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Τήν προχθές παρασκευήν, ήτοι ακριβώς τήν ημέραν καθ’ ήν ή Ελλάς έώρταζε τήν επέτειον 
τής πολιτικής αύτής άναστάσεως, συνεπληρούτο πεντηκονταετηρίς άπό τής ημέρας, καθ’ ήν 
άπήλθεν εκ τής ζωής εκείνος τών νεωτέρων Ελλήνων, όστις έκ τών πρώτων συνετέλεσεν εις τήν 
άνάστασιν ταύτην τής πατρίδος, ό Ά δα ικά ντεο? Κ.ο,οαής. ’Εν άλλαις χώραις ή ήμερα 
αυτή θά ήτο βεβαίως εθνικής εορτής ή μέρα, καί μνημόσυνα άςια του μεγάλου φιλοπάτριδος καί 
διδασκάλου θά έτελούντο κατ’ αυτήν άλλ’ οί νεώτεροι ήμεϊς Έλληνες, οι νυν άνέτως έντρυ- 
φώντες εις πάντα τά άγαθά τής ελευθερίας καί του πολιτισμού, σπανίως συναισθανόμεθα δΓ ό-

μιμνήσκει τήν έκ τής γής εκλειψιν τού πρωτουργού τής ελληνικής έλευθερίας, ένομίσαμεν ότι 
έπιτελοϋμεν υπέρτατου καθήκον εις τήν μνήμην αυτού, άνακαλούντες έκ τού παρελθόντος τήν 
έπίσημον καί σεμνήν φωνήν τού διδασκάλου, ήτις έπί ήμισυν όλον αιώνα έκήρυξεν εις τούς πα
τέρας ημών τό εύαγγέλιον τής πρός τήν πατρίδα καί τήν ελευθερίαν άγάπης, τής δικαιοσύνης καί 
πάσης άρετής, πολιτικής καί ιδιωτικής, παρασκευάζουσα τό δεδουλωμένον ελληνικόν έθνος εϊς 
τόν μέγαν ΰπέρ τών όλων άγώνα. Οΰτω άντί παντός άλλου πρέπον έκρίναμεν νά άφιερώσωμεν 
ολόκληρον τό σημερινόν φύλλον τής «Εστίας», ϊνα μ.εταδόισωμεν εις τούς άναγνώστας αύτής 
απάνθισμα ποικίλου περισυλλεχθέν έκ τής πλουσιωτάτης πνευματικής κληρονομιάς, ήν ή μεγάλη 
τού Κοραή διάνοια κατέλιπεν ήμϊν, πεποιθότες ότι ούχί μ,όνον άνάγνωσμα' τερπνότατου παρέχο- 
μεν εις τούς συνδρομητής ημών, άλλ’ ότι καί γινόμεθα έρμηνεϊς τών ένδομύχων αύτών αισθη
μάτων πρός τόν έθνικόν άνδρα, ούτινος τήν πεντηκοστήν επέτειον τού θανάτου τελούμεν σήμερον.

Έ κ  τής α ΐϊοδ ιογραφ ία ς αίιτοΟ, ολίγον π ιρ 'ήμϊν δ ια 
δεδομένης,θέλει εδ/αρίστως, ιιιστεύομεν, άναγνωαΟή τ'ο 
κατω τέρω  μέρος, έν ω  ó Κοραής ¡*eτ *  τής ίδιαζούοης 
αδτώ  ά ο Ε λ ε ία ς  ναι χά ρ ιτο ; άφηγεΤται τ '»  τής νεανικής 
αύτοϋ ηλικίας και τας άρχας τοΟ φ ιλολογικοί αδτοΟ 
αταδίοο.

II ΝΕΟΤΗΣΤυν ΚΟΡΑΗ

"Ενας άπό τούς συμπολίτας μου Χίους φί
λους, νέος χρηστός (ό Ευστράτιος Ταλλης, άν 
δέν μέ πλανά ή μνήμη), μ’ έρωτούσε μιαν τών 
ημερών ευρισκόμενος εις τούς ΙΙαρισίους, άν έ- 
φρόντισα νά γράψω τόν βίον μου. Ί Ι  έρώτη- 
σις μ’ έφάνη παράξενος" πιθανόν οτι παράξενου 
έκρινε κ' εκείνος τήν άπόκρισίν μου.

Οστις ιστορεί τόν ί'διον βίον, χρεωστεί νά 
σηυ,ειώση καί τά κατορθώματα καί τά αμαρ
τήματα τής ζωής του. μέ τόσην ακρίβειαν, 
όίςτε μήτε τά πρώτα νά μεγαλύνη. μήτε τά.
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δεύτερα νά σμισκρύνγ, ή νά σιωπά παντάπα- 
σι" πράγμα δυσκολώτατον, διά τήν έμφυτον 
εις όλους μ.ας φιλαυτίαν. "Οστις άμφιβάλλει 
περί τούτου, άς κάμγ τήν πείραν νά χαράξη 
δύο μόνους στίχους τής βιογραφίας του, καί 
θέλει καταλάβειν τήν δυσκολίαν.

Κατορθώματα τού βίου μου άξια λόγου δέν 
έχω νά άπαριθμήσω' τά αμαρτήματα μου ήθε
λα μετά χαράς δημοσιεύσειν, άν έκρινα, ότι 
έμελλε νά διόρθωση, κάνένα ή δημοσίευσις. Γρά
φω λοιπόν άπλά τινα τής ζωής μου συμβάμα- 
τα' καί τούτο όχι δι’ άλλο (μαρτύρομαι τήν 
ίεράν αλήθειαν), πλήν διά νά. επανορθώσω τινά 
σφάλματα εκείνων, οί όποιοι καί ζώντα άκό
μη (δέν ήξεύρω διά ποίαν αιτίαν) ήθέλησαν νά 

| μέ βιογραφήσωσι.
Έγεννήθην πρωτότοκος τήν ή ι 'Απριλίου 

τού 1 7 ’ι8 έτους εις τήν Σμύρνην,άπό τόν Ίωάν_
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νην Κοραήν Χίον τήν πατρίδα, καί τήν Θω- | 
μαίδα 'Ρυσίαν, Σμυρναίαν. Άπό τά οκτώ των 
τέκνα, έμεινα εγώ καί ό τρία έτη νεώτερός μου 
αδελφός Άνδρέας. Ό πατήρ μου δεν εύτύχη- 
σε νά λαβ·ρ παιδείαν, όχι μ,όνον διότι ολον τό 
έθνος νιτον τον καιρόν εκείνον απαίδευτο·/ (πα- 
ρεκτός ¿λίγων στολισμένων μέ ψευδοπαιδείχν 
πλέον παρά ¡κέ αληθινήν παιδείαν), άλλα καί 
διότι είχε ¡κείνειν ορφανός εις παντάπασι τρυ- 
φεράν ηλικίαν. 'II μήτηρ ¡κου έλαβεν έλευθε- 
ριωτέραν ανατροφήν, διότι ευτύχησε νά έχνι 
πατέρα ’Αδαμάντιον τόν 'Ρύσιον. τον σοφώτα- 
τον εκείνου του καιρού εις τήν ελληνικήν φι
λολογίαν άνδρα. ό’στις απέθανεν £ν έτος (1747) 
πρό τής γεννήσεώς ¡κου. Αύτός ¿χρημάτισε·/ 
έτι νέος ών διδάσκαλος τής ελληνικός φιλολο
γίας εις τήν Χίον,μετά ταύτα ήλθεν εις Σμύρ
νην, όπου ένυμφεύθη χήραν τινά Άγκυραιήν. 
Ούτος μ ή γεννήσας αρσενικόν, έπαρηγόρη σε τήν 
αποτυχίαν του, σπουδάσας νά άναθρέψν) ώς 
υιούς, τάς τέσσαρας θυγατέρας του Θωμαίδα 
τήν μητέρα μου, καί τάς τρεις χύτης άδελφάς, 
’Αναστασίαν, Θεοδώραν καί Ευδοκίαν. Ή κα- 
τάστασις τού γένους ήτο τοιαύτη τότε, ώστε 
εις τήν μεγαλόπολιν Σμύρνην μόναι σχεδόν αί 
θυγατέρες του 'Ρυσίου ή ξ έυραν νά άναγινώ- 
σκωσι καί νά γράφωσι" παρά τήν άνάγνωσιν καί 
τήν γραφήν έόιδάχθησαν (πολλά, ολίγον όμως) 
καί τήν ελληνικήν γλώσσαν. Ή Θεοδώρα, σο- 
φωτέρα παρά τάς άλλας, άπέθανε παρθένος 
άπό τό θανατικόν. Ή μήτηρ μου έκαταλάμ- 
βανεν ίκανώς του παρακμάζοντος ελληνισμού 
τά συγγράμματα.

Τής μητρός μου ή παιδεία δεν ήθελ’ άρκέ- 
σειν νά παίδευση εμέ καί τόν άδελφόν μου, άν 
δεν έσύντρεχαν άλλαι περιστάσεις, αί έξης.

Ό πατήρ μου, άν καί στερημένος παιδείας, 
ήτο στολισμένος άπό τήν φύσιν με νούν όξύτα- 
τον, καί άλλα της φύσεως δωρήματα πολλά" 
ώστε έκατάλαβεν, ότι μόνη ή παιδεία τελειο
ποιεί τά δώρα τής φύσεως, καί έπυρώθη μέ 
τόν έρωτα τής παιδείας· άλλά μή δυνάμενος 
πλέον νά την άποκτήση σχολικώς, άνεπλήρω- 
σε τήν έλλειψιν, συχνάζων όπου εΰρισκε κανένα 
λόγιον άνδρα, διά νά ποτίζη, τήν δίψαν του μέ 
την άκρόασιν τής παλκιάς ελληνικής σοφίας. 
ΙΤαρά τήν φυσικήν οξύνοιαν είχε καί τό χάρι
σμα τού λόγου, ώς τό έδειξεν ή έπειτα πολιτι
κή «διαγωγή του, εϊς τών κοινών τήν διοίκη- 
σιν. οσην έσυννώρουν εις του: τυεαννουυ,ένους

Λ ' η ’» »·» 1 ,οί τύραννοι. Ολη του ή ζωη εόαπανήθη εις 
τήν φροντίδα τού κοινού μέ ζημίαν τής ιδίας 
του ουσίας. Όκτάκις ή δεκάκις έκλέχθη δη
μογέρων· δεν έπέρασεν έτος. εις τό όποιον δέν 
ήτον ή δημογέρων, ή επίτροπος τής εκκλη
σίας, ή τού νοσοκομείου, ή πρωτομαγίστωρ τού 
συστήματος τών Χίων εμπόρων. ΙΙαρά τάς

φροντίδας ταύτας οσοι είχαν διχονοίας έμπο- 
ρικάς, οίκιακάς, ή άλλας όποιασδήποτε δια
φοράς, εις τόν πατέρα μου κατέφευγαν, ώς μό
νον ικανόν νά τάς διαλύστ) μέ τήν εμπειρίαν 
του, καί νά είρηνοποιήση τούς διαφερομένους 
μέ τήν έμφυτον ρητορίαν. Διά ταύτά του τά 
προτερήματα ειχε τόν έκλέξειν γαμβρόν ό μη
τρικός μου πάππος, παραβλέψας πολύ πλου- 
σιωτέρους καί τήν τύχην καί τήν ΰπόληψιν 
παρά τόν πατέρα μου έπιθυμητάς τής συγγέ
νειας του γαμβρούς.

Πυρωμένος άπό τόσον έρωτα παιδείας ό πα
τήρ μου, άκόλουθον ήτο νά φροντίσνι τήν παι
δείαν τών τέκνων του. "Αν ό πάππος μου έζη 
άκόμη, εις εκείνον άδιστάκτως ήθελεν έμπι- 
στευθήν τήν φροντίδα" άλλ’ ό θάνατος εκείνου 
τόν ήνάγκασε νά μάς παραδώσν) εις τό τότε 
πρό μικρού συς-αθέν ελληνικόν σχολεΐον άπό άν
δρα Χίον ΙΙαντολέοντα τόν Σεβαστόπουλον, τό 
όποιον Ισχολαρχεΐτο τότε άπό μοναχόν τινα, 
’Ιθακήσιο·/ τήν πατρίδα. Ό  διδάσκαλος καί τό 
σχολεΐον, ώμοίκζκν όλους τούς άλλού διδα
σκάλους καί τά σχολεία τής τότε Ελλάδος, 
ήγουν έδιδε διδασκαλίαν πολλά πτωχήν,συνω- 
δευμένην μέ ραβδισμόν πλουσιοπάροχον. Τόσον 
άφθονα έςυλοκοπούμεθα, ώστε ό αδελφός μου 
μήν ύποφέρων πλέον, παραιτήθη τήν ελληνι
κήν παιδείαν καί παρά γνώμην τών γονέων

>α α ; 'Δύο μάλιστα κίτίαι Ισχυροποίησαν τήν ί- 
δικήν μου υπομονήν έρως παιδείας, καί έρως 
τιμής. Ό έρως τής παιδείας δέν ήτον όλιγώ- 
τερον βίαιος παρά τόν ιδίως όνομαζόμενον έ
ρωτα. Τής τιμής τόν έρωτα έτρεφε καί ηϋξα- 
νε πρώτον ή φήμη τής σοφίας καί τής άοετής 
τού πάππου μου ’Αδαμάντιου τού 'Ρυσίου, έ
πειτα άλλου συγγενούς μικρόν παλαιοτέρου, 
τού ιατροφιλοσόφου Αντωνίου τού Κοραή καί 
τρίτου τού ζώντος άκόμη τότε, καί διδάσκον
τος τήν ελληνικήν φιλολογίαν εις τήν Χίον, 
ΐερομονάχου Κυρίλλου , άνεψιού τού πατρός 
μου πρός μητρός). "Ηθελα σιωπήσειν καί άλ
λην αιτίαν τής υπομονής μου, τήν πλεονεξίαν, 
άν δεν έχρησίμευεν εις τιμήν τού μακαρίτου 
πάππου μου, καί εις παράδειγμα πώς χρεω- 
στούν νά θαρρύνωσιν οί γονείς τά τέκνα καί 
τούς άπογόνους των εις τήν άπόκτησιν τών 
καλών.

Είπα. ότι ό πάππος μου, λυπημένος πολύ
διά τήν στέοησιν άεσενικών τέκνων, έσπούδα- 1 / / σε νά κοινωνήσγι μέρος τής σοφίας του εις τάς
θυγατέρας.Αφού τάς ύπανδρευσε προικισμένης, 
παρά τήν άργυρικήν δόσιν, καθεμίαν με οίκον 
κατασκευασμένο·/ εκ θεμελίων, έπρόσμενεν ανυ
πομονώ: ¿0 αυτών καρπούς αρσενικούς, διά μό
νην τήν επιθυμίαν νά τούς άνχθρέψη αύτός μέ 
ελληνικήν παιδείαν.
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Βλέπων όμως πλησιάζοντα τόν θάνατον, 
τού οποίου πρόδρομος έγεινεν ή τύφλωσις τών 
οφθαλμών του, καί φοβούμενος τήν αποτυχίαν 
τού ποθουμένου του,έγραψε τήν διαθήκην του. 
Τό πρώτον αύτής κεφάλαιον άφινε κληρονό
μον τών βιβλίων του, άπό τούς αρσενικούς 
μέλλοντας άπογόνους, τόν, όστις έμελλε πρώ
τος ν’ άφήσνι τό ελληνικόν σχολεΐον, διδαγ
μένος κάν οσα ήξευρεν ό διδάσκαλος τού σχο
λείου. Οί συνεριζόμ.ενοι μέ έμ.έ έξάδελφοι καί 
συσχολασταί μου, δέν έδειξαν όλιγωτέραν προ
θυμίαν νά κληρονομήσωσι τά βιβλία- ή τύχη 
όμως έσυρε πρώτον εμέ άπό τό σχολεΐον, καί 
μ.έ κατέστησε κληρονόμον τής παππικής βι
βλιοθήκης.

