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[Β λ έπε ις  τό  ό ίπ η χ ο ν  τοΟ το μ ν ή μ α  ;
Γ ε ν ν α Τ ο ν  α ν ό ρ α  μ έ σ α  κ ο χ τ ε Τ ,

Δ ε*  τ ό ν  έ φ ό δ ισ ε ν  ά γ ρ ιο ν  κ Ο μ α ,
Ο ύ τ ε  π ο λ έμ ο υ  π ο τ έ  β ροντή .

Σ έ  β λ έ π ω ,  ξ ί ν ε ,  π ό σ ο ν  θ α υ μ ά ζ ε ι ς ,
Μ ή το *  νομίζπ ,ς γό νο ν  V ιό« ;

Μ α ν ώ λ η ; ο ΰ το ; ή* ό  Τ ο μ π ά ζ η  ς,
Λ α μ π ρ β ε  π α τρ ίδ ο ; λ α μ π ρ ό ς υ!ός.

Φ ί.Ιτα τε  Π ο .Ιυζω ίύη ,

Σέ πέμπω τό επίγραμμα, δεν τολμώ καί νά 
σέ τό συστήσω δμω;. "Αφησα τό ’Αλεξανδρινόν 
μέτρον, διότι νομίζω τό παρόν προτιμώτερον 
εις τά επιγράμματα, καί διότι έκαστος στίχος 
ή μπορεί νά χαραχθή εις τό πλάτος τής πλάκας, 
χωρίς νά κοπή.

Αί λέξεις Μανώλης Τομπάζη; ησαν δυσκο- 
λοχώρητοι εις τοιοΰτον μέτρον' τοΰτο έβλαψεν ί 
σως πολό τό δεύτερον τετράστιχον, τό όποιον 
είναι πολό κατώτερον του πρώτου.

Συμπέρανε πόσην δυσκολίαν θέ νά λάβωμεν 
όταν θελήσωμεν νά γράψωμεν τό επιτάφιον τού 
Αιοερίου Αιβεροπούλου, τού οποίου τό ανάθημα 
μακρύ ώς τό όνομά του, όχι εις δίπηχον, άλλ’ 
οΰδ’ εις τετράπηχον μνήμα θέλει χωρέσει.

Έν τοσούτω άν δύνασαι νά κάμη,ς κάμμίαν 
διόρΟωσιν του ατελούς έργου μου θά ύποχρεώσης 

Τρίτη τόν φίλον σου
πρωί. Α. Μαυροκορδάτον.
Μόλις ¿τελείωσα, καί άνοίγο) τό γράμμα μου 

διά νά αντικαταστήσω τό επόμενον τετράστι-

χον, αντί του δευτέρου, τό όποιον δέν μ’ευχα
ριστεί'

Β α ρεία  π λ ά κ α  τ ΐ  τό ν  σ κ επ ά ζε ι; ;
Κ α ί  ι ΐ ;  τό ν  τά φ ο ν  μ  α νεκρός 

Π ά λ ιν  Μ ανώ λης ζ ή  ό | · μ π α ζ ι : ,
Λ α μ π ρ ϊ ;  π α τ ρ ώ ο ; Ιο . λ α μ π :ό ς . |

«Ή ανωτέρω αφελής επιστολή του αειμνήστου 
’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου έγράφη εν "Ύδρα, 
έν έτει 1831. Τό έν αυτή άναφερόμ.ενον επί
γραμμα είνε γεγραμμένον, μέ μικράν τινα με
ταλλαγήν, επί τού τάφου τού μακαρίτου Μα
νώλη Τομπάζη, κειμένου έν τή Μονή τού ΙΙόρου, 
έχει δέ ιός ακολούθως'

• Β λ έ π ε ι;  τό  δ ίπ η χ ο ν  τ ο Οτ ο  μ ν ή μ α  ;
Γ ε ν ν α ίο ι άνδρα μ έσ α  κ ρ α τ ε ί,

Δ έν τό ν  έφόοισεν άγρ ιον κΟμα,
Ούτε π ο λ έ μ ο υ  σ κ λ η ρ ο Ο  βροντή.

ΙΐαρεΤα π λ ά κ α  τ£ τόν σ κ επ ά ζε ι; ;
Κ α ί ε ΐ;  τό ν  τά φ ον μέσα νεκρός 

Π ά λ ιν  Μ α ν ώ λ η : ζ ή  ό  Ι ο μ π ά ζ η : ,
Λ αμπρΛ : π α τρ ίδ ο ; υ Ιό ; λ α μ π ρ ό :·

Λ 1.1 V Λ Μ «ίου ΙΕ".
______________  Σ. τ. Δ.π

Έν έτει 1830 ή εκτασις δλων τών σιδηρών 
δρόμων τοΰ κόσμου άνήρχετο εΐ; 332 χιλιόμε
τρα, έν έτει 1800 εΐ; 100, 880, έν έτει 1870 
εις 221,980 καί έν έτει 1870 εις 295,783. 
Ό μεταξύ ’Αθηνών καί Πειραιώς σιδηρού; δρο- 
μος, 5 μόνος έν Έλλάδι υπάρχων, είνε 1 2  χι
λιομέτρων.
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ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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Άς λάβωμεν έκ νέου ύπ’ δψιν τό διάγραμμα'

άνόργανον έ ν ό ρ γ α ν

Τί παρατηροΟμεν έν αΰτώ ;
"Οτι έκαστος δρο; εκφράζει έννοιαν Α<ρ$ρη- 

Β χη χ  καί γ ε χ ιχ ή χ . Καί η ϊη ήςιύρομεν ότι λέ
γεται άφηρημένη ή έννοια αύτε, διότι σύγ/.ει- 
τχι έκ στοιχείων άφαιρεθέντων από τών άλλων 
μεΟ' ών συνυπάρχουσιν έν τή φύσει. II. χ. τό 
}ν περιέχει τά στοιχεία τού ορισμού παντός όν- 
το;, τουτέστι, καθ’ -ϊ είπομεν εν τώ προηγού
μενο) ϊρΊρω, ύτόττασιν σχετιζομέ/ην πρός τινα 
μορφήν έν τόπο» καί χρόνο» καί ύποκειμένην εις 
τινα τάξιν' ά'λ’ έν τή φύσει τό 0 ν δέν περιέχει 
μόνον τά στοιχεία ταύτα, περ έχει καί άλλα 

| βφ’ών τά πρώτα άπεσπάσΟησαν διά τής άφαι- 
■ι ρέσεως. λέγεται δε γενική ή έννοια αδτη τού 

δντος, διότι τά στοιχεία αυτής εύρίσκομεν εΐ; 
πάντα τά όντα, ινστε άνευ αυτών οΰδεν 5ν δυ- 
νάμεΟα ούτε νά φαντασΟώμεν, καί <ός έκ τούτου 
ου μόνον είναι γενική, άλλ’ ώς είπομεν, ή γε- 
νικωτάτη τών εννοιών, καί, καό’ δλους τους λο- 
γι/.ογράφους, 1 τό άνώτατον γένος, υπεράνω τού 
όποιου έτερον δεν υπάρχει, δ γ ίχ ο ς  ό>· γίι-ος ούχ  
ίρ ι. 'Ωσαύτως, τό Α>'όργαι'οι· καί τό ίι·ό^η·α- 

ί  »Ό»· είναι δύο εννοιαι άφηρημένα·., διότι τά στοι
χεία αυτών άπεσπάσαμεν τών άλλων μεΟ’ ό»ν 
οννυπάρχουσι, καί γενικαί, διότι τά στοιχεία 
αυτών εΰρομεν εΐ; πολλά όντα, καί ώς έκ τού
του αί εννοιαι αύται περιλαμβάνουσι πάντα τά 

 ̂ βντα δσ* έχουσι τά αύτά στοιχεία. Τό αύτό 
η̂τέον καί περί τών άλλων.

Αί γενικά·, έννοιαι άποτελούσι τό πλεϊστον 
μέρος τή; διαλέκτου, διότι ή άφαίρεσι; καί ή

ί γενίκευσι; άρχοντα·, λίαν ένόρως, καί γίνονται 
αύΟοομήτω; ύπό πάντο»·; τών ανθρώπων, πρίν 
γίνωσιν εν γνιόσει καί μετά μείζονο; ακρίβειας 
υπό τών επιστημόνων, ώστε εύρίσκομεν αύτά; 
ήδη μεμορφωμένα; καί δι’ ιδιαιτέρων λέξεων έκ- 

ι δηλουμένα; έν πάση διάλεκτο». Τοιουτοτρόπως 
δυνατόν εΐπείν οτι κστάταξις υπάρχει έν πάση 
γλοισση καί έν παντί πνεύματι ανθρώπινο»' αλλά 
πότε είναι τωόντι έλλογος; δτε είναι ακριβής, 
δτε αντιστοιχεί πρός τήν έν τή φίσει ΰπάρχου- 
σαν. Ί'ποθεσατε οτι υ.ετας·) τών ανόργανων κα'. 
ένοργάνων ύπάρχουσιν έν τή φύσει όντα τά ό
ποια δεν είναι ούτε ανόργανα ούτε ενόργανα, ή

1- Μόνο; ό Γ ·Ι»·?Γλν>σ, ϊξ  ο τ ίγ ι  γ ινώ νχν μ ιν , Ο ίτιι ώ ; 
«?ώτον γ ίν ο ; τό τ ί  (οΐιν ι-:· άλλά  χα ί τό Τ ί τοΟιο ό:ν 
Ιΰνστχ: νχ ηνχι ε'{χη ο ι  η ο ιο '.χ ιιν ν  ο ν ιο ;, υΛάργον £ν
τό ϊό ι;· . ή ύπ ο τιΟ .Ί 'ΐ'ι* .

πρώτη αυτή διαίρεσις δεν θά ητο άκριβής.— 
Πρός τήν άφνιρημένην καί γενικήν έννοιαν άντί- 
κειται ή σ ΐ'γ χ ιχ ζ ΐμ έ ν η  καί μ ερ ικ ή , ήτοι ατο
μική, οίον τό δείνα ον, £ δείνα άνθρωπος, ή τρά
πεζα αΰτη έφ’ ής γράφο» κλ.

Άλλά τί έτερον παρατηρούμε·» έν τώ δια- 
γράμματι ;

"Οτι τά άνιότερα γένη έχουσι μείζονα έκτα- 
σιν τών κατωτέρων, καί ταύτα περιλαμ.βάνονται 
έπομένω; εΐ; εκείνα' λ. χ. τό ΰ χ  είναι πλέον έκ- 
τεταμένον τού Α χ ο ρ γά ιο ν  καί ( χ ο ρ γ ά ιο υ , τό 
¿ κ ΰηγα χο χ  πλέον εκτεταμένο·» τού άώ όχου καί 
έμ ψ υχο ι>, τό έμψ υχο ι- πλέον εκτεταμένο·/ τού 
ά,Λόγου καί έ .Ι .Ιύ γο υ . Άπ’ εναντίας, τά κατό»- 
τερα έχουσι μικρό τέραν εκτασιν, άλλά τρόπον 
τινα μεγαλήτερον βάθος, δηλ. περισσότερα 70'·" 
χεία τών άνωτέρων' τό ε.Ι.Ιο γο ι■ λ. χ. έχει καί 
τό ι'ί/σ>· στοιχείο·» τού λόγο·» καί τά στοιχεία 
δσα εχει κο/» ά με τό έμψ υχο ι-, καί τούτο έχει 
ωσαύτως πρός τό έχό ρ γα κ ο ν , κα! τούτο πρός τό 
¿»·, ώστε τό ¿»·, τό όποιον έχει όλιγώτερα 7 <>’·- 
χεϊα τών υποδεεστέρων γενών, έχει μείζονα εκ- 
τασιν, καί περιλαμβάνει αυτά, καί τό ε.Ι.Ιογοι-, 
τό όποιον έχε·, περισσότερα στοιχεία τών άνω
τέρων, άπ’ εναντία; περιλαμβάνεται εις αϋτά, 
περιλαμβάνεται έν τώ ¿μΨ ύχω , καί τό έμ ψ υ 
χοι- εν τώ έι-οργάι-ω , καί τό ¿χόργιικοι- έν τώ 
ο χ τ ι. Διά τούτο τά γένη καί τά είδη λέγονται 
ύ.ιάΑ .Ιη .Ια , διότι πλήν τού προότου, δπερ δεν 
περιλαμβάνεται εις άλλο καί πάντα περιλαμ.- 
βάνει, τά άλλα περιλαμβάνονται μέν εις τά α
νώτερα. περιλαμβάνουσι δε τά κατώτερα" λ. χ. 
τό εμ ψ υ γο χ  περιλαμβάνεται εΐ; τό γενικώτε- 
ρον ¿ η ΐρ γα ΐ’οι·, καί περιλαμβάνει τό μερικιότε- 
ρον ε.Ι.Ιογοχ. Γούτο σημαίνει ή σ χ ε τ ικ ή  .τεριε - 
χ π χ ό τ ’Κ  τών γενικών εννοιών, καί έκ ταύτης 
προκύπτει σπουδαιοτάτη συνέπεια, ήτις είναι 
ή κλίί; παντός συ .Ι ./ο γισμ ο ϋ .

'II συνέπεια είναι οτι παν ο,τι αληθεύει επί 
τών άνωτέρων γενών αληθεύει πάντοτε καί έπί 
τών κατωτέρων, ούχί δετό άνάπαλιν. ’Εάν ήξεύ- 
ρομεν λ. χ. οτι τό ό»- είναι πεπερασμένον, τούτο 
αληθεύει έπί πάντων τών κατωτέρων γενών καί 
ειδών, διότι πάντα έν αύτώ περιλαμβάνονται. 
Ίίάν δμω; λάβωμεν ίν προσόν τού έ .Ι.Ιό γου , ότι 
π. χ. γεννά τέχνα; καί έπιστήμας, τούτο δέν α
ληθεύει έπ·. παντός έμ ψ υ χ ο ν , διότι τό έμψυχον 
περιλαμβάνει καί τό ά ./ογοχ .

’Ωστε πώς γίνεται ό σ υ .Ι.Ιο γ/σ ιιό ς  ; 
Λαμβάνομεν “·» άτομον ή έν είδος ή έν γένος, 

καί ΐνα μάθωμεν εάν έχει τό δείνα ή δείνα προ
σόν, παρατηρούμε·/ εις ποιαν τάξιν δηλ. εις 
ποιον είδος ή γένος υπάγεται, ήγουν περιλαμβά
νεται, καί εάν τούτο έχει τό προσόν τό οποίον 
ζητούμεν, συμ.περαίνομεν ότι τό προσόν τούτο 
πρέπει νά έχη καί τό άτομοί, ή τό γένος, ή τό 
είδος τό οποίον μελετώμεν.

I
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’Έστω το ατομον ή είδος ή γένος Α, καί θέ
λομε·/ νά μάθωμεν εάν έχει τδ προσόν Β. Παρα- 
τηρούμεν ότι Α υπάγεται εις Γ, δ—ερ έχει τό 
προσόν Β, και λέγομε·/, εάν Α είναι Γ, καί Γ εί
ναι Β, άρα καί Α είναι Β. Ό  συλλογισμός δύ- 
ναται λοιπόν νά παρασταθή ΰλικώς διά του εξ?,; 
διαγράμματος"

.Α — Γ — Β.
'  Α  — Β ·’

καί διά τού διαγράμματος τούτου βλέπομεν οτι 
έν τώ συλλογισμοί υπάρχουσι τρεις δροι, Α, Γ, 
Β, οτι ό Γ είναι μ έσ ο ς  τών άλλων δυο, οτι ό 
Α καί ó Β είναι τά δύο r e p a r a  του συλλογισμού, 
άτι να συνενοϋνται έν τώ σ ν μ π ερ ά σ μ α τ ι.

Καί ουτο: μεν είναι 5 έξα γω γ ικ ό ς  (déduclif) 
συλλογισμός, δ ούτως έπονομ.ασθεί; υπό τών νεω- 
τέρων, διότι δι’αύτού εξάγομε·/ τό συμπέρασμα 
έκ τών π ρ ο χειμ ένω ν  εννοιών, αιτινες δυνάμει 
τή; σχετική; αυτιών περιεκτικότατο; περιέχου- 
σιν αυτό. Παρά τούτον δέ υπάρχει καί ετέρου 
είδους συλλογισμός, ό λεγόμενος επ α γω γικ ό ς  
(indúctil), περί ού θέλομεν διαλάβει μετ’ ολί
γον. Ά ; παρατηρήσωμεν έν τοσούτω ό'τι ή όρ- 
θότη; τού συλλογισμ.ού έξαρτάται έκ τής όρ- 
Οότητος τής κατατάξειος, διότι έάν αί έν αυτή 
εννοιαι δεν έχουσιν άληθώς τήν σχετικήν εκείνην 
περιεκτικότητα κατά τήν όποιαν κατετάχθησαν 
καί δυνάμει τής όποιας έγένετο ό συλλογισμός, 
ουτο; είναι έξ ανάγκης ψευδής. Πώς δέ πρέπει 
νά γίνωνται αί κατατάξεις, δπω; άντιστοιχώ- 
σιν ακριβώς πρός τά; έν τή φύσει αληθείς κατα
τάξεις τών δντων, καί ποΧοι οί κανόνες τών ορ
θών συλλογισμών, ποια καί πόσα τά είδη αύτών, 
ταύτα πάντα διδάσκονται έν τή λογική, ήτοι 
άληθολογία.

Ή δε περί έ  π  α γω γή ς  καί επ α γω γ ικ ο ύ  συλλο
γισμού θεωρία νομίζεται τό σκοτεινότερου καί 
άτελέστερον μέρος τή; λογικής, καί οί πλείστοι 
δεν θεωρούσι τον επαγωγικόν συλλογισμόν τέ
λειον καί συμπερασματικόν καθό μή στηριξόμε- 
νον έπί τής έλλογου κατατάξεως καί τής σχε
τικής περιεκτικότητος γενικών εννοιών, ώς ό έ- 
ξαγωγικός, καί αντί νά προβαίνη, ώ; ουτος, από 
τουν γενικών εις τά μερικώτερα, καί νά έξάγή 
τό συμπέρασμα ασφαλώς έκ τών έννοιών α'ίτινες 
τό περιέχουσι, προβαίνει άντιστρόφως, από τι- 
νων μερικών γεγονότων εις γενικά συμπερά
σματα, aTtva ώ; έκ τούτου πρέπει νά ηναι 
πάντοτε άτελή καί άβέβαια. Καί οΰχ ήττον πα- 
ραδεχόμεΟα τάς έξ επαγωγής άληθείας ώ; τά; 
δι’ εξαγωγής άποδειχβείσας, καί άποτελούσι μά
λιστα τό πλείατον τών επιστημονικών αληθειών. 
Πώς τούτο ; Τί είναι δ επαγωγικός συλλογι
σμός ;

Παρατηοούμεν λ. χ. ότι έν τεμάχιον ύλης δια
λύεται εις τό δείνα ρευστόν. Έπα/κλαμβάνομεν

τά πειράματα έπί πολλών τεμαχίων τής βύ- 
τή; υλης, καί άφ’οϋ βεβαιωθώμεν διά ποικίλων 
πειραμάτων καί άντιπειραμάτων ότι όλα τά τε
μάχια όσα μετεχειρίσθημεν διαλύονται, λέγο
μεν, άρα πάντα τά τεμάχια τή; αυτής υλης 
θέλουσι διαλυθή, Πώς συμπεραίνομεν έκ ziratr  
περί π ά κ τω κ  ; πώς γενικεύομεν τά μερικά, καί 
έκ τίνων γεγονότων, οσιρ βέβαια καί πολυπληθή 
καί άν ήναι, συμπεραίνομεν περί πάντων; Έδώ 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχετική περιεκτικό- 
της, δεν υπάρχουσι προκείμεναι εννοιαι περιέ- 
χουσαι τό συμπέρασμα" άπ’ εναντίας τό συμ
πέρασμα είναι πλέον εκτεταμένου τών έννοιών 
έ; ών εξάγεται, καί δέν περιέχεται εις αΰτάς. 
Πώς τούτο ; Ποία είναι ή έγγύησι; τής άληθείας 
τού επαγωγικού συλλογισμού

"Οτε ξητούμεν νά μάθωμ.εν διά τινων πειρα
μάτων έάν έν τεμάχιον ύλης διαλύεται έν τινι 
ρευστώ, πραγματικό); τί ζητούμεν ; Ζητούμεννά 
μάθωμεν έάν τό τεμάχιον τούτο, π. χ. χρυσού, 
έχει τό προσόν τής διαλυτικότητος, δηλ. έάν 
εις τά άλλα ς-οιχεΧα τή; έννοια; τού τεμαχίου τού
του δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τό στοιχείου 
τής διαλυτικότητος. Πρός τούτο πολλαπλασιάξο- 
μεν, ποικίλλομεν, διασταυρούμεν τά πειράματα, 
καί του;κανόνα; τής πειραματικής ταύτη; μεθό
δου έθηκαν ό Βάκων καί ό Νεύτων καί άρΐ7 α διε- 
οώτισε καί συνεπλήρωσεν δ Στ. Μίλλ. Άφ’ ου δέ 
βεβαιωθώμεν ότι τά τεμάχια όσα όπεβάλομεν 
εις τά ήμέτερα πειράματα έχουσι τό προσόν 
τούτο, πώς καί διατί συμπεραίνομεν ότι π ά κ τα  
τά τεμάχια χρυσού όσα ήθελον υποβληθή εις τήν 
αυτήν δοκιμασίαν πρέπει νά έχωσι τό αύτό προ
σόν ; Τούτο συμβαίνει διότι τά τεμάχια τού 
διαλυθέντος χρυσού, άν καί ολίγα καί μερικά 
καί ατομικά, άνήκουσιν εις τινα γ ε η κ ή ν  έννοιαν, 
ήτις προϋπάρχει έν τώ πνεύματι, καί εις ?,ν 
προσθέτομεν τό νέον τούτο στοιχείου. Προϋπάρ
χει δέ έν τώ πνεύματι, διότι, καθώς εϊπομεν, 
ή κατάταξις τών έννοιών γίνεται εΰθορμήτως 
υπό παντός ανθρώπου διά τής άφαιρέσεως, ώς 
τό άποδεικνύει συν τοίς άλλοι; πάσα ανθρώπινη 
διάλεκτος, γίνεται δε ακριβής καί έλλογο; υπό 
τών επιστημόνων, καί τότε αντιστοιχεί πρός 
τήν δπάρχουσαν έν τή φύσει, καί έχει τήν αυ
τήν αλήθειαν, διότι δεν πρέπει νά λησμονήσωμεν 
ότι κατάταξις υπάρχει έν τή φύσει, καί ότι προς 
αυτήν πρέπει ν’ αντίστοιχη ακριβώς ή έν τή έ- 
πιστήυ.ή. "Οτε λοιπόν προσθέτομεν νέον στοι
χείου εις τινα γενικήν έννοιαν τής κατατάξεως 
ταύτ/ις, τό στοιχείου τούτο αληθεύει έξ ανάγκη; 
έπί πάντων τών μερικών οσα περιλαμβάνονται

1 . ΑΙ πιο: επαγωγή; τελιντα’αι θεωρία: ϊχτίΟινται Ιν 
τν) απερ: τή; βχ'τεω; τής Επχγιογής» *Du fondumonl d«i l’in* 
ducUon 2tarp'.£/j τοΟ l/ieliuliur, *αί *v τώ π o νήμα τι το3 
κ. Janft τ ώ ■ ;χ τελικχ ctVr:a»
*»·;*= I'innlcs .
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Γ ^ Γ κ α ί  εί; έκαστον τών μερικών το-των 
βνάαεθα νά τό άποδώσωμεν δι’ έςαγωγικου συλ- 

ΐογ.σμοΰ άκρ.βεστάτου καί άλανθάστου, ως ει- 
J  πάντες οί έξαγωγικοί συλλογισμοί. Λεν ε- 
■,ομεν λοιπόν ανάγκην ν’ άνχλύσωμεν ολον τον 
¿τώκόσμω χρυσόν, όπως ίδωμεν έάν εχειή 

K i τό νέον προσόν όπερ άνεκαλύψαμεν εν ο Λ ί 

γο,ς αύτού τεααχίοις. ’Εάν ταύτα τό έχουσι, 
55*ντα πρέπει νά τό έχωσιν, άλλως δ χρυσός 
Ci ητο καί ένταυτώ καί κατά τα αυτα όεν θα 
ϊτο, όπερ άντιβαίνει εις τήν αρχήν τής ταυτο- 

I »ητος, ήτις είναι ή ΰπονοουμένη βάσις παντός 
συλλογισμού.—Ή έπ α γω γι) λοιπόν συμπλη- 
ρούται διά τή; εξ α γω γή ς  (καί τούτο όεν παρε- 
Ιρήθη μέχρι τούδε), έχει δύο στοιχεία, και' 
ούτως εΐπείν, δύο στάδια, καί κατά μεν το πρώ
τον γίνεται ή διά πειραμάτων ζήτησις και επα- 
λήθευσι; νέων προσόντων, νέων νόμων επι τικω κ  
,,ερικώκ, κατά δέ τό δεύτερον γ ε π κ ε ύ ε τ α ι  η 
άνακαλυφθεϊσα αλήθεια, απεκδύεται τήν μερι- 
κότητα, ανάγεται εις τήν γενικήν ταςιν εις ην 
άνήκει, β έστιν άφαιρείται καί κατατασσεται εν 
τή γενική έννοια εις :fo  υπάγονται τά μερικά, 
ίθεν ακολούθως αποδίδεται ασφαλώς εις .a a rra  
τά έν αυτή περιλαμβανόμενα. τελευταία
αύτη έογασία δεν γίνεται, καί δεν είναι αναγκη 
νά γίνεται, άλλ’ ήξεύρομεν ότι δύναται νά γίνη 
πάντοτε. "Αμα τό νέον στοιχείου διά τής άφαι* 
ρέσεω; καί γενικεύσεως προστεθή εις τήν γενι
κήν έννοιαν, πιστεύομε·/ άδι-άκτω; ότι νέος νό
μο; άνεκαλύφθη, καί ότι δ νόμος ούτος θέλει ά- 
ληθεύσει πάντοτε καί πανταχοϋ έφ’όσον υπάρ
χει δ κόσμο; καί δέν άλλοιούται ή έν αύτώ τά- 
ξις. Έγγύησι; τή; άληθείας τής επαγωγή; εί
ναι ή τάξι; α!>τη 5 ()έ'ια; αύτ';ν 0εί);’ )'·*' 
Οώς είναι έγγύησι; τή; εξαγωγής. Άμφότεραι 
λοιπόν αί έργασίαι αύται έχουσι τήν αυτήν ον
τολογικήν βάσιν καί τήν αυτήν βεβαιότητα. 
Πάσα έπ α γω γή  συμπληρούται όι’ επόμενη; καί 
ΰπονοουμένη; έ ζα γ ω γ ή ς , δι’η; βεοαιοΰται και 
Υποδεικνύεται. ν r

Ή έλλογος κατάταξις, δ έξαγωγικός και ο 
επαγωγικός συλλογισμός, ταύτα είναι τά μεσα
δι’ ών μορφούται πάσα άληθης έπιστημη.

·Ε*«Τ». τ-. ·=/<.■>:· Π. Β ριΥ λΛ Ι.

II ΚλΑΚΟΥΤΤλ
[Έ ν. το ν  έκοοΟέντος έν 1 8 1 6  ετε ι σ υ γ γ ρ ά μ μ α το ς  τοΟ

Alfred de Brehat.]
Μ ετ ά φ ρ α σ ις  Ν· Λ. Λ ε6έδου.

ϊν'ΐίχεν** «/·. .Λ3·
η '

Δέν ώμίλησα περί τών έν Καλκούττα^έκκλη- 
σιών, διότι ούδεμίαν αυτών γινωσκω, όυναμε- 
νην νά τύχη τού ονόματος οικοόομηματος. Τό 
έλάχιΟτον έκκλησίδιον τή; έν Γαλλία Βρετανίας, 
ΰψούμενον ΰπό θρησκευτικώτερον ρυθμόν, γεννά

έπί τε τής καρδίας καί έπί τής φαντασίας έν- 
τύπωσιν ζωηροτέραν τής τού πλουσιωτάτου καί 
μεγίστου ναού τών διαμαρτυρομένων.  ̂ Έαν όε 
παραλείψωμεν τάς απαγορεύσεις τής πολυτελείας 
καί τής χρήσεως τών εικόνων, τάς υπό τών̂  θε
μελιωτών τής μεταρρυθμίσεως είσαχθείσας, ισως 
θέλομεν αποδώσει τήν αίτίαν τής έλλειψεως
ρυθυ.ού χαρακτηριστικού έν τούτο, ότι δηλ. τό 
δόγαα τών διαμαρτυρομένων είναι έκλογή θρη
σκευτικών καί ηθικών διδαγμάτων μάλλον, ή
θρησκεία έν τή στενή τής λέξεως έννοια. Καί
διά τούτο δ ισλαμισμός καί ό βραχμανισμός, 
κατιότεοοι άναμφιβόλως, και λόγω ήθικοτητος 
καί λόγο λογικότητος, τού τών διαμαρτυρομέ- 
νων δόγματος τυγχάνοντες, παρήγαγον όμως οι- 
κοδου.ήυ.ατα' διότι, καίτοι τά δόγματα τών θρη
σκειών τούτων εισί προφανώς έν ήττονι μοίρα 
ή τά τών διαμαρτυρομένων, οι οπαδοί  ̂ και ζη- 
λωτχί έν τούτοι; αύτών θεωρούσι την πηγήν 
τών ιδίων δογμάτων θείαν. Παρά τοίς ’Ινδοί; 
άρα δ Βραχμάς καί δ Βισχνού ε··=1 θεοί' παρά 
τοίς μουσουλμάνοι; δ Μωάμεθ προφήτης,  ̂ άπο- 
σταλείς παρά τού Θεού, πρός 8 ν οφείλει νά έπα- 
νέλθη, συμμέτοχο; ών τής θεία; ουσίας, ή; έ~ι 
γή; ΰπήρξεν αύτό; ή υλική παράστασις καί αν
τιπροσωπεία.

Πρώτιστοι δέ τών διαμαρτυρομένων ναοι εν 
Καλκούττα είσίν δ μητροπολιτικό; ναός̂  τού 
Άγιου Ίωάννου έν C o u n c il-h o u se  s tr e e t, δ τών 
Κηρυγμάτων, δ τού Χριστού, τού 'Αγίου Θωμα, 
τού 'Αγίου Πέτρου καί τού 'Αγίου Στεφάνου' 
κατόπιν ή πρεσβυτεριανή εκκλησία τού Αγιου 
Άνδρέου έν L o ll- B a za r , καί τέλος ή i m o n  
chapel υπέρ τών σχισματικών, τοιν καλουμένων 
ανεξαρτήτων. Άλλα τό κατά πρώτον έκπλ.ητ- 
τον τόν του; έν Καλκούττα ναούς έπισκεπτόμε- 
νον ξένον είσίν αί μ,υιοσόβαι (pilkali , αί υπο 
τών bearers, λευκά; στολάς ένδεδυμένων, κινού
μενα·. καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής λειτουργίας. 
Έκαστη οικογένεια κέκτηται ίδιον Ορανίον,̂  τήν 
πρός τό δποίον είσοδον ανοίγει δ κλητήρ, δ ού- 
δενί έπιτρέπων νά περιφέρηται έν τή εκκλησία, 
καί διατάττων πάντα εισερχόμενο·/ νά καθεσθή. 
Τοιουτοτρόπως ούδεί; δύναται νά άπέλθ/ι πρό 
τού τέλους τή; λειτουργίας, χωρίς νά̂ έλκύση 
τά βλέμματα καί νά δυσαρεστήσ·/) πολύ άπασαν 
τήν δυ-ήγυριν τών πιστών. %

Καίτοι δ πληθυσμός τών καθολικών όέν είναι 
πολύς έν Καλκούττα, συγκείμενο; μόνον έκ 
Πορτογάλλων, Ιρλανδών καί τινων Γάλλων, υ- 
πάρχουσιν όμως πέντε έκκλησίαι ή περεκκλησια 
καθολικών' ή πορτογαλλική εκκλησία τής Θεο
τόκου κατέχει βεβαίως τά πρωτεΧα. Κατόπιν 
έρχονται τινε; άλλαι, μεταξύ τών δποίων η 
τού Άγιου Πατρικίου έν τώ στρατιωτικό) 
σταθαώ 'τού D uM -D uill. Έχουσι καί οί "Ελ
ληνες τόν ναόν τής Μεταμορφώσεως έπί τού ό-
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ρους Θαβώρ, εν όδώ Άμρχτολλάχ. Παραλείπω 
τέλο; πλεϊστα παρεκκλήσια των πολυαρίθμων 
«'.ρέσεων των διαμαρτυρομένων, «τινχ δεν ανα
γράφω έν τή παρούση στατιστική.

"Αν καί ή σύνεσις τού διοικητού δεν ενθαρρύ
νει καταφανώς τού; όι χ μ χ ρ τ υ ρ ο αίνου; ιεραπο
στόλου;, 6  ζήλο; ον.οι; των πολυαρίθμων βιβλι
κών θρησκευτικών έταιριών τής ’Αγγλία; η τή: 
Βεγγαλίχ; φροντίζει δε* αυτών πάτο δυνάμει 
περί τού προσηλυτισμού Άλλα τά αποτελέσμα
τα δεν είναι ανάλογα των δαπανών, διότι οι 
’Ινδοί, καίπερ χαύνοι καί απαθείς, συγχρόνως δέ 
και πλεονεκτικοί εν τα7.; του βίου περιστάσεσιν 
όντες, δεικνΰουσιν εντούτοις αφιλοκέρδειαν καί 
δραστηριότητα, έν άλλαι; λέξεσι δύναμιν καί 
σταθερότητα άπιστεύτους, προκειμένου περί τή; 
θρησκεία; αυτών. Τοσούτον μάλιστα φοβούν
ται μηπω; ζητηΟ?, ή μεταβολή τ?,; θρησκεία; 
των ιδίων τέκνων, ώστε ή υπόνοια άπλοι; χύτη 
αρκεί, ϊνχ έμποδίση τού; γονείς να άποστέλλο>σι 
τά τέκνα αυτών εί; τά πολυάριθμα σχολεία, τά 
ίύρυθέντα καί συντηρούμενα ΰπύ τή; Εταιρίας. 
Τό δ’ ένισχύον τά; τοιαύτα; ΰπονοία; κυρίως 
είναι, ότι έν τοί; μακράν κείμενοι; χωρίοι; προ 
πάντων τό επάγγελμα τού διαμαρτυρομ.ένου δι 
δασκάλου καί ίεοέω; συνενούται έν τώ αύτώ 
προσώπω. ΓΙλήν τοσούτον έπιτηδείω; προφυλάσ- 
σεται καί έ—έχει η Εταιρία, ώστε οί υπάλλη
λοι αυτή; διατάσσονται οΰ μόνον νά άποφεύγω- 
σιν έπιμελώ; παν τό δυνάμενον νά κινήση τήν 
υποψίαν τών ’Ινδών επί τού προκειμένου, άλλα 
καί νά παραλείπωσι πάντα τά θρησκευτικά ζη- 
τήματα έν τοί; παρ’ αυτή; υπέρ τών ιθαγενών 
συντηρούμενοι; σχολείοι;.

Μόνον οί παρίαι καί τινε; έκ τών κατωτά- 
τοιν τάξεων γίνονται χριστιανοί, τούΟ’ όπερ έπί 
πολ,ύ θέλει συντελέσει, ΐνα παρακωλύη βραχμά- 
να; τινά; καί ’Ινδού; νά μεταβάλωσι τήν ιδίαν 
θρησκείαν. Οί ’Ινδοί, ο! τά; τάζει; παραδεχόμε
νοι, δυσκόλω; θίλουσι συγκατανεύσει νά άνα- 
γνωρίσωσι τήν ένώπιον τού θεού ισότητα, ί,ν 
άνακηρύττει ή χριστιανική θρησκεία— «"Αν 5 
Θεό; σου δεν γινώσκη τήν μεταξύ βραχμανος 
καί ακαθάρτου παρία διαφοράν, ά; μού λειψή ή 
θρησκεία σου,»— αποκρίνονται πολλάκι; τοί; 
ίεραποστόλοι;. Οί’Ινδοί έπί -λ.έον δυσκόλω; έν- 
νοούσιν, ότι δ άνθρωπο;, 8 ν είδον τήν πρωίαν 
περί τήν όγδόην ώραν έν τινι γραφείω έυ.πορικώ, 
δύναται έξαίφνη: τήν δεκάτην νά μεταβληθή εί; 
ίερέα, εντεταλμένο·/ νά έξηγήση τόν λόγον τού 
θεού. Επομένως, ώ; παρετήρησεν ήδη δ .1 ¡1 0<| 116— 
niO.lt, ά; μή κατηγορηθή τι; έπί μεροληψία, 
άν ίσχυρισθή, ότι ο! καθολικοί ίερεί; είσί κα
ταλληλότεροι πρό; προσηλυτισμόν έκ τε τή; 
συγκεντρώσεω; πασών τών δυνάμεων αυτών εί; 
ένα καί μόνον σκοπόν, καί έκ τή; απολύτου έλ- 
λε'.ψεω; παντό; οικογενειακού συμφέροντος, δυ-

ναμένου νά περιοπάση αυτούς. 'Επειτα σό 
πνεύμα τών Ινδών, φύσει ρεμβόν 3ν καί πρό; τήν 
ποίησιν άποκλίνον, πρό; τήν ΰψωσιν πνΐ; 
εί; τά. θεία, αγαπά παν τό μυστηριώδες καί τό 
έμφαίνον τό άπειρον, δυσκόλω; άρα συμπαθεί τή 
παγετοιδει καί αυστηρά θρησκεία τών τή; Βεγ- 
γαλίας καταχτητών. Αί πομπχί τουναντίον καί 
τά μυστήρια τού καθολικισμού άρμόζουσι μάλ
λον τώ άνατολικώ χαρακτήρι. Όθεν οί καθολι
κοί ίερεΐ:, άν καί πτωχοί καί ολίγον ΰποστηρι» 
ζόμενοι, άναλόγοι; όμω; ποιούσι πλείο-.α; προση- 
λύτου;, ή ο·. διαμαοτυρόμενοι ίεραπόστολ.οι. 
Μικρού δεϊν έλησμόνουν τού; άναβαπτιστά; ιε
ραποστόλου;, οίτινε;, διατρίχοντε; πάσαν τήν 
Βεγγαλίαν, είσίν οί μάλλον φιλοπράγμονες καί 
οί δραστηοιώτεροι πάντων.

Ό έπί-κοπο; τών διαμαρτυρομένων διαμένει 
έν Καλκούττα, ένθα ή κυβέρνησι; φροντίζει περί 
τή; αγιοπρεπούς αυτού παραστάσιω;, άναλόγω; 
τού έξόχου άξιώματο;, όπερ κατέχει. Ό τών 
καθολικών τουναντίον έπίσκοπο; έν Βεγγαλί* 
ζή πενιχρώ; σχεδόν έν Άγράχ, υποφέρω·/ μετά 
καρτερία; αθλιότητα καί δυγυχίαν, συγκινήσα- 
σαν καί αυτόν τόν ήμέτερον σκεπτικόν Jaci|ue- 
moat. Γ0 καθολικό; κλήρο; έν Ίνδίαι; άπετε· 
λεΐτο άλλοτε αποκλειστικό); σχεδόν έκ ΙΙορτο- 
γάλλων, γεννηθέντων ώ; έπί τό · πλείστον έν 
Ίνδοστάνη, luilf-CUSl, ιό; λέγονται έν Βεγγα- 
λία. Συνέβαΐνε δ: τότε πολλάκι; οί ίερεϊ; εκεί
νοι, άποσ.ακρυνόμενοι τών προϊσταμένων σ.ύτών 
εί; χώρα; έκατοντάδα; λευγών άπεχούσα;, καί 
ΰποκύπτοντε; εί; τήν έπήρειαν τών άνειμένων 
ηθών τού τόπου, νά λησμονώσί τινα; τών έπι- 
βεβληαένων τή ταςει αυτών υποχρεώσεων. ’Αλλα 
μετά πεντηκονταετίαν ή κατάστασι; αυτη τών 
πραγμάτων έντελώ; μετεολήθη. Πολυάριθμοι 
λοιπόν ιεραπόστολοι, έκπεμπόμενοι έ; Ευρώπη;, 
κυρίω; Γάλλοι και ’Ιρλανδοί, ή 'Ισπανοί, (Ιορτο- 
γάλλοι καί ’Ιταλοί, διεχύθησαν καθ’άπασαν 
τήν Ίνδοστάνη·/, ώ; έκ τοιν ευσεβών δε τούτων 
προμάχων τή; πίστεω; δ καθολικό; κλήρος τή; 
Βεγγαλία; ά/εγεννήθη μετά ταχύτητο; θαυμα- 
σία;. ’Αλλά καί αυτοί οί 'Αγγλοι πρώτοι πρέ
πει νά σεβασθώσι τήν θαρραλέα·/ άφοσίωσιν καί 
τήν αΰιαπάρνησιν τών ήμετέρων ιεραποστολών. 
Διότι οί δυστυχεί; ούτοι ίερεϊ;, διαμένοντε; ε
ξόριστοι έν χώρα·.; άγρίαι; καί ένίοτε νοσώδεσι, 
δεν έχουσι στήριγμα άλλο είμή τήν πίστιν, 
συγκοινωνίαν άλλην είμή τήν μετά τών νεοφώ
τιστων καί σπάνιοι; μετ’ ιρλανδική; τινο; οικο
γένεια;, τούθ’ όπερ είναι ευτύχημα μέγα δι’ αυ
τού;. Καί πολλοί μεν τών ευσεβών τούτων μαρ
τύρων καταστρέφονται καί καταβάλλονται ω; 
έκ τή; έπηρεία; τού κλίματο;, τών μόχθων καί 
τών παντοίων στερήσεων, άλλοι δε διαδέχον
ται τούτου; παρευθύ;,ϊνα ζήσωσιν δμοίανζωήν, 
καί άποθάνοισιν ίμ.οιον θάνατον.
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μέρα; τινά; μετά τήν εί; Καλκούτταν ά- 
ιξ£ν μου έπεσκέφθκν ’Ιρλανδόν τινα, παρ’ iji 
-ντησα τρεις ιεραποστόλου;, οϊτινε; έπα- 
χοντο έκ Χάουτ; (H au ls ) .  'Γό κεκυρτωμένον 
,ίών σώμα, ή ισχνή μορφή ώ; έκ τε τή; άσθε- 

Γ«ί*; * * '1 τών στερήσεων, τό δέρμα τό έκ μέν 
1 τού πυρετού χλωρόν, έκ δέ τού ήλιου κεκαυμέ- 
! νον, ή άνεξικακία τού ήθους, ή θλιβερά αυτών 
1 ρντιογνωμία, τά πάντα ΰπεδήλουν δεινά παθή
ματα. Άληθώ; έπί τή θέα τών ταλαίπωρων τού- 

i των μαρτύρων τά δάκρυα έρρεον από τών 5- 
( φθαλμών. Καί δ μέν τοί·/ ιεραποστόλων, ¿ι; μοί 
I ιίπον, ί,ν έξ εύγενού; καί πλούσια; οίκογε- 
1 vet«; τή; Λισαβόννης δ δέ, ’Ιρλανδός όιν, έμα- 
βήτευσεν έν γαλλική ϊερα-ική σχολή, έν ή έ- 
ίέχθη καί τό κληρικόν σχήμα" και δ τρίτο; έκ 
τή; έν Γαλλία Βρετανία;, ώ; δ γράφω·/ τήν πα- 

ισαν περιήγησιν, ήν υιό; γεωργού. Αί γεωρ
ιαί γνώσεις συνετέλεσαν υπέρ αυτού π'' · >γιχαΐ γνώσεις συνετεΛί?:*·/ υ.·»ρ αυτου πολύ 

παρά τοί; Ινδοί;, ώ; μοί διηγήθη. Διότι, δια 
νέμων τοί; ΐθαγενέσι σπόρους έκ τού κήπου, 
τον περικυκλούντο; τήν μικράν αυτού καλύβην, 

Ι * α ί  τόν τρόπον τή; καλλιέργεια; διδάσκων, κα- 
τέκτησε τήν συμπάθειαν αύτών, φοιτώντων εί; 

Εκρόασιν τού θείου λ,όγου.
Οί τρεϊ; ιεραπόστολοι ούδέν άλλο έπεθύμουν 

ή νά έπανέλθωσι παρά τοί; ΐθαγενέσι. «'Προτιμώ 
νά μέ άφήσωσι νά άποθάνω έν μέσω τών πτω
χών μου ’Ινδών, μοί έλεγεν δ συμπολίτη; μου. 
Πιστεύει;, ότι λυπούμαι, άφήσα; τόν κήπον μου, 
ουτινο; δέν εφθασα νά κλαδεύσω τά δένδρα πρό 
τή; άναχωοήσεοι; μου ;»

'Εμαθον, ότι, άνακληθεί; δ ιεραπόστολο; ού- 
τος εί; Ευρώπην, άπεστάλη κατόπιν εί; τήν 
’Αμερικήν. Ό  Πορτογάλλο; άπέθανεν έν Καλ
κούττα, άφού δεινοί; ήοθίνησεν έπί τρεί; σχεδόν 

| μήνα;. Ό μόνο; δέ έπιστρέψα; παρά τοί; ίθα- 
γενέσιν ’Ινδοί; ην δ ’Ιρλανδός.

¡ ’Επίτηδες ώμίλησ α περί τών έν ’Ινδική ευρω
παϊκών θρησκευμάτων. Παρά τοί; ’Ινδοί; τά 

πάντα έξαρτοινται έκ τή; θρησκείας, τού μόνου

I  δεσμού έθνότητο;, υφισταμένη; καί διατηρουμέ- 
»ης ώ; έκ τή; φανατική; αυτών προσηλώσεω; 
εί; τά θρησκευτικά αισθήματα. Όταν άρα έν τώ 
άπωτάτω ϊσως, άλλ’ άναποφεύκτω κατ’ εμέ 
μέλλοντι, συνεπεία τή; απολύτου ταύτη; σχέ- 
σεως τών έγκοσμίαν πρό; τά πνευματικά πράγ
ματα, οί ’Ινδοί παραδεχθώσι θρήσκευμα νέο·/, 

ι θέλουσι συμπαραδεχθή έξ ανάγκη; καί πάσα;
| 'εά; άλλα; ηθικά; τε καί πολιτικά; ιδέα; έ- 

Χείνων, παρ’ ών παρέλαβον καί τά; θρησκευτι- 
1 Χ*ς πεποιθήσεις. ΊΙΘ ιχΙμ- λοιπόν έθνικότητα 

θέλουσι δεχθή τήν τού ιεραποστόλου, όστι;, 
καταργώ·/ τόν θρησκευτικόν, άστυκόν καί ηθι
κόν κώδηκα τού Βισχνού, θέλε: πληρώσει τά 
κενά άπερ έπήνεγκεν εί; τήν ψυχήν, εί; τό 
“νεύμα καί ει; τήν καρδίαν τών ’Ινδών' εί;

τήν ποιητικήν λατρείαν τού Βραχμα θέλει υπο- 
καταστήσει τά δόγματα, τού; νόμους, τά ήθη 
καί τά; συνήθεια; τή; ιδίας πατρίδο;-

Καί αί σκέψεις αύται χρήζουσιν άναλύσεω; 
εΰρυτέρας' βαίνομεν πρός εποχήν, καθ’ ί,ν αι 
κατακτήσεις τών άλλων ίδεοιν καί τοιν θρη
σκευτικών πεποιθήσεων άμιλλώνται κατ’ άλλον 
ένδιαφέροντα έπίση; τρόπον πρός τάς στρατιω
τικός κατακτήσεις. Άφαιρουμένη; μάλιστα πά- 
ση; ιδέα; θρησκευτική;, καί περιοριζομένων τώ·/ 
σκέψεων ημών άπλώ; εί; τε τήν πολιτικήν καί 
εί; τήν βιομηχανίαν, νομίζω, ότι ωφέλιμον ή
θελε·/ είσθχι ή Γαλλική Κυβέρνησι; σπουδαιό
τατα νά άσχοληθή περί τών έν Ίνδοστάνη, ημε- 
τέρων ιεραποστόλων. Πολλά άναμφιλέκτω; Οε- 
λ.ουσι παοέλθει Ιτη, πριν ή θερίσωμεν τού; καρ
πού;, οΰ; σήμερον θέλομε·/ σπείρει έν ταϊ; άπω- 
τάταις έκείναι; χώραι; άλ.λά, προκειμένου περί 
ζητημάτων τοσούτον σπουδαίων, κυβέρνησι; ο
ξυδερκή; καί προνοητική υπολογίζει οΰχί κατά 
έτη, αλλά κατ’ αιώνας.

Πρέπει νά όμολογήσωμεν, ότι οί Άγγλοι λόγω 
πολιτική; προνοία; καί αγώνων μεθ’ υπομονής 
ώ; έπίση; καί οί ’Αμερικανοί, γινώσκουσι κάλ, 
λίστα νά συνδέωσι τού; πολιτικού; καί έμπο- 
ρικού; υπολογισμού; πρό; τό θρησκευτικόν ζή
τημα. Παρ’ αυτοί; τό έθνικόν αίσθημα έπίση- 
ώ; καί τό θρησκευτικόν ένθαρρύνει τά; βιβλι; 
κά; εταιρία; καί έπχρκεί πρό; τά; δαπάνα; αυ
τών. Οί τών διαμαρτυρομένων αρχ ιεραπόστο
λο: τυγχάνουσιν οί σκαπανείς οΰχί μόνον ΰπέ- 
τού δόγματος τών διαμαρτυρομένων, άλ.λά καρ 
υπέρ τού εμπορίου, συνεπεία δέ τούτου καί όπέρί 
τή; πολιτικής τού Κράτους.

"Πκη»ι *·υ·.ίχit«.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ TOV ΚΟΡΑΙΙ

[ΊI ίπο;ιίνη μελέτη t ï v a t  βιβλιογραφ,β γραγεΤσα 
ϋπό toü Κ.. Marc .Mulinier έπί tdv πρό vivo; χρόνου 
ÈxooQî'gGi. ά'.εχίότων ίπισ-.ο/.'ϊιν νοΟ Κοραή (IjCttPPS 
iiiivliles île Eiirav, 1 τόμ it; 8 ···. Paris, Pirmin- 
Diilul. 1857), και δημοαιευΟιΤια έν t(íi J o u r n a l des  
D ébats νή: - Ί  Ιουλίου 1877. Εν ζΐ, μελέτη ταύτη 
y.ipiω; ό γράψα; ήθέληιε vi χαρακτηρΐοη τό ήΟο; 
τοΟ Κοραί,, έίάγων ίκ τών έπιστολών ούτοΟ τ* περί 
τούτου βυμπεράοματα. Κ ίτ·.ι ίί νομίζομεν οτι ivix- 
y.O ό Κ. Mourner οέν έπέτυ/ΐν il; τόν χρωματισμόν 
τοΟ ήΟου; τοΟ Κοραή, οΰ/ Τ,ττον μετιφράταντε; 6 η- 
μοοιιύομεν ταύτη-/ ώ; άνάγνωαμα διαφέρον αναγ.ι.'ι- 
ατα; Έλληνα;.] Σ. τ. Δ

“Ό Κοραή;», εγραφεν ό Παύλο; Λουδοβίκο; 
Κουριέρο; εί; τά μέλ.η τής 'Λ χ α ΰ η ιιΙη ς  Τ for i- 
νιγηα 'ριοι·, «είναι εί; τών προιτων άνδρών, οϊτι-
»νε; ελαβον θέμα τοιν φιλολογικών αΰτώιν μελε-

-  ........= -   -------. Α ." V S ,  Ι Α  * ' i / r  - W -  J  .

»τών τά γραπτά μνημεία τή; Ελληνική; άρχ χιό - 
"τητο;' οΰδεί; κατέστη περιωνυμοιτερο; τούτου' 
»τά απειράριθμα αυτού συγγράμματα, καίπερ 
»μή όντα έστερημένα έλλείψεων, θαυμάζονται
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»υπό πάντων των δυναμένων νά φέρωσιν έπ’αό- 
»τών κρίσιν. Ό  Κοραίς ευτυχής καί ήσυχο; έπί 
»κεφαλής τών 'Ελληνιστών, πατριάρχη; εν ivi 
»λόγω των λογίίΐν τη; 'Ελλάδος καί πανταχοΰ 
»τιμώμενος όπό παντό; δοναμένου ν’ i ναγνώση 
»τό ä ./'ρη καί τό ω μ έγα , ό Κοραή; ήθέλησέ ποτε 
»νά γίντ) μέλος τι,; ’Ακαδημία;.» ΙΙοϊος είναι 

λοιπόν αυτό; 5 σοφός, τον όποιον έτοποθέτησε 
τόσον υψηλά ό σατυριστής, ό τό·/ θαυμασμόν 
του μή απονέμω·/ είκή καί ώς ετυ/ε, τόν ό
ποιον οί "Ελληνες τιμώσιν έτι καί νΰν ώς 2 να 
των ανορθωτών τής εθνικότητά; των; Οί πολ
λοί έγνώριζον αυτόν άλλοτε' άλλ’ ή μνήμη των 
νεκρών ταχέως εξαφανίζεται, όταν ούτοι δεν ό · 
πήρξαν ήρωες θορυβώδεις, άλλ’ έσχον μόνον 
την φιλοδοξίαν νά ύτηρετήσωσ; την πατρίδα 
των διά τής επιστήμης.

Τό υπό τά; όψεις βιβλίο·/ διεγείρει την αγά
πην ήμών πρός τον άγαθόν εκείνον άνδρα, ó ό 
ποίος έπάλαισεν υπέρ τά 80 έτη κατά τ ι; πτω 
χεία; καί τής άσθενείας, καί ό οποίος, άγαπών 
την Ελλάδα κατ’ ίδιάζο/τα τρόπον, είργάσθη 
άνενδότω; υπερ τής άναγε/νήσεως αυτή; δημο
σιεύω·/, διορθών καί σχολιάζω·/ κείμενα αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων.

Ό τόμος οϋτο; είναι συναγωγή επιστολών 
ανεκδότων πεμφθεισών υπό τοΰ Κοραή εις τόν 
Chai-don do la Röchelte καί εις ετέρου; λό
γιους (Villoisou, Thurot, 15 »isstmide, Γ>;η·- 
bié du llocagc, Finnin Dido ). Ai έπιστολαί 
αυται έμελλον νά δημοσιευΟώοιν υπό τού Ib’il- 
net de Frostes καί άφιερωθώσιν εις τόν Άμβρό- 
σιον Ψιρυ.ΐνον Διδόταν, ό οποίος, ώ: γνωστόν, 
ΰπήρξεν ένθερμος τής Ελλάδος φίλο; καί μαθη
τή; τοΰ Κοραή. Ό  θάνατο; άμφοτέρων τούτων 
τών Ελληνιστών διέκοψε τό άρςάμενον έργο·/, 
όπερ όμως έπανελήφθη μετά ζήλου υπό τών ΚΚ. 
E. Egger καί Μ. le marquis de. Queux de 
Saint-iI¡taire, όστι; πρώτος έμαθε τήν δπαρ- 
ζιν τών επιστολών τούτων καί άπέκτηοεν, ό
πως προσφερη εις τό δημόσιον. Μετά τά; έπι- 
στολά; οί έκδόται άνετύπωσαν κατά πρώτον 
καί πονήμ.ατα πολλά τοΰ Κοραή : τήν ¿1 α ιτρ ιθ ή ν  
του  .τε(ά τ ijc μ υ σ τ ικ ή ς  δ ια θήκης τώ ν Ά θ η -  
να ίω ν, τό 'Υ π ό μ ν η μ α  .arpi τή ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ις  
το ΰ  ζτο .έιτισμοΰ έν  Έ Α Λ ά δ ι τ<]> 1 8 0 5  καί τάς 
y í a r ιν ικ ά ς  α ν το ΰ  θέσεις  έ.α ΐ ία τρ ικ ώ ν  Οιτη~  
μά τω > \

Τό πλείστον τών επιστολών τούτων περιέχει 
καθαρώ; φιλολογικά ζητήματα καί απευθύνε
ται εις πολυμαθείς άνδρας. Διό καί ανώφελες 
νομίζομεν νά ποιήσωμεν περί τούτων ενταύθα 
λόγον. ’Αντί τούτου όμως ό β ίο ς  το ν  έζοχοί: 
άνδρός δ ιά  τ ο ν  χ α ρ α κ τή ρ α  α ν το ΰ , κ α ί u ä .l .lo v  
δ ιά  το ύ το ν  ή δ ιά  τή ν  ίη ισ τ ή μ η ν ,  έ .Ιπ ίζ ο μ ιν  
ό τ ι  θ έΑ ιι ε ίσ θ α ι ό ια φ έρον  Α νά γνω σ μ α  διά τοό; 
ήμετέρου; άναγνώστας.

Ό Κοραή; έγεννήθη έν Σμύρνη τήν 27Ίν 
πριλίου 17 18 έκ πατρός, όστι; δεν ήτο μέν λό
γιος, άλλ’ είχε νοΰν καί ή γάτα τήν πατρίδα 
του. Πν.ΐς ώ / έπέμφθη εις τό σχολείον, όπου έ- 
διδάχθη υπό τήν ράβδον τοΰ διδασκάλου τά 
πρώτα γράμματα, έξήλθε δ’ ενωρίς χάρις ε[; 
τήν επιμέλειαν του, ώ; έκ τής οποίας έλαβε καί 
πολύτιμον κληρονομιάν, τά βιβλία τού πρός 
μητρός αύτοΰ πάππου Διαμαντή 'Ρύση, άνδρός 
έχοντο; χροιάν τινα μ.αθήσεως. Μεταξύ τών βι
βλίων εκείνων υπήρχε·/ εί; Στράβων μ.ετά λα
τινικών σημειώσεων τοΰ Κασαυωνίου" -5 δέ νέο; 
Κοραή; έλυπεϊτο μ.ή δυνάμενος νά νοήοη τάς 
σημειώσει; έκεί/ας. Ούδεί; έγνώριζε τήν Λατι
νικήν έν τή πατρίδι του πλήν τών Ίησουητών, 
«αυτιών τών εχθρών τοΰ Ίησοΰ», ώ; ώνόμαζεν 
αυτούς, αλλά δεν ήθελε νά διδαχθή έν τή 
σχολή των. 'Εμαθε λοιπόν τήν Ιταλικήν καί 
τήν Γαλλικήν διά νά πλησιάση τή Λατινική, 
βραδύτερο·/ εμ.αθε τήν Εβραϊκήν διά νά πλησιάση 
τή Αραβική, μή Οέλων νά διδαχθή τήν γλώσσαν 
ταύτην άπό τών Τούρκων, τών εχθρών τής πα- 
τρίδο; του Ευτυχώ; συνήψε γνωριμίαν πρός 
τον Βερνάρόον Κέουν, εύπαίδευτον διαμαρτυρού- 
μ.ενον, ιερέα τοΰ προξένου τή; 'Ολλανδίας' οϋ
το; μή όόν ούτε Τοΰρκος, ούτε Ίησουήτης, ώς έκ 
προνοία; άπεκαλύφθη εί; τόν νέον Ελληνιστήν 
καί έδίδαξεν αυτόν τήν Λατινικήν, αντί τή; ό
ποιας έδιδάχθη παρά τούτου τήν προφοράν τή; 
Ελληνικής.

Μετά τά έγκύκλια μαθήματα 5 νέος Κο- 
ραής άνεχώρησεν εις Άμ.στελόδαμον, όπου 5 
πατήρ του, τήν εμπορίαν μετερχόμενος, άπέ- 
στειλεν αυτόν χάριν εμπορίου’ άλλ.ά τά γράμ- 
μ.ατα προσείλκυον πλειότερον τόν Κοραήν, ό 5- 
ποίο; ήγάπα τήν γλώσσάν του καί του; συγ
γραφείς της. ’Επανήλθε·/ εις Σμύρνην, αλλά δέν 
ήδυνήθη νά διααείνη α.ύτόθι επί πολύ' ή Ευρώπη 
ειλκυεν αυτόν καί δή η Γαλλία, όπου μετέβη 
προτιθέμενος νά σπουδάση τήν ιατρικήν, όπερ 
καί έποαξε μεταβά; εί; Μον-Πελιέ. ’Εν τή πό
λε-. ταύτη διέτριψεν Ιξ έτη, ύστερον δε άποκα* 
τέστη έν Παρισίοις καί εντεύθεν χρονολογού»- 
ται αί πλείσται τών επιστολών του. "Ας δ-.έλ- 
θωμεν μίαν έκ τών μάλλον διαφερουσών, ήτις 
έξεικονίζει καλώ; τόν άνδρα. Δεν φέρει χρονο·· 
λόγιαν, άλλ’ είναι πιθανώς τού 1791. Ό Κο- 
ραή; έζησεν έν Γαλλία, καθ’ ού; χρόνου; διετέ- 
λει αύτη έν πλ.ήρει επαναστάσει.

«Έθεώρησα, γράφει, τήν καλλίτερα-/ δυνατήν 
»κυβέρνησιν ιό; άναγκαίον κακόν, εις τό οποίον 
»οί άνθρωποι υποτάσσονται όπως άποφύγωσι 
»δεινότερα δυστυχήματα, εί; τά οποία ήθελον 
»περιπέσει ώς έκ τής αφροσύνης αυτών 
»υπερήφανε!«;.»

Έζήτει πρό πάντ(.>·/ νά έχη δι’ εαυτόν από
λυτον αΰτοβουλ.ίαν, ο τήν χίμαιραν ταύτην, έ-
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Lvoaoív, ήτις μέ καταβιβρώσκει καί καταναλί- 
'υκει καθ’Ικάς-ην. ΊΙ έλαχίστη στενοχώρια εί- 
|ινχι δι’ έμ.ε αληθές μαρτύριο-/, τό ελάχιστο·/ 
»εμπόδιο·/ έν τή ασκήσει τών φυσικών καί ή- 

ών δυνάμεων μου, είναι αληθής τυραννία' 
"ατά τά; άρχά; δέ ταύτας ενεργών καθ’ δλον 
»tó διάστημα τής ζωής μου άπέφυγα όσον τό 
,έπ’έμοί πάσαν αφορμήν, ήτις ήθελε μέ βιάσει 
*,ά εκτεθώ ενώπιον δικαστοΰ, άρχοντος τή; 
»πολιτείας ή οίουδήποτε δημοσίου λειτουργού.
»ΊΙ υψηλή αυτών Οέσις, αναγκαία ά·/αμΐ}ΐβόλως 

ιά τήν κοινωνικήν τάξ-.ν, καί ή σκέψι; τοΰ νά 
λάβω παρ’ αυτών διαταγάς, ίσως δέ καί έπι- 
πλήξεις, ρ.έ κατετάραττον.»
Τοιαύτας άρχάς πρεσβεύων έγκατέλιπε τό 
Τόριον' ό αγροίκο; αυτού χαρακτήρ δέν συνε- 
αζετο μετά τούν πελατών του. Έν liapicíot; 

δέ πρό πάντων, ένθα ήρχισε παοαδίόων μ.αθή- 
;-τα όπως ζή, υπέβαλλε τήν φυσικήν αΰτοϋ 
ιρηφάνειαν εί; σκληράν δοκιμασίαν. '11 ημέρα 

καθ’ ήν έλαβεν εί; χείρας τά πρώτα δίδακτρα 
,ρξε δι’ αυτόν ημέρα πένθους. ^Ηλθεν ή δη- 
ρατία και εΰρέθη εγγεγραμμένος άκουσίω; 

καί έν άγνο’α του ρ.εταξύ τών υπερασπιστών 
τής Γαλλίας- άλλ’ήτο ασθενής καί κάτισχνος- 
Ιπτυεν αίμα άπό τής παιδικής του ηλικία; μέ
χρι τοΰ εξηκοστού έτους. Ημέραν τινά άναγ- 
“ σθεί; νά πορευθή εί; τήν αστυνομίαν όπως 
λάβη διαμονητήριον, τοσοΰτον έταράχθη, ιϋστε 
έταθεν ή υγεία του' «ερωτήσεις επί του ¿νό
ρματός μου, τοΰ επιθέτου, τής ηλικίας, τοΰ ε

παγγέλματος, τής πατρίδο;' άλλ’όλα ταϋτα 
"δέν ήσαν τίποτε, άν καί πολύ μέ δυσηρέ^η- 
*σαν,» γράφει έν μια τών επιστολών του, «άλλ’ 
»έπρεπε νά αισθανθώ εκείνο, τό όποιον ήσθάνθην 
»όταν έπεχείρησαν νά περιγράψωσι τά χαρα
κτηριστικά μου' μέ έκύτταξαν ασκαρδαμυκτί, 
»μέ κατεμέτρησαν άπό κορυφή; μέχρι ποδών 
»ώ; αχθοφόρον ζώον, όπιο; καταγράψωσιν εί; 
”τ“ χρονικά τή; δημοκρατίας τούς οφθαλμούς,

I »τάς μαύρα; ¿φρΰς καί τό ΰπερμέγεθες στόμα 
j »μου.»
J Είχε τωόντι πρόσωπο-/ άσχημο·/, σωκρατικήν 
: μορφήν, λέγει αρχαίο; υπάλληλος τή; Γενεύης, ό 

Κ. Πρεβόστ-Καϊλέ, τοΰ όποιου ό πατήρ Έλλη- 
'Ίοτής καί φυσιοδίφης ήτο εις τών μάλλον ά- 
φοσιωμένων φίλων τοΰ Κοραή. Ό δυστυχής σο- 
?ό; δέν ώμοίαζε κατ’ ουδέ·/ πρός τούς νέου; 
ποΰ Πλάτωνος, τού; τόσον ποιητικώς περιγρα- 
?έντας υπό τοΰ Κ. 1'aine. ΊΙ μακρά ρ ε δ ιν -  
*άτα, τήν οποίαν έφερε παρά τόν συρμόν έ
διδε·/ αύτώ ψευδές ήθος καλογήρου. 'Ωμίλει άνευ 
παραπόνου περί τών αναγκών του, μετά πολ.- 
λή; δέ χαράς δέ περί τών σπουδών του- καί έν 
Τούτοι; δέν ήτο έγωίς-ής. «’Ομνύω περί τούτου, 
»έλεγεν, εί; τήν σκιάν τοΰ Σωκράτους, τοΰ φι- 
»λανθρωποτέρου άνδρός, όστι: υπήρξε ποτε. 

τ ό μ ο ι  λ· —Ιι*:τ.

»Δέν φοβούμαι, ούδέ άποστρέφομαι τήν τυρα·/- 
»νίαν, αλλά μόνον έν τή περιπτώσει, καθ’ ήν 
»πιστεύω ότι έγο» είμ.αι τό άντικείμενον αύτής'
11 τό αυτό πράγμα καί χείριστον έτι μοί συμ- 
»βαίνει, όταν βλέπω τού; άλλους πάσχοντας' 
»πρό πάντων δέ όταν δέν δύναμαι νά εκδικηθώ 
»αυτούς. Τήν άξιομνημόνευτον ημέραν τής 
»λεηλασίας τών παντοπωλείων έπαθον τό Ισπέ- 
»ρας πυρετόν, διότι είχον τήν άνόητον περ·.έρ- 
"γειαν νά προχωρήσω μέχρι τής ¿δοΰ τών 
»Λομβαρδών. Μάρτυς αδικίας τοσοΰτον προφα- 
»νοΰ; καί ή γ α ν α κ τη σ μ έ ·/ ο ς, διότι δέν ήδυνάμην 
»•/ά συλλάβω έκ τού τραχήλου οΰδένα έξ έκεί- 
»νων τών κατεογαρέων, ο'ίτινες έτρεχον διά τών 
»όδών φέροντε; φορτία ζαχάρεω; καί καφέ, ό- 
»πο>; πιολήσωσιν ύστερον, ήσθά'/θην εί; ολον 
»μου τό σώμα τό όϊγος, τό πρόδρομον τοΰ πυ- 
»ρετοΰ.» Τήν μακράν ταύτην επιστολήν κα
τέληγε·/ άναγγέλλων τήν προσεχή αυτού τελευ
τήν καί πέμπων εί; τόν φίλον του έπιτύυ,βιον 
επιγραφήν ελληνιστί, τήν οποίαν παρεκάλει νά 
χαράξη επί τοΰ τάφου του. 'Εμελλε·/ όμως νά 
χαράξη δευτέραν, τεσσαράκοντα έτη ύστερον.

Μειδιώμεν έν τούτοι;' ό Κοραής ήτο πράγ
ματι δυστυχής, όπέφερεν έπί πολύ έκ νοσταλ
γία;' ησθάνετο εαυτόν πόορω τή; πατρίδο; του, 
έν ταύτ·/ι τή Γαλλία, έν τή όποια δέν είχεν αρ
χίσει μέχρι τοΰ χρόνου τούτου τό όπερ τή; 
Έλλάδο; διαφέρον. «Μόλις, έγραφε, λόγιοι τι- 
»νες πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τά φώτα, τά 
»όποια τά συγγράμματα τών Ελλήνων διέχυ- 
»σαν εί; τήν Ευρώπην, ήσθάνοντο μικρόν διαφέ- 
»ρον όπέρ τής τύχης τίϋν δυστυχών αΰτών ά-
»πογόνων ’Εγώ ενταύθα, έλεγον καθ’ £-
»αυτόν, έχω τουλάχιστον άπό χρόνου εις χρό- 
»•/ον -ώ; νά διασκεδάσω τήν Ολίψιν μου. Έν 
»τούτοι; ευρισκόμενος έν τώ κόλπω τής οίκο- 
»γενείας μου, τών φίλων μου, τών ανθρώπων τέ- 
»λος τώιν στεναζόντων όπό τόν αυτόν ζυγόν 
»ώς εγώ, ήθελον έχει τήν παοηγορίαν νά έκ- 
»χύσω τήν καρδίαν μου εις τά στήθη των καί 
»νά δεχθώ τά; θλίψεις των εί; τό ΐδικόν μου. 
»Ήδυνάμην μεταξύ αΰτών ευρισκόμενος νά κα- 
»ταρασθώ τούς δεσπότα; μου καί νά λησμο- 
»νήσω αυτού; ένίοτε κρυπτόμενο; άπό τών 
»¿φθαλμών των. Έκεί, απομακρυνόμενο; ¿λίγα 
»μόνον βήματα τής πόλεως, θά έμέθυον πρό; 
»7 ΐγμήν τήν ψυχήν μου διά τής φαντασίας καί 
»τών άναμνήσεων, άπαγγέλλων έπί τή; παρα- 
»λίας τής θαλάσσης τόν στίχον τοΰ Όμηρου

Α Ιολΐόχ Σ μ ύρνη ν ά λ ιγ ε ί τ ο · / *  π ο τν ιά ν α κ τ « .
»Παρά τάς όχθας ρύακο; θά έλεγον έδώ ίσως, 

»εις αυτήν τήν θέσιν συνέθεσε·/ ό Όμηρος τά 
»καλλίτερα χωρία τής Ίλιάδος. Έπί τή; κορυ- 
»φής λόφου περικυκλουμένου υπό πεδιάδων, θά 
»έπίστευον δτι έκαθήμην παρά τό πλευρόν τοΰ 
»Βίωνος, συνθέτοντο; τόν επιτάφιον τής Άδώνι-

74



Ε S  Τ  I A
»So;, γ.ιti Οχ εψαλλον μ.ετ’ αύτού τού; στίχου;
»τούτους πλήρεις αισθήματος

......................i  Si ’AspoSlis
Λ ου?α μ ένα  π λ ο κ α α (8 α ;, á -.ά ίρ υ μ ο ύ ; άλάήτ,τα ι
U e v f la / ía ,  ν ή π λ ι κ τ ο ; .  ¿ σ α ν ο α λ ο ;................................ η

Έπήλθεν εις αυτόν ποτέ η ιδέα νά μετανα
στευσ/ι εις ’Ιταλίαν' η Νεάπολις προ πάντων, 
ή 'Ελληνική πόλις, εΐλκυεν αυτόν ζωηρώ;’ έφο- 
βεϊτο ¡/.όνον [/.ή τύχη εκεί κακή; ίιποδοχής έ
νεκα τής θρησκείας του, ορθοδόξου άληθώς (δ- 
πω; είναι πάσαι), άλλα σχισματική;. «Λεν ή- 
»Οελον, ελεγε, νά αναμιχΟώ μετά τού Sau-íien 
»naΙΌ. ούτε έποιουδήποτε άλλου άγιου τού 
>ΊΙχρ« δ είσου τ, διαβόλου τού "λδου. Λεν ήθε- 
»λον άν ήσθένουν νά έλθη ό έφημέριο; τής έ- 
»νορία; απρόσκλητο; νά με προτρέψη νά κατα- 
»λίπω τον κόσμον άνευ λύπης.»

Άοήκε λοιπόν τήν σκέψιν τού ταξειδίου 
τούτου καί έμεινε κεκλεισμ.ένο; έν Παρισίοι; 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τη; έπαναστάσεω;' 
διότι δεν ήτο εϋκολον νά έξελθϊ)' ηρκει κατά 
τόν χρόνον εκείνον νά ζητήστ, τι; διαβατήριο-/ 
ΐνα Οεωρηθή ύποπτο; καί σταλή τούτου έ- 
νεκεν εί; τήν λαιμητόμον. Ό  Κοραή; διηγείται 
ήμϊν δι’ αστείου ύφου; τά; δοκιμασίας, τά; ο
ποίας είχε νά ΰποστή, όπω; λάβη τήν άδειαν 
ν’ αναχώρησή δπου ήθελε·/. 'Γπέφεοε πολύ 
πραγματικοί; κατά τό διάστημα τή; τρομοκρα
τίας' αί έπιστολα1., ά; έγραψε κατά τόν χρό
νον τούτον ούδέν νέον έφερον εϊ; φώ;, έπικ ,ρού- 
σιν δμω; δι’ άμερολήπτου ¡/.αρτυρία; τά υπό 
τής ιστορίας γραφέντα. Ό  Κοραή; δεν ήτο βε- 
βαίω; άνθρωπος των παλαιών αρχών' γεννηθείς 
υπό μετοία; περιστάσεις καί ζών έν ένδεια, τέ- 
κνον χώρας τέω; δούλης, άποσκοπούοη; πρό; 
τήν ελευθερίαν, άνευ φιλοδοξίας πρό; άπόκτη- 
σιν τιμών ή πλούτου, σχεδόν άνευ αναγκών, 
ελεύθερο; από τη; πρώτη; αυτού νεότητο; έκ 
τών παθών, άτινα έξευτελίζουσι καί έκθηλύνουσι 
τού; χαρακτήρα;, είχε παν δ,τι πρέπει νά έχη 
ό αληθή; δημοκράτης, δηλαδή εί; στω'ίκός. ΊΙ 
εναρξι; τή; Γαλλική; έπαναστάσεω; έπλήρωσεν 
αύτόν χαρά;, διό ΰπεστήριξεν ένθέρμ.ω; τά αί
τια αυτής εις τού; συμπατριώτα; του. Βίχεπε· 
ριπλέον μεγάλη·/ σύνεσιν εις τά; κρίσεις του, έ- 
δυσπίστει δε ει; τά; ιδία; αυτού εντυπώσει;, 
καί δεν προελάμβανε τά; αποφάσεις τή; ίστο- I 
ρίας. ’Έγραφε π.χ. μετά τόν θάνατον Λουδοβί
κου τού ΙΣΓ' «Λεν εξετάζω ενταύθα εάν ήτο 
»ένοχος, δπω; σέξιωθή τοιαύτη; ποινή;' τό ζή- 
»τημα τούτο, ανωφελές ήδη, δεν δύναται νά 
»λυθή είμή ϋ.τό τών ξένων εθνών ή υπό τών 
»Γάλλων, ο'ίτινε; θά έλθωσιν δταν μέγα μέρος 
»τή; παρούσης γενεάς έκλίπη. Λί επαναστάσεις 
»δεν δόνανται νά κριθώσιν είμή έν τή ηρεμία 
»τών παθών καί έκ τών [/.ακρών αυτών άπο- 
»τελεσμάτων. ·· Έν τούτοι; έβδελύσσετο τά; ά-

δικίας, τήν βίαν, τήν απιστίαν τών φοβεοών 
τούτων ετών. «Ή ελευθερία, έγραφεν, ώ; καί ή 
»θρησκεία έχει τού; υποκριτάς αυτή; καί τού; 
»θρησκομανείς. » Έγνώριζεν ότι αυτή ή μεγάλη 
λέξι; L h v tte p la  δεν ήτο είςτινα; στιγμάς 
τό προσωπείο·/ τού δεσποτισμού καί έφρι*ΐα 
κατά πάσης καταπιέσεω;.

Ό Κοραή; έγραφε τή δεκάτη Λΰγούστου 
1700" «Εκείνο, τό όποιον σοί λέγω περί τού 
»ai'uaroc είναι άληθέ; κατά γράμμα- πτύω, %- 
»γαθέ φίλε, πάντοτε οσάκις δοκιμάζω πα:* 
»τών ανθρώπων εκείνα; τά; αδικία;, α'ίτινε; μή 
»προβλεπόμεναι υπό τών νόμων άναγκάζοοσι 
»τόν έντιμον άνδρα καί ρωμαλαϊον νά παλαίη 
»διά τών γρόνθων, τόν δ’ έντιμον καί ασθενή 
«νά καταπιέζηται. Δυστυχώ; δι’ έμ.έ ή λέξι; 
»καταπίεσις, ήτις παρά τοΐ; άλλοι; δεν διεγεί- 
»ρει είμή τήν ιδέαν τού πιέζοντσ;, αποβαίνει 
»πηγή ιδεών ποικίλων, έκ τών οποίων ή μία ^  
»κατασπαράσσει πλειότερον τή; άλλη;' διότι 
»άντί νά φαντάζω;/αι ένπάση καταπ.έσει τόν έρ- 
»γάτην αύτή;, ή ασθενή; μου φαντασία δπου 
»βλέπει καταπίεσιν παριστά εί; έμέ παντού 
»Τούρκους' η άνάμ.νησι; τών τίγρεων τούτων μοί 
»υπενθυμίζει τήν πατρίδα μου καί τού; συγγε- 
»νεί;. καί με απελπίζει δταν συλλογίζωμαι ότι 
>δέν θά έπανίδω τού λοιπού αυτούς.»

*Α; προσθέσωμεν δτι ό πτωχό; ελληνιστή; 
είχε νά παλαίση κατά τών δυσχερειών τής συν- 
τηρήσεώ; του' ήτο υπερήφανος καί αγροίκος, δε» 
ήθελε νά ζή έξαρτώμενος από άλλων, ούτε νά 
δανεισθή χρήυ.ατα' έδέχθη έπί τιν« χρόνον τήν 
γενναίαν φιλοξενίαν τού φίλο /του Κλαβιέ, αλλά 
καί ταύτην ενωρίς άπεποιήθη ταραχθείς, διότι 
κατεδικάσθη νά ζή έν τή μοναξία. Δεν είχε γεν- 
νηθή διά νά περιμένη εί; τού; παραθαλάμους, 
ουδέ νά διατριβή εί; τά; αίθούσα;. Έσκέφθη ω
σαύτως νά ¡/.ή δεχθή νά γίνη μέλο; τού Ινστι
τούτου, δπω; αποφυγή τά; επισκέψεις, τά; ό
ποια; ώφειλεν εί; τού; μέλλοντας αυτού συνα
δέλφου;. Άπεποιήθη πολλά; έδρα; διδασκαλία;’ 
ήλθενείς λόγου; ημέραν τινά πρό; τόν ό lloison, 
ό όποίο; συνεβούλευσεν αυτόν νά μή φέρεται το- 
σον άκάμπτω; καί άποτόμω;.

«"Εχω ώ; άρχήν, έγραφεν, δτι έκαστο; δταν 
»αισθάνεται εαυτόν ικανόν εί; τι, ίφείλει να 
»περιμένη νά ζητηθή καί ν’ άποφεύγη παν διά- 
»βημα, τό όποιον δύναται νά Οεωρηθή ώ; ρ*" 
»διουργία.»

Αληθώς είπείν εί; τήν διαγωγήν ταύτην υ
πήρχε·/ έτερόν τι ή μέγα αίσθημα αξιοπρέπεια; 
ο: θεωρούμενοι ώ; αλαζόνες συνήθως είναι άν
θρωποι δειλοί. Ό  Κοραή; έφοβεΐτο τά βλέμ
ματα τών άλλων, οσάκις προσεκολλώντο έπ’ αυ
τού' ίσω; δεν ήθελε προξενήσει μεγάλη·/ έντύ- 
πωσιν έπί τής έδρα; ή έπί τού Ακαδημαϊκού 
βήματος.
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jjjO’ άπαντα τόν βίο·/ του υπήρξε·/ έντιμος' 
js δειλία του εμπόδισε·/ αύτόν νά διάγη εύ- 

εις τόν οίκον τών άλλων. « Είμαι πτω 
*5. εγροεφ-εν, αλλά δεν λυπούμαι ποσώς διά 

»τούτο' μέ ταράσσει όμως καί μέ καταβάλλει 
ί φόβο; μή ό πτωχεία άφκιρέση απ’ έμού τήν 

/Ελευθερία·». Δεν εύχομαι εί: τού; έχθοού; μου 
»άλλο κακόν είμή νά ζήσωσιν εί; ξένον οίκον 
,ί,Ρ ολου αυτών ιού βίου' εί; εκείνου; δ’ έκ 
»τών φίλων, οΐτινε; εΰρίσκουσι τό τοιούτον ά- 
ιίιάφορον, εύχομαι νά εΰρεθώσιν εί; παρομ.οίαν 
ιθέσιν έπί δεκαπέντε μόνον ημέρα;.»

Έν τούτοι: είχεν ανάγκην νά συντηρήση εαυ
τόν' είργαζετο διά τού; βιβλιοπώλας καί δεν 
έίύνατο νά προτφίρνι εί; αύτού; είμή'Ελληνικά, 
αρό; τά όποια Ομως δέν ήσθάνοντο τότε άγά- 
τιην καί δεν ένηγκαλίζοντο τούς άσχολουμ.ένου; 
irspi αύτά ώ; έπί τών χρόνων τού Βαδίου. Ή 
ίϊανάστασις υπήρξε λίαν καταστρεπτική διά 
τού; πλούσιοι; καί τού; λογίους, οιτινε; διήρ- 

■νοντο καί ίμίρα; άνευ τροφή;. Ό Κοραή; βε· 
Εαιοϊ δ,τι έλέχθη περί τών χρόνων τούτων τών 
ονμφορών, καθ’ ου; ή ένδεια συνήθως προπα- 
pwxp/άζετο, καί καθ’ ου; ή πείνα έπί γονίμων 
ετών έπλήρου τά βαλάντια τών μετερχομένων 
τά μονοπώλια. Μία λυχνία έκ κηρού έτιμάτο 
55 φράγκα ή λίτρα, £·/ κάρρον ξύλων 800 φρ , 
I» ζεύγο; υποδημάτων 300 φρ., έπλήοωνον δέ 
i φράγκα τό πλύσιμον ενό; υποκαμίσου.

! '0 Κοραή; έγραφε τή πρώτη ’Απριλίου 1777’ 
«Στερούμαι έν-ελώ; έ-δυμάτων, άσπρορρούχων 

» κ α ί  άπειρων άλλων χρησίμων πραγμάτων διά 
*τήν συντήρησίν μου' παραλείπω δτι όεν ήΐυνή- 
*ίην έτι ν’ αναπληρώσω βιβλία τινά απαραίτητα 

» ί ιά  τήν εργασίαν μου. τά όποια ήναγκάσθην 
»νά πωλήσω όταν ό άρτο; έτιματο 40 φρ. ή 
»λίτρα. 'Μ κατάστασις τή; υγείας μου απαιτεί 
•πλήν τών φαρμάκων τροφήν ΰγιεινοτέραν καί 
κάλλιον παοεσκε ιασμένην εκείνης, τή; όποία; 
ναγκάζο;. at νά κάμ οι χρήσιν. » Έν τούτοι; τήν 
ερηφάνειαν αυευυ δεν έξηυτέλισε, δεν έτεινε 

τήν χεϊρα καίτοι δε είχεν έξασθενή,σει έκ των 
βτερήσεων καί τή; άσθενείας, δεν ήθελε ν’ ά- 

θάνη έκ λύπης. «Είναι άνανδρο·/, έλεγε, τό 
οιούτον, κατά βαθμ,όν τινα μόνον διχφέρον 

"τής ανανδρία; τών αύτοκτονούνΤΕον.» Τουναν
τίον ειργάσθη άνευ αναψυχή; ολίγον έξ άνάγ- 
**;, κυρίω; όμως διά τήν άναγέννησιν τή; Ελ
λάδος. "Οπω; δμ.ω; φΟάσϊ) εί; τόν σκοπόν τού
τον, ώς κάλλιστα είπεν εί; τών βιογράφων του, 
ο Κ. Δε-Σίννερ, έχρειάζοντο τρία τινά'νά κα
τάδειξη εί; τού; "Ελληνα; τήν πολιτικήν αυτών 
θέσιν, καί ταύτην νά καταστήση γνωστήν εί; 
τά λοιπά έθνη, νά υπόδειξη εί; αύτού; πρωτό
τυπα γλώσοη; καί ιδεών κατ’ έκλογην έκ των 
κλασσικών συγγραφέων, τέλο; νά προσπαθήση 
ν* βελτίωση τήν δημώδη αύτών διάλεκτον, νά

καθαοίση έξ όλων τών βαρβαρικών ιδιωτισμών 
μεθ’ών ήτο μεμιγμ.ένη καί νά θεμελιώση αυτήν 
έπί βάσεων, άλλά βάσεο/ν ιστορικών. Ό Κοραή; 
λοιπόν υπήρξε συγγραφεύ; πολιτικός, έκδοτη; 
κλασσικών συγγραφέων καί νομοθέτη; τή; νέα; 
γλώσση;' όλον αύτού τό έργον συνοψίζεται εί; 
τά; λέξεις ταύτας. Ούδεμία χροιά φιλοδοξία; 
αναφαίνεται εί; άπαντα αύτού τόν βίον. Έπί 
τή; Ύπατεία; καί τή; Αυτοκρατορία; άνενδότω; 
άπεποιήθη τά δώρα τού Άρταξέρξου’ δταν ό 
Βοναπάρτης, διά τόν όποϊον μετέφρασε τόν 
Στράβωνα, ήθέλησεν εί; τόν έτήσιον αύτοϋ μι
σθόν νά πρόσθεση ισόβιον εισόδημα, ό Κοραή; 
δεν έδέχθη τήν προσθήκην, άπεποιήθη δε ύστε
ρον καί τόν μισθόν. Όταν τό 1808 ό Κ. Ψιρ- 
μϊνος Διδότο; έζήτησε παρ’ αύτού νά διδάξη 
τόν υιόν του τήν Ελληνικήν προσφέρων αμοιβήν 
χρηματικήν, ό Κοραή; άπήντησεν άπλώ;,

«Μετά μεγάλη; χαρά; συναινώ δπω; ό υιός 
»σας έρχεται παρ’έμ.οί καθ’ έκάστην πλήν τής 
»Παρασκευή; καί Κυριακής, τόν μέν χειμώνα άπό 
»τής 8 '.: ώρας μέχρι μεσημβρίας, τό δέ θέρος 
»άπό τήν 7Γι* μέχρι τή; II ύ» ή καί μέχρι τή; 
»μεσημβρία;, εάν συρ.οή νά έχω ανάγκην τινά 
»αύτού καί έάν αύτό; ούτος βέλη. . . .  . · .

»’Εάν έπιθυμήτε, κύριε, ή ΰμετέρα προσφορά 
»ν’ άποβή άληθώ; άγαθή ΰπερ τού υιού σα; καί 
»υπέρ έμού, πρέπει ν’ άπογυμ-νώσητε αύτήν παν- 
»τό; συμφέροντος. ’Εγώ ούτε δίδω, ούτε δέχομαι 
»χρήματα, θά πληρώσω τόν νέον Διδότον μετά- 
“δίδων αύιώ ο.τι γνωρίζω μετά τή; αύτή;ςΌΒ- 
»γής, ή; τυγχάνει παρά τών άφίων αύτού γο
βνέων' ό δε νέο; Διδότο; τό καθ’εαυτόν θά πλη- 
»οώση άρκούντω; τόν Κοραήν, έάν πρό; αυτόν 
»φέρεται εύπειθώ; δπω; καί πρό; τόν ϊδιον πα- 
»τέρα..........

»’Ιδού, κύριε, ό πρώτο; τών ορων, ίν ένόμισα 
»άρμ.όδιον νά υποβάλω πρό; άποδοχήν τή; 
«προσφορά; σα;' ελπίζω δτι δέν θ’άπαρέση εί; 
“όμά;, ούδέ εί; τόν υιόν σα;'. . . .»

Ό Κοραή; δεν έσκέπτετο είμή περί τής πα- 
τρίδο; του τής 'Ελλάδος' ώνειροπόλει δι’αύτήν 
μέλλον άξιον τού παρελθόντος, καί διά τούτο 
έπεχείρησε ν’ άναστήση τήν γλώσσαν καί τήν 
φιλολογίαν τών άρχαίων Αθηνών. Διά τή; ε
πιστήμη; ήγωνίζετο μ.όνον νά καταβάλη τούς 
Τούρκους. Παρηκολούθει εί; τά; περιπετεία; τού 
άγώνο;' καί όταν ό Σέριδαν, εί; τών πρώτων 
έν τώ Κοινοβουλίω, διεκήρυξεν δτι ήτο αίσχος 
εί; τού; "Αγγλου; νά παρεμβάλλωσι προσκόμ
ματα εί; τήν έλευθερίαν έθνους, δυναμένου έτι 
νά παραγάγη Δημοσθένει;, ό Κοραή; έξ ένθου- 
σιασμού καταληφθείς καί εύγνωμοσύνης έγραψε·/ 
εύγλωττον έπιστολήν εις τόν ρήτορα "Αγγλον. 
Άλλ’ έπαναλαμβάνομεν, δεν -ήθελε νά προσφέρη

1 "Ορ* τήν Ιπ ισ ιο λ ή ν  τ ιύ ττ ,ν  όλό*).τ·,οον ϊν  άριθ. 43 
τή ; Έ  s  τ ί a  ;.



μένων 'Ελλήνων. Οί άγωνιζόμενοι όμως δέν διω- 
κούντο ύπ’ αύτού, ούδ’ οί αρχηγοί των ένήργουν 
κατά τά; συμβουλά; τον. Όταν ή Έληνική έ- 
πανάστασι; έξερράγη τώ Ι 8 άΙ ο Κόραν1,;, ό jjlvj 
άναμένων τόσον τ αχεί αν τήν έκρηξιν, σννετκ - 
ράχθη βαθέως, Πώς έχαιρέτισε τήν άναγέννη- 
civ τή; 'Ελλάδος, τήν όποιαν προ τοσούτου 
χρόνου έπεκαλεΐτο έκ πάση; ψυχή; ; ά; ση · 
μειώσωμεν καλώ; το γεγονός τούτο, δπερ εί- 
κονίζει τον άνδρα" έδημοσίευσε τά Π ο .Ι ιτ ιχ ά  του  
’Λ ρ ισ το τέ .Ιο υ ς .

Άπέθανεν έν Παρισίοις τή Gü ’Απριλίου 1833 
εν ήλικία 83 ετών, μεϊον -I I ημερών Ιδού 
τό έπιτύμβιον (τό δεύτερον', τό συντεθέν παρ’ 
αύτοΰ έλληνιστί, καί χζραχθέν επ', τού τάφου 
τον έν τώ κοιμητηρίω τον .Mont-Parnassa" 

Λοιμα·,τιο< Κορατ,;
\·.ο;

Ί 'π ο  ξενην μεν 
Ισκ ôt ση ονναντ, μ' ΕλΧβοι 

Π ε τ ιλ ο μ εν τ ,ν  γην 
Τ ω ν  ΙΙαρισ ιω ν 

Κείμαι.
A. Mummhkb!.

Ή έπομένη διατριβή έγράφη ν.ατ' αΐιηαιν ί,μΟν όπδ 
τοΟ κ. Γ. Ιίχντχζίίου, έπί τετραετίαν ατουδαναντο; 
έν Γερμανία τήν εβραϊκήν γλίΐυααν και φιλολογίαν, έν 
έτει δέ 18*6 έκοόααντο; αξιααηούδαστον μονογραφίαν 
υπό τόν τίτλον ; 11ερί τιΰν διαφόρων εΐδων τον έινμο- 
λογεΤν έν ταΐ; ΣημιτικαΤ; γλώσ*α ; και ίδι'ω; έν τ7, 
Έδραϊκ?,. 2 . τ. Α.

Γενικά τινα
ΠΚΡΙ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΙΙΣ ΓΛΩΣΣΙΙΣ

Ή Εβραϊκή γλώσσα κατατάσσεται ύ.τό τών 
γλωσσολόγων μεταξύ εκείνων τών γλωσσών, 
αΐτινε; τό πάλαι μέν Ά χ α τ ο .Ι ιχ α Ι  εκαλούντο, 
άπό δε τή; άρχής τής παρούσα; έκατονταετηρί· 
δο; Σ η μ α ιχ α 'ι γλώσσα·, καλούνται, έκ τού Σήμ, 
τού υιού τού Νώε" διότι τά πλειστα έθνη τά έκ 
τοΰεθνάρχον τούτον καταγόμενα ώμίλοννγλώσ- ί 
σα; εί; μίαν καί τήν αυτήν γλωσσικήν οικογέ
νειαν αναγόμενα; Καί είναι μεν αί γλώσσα·, αύ- 
ται μετά τών διαλέκτων αυτών πολυάριθμοι, 
άλλ’ έκτο; τή; έβραϊκή; άξιομνημ-όνευτο; είναι 
ή ’Λ ρ α ι/α ϊχ η , ή κοινώ; Χ α .Ιΰα ΐχ? ) όνσμαζομένη, 
καί ή ’Αραβική.

ΊΙ Εβραϊκή, ή αποκλειστική τών υιών τού 
Ισραήλ γλώσσα, έζησε μακρόν βίον άπύ χρόνων 
προϊστορικών μέχρι τή; δεντέρα; προ Χριστού 
έκατ. καί έλαλεΐτο έν Παλαιστίνη, έν τή μικρά 
εκείνη τ?,; Συρία; γωνία, η τι; δμ»; ένεκα πολ- 
λ.ών καί σπουδαιοτάτων γεγονότων μεγίστην 
σημασίαν έν τή Ιστορία έλαβε. Κατά τήν μα
κράν ταύτην έποχήν κατελιπεν ήμίν ή γλώσσα 
αντη σπουδαιότατα συγγράμματα, χ ο η ιτ ιχ ά ,

άναφερόμενα σχεδόν πάντα εί; τήν τού θιοδ 
λατρείαν καί ¡σ το ρ ιχά , άτινα άναφέρουσι μή, 
ίδίω; εκείνα τά γεγονότα, δσα άποδεικνύου« 
τήν ιδιαιτέραν τού Θεού εύνοιαν πρό; τόν εκλε
κτόν αυτού λαόν τού ’Ισραήλ, ένέχονσιν δμ«- 
καί σημειώσει; τινά; περί τή; άρχαιοτάτη; (. 
στορία; καί άλλων εθνών, αΐτινε; είναι μεγ(. 
στη; σπουδαιότητο; διά τήν έθνολογίαν. Μετ« 
τήν δευτέραν δε π. X. έκατ. ήρξατο ή γλώσσα 
αύτη υποχωρούσα εί; τήν αδελφήν αυτή; τήν 
Άραμαΐκήν, ήτι; τότε ήν ή δεσπόζουσα γλώσσα 
τού πρό; δυσμά; Περσικού κράτους, έπί Χριστού 
Οε ή κοινή γλώσσα πάση; τής Παλαιστίνη- κα
τέστη. Πασαι λοιπόν ai λέξει; αί έν τοϊ; Εύαγ- 
γελίοι; ώ; Έβραϊκαί άναφερόμεναι, ώ; Ήλί, ήλί 
λαμά σεβαχθανί, Γολγοθά, καί αί λοιπαί είναι 
άραμαίκαί" διό είκάζουσί τινες, δτι ό Χριστός 
καί ο: μαθηταί αυτού ώμίλουν άραμαϊστί (¡δε 
Max-Miillar, I.ec!ures of lliescience oflau- 
g 11 ages, σελ. 330, \oI. I.) Πρέπει δε νά ση- 
μειώσωμεν, δτι εί καί ή Εβραϊκή έπαυσε λαλου
μένη, ουδέποτε δμως έλειψαν έβραΐοι λ.όγιοι 
μεταχειριζόμενοι έν τή συγγραφή τών βιβλίων 
αυτών τήν πάτριον γλώσσαν, ώς καί μέχρι τού 
νύν γίνεται ίδιοι; έν Γερμανία, ένθα ούχί μό
νον συγγράμματα, αλλά καί εφημερίδες έβραϊ- 
και ύπό τών ’Ιουδαίων έκδίδονται. ’Αλλά καί τό 
έςή; δέν πρέπει νά παραλείψωμεν, δτι η γλώσσα 
τή; νεωτέρα; εβραϊκή; φιλολογία; πολύ ύστερο! 
εκείνη; τή; έν τοϊ; κλασσικοί; συγγράμμασι 
τού εβραϊκού κανόνο; άπαντώση;. Έκλιπούση; 
λοιπόν τή; Εβραϊκή; έκ τή; κοινή; χρήσεως 
κατέστη έπαισθητή ή ανάγκη τή; έν τοϊ; σχο
λείο·.; έκμαθήσεω; τή; γλώσση; ταύτη; πρό; κα- 
τανόησιν τών ιερών τών Εβραίων βιβλίων. Καί 
κατ’ άρχάς μέχρι τής Γ μ. X. έκατ. έγένετο 
ή σπουδή αύτη άνευ τινός συστήματος αλλά 
διά πρακτική; τών λογιών ’Ιουδαίων διδασκα
λία;, βοηθουμένη; διά τών Ελληνικών καί τών 
Συριακών τή; Παλαιέ; Διαθήκη; μεταφράσεων 
καί τών σημειώσεων, ά; οί 'Ραββϊνοι έν τοϊ; 
βιολίοι; αύτών συνέγραφον πρό; έςήγησιν τών 
δύσκολων τή; Γραφή; χωρίων. Κατά τήν περίο
δον ταύτην ολίγοι τών Χριστιανών θεολόγων 
ήσχολοίντο περί τήν Εβραϊκήν γλώσσαν" διότι 
ούση; ανέκαθεν έν χρήσει έν τή χριστιανική ’Εκ
κλησία τή; μεταφράσεω; τών Έβδομήκοντα, όεν 
ήσθάνοντο ούτοι τήν ανάγκην τής σπουδή; 
πρωτοτύπου τών Γραφών γλώσση;. Έκ τών πα
τέρων τή; ’Εκκλησία; μόνον ό ’Ωριγένης καί ο 
Ιερώνυμο; έσπούδασαν όπωσούν τήν γλώσσαν 
ταύτην, προσέτι δε καί έκ τών Γνω7 ΐκών τινε;,

1. Ο! Γνωστικό' ϊ,σκ/ /οιντιανοί αιρετικοί κατ'* ν»* 
3ιϋτιρον μ. αιώνα άαμάσαντετ, τών οποίων τό °P5" 
οκιντικόν οίκοοόαη ι α ήτο μίγμα τού ΝεοπλατωνιομοΟ ** 
τών ανατολικών Ορρ,οκενμάτων τοΟ ΙΙαρσισμοΟ, δηλ. »*' 
τή; ’Ιουδαϊκή; μυστική; βεο/.ογία;. Ίδδ Λοκϊμιον 
Ιστορία; τοΟ Α. Αιομηδου; Κυριάκου, σελ. 47.

εί; τήν πατρίδα του παρά μ,όνον υπηρεσία; 
φιλολογικά; ή ποιητικά;. Συνέθεσεν ύμνον, δ- 
στι; κατέστη ί  Μασσαλιωτικό; τών άγωνιζο-

5SS Ε Σ Τ Ι Α Ε  Σ  "Γ I Λ 5 8 3

βλ’οί τελευταίοι ούτοι έζήτουνέν τή Εβραϊκή 
Uvov λέξει; μαγικά; διά φυλακτήρια καί φω- 
À;άσημου; δΓ έπωδά; καί μυστικά; ερμηνεία;.

οσημείωτον δέ κατά τήν περίοδον ταύ- 
„V five, δτι ή Εβραϊκή ένεκα τή; άποδιδομέ- 
¡rt{ σημασία; εί; τά συγγράμματα τή; Π. Λ·.α- 
|Η*η; τοιαύτην σημασίαν έλαβεν, ώστε οΰχί 

γλώσσα άγια (Έβρ. λασχών άκόδεσχ) 
ήθη, άλλά καί ώ; ή άρχαιοτάτη καί μήτηρ 
Ιών τών γλωσσών παρά τών Ί’αββίνων έ- 
ήθη, οΐτινε; μάλιστα έπειράθησαν νά άπο- 
•ωσιν αληθή τήν ιδέαν αύτών ταύτην διά τι-

ίποία; τά γράμ;. 
jouîiv. Έπί τού προκειμένου λ. χ. Ιρμ.ηνεύον- 
ts; oí 'Ραββϊνοι τό χωρίο ν τή; Γενέσεω; I l ,  I , 
ιΚα! ήν πάσα ή γή χείλος έν καί φωνή μία πζ- 
γ,ί» έςήγαγον, δ τ ι  ή κοινή αύτη γλώσσα, ή πρό 
τη; εν Βαβνλώνι γενομένη; συγχύσεω; τών γλιοσ- 
CMV παρά πάντων λαλουμ.ένη, ήτο ή Εβραϊκή" 
Ι ιό τ ι  κατ’αυτού; ή λέςι; χεϊλο; είνε ταυτόση- 
|̂ 4; καί τό λασχών, γλώσσαν σημ.αΐνον, ή δέ λέ-

U;« ω; άκόδεσχ, άγία σημαινούσης, καί επειδή 
ί Εβραϊκή άγια γλώσσα (λασχών άκόδεσχ) 
**ρ’ αύτών έπονομάζεται, άρα τό χεϊλο; έν ση
μαίνει τήν εβραϊκήν. 1 Τήν ιδέαν ταύτην τών 
Ταβοίνων παρεδέχθησαν καί οί Χριστιανοί θεο- 
λόγο·., ώ; τούτο καταφαίνεται έκ τινων χωρίων 
τού Ώοιγένου; καί τού Ιερωνύμου, άτινα ό Max. 
¡Müller έυ τώ ήδη μ.νημονευθέντι αύτοϋ συγ- 
γράμματι, Vol. I, σελ. 153, αναφέρει.
Ρ ’Από δέ τή; δεκάτη; μ. X. έκατ. αρχεται 
ί συστηματικωτέρα τή; 'Εβραϊκή; γλώσση; 
»τονδή, οπότε έτέθησαν καίαί βάσει; τή; γραυ.-

ετολογία; καί λεξικογραφία;. Πρό; τούτο ε- 
«ν αφορμήν ό κατ’ έκεϊνον τόν χρόνον άκ- 

μάζιον αραβικό; πολιτισμό; καί ή καταπληκτική

  προυδοχων
θ'·1 τή; Ιλιϋυΐω; »Ιτοϋ άπίδί:;ι πάν-οτι τόν ϊλλω; 

ιννουν τούτον τρόπον του ϊρμ.,νιύίΐν .1 τ £ ρ ο ύ μ : ν ο ν πάον,ς 
ί δ1'1;. ΙΙχραλείπων sv:xr.Ó» πολλού; χχτχ δ’.χφόρου;

**"' : ή. ι. i π’ ε * / i τ ! τών ήυιρών. ■

τώ οντι πρόοδο; αυτού εί; τά; τέχνα; καί έπι- 
στήμα;, διά τά; όποια; διδάσκαλο; τού νέου 
πολιτισμού έγένετο" ίδίω; δέ ή πρωτότυπο; καί 
αμίμητο: αύτού γραμματική τέχνη, ένθα λαμ.- 
πρότατα καταφαίνεται ή λεπτότη; τού αραβι
κού πνεύμ.ατο; καί έξ ή; οί Έβραϊοι λόγιοι τή; 
έποχή; εκείνη; πολλά έδανείσθησαν έν τή ανα
λύσει τής γλώσση; αύτών, διό ι ούτοι έλάμ- 
βανον πάντε; αραβικήν παιδείαν, άοού μ.άλις·« 
καί τήν ’Αραβικήν ώ; γλώσσαν των υιοθέτησαν 
άντί τή; Άραμαϊκή;, ήν μέχρι τούδε έν τή 
συγγραφή καί τή πρό; άλλήλου; αναστροφή αυ
τών μετεχειρίζοντο. Καί κατά τήν έποχήν ταύ
την ή γνώσι; τή; Εβραϊκή; ήτο αποκλειστική 
κληρονομ.ία τών Εβραίων, καί έάν τινε; Χρι
στιανοί έγνώριζον τήν γλώσσαν ταύτην ήσαν ή 
έξ Εβραίων προσήλυτοι ή υιοί προσήλυτων. Μό
νον τό τάγμα τών Δομινικανών ένεκα πολεμι
κών κατά τών Εβραίων λόγων έσχε μερικού; 
άνδρα; διακρινομένου; διά τά; πεοί τήν Εβραϊ
κήν γνώσεις αύτών. ’Από δέ τή; I >' έκατ. έ
γένετο ή σπουδή τή; Εβραϊκή; μεταξύ τών Χρι
στιανών έτι γενικωτέρ* καί καρποφορωτέρα, 
ενώ αί τών 'Ραββίνων σχολαί ήρχισαν παρακμά- 
ζουσαι. Εί; τούτο συνετέλεσε πρώτον μεν ή κατά 
τόν χρόνον τούτον άναπτυσσομένη έρευνα τών 
λογίων, οΐτινε; εί; πάντα; τού; θησαυρού; τής 
άρχαιότητο; ήθελον νά είσδύσωσι καί τά; 
γνώσεις αύτών έξ αύτών τών πηγών νά άρύων- 
ται, δεύτερον δέ ή έπί τού Λουθήρου κατά τής 
'Ρωμαϊκής Εκκλησίας γενομένη διαμαρτύρησις, 
ήτι; μεγίστην σημαντικότητα εί; τά; Γραφά; 
εδωκε καί ίδίω; εί; τό πρωτότυπον, έξ οϋ ό άρ- 
χηγό; τής διαμαρτυρήσεω; ταύτη; Λούθηρος τήν 
γερμανικήν μετάφρασιν έκαμε. Καί κατ’ άρχάς 
οί διδάσκαλοι τή; νέα; ταύτη; γενεά; τών έ- 
βοαιολόγων ήσαν, ώς είκό;, ο! Ίουδαϊοι. Καί 
πρό; έκμάθησιν τή; Εερά; ταύτη; γλώσση; έ
πρεπε τότε νά κάμη τι; μακρά; οδοιπορίας, νά 
—ροσκολληθή πρό; τινα 'Ραββϊνον, ούτινο; τού; 
λόγου; ώ; χρησμού; ήκουε καί τά μαθήματα 
μέ χρυσόν έπλήρονε. Καί ένώ σήμερον διά τή; 
επιστημονική; μεθόδου καί τών πολλών βοηθη
μάτων πασαι αί δυσκολία·, εί; έκμάθησιν τή; 
γλώσση; ταύτη; έκ τού μέσου -ήρθησαν, κατ’ έ- 
κεϊνον τόν χρόνον ή σπουδή τή; Εβραϊκή; ήτο 
τόσον δυσχερή;, ¿ίστε πολλοί τών τότε λογίων 
μεγαλαυχουσιν έπί τοϊ; ήρωϊκοϊ; κόποι;, ου; 
κατέοάλλον, έ&); οτου κατορθώσωσιν, 'ίνα έν- 
νοώσι τά; Γραφά; εί; τό πρωτότυπον. Τών λο- 
γίων τούτων οί πλεΐστοι ήσαν τέκνα τή; Γερμα
νία;, τή; χώρα; εκείνη;, έν γ, αί τέχναι καί αί 
έπιστήμαι αείποτε άόκνους θεράποντα; εύρον, 
ενώ έν τή 'Ρωμαϊκή Εκκλησία ολίγοι τό πα
ράδειγμα έκείνων έμιμούντο" δ.ιότι ό κλήρο; 
τή; Εκκλησία: ταύτη; έθεώρε: ώ; σχισματικού; 
τού: πεοί τήν σπουδήν τής γλώσση; ταύτη;
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άσχολουμένου;' όγερμανός G eseni«s,ä περί τάς 
άρχάς τή; «χρούσης έχατ. άκμάσχς, άναφέρει τά 
έ'ής εν τώ συγγράμματι αΰτού GescIlicIUe 
der hebräischen Sprache (Ιστορία τή; Έ 
βραϊχής γλώσσης), σελ. 106, κτινα μεταφέρο- 
μεν ενταύθα, ώ; χαρχχτηρίζοντχ λαμπρώ; τήν 
πχχυλωτάτην άμάθειχν τού /.λήρον τής 'Ρωυ.χϊ- 
κής Εκκλησίας κατ’ εκείνην τήν εποχήν’ «“Ιίδη 
περί τά μέσα τή; 17' εκχτ. ό Gorn. Iteres- 
bach (Orat. delaudibus ütterar. Graec. Γ.
2 (ij, ήκουσεν ιεροκήρυκα άπό τού άμβωνος τά 
έξης λέγοντζ’

" Πχρουσιαζουσιν ήμϊννέχντινχ γλώσσαν'Ελ
ληνικήν ονομαζομένη·/’ άτι» τχύτη; πρέπει τις 
νά φυλάττηται, διότι δίδει αιτίας εις αιρέσεις. 
Ενιαχού εχοοσι καί βιβλίον έν τή γλώσση 
ταύτη γεγραμμένον' το βιβλίον τούτο γέμει έ- 
χιδνών. Καί άλλη τις γλώσσα θέλει νά άνα- 
κύψη, ή Εβραϊκή' οί ταύτην σπουδάζοντες γί
νονται ’Ιουδαίοι.» Έξχκολουθών δε ό Gosentus 
λέγει, δτι καί έν τή έν Τριδέντω συνόδω όμοιαι 
φωναί ήκούσθησαν.

’Εν Γερμανία, ένθα, ώς ανωτέρω είπομε·/, 
πολλοί λόγιοι περί τήν Εβραϊκήν ήσχολούντο, 
άνεφάνη καί ό διασημότατος έκείνο; άνήρ, δ 
κηδεμών καί επιστήθιος τού Μελάγχθονο; φί
λος Iteuclllin. όστις ένεκα τών ποικιλωτά- 
των αΰτού γνώσεων μέγα όνομα έν τή έπι 
στήμη έκτήσατο καί ώς συγγραψας τήν πρώ 
την Εβραϊκήν γραμματικήν δια τού; χριστια
νού; «ΙΙατήο τή; Εβραϊκή; γραμματική; κα
λείται»' ό μέγα; δμω; οότο; άνήρ ώφειλεν έ 
νεκα τών περί τήν Εβραϊκήν σπουδών αΰτού 
ως αιρετικός νά κηρυχθή κχί νά καταόιω/Οή 
παρά τής ά .Ια ΐθ ά σ ζο υ  ρωμαϊκής ’Εκκλησίας. 
Έκτος τού Keuclllin ήκμασανμετά ταύτα πολ
λοί διάσημοι Έβρχιολόγοι, ο'ίτινε; διά τών συγ
γραμμάτων αυτών -ιας έρευνας έν τή Γραφή Ιτι 
μάλλον έτελειοποίησαν, άλλά τούτων τά ονό
ματα παραλείπομεν μή θέλοντε; νά έπιβαρύ- 
νωμεν τήν μνήμην τών αναγνωστών τή; Έ -  
ο ζ ία ς  διά τή; αναγραφής σειράς όνομάτων. 
"Ο,τι δέ άςιοσημείωτον κατά τήν περίοδον ταύ
την έχομεν νά άναφέρωμεν είνε, βτι πολλοί 
λόγιοι κατά τήν έποχήν ταύτην, παραδεχόμενοι 
δτι ή Εβραϊκή η το ή αρχαιότατη καί ή μήτηρ 
πασών τών γλωσσών, ήσχολήθησαν νά άποδεί- 
ςωσιν άληθή τήν ιδέα·, των ταύτην, συγγράψχν- 
τες πολλά έτυμολογικά συγγράμματα, δι’ ών 
έπειρώντο διά παντοίων μηχανικών καί βεβια - 
σμένων τρόπων τάς λέξεις τών διαφόρων γλωσ
σών έκ τής Εβραϊκή; νά έτυυ.ολογήσωσι.

Τινε; μάλιστα, ώ; ό Γάλλος Gilicliard, διι- 
σχυρίζοντο δτι επειδή οί Εβραίοι έγραφον έκ 
δεξιών πρός τά αριστερά, οι δέ "Ελληνες καί τά 
άλλα έθνη έξ αριστερών πρός τά δεξιά, δύνατχί j 
τι; απλώς άναγινώσκων τά; λέξεις τών διχφό- I

ρων άλλων έκ δεξιών πρό; τά αριστερά τήν £. 
βρχίκήν αυτών καταγωγήν νά εύρη. Ή 
αυτη περί τή; Εβραϊκή; ώς μητρό; -*,ώϊ 
τών γλωσσών έπεκράτησε μέχρι τή; εποχής -0- 
¿νομαστοτάτου τών φιλοσόφων Gcibniz, g*-,. 
πρώτο; συστηματικά»; καί αποτελεσματική- 
τήν ιδίαν ταύτην κατεπολέμησε καταβι?ά5ϊ, 
τήν γλώσσαν ταύτην έκ τού ύψους εις 3  ή *. 
γαν εΰσέβεια τών πρό αΰτού λογίων είχεν άν*. 
ναοιβάσει. Άλλ’ ό πόλεμος οΰτος τού Leibaiz 
δεν άπεθάρρυνε τούς σοφούς εις τήν καλλιέρ
γειαν τών Εβραϊκών γραμμάτων' άπ’ έναντία; 
μάλιστα μετ’ αΰτόν ήκμασαν οί διασηαότατοι 
τών Έοραιολόγων. Έκτοίτων μνημ,ονεύομεν εν
ταύθα τών εξής τριών' διότι ούτοι είνε οί άνο- 
ψώσαντε; τήν Εβραϊκή» φιλολογίαν εις βαθμόν 
επιστήμη; καί οί άποχωρήσαντε; αΰτήν άπό 
τής θεολογίας, τής όποιας ή φιλολογία αύτη 
μέχρι τούδε ώ; παράρτημα έθεωρείτο. Τών τριών 
τούτων πρώτο; εί/ε ό όλλανδό; AlljTl Scliul- 
te.is, ό κατά τά μέσα τή; ΙΗ' έκατ. άκμασα; 
καί τιμώμενος ό»; αρχηγός Σχολή; 'Ολλανδικής 
ονομάζομε-»/,; καί άκμαζ'ΐύση; τότε έν τοίς II*- 
νεπιστημίοι; τών Κάτω Χωρών, ένθα τά τεμένη 
ταύτα τών Μουσών διέπρεπον τότε καί εις τήν 
Ελληνικήν και »λατινικήν φιλολογίαν- δεύτερο; 
τούτων είνε ό πρό ο Λίγον μνημονευθεί; >eöB- 
niu.s, δστι; δια τα; έμβριθεστάτας αΰτού συγ
γραφής ούχί μόνον ώ; αρχηγό; ¿τέρας Σχολή; 
είσετι έν Γερμανία άκμαζούσης τιμάται, άλλά 
καί πατήρ τή; 'Εβραϊκή; γλώσσης ονομάζεται. 
ΙΙάντα; δμω; τούτους υπερέβαλλε-/ ό Γερμανός 
E w ald , δστι; διά πλείστα; καί σπουδαιότατα; 
αΰτού συγγραφής χαλκένδερο; καλείται. Έ* 
τών εμβριθών λοιπόν συγγραφών τών άνδρών 
τούτων άπεδείχθη, δτι εί και ή Εβραϊκή δεν 
είνε ή μήτηρ τών άλλων γλωσσών, είνε δμω; 
μία τών xp/αιοτάτων Ώς κεκτημένη δε τον 
καθαρότερο·/ καί έντελέστερον τύπον πασών τών 
γλωσσών, τών εις τήν σημιτικήν γλωσσικήν 
οικογένειαν άναγομένων, τίθεται έν τή αυτή 
βαβμίδι, ήν κατέχει καί ή Σανσκριτική μεταςυ 
τών Ίνδοευρωπαϊκών ή Άρίων λεγομένων γλωσ
σών. Ώ; κεκτημένη δε φιλολογίαν ού τήν τυ- 
χούσαν διδάσκεται έν πάσ: τοϊς ΙΙα/επιστημίο·.; 
τής Εΰρώπη;' έν Γερμανία μάλιστα δέν υπάρ
χει γυμνάσιου οΰδε ιερατική σχολή, ένθα η 
γλώσσα αυτη δεν διδάσκεται παραλλήλω;πρός 
τήν 'Ελληνικήν καί Λατινικήν γλώσσαν.

Οί "Αραβες εχουσι πχτοοπαράδοτον καί θρη
σκευτικήν εντολήν τον πολλαπλασιασμόν **· 
τήν διατήρησιν τών δένδρων. Κατ’ αΰτούς 
δστις φυτεύση δένδρον θεωρείται εΰεργετης 
τή; άνΟρωπότητος, καθώς καί δστι; τό φΟείρή 
φονεύς.
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Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ
•καί ό βασιλεύς τού ‘νδιτώ.

(Έκ τοΟ γαλλιχοΟ).
,;1-. Έν ίτει 1796 υπήρχεν έν τινι οικία τή; Μασ- 
ι*λίας Νορμανδό; τι; θυρωρός, ράπτη; τό έπάγ- 
γελμ.α, δστις εψαλλεν δλην τήν ημέραν διορΜ- 

τάς περισ/.ελίδας τών πελατών του, ή δε 
σύζυγό; του έπώλει οπτά γεώμηλα εις τούς γεί*

| »$νϊ; καταναλωτή;, τούς Οεο»ρούντα; τότε τον 
ίιτον ¿»ς πολυτέλειαν μεγάλην.

* » » « .  .  «.  Υ  „  V  /Μεταςυ των πελατών του συ,υγικου ςευγου; 
1ι£κρίν£-το οικογένεια Κορσικανή πρό ολίγου με- 
-ιναστεύσασα έν Γαλλία, ήτις έπορίζετο έκ τού 

| νορμανδικού τούτου μαγειρείου τά πρός συμ.πλή- 
ρωσιν τού υπό τής μασσαλιωτιχής κοινότητος 

| γορηγουμένου άνεπαρκοΟ; σιτηρεσίου.
ΜατΟία: ό θυρωρό; καί ή άξιότιμο; αΰτού σύ- 

| ζ υ γ ο ;  εΐχον ανοίξει πίστωσιν προΟύμω; ε·; τήν 
*αλήν ταύτην οικογένειαν, πεποιΟότε; εις τήν 
ειλικρινή φυσιογνωμίαν τή; μητρός καί εί: τού;

| λόγου; τού ΰστεροτόκου υιού, δστι; ήτον άξιω- 
ματικός τού πυροβολικού καί παρεϊχε μεγάλας 
ελπίδα; προαγωγής.

'Οσάκις ό νεαρός άξιωματικός νίρχετο εί; Μασ- 
ιλίαν έλεγε πάντοτε εις τόν γενναϊον προ μη- 
ΐυτήν, γέννημα δντα τού χωρίου 'λ'βετιό'
— Μπάρμπα ιΜατΟιά, έάν ποτε ίσχύσω έν 

Γαλλία, Οά σε αναγορεύσω βασιλέα τού Ύβετώ.
— Καί έγο», άπεκρίνετο γελών ό ράπτης, σά; 

ιορίζα» άπό τούδε γενικόν άρχηγόν τών στρα-
ψάτο»ν μου.
— Εΰχαρίστω;, έλεγεν ό άξιοιματικός, δε- 

ιμαι πρός τό παρόν, ελπίζων άνώτερα.
— .Μήπως ελπίζετε νά γίνετε γενικός άρχη- 

!γό; τών στρατευμάτων τής Γαλλίας;
— Τί; οίδε; τήν ράβδον τού στρατάρχου τήν 

[Ιχω εί; τήν τσέπην μου.
— Λιάβολε! ΕισΟε πολύ φιλόδοξο;, στρατη- 

I Υ^·ου.Γ
— Είμαι τώ δντι ολίγον, τό ομολογώ, ή δέ 

'Γμετέρχ Μεγαλειότης;
— Λί, μά τόν Θεόν, ή Μεγαλειότης μου είνε 

Ολιγαρκής' θά άρκεσθή εις μίαν καλύβην έν τώ
Ι̂ χωρίω μου, εί; έν καπηλειό·/ καί εις 3·/ μικρόν 

ιπορορρχπτικόν κατάστημα.
— Λ/λαδή επιθυμείτε 8 ν άχύρινον άνά/.το- 

ρσν. . . Αΰτά είνε πράγματα ευαπόκτητα, καί 
Υπόσχομαι άπό τούδε νά σά; τά χορηγήσω.

— Σά; εϋχομ,η λοιπόν καί έγώ, στρατηγέ, 
'»α αποκτήσετε ϊν μαρμάρινο·/.

Γραία άθιγγά/α, παρευρισκομένη τυχαίω; τήν 
δραν εκείνην εί; τό εργαστήριο·/, είπε, παρατη
ρούσα προσεκτικά»; καί τούς δύο'

— θά αποκτήσετε ανάκτορα καί οί δύο, Κ ύ -

Ι

Ρ'-οι, καί οί δύο θά γίνετε βασιλείς.
— Βασιλείς; . . . άνέκραξεν 5 μπάρπα Ματ- 

καί σι; εκ τών δύο θά γίνγ, ισχυρότερος;

—  Σείς, άπε/.ρίθη ή γραία, δεικνύουσα τόν 
ΰπολοχαγόν.

— Ευτυχέστερος δέ;
— Σείς, προσέθηκε, παρατηρήσασα τόν Ματ- 

Οίαν.
Ό θυρωρό; άνεκάγχασεν εΰθύμως, ό ΰπολο- 

χαγό; δμω; δέν έγέλασεν, άλλ’ έξήλθε σύννους.
Τήν επαύριον ό άςιωματικ.ός άπήλθεν εις τόν 

πόλεμον, ή δε οικογένεια του εις Παρισιού;, καί 
ό μπάρμπα Ματθίας έξηκολούθησε τό έργον του, 
έπιδιορθόνων περισ/.ελίδας καί ψήνων γεώμηλα. 
Είχε πρό πολλού εντελώς λησμονήσει τήν προ
φητείαν τή; γραίας, δτε πρωίαν τινά έλαβε διά 
τού ταχυδρομείου έγκώδες χρ/ματόδεμα καί 
επιστολήν, περιλαμβάνουσαν τά εξής'

«Είμαι στρατηγός, δίκαιον λοιπόν καί σείς 
νά γίνετε βασιλεύς τού 'Γοετώ' σάς πέμπω τά 
άνχγκαιούντα χρήματα διά τήν έγ/.αθίδρυ- 
σίν σας. Ό στρατηγός ΒοναπΑργΗϊ  »

Ό Ματθίας έδέχθη τά χρήματα καί τόν τί
τλον, καί έγ/.αταλείψα; τό φυλακεΐον τού θυ
ρωρού καί τό έργχστήριόν του, μετέβη μετά τής
ί -   Γ » - -  -

συζύγου του εις τό χωρίον του. Ψθάς δ’ έ/.εϊ 
έμαθε·/, ότι έπωλείτο κατηρειπωμένο; τι; πύρ
γος, ονομαζόμενος υπό τών έγχωρίων παλάτιον 
τού βασιλέως 'λ'βετώ. Τόν ήγόρασε λοιπόν αμέ
σως, καί επειδή έκ τών πρώην βασιλικών άνα- 
κτόρων δύω ή τρεις τοίχοι έσ/όζοντο, τού; έκρή- 
μνισε καί έκ τού υλικού οικοδόμησε μικρόν οί- 
κίσκον, έπί τής θύρας τού όποιου επέγραψε 
μεγάλοι; γράμμασι J n i to x y a z ia  ζοΰ  'Ύ'ίίζτώ.
Οί βασιλείς ήσαν είσετι έξωστρα/.ισμένοι.

Ταΰτοχοόνως σχεδόν ό πρώην υπολοχαγός τού 
πυροβολικού, αρχιστράτηγο; ήδη γενόμενος, έ- 
κρήμνιζε καί τόν έσχατον λίθον τού δημοκρα
τικού οικοδομήματος, καί τού; άντιπροσώπου; 
τή: Λημοκρατίας άπό τών παραθύρων ρίψας, έγ- 
καθιδρύθη έν Λουξεμβούργ ώ; προσωρινός κυ
βερνήτης, έλπίζων νά ένθρονισθή μετ’ οΰ πολύ 
μονίμω; έν τώ Κεραμειχώ.

— Είπεν άραγε αλήθειαν ή μάγισσα, άνέ
κραξεν ό μπάρμπα Ματθίας' 5 άξιωματιχός μα; 
εξέβαλε·/ ήδη άπό τήν τσέπην του τήν στραταρ
χικήν ράβδον' τίς οίδεν αν δέν εύρη εντός αΰ- 
τής καί κανεν στέμμα !

Εύρε τίϋ δντι, ώς είνε γνωστόν, τό στέμμα, 
καί μάλιστα δύο άνθ' ένός, καί βραδύτερο·/ 
πλειότεοα.

Καθ’ ήν δέ ημέραν ό πρώην ΰπολοχαγό;έπέ- 
θη/.εν έπί τής κεφαλής του τό διπλού·/ στέμμα 
τή; Γαλλίας καί τής ’Ιταλίας, ό μπάρμπα Ματ
Οία; έφόρεσε σκούφον βαμβακερόν, έστολισμένον 
δι’ ερυθρά; ταινίας, καί καταλύσας τήν μικράν 
του δημοκρατίαν, επέγραψε·/ έ;ί τής Ούρα; του 
«βασιλεύ; τού Ί'βετώ», οί δέ πελάται τού οι
νοπωλείου του έπεκύρωσαν εΰθύμως τόν τίτλον
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τούτον, το χοτήριον άνά χείρα; κρατούντες, 
ενώ ταύτοχρόνω; 5 Πάπα; έκών άκων έχριε τόν 
ηγεμόνα τ?,; νέα; αυτοκρατορία;.

— Αί προφητεϊαι τ ι; μαγίσσης εχαλήθευσαν, 
ε'χεν ό βασιλεύ; τού Ύοετώ' άρχόμεθα τώ όντι 
καί οί δύο τ ι; δυναστεία; μα;, καί ε'ίμεθα τώρα 
έξάδελφοι σχεδόν.

Καί ο μεν νεώτερο; Καΐσαρ έχεσώρευεν έχαρ- 
χία; καί βασίλεια καί έδώοειαϋτά εΐ; τού; συγ
γενείς του, ό δε μετριόφρων ηγετών τού *Υ- 
βετώ, εΐ; ¿λίγα άρκούμενος, χροσέθηκεν εί; τον 
οίκίσκον του £ν καχνοχωλείον καί μικρόν ξενο- 
δοχείον, διευθυνόμενον ύπό τή; μαγειρίσση; αυ
τού Ζαμχέτα;.

— Ό έξάδελφό; μου με χροσεπέρχσεν' αυ
τό; χεριήλθεν ολόκληρον την Ευρώπην, ενώ εγώ 
δεν άχεμακρύνΟην ούτε βήυ.α άπό τοΰ χωρίου 
μου' τίς οίδεν εν τούτοι; αν δεν καταντήσω 
μεν εΐ; τό αυτό σημεΧον ;

"Οταν ό άλαζοιν αΰτοκράτωρ έχωρίσθη τήν 
χεφιλημένην σύζυγον τού στρατηγού Βοναχάρ- 
του καί ένυμφεόθη τήν θυγατέρα τού διαδόχου 
των Καισάρων, ό μχάρμχα Ματθία;, χηρεύσας 
χρο τινο;, έλαβε καί αυτό; σύζυγον τήν μ.αγεί- 
ρισσάν του Ζαμχέταν.

— “Ω ! έλεγεν, ό έξάδελφό; μου έτρελάθη, 
δεν καταδέχεται τό γένο; του1 τούτο είνε, μού 
φαίνεται, κακός οιωνό·. ’Εγώ μένω ώ; χρίν 
Ματθία;, ή δε Ζαμχέτα μου αξίζει χλέον άρ- 
χιδουκίσση;.

Κατά τήν έχοχήν εκείνην τή; δόξη; καί τών 
θριάμβων τού μεγάλου μονάρχου εί; υπαλληλί
σκο; έτόλμησε νά ψάλλη τά; αγροτικά; καί φι
λήσυχου; άρετά; τού καλού βασιλέα»; τού Ύ- 
βετώ, έρεθίσα; ούτω τήν φιλοχόλεμον καί σφε
τεριστικήν διάθεσιν τού φοβερού αΰτοκράτορο;. 
Τό άσμα κατέστη μετ’ ου χολό δημοτικόν, καί 
κατατάραξε τόσον τόν ύπνον τού ισχυρού μο
νάρχου, ώστε ήθέλησε νά μάθη τό όνοι/.α τού 
συγγραφέω;' καί άν μεν ή τον πρίγκηψ, Οά τώ 
έκήρυττεν άφεύκτω; τόν πόλεμον, θά τόν έςε- 
θρόνιζεν ίσω;' άλλ’ έχειδή ήτο άχλού; υπάλλη
λο;, δεν έτόλμησε νά τόν παύση. Λέγουσι μά
λιστα, ότι, ενώ ούτω; έσκέχτετο, αύλικό; τι;, 
άνήρ εύφυή;, ό Γαλεΐράνδ ίσο»;, έτόλμησε νά 
εϊπη μειδιώ·»*

— Μεγαλειότατε, τό μόνον δικαίωμα, τό ό
ποιον ή Ύμετέρα Μεγαλειότη; άφησε·» εΐ; τόν 
κυρίαρχον λαόν τή; Γαλλία;, είνε τό δικαίωμα 
τού αδειν' 5 Μαζαρίνο; τό έσεβάσθη καθώς καί 
ό σεπτός αυτού μ.αθητή;, ύμεί; λοιπόν θά φα- 
νήτε ήττον έκείνων ανεκτικός πρό; τόν λαόν σας; 
Αυτό; πληρώνει καλά, άφήσατέ τον λοιπόν νά 
ψάλλη, διότι όσω περισσότερον ό λαό; ψάλλει 
τόσω ¿λιγώτεραι συνωμοσίαι τεκταίνονται.

Ό σύμβουλο; τού στέμματος δεν έτόλμησε 
νά χροσθέση ότι τά άσματα πολλάκις εμπεριέ

χουν: νουθεσίαν', ό αΰτοκράτωρ όμω; λέγουσι 
ότι κάπως εννόησε τήν έννοιαν τού όίσματο; εκεί
νου, καί τώ έπήλθεν ή ιδέα νά περιορίση τήν 
φιλοδοξίαν καί τά; κατακτήσεις του. Άπεφάσισε 
πρός στιγμήν νά άφήσ·/) ήρεμον τήν Ευρώπην. 
"Εν ασμα παρ’ ¿λίγον νά εΐρηνοποιήση τόν κό
σμον. . . . Άλλ’ ό ολέθριο; τή; φιλοδοξίας δαί
μων ύπερίσχυσε καί τήν έπαύριον έλησμονήθη- 
σαν αί φιλάνθρωποι σκέψεις τή; προτεραίας.

Μετά τήν ήτταν τού Βαρτερλώ ό μπάρμπ* 
Ματθία; έγραψε λέγουσι προ; τόν έζάδελφόν του 
τόν αύτοκράτορα, καί προσέφερεν αύτώ τά 
κράτη του, άλλ’ ή έπιστολή αΰτη όέν έλήφθη. 
Ό  έκπτωτο; μονάρχη; κατέφυγε ζητών άσυλον 
εΐ; τήν ’Αγγλίαν, ή τι; τόν ίρριψεν ώ; αιχμά
λωτον έπί ενός βράχου.

— Αΐ, έλεγεν 5 μπάρμπα Ματθία; έπί τού 
κατωφλιού τού καπηλειού του καθήμενο;, καλά 
έλεγεν ή μάγισσα, είμαι ευτυχέστερο; τοΰ έ- 
ξαδέλφου μου, διότι εκείνο; μεν εύρίσκεται φυ
λακισμένος έπί μια; ξηρονήσου, εγώ δέ βασιλεύω 
έλευθέρω; εΐ; τό χωρίον μου.

Βεβαιούσιν ότι ενίοτε ό αιχμάλωτο; τής Α
γία; Ελένη; ένεθυμεϊτο στενάζων τό άσμα τού 
βασιλέα»; τού Ί'βετώ καί τό έπιμύθιον τού Βε- 
ρανζέ.

Φεύ ! έ; όλων τών μοναρχών, του; οποίου; 
άνέδειξεν ό μέγας αΰτοκράτωρ, μόνος ό μπάρμπα 
Ματθία; διετηρήθη εί; τόν θρόνον του, και τούτο 
διότι ούδείς έσκέφθη νά διαφιλονεικήση τόν τί
τλον του τούτον' ε ύ τυ χ ε ΐς  οί βα σ ι.Ι ίϊι;  »χεϊεοι, 
το ίκ  ό π ο ι ο υ ; ·  ή ισ το ρ ία  <*£>■ ά ΐ 'α 'ρ ί ρ ε ι .

Έν τούτοι; είνε άληθέ; ότι εΐ; μέν τόν ισχυ
ρόν αύτοκράτορα έστήθησαν ογδοήκοντα τρία 
μαυσωλεία, άχλού; δ: ξύλινο; σταυρό; έτέθη επί 
τού τάφου τού βασιλέα»; τού Ύοετώ.

ΑΑΗΘΕΙΑΙ

Οϋτε ή δημοσιογραφία, ούτε ή παιδεία 
έν Έλλάδι είνε ό,τι ώφειλον νά ηνε. Ή νεολαι* 
λαμβάνει ύπερμέτρου; έντυπώσει; περί τή; δό
ξη; καί τού μεγαλείου τών αρχαίων Ελλήνων, 
α»; καί περί τών εξογκωμένων προτερημάτων τών 
συγχρόνων. Λέον νά δοθή μεγαλητέρα προσοχή 
εί; τήν σπουδήν τή; γεοιγραφίας, πα; δέ νέο; 
εί; σπουδαία·» νά έχιδοθή μελέτην τή; κατατ*' 
σεω; καί προόδου τών ξένων εθνών. ΜΙ έλλειψιί 
τών γνώσεων τούτων παρατηρείται"έν τώ πε" 
ριωρισμένω κύκλω τινών τών πολιτικών αυτή; 
άνδοών. (Κάρολο; Τάκερμαν).

Αί Ίνδικαί κτήσεις τή; ’Αγγλία; περιλαμ?*’ 
νουσι πληθυσμόν 2 1 0  περίπου εκατομμυρίων·
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