π ά 
σαν εποψιν δόγμα: ή μ ε ρ ο δ ο ύ λ ι ,  ή α ε ρ ο φ ά γ ι  ; Καί ένόσω 
μεν ούτοι τυγχάνουσι υγιείς, φθόνος ούδείς καί άνησυχία περί 
τής ύπάρξεώς των. Ά λ λ ’ δτε νοσήσωσι, καί αί νόσοι προσ- 
βάλλουσι συνηθέστερον καί εύκολώτερον τούς έν κακοπαθείαις 
διαβιούντας, ή τούς εύμαρούντας, ή φυσική καί ηθική κ α τα 
στροφή είνε επομένη, καί μετ’ αύτής ή άπώλεια τής οικογέ
νειας, ής δ έργάτης ίσως ήτο τό μόνον στήριγμα καί ή μόνη 
παραμυθία. «

’Από τής έπιπολαιοτέρας έρεύνης καταδείκνυται ή σκοπι- 
μότης καί ή χρησιμότης τού θεσμ.οϋ τούτου. Τά έκ τής ίδρύ- 
σεως τών ταμιευτηρίων άποτελέσματα είνε προφανή. Ό  π τ ω 
χός έργάτης, δστις άποφασίση άπαξ, κατ' ίδ ιαν έμπνευσιν, 
ή τή  νουθεσία ετέρου προσώπου, ν' άρχίση άποταμιεύων κα
τάλοιπόν τ ι τού ημερομισθίου του, γινώσκων δτι διά τού χ_ρό· 
νου θέλει αύξήσει τό άποταμίευμα τούτο, προϊόν τού ίδρώτός 
του καί τής κοπιώδους έργασίας, εις ήν νυχθημερόν υποβάλ
λετα ι, αισθάνεται άναπτυσσόμενον έν έαυτω άπό ημέρας εις 
ημέραν τόν πόθον τής πολλαπλασιάσεως τών οικονομιών του, 
αΐτινες είνε διά αύτόν τό κεφάλαιοντοϋ μέλλοντος. Τις οί- 
δεν άπό τής πρώτης στιγμής τής άποταμιεύσεως όποια όνειρα 
ταράττουσι τόν έγκέφαλόν τσυ ! άν ούχί πλούτου όνειρα, άλλά 
βεβαίως σχετικής εύημερίας, άγοράς μικράς ιδιοκτησίας, οικο

δομής οίκίσκου, ύπό τήν στέγην τού όποιου ν' άναπαύση ημέ
ραν τίνά  τά  γεγηρακότα καί άτονα αύτού μέλη. ΓΙάντα 
ταύτα  τά  όνειρα έσονται αφετηρία δραστηριωτέρας έργασίας, 
ά λλ ’ άμα καί συνεχούς άποταμιεύσεως. Ούτως άσυνειδήτως 
άναπτύσσεται παρά ταϊς έργατικαις τάξεσιν ή φιλοπονοία, 
ή έργασία, καί μετ' αύτής αί άρεταί τής νηφαλιότητος καί 
τής οικονομίας. Οι έργάται οΰτοι καθίστανται έντιμοι άστοί, 
άλλά συγχρόνως καί φιλόνομοι πολΐται. "Οτε καταπονηθώσιν 
ύπό τής έργασίας, δτε άσθενήσωσι, δέν θέλουσιν λάβει άνα- 
γκην τής κοινωνικής φιλανθρωπίας, τής έλεημοσύσης ήτις το- 
σούτον ταπεινοί καί κατασυντρίβει. Αύτός ό ίδιος εργάτης θέ
λει έλεήσει εαυτόν. Τό αποταμίευμά του, άπό χρόνου ήδη 
υφιστάμενον, κυκλοφορούν καί άποτελούν άξιον κατά τό μάλ
λον καί ήττον χρηματικόν ποσόν, θέλει παράσχει αύτω τά 
μέσα τής συντηρήσεως έν ώρα άνάγκης. Καί άν ό έργάτης 
έκ τού χαρακτήρος αύτού καί τής άνατροφής, ήθελε συνα
θροίσει μικράς τ ινα ; οικονομίας, δέν ύφίσταντο δέ Ταμιευτή
ρια, αί ο’ικονομίαι αύται θά ήσαν άγονοι, έπί βλάβη καί τού 
έργάτου καί τής κοινωνίας, τουναντίον δέ διά τών Ταμιευ
τηρίων καί τής σκοπίμου αύτών χρήσεως δύνανται νά πολ- 
λαπλασιασθώσιν. Ούτως άναπτύσσονται αί οίκονομικαί δυνά- 
μεις καί ό πλούτος ένός λαού, άφ’ έτέρου δέ ή άρετή τής 
οικονομίας καί αί αύτήν παρακολουθούσαι άρεταί, άνευ τών 
όποιων ό έργάτης, μή αισθανόμενος έν έαυτω εύγενέστερον 
προορισμ,όν καί κοινωνικώτερα καθήκοντα, ήθελε καταστή 
έπίφοβον μέλος, άσπονδος πολέμιος τής πολιτικής κοινωνίας.

Ά λλά  πρός αποφυγήν τών άναποφεύκτων τούτων έκ τής 
έλλείψεως ηθικής άγωγής παρά τώ  εργάτη κακών, δέν άρκεϊ 
νά είπης μόνον πρός αύτόν, έργαζου καί αποταμίευε· δέν άρ- 
κεϊ νά κατάδειξης εις αύτόν τά  άγαθά άποτελέσματα τής 
έργασίας καί τής οικονομίας. Ύποχρεούσαι νά τω παράσχης 
καί τά  μέσα. Τό τοιούτον έπ ιτυγχάνεται θαυμ.ασίως δ ιά  τού 
συνεταιρισμού τών λαϊκών κεφαλαίων, πρωτίστως δέ καί 
άσφαλέστατα, Six τού θεσμού τών ταμιευτηρίων.

(Ακολουθεί).

Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ ΙΑ

Π Ε Ρ Ι  ΙΩΝ

Χάριν τών πολυαρίθμων άναγνωστριών τού «Α πόλλωνος» 
εύχαρίστως παραθέτομεν σημειώσεις τινας περί άνθοκομίας 
πεποεθότες δτι παρέχωμεν τερπνόν δσον καί ωφέλιμον άνα- 
γνωσμα, καθ' δσον άγνοούσαί τινες τήν κατά τύπους καλλιέρ
γειαν τών άνθέων υποβάλλονται εις τήν άνάγκην ή νά στε- 
ρώνται πάντως αύτών ή νά έχω σι ταύτα  καχεκτικά καί πολύ 
άπέχοντα τού φυσικού αύτών μεγέθους καί κάλλους έστι δ ’ 
δτε άμοιρούντα τού οικείου αύτών άρώματος καί χρωματισμού.

Τά ία  τά  ποιητικώτατα έκείνα άνθη, άπερ σύμπαντες ά- 
γαπώμεν, καί ιδίως χάριν τής δμοιοκαταληξίας οί Ποιηταί, 
είνε ώς ή αφελής κόρη τών δασών καί τών όρέων, ήτις με- 
τριόφοων καί απέριττος ύπό δένδρου κορμόν, διαχέει τήν χα 
ράν καί τήν θυμηδίαν τοϊς πέριξ δ ιά  τού εύχρόου προσώπου 
καί τών ήδέων βλεμμάτων αύτής, τά ία  είνε ό τύπος καί τό 
υπόδειγμα τής άρετή; ένδιαιτομένης ώς έπί τό πολύ μακράν 
πολύ μακράν τών πόλεων έν τή  καλύβη τού ορεσιβίου χωρι
κού, ύπό τόν καθαρόν καί ελεύθερον άέρα τών δασών· τά  ία 
τέλος είνε τά  κομψότατα έκείνα άνθη, άπερ διά τήν χάριν, 
τή ν ποικιλίαν καί τό τερψίθυμον αύτών μύρον μετηνέχθησαν 
άπό τών όρέων εις τά  άνθοκομεϊα τών πόλεων τυχόντα τής 
θερμοτέρας άγαπης καί περιποιήσεως.

ΙΙεοί τά  διακόσια είδη ίων είνε γνωστά , βλαστάνοντα εις 
άμφότεοα τά  ημισφαίρια, ών τά  πλεΐστα άνήκουσιν ε’ις τον 
νέον κόσμον Έ ν Έ λλάδι βλαστανουσι περί τά  15 είδη ίω ν  
εν τούτων περιεργότατον καί θαμνώδες έκλήθη παρά τού Βοασ- 
σιέρου í o r  ζο  d i.iy/irar6¿c, τούτο είνε έν τών σπανίωτέρων 
φυτών τής ‘Ελληνικής Χλωρίδος· ό δέ άείμνηστος ήμών κα
θηγητής τής Βοτανικής Θ. Όρφανίδης, ώς έν τοίς «Γεωπο
νικοί;» αύτού άναγράφει, άπήντησεν αύτο μόνον επι τής κο
ρυφής τού θεσσαλικού Όλύμπου κατά τό 1857 καί τής κορυ
φής τού “Αθωνος κατά τό 1862 ' εν άλλο έπίσης ώραίον άνε- 
καλυψε παρά τά  Β ιτώλια τής Μακεδονίας κληθέν παρά τού 
κ. Βοασσιέρου O pyiarLde io r .

Ά λ λ ’ δ,τι κοσμ.εί τούς κήπους τών φιλανθών είνε τό ίον 
τό τρίχρουν έξευγενισθέν παρά τών άνθοκόμων εις τοιούτον 
βαθμόν, ώστε ούδ’ ύποπτεύει Tt; τήν ταπεινήν αύτού κατα 
γωγήν, παρατηοών τά  ευχροα άνθη του- ή διαφορά αύτού ή 
καλουμένη κηπαία γνωστή παρά πάσιν ύπό τό γαλλικόν όνομα 
pansée ελαβε τόσα χρώματα, τόσα σχήματα καί τόσαμεγέθη, 
ώστε καταντά  δύσκολος, ΐνα  μή είπωμεν άδύνατος, ή περι
γραφή καί ή άπαρίθμησις αύτών.

Τά ία  καλλιεργούνται εις γήν βαθεϊαν, παχεΐαν καί έλα- 
φράν, τερπόμενα μάλλον ύπό τήν σκιάν ή ύπό τάς καυστικά; 
τού ήλιου άκτϊνας καί εχοντα άνάγκην συχνών ποτισμάτων 
πολλαπλασιάζονται δέ διά διαιρέσεως τού ποδός.

Τό κηπαϊον τρίχρουν ϊον (ό κοινώς πανσές, είνε φυτόν έτή- 
σιον, σπείρεται εις έλαφράν καί παχυτάτην γήν κατά τάς 
άρχάς τού χειμώνος καί μεταφυτεύεται, άφ’ ού άποκτήση 
τέσσαρα ή πέντε φύλλα- άνθεί δέ άπό τού Ίανουαρίου μηνός 
μέχρι τέλους τού Μαΐου. Οί θέλοντες νά όχωσι καλά άνθη 
τού κομψοτάτου τούτου φυτού πρέπει νά τό τρέφωσι δ ι’ άφθο
νων καί χωνευμένων λιπασμάτων, καί νά έκλέγωσι τά  διά 
τό έπόμενον ε“τος σπέρματα αύτου, έκ τών καλητέρων, ποικι- 
λωτέρων καί μεγαλητέρων άνθέων, νά σπείρωσι δέ ταύτα  έγ- 
καίρως κατά  τήν έποχήν ταύτην κα ινά  προστατεύωσι τά  άνθη 
άπό τών καυστικών τού ήλιου άκτίνων, όσον ε'νεστι περισσότε
ρον, χωρίς ομως νά τά στερώσι καί τού άναγκαίου φωτός.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Εις Ιουδαίον τινά ζητούντα νά πωλήση εις τόν Άλφόνσον 

τόν βασιλέα τής Άραγωνίας, εικόνα τού Ά γ . Ίωάννου αντί 
500 δουκάτων. «Δέν πρέπει νά ήσαι τόσον πλεονέκτης τών 
προγόνων σου, τώ  άπαντά 6 Άλφόνσος, οϊτινες έπώλησαν άντί 
30 μόνον δουκάτων τόν υιόν τού Θεού, τόν βασιλέα τών 
’Ιουδαίων. Μή ζητής λοιπόν διά μόνην τήν εικόνα τού υπη 
ρέτου του 500 δουκάτα.

* *
*

Στιχουργός τις Γάλλος άποστείλας ε'κ τίνος έπαρχίας εις 
τόν Πιρόν μίαν τραγωδίαν του, παρεκάλεσεν αύτόν δΓ ίπ ι·  
στολής του νά τήν έξετάση καί νά σημ,ειώση παντα  έπιλή- 
ψιμον στίχον διά σταυρού. Έλθών δέ μ ετ’ ολίγον εις Παρι
σιού; εσπευσεν εις τήν οικίαν τού Πιρόν καί λαβών τό χει
ρόγραφόν του, τό ανοίγει καί πλήρη; χαράς λέγει εις τόν κρι
τήν του· πώ ς; δέν ¿σημειώσατε ουδέ έ'να καν σταυρόν ; Ό 
Πιρόν άπεκρίθη· καί μήπως ήθελες νά μεταβάλλω τήν τρα
γωδίαν σου εις άληθές κοιμητήριον;

* *
*

Φλύαρος τις καί πνεύματος έστερημένος, άφού διά τών ά- 
νοησιών του κατεζαλησεν έπί δλόκληρον ώραν τήν συνανα
στροφήν, έν μέσω τής όποιας εύρίσκετο, άποταθείς έπί τέλους 
εις κυρίαν τινα, είπε —  Κυρία μου, δέν είναι άληθές ότι λαλώ 
ώς βιβλίον; —  Ώ !  μάλιστα, κύριε, ώς βιβλίον, άπό τό δ-
ποϊον δέν λείπει άλλο είμή τό δέσιμον.

* *
*

Πορθμεύς τις έδέχθη εις τήν λέμβον του νέους τινας, οίτι- 
νες είχον πάντες λάβει ονόματα ζώων, ώς λέγων, τίγρις, κύων, 
πάνθηρ κτλ . "Οτε δ πορθμεύς ήκουσεν αυτούς καλοΰντας άλ- 
λήλους διά τών ονομάτων τούτων, διερράγη εις γέλωτα  άσβε- 
στον. Οί νέοι τόν ήρώτησαν τήν α ιτ ίαν. Γελώ, άπεκρίθη δ 
ναύτης, βλέπων διά μ ιά ; εις κιβωτόν τού Νώε, έν τή δποίμ 
συνήχθησαν παντός είδους ζώα.

Η ΖΗ Α Ο ΤΪΠ ΙΑ

Γερμανός τ ις  ήτο ζηλότυπος διά τό ύδωρ, μ.έ τό δποίον 
ένίπτετο τάς χεΐοοες ή έρωμένη το». Έτερός τις έζηλο* 
τύπει εικόνα κυρίου εύρισκομένην έν τό) δωματίω του. Ζη
λότυπος τις παρά τώ Πλαύτω συνέζη έν αρμονία μετά 
τής έρωμένης του, έπειδή κατά  τήν προσευχήν της έπεκα- 
λεϊτο θεάς καί ούχί θεούς. Έ νεκα ζηλοτυπίας οί χριστιανοί 
τής Συρίας καθιέρωσαν όπως αί γυναίκες έξομολογώνται με
ταξύ των. Ό  Άκόστα άναφέρει οτι ή τοιούτου είδους έξομ·- 

ι λόγησις άπό φύλου εις φύλον έξετελείτο άπό παλαιοτάτων χρό- 
I νων καί έν Περού, καί ότι δ βασιλεύς έξωμολογεΐτο μόνον εις
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τον ήλιον. Ισπανός τις, οΰτινος τό όνομα άποκρύπτουσιν, ήτο 
τόσω ζηλότυπος διά τήν σύζυγόν του, ¡cal συγχρόνως τόσω 
άγαθος άνθρωπος, ώστε όταν ίπεμπεν αύτή  επιστολήν, ύπε- 
γραφετο οΰτως: «Είμαι δ ελάχιστος τών συζύγων σας».

0 ΪΤΕΡΙΤΤΛΟΥΣ ΤΗΣ Π Ε Λ Ο ί ϊ Ο Ν Ν Η Σ Ο ϊ
ΪΠΟ

Φ Ο ΙΒ Ο Τ  Φ Α Ρ ί ϊ Ι Α Κ Ο ί ΙΟ ϊΛ Ο Τ

(Συνέχεια προηγ. φυλλαδ.)
Ή  εσπέρα ήτο ήρεμος, μόνος δέ ό ελαφρός ψίθυρος του από 

τών όρέων έπιπνέοντος λεπτού άέρος μικρόν διετάρασσε τήν 
πέριξ σιγήν άνασείων τά φύλλα τών δένδρων. Αϊ ποικιλό
γραμμοι κορυφαί τών όρέων επλεον μεταξύ διαφόρων χρωμά
των, ών ή άναμιξις γλυκύτατον παρήγαγεν επικάλυμμα. 
Φαιά τινά νεφύδρια έφίσταντο αύτών ενιαχού χρυσούμενα 
κυκλώθεν, ό ουρανός ήτο κυανούς, άλλά κατά μικρόν ή εσπέρα 
ένέδιδε τφ  ένσκήπτοντι τής νυκτός σκότει, οΰτω δέ μετά τήν 
άπόσβεσιν τής τελευταίας τού λυκόφωτος έπιλάμψεως ούδέν 
διεκρίνετο έτερον τών μελανών όρέων καί τών έπ ’ αύτών 
πολλαχού αναπτομένων ύπο τών ποιμένων πυρών.

Τή έπομένη ή αμαξοστοιχία άνεχώρησε 8 ιά ΙΙατρας. Ή  
αύτή πλούσια φύσις προικίζει 8ι' επαγωγών θελγήτρων καί 
τάς χώρας ταύτας, έν αίς οί βουνοί, οΐ λόφοι, τά πεδία, τά 
δάση, τά  αγροκήπια, οί αμπελώνες καί ενίοτε ή παραπλεύ- 
ρως θεωμένη θάλασσα κατά τήν πρωινήν ταύτην ιδίως ώραν 
παρέχουσι γραφικωτατας απόψεις. Αί άπαρχαί τού ίαρός 
περιέβαλλον τά πέριξ τοπία δ ι’ άπαυγής έλαφρας χλοεράς 
έπιστρώσεως, τήν όποιαν κατά μικρόν μετέπειτα επισκοτίζει 
τό έπιτεινόμενον θέρος. Οί ξανθοί βράχοι κεκαλυμμένοι ύπό 
τής δρόσου ήδέως άντανέκλων τάς άκτίνας τού ήλιου, τό δια
φανές φύλλωμα έπιχαρίτως έίρρισσεν ύπό τής πνεούσης αύρας, 
καί γλυκύ λεπτότατον άρωμα άνεδίδετο πανταχόθεν. Πλεί- 
στων παραποτάμιων τά διαυγή ΰδατα ε”ρρεον όρμητικά καί 
ελουον τά  παρά τάς χλοαζούσας όχθας ύψούμενα δένδρα, 
παμμεγέθεις πλάτανους, τών όποιων τά εύρωστα στελέχη 
επικαλυπτόμενα διά τού στίλβοντος βρύου άνω μέν κατέλη- 
γον εις πολύσχημα συμπλέγματα άμφιλαφών κλάδων περιε- 
λισσομένων ύπό τού κισσού καί τού αίγοκλίματος, κατω 8ε 
εις ογκώδεις ρίζας άνθιστκμένας τοϊς κατερχομένοις ΰδασιν, 
ούτω δέ προξένους τού ποεητικωτατου μινυρίσματος τών ρυά- 
κων. Πλεΐστα πτηνά άνίπταντο εις τόν άέρα, ένφ άλλα μέν 
κατεχόμενα ύπό τού οίστρου τού κελαδήματος ακίνητα διέ- 
μενον επί τής κορυφής ξηρού τίνος κλίματος, έτερα δέ πε- 
φοβημένα ύπό τού κρότου τής παρελαυνούσης άτμαμάξης 
άνεπέτοντο ενθεν κάκεϊθεν άπορούντα πού νά κρυβώσι. Μικρός

τις καταρράκτης άπό τής κορυφής ύψηλού βουνού έκχέων 
τά  ύδατα  του πρός τήν παρακειμένην χαραδραν συμπληοοι 
γραφικωτάτην εικόνα- αίγές τινες άνερριχώντο έπί τών βρα
χωδών πλευρών τού βουνού, νεαρός δέ τις ποιμήν φέρων μα- 
κραν μέλαιναν κόμην έκαθητο έπί τής κορυφής αυτού αύλών 
τήν ποιμενικήν σύριγγά του.

Ή  άμαςοστοιχία έπλησίαζε πρός τάς Πατρας, κομψαί δέ 
έπαυλεις, έξοχικαί οίκίαι καί εύρείαι άγροτικαί οδοί προήγ- 
γελον τήν πλουσίαν πόλιν. Αΰτη εΐνε ή νεωτατη, ή μάλιστα 
εμπορική καί καλλιτεχνικωτάτη πόλις τής Πελοπόννησου, 
έκτισμένη έπί τού μεταξύ τής θαλασσής καί τού παλαιού 
άστεως έπεκτεινομένου πεδίου. Αί εύθεϊαι καί πλατεία ι όδοί 
της όρθογωνίως τετμημέναι φέρουσιν οικίας ώς έπί τό πολύ 
καθωραίσμενας καί πεπλουτισμένας διά στοών. Έ ν μικρόν 
θέατρον πολύν έφέλκει κόσμον καί γίνετα ι αφορμή έπιδείξεως 
πλούτου, τοΰθ’ όπερ μετά πολλής φροντίδος έπιζητείτα ι έν 
Πατραις- ίκαναί δέ πλατεία ι περικυκλούμεναι ύπό δενδρο- 
στοιχιών στολίζουσι τήν πόλιν καί είνε τό έντευκτήριον τής 
έκλεκτής κοινωνίας κατά τάς έσπερινάς ιδίως ώρας, οτε τε 
λε ίτα ι ό ημερήσιος περίπατος. Η προκυμαία είνε λ ία ν εκτε
νής, έκείθεν δέ λαμπροτάτη αποκαλύπτεται θέα έπί τής θα
λάσσης, καθόσον τό βλέμμα έκτείνεται έφ’ όλου τού κόλπου 
άπο τού Ρίου μέχρι τού Αράξου ακρωτηρίου καί τής άντι- 
κρύ Αιτωλίας. Αϊ παλαια ί Πατραι δεσπόζουσι τής νέας πό- 
λεως έκτισμέναι έπί τίνος λόφου τού ύπερκειμένου Παναχαϊ- 
κού όρους, έκεϊ δέ ύψούται καί τό ένεργόν φρούριον ίδρυμένον 
ύπο τών ’Ενετών.

Τή ύστερχί^ πρωί άπό τού άτμοπλοίου τών διχπορθμεύ- 
σεων κατεφαίνετο ή γενομένη έμπορική κίνησις έν τή άποβά- 
θρφ, ής ό λιμήν εί καί πολύν χρυσόν κ α τ ’ ετος περισυνάγει, 
δέν κατώρθωσεν όμως μέχρι τούδε νά ξενίζη άσφαλως τήν 
είσκομίζουσαν αυτόν ναυτιλίαν. Ό  λιμήν ούτος είνε ανοικτός 
όρμος βελτιωθείς ύπό τής τελειοποιηθείσης έπιχώσεως φερού- 
σης μέχρι τού φάρου, τού όποιου ή λαμψις κατά  τάς θυελ
λώδεις νύκτας όδηγεί τά καταπλέοντα σκάφη.

’Από τού πλοίου τό θέαμα ήτο λίαν τερπνόν καί ποικίλον. 
Ή  άνεγειρομένη πάχνη τής πρωίας διαλυομένη ύπό τών 
πρώτων άκτίνων τού ήλιου άνατέλλοντος έπί τού θαλερωτά- 
του Ιΐαναχαϊκού όρους, ολίγον μακράν ή κατάφυτος πεδιάς 
άναθαλλουσα, ενθεν ή κυανή θαλασσα καί άντικρύ ή πολύ- 
χρους πόλις, άφ’ ής ήκούετο ό κατά μικρόν έπαυξανων θόρυ
βος τής κοινωνικής τύρβης, τά  φορτούμενα πλοία, οί διαπλέ- 
οντες λέμβοι, παντα ταύτα  συλλήβδην άπετελουν ζωτικω- 
τατην θεατρικήν παραστασιν μεγαλουργού τίνος δράματος, 
τού όποιου έν παρομοίαις άπόψεσι σκηνή μέν είνε ή άπειρος 
φύσις, ύποκριτής δέ ό έργαζόμενος άνθρωπος.

Ο λεπτός άήρ ήδέως πνέων άπήχησε τήν σημαινομένην 
ώραν άπό τού ωρολογίου τής πόλεως, μετέπειτα δέ ήκούσθη- 
σαν καί εκ τίνος ναού οί κώδωνες αναμιγνυόμενοι μετά τών 
ισχυρών κραυγών τών λεμβούχων καί τού έκ τού πλοίου όξέος
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συρ,γμού άγγέλλοντος τήν μετ’ ολίγον άναχώρησιν. Πάντα 
ταύτα  βεβαίως καθ’ έκαστον έκ τού πλησίον όντα τραχέα καί 
άσυνάρτητα, μακρόθεν έν συνόλω άποτελούσι γλυκυτάτην άρ- 
αονίαν, ήν όμως ό άνθρωπος καίτοι βαθέως συναισθάνεται, 
άκατανοήτως αυτής άπολαύει, άλλ’ ουδέποτε κατορθοί νά 
περιγρχψη τελείως.

Τό πλοΐον άπήρε μετά τ ίνχ  δέ χρόνον, δτε ή μέν πόλις 
ήφανίσθη ύπό τής άποστασεως καί τής άναδυομένης έκ τής 
θαλάσσης άχλύος, ό κρότος τής ελικος καί ό παφλασμός τών 
διασχιζόμενων ύδάτων ήταν οί μονότονοι άοιδοί τού άπό- 
πλου- αί έρωτικαί άλκυόνες περιφερόμεναι ποτέ μέν άνίπταντο 
άνά τόν άέρα έκτείνουσχι τάς λεύκάς πτέρυγας, ποτέ δέ συμ- 
πτύσσουσαι κατήρχοντο εις τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 
βαπτίζουσαι τό μακρόν ράμφος όπως άλιεύσωσι τήν έπιζη- 
τουμένην τροφήν. Άπό τούδε όμως οΰδέν νέον επήγαγε τέρ- 
πον τήν περιεργίαν, καθόσον ή διαπλεομένη θάλασσα, τά  δυσ 
διάκριτα όρη καί ό έπεκαλύπτων ουρανός ησαν τά  μόνα και 
άναλλοίωτα αντικείμενα, άφ’ ών ούδέν νεώτερον Οέλγητρον 
άπεκόμιζεν ούδέ ό οξυδερκέστατος οφθαλμός.

Ό  καιρός ήτο εΰδιος- τά  κυανά κυμάτια βραδέως έζελίσ- 
σοντο έπί μακρόν μή κχτορθούντα νά έξαλείψωσι τήν ύπό 
τού πλοίου χαραττομένην αύλακα, ή δέ ύπό τής έλικος έκ- 
τινασσομένη τού θαλασσίου άφρού άχνη ώς άδάμαντες άπή- 
στραπτον ύπό τάς άκτίνας τού ήλιου. Ευτυχώς ή επιπνεουσα 
ποντιάς αΰρα έδρόσιζε τό πλήρωμα, μεταξύ τού όποιου ζεύ
γος γυναικών, μητρός καί θυγατρός, καθημένων ύπο το σκία
σμα τού άνωθεν τεταμένου έπισκηνώματος, ώς κάλλιστος στο
λισμός έφεΐλκε τήν προσοχήν τών έπιβατών. ’Ιδίως ή νέα 
κόρη καθημένη πλησίον τής πρεσβύτιδος μητρός άναπαυού- 
σης τούς οφθαλμούς έπί τού τέκνου της μ.ετά τού μητρικού 
έκείνου φίλτρου, όπερ είνε ευδαιμονία ύπεοβαίνουσα δλας τάς 
ύποσχέσεις τής έλπίδος,ζωηρόν έκίνει τό ένδιαφέρον παντός.

Αΰτη κεκοσμημένη διά τών χαρίτων τής νεότητος ητο θελ
κτικόν τ ι πλασμα, τού όποιου ή λεπτότης τής μορφής, ή εκ- 
φρασις τού διαπεραστικού βλέμματος, ή στιλπνή καί δ ια 
φανής έπιδερμίς μαλακώς έπικαλύπτουσα κεκρυμμένα ρόδα 
άρδευόμενχ ύπό τού ναματος τής ζωής προσεκαλουν τον θεα
τήν νά θαυμαση τό γοητευτικόν τούτο πρόσωπον, έφ’ ού συμ- 
φώνως άνέλχμπον ή γαλήνη τής ψυχής καί ή α ίγλη  τού κάλ
λους. Μέλαινα κόμη περιεκαλυπτε τήν ευειδή αυτής κεφα
λήν, ή τις άθώως έπί τού δειλού μετώπου άπετύπου τά  άφελτ 
διαβουκολήματα παρθένου άγνοούσης έτι τήν μάγον δύναμιν 
τής ιδίας μορφής- οί οφθαλμοί ήσαν μέλανες, άπό τής ύγράς 
έπιφχνείας τών όποιων καυστικώτατχι διεχέοντο μυρίαι άκτϊ- 
νες, ύπό δέ τά μακρά βλέφαρα ύπεθάλποντο εύχαί καί ελ
πίδες, βεβαίως όνειρα, ών τό ποιητικόν θέμα ήτο ή πρός τόν εκ
λεκτόν τής καρδίας της άφοσίωσις, συναίσθημα, καθ’ δ ό άν
θρωπος ποθεί νά δίδη τό πάν καί μηδέν νά λαμβάνη. Ταπεινή 
καί άπλή έγίνωσκε νά διαθέτη πάντοτε τόν καιρόν πείραν ε- 
χουσα τών Ιδιοτροπιών τής τύχης, διό σιγώσα έπράύνε την

ειμαρμένην καί τή στιγμή ταύτη  πλέκουσα έργόχειρόν τι, 
οΰτως άναμιμνήσκουσα τήν έποχήν, καθ’ ήν ή έργασία ήτο 
ό πρώτος στολισμός τών αγλαών ήγεμονίδων. Σπανίως ή νεό- 
της έπικοσμεΐ τοιαύτας παρθένους- ουδέποτε είδον παρομοίαν 
αυτή, οΰτως εύχάριστον, διαγελώσχν, θελκτικήν καί έν τα ύτφ  
έμπνέουσαν τόν σεβασμόν πρός τήν άξίχν τής εΰσταλούς αυ
τής σεμνότητος, τής ευπρεπούς ύπερηφχνίας καί τού τερπνού 
χαριεντισμού. Είχέ τ ι τό εΰγενές, καί τό όποιον άνεξάρτη- 
τον πάσης άπομιμήσεως δέν διεστρέφετο οΰτε ύπό τής έπι- 
πολαιότητος, οΰτε ύπό τής προσπεποιημένης άτημελείας- 
ούδένα δέ φέρουσα πλούσιον κόσμον, διά τής άπλότητος έ 
χαρακτήριζε τό φιλόκαλον, περιορεζομένη ώ τιν ι αύτή προσ- 
ηρμόζετο μόνω. Τοιαύτη τις ήτο ή νεαρά έπαρχιώτις, ήν βλέ- 
πων τις ύπελαμβανεν δ τ ι  ήτο, σώφρονα καί εΰκοσμον κόρην 
άποπλανώσαν τήν καρδίαν τού παρατηρητού παρά τάς άνε- 
ξαντλήτους πηγάς τής χάριτος, άφ’ ών ή φαντασία αντλεί 
τό έ’κπωμ.α τής έμπνεύσεως.

"Η άναπτυσσομένη ύπό τών παριστχμένων όμιλία μετ ου 
πολύ συμπαρέσυοε καί τάς δύο γυναίκας εις τήν συμμετοχήν 
τής συζητήσεως, έπιβαλλομένην άνάγκην ύπό τών άπα ιτη τι- 
κών οφθαλμών τών έπιβατών, οί όποιοι όπως διασκεδάσωσι 
παρόμοιας ώρας άργίας καί ναυτίας δέν βραδύνουσι νά άπο- 
τείνωσι τόν λόγον τοϊς περί αύτοίς συχνάκις άγνοούντες περί 
τίνος διαλέγονται. Ή  πρεσβϋτις έλευθέρα εις τάς ιδέας της 
πολλάκις έξετίθετο εις άντιφάσεις καί άνυποστηρίκτους δικαιο
λογίας προσπαθούσα νά άναιρέση τάς κατά τής πατρίδος της 
άσχημίας, τούθ’ δπερ πάντοτε σχεδόν συμβαίνει μεταξύ έτε- 
οοπολιτών, οίτινες συναντώμενοι κατά τούς πλούς πρώτον θεω- 
ρούσι καθήκον νά νατηγορήσωσι τήν πόλιν τών άλλων δπως 
έπαινέσωσι τήν ίδ ιαν . Έ ν τούτοις ικανήν έ’χουσα πείραν τού 
κόσμου ήγνόεε τάς κοινάς κολακευτικάς αβρότητας, έρειδο- 
μένη δέ έπί τής ιδίας πεποιθήσεως μετ’ άφελείας έλεγεν δ,τι 
ένόαιζεν αληθές.

Αί πολιτικαί συζητήσεις ούκ ολίγους ήρέθισαν, οί όποιοι 
έπέμενον νά ο’.ωνίζωνται τή  χώρφ εύδαιμονέστατον μ,έλλον, ή 
νά βλέπωσιν αυτήν βαδίζουσαν ε’ις τόν όλεθρον, έμπνεόμενοι έκ 
τών ιδίων συμφερόντων, έκ τής έν τοϊς πράγμασι πολιτικής 
μερίδος, εις ήν άνήκον ολίγον άποτέοω αύθαδώς τις έκοι- 
μ,άτο άδιαφορών έάν κατείχε θέσιν πρός τούτο, ή έάν ήνάγ- 
καζεν άλλους νά ΐσταντα ι έπί ποδός, παραπλεύρως δέ έτε
ροι ήρίστων προχείρως καί άλλοι προώρως προσβληθέντες ύπό 
τής ναυτίας Ιγένοντο πρόξενοι άηδίας καί οίκτου.

(’Ακολουθεί).
.    - - ~ - ———- —1— — —

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η

Πάντες γνωρίζομ.εν δτι τά  θερμά φαγητά είναι έπιβλαβή 
εις τήν ύγείαν, ολίγοι δμως γνωρίζουσι τόν βαθμόν τής θερμο
κρασίας καθ’ δν πρέπει νά τρώγωνται ταύτα . Ό  ’Ιατρός



Späth  έπειραρεατίσθη πουαλοτρόπως έπί του ζητήματος τού- 
του. Έ γχέων είς τέν στόμαχον αονίκλων 6 0 — 120 γραμμά
ρια δ ία το ; ύπό θερμοκρασίαν 55° C. πχρετήρει κχτάρρουν 
άπλούν τής βλεννομεμ-βρανης του στομάχου- εις 60° έσχη- 
μα,τίζοντο έλκη- εις 70° παρεγχυματώδης φλεγμονή, καί εις 
Τδ— 80° τελείαν καταστροφήν του οργάνου κα ί μετα τινας 
ώρας 6 θανατο; καίτοι ένεχεετο αφθονον ψυχρόν δδωρ. Ό  ια 
τρός F örtll άποφαίνεται δτι τα φαγητά  πρέπει νά τρώγων- 
τα ι ύπό θερμοκρασίαν 4 0 —50°, τας Sk ύγράς ουσίας δύνα- 
τα ί τ ις  νά λαμβάνη άβλαδώς ύπό θερμοκρασίαν 6 0 — 65°, 
φροντίζων όπως ή ποσότης είναι μικρά συνοδεύηται Sk καί 
ύπό ψυχρού προγεύματος. Διά τά  νεογνά καί τούς παϊδας ή 
θερμοκρασία των φαγητών δεν πρέπει νά ύπερβαίνη τούς 38°.

Δ.

Π  Ο I  Η Σ I Σ

ΤΗ ΣΕΠΤΗ ΨΥΧΗ  ΤΗΣ

“Αν έρρεεν δ βίος μου εν Ολίψεσι κα ί στεναγμοί;, 
Ά χ ά τ ιο ν , πλανώμενΟν εν μέσω  μαύρων θυελλών,
Σέ «Ιχον τον αστέρα μου, τον δδηγάν μου, τον καλόν,
Τον φύλακα μου άγγελον ημέρας πάσ ης κ α ! σ τ ιγμ ής .
Κ α ί ή  στοργή σου άπειρος άπό ονύχων απα λώ ν 
Ποτέ δεν μ ’ έγκ α τέλ ιπ εν  εν πόνοις, πόθοις κ α ί παλμοίς.

Κ α ί εχανον οι πόνοι μου τό άλγος, τό φαρμακερόν 
Δ ιέλυες τά  νέφη μου μ ε εν μ ειδ ίαμ α  γλυκύ 
Τ ής μητρ ικής α γά πη ς Σου, ψ υ χ ή , σ επ τή , α γγελ ική ,
Κ αί τη ν  ζω ήν μου εβλεπον Μαιου κήπον ανθηρόν’
Ή ψηφουν τα  ανθρώπινα τ ις  ειμαρμένη  διοικεί 
Κ αί τή ς  χρυσής νεότητος τον οιαρρέοντα καιρόν.

Μ’ ένίσχυε, μ ’ έπτέρονε μ ία  κ α ί μόνη Σου ευχή 
Κ αί μου ανύψου τή ν ψ υ χ ή ν  εις σαπφειρώδη ουρανόν,
Υ π έ ρ  τον κόσμον σύμ παντα  γλυκύτερον κα ί ποθεινόν 
Κ αί ητο τή ς  χαρόίας μου ή  θερμοτέρα προσευχή 
Κ αί τή ς  ζω ής μου τ ’  δνειρον, τό προσφιλές, τό βοδινόν,
Ή  ευτυχ ία  Σου χρυσή κα ί π α μ φ ιλ τά τη  μου ψ υχ ή .

Ευδαίμων ε ίμ η ν πάντοτε ύπό τή ν  θείαν Σου στοργήν 
Κ αί Σέ ή γά π ω ν  μέ τό πυρ όμοϋ χ ιλ ίω ν  καρδ ιώ ν 
Τόν βίον διηρχόμεθα πολλών έν μέσω  πικρ ιών 
Εις τή ν  άχάριστον αυτήν κα ί πλήρη  αγω νίας γ ή ν  
Κ αί όμως σθένος άφθαρτον ήντλοϋμεν παρηγοριών 
Εις τή ς  στοργής του οίκου μας τή ν  άνεξάντλητον π η γ ή ν .

Έ πλήρουν τή ν  καρδίαν μας τ ά  δντα μας, τ ά  προσφιλή, 
Τ ώ ν φιλόστοργων σπ λά γχνω ν σου οί συμπαθέστατοι βλαστοί, 
Καί ή  ζω ή  σου δ ι' α ϋτά , α γά π η ς  κα ί παλμ ώ ν μεστή , 
Ά νεγεννά το  διαρκώς καί ρόδ’ άνέδιδ’ ευθαλή.
Ή  ΰπαρξίς τω ν δέ πρός Σ έ, εις τή ν  καρδίαν τω ν π ισ τή . 
Συνεκεντρούτο πάντοτε μ ετά  λατρείας, ώς τρελλή ,

Π λήν, φ ε υ ! τόν πλάνον βίον μας εμ π α ίζε ι είρων συμφορά 
Κ αί μένει εις τούς πόθους μας πολλάχις ό Θεός κωφός· 
Μοίρα φρ ιχτή  τώ ν οφθαλμών Σ ’ εστέρησε τό. θεϊον φώς 
Κ αί τής ζω ή ς Σου εχοψε τό νήμ α  νόσος τρομερά 
Κ α ί τάφος Σου πολύχλχυστο ; Σοί άνωρύχθη αδελφός,
Εις ον έτάφη  πασά μου στοργή κα ί π ίσ τ ις  κα ί χαρά .

Εις μ ά τη ν  έπαλα ίσαμεν κατά  τή ς  μοίρας τή ς  στυγνής 
Κ αί δάκρυ’ αδαμ άντινα  μ ά τη ν  εχύσαμεν θεομά 
Κ α ί ήγρυπνούμεν διαρκώς περί τή ν  κ λ ίνη ν  Σου σιμά.
Ή  λύσσ’ ακα τα γώ νισ το ; τή ς  νόσου ήτο τ ή ς  δεινής.
Κ ατά τής ειμαρμένης του άγώ να  φροΰδον τ ις  τολμά,
Τ ή ν τελ ευτα ία ν  λέξιν τη ς , δπόταν ε ίπ η  απη νή ς .

Ε ιρηνη εις τόν ϋπνον Σου, ψ υ χ ή  φ ιλ τά τη  κ α ί σ ε π τ ή ! 
Λ ησμάνει τας όδύνας Σου μ ’ ονείρου; θείους κα ί τερπνούς. 
Ά να β α  εις ορίζοντα; κα ί εις αιθέρας φωτεινούς 
Κ αί ζή θ ι. όπου ζέφυροι γλυκείς  προσπνέουν κα ί λεπτοί,
Σέ άγα πώ μ εν κ α ί νεκράν κα ί ή  ψ υ χ ή  μας κ α ί ό νους 
Θά Σέ λατρεύη  πάντοτε, θά Σέ ποθή, θά Σέ ζη τή .

"Αργος 14 Νοεμβρίου 1888.

Δ. Κ. ΒαΡΔΟΥΝΙΙΥΠΙΣ

Ο ΠΟΘΟΣ ΜΟΥ

Σ άν δνειρο διαβήκανε τής νειότης μου τ ά  χρόνια 
κ ι’  έγε ίνα ν σ τά χ τη , κουρνιαχτός ή  τόσαις μου ελπίδες 
δέν είδα δ δόλιος άνοιξη , μ ’ άνθούς μ έ  χελιδόνια 
κ ι '  έχάθηκαν σάν φεγγαριού μισόσβυτες αχτίδες.

Ξεράθηκαν τά  χ ε ίλη  μου μαράθηκε ή  καρδιά μου 
άπό τή  φλόγα του καϋμού, τούς τόσους στεναγμούς μου 
σκοτάδι κα ί α π ελ π ισ ία  β λέπει παντού ή  μ α τ ιά  μου 
κ ι’  ανταριασμένος πολεμά μέ τ ά  δεινά δ νους μου.

Μ υλαύλακο γε ινήκανε  τ ά  μ ά τ ια  μου κ α ί τρέχουν
’μέρα κα ί νύχνα  φλογερό φαρμακωμένο δάκρυ
κα ί τρέχουν . . .  τρέχουν μόνα τους τά  δύστυχα . . .  κα ί βρέχουν
τού βράχου μου τά  ρ ιζ ιμ ιά  τή ς  αμμουδιάς τή ν άκρη

Βαρέθηκα ό δύστυχος τή ν  άχαρη ζω η  μου 
κα ί μόνος μου στό βράχο αΰτο μ ’ αποσταμένο βήμα 
ώρα τή ν  ώρα καρτερώ νά  σβύση ή  πνοή μου 
γ ιά  νάβρω τή ν  ξεκούρασμά σ τ ’ αγαπημένο  μνήμα

Ε κ ε ί ,  'ς  α ύτά  τα  χ ώ μ α τα , πού ξάφνου γμά μ ια  μέρα 
σκέπασαν τή ν  ά γά π η  υ.ου τή ν  μόνη μου ελπ ίδα , 
τή ν  μόνη μθυ παρηγοριά, τό φίλο μου πατέρα 
κ α ί τής ζω ής μου άς σβυσθή ή  ύστερνή αχτίδα .

άπό τού βράχου τή ς  Φρεαττύος 

20 Νοεμβρίου 1888