Τά βιβλία τού πάππου μ.ου δέν ήσαν πολ
λά" ήσαν όμως αρκετά νά μέ φέρωσιν εις αϊ- 
σθησιν, πόσον ήτον εύτελής ή μέ πολλούς ρκ- 
βδισμ.ούς άποκτηθεΐσα παιδεία, καί πόσον ή
το γελοίος ό τύφος τής κεφαλής μ.ου γεννη- 
μένος άπό τόν συνήθως καί κοινώς τότε δι
δόμενου τίτλον Αογιώτατος ή καί Σοφολο- 
γιώτατος, εις όλους χωρίς έξαίρεσιν τούς γνω
ρίζοντας τάς κλίσεις τών ονομάτων καί τάς 
συζυγίας τών ρημάτων. Έφριξα όταν ¿κατά
λαβα πόσα βοηθήματα μ.’ έλειπαν άκόμη διά 
νά καταλαμβάνω μέ πληροφορίαν τούς έλληνι- 
κούς συγγραφείς,καί ήγανάκτησα συλλογιζόμε- 
νος οσον έξώδευσα ματαίως καιρόν εις άπόκτη- 
σιν τόσον μικρής επιστήμης,τής έπιστήμης ολί
γων λέξεων. Μόνην παρηγοριάν εΰρισκα τό νέον 
άκόμη τής ηλικίας, ήτις μέ έσυγχώοει νά ά- 
νοικοδομ.ήσω όπωσούν τήν κακοκτισμένην σο
φίαν μ,ου. Άλλ’ εις πόλιν, άν καί μεγαλόπο- 
λιν, όποία ήτον ή Σμύρνη τότε, έλειπαν τά 
υ.έσα τοιαύτης άνοικοδομής’ καί τούτο έσφό- 
δρυνε τό έκ γενετής τρεφόμενον εις τήν ψυχήν 
μου μίσος κατά τών Τούρκων, ώς αιτίων τής 
τοιαύτης έλλείψεως, καί τήν επιθυμίαν ν̂ά άρ- 
νηθώ τήν πατρίδα μου, τήν οποίαν εβλεπα 
πλέον ώς μητρυάν παρά ώς μητέρα μου. 11 
τοση επισυμία έξήπτετο καθημέραν και μ’ έ- 
φλόγιζεν άπό τήν άνάγνωσιν μ.άλιστα τών λό
γων τού Δημοσθένους, έως έβλαψα καί τήν υ
γείαν μου. Άπό τό δέκατον τρίτον έτος τής 
ηλικίας ήρχισα νά πτύω αίμα, καί τό έπτυσα 
άδιαλειπτως μέχρι τού εικοστού. Άπό τότε 
δέν έπαυσα νά τό πτύω, έκ μακρών διαστη
μάτων όμως, έως σχεδόν τό εξηκοστόν.Μολον
τούτο οϋτ’ ή νοσερά κατάστασις, οϋτ’ ό ιρόβος 
μή τήν αύξήσω, δέν μ.ού εμπόδισε τήν δίψαν 
τής παιδείας.

Μόλις εύρηκα άνθρωπον διά νά μ.έ διόάςη 
τήν ιταλικήν γλώσσαν, καί πλειοτέραν δυ
σκολίαν άπήντησα νά εύρω διδάσκαλον τής 
γαλλικής. Ή ιταλική γλώσσα ήτον ή μόνη 
τότε διδασκομένη εις ολίγους τινας νέους, τό

πλέον δι’ έμπορικάς χρείας παρά μέ σκοπόν νά 
αύξήσωσι τήν γνώσίν των καί ό τής γαλλικής 
έπενόησα πρώτος σχεδόν εγώ νά ζητήσω διδά
σκαλον, βοηθούμενος άπό τού πατρός μ.ου τήν 
πρόθυμον χορηγίαν.Άλλά καί ό τής ιταλικής 
καί ό τής γαλλικής διδάσκαλος τούτο μόνον 
έδιάφεραν άπό τόν όποιον είχα έλευθερωθήν 
τής ελληνικής διδάσκαλον, ότι μ.’ ¿δίδασκαν 
χωρίς ραβδισμούς.

Καί τάς δύο ταύτας γλώσσας ¿σπούδαζα, 
όχι τόσον διά τήν απ’ αύτάς ώφέλειαν, έπει- 
δή ούτ’ είχα, οϋτ’ εϋκολον ήτο νά δανεισθώ εις 
άνάγνωσιν ιταλικά ή γαλλικά βιβλία, όσον 
ώς προοδοποίησιν εις τήν γνώσιν τής λατινι
κής γλώσης. Τήν έπιθυμ.ίαν ταύτης τής γλώσ- 
σης άναψαν εις τήν ψυχήν μου αί λατινικαί 
σημειώσεις πολλών ελληνικών βιβλίων, και έ- 
ξαιρέτως αί σημειώσεις τού Κασωβώνος. Εΰ- 
ρέθη κατά τύχην μεταξύ τών βιβλίων τού πάπ
που μ.ου ή μ.ετατυπωθεΐσα (1707), εις Άμστε- 
λόδαμον έκδοσις τού Στράβωνος άπό τόν Κα- 
σωβώνα. Λέγω κατά τύχην * διότι τοιαύται 
έκδόσεις εις τήν Σμύρνην τότε ήσαν άπό τά α
νήκουστα. Εις τό σχολεΐον, όπου ¿σπούδαζα, 
δέν εΰρίσκετο, καί πιθανόν ότι ούδ’ έγνωρίζετο 
όλως άπό τόν διδάσκαλόν μου ή καλή έκδοσις 
τού Στράβωνος. Ό πάππος μου ειχε τήν άπο- 
κτήσειν ώς καί άλλων τινών συγγραμμάτων 
καλάς εκδόσεις, διότι έμ.πορεύετο έξαιρέτως μέ 
τήν ‘Ολλανδίαν, οθεν ¿φρόντιζε νά φέργ άπό 
τό Άμστελόδαμον, κατά καιρόν, καί ελληνι
κά βιβλία εις ιδίαν του χρήσιν. '-Οσάκις ήνοι- 
γα τόν Στράβωνα, έβασανιζόμην άπό μόνην 
τήν οψιν τών μακρών τού Κασωβώνος σημειώ
σεων, έκ τών όποιων ήλπιζα νά καταλάβω τά 
κείμενον, έπειδή δέν είχα νά προσμένω άπ’όσα 
έδιδάχθην εις τό ελληνικόν σχολεΐον μεγάλη·/ 
βοήθειαν.

Διά νά αποκτήσω τήν γνώσιν τής λατινι
κής γλώσσης, έπρεπε νά προσδοάμ.ω εις τούς 
ευρισκομένους εις τήν Σμύρνην δυτικούς ιερω
μένους, καί έξαιρέτως τούς Ίησουίτας· πράγ- 
μα δύσκολον, διά τήν κατ’ αύτών πρόληψιν, 
τρεφομένην μάλιστα άπό τήν κατέχουσκν κύ
τους μανίαν τού προσηλυτισμού, μ.κνίαν τό
σον σφοδράν, ώστ' ¿νόμιζαν καί νομίζουν α
κόμη σήμερον, οί έχθροί τού ’Ιησού Ίησουίται 
τήν επιστροφήν ενός γραικού εις τήν έκκλη- 
σίαν των πολύ πλέον άςιόμισθον έργον, παρά 
νά κατηχήσωσι δέκα Τούρκους ή δέκα ειδωλο
λάτρης. Τό πράγμα ήθελεν είσθαι πολύ δυσκο- 
λώτερον, άν έζη ό πάππος μου' πώς ήτο δυ
νατόν νά μέ παραδώση εις χεϊρχς ’Ιησουιτών 
ά Αδαμάντιος 'Ρύσιος, οσνις έσύνταξε ποίημα 
ολόκληρον διά στίχων ιαμβικών κατά τών κα
ταχρήσεων τού Παπισμού, επιγράφομε·/',ν. ,4α - 
ζ ΐν ω ν  ϋ ρησχ ίία ς  ί. Ι ζ γ χ ο ς ,ζ Ις  3(1 κεφάλαια.κ’έ-
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¿φρόντισε νά τυπ ω θή  εις τ ό  Ά μ σ τελόδα μ ον  
διά να μοιράζν) δωρεάν εις τους όμογενεϊς του, 
ώ ;  προφυλαχτικόν κ α τά  τή ς  παπικής μανίας 
φάρμακον ;

'Ό,τι περιερχόμενος έζήτουν μέ τόσην έπι- 
Ουμίαν, μοί τό έπρόσφερεν άνελπίστως ή τύχη. 
Καί τόν χρόνον τούτον νομίζω κ’ ενθυμούμαι 
«.’ευγνωμοσύνην, ώς το εύτυχέστερον μέρος τής 
ζωής μου, διότι εύρηκα διδάσκαλον ικανόν ό
χι μόνον νάμέ διδάξγ] την λατινικήν γλώσσαν, 
άλλα καί νά χαλινώση της ζεούσης μου νεό- 
τητος τάς άτάκτους όρμάς.

‘Ιεράτευε τότε εις τον ναΐσκον του προξένου 
(consul) των 'Ολλανδών άνήρ σοφάς, σεβάσμιος 
και σεβαστός, Βερνάρδος Κείνος (Bernhard 
Keun). Επειδή ήκουσα ότι έζήτει Γραικόν ε
πιστήμονα τής ελληνικής γλώσσης, διά νά τε
λειοποίηση την όποιαν είχε γνώσιν αυτής, έ- 
πρόσφερα διά φίλου τινός την διδασκαλίαν μου 
εις μαθητήν, οστις ¿γνώριζε τήν γλώσσαν ίσως 
εντελέστερου παρ’ εμέ καί δεν εχρειάζετο πα- 
οά τήν διδαχήν τής σημερινής προφοράς. Νο- 
μίζων ό χρηστός Βερνάρδος ότι έπεθύμουν άρ- 
γυρικόν μισθόν τής διδαχής μου, καί Ετοιμος , 
νά τόν πληρώση, όταν ήκουσεν οτι δεν ¿ζητού
σα άλλο, πλήν νά μέ άντιδιδάξη τήν λατινι
κήν γλώσσαν, τό έδέχθη μετά χαράς, πλέον ά- 
πό φιλάνθρωπον επιθυμίαν νά εύεργετήστ) νέον 
πρόθυμον νά διδαχθή παρά άπό χρείαν, ήτις έ
μελλε νά παύση μετ’ όλίγας εβδομάδας. ’Ολί
γα ι αληθώς εβδομάδες τον ήρκεσαν νά προοέ- 
ργ, ώς έπρόφερα, τήν γλώσσαν και τό έςής 
μέ πρόφασιν χρείας μ' ¿κράτησε πολύν ακόμη 
καιρόν, οσον άκόμη διέτριψα εις τήν Σμύρνην 
προ τής άναχωρήσεώς μου. Ή πρό εμέ του εύ
νοια ηύςησε τόσον,ώστε νά μέ προσκαλή νά τόν 
συνοδεύω εις τούς μετά τό γεύμα περιπάτους, 
νά μέ διδάσκη πάντοτε διά ζώσης φωνής όσα 
εγνωρι,ε χρήσιμα εις την ευδαιμονίαν μου, και 
νά μέ δανείζη Λατίνους ενδόξους συγγραφείς, 
καί τέλος νά μ’ άφίνη μόνον εις τήν βιβλιοθή
κην του, οσάκις ήναγκάζετο νά διατριβή έξω 
τής κατοικίας του.

Έλησμόνησα νά ιστορήσω,ότι πριν γνωρίσω 
τόν σεβάσμιον τούτον διδάσκαλον, ¿πόθησα 
τήν γνώσιν τής άραβικής γλώσσης . Παρα
τρέχω τήν αιτίαν τού πόθου τούτου, φοβούμε
νος μή φανώ ότι γράφω μυθιστορίαν. Άλλ’ έ- 
πρεπεν έξανάγκης νά λάβω διδάσκαλον Τούρ
κον καί τούτο ήτον αδύνατον εις εμέ, επειδή 
καί μόνον τόνομα, Τούρκος μ’ ¿προξενεί σπα
σμούς άλλοκότους. "Εμαθα ότι τών Αράβων 
ή γλώσσα είχε συγγένειαν μέ τήν έβραϊκήνό- 
θεν άπεφάσισα νά ζητήσω, κ’ εύρηκα διδάσκα
λον Εβραίον . Άλλ’ όποιον διδάσκαλον ! ”Ε- 
παθαν καί αυτοί οί ταλαίπωροι, ό,τι έπάθα- 
μεν καί ημείς· καθώς χάσαντες τήν προγονικήν

γλώσσαν, έκαταντήσαμεν εις τά νομιζόμενα 
καί ονομαζόμενα άπό τινας Κ α .Ιά  γρα μ μ α τικ ά  
τής γλώσσης, παρόμοια καί αυτοί έκαυχώντο 
εις τά καλά εβραϊκά των. Μολοντούτο ¿σπού
δαζα τήν εβραϊκήν γλώσσαν ώς προοδοποίησιν 
τής άραβικής, μ’ έλπίδα νά εύρω ποτέ καί 
ταύτης διδάσκαλον όχι Τούρκον. Ί1 χρεία νά 
πληρόνω τόν Εβραίον διδάσκαλον μέ ήνάγκασε 
φυσικά νά προσδράμω εις τόν πατέρα μου. Εις 
εκείνην τού χρόνου τήν περίοδον (1764), καί 
τού γένους τήν κατάστασιν, πάς άλλος πατήρ 
άπό τούς κατοίκους τής πόλεως, χωρίς έξαί- 
ρεσιν, άκούων τόν υιόν του νά ζητή, εβραϊκής 
γλώσσης διδάσκαλον, ήθελε καλέσειν ιατρόν, 
νομίζων ότι έπαραφρόνησεν ό υιός του. Άλλ’ ό 
χρηστός καί φρόνιμος πατήρ μου, ήρκέσθη μό
νον νά μ’ ερώτηση εις τί ωφελεί ή εβραϊκή 
γλώσσα.Άφού τόν είπα ότι έχρησίμευεν εις ά- 
κριβεστέραν κατάληψιν τής ΙΙαλαιάς διαθήκης, 
Κ αΛά !  ά ρ χ ισ ε  . Ιο ιπ ό τ . μ’ άπεκρίθη.ΙΙοτέ δέν 
ένθυμήθην τήν λακωνικήν ταύτην άπόκρισιν, 
¡(ωρίς νά δακρύσω. Τόση ήτον ή εις τήν παι
δείαν μου προθυμία του, τής όποιας άπόδειξις 
είναι καί τούτο' πολλάκις ¿πεθύμησα εις τάς 
δεσποτικάς έορτάς, κατά τήν συνήθειαν τών 
νέων, έορτάσιμον ένδυμα νέον, καί μέ άνέβαλ- 
λεν άπό τά Χριστούγεννα εις τό Πάσχα, καί 
άπό τούτο πάλιν εις τά Χριστούγεννα. Ούτε 
διδάσκαλον, ούτε βιβλίον όμως ή άλλο τι όρ- 
γανον παιδείας ζητούντα δέν με άπέβαλε ποτέ.

Ώ ς  τόσον ή αμάθεια τού 'Εβραίου διδασκά
λου μου, ήθελε μέ άποσπάσειν άπό τή ν  μελέ
τη ν  τή ς  γλώ σση ς, άν δέν εύρισκα εις τή ν  βι
βλιοθήκην τού  καλού μου άλλου φιλοστόργου 
διδασκάλου καί πατοάς, τού  Βερνάρδου, βοη
θήμ ατα  καί τα ύ τη ς , ώς καί τή ς  λα τιν ικ ή ς ,κ α ί 
άκόμη τή ς  ελληνικής. Α λ λ ά  τού το  έξήψε τόν 
όποιον έλαβα πρό καιρού έρω τα  νά ιστορήσω 
τή ν  Ευρώπην. Ε π ε ιδ ή  έβλεπα ό τ ι  οί Ευρω
πα ίο ι, μήν όντες Έ λλη νες  μηδέ 'Ρωμ.αΐοι, εί
χαν βοηθήματα τή ς  ελληνικής καί ρωμαϊκής 
πα ιδείας, μήν όντες Ε βρα ίο ι, ε ίχα ν καί γραμ
μ α τικ ά ; καί λ εξικά  τή ς  εβραϊκής γλώσσης, ά 
γ νω σ τα  είς τούς Εβραίους, φυσικά έπρεπε νά 
συμπεράνω , ό τ ι  είς τή ν  σημερινήν Ευρώπην 
κατέφυγαν καί τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  καί τή ς  'Ρώ μ η ς, 
άκόμη καί τή ς  Π α λα ισ τίνη ς , τ ά  φώ τα .

Ό  πα τήρ  μου έπώλει μ ε τα ξω τά , έμπορευό- 
μενος είς τ ό  λεγόμενον Β εζεστένιον τή ς  Σμύρ- 
νης, οπού ήσαν καί οί άλλο ι Χ ΐο ι, καί όχ ι, ώς 
λέγε ι ό βιογράφος μου είς τή ν  Χ ίο ν , οθεν άνε- 
χώρησεν είς πα ιδ ικήν ηλικ ίαν, χωρίς πλέον νά 
έπ ιστρέψ γ. Έ πεθύμει νά έκτείνγ, τό  έμπόριόν 
του  καί δ ιά  θαλάσσης είς τή ν  'Ο λλανδ ίαν, 
κ α τά  μ ίμησιν τού  πενθερού του καί πάππου 
μου' ά λλ ’ έπεθύμει νά έχ·ρ έκεϊ άνθρωπον οί- 
κεϊον. καί όχ ι νά εμπορεύεται διά μέσου τώ ν

Ε  Σ

'Ολλανδών, ώς έκαμνεν ό πάππος μου. Μετά 
πολλά εμπόδια έκ μέρους τής μητρός μου, ά- 
πεφασίσθη νά υπάγω είς τό Άμστελόδαμον. 
Ή μήτηρ μου έλογίζετο τό διά θαλάσσης τα- 
ξείδιον ολίγον διάφορον άπό τόν θάνατόν μου' 
έγώ δέ πάλιν άπεστρεφόμην τόν ¿μπορικόν βίον, 
ώς μέγα έμπόδιον ν’άπολαύσω τήν ποθουμένην 
παιδείαν. Μ’ όλον τούτο έκρινα τό ταξείδιον 
ευτύχημα μέγα, διά τήν έλπίδα, ότι ή ασχο
λία τού έμπορίου έμελλε νά μ’ άφίν·/) καί και
ρόν ικανόν νά θησαυρίσω όσην ήτο δυνατόν, άν 
όχι όσην ¿διψούσα, σοφίαν.

Έμβήκα λοιπόν (1772) είς πλοϊον Δανικόν, 
καί μετά 26 ημερών θαλασσοπορίαν κατευω- 
δώθην είς Λιβόρνον, καί μετ’ όλίγας ημέρας, 
έκεϊθεν είς τό Άμστελόδαμον, συνωδευμένος μέ 
πολλάς ¿πιστολάς συστατικάς. Μία μ,όνη άπ’ 
αύτάς μ’ ώφέλησεν ή έπιστολή τού φίλου καί 
διδασκάλου μου (Bernhard Keun), πρός άλλον 
μινίστρον φίλον του, όνομαζόμενον Άδριανόν 
Βύρτον (Adrien Buurt), άνδρα μεταξύ τών 
τότε ευρισκομένων έκεϊ μινίστρων σοφώτατον, 
σεβασμιό)τατον καί σεβαστότατον.

Ό Σωκρατικός ούτος διδάσκαλος μ' εδέχθη 
ώς υιόν του, καί άφού έξέτασε τάς μικράς μου 
γνώσεις, μ’ έρώτησεν άν μ’ ¿συγχωρούσαν αί 
έμπορικαί άσχολίαι νά υπάγω δίς τής έβδομά- 
δος είς αύτόν, νά διδάσκωμαι όσα έκρινεν ά- 
ναγκαΐα είς τό καλώς συλλογίζεσθαι, άπό τό 
όποιον (ώς έλεγε) έπρεπε ν’ άρχίζη ή ορθή παι
δεία. Έδέχθην, δέν λέγω μετά χαράς, άλλά 
μέ ένθουσιασμόν, τήν άπροσδόκητον ταύτην 
πατρικήν πρόσκλησιν, καί έδιδασκόμην άπ’αύ- 
τόν τά στοιχεία τού Εύκλείδου, καί τήν λογι
κήν έπιστήμην. Ταύτην ¿σπούδασα είς βιβλίον 
Λογικής συνταγμένον άπ'αύτήν του τήν σοφήν 
σύζυγον, Καρολίναν (Iosina Karolina van Lyn- 
den), σύνταγμα όλότελα διάφορον άπό τήν ό
ποιαν είχα διδαχθήν είς τό σχολεΐον τής Σμύρ
νης Λογικήν.

Ό σοφός ούτος άνήρ καί ή σοφή του σύζυ
γος ήσαν άτεκνοι' εΰδαίμονες όμως, διότι ¿συ
νεργούσαν καί οί δύο είς τήν ευδαιμονίαν τών 
ιδίων πολιτών. ΙΙαρά τήν πλουσίαν βιβλιοθή
κην είχαν καί ταμεΐον φυσικής ιστορίας' καί 
αΐ δύο τής έβδομάδος ήμέραι, αί δωρηθεΐσαι 
είς έμέ τόν ξένον,ήσαν διωρισμέναι καί είς πολ
λών έπισήμων υιούς καί θυγατέρας. Αί θυγα
τέρες ήρχοντο νά άκούωσι τήν διδαχήν τής 
Καρολίνας, καί οί υιοί έδιδάσκοντο άπό τόν 
σύζυγον αυτής Άδριανόν.

Είς τών δύο τούτων σεβασμ.ίων προσώπων, 
καί τού προτέρου φίλου καί διδασκάλου μου 
σεβασμίου Βερνάρδου,τήν άρετήν χρεωστώ,όχι 
τήν άρετήν μου, άλλά τήν οπωσδήποτε /.*λί- 
νωσιν τών παθών μου. Ή νεύτης μου έσαλεύ- 
ετο άπό τρικυμίας παθών καί άλλο δέν μ'ε-

σωσεν άπό τό ναυάγιον παρά ή πρός τούς δι
δασκάλους μου αιδώς, καί ή φιλοτιμία νά α
ξιωθώ τής αγάπης των. Τοιαύτην κρίνω τώρα 
καί τήν νεότητα τού πατρός μ.ου' πιθανόν, ότι 
οΰδ' ¿κείνος ήθελε σωθήν, άν δέν έφιλοτιμεϊτο 
νά άξιωθή τής άγάπης τού Άδαμαντίου 'Ρυ- 
σίου. Μάθημα άναγκαϊον είς τούς γονείς, οσοι 
φροντίζουν τήν σωτηρίαν τών ίδιων τέκνων, νά 
τά παραδίδωσιν είς τοιούτους διδασκάλους, ό
ποιων όχι μόνον νά Οαυμάζωσι τήν σοφίαν,άλλά 
καί νά όιψώσι τήν αγάπην καί νά τρέμωσι τήν 
καταφρόνησιν.

Είς τό Άμστελόδαμον διέτριψα έξ έτη, κα- 
ταγινόμενος είς τό έμπόριον, καί, καθ’ όσον μ’έ- 
συγχώρει ή ασχολία τού έμπορίου, είς τήν παι
δείαν, ένοχλούμενος άδιαλείπτως άπό σφοδράν 
όρεξιν νά μήν έπιστρέψω πλέον είς τήν τυραν- 
νουμένην πατρίδα μου. Τό παιδιόθεν τρεφόμε- 
νον είς τήν ψυχήν μου κατά τών Τούρκων μί
σος, έκατήντησεν, άφού έγεύθην εύνομουμένης 
πολιτείας έλευθερίαν, είς άποστροφήν μανιώδη. 
Τούρκος καί θηρίον άγριον ήσαν είς τόν λογι
σμόν μου λέ;εις συνώνυμοι, καί τοιαύται είναι 
άκόμη, άν καί είς τών μισοχρίστων φίλων τού 
τυράννου τό Λεξικόν σημαίνωσι διάφορα πράγ
ματα.

Μ’όλον τούτο ήναγκάσθην νά έπιστρέψω, 
καί ¿πέρασα διά Βιέννης (οθεν ειχα περάσει 
καί πρότερον ύπάγων είς Άμστελόδαμον) διά 
νά είδω καί δεύτερον τόν θεϊόν μου (άδελφόν 
τού πατρός μου),Σωφρόνιον, αρχιεπίσκοπον Βε
λιγραδιού, οστις κατατρεχόμενος άπό τόν έ- 
κεϊ ΙΙασάν, είχε καταφύγειν είς τήν προστα
σίαν τής Μαρίας Τερέζης, Αύτοκρατορίσσης τής 
Γερμανίας.

Μετά τεσσαρακονθήμερον διατριβήν είς τήν 
Βιένναν, ¿πέρασα είς Τεργέστην, κ’ έκεϊθεν είς 
τήν Βενετίαν, όπου διέτριψα ολον σχεδόν τον 
χειμώνα τού 1778 έτους βοσκόμενος άκόμη 
άπό τήν έλπίδα νά λάβω άπό τούς γονείς μου 
τήν ζητηθεϊσαν άδειαν νά περάσω είς τήν Γαλ
λίαν, νά σπουδάσω τήν ιατρικήν. Ό σκοπός 
μου δέν ήτο νά καταταθώ ίατρός'είς δύο μόνα 
πράγματα άπέβλεπα, νά κερδαίνω τόν καιρόν 
νά μή βλέπω Τούρκους, ή άν άναγκασθώ τε- 
λευταΐον νά τούς ίδω. νά ζώ μεταξύ των ώς ια
τρός, έπειδή τό θηριώδες έθνος τούτο είς μό
νους τούς ιατρούς αναγκάζεται νά υποκρίνε
ται κάποιαν ήμερότητα.

Είς τήν Σμύρνην κατευωδώθην, όλίγας ή- 
μέρας μετά τήν πυρκαϊάν, ήτις αφάνισε μέγα 
μέρος τής πόλεως σειομένης άκόμη καί άπό σει
σμόν. Αί κοιναί δυστυχία·, ένωμέναι μέ τάς ι
δίας (έπειδή έπυρπολήθη,καί ό γονικός μου οί
κος) μού μετέβαλαν τήν άποστροφήν τής μέ 
Τούρκους συγκατοικήσεως, είς τόσην μελαγχο
λίαν, ώστε έκινδύνευσα νά πέσω είς αληθινήν
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παραφροσύνην. Κ α ί έδώ  τδνομα παραγροσύνη  
δέν είναι ρητορική υπερβολή· σήμερον άκόμη 
ενθυμούμενος τή ν  τ ό τ ε  ταραχήν τή ς  κεφαλής 
μου, βεβαιούμαι, ο τ ι  ήθελα άφεύκτως παρα- 
φρονήσειν, χωρίς τά ς  καθημερινάς παρηγοριάς 
του  διδασκάλου καί φίλου μου Βερνάρδου. Με 
σχεδόν μόνον αΰ τόν ή το ν  ή συχνότερα μου συν
αναστροφή εις τεσσάρων ε τώ ν  δ ιάσ τη μ α , ό’σον 
διέτριψ α ακόμη εις Σμύρνην, καί τ ό  λοιπόν 
τού  καιρού κατέφευγα  ολίγα  σ τά δ ια  μακράν 
τή ς  πόλεως ε ί; τη ν  εξοχήν διά νά μή  βλέπω 
Τούρκους. Ο ι γονείς μου έτρεφαν ακόμη τή ν 
ελπ ίδα  νά με κρατήσωσιν εις τή ν  π α τρ ίδα  κ’έ -  
μεταχειρ ίσθησαν παντοίους τρόπους , έ'ως καί 
αύτό  τού  γάμου τ ό  δέλεαρ,νά μ εταβάλω σ ι τή ν  
γνώ μ ην μου. Τ ό  δέλεαρ το ύ το  ήΟελεν εξάπαν
το ς  μέ συναρπάσειν, καί δ ιά  τό  νέον τή ς  ηλ ι
κίας μου, καί δ ιά  τό  κάλλος, έ τ ι  δέ κα ί τόν 
πλούτον τή ς  νύμφης, ορφανής άπά πα τέρα  βα- 
θύπλουτον, άν ό έρως τή ς  ελευθερίας δεν μ ’ έ- 
β ία ζε  νά καταφρονήσω πάσης λογής άλλους έ
ρ ω τα ς . Ο ί γονείς μου, βλέποντες ό τ ι  ουδέ τού το  
Γσχυσε νά με μ αλά ξη , καί τό ν  μέγαν κίνδυνον 
τή ς  φθειρόμενης καθ’ ημέραν υγείας μου, μ ’ ε- 
συγχώρησαν τελευ τα ίου  νά περάσω εις τή ν  Γ α λ 
λ ία ν. . .

Τό όνομα Π α π α τ  ρ ί ■/_ α ς χατήντησε παροιμιώοε; 
1·ι ΐ ϊί  νέα ¿λληνιχξ γλώαοη. ‘ Ιϊπειοή ¿λίγοι γνωρίζουοι 
τήν άρ’/.ήν αότοΟ, παραΟέτομεν ΙνταΟόα -/αριεοταΐην 
άρήγηαιν τοδ Κοραή, ί ;  ή; μανθάνει ό άναγνώατης λίαν 
σερίιργα περί τού οόντος αφορμήν εις γένεαιν ιοΟ έπιΟέ- 
τον τούτον.

Ο  Π Α Π Α Τ Ρ Ε Χ Α Σ

. . . Ή  συναναστροφή μου είνε μέ τό ν  εφημέριον 
τού  χωρίου, άνδρα, οσ τις  παρά. τά λ λ α  του  προ
τερ ή μ α τα , κ α υ χ α τα ι, καί ο τ ι  εις όλην τή ν  νή
σον δέν εΰρίσκεται Π απ άς νά άναγινώσκη παρ’ 
αΰ τόν έγρηγορώτερα τ ά  καθίσματα  τού  ψαλ
τηρίου . Ε ις  τή ς  έορτής τώ ν  Χριστουγέννων τό ν  
δρθρον τό ν  συνέβη νά πτεονισθή εις τή ν  άνάγνω - 
σίν τόσον σφοδρά, ώ σ τε  νά σβέσνι τή ν  “λαμπάδα. 
"Ο τα ν  τή ν  άναψαν, συλλογιζόμενος πόσον έχα
σε καιρόν εις τή ν  μ ετα ξύ  σκοτίαν , ¿προτίμησε 
νά πηδήση ψαλμόν ολόκληρον, τό ν  μακρότερον, 
παρά τ ό  όνειδος νά μακρύνν) τό ν  καιρόν τή ς  ά - 
ναγνώσεως υπέρ τό  σύνηθες.

Δ έν  ήξεύρω, άν δ ιά  τή ν  τα χ υ τά τη ν  τα ύ τη ν  
άνάγνωσιν, ή  δ ιά  τή ν  φυσικήν ημών τώ ν  Χ ίω ν 
κλίσ ιν εις τ ά  σκω π τικά  παρωνύμια, ό Β ολισσ ι- 
νός εφημέριος ονομά ζετα ι άπό τούς π ολ ίτα ς  
τή ς  Χ ίου  Π α πά  Τ ρ έ χ α ς ,  καί τό  παρωνύμιου ή -  
ρεσε τόσον εις το ν  παρονομαζόμενον, ώ σ τε  δέν 
σ ’ ακούει πλέον έάν τό ν  καλέσης μέ τ ό  κύ
ριόν του  όνομα.

Κ α υ χ ά τα ι πρός τού το ις  καί εις έ ξη κ ον τα - 
τέσσαεα  τα ξε ίδ ια , κα ί φ α ν τά ζε τα ι εαυτόν ώς 
άλλον Ό δυσσέα , άπό τό ν  όποιον τού το  μόνον 
διαφέρει ό τ ι  τ ά  έκαμεν εις αυ τά  τή ς  νήσου τά  
έξηκοντατέσσαρα  χωρία , χωρίς κίνδυνον κανένα 

τή ς  θαλάσσης.
Δ ιά  νά σέ δώσω , φίλε, μικρόν παράδειγμα 

τή ς  όποιας άπέκτησεν άπό τ ά  τα ξε ίδ ια  πολυ- 
πειρίας, έπέρασεν εδώ  πρό μηνών Ά γ γ λ ο ς  τ ις  
π ερ ιη γη τή ς , μέ σκοπόν νά άνακαλύψη κανέν 
υπόμνημα τή ς  εις Βολισσόν δ ια τρ ιβής τού  'Ο 
μήρου- ε ίχε σιμά καί δύο του  μικρά παιδάρια. 
Μ όλις τ ’ άκουσεν ό Π απά  Τρέχας νά συλλαλώσι 
μέ τό ν  πα τέρα  τω ν , καί μ’ έρώτησεν ε κ σ τα τ ι
κός·— ΙΙο ία ν  γλώσσαν λαλούσ ι; — Τ ή ν  α γ γ λ ι
κή ν,τόν  άπεκρίθην,καί ή έκστασίς του  έγινεν ά- 
πολ ίθωσις.Δ έν έμπόρει νά χωρήσν) τού  Β ολισσ ι- 
νού Ό δυσσέω ς ή κεφαλή, πώς τόσον νεαρά πα ι
δάρια ή το  δυνατόν νά λα λώ σ ι γλώσσαν εις αυ
τό ν  ά γνω στον . Δέν έξεύρω πλέον ποίαν γλώ σ 
σαν, καί εις ποίαν η λ ικ ίαν, κ α τ ’ αΰτόν έπρεπε 
νά λαλώ σ ι τώ ν  Ά γ γ λ ω ν  τ ά  τέκνα . Ε ίμα ι βέ
βαιος ό τ ι  γελάς τή ν  ώραν τα ύ τη ν  δ ιά  τη ν  α 
πορίαν τού  Π απά Τρέχα ' ά λλά  τ ί  ήθελες κά
μει, έάν παρών παρόντος ήκουες αΰ τολεξεί άπό 
τ ό  στόμ α  του  τούς λόγους τού του ς ; 1— Τ ά  δ ια -  
δοΛόπου.ία , τύσογ  μ ικ ρά  νά ’μ ιΛ ονν  ίγ γ . Ι έ -  
Γ .ιχ α  !

Γ έλ α , φίλε, όσον θέλης, άλλά  πρόσεχε μή 
καταφρόνησής δ ιά  το ύ το  το ν  σεβάσμιον Π απά 
Τρέχαν. Ν α ί ! σεβάσμιος άληθώς είναι, ώς σέ 
τ ό  λ έγω . Μ ' όλην τα ύ τη ν  τή ν  α π λό τη τα , δέν 
¿μπορείς νά στοχασθής πόσον είναι φιλάνθρωπος 
ό καλός ούτος Ιερεύς, πόσον φ ροντίζει δ ιά  τή ν 
χρηστοήθειαν τού  μικρού του  ποιμνίου,μέ ποί
αν ψυχής διάθεσιν παρηγορεΐ τούς ένορίτας εις 
τά ς  δυστυχίας αΰ τώ ν καί τούς συμβουλεύει 
ό τα ν  εΰ τυχώ σ ι, νά  έχωσι πρόνοιαν τώ ν  δυστυ - 
χούντων.

Ή  άρετή δέν είναι εις αΰτόν γέννημα πα ι
δείας, επειδή πα ιδείαν δέν έλαβε’ δέν είναι 
καρπός άσκήσεως,επειδή κανένα κόπον δέν δο
κ ιμά ζει εις τή ν  ψυχήν του . Λ υ π ε ΐτα ι πολλάκις 
δ ιά  τή ν  στέοησιν τή ς  πα ιδεία ς- καί δ ιά  νά ά -  
ναπληρώσν) ό , τ ι  δέν έκαμαν οί γονείς του  εις 
αΰτόν, έπεμψε τό ν  υιόν του  εις τή ν  πόλιν νά 
μάθγ, τή ν  ελληνικήν γλώ σσαν, καί ν ' άκούση 
τ ά  μαθήματα  τού  διδασκάλου Σελεπή . Ε ίνα ι 
ά νεκδ ιήγη τος τή ν  όποιαν ¿δοκίμασε χαράν ό
τα ν  έμαθεν ό τ ι  ό Ό μ η ρος έδιάτριψεν εις τή ν  
Βολισσόν καί ό τ ι  άσχολούμαι ε’ις τή ν  έκδοσιν 
αΰτού. Τ ού το  μόνον μέ έρώ τησεν, άν ό Ό μ η 
ρος ή το ν  Χ ρ ισ τια νός.’ Α δύνα τον ή το , τό ν  είπα 
έπειδή έζη  χρόνους έννεακοσίους σχεδόν πρό 
Χριστού.

Τ ί  μέ άπεκρίθη εις τού το  ; Ό  Θ εός ε ίνα ι χ α - 
Λός π α τέρ α ς 'π ο ίη σ ιν  δέ χ ε ιρ ώ ν  αυτού ά ν α γγ έΛ -

Ε 2

.leí ιό  σ τερέω μ α . Μέ τό  πρώτον ένόει φανερά 
ό φιλάνθρωπος Π απάς, ό τ ι  ό θ εός δέν θέλει κα- 
ταδικάσειν τό ν  Ό μ ηρον, δ ιό τ ι έγεννήθη τόσον 
άρχήτερα τού  Χ ρ ισ τού - τού  δευτέρου προσμένω 
άπό τή ν  ά γχ ίνο ιά ν σου τή ν  έξήγησεν. Π οίαν, 
είπέ με, συγγένειαν έχει τού  'Ομήρου ή πο ίη - 
σις μέ τή ν  θαυμαζομένην άπό τό ν  Δαυ ίδ  ποί- 
ησιν τού  Κόσμου;

Ε ις πολλάς το ια ύ τα ς  άπορίας μέ βάλλει κα- 
θημέραν προσαρμόζων τού  ψαλτηρίου ρη τά  εις 
"Ρ η γμ ά τω ν  περιστάσεις, οπού ό ίδικός μου νούς 
δέν βλέπει καμμίαν πρασαρμογήν.

Μ έ ¿ρώτησε προχθές, άν τυπ όνετα ι γρήγορα 
ό Ό μ ηρος. ’Αφού ήκουσε τά ς  δυσκολίας πρώ 
το ν  τή ς  συντά ξεω ς τώ ν  σχολίω ν, έπ ε ιτα  καί 
τή ς  δαπάνης τού  τύπου, Λ ιά  τη ν  σύ ν τα ξ ιν , 
μέ είπε, δεν ε ίμ α ι χαΛός νά κ ρ ίνω ' τή ς  δ α π ά - 
νηι: όμως τά  π ρά γ μ α  μ έ  ψ α ίνετα ι ενχο .Ιώ τα - 
τυ ν .— Π ώ ς ,δ έσ π ο τά  μου-,— Έ χομεν,άπεκρίθη , 
τόσους ά ρ χ ιε ρ ε ϊς  , τούς όποιους δέν Λ είπ ε ι 
μ ή τε  πΛ οΰτος μ ή τε  ζήΛος ύπέρ τή ς  πα ιδείας  
του  *Εθνους . "Α ν  ό άείμνηστος τή ς  Θεσσαλο
νίκης άρχιερεύς Εΰστάθιος έδαπάνησεν, ώς μέ 
λέγε ις ,χ ρή μ α τα  πολλά  νά συνάξ-/) τ ά  άναγκαία  
βιβλία , καί όλην αΰτού τή ν  ζω ή ν  νά άπανθίση 
άπ’ αΰ τά  τά ς  χρειαζομένας εις τό ν  "Ομηρον έ- 
έςηγήσεις, είναι άναμφίβολον, ο τ ι ,  άν γράψης 
περί τού  σκοπού σου πρός τό ν  ά γ ιο ν ,... τό ν  ά
γ ιο ν ,... τό ν  ά γ ιο ν ... (άπαριθμήσας οκ τώ  ή δέ
κα άπό τούς έγκριτους ήμών άρχ ιερείς) θέλουν 
σέ γνωρίσειν χάριν, έπειδή τούς δίδεις άφορμήν 
νά δείξω σ ι πόσον ή πα ιδεία  τού  γένους είναι 
πράγμα Ιερόν εις τή ν  π α νιερότη τά  τω ν .

—  Πολλούς, άπεκρίθην, άπ ’ όσους ώνόμασες 
έγνώρισα προσωπικώς, άληθώς άνδρας ιερούς 
κα ί σεβασμίους, μηδ’ άμφ ιβάλλω  περί τή ς  εις 
τ ά  καλά  προθυμίας τ ω ν - ά λ λ ’ όμως άποστρέ- 
φομαι νά κάμω τώ ρα  ό , τ ι  δέν έκαμα τή ν  πε- 
ρασμένην όλην μ.ου ζω ή ν  - ή θέλεις, δέσποτά  

ου , δ ιά  δεκαπέντε μηνών εις τή ν  Βολισσόν 
ια τρ ιβήν νά κ α τα σ τα θώ  ψ ωμοζή της ;— Ά λ λ ’ 

έάν εις το ύ το , μέ λ έγε ι, άντιπαθής, δέν θέλεις, 
έ λ π ίζω , άποστραφήν τή ν  ίδικήν μου βοήθειαν.

Εις τ ά  απροσδόκητα τα ύ τα  λόγ ια , φ ίλε,ολί
γον ελειψε νά πάθω τή ν  όποιαν αΰτός έπαθεν 
έκπληξιν, ό τα ν  ήκουσε τού  Ά γ γ λ ο υ  τ ά  τέκνα 
λαλούντα  τή ν  ά γγλ ικήν γλώ σσα ν- δ ιό τ ι  εις 
τή ν  πολυδάπανον έκδοσιν τού  'Ομήρου ποίαν 
από τή ς  Βολισσού τό ν  έφημ.έριον έπρεπέ τ ις  νά 
έλπ ίζτ, βοήθειαν; Χωρίς νά δώσν] προσοχήν 
εις τή ν  έκπληξίν μ.ου, μέ προβάλλει ό καλός 
ούτος Π απάς δύο γρόσια. Τ α ύ τα . λ έγει, έλαβα 
σήμερον άπό στεφάνωμα, τα ύ τα  μόνα έχω , 
τα ύ τα  σέ δ ίδ ω - πλειότερα άν ε ίχα , πλειότερα 
μ ε τά  χαράς ήθελα σοί δώσειν, δ ιά  νά τυπωθή 
τού συμπατριώ του ήμών 'Ομήρου ή ποίησις, 
τό ν  όποιον έπεθύμουν νά ήξεύρω εις ποίαν κα-

τά σ τα σ ιν  εΰρίσκεται εις τό ν  άλλον κόσμον.Πλήν 
ό Θεός είναι καλός πα τέρας ,π ο ίη σ ιν  δέ χ ε ιρ ώ ν  
αϋ ιοΰ  ά να γγέΛ Λ ει τ ι) σ τερέω μα .
Μ αντεύω  τώ ρ α , φίλε. τή ν  περιεργίαν σου νά μά - 
θγ,ς πώς έφέρθην εις τή ν  άπροσδόκητον τα ύ τη ν  
συνεισφοράν τού  καλού Π α π ά - τή ν  έλαβα, ά -  
σπαζόμενος μέ δακρυμένους τούς ¿φθαλμ,ούς 
τη ν  πλουσίαν τού  πένητος ίερέως χεΐρα, όχι 
μόνον διά νά μή λυπήσω, μέ τή ν  άκαιρον πα
ρ α ίτη σή , τή ν  άγαθήν αΰτού ψυχήν, άλλά  ό τ ι 
καί μ ' έφάνη νόστιμον νά ονομάσω τή ν  έκδοσιν 
τα ύ τη ν  τού  'Ομήρου Β ο .Ιισ σ ιν ή ν  ε χ δ ο σ ιν , έπει- 
δή κα ί εις τή ν  Βολισσόν ύπέμεινα τούς κόπους 
τη ς , καί άπό τη ν  π τω χ ή ν  τα ύ τη ν  Βολισσόν έ
λαβα  τή ν  πρώ την βοήθειαν τή ς  έκδόσεως.

’ Ακούσε άλλο  θαυμαστότερον. Ο ί κάτοικοι 
τού  χωρίου είναι τόσον ολ ίγο ι τό ν  άριθμόν, ώσ
τ ε  ή πολλά  μικρά τω ν  έκκλησία ήμπορεί νά 
χωρεστ) τρ ιπλασίους αΰ τώ ν. Μ ' ολον τού το  τ ι -  
νές άπό τους π ροεσ τώ τα ς οί πλουσιώτεροι έ- 
πεθύμησαν νά π λα τύ νω σ ι τή ν  ο ικοδομήν.Έ κοι- 
νώνησαν τή ν  γνώ μ ην α ΰ τώ ν  εις τό ν  έφημέριον, 
καί ούτος τούς έσυμβούλευσε νά συναθοοίσωσι 
πρώτον τή ν  χρειαζομένην δαπάνην διά νά τε λ έ -  
σωσι κ α τ ’ αΰτήν καί τό  έργον. ’Αφού έμαθε συ
ναγμένα τ ά  άργύρια ό σεβάσμιος ούτος Π απάς, 
μίαν τώ ν  Κυριακών μ ε τά  τή ν  άπόλυσιν τή ς  λ ε ι-  
τουργείας, τούς είπε. «Τ έκ να  μου, ό θ εό ς  δέν 
κα το ικεί εις πέτρας καί εις ξύλα , ά λλ ' εις τά ς  
ψυχάς τώ ν  καλών χρ ισ τια νώ ν. Τή ς έκκλησίας 
τ ό  μέγεθος βλέπετε ο τ ι δέν εί'μεθα άρκετοί νά 
τό  γεμίσωμεν. Ά π ό  σάς οί περισσότεροι δέν έ- 
ξεύρουν μ ή τε  νά άναγινώσκωσι, μ ή τε  νά γρά - 
φ ω σ ι- πράγμα  άσυγκρίτως άρεστότερον εις τό ν  
Θεόν ήθέλαμεν πράξειν, βάλλοντες εις τόκον 
τ ά  συναγμένα άργύρια, δ ιά  νά πληρόνετα ι άπ ’ 
αΰτόν έ τη σ ίω ς  διδάσκαλος γραφής καί ά να γνώ - 
σεως, καί τό  περισσεύον νά μ ο ιρά ζετα ι εις τούς 
π τω χού ς άδελφούς μας, όσων ή π τω χ ε ία  δέν 
είναι άποτέλεσμα  άργιας, καί μέ τού τον τό ν  
τρόπον νά έλευθερωθώμεν καί άπό τό  όνειδος ό
τ ι  μόνοι ημείς εις όλην τή ν  νήσον άγαπώμεν 
τή ν  ψ ωμοζητία .νο. Τ ί  λ έγεις  εις το ύ το , φ ίλε ; 
Δέν σέ φ α ίνετα ι ό ταπ εινός ιερεύς τή ς  Β ολ ισ - 
σού φρονιμώτερος καί Οεοσεβέστερος τού  α ΰ το - 
κράτορος ’ Ιουστιν ιανού ,οστις έκοψε τ ά  σιτηρέ
σια τώ ν  διδασκάλων, δ ιά  νά οικοδομή λαμπράς 

1 έκκλησίας ;
Ά φ ίν ω  άλλα  πολλά  καί θαυμαστά  τή ς  άρε- 

τή ς  τού  ίερέωςτούτου δ ε ίγμ α τα , φοβούμενος τό  
ύπέρμετρον μάκρος τή ς  επ ιστολής, καί άρκού- 
μαι εις £ν άκόμη, τ ό  όποιον μέ φα ίνετα ι άσυγ- 
χώρητον νά σιωπήσω . Ή κουσεν ό τ ι ιερεύς τ ις , 
εΐόήμων τή ς  ελληνικής .γλώσσης, έπεριήρχετο 
τή ν  νήσον ζη τώ ν  νά έμβη εις καμμίαν έκκλη- 
σίαν εφημέριος. Τ ί  κάμνει ό καλός σου Π απά 

I Τρέχας; Τρέχει πρός αΰτόν νά τό ν  προβάλν)



2 0 0 Ε Σ Τ Ι Α

νά δεχθίΐ άντ’ αυτού τήν Ιφημερίαν τής Βολισ- 
σού. Μόλις έμαθαν οί ταλαίπωροι Βολισσινοί 
τό άπροσδόκητον είς αυτούς μέγα δυστύχημ.α 
τούτο, κ’ έτρεξαν άντρες καί γυναίκες μέ δά
κρυα παρακαλοΰντές με νά τον εμποδίσω. Ά - 
φίνω σε, φίλε, νά στοχασθγς πόσην απορίαν έ- 
προςένησεν είς εμέ τον μεσίτην τό κίνημα τού
το του ΐερεως, καί μάλιστα όταν έρωτήσας αυ
τόν, διατί άπεφάσισε νά παραιτηθή τήν έφημε- 
ρίαν, ελαβα ταύτην άπόκρισιν.— Έγώ, τέκνον, 
είμαι άγράμματος'τόν όποιον Ιπιθυμώ νά βάλω 
είς τόπον ¡κου εφημέριον, είμαι βέβαιος ότι εί
ναι έπιτηδειότερος παρ’ εμέ νά διδάσκη καί νά 
κυβερνά τάς ψυχάς τών καλών ¡κου τούτων χω
ρικών.Είς τοιαύτην γενναίαν άπόκρισιν τί είχα 
ν’άνταποκριΟώ ; Συνέκλαυσα κ’έγώ μέ τούςΒο- 
λισσινους καί έπρόσμενα ¡κέ λύπην τής ψυχάς 
;κου τήν στέρησιν του καλοΰ τούτου ίερέως, τήν 
οποίαν καί ήθέλαμεν πάΟειν,έάν οί κάτοικοι των 
θυμιανών δέν επρόφθαναν νά λάβωσι τον λόγιον 
ιερέα είς εφημέριον, καί ν’ άφήσωσι πάλιν είς 
ημάς τον ίδικόν μας.

Τού θαυμαστού ήμών Παπά τό έργον τού
το, δέν τό κρίνεις, φίλε, ώς έγώ,αληθώς Σωκρα
τικόν ·,

Τοιούτος είναι, φίλε, ώ; σέ τον περιγράφω, 
ό άπλούστατος καί φιλάνθρωπος εφημέριος τής 
Βολισσού. Είναι σχεδόν μήνες δεκαπέντε όπου 
κατοικώ τό χωρίον καί κανέν άκό[κη πάθος κυ- 
ριεΰον την καλήν του ψυχήν άλλο δέν έγνώρισα 
παρά τήν άμετρον χρήσιν τού ταμβάκου.Άλλά 
έλαττώθη καί τούτο πολύ, άφού εμαθεν οτι 
μήτ’ ό ' Ομηρος, μήτ’ ό Ευστάθιος δέν έγνώ- 
ρισαν την σκόνιν ταύτην, καί ολίγον ελειψε 
νά την άφήση καί όλότελα, άφού τον έσυνέβη 
τό όποιον ¡κέλλω νά σοί διηγηθώ άστείον ή 
μάλλον άτοπον καί άκαιρον είς αυτήν τήν εκ
κλησίαν.Γνωρίζεις τόκατάστημα τού σώματός 
μ.ου οτι δέν είναι άπό τά υπερβολή μακρά" ό
μως ό καλός οΰτος ίερεύς, άν τον παραβάλγς 
προς εμέ, είναι πυγμαίος, ώστε καί ¡κέ δίδει 
πολλάκις άφορμήν νά παρωδώ είς αυτόν τό κω
μικόν"

Μικρό; γε μ ζκ ο ; ού το ;, άλλ ’ απαν καλόν.

Μίαν τών κυριακών, είς τήν άπόλυσιν της 
λειτουργίας, έπλησίασα είς αυτόν νά λάβω, ώς 
οί άλλοι, τό άντίδωρον καί επειδή διά τήν α
νισότητα τών σωμάτων ήτον ανάγκη νά σκύψω, 
έπεσεν άπό τον κόλπον ¡κου ή κατάρατος ταμ- 
βακοθήκη, καί έφέρετο ώς άλλος δίσκος είς αυ
τόν τού άντιδώοου τον δίσκον. Μόλις τήν ένό- 
ησε κυλιοικένην ό ευλογημένος ΙΙαπά Τρέχας. 
καί κινούμενος αυτομάτως πρός αύτήν, τήν αρ
πάζει μέ μεγάλην προθυμίαν,καί άφού έταμβα- 
κίσθη, μού τήν βάλλει είς τήν χεΐρα, καί ταύ- 
της ¿ξοπίσω τό άντίδωρον, μηδ’ αυτό παντά- 
π α σι καθαρόν άπό ταμβάκον.

"Ατοπον ή το χωρίς αμφιβολίαν τούτο, άλλ’ 
είς τόν ΙΙαπαν τής Βολισσού ή τοιαύτη άτο- 
πία παραβλέπεται καί διά τά πολλά του προ
τερήματα, καί διά τήν απλότητα τής ψυχής, 
ή όποία τόν εμπόδισε νά κατάλάβη οτι τήν ώ
ραν εκείνην παρά τόν μοιρασμόν τού άντιδώρου 
είς τίποτ’ άλλο νά προσέχη δέν έπρεπε.

Πόσον είναι άτοπώτεροι όσοι καί παιδείαν 
έπαγγελλόμενοι, καί θεοσέβειαν ΰποκρινόμενοι, 
δέν παύουν νά σκανδαλίζωσι καθ’ήμέραν τους α
κούοντας μέ τάς άναισχύντους συκοφαντίας κα
τά τών όσοι επαινούν καί είς τήν Ελλάδα νά 
έμβάσωσι προθυμούνται τήν παιδείαν.

Μαθημένοι είς τά θυμιάματα καί τάς προσ
κυνήσεις τής άπαιδευσίας, ¿λίγοι τινές κακώς 
γραμματισμένοι,αλαζόνες, σπουδάζουν νά διώ- 
ξωσι τήν φιλοσοφίαν, μόνην ικανήν νά δείξη 
τήν όρθήν μέθοδον τής παιδείας, ποτέ μέν αυ
τήν κατηγορούντες ώς εναντίαν τής θρησκείας, 
ποτέ δέ τους έπαινέτας αυτής κηρύττοντες ώς 
άθρήσκους. Δέν ήθελαν είσθαι ευτυχέστεροι καί 
τιμιώτεροι άνδρες,έάν όμού μέ τήν άπαιδευσίαν 
είχαν καί τά ήθη τού Βολισσινού ίερέως, όστις 
εδειξεν, ότι όλιγώτερον κακόν είναι ή άμάθεια 
παρά τήν οποίαν αύτοί έδιδάχθησαν κακήν καί 
άμεθοδ υν παιδείαν; Είναι, φίλε, βέβαιον, οτι 
μεταξύ τών άπαιδεύτων εύκολώτερον ευρίσκει 
τις άνθρωπον χρηστόν, παρά τών όσοι χωρίς 
μέθοδον όρθήν έπαιδεύθησαν. Τό αίτιον είναι ό
τι ό παντάπασιν άπαίδευτος ομοιάζει τόν παν- 
τάπασι τυφλόν" καί άν ή φύσις δέν τον έκτισεν 
όλότελα ηλίθιον, φοβούμενος τήν πτώσιν, ησυ
χάζει είς τό σκότος. Έξεναντίας ό κακής καί 
άμεθόδου παιδείας μέτοχος φανταζόμενος ότι 
βλέπει πλέον τών άλλων τολμ£ νά περιπατή 
καί είς αύτήν τήν σκοτίαν.Έάν κατά δυστυχίαν 
κρατή είς τάς χεΐρας καί βακτηρίαν, συντρί
βει ό,τι τόν άπαντήση, νομίζων οτι είναι περι- 
κυκλωμένος άπό παντός είδους καί πάσης μορ
φής δαίμονας, χωρίς κάν νά υποπτεύεται, ότι 
άρρωστεϊ ή κεφαλή του, καί οί δαίμονες δέν 
είναι περίγυρα, άλλα κατοικούν είς αύτήν του 
τήν ψυχήν.

"A^sipa elvs ώ ;  γνωστόν xk br.'o toO Kopaij γραφ ίν- 
τ α  “ ερι γλώσση ;- Έ ξ  αΙτιΒν Ιχρίναρ,εν άνσγν.αϊον, οτα- 
χ υ ολογόο ϊν τε ;, να jrapaO'oioptlv ίνταΟΟα ό λ ίγ »  τινα , 
"ν *  δώσωμεν ιδίαν τ ιν ’ϊ  τώ ν  φρονημάτων τον χ » ί «ερι 
τοδ σχουοαιοτάτου τού τον ζη τό ί»*το ς .

Γνώμτ, Κορα9)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Τής προγονικής γλώσσης ή άπόκτησις είναι 
τόσον άναγκαιοτέρα είς τάς παρούσας περιστά
σεις, όσον ή αμέθοδος αυτής παράδοσις, αύ- 
ξάνουσα χωρίς ανάγκην τούς κόπους, καί διά

Ε  Σ

τούτο έμποδίζαυσα τήν είς πολλούς αύτής διά- 
δοσιν, έστάθη ή γονιμωτάτη αιτία, έκ τής ο
ποίας έρρευσαν όλαι τού Γένους αί δυστυχίαι, 
καί διά τήν οποίαν πολλοί τού έθνους δυνα
τοί, όντες άπαίδευτοι, δέν φροντίζουν νά τάς 
παύσωσι . . . Μεγάλην λοιπόν ώφέλειαν θέλει 
προξενήσειν είς τήν γλώσσαν καί είς τό Γέ
νος, όστις περιέλθη τήν Ελλάδα ΰλην διά μό
νην τήν έρευναν και συνάθροισιν τών λέςεων . 
Είς αύτάν πρέπει όχι τό Λ ε^ ιθ ή ρ α ΐ,  άλλά τό 
Γνωσ/Θήρας όνομα, επειδή αρχίζει όθεν πρέπει 
ν’ άρχίζη ό άπαίδευτος" «’Αρχή παιδεύσεως ή 
τών ονομάτων έπίσκεψις » . ΙΙώς έχομεν ν’ άνορ- 
θώσωμεν τήν πτώσιν τής γλώσσης, εάν δέν ά- 
νασκάψωμεν πρώτον τά ερείπιά της ; πώς νά 
προσθέσωμεν ό,τι λείπει, πριν μάθωμεν οσα έ
μειναν είς αύτήν ; πώς νά τήν κτίσωμεν, άν 
δέν έχωμεν παρούσαν τήν χρειαζομένην ολην 
ύλην είς τήν οικοδομήν της; πώς νά μετασχη- 
ματίσωμεν τά κακόμορφα καί άσχημα της , 
χωρίς νά έξεύρωμεν άν έχωσι παντού τήν αύ
τήν μορφήν ; είς βραχυλογίαν πώς νά τήν Οε- 
ραπεύσωμεν, εάν δεν γνωρίζωμεν ακριβώς καί 
τό πάθος, καί ποϊα είναι τά μάλιστα πάσχον- 
τα μέρη τής γλώσσης ; Δέν είνε κίνδυνος μήν 
έμπλαστρόσωμεν τά ύγιερά, καί άφήσωμεν τά 
πληγωμένα της νά σαπίζωνται ;

Ή ταλαίπωρος ήμών γλώσσα έπαθεν ό,τιέ- 
πάθαμεν ήμεΐς όλοι οί λαλούντες αύτήν. ’Αφού 
εγυμνώθημεν άπό έπιστήμας καί τέχνας, α
κόλουθον ήτο νά γυμνωθώσι καί αί κεφαλαί 
ήμών άπό πραγμ.άτων ιδέας όρθάς" καί επειδή 
ζώου λογικού κεφαλή εύκαιρος νά μένη δέν έμ- 
πορεϊ, εμβήκαν εις τόπον εκείνων αί στρεβλαί 
καί φθοροποιαί προλήψεις. Άλλ’ αί ίδέαι, είτε 
καλαί, είτε κακαί, είνε ή βάσις, ή μάλλον αύ- 
τή ή ύλη τού ενδιαθέτου λόγου. Όποιος είνε 
αυτός, τοιαύτη πρέπει νά ήνε καί ή είκών αύ- 
του, ό προφορικός' καί οΰτός πάλιν, άντενερ- 
γών είς εκείνον, τόν κάμνει εύμορφότερον ή ά- 
σχημότερον, πτωχότερον ή πλουσιώτερον. Ό 
κακά συλλογιζόμενος κακά λαλεΤ, καί ό κακά 
λαλών, εμποδίζει τόν νούν νά άνακαλύψη τάς 
πηγάς τής πλάνης, καί τού διαστρέφει όλονέν 
τήν δύναμιν τού συλλογίζεσθαι, ή καί παντά- 
πασι τήν καταργεί.

. . . Έκ τούτων συμ,περαίνεται, οτι είνε φα
νερά λογομαχ ία ή γεννηθεΐσα Ο'.λονεικία με
ταξύ τών ϊρευνώντων τάς λέςεις, καί τών 
καταφρονούντων τήν τοιαύτην έρευναν μέ πρό- 
φασιν ότι πρέπει νά καταγινώμεθα είς ιδέας 
πραγμάτων. Καί τών πρώτων ό σκοπός βέβαια 
είνε νά φθάσωσι διά τής έρεύνης τών λέξεων 
είς τήν κατανόησιν τών πραγμάτων · καί οί 
δίύτίροι, έπαινούντες τήν είς τά πράγματα ά- 

Τόκοε ΙΕ'—18»ϊι

σχολίαν, δέν άποβάλλουσι τήν έρευναν τών λέ
ξεων" τούτο μόνον έννοούσιν οτι δέν πρέπει νά 
μένωμεν είς αύτάς, άλλά νά προχωρώμεν είς τά 
δι’ αύτών σημαινόμενα.

Περί τής άποκαταστάσεως τής έλληνικής 
διαλέκτου , επιθυμητόν ήτον βέβαια νά ΰπε- 
βάλλετο ή κοινή είς τούς αύτούς κανόνας τής 
αρχαίας' άλλά τό πράγμα μέ φαίνεται άδύνα- 
τον, καθώς καί άλλοτε τό είπα. Νά είπώ τήν 
αλήθειαν, δέν είνε τόση ή επιθυμία μου νά ίδώ 
τήν γλώσσαν έλληνίζουσαν, όσος είνε ό φόβος 
μου, μή βαρβαρωθγ, ακόμη περισσότερον άφ’ 
οτι είνε βάρβαρος. Βλέπεις οτι δέν λείπουσιν 
άπό τό γένος άίνδρες καί μέ προκοπήν καί μέ 
ζήλον, οί όποιοι διϊσχυρίζονται όλον τό εναν
τίον, οτι δηλαδή πρέπει νά γράφωμεν καί νά 
λαλώμεν, ώς γράφουσι καί λαλούσιν οί ξυλοφό- 
ροι καί υδροφόροι. Ή γνώμη μου βέβαια απέ
χει μακράν άπό τοιούτον σύστημα" καί στο
χάζομαι ότι , άν ό σπουδαίος εχη χρέος νά 
συγκαταβαίνη είς τό μέτρον τής καταλήψεως 
τού ξυλοφόρου, ούτω καί ό ξυλοφόρος πρέπει 
νά προθυμήται νά άναβαίνη καί αύτός ολίγον, 
είς τό νά καταλαμβάνη τά λεγάμενα ή τά γρα
φόμενα άπό τόν σπουδαΐον, καί τοιουτοτρόπως 
νά συναπαντηθώσι καί οί δύω είς τό μέσον τής 
κλίμακος.

Δύο πράγματα μάλιστα είνε σπουδής καί 
προσοχής άξια είς τήν σημερινήν ήμών γλώσ-τ 
σαν, τόνος καί γλυκύτης, επειδή είνε (ώς ολαι 
αί βάρβαροι γλώσσαι) παραλυμένη καί πολλά 
άνοστος εί; τήν άκοήν. Μαρτύριον όσα έγρά- 
φησαν είς τό διάστημα τών περασμένων εκα
τονταετηρίδων άπό τής άλώσεως, καί όσα γρά
φονται άκύμη άπό τούς άντιφιλοσόφους , καί 
άπο όχι ολίγους τών ύποκρινομένων ν’ άγαπώσι 
τήν φιλοσοφίαν. Άπό ^αύτα τίποτέ τις ν’ ά- 
ναγνώση χωρίς ναυτίαν δέν έμπορεϊ. Καί επει
δή είνε τρόπον τινά αντικείμενα ό τόνος καί ή 
γλυκύτης, εδώ μάλιστα χρειάζεται ή τέχνη 
νά τά συγκερνά τις ούτως, ώστε μήτε διά τόν 
τόνον νά πικραίνεται ή σύνθεσις, ώς τό πάσχει 
πολλάκις ό Θουκυδίδης, μήτε διά τήν πολλήν 
γλυκύτητα νά παραλύεται ό τόνος, αμάρτημα 
σύνηθες είς τόν Ίσοκράτην. Φεύγε, όσον δύνα- 
σαι, τάς πολ>άς καί συνεχείς συγκρούσεις τών 
συμφώνων, καί οσάκις αναγκάζεσαι νά μετα
χειρίζεσαι λέξεις πολυσυμφώνους μοίραζέ τας 
είς τήν περίοδον καί τόπιζέ τας, όσον δυνατόν, 
μακράν μίαν τής άλλης.
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ΊΤ  χα τω τέρω  Ιπ ιοτολή είνε άπάντησις τοΟ Κοραή 
πρός τη ν  αδελφήν τοΟ διδασχάλου Θεόφιλόν Καίρη. ζη · 
Τησχσαν πχο’ χύτου δε* Ιπ ιοτολή ; γχλλιχόν τ ι  βιβλίον 
πρό; μετχφρχσιν. Δια  τχς Ιν αύτή  περιεχόμενα; σοφω- 
τά τα ;  παραινέσεις, νομίζομεν ό τ ι  Ιχ  τής ανχγνώσεω ; 
πασχ Έλληνες δύνχτχι να άρυσβή ώφελιμα μαθήματα 
περί τοΰ σχοποδ, ε’ε; ον όφείλει να άποβλέπη ο βίο; 
α&τής Ιν  τή  κοινωνία.

Π Ρ Ο Σ  Τ Λ Σ  Ε Λ Α Η Ν ΙΔ Α Σ

Εχ Παρεαίων, 28 Ίχνουχρίου  1815.

Φ ι.Ιτά τη  θυγέιτηρ Ε ύανθ ία !

Επειδή πώς άλλω ς έχ ω  νά φανερώσω όσην 
¡λ'  έπροξένησεν άπροσδόκητον χαράν ή ώραία 
σου έπ ισ τολή , πλήν δίδων τή ν  όποιαν ήθελα 
σε δώσειν όνομ,ασίαν, εάν ή μην αληθής καί γνή 
σιός σου π α τήρ  ; Φ ιλ τά τη  λοιπόν θυγάτηρ, έ- 
πα ινώ  σου τή ν  πα ιδείαν, καί μ-άλιστα τή ν  προ
θυμίαν νά τή ν  αύξήσγς κα ί νά τή ν  κοινωνήσης 
εις τους απαίδευτους.

Α λ λ  άν αγαπ άς νά τή ν  αύξήσγς, πρέπει 
νά άποφύγγς τό ν  όποιον τρ έχε ις  μέγαν κίνδυ- 
δυνον, νά μείνγς καί τω ν  πλέον απα ίδευτων 
ύποδεεστέρα. Ά ν  ό αδελφός καί ευεργέτης σου 
ήνα ι αρκετός νά σέ δ ιδά ςγ  καί τό ν  κίνδυνον 
καί τ α  μέσα τή ς  αποφυγής, δεν θέλουν όμ.ως 
εισθαι π ερ ιττα ί οΰδ’ έμοΰ τοΰ  γέροντας α ί συμ- 
βουλαι, εάν ώς φιλοστόργου πατρός παραγγε
λίας όώ σγς εις αύ τάς προσοχήν.

’Α νά γκ η  είνα ι πρό π ά ντω ν , φίλη Ευανθία, 
να μη σε λανθάνη τ ι  σημαίνει ή  σοφία. "Όσα 
σ έδ ίδα ξε, καί ό'σα μ έλλει νά σέ διδάξν) ό α
γα π η τό ς  σου αδελφός, είνε όργανα καί μέσα 
τή ς  σοφίας, οχ ι α υ τή  ή σοφία. ’ Επειδή  όλα 
τα ΰ τα ,  ή καν τ ά  πλειότερα , δύνα τα ί τ ι ς  νά 
μάθη, καί μ ’ δλα τα ΰ τα  νά μείνη άσοφος, ή 
μάλλον καί α ύ τώ ν  τώ ν  άσοφων άσοφώτερος καί 
ά π α ιδ ευ τό τερ ος .Ή  αληθινή σοφία, τέκνον α γα 
π η τόν , είνε, ώς τή ν  ώ ρ ιζα ν οί πρόγονοί μ.ας, 
ή Τ έ χ τ η  το ΰ  β ίου .

Κ αθώ ς δ ιά  νά κ τ ίσ γ  τ ι ς  οίκον, πρέπει νά ή
ναι οίκοδόμ,ος, νά ράψη ενδύματα , ράπτης, 
καί καθεξής, ομοίως δι’  όλας τά ς  ανθρωπίνους 
χρείας, ο ,τ ι  θέλει τ ι ς  νά κατασκευάσγ μέ τά ς  
ιδ ία ς το υ  χειρ ας, ανάγκη εινε νά γνω ρ ίζη  τή ν  
τέχ νη ν  τή ς  κατασκευής του . Παρόμοια καί διά 
νά ζή σ γ  τ ις ,  ώς πρέπει, εις τ ό  όποιον ή φύ- 
σις τό ν  έγέννησε γένος, ή ή τύχη  τό ν  έδ ιώ - 
ρισε βίου επ άγγελμ α , πρέπει νά μάθη τή ν  τ έ 
χνην τοΰ  βίου. Ή  τέχ νη  αΰτη  δεν άλλάσσει' 
άλλά  προσδιορίζετα ι μόνον άπό τά ς  διαφόρους 
τή ς  τύ χ η ς  ή τή ς  φύσεως περιστάσεις, εις τρό
πον ώ σ τε  ά λλω ς  ζώ σ ιν  α ί γυναίκες παρά τούς 
άνδρας, ά λλω ς πάλιν έκ το ύ τω ν  οί ΙΙροφέσ- 
σορες παρά τούς π ραγμ α τευ τά ς, καί οϋτο ι πά
λιν άπό τούς ιδ ίω ς όνομαζομένους τ ε χ ν ίτα ς  :

όλοι όμως εις τό ν  αύτόν σκοπόν τ ή ς  τέχ νη ς 
τοΰ  βίου έπιθυμοΰντες νά κ τυπήσωσιν, ήγουν 
νά ζήσω σ ιν εύδαιμόνως. 'Α λ λ ά  τ ό  εύδαιμόνως 
το ΰ το  σημαίνει έναρέτως' δ ιό τ ι όσ τις  ελπ ίζε ι 
νά  ευδαιμονήσει χωρίς άρετήν, βόσκετα ι άπό 
μ.αταίας έλ.πίδας, πλανώμενος ημέραν έ ξ  ημέ
ρας, έως νά φθάσν) εις τή ν  τελ ευ τα ία ν  του  ώ 
ραν, καί τ ό τ ε  νά κ α ταλάβ η  ό ά τεχνος καί ά τυ 
χος, ό τ ι  έτρ εξε  τό  σ τάδ ιον  όλον τοΰ  βίου χ ω 
ρίς τή ν  πολύτιμον τέχ νη ν  τοΰ βίου. Ά ς  έλθω - 
μεν τώ ρ α  εις τή ν  έρευναν πώς έχει νά  άποκτήση 
τή ν  τέχ νη ν  τα ύ τη ν  ή καλή καί άγαθή  Εύανθία.

Τ ή ν  σ εα νό τη τα  καί μετριοφροσύνην, ά να γ - 
καίας άρετάς εις όλους, ή φύσις όμως τά ς  ώ -  
ρισε στολισμόν τω ν  γυναικών ιδ ια ίτερον. Ά π ό -  
δειζις τού του  είνε ή καθημερινή πείρα καί ή 
κρίσις, μέ τή ν  όποιαν, συμ.φώνως άνδρες καί 
γυναίκες, κρίνομεν ολοι τούς έχοντας τά ς  τ ο ι-  
αύ τας άρετάς, ή τά ς  εναντίας κακίας. Ά λ α ζώ ν  
καί κομπαστής άνήρ ψ έγετα ι όλιγώ τερον παρά 
γυνα ίκα  κομπάστριαν. Κ ατηγορούν τό ν  άσεμνον 
άνδρα όσοι έχουσιν ήθη χ ρ η σ τά ' ά λλά  γυναίκα 
άσεμ,νον καί αύ το ί οί άσεμνοι άνδρες ά να γκ ά - 
ζο ν τα ι νά κρίνωσι β δ ελυ κ τή ν  ώς έ ξ  εναντίας 
τή ς  σεμνής καί μετριόφρονος γυναικός οί έπαι
νοι, εις τό ν  μετριόφρονα καί σεμνόν άνδρα γ ί 
νοντα ι έκθειασμοί. Δ ια τ ί  ; δ ιό τ ι  έλαβεν ή γυνή 
παρά τό ν  άνδρα πλειότερα άπό τή ν  φύσιν βοη- 
θήμ.ατα νά ήνε σεμνή.

Τ ά  πλειότερα  όμως τα ΰ τα  βοηθήματα  κιν
δυνεύουν νά μ α τα ιω θώ σ ιν , όχ ι μόνον άπό τή ν  
ά π ά τη ν  τώ ν  κακών π αραδειγμάτων, έκ τώ ν  
όποιων καί ό φίλος άδελφός σου μακράν σέ κρα
τ ε ί ,  καί σύ άφ’ έαυτής εύκολον εινε νά κρατη - 
θής, έπειδή  είνε έξω  σου. Ά λ λ ’ εινέ τ ι ς  άλλος 
ά π α τεώ ν , Εύανθία, τόσον πλέον δυσφύλακτος, 
όσον είνε έσωτερικός καί σύντροφος άχώριστός 
ημών, τό ν  όποιον ή φύσις μάς ά ναγκά ζε ι νά 
συναναστρεφώμεθα καθ’ ημέραν, καθ’ ώραν, 
κ α τά  πάσαν ώρας σ τιγμ ήν. Έ ξεύρεις τ ίς  εινε 
ό πλάνος ούτος ; Ή  ιδ ία  μ.ας ταλα ίπ ω ρος κε
φαλή. Κ α ί τό  δυσκολώτερον τή ς  οποίας ολίγον 
άρχήτερα  έλεγα  Τ έχνης τοΰ  βίου μέρος είνε, νά 
φεύγν) τ ι ς  τοΰ  πλ.άνου τού του  τά ς  ά π α τη λά ς 
κολακείας. Κ α ί άν δέν μέ πιστεύγ,ς, άκουσε τά  
χρυσά τοΰ  χρυσοΰ μας ΙΙλ ά τω νο ς  λ ό γ ια  : «Τ ό  
ογάρ έξαπ α τάσθα ι αύτόν ΰφ’ αύτοΰ πά ντω ν 
»χ α λ ε π ώ τα το ν  ό τα ν  γάρ ούδέ σμικρόν άπο- 
ο σ τα τή , ά λ λ ’ άεί παρή ό έ ξα π α τή σω ν , πώς ού 
»δ ε ινό ν » ; Ή  δυσκολία τή ς  φυλακής γ ίν ε τα ι 
τόσον μεγαλητέρα,δσον έχει προτερήματα  πλει
ότερα ό άπατώμ.ενος καί σπανιώ τερα , άν καί 
έπρεπε νά ήνε όλον τό  έναντίον. Τ οΰ το  σέ λ έγω , 
όχ ι δ ιά  νά σ' έμποδίσω ν’ αύξησης τή ν  εις τ ά  
μ αθήμ ατα  προκοπήν σου, ά λλά  νά σέ κάμ.ω 
προσεκτικωτέραν έναντίον τού  άπατεώνος.

'Ιδού  τ ί  ένδ έχετα ι νά σέ λέγνι κολακεύων

Ε  2  Τ  I  Λ

καθ’ ημέραν ό πλάνος' «Ε ύανθία , σύ είσαι τοΰ  
πολλά μικρού άριθμ.οΰ τώ ν  γυνα ικών, καί εις 
τά ς  Κ υδωνιάς ίσως ή μόνη λ ο γ ία »  . Ά ν  π ισ τεύ - 
σης τ ά  δολερά τα ΰ τα  λό γ ια  τοΰ  πλ.άνου, αύτός 
θέλει σέ κάμει ν ’άμ.ελήσης τό  άπ ’ οσα έδιδάχθης 
ή διδάσκεσαι ά ξιολογώ τερον μ ά 0 η  μ α , τ  ή ν γ  έ ■} · γ  »; >' 
τοΰ /έίίου. Πρόσεχε, τέκνον, δ ιά  τούς οίκτιρμούς 
τοΰ  Θεοΰ. "Οσον είνε μεγαλείτερος ό κίνδυνος, 
τόσον πλ,έον άγρυπνος πρέπει νά σ τέκ γς  έναν
τίο ν  τοΰ  πλάνου. 'Οσάκις αύτάς σέ κολακεύει 
μ.έ το ιούτους σατανικούς λ.ογισμούς, πρόβαλλε 
σύ έναντίον του  το ν  άληθινόν καί φρόνιμον τού 
τον λ.ογισμόν. « Ή  κοινή τοΰ  γένους ημών δυσ
τυ χ ία  μ.έ κα τα σ τα ίνε ι μίαν τοΰ  μικρού άριθμοΰ. 
’Εάν έγεννώμην εις τούς χρόνους τή ς  προγονι
κής λαμ π ρότη τος, ήθελα εισθαι ή έσχ ά τη  ίσως 
του  μεγάλου άριθμοΰ τώ ν  καλώς άνατεθραμ.- 
μένων γυ να ικ ώ ν  καί έπειδή ή Ε λ λ ά ς  ήρχισε 
νά α ισθάνετα ι τό ν  πόθον τή ς  λαμ π ρότη τος τα ύ - 
τη ς , πιθανόν ό τ ι  μ.ετ’ όλίγας έ τώ ν  εκ α το ντά 
δας, άν ή το  δυνατόν νά άναβιώσω , θέλ.ω πάλιν 
λογίζεσθα ι μ ία  τοΰ  μεγάλου άριθμ.οΰ.» Ό π ο ια  
ή τον ή κ α τά σ τα σ ις  τώ ν  προγόνων ημών, όποια 
θέλ,ει εισθαι, σύν Θ εώ , τώ ν  άπογόνων μας, εις 
το ια ύ τη ν  σήμερον κ α τά σ τα σ ιν  είνε ή φωτισμένη 
Ευρώπη,όπου εΰρίσκονται πολ.λαί γυναίκες σ το -  
λισμέναι μ.έ πα ιδείαν,όχ ι ΙΙροφεσσόρων άδελφαί, 
ά λλά  καί μ.εταξύ τή ς  έσχ ά τη ς  τά ςεω ς  τώ ν  πο
λ ιτώ ν .

Β λέπεις λο ιπόν,ά γαπ η τόν τέκνον, ο τ ι  ή πα ι
δεία, ά ν τ ί νά σοΰ έξεπάρη τό ν  νοΰν, πρέπει νά σέ | 
παρακινή, ε’ις δοξολογίαν Θεοΰ, πρώ τον μέν ό τ ι 
σ’ έγέννησεν εις το ια ύ τη ν  χρόνου περίοδον, ό
τα ν  ή ταλ.αίπωρος ημών π α τρ ίς  άρχισε νά α ι
σθάνετα ι τ ά  καλ.ά τή ς  π α ιδ ε ία ς 'έπ ε ιτα  ο τ ι  καί 
σ’ έγέννησεν άδελφήν άνδρός ίκανοΰ νά σέ σ το -  ! 
Χίσγι μέ π α ιδ ε ία ν .Ή  πλέον όμως εύπρόσδεκτος 
εις τό ν  δημιουργόν δοξολογία  (π άλ ιν  σέ τό  λέ
γ ω ) εινε νά κατευθύνεις όσην έχεις, καί όσην 
μέλλεις ν ’ άποκτήσης πα ιδείαν, εις τή ν  ά νω τέ -  
ραν όλ.ων τώ ν  τεχ νώ ν  καί επ ισ τημ ώ ν Τέχνην 
τοΰ  βίου, καί νά τή ν  μάθγς τόσον καλά, ώ σ τε  
νά ήσαι καλή νά τή ν  παραδίδγ,ς μέ λόγον καί 
μέ έργον, καί εις τά ς  συνηλικ ιώ τιόάς σου παρ
θένους, καί, ό τα ν  σύν Θ εώ  ύπανδρευθή,ς, εις τ ά  
τέκ να  σου, διά νά δείξης μ.έ τα ύ τη ν  σου τή ν 
έπιμέλειαν , ό τ ι  είσαι γνήσιον τή ς  'Ε λλάδος 
τέκνον, καί νά έπ ιτα χ ύ νγς  τ ό  κ α τά  σέ τή ν  ά -  
ναγέννησιν τή ς  κοινής ημών μ.ητρός καί πα
τρικός.

Ε ις τή ν  έξουσίαν σου, φίλη θυγάτηρ, δέν ή
το ν  νά γεννηθής πρό πολλώ ν, ή μ ε τά  πολλάς 
εκα τοντάδας έ τώ ν , ούδέ νά έξισωθής μ.έ τά ς  
παρελθούσας ή μέ τά ς  μ.ελλούσας Έ λ λ η ν ίδ α ς ' 
εις τή ν  έξουσίαν σου όμ.ως είνε (μήν άμφιβάλ- 
λγ,ς ο τ ι )  νά ύπερβάλγ,ς πολλάς άπό τά ς  άρ- 
χα ία ς, καί νά μή σέ ύπερβάλγ, καμμ.ία άπό

τάς μελλούσας εις τήν τέχνην τοΰ βίου, εις τήν 
όποιαν μόνον στηρίζεται ή άληθής εύδαιμονία, 
καί τής όποιας βραβεϊον είνε ή άθανασία.

Ταΰτα σέ λέγει άπό βάθους πατρικών σπλάγ
χνων ό γηραιός Κοραής. Ταΰτα μελέτα καθη- 
μ.έραν, άν θέλγις νά εύδαιμ.ονήσγ,ς ζώσα, καί 
ν’ άφήσγ,ς άφίνουσα τήν ζωήν, άθάνατον όνο- 
μ.α. Σπούδασε, φίλον θυγάτριον, νά καταστα- 
θής όμοία τής γυναικός, τήν όποιαν έζήτει ό 
Σολομών σπούδασε, άν έρωτά τις εις τό έξής, 
ώς έκεϊνος, «Γυναίκα άνδοείαν τίς εύρήσει ; » 
νά τόν άποκρίνωνται οί γνωρίζοντές σε «Τήν έξ 
'Άνδρου Εύανθίαν» . . .
Ύγίαινε καί πρόκοπτε εις τήν Τέχνην τοΰ βίου. 

*0  ευ χ έ τη ς  τής προχοπής σου 

Κ Ο ΡΑ ΙΙΣ .
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Ώ ;  γ νω ιτϋ ν , ό Κ ο ρ« ή ς διατριβών ?ν Γαλλία  εδρί- 
οχετο εις συχνήν άνιαπόχρισιν πρός τόν πρωτοψάλτην 
ϊχεινον τής Σμύρνης Δημήτριον Λ ώ το ν , μεΟ’  ού ?χ νεα- 
νιχής του ήλιχία ; είχε συνδεΟή οι'α τοσούτο» στενής φι
λίας. Έ ν  ταΤ; Ιπ ιστολα ϊς αύτοΟ ταύ τχ ις  ό Εοοχής, ?ρ- 
γον χοονογοχυου πολλχχι; άνχλαμβάνων, άνεχοίνου 
«ίς τόν πρωτοψάλτην τα  π ερ ιεργ ίτα τα  συμβάντα τού 
τό τε  χαιρου, όσα άνέγραφον αί είιρωπαΐχαί Ιφημερίδες. 
Έ χ  τώ ν  πολλών τού τω ν ίπ ισ τολώ ν του , αίτινες δύνχν- 
τα ι να ΟεωρηΟώσιν ώ ;  ΰπύδειγμχ ίπιστολιχοϋ δφους,πχ- 
ραΟέτομεν ίνταΟΟα τήν έπομίνην, Ιν ή μετχ Οπανίας 
χάριτος άφηγεΐται γεγονότα  τινά  άξιοαημείω τα  τώ ν  ή- 
μερών Ιχείνων·

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Έ ν  Μ οντπελλιίρ 11 Ίανουαρίου  1786.

Κ α ιρ ό ς  π α τ τ ι  π ρ ά γ μ α τ ι.

Ν έα  δέν έχω  νά σέ γράψω, φιλόκαινε Κύρ 
Δ η μ ή τρ ιε , παρεκτός άν άγαπ άς άναπ λάσματα  
τή ς  διανοίας μου. Ή  δεινή μέριμνα τή ς  θέσεώς 
μου μ.έ ήνάγκασε νά άφεθώ έκ πολλοΰ απο τη ν  
άνάγνωσιν τώ ν  γ α ζ έ τω ν ' χθές όμ.ως, περί δύσιν 
ήλίου, άφοΰ έ τελ ε ίω σα  μερικάς μελέτας ία τρ ι-  
κάς, μήν έχω ν πλέον τ ί  νά κάμ ω '— 'Ιδού, ε ί- 
πον προς τό ν  εαυτόν μ,ου, καιρός νά φροντίσω 
καί δ ιά  τό ν  πρω τοψ άλτην μ.ου. ’ Υ π ή γ α  λοιπόν 
εις τό ν  καφενέν, έπ ια  μίαν λ ιμ ο ν ά τα ν  μ ετά  
τ ή ν  λ ιμ ονά τα ν  έ ζή τη σ α  τή ν  γ α ζ έ τα ν  κα ί εις 
τή ν  γ α ζ έ  τα ν  εύρηκα δύο νέα ά ξ ια  τή ς  περιερ- 
γείας σου.

Τ ό  πρώτον είναι : Ό  π ρω τότοκος υιός καί 
διάδοχος τοΰ  θρόνου τή ς  ’ Α γ γ λ ία ς ,  δ ιά  τά ς  
μεγαλοπρεπείς του  δαπάνας, ύπέπεσεν εις χρέος 
2 5 0  χ ιλ ιά δω ν Γουϊνέων (α ί όποΐαι κάμνουσι 
πεντακοσίας σχεδόν χ ιλ ιάδα ς βενέτικων φ λω - 
ρ ίων). Ά λ λ ’ αύτό  δέν είνε τ ίπ ο τ ε ' επειδή  καί 
ά πρω τοψ άλτης τή ς  Σμύρνης εύρίσκεται καμ- 
μ ίαν φοράν εις αύ τή ν τή ν  άνάγκην μέ τό ν  άν- 
θρακοπώλην κα ί άλευροπώλην του . Παρεκά- 
λεσε λοιπόν τό ν  πατέρα του , ή νά αύξηση τό
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ετήσιον τών 50 χιλιάδων Γουινεών, όσα τον 
έδιδε διά σύστασιν και ζωοτροφίαν του, ή νά 
πληρώσν) τού; δανειστάς του. Μήτε αυτό δεν 
είνε παράδοξον, καί αυτός ό πρωτοψάλτ·/); τής 
Σμύρνης, όταν δεν εχν), ζητεί, ποτέ ¡/.'εν 
νά τον αΰξήσωσι τό ετήσιόν του, ποτέ δέ νά 
«εριέρχεται τήν εορτήν τών βεοφανείων, διά νά 1 
ψάλλν] άπολυτίκιον , ή κοντάκιον ή άλλο τι 
δ,τι τόν έλθγ εί; τήν φαντασίαν,ή εί; τήν μνή
μην του. Ό βασιλεύς καί πατήρ του άφησε 
τόν Πρίγκιπα έξ εβδομάδας χωρίς άπόκρισιν, 
καί μ.ετά παρέλευσιν τών έξ ¿βδομάδων τόν 
απεκρίθη, οτι μήτε τό ετήσιόν του νά αύξήση 
έχει γνώμην, μήτε τά χρέη του νά πληρώσγ. 
Μήτε αύτό δεν είνε καινοφανές. Ποσάκις ό τα
λαίπωρος πρωτοψάλτης καί φίλος μου έλαβε 
τοιαύτας ξηράς αποκρίσεις· καί ποσάκις ¿πε
θύμησε προσθήκην, χωρίς νά τήν έπιτύχν) ; 
Αλλά τό ακόλουθον είνε τό παράδοξον, τά μέ- 
γα, το ήρωϊκόν καί όντως βασιλικόν εργον.

Ο Πρίγκιψ βλέπων τήν ίσχυρογνωμίαν του 
πατρος του, καί τόν εαυτόν του εις τά στενά, 
τί κάμνει ;

Μάντευσον, άν δύνασαι’ στοίχημα βάλλω, 
δτι δέν θέλεις τό εύρεϊν ποτέ.

Επειδή λοιπόν δέν τό εύρηκας, άκουσον τήν 
ηρωικήν πράξιν του Πρίγκιπος.

Έπώλησε τούς 'ίππους καί τάς άμάξας του, 
απέλυσε τό περισσότερον μέρος τών υπηρετών 1 
καί όφφικιάλων του, άφέθη άπό τάς νέας οικο
δομάς καί καλλονάς, δσας εκαμνεν εις τό πα- 
λάτιόν του- έδιώρισεν άπό τό ετήσιόν του νά 
δίδωνται κατ’ έτος εις τούς δανειστάς του χι
λιάδες τεσσαράκοντα Γουϊνέων, μέχοις ού νά 
αποπληρωθή δλον τό χρέος, καί έσύρθη αύτό; 
εις τήν εξοχήν διά νά ζή μ.έ τάς επίλοιπους 
δέκα χιλιάδας βίον ιδιώτην, μέχρις ού νά έ- 
λευθερωθή άπό τά χρέος του. Τοιαϋται άρεταί, 
φίλε μου, δέν εύρίσκονται πλήν δπου είνε ελευ
θερία. Μήτε ή λογιότης σου, μ.ήτ’ εγώ δυνά- 
μεθα νά τάς μ.ιμηθώμεν, διότι καί τών δύο τά 
εισοδήματα είνε τόσον πενιχρά, ώστε άν μόνον 
δέκα γρόσια θελήσωμεν νά άφαιρέσωμεν κατ’έ- 
τος, ή λογιότης σου άπό τήν εξοδον του οίκου 
σου, καί εγώ άπό τήν ζωοτροφίαν μου, είνε 
ανάγκη νά λιμοκτονήσωμεν καί οί δύο.

II Αγγλία δλη έξεπλάγη διά τό ήρωϊκόν 
του διαδόχου κατόρθωμα' καί τόν ήγάπησαν 
καί έσεβάσθησαν πλέον παρά ποτέ. Διότι ή 
’Αγγλία έξεύρει νά εκτιμά τήν αρετήν καί νά 
άμείβν) τήν προκοπήν. Πολλοί άπό τούς όφφι- 
αιάλους του δέν ήθέλησαν νά τόν άφήσωσι λέ- 
γοντες, οτι, όχι μόνον άπό του νυν δέν θέλουν 
κανένα μισθόν άπ’αύτόν, έως ού νά έλευθερωθή 
από τό χρέος του, άλλά τον παρακαλοϋσι νά 
έξαλείψη άπό τό κατάστιχον τών χρεών του 
πολλών έτών παρελθόντων μισθόν, τόν όποιον

έχρεώστει εις αυτούς. Τί λέγεις, φίλε μου; ίδες 
ποτέ σου τοιούτους ά.νΟοώπους ; Όχι βέβαια- 
άνέγνωσα; όμως σύ 6 φιλαναγνώστης καί πο- 
λυίστωρ πολλά τοιαϋτα γενναία κατορθώματα 
τών ήμετέρων προγόνων. Άλλά πότε έγίνοντο 
ταϋτα ; όταν ή Ελλάς ήτον έλευθέρα,όταν κα- 
τεφρόνει τόν κραταιόν τών Περσών βασιλέα πε- 

| ρισσότερον άφ’οτι καταφρονεί ή λογιότης,τίνα ; 
... Τόν πρωτοχαμάλην του βεζιρχανίου. Δέν έν- 
θυμάσαι (επειδή εγώ άφ’ ού έχωρίσθην άπό σου 

! έξεβαρβαρώθην παντάπασιν, έλησμ.όνησα καί ι
στορίαν τής Ελλάδος καί κατορθώματα τών 
προγόνων),δέν ένθυμάσαι,λέγω, τόν στρατηγόν 
τών ’Αθηναίων ; ώνόμάζετο, άν δέν λανθάνωμ-αι, 
Κίμων.Αυτός λοιπόν ό Κίμων,είς μίαν δημ,όσιον 
προπομπήν, εί; τήν οποίαν έθος ήτον νά δια- 
νέμωσιν οί στρατηγοί άργύρια εις τό πλήθος, 
βλέπων τόν λαόν εί; άπορίαν διότι δέν εκαμ,νε 
καί αύτός τό συνειθισμένον-« Αίσχυνοίμην (τούς 
είπε) ΰμΐν διδούς, τούτοις δέ μοί άποδιδούς» 
δείξ ας τούς δανειστάς του. Βλέπεις λοιπόν, 
φίλε μ.ου, οτι ή Ελλάς έδωκεν εί; τούς Ευρω
παίους παράδειγμ,α όχι μόνον σοφίας επιστημών 
καί τεχνών, άλλά καί άρετής. Τά νυν δέ (ώ 
τής άθλιας μ.εταβολής !) έγυμνώθημεν ήμεΐς οί 
ποτέ λαμπροί, καί έστολίσθησαν ούτοι οι ποτέ 

ι γυμνοί καί τρισβάρβαροι.
“Ας έλθωμεν εις τό δεύτερον :
Κόμης τις καί Τσαμπελάνος του αύτοκοά- 

τορος (τό όφφίκιον τούτο ώνομάζετο παρ’ήμϊν, 
όταν ήμεθα έτι άνθρωποι «ό επί του Κοιτώ- 
νος») μέγας καί κραταιός άρχων, έν Βιέννη 
τής Αυστρίας,έγεινεν ό άθλιος ένοχος π Λ α στού ' 
ούτως ονομάζεται τό έγκλημα του νά πλάττγ 
τις ψευδείς άμολογίας, συγγραφάς, άποχάς καί 
άλλα τοιαϋτα, μιμούμενος τό χειρόγραφον ετέ
ρου, περί του οποίου λαλώ εις τήν Κατήχησίν 
μου. Μάντευσον εις τίνα τιμωρίαν τόν ΰπέβα- 
λεν ό δικαιότατος καί μέγας ’Ιωσήφ ! . . Τόν 
κατεδίκασε νά σκοπίζνι τήν πόλιν άλύσεσι δε
δεμένος έτη δέκα' καί είδε, Πρωτοψάλτα μ.ου, 
τήν 16 Ίανουαρίου όλη ή πόλις τής Βιέννης 
αύτό τό κοινόν καί φοβερόν θέαμα, τόν κρα
ταιόν άρχοντα, τόν έπί του κοιτώνας τοϋ αύ- 
τοκράτορος άλυσιδεμένον νά φιλοκαλγ τάς πλα
τείας καί ρύμας τής πόλεως.

Σέ ΰπεσχέθην δύο μόνον νέα' ελπίζω 0μ.ως 
οτι δέν θέλει; μ.έ κατηγορήσειν, άν προσθέσω 
καί τρίτον. Κατηγορίας άξιος είνε όστις δέν 
πληρώνει τά χρέη του, όχι οστις δίδει πλειό- 
τερον άφ’ ο,τι χρεωστεϊ. Δέν ενθυμούμαι άν σέ 
έγραψα, ότι ή Αυτοκρατόρισσα τής 'Ρωσσίας 
άπηγόρευσεν εις τό έξής νά μ.εταχειρίζηται ό 

5 λαός της εις τάς πρός αύτήν άναφοράς επίθετα 
δουλοπρεπή καί χαμερπή, όποια είνε «δούλος 
ταπεινότατος», «ΰποπόδιον τών ποδών της», 
«Γονυκλιτώς» καί άλλα τοιαϋτα, όσα έγέννη-
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σεν ή άνθρωπολατρεία- καί δέν θέλει νά ύπο- 
γράφωνται πλήν μ.έ τόν άπλοϋν τίτλον τού 
ύπηχόου . Δέν ενθυμούμαι λέγω, άν σ’ έγραψα 
τά γενναΐον τούτο καί φιλάνθρωπον έργον τής 
εγάλης Αικατερίνης. "Οθεν μ.ή τό λογαριάσης 
ιά τρίτον νέον. "Ας είνε λοιπόν τρίτον τό έξής: 
Κατήργησεν (ώς λέγουσιν αί γαζέται) αύτη 

ή "Ανασσα όλα σχεδόν τά μοναστήρια, μήν ά- 
φήσασα πλήν δύο ή τρία. Αύτά ήσαν πλουσιώ- 
τατα καί προικισμένα όχι μ.όνον μ.έ γην πολ- 
λήν, άλλά μέ χιλιάδας γεωργών πολλάς, οί 
όποιοι έδόθησαν άπό τούς κατά καιρόν βασι- 
λεύσαντας ηγεμόνας τής ’Ρωσσίας εις τού; κα- 
λογήρους σκλάβοι, κυρίως σκλάβοι,τούς οποίους 
τά νυν ήλευθέρωσεν ή ’Άνασσα, αύξήσασα εις 
τόν αυτόν καιρόν μ.έ αύτόν τόν δίκαιον τρόπον 
καί τό πλήθος τού στρατεύματος της. Διότι 
δντες, καθώς σέείπον, σκλάβοι τών καλογήοων, 
δέν είχον τήν άδειαν νά στρατεύονται.

’Εχω καί τέταρτον νέον άλλά τό χαρτίον 
δέν είνε ικανόν νά τό χωρέση' όθεν τό άφίνω 
εις άλλην εύκαιρίαν. Έρρωσο 1

Άς έχω ταχεινήν άπόκρισιν δέν λέγω λα
κωνικήν, επειδή αύτό είνε άδύνατον «εί άλ- 
λάξεται Αίθίωψ τό δέρμα αυτού» καί ή λογιό
της σου θέλει άφήσειν τήν φιλτάτηνπολυλογίαν 
έπειτα μήτε δίκαιον έχω πλέον νά σέ κατηγορώ, 
άφού σέ έμ.ιμ.ήθην καί εγώ. Εύδαιμ-όνει

1 5 Ιουλίου.

Ή επιστολή έμεινε μέχρι σήμερον, διότι 
ήλπιζον νά πέμ.ψω όμοϋ καί τάς θέσει; μου πρός 
τόν Δόμινον. IIανταχόθεν, άδελφέ, μ.έ άναγγέλ- 
λουν, ότι οί διδάσκαλοί μ.ου όπου εύρεθώσιν, 
εις οποίους οίκους ύπάγωσιν έγκωμ.ιάζουν καί 
έμ.έ καί τήν θέσιν μ.ου. Είνε συνήθεια τήν ημέ
ραν τής διαλέξεως, μετά τό γεϋμ.α νά ύπάγη 
ό μαθητής εις έπίσκεψιν όλων τών διδασκάλων 
κατ’ οίκον, διά νά τού; εύχαριστήσν) διά τόν 
κόπον τής διαλέξεως. Λύτη είνε τσιριμόνια 
Φραντσέζικη. Άφού λοιπόν σέ έγραψα τήν άνω 
επιστολήν, έκραξα τόν περουκιέρην μ.ου, διά νά 
διορθώση τήν εξωτερικήν άταξίαν τής κεφαλή; 
μου (διότι εις τήν διάλεξιν πρέπει νά παραστα· 
Οή,ς λελ.υμένους τούς πλοκάμους, καί νά δια
λέγεσαι άνεμαλιάρης σάν τόν Λολομανολιόν) 
ένδύθην, έλαβα μίαν πρέζαν ταμπάκον, έπειτα 
τήν ράβδον μου (¿λησμόνησα τά παπούτζια, 
άλλ’ αύτό εννοείται) καί ύπήγον εις τόν οίκον 
έκάστου. Μερικούς δέν εύρηκα, καί ά.φήκ.α τό 
μ.πιλιέτον μου' όσους δε εύρηκα είνε άδύνατον 
νά σέ γράψω τήν εύγενή δεςίωσιν, τήν όποιαν 
μ.έ έκαμαν,ι τά εγκώμια όσα μ.' έδωκαν, τάς εύ- 
•/αοιστήσει: ότι έτίμησα αύτούς καί τήν Άκα-
ν '  * * «  ,δημ.ίαν των. Με είπεν εις ες αυτών, ό γηραιό- 
τερος άπ’ όλους, ότι έχω χρέος νά δώσω εις τό 
κοινόν μίαν μετάφρασιν τοϋ Ιπποκράτους. . . .

Καί έχετε τοιαύτας, τόν είπον. . . Ναι, λέγει, 
άλλ’ επεθύμ-ουν νά μ.εταφρασθή ό Ιπποκράτης 
άπό "Ελληνα, ότι φοβούμαι μήπως αί μετα
φράσεις ημών δέν είνε άκριβεϊς. “Αλλος έπή- 
νεσε τό ύφος τής θέσεώς μου- άλλος άνέγνωσεν 
έπί παρουσία μου τήν άφιέρωσιν τής θέσεως 
πρός τόν Δόμινον, τήν οποίαν εΰρισκεν εύφυε- 
στάτην καί κατάλληλον. Καί σημείωσαι οτι 
αύτη ή άφιέρωσις είνε πολύ γυμ.νοτέρα επαίνων, 
άφ’ ο,τι ήτον ή πρός τόν Μόσχας, τήν όποιαν 
αύτοϋ άπεδοκίμ-ασαν. Έν ένί λόγω μ.έ είπαν 
τοιαϋτα, ώστε μ.’ έκαναν νά πιστεύσω καί άκον- 
τα, οτι ή θέσις μ.ου είνε καλή.’Αρα ούτως έχει, 
άρα ούτω δέν έχει τό πράγμα, κρίνε πλέον ή 
λογιότης σου. ‘Ως τόσον εγώ είμαι ευχαριστη
μένος, καί δοξάζω έκ βάθους ψυχής τόν δοτήρα 
παντός άγαθού, όστις μεταξύ πολλών δεινών, 
τά όποια συνεχώρησε νά πάθω έπί ζωής μ.ου, 
μέ έκαμε καί μεγάλα; ευεργεσίας, καί τοιουτο
τρόπως πανσόφως καί πανοικτειρμόνως μίξας 
τά καλά τοϊ; κακοί;, μέ έστήριξε μέχρι τού 
νϋν κλονούμ.ενον ύπό τής ολιγοψυχίας.

ΜΥΘΟΙ ΚΟΡΑΗ*

Τ ό  δεσσάκκοον τ ο ύ  Α ε σ ώ π ο υ .

"Ολος ό κόσμος έξεύρει τού Αισώπου τό δισ- 
σάκκιον καί όλοι τό κρατοϋσιν εις τούς ώμους, 
βάλλοντες εις τό έμπροσθεν αύτού μέρος τά 
σφάλματα τών άλλων, εις τό όπισθεν τά ίδικά 
των. Πόθεν όμως έλαβεν άρχήν ή τοιαύτη θέ
σις, κάνεις δέν μάς τά ¿φανέρωσε. Καταρχάς 
οί άνθρωποι έθεταν τό δισσάκιον, ώστε νά βλέ- 
πωσι κρεμ.ασμ.ένους αριστερά καί δεξιά καί τούς 
δύο σάκκους ¿ντάμα. Άλλ’,έπειδή πολ.λάκις 
παραβάλλοντες τά ίδικά των μέ τά σφάλματα 
τών άλλων, εΰρισκαν ελαφρότερα τά ξένα (τό 
όποιον τούς έκακοφαίνετο πολύ), ήλλαξαν τήν 
θέσιν τού δισσακκίου, βάλλοντες τά ίδικά των 
οπίσω.

Ό σ ά χ ι; ο ί exανδαλΐζει άλλου αμάρτημα, στρέφε έμ
προσθεν τό ¿πισινό» μέρο; του  δισσχχχίου.

Ι ΐο ν τ ε κ ό ς  π λ ε ο ν έ κ τ η ς . ·

Ποντικός, μήν άρκούμενος εί; όσα; έκλεπτε 
καθημέραν τροφάς, έβασανίζετο μέ τήν έπιθυ- 
μ.ίαν κομ,ματίου κρέατος, τά όποιον δέν έχώρει 
τής οωλεάς του ή τρύπα. Άφού έσυμβουλεύθη 
μέ τήν γυναίκα καί τά τέκνα του, άπεφάσισε 
νά πλατύνη τήν τρύπαν, διά νά δύναται εί; 
τό έξής νά κλέπτγ καί μεγάλα καί μικρά. Άλ
λά τήν ¿πλάτυνε τόσο·/ πολύ, ώστε ό κάτος,

I .  Υβός μύθου; τού του; και άλλου; πολλοό; ό Κ ο -

ρα ϊ,ί ει/ε δημοσιεύσει υπό τό  ψευδώνυμον Ζ . Α.
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ό όποιος είχεν έξωθεν ακούσει τό συμ.βούλιον, 
έμβήκε πάραυτα καί τον έξωλόθρευσε μέ όλην 
του τήν συγγένειαν.

“ Εφερε π ολλο ί; πολλάκις εις απώλειαν ή πλεονεξία.

Μέθυσος πατήρ καε υεός.
—  Δεν ¿ντρέπεσαι, έλεγε πρός τον υιόν του 

μέθυσος πατήρ,νά πίνγς τόσον πολύ; —  ΙΙάτερ 
μου, άπεκρίθη κλονούμ.ενος άπό τήν μέθην ό 
υιός,φοβούμαι μή φανώ καταφρονετής σου,έάν 
δεν μιμούμαι τάς πράξεις σου.

Μ άια ια  νουθετεί; τούς άλλου;, άν δ'εν άπέχη; άπ’ 
όοα ν ’ ά σ ίχ ω σ ι τού ; παραγγίλλει;.

Αεδάσκαλος καε μ-αΟητή?.
Διδάσκαλος, βλέπων ένα των μαθητών αυ

τού, δστις έσκυψε νά έπάρ·/| τό όποιον εύρε κα
ταγής σύκον, τον ήλεγξεν αυστηρά ώς κοιλιό
δουλου· καί άρπάσας μέ μεγάλην οργήν τό σϋ
κον, τά κατέπιεν αύτός.

Πολλχ\ πολλά/ι; συμβουλαι και νουθετήσει; άπο- 
ελέπουοι τό  συμφέρον τοΟ συμβουλεύοντο;.

ΑΙΊΟ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΑΣΤΕΙΩΝ ΣΓΛΛΟΓΗΝ
[Μ ετάφρασι; Κοραή|.

Εις ναυαγίου μέγαν κίνδυνον, έπρόσταξεν ό
καραβοκύριος τούς διαβάτας νά ρήξωσιν εις
τήν θάλασσαν ό'λα τά βάρη, διά νά σωΟώσιν.
Είς άπ' αυτούς ¿πήρε πρώτην τήν γυναίκα του
καί τήν ερρηξε, λέγων, οτι παρ’ αύτήν άλλο
βαρύτερου νά ρήξνι δέν είχε.

*
# *

Είς οίκον πολλά πτωχού ανθρώπου έμ.βήκε 
τήν νύκτα κλέπτης, καί έψηλάφα είς τό σκό
τος νά εϋρνι τίποτε. Ό πτωχός, ώς τόν ¿νόησε'

—  Ψηλάφα, ψηλάφα, ταλαίπωρε, (τόν εί
πε) νά ίδώ άν ήσαι καλός νά εϋργ,ς σύ τήν νύ
κτα ο,τι δέν ευρίσκω έγώ τήν ημέραν».

*

* #

Έδιηγεϊτό τις είς συμπόσιο·/ άπιστα πολλά 
καί παράδοξα μ.έ τόσον άγώνα, ώστε νά ίδρώ- 
ση. Έςεφώνησε μεταξύ των άλλων καί τό α
πόφθεγμα τούτο' «Όστις λαλεϊ τήν αλήθειαν 
δέν κοπιάζει».

—  Έκατάλαβα τώρα, διατί 'ίδρωσες τόσον, 
τόν είπεν είς άπό τούς συμπότας.

*

♦ #

Είς συντροφιάν ιατρών έπεσε λόγος περί τού 
n I Ιοία ήσαν τά καλήτερα ιατρικά νά όξύνωσι 
τήν δρασιν». Ώνόμαζεν άλλος άλλο, καί νά 
συμφωνήσωσι δέν είμποροϋσαν,έω; εί: άπό τούς

άκούοντας τούς είπεν- «Έξοχώτατοι ιατροί, 
τό καλήτερον ιατρικόν τής όράσεως είνε ό φθό
νος. —  Πώς τούτο ; (τόν ήρώτησαν μέ άπο- 

| ρίαν).— "Οτι (τούς άπεκρίθη) ό φθόνος βλέπει 
μεγαλήτερα άπ’ δ , τι είναι τά ευτυχήματα τών 
άλλων.

*

# *

Έπαραπονεΐτο φιλάργυρος πρός ένα τών φί
λων του, λέγων, —  Τί σ’ έκαμα καί μέ διασύ
ρεις είς τόν κόσμον, δτι πωλώ τά παλαιά μου 
υποδήματα ;

Καί ό φίλος άπεκρίθη·
—  Ψεύδεται δστις μ.’ έδιάβαλε περί τούτου- 

δέν είπα δτι πωλεϊς, άλλ’ δτι άγοράζεις πα- 
λαιά υποδήματα.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΟΡΑΗ

Ai δυστυχίαι είνε τής άρετής ή παλαίστρα, 
είς τήν οποίαν διακρίνεται ό άνδρεΐος άπό τόν 
άνανδρου άθλητήν. Πότε άλλοτε έχει τις νά 
δείξη μέ πλειοτέραν βεβαιότητα, δτι είνε φρό— 
νιμος, άν δέν τό δείξη είς τήν συαφοράν του ; 
Τό νά συμβουλεύν) τις τά καλά δέν χρειάζεται 
μεγάλην γνώσιν' τό νά τά έργάζεται, δταν ή 
χρεία τό καλέσ·/], είνε μόνη; άνδρείας καί φρο- 
νίμ.ου ψυχής προτέρημα.

Σπούδασε μάλιστα τήν άνατροφήν τού στή
θους, ήτις μόνη μ,ορφόνει τούς άληθεΐς άνδρας 
καί τά; άνδρείας γυναίκας, παρά τήν άνατρο
φήν τής κεφαλής, άπό τήν όποίαν πλάσσονται 
οί καταχρηοτικώς ονομαζόμενοι χρηστοήθεις 
ούτοι καί έράσμιοι (aimables) καί κομψοί άν- 
δριαντίσκοι . Έχε καί τούτο είς τήν μνήμην 
σου , δτι ή άρετή είνε πράγμα έθιστόν καί ά- 
ποκτάται, ώς όλα τά άποκτώμενα, άπό μα
κράν συνήθειαν, ήτις καταντά είς έξιν καί σχε
δόν είς δευτέραν φύσιν. 'Αλλά τό έθος τούτο 
πρέπει ν’ άρχίσν) μ.' αύτήν τήν νηπιώδη ηλι
κίαν. Καθώς δστις συνειθίσνι παιδιόθεν τόν κα- 
φέν, ή τόν βρωμισμένον ταμ.βάκον, κρίνει τήν 
στέρησίν του μεγάλην δυστυχίαν, άπαράλλα- 
κτα, φίλε μου, καί δστις συνειθίσν) άπό μ.ι- 
κρού νά χαίρνι είς τά δίκαια, καί νά άγανακτή 
είς τά άδικα, τήν αύτήν έξιν καί συνήθειαν 
θέλει εχει καί δταν φθάσγ είς άνδρικήν ηλι
κίαν. Αλλά διά νά ζυμωθή μ.έ τοιαύτην έξιν 
τό παιοίον, πιέπει νά ήνε πεοικυκλωμένον άπό 
χρηστά παραδείγματα, καί μακουσμένον, δσον 
δυνατόν, άπό κακούς λόγους καί κακάς πράξεις.

"Οταν τις άπό σάς, διά πυρκαϊάν άναμμένην 
εί; οίκον γείτονας, όχι μόνον τρέχει εί; βοή
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θειαν, άλλά καί προσκαλεϊ συμβοηθούς είς τήν 
οβέσιν αυτής δσους άπαντήσνι, τί άλλο ποάσ- 
σει παρά έογον δίκαιον καί συμφέρον ένταυτώ ; 
Δίκαιον, διότι κάμνει πρός τόν γείτονα δ,τι 
έλπίζει άπ' ¿κείνον, έάν εύρεθή εί; όμοίαν πε- 
ρίστασιν βυμφέρον, διότι σώζων τού γείτονας 
τήν κατοικίαν, έμ,ποδίζει τήν πυρκαϊάν νά 
προχωρήση είς τήν ίδικήν του. Τό αύτό λοι
πόν χρεωστεϊ καθείς νά πράσσγ καί είς τόν 
άδικούμενον συμπολίτην του. Βλέπει; άδικίαν 
γινομένην είς αύτόν; μ.ήν άμφιβάλλγ]ς, δτι 
άργότερα ή γρηγορώτερα μέλλει νά πλακώση 
καί σέ ή άδικία, άν δέν δράμης νά τήν σβέσης 
ώ; πυρκαϊάν.

Μόνη ή δικαιοσύνη φέρει τήν έλευθερίαν, τήν 
δύναμιν καί τήν άσφάλειαν' όπλα χωρίς δι
καιοσύνην γίνονται δπλα λγστών, ζώντων είς 
καθημερινόν κίνδυνον νά στερηθώσι τήν δύνα- 
μιν άπό άλλους λγστάς, ή καί νά κολασθώ- 
σιν ώς λγσταί άπό νόμιμ,ον εξουσίαν. Ή άν- 
δρία χωρίς τήν δικαιοσύνην είνε ευτελές προτέ
ρημα' ή δικαιοσύνη, άν έφυλάσσετο άπό όλους, 
ούδέ χρείαν δλως είχε τής άνδρίας. Καί αυτή 
τού Θεού ή παντοδυναμία ήθελ’ είσθαι χωρίς 
δφελος διά τούς άνθρώπους, άν δέν ήτον ενω
μένη μέ τήν άπειρον δικαιοσύνην του.

Έγώ άλλους ποταπούς δέν γνωρίζω παρά 
τούς δούλους καί τού; τυράννους' διότι μετα
βάλλονται άπό λογικά ζώα οί δούλοι εί; κτήνη 
καί οί τύραννοι είς άγρια θηρία.

Ή φιλαρχία άφού μίαν φοράν φθάση νά έμβη 
είς τήν πολιτείαν, τήν βόσκεται κατά μικρόν 
ώς κολλητική νόσος, έωςοϋ νά τήν έρημώσν) 
άπό τούς άληθεΐς φίλους τής πατρίδος, τούς 
μόνους ικανούς νά φυλάσσωσι τής έλευθερίας 
τά τείχη.

’Ολίγοι κατά δυστυχίαν έφάνησαν είς όλους 
τούς αιώνας καί είς όλα τά έθνη οί καλοί στα- 
διοδοόμοι' καί συνέβη είς τήν πολιτικήν δ,τι 
συμβαίνει καί είς τήν θρησκείαν πολλοί κλη
τοί καί ολίγοι έκλεκτοί. Πώς θέλεις νά στα- 
διοδρομήσγ, εύτυχώς δστις τρέχει φορτωμένος ; 
Είς τούς σωματικού; άγώνας πρώτον έργον τού 
μέλλοντος νά τρέξγ, είνε νά έκδυθή τά περιττά 
φορέματα καί έλαφρώσγ τό σώμά του' είς τούς 
πολιτικούς έξ εναντίας οί πλειότεροι άπό 
τούς τρέχοντα; τρέχουν καταφορτωμένοι τά 
πάθη των άλλος τρέχει διά νά άποκτήση χρυ
σόν, άλλος άρχάς καί έξουσίας, άλλο; διά κα
νένα τίτλον γελοιώδη Έξοχότητο; ή Έκλαμ- 
πρύτητος, χωρίς νά συλλογισθή, δτι μόνος σκο
πός τού δρόμου του πρέπει νά ήναι νά χρυσώσν) 
τήν πατρίδα του,νά τήν καταστήσγ, μόνην άρ-

χουσαν, μόνην Έξοχωτάτην καί Έκλαμπρο- 
τάτην.

' Οταν ό λόγος ήναι περί πατρίδος ο,τι μού 
λείπει άπό τήν κεφαλήν τό άποπληρόνει ή 
καρδία.

Η ΙΕΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΓ

Επιθυμείτε, φίλοι ομογενείς, ν’ άποφύγητε 
δλα τά καταβαρύνοντα τάς κεφαλάς τών άνοή- 
των κακά ; λάβετε μαθήματα τά περασμένα 
τού Γένους παθήματα. Καθείς άπό σάς , δταν 

, κοατή ψήφον, διά νά έκλέξνι άπό τούς συμπο- 
λίτας του κανένα είς άξίωμα, άς φαντάζεται, 
δτι αύτός ό Θεός άοράτως τού βάλλει τήν ψή
φον είς τάς χεϊρας, καί τόν βλέπει άνωθεν πώς 
μέλλει νά τήν μεταχειρισθή . . . Όταν έχη τις 
χρείαν οικίας, μεταςύ δύο οικοδόμων δέν εκλέ
γει βέβαια τόν φίλον του, άλλ' δτινα τών δύο 
νομίζει τεχνικώτερον' δταν διά τήν υγείαν του 
άναγκάζεται νά καλέσ·/) ιατρόν, μεταξύ δύο 
ιατρών δέν καλεΐ βέβαια τόν φίλον, ή, άν ουτω 
τύχ_ν), καί άδελφόν του, άλλά τόν φαινόμενον 
έμ.πειρότερον τής τέχνης, καί ουτω καθεξής διά 
τάς λοιπά; βιωτικάς του χρείας. "Αν άπατηθή 
είς τήν έκλογήν δι’ άγνοιαν, έχει κάν άπολο- 
ίαν τής άπατης τήν άγνοιαν. Άν άπατηθή 
ιά φιλίαν, γίνετ’ ένταυτώ καί μωρός καί ά

δικος' μωρός, διότι βάλλει είς κίνδυνον καί τά 
1 υπάρχοντα καί τήν ζωήν του, άδικος, διότι 

χαρίζει είς τόν κακόν τεχνίτην δ,τι χρεωστεΐ- 
ται είς τόν καλόν. Όπως άν ήναι, ή βλάβη 

ι λογίζεται μικρά, ώ; ένός άνθρώπου μ,όνου βλά
βη. Άλλ’ δτινα διορίζει ή πατρίς είς τό ιερόν 
έργον τής εκλογής, άν χαρίζη τήν ψήφόν του 
είς τήν φιλίαν, άδικεΐ προφανώς τήν πατρίδα' 
¿άι· Μ  χα ϊ τη χ  πω ,Ιΐ) (Ιεά γρ ή ιια τα , η ώ γε.Ια ώ χ  
ά .ί.ίω χ  ίΛ κ ιζ ο μ ίν η τ  ά π ό .ία υσο ·, ή ά ύ ιχ ία  Λαμ- 
ΰ ά π ι  /ιορψι)ι· χαϊ π ρόσω πον  ά> ·α ισχϋι·τυυ π ρ ο -  

| (ίοσ/ας, άξίας νά κολασθή αυστηρότατα άπό 
τούς νόμους.

Ό ενθουσιασμός γίνεται δπλον θαυμαστόν 
ί  είς τούς άγωνιζομένους υπέρ τής έλευθερίας,είς 

αύτήν τήν ώραν τών άγώνων- άλλ’ δταν ό λό
γος ήναι περί εκλογής τών πολιτών είς πολι
τικά υπουργήματα,άπό τών οποίων τήν άκριβή 
πλήρωσιν κρέμεται ή φυλακή τής έλευθερίας, 
δστις ενθουσιάζεται, τρέχει μέγαν κίνδυνον νά 
δημιουργήση τυράννους. Καί τούτον τόν ένθου- 
σιασαόν ζητούν μάλι-α νά έξάπτωσιν οί σπου- 
δκρχίδαι καί οί δημοκότεοι είς τάς ψυχάς τού 
λαού, όταν ό λαός δέν φυλάσσεται τά; παγί
δας των.

I
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Ό  βάνατο; το& Κοραή δπήρξεν αζιον στεοάνοιμα 
του  άληβώς σω*ρατ·.*οϋ αότοΟ βίου. Τήν iir.b τοΟ συμ
πολίτου αδιοΟ κ. Α. Μάμουχα άφελή καί συγχινητιχήν 
άοήγησ:·/ τώ ν  τελευτα ίων αΐιτοΰ σ τιγμ ώ ν, άν καί οι,μο- 
σιευδεΤσαν άλλοτε !ν τή  ‘Ε στία »,π αραΟ ϊτομ εν ΙνταΟΟα, 
ώς άπαραίτητον συμπλήρωμα τοΟ όλου.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑ II

. . . Κλινοπετής επί δεκαεννέα ημέρας ύπέ- 
φερεν ώς φιλόσοφος καί ώς χριστιανός εν πλή- 
ρει άταραςία καί ηρεμία ψυχής τάς άπό τής 
πτώσευ>ς οδύνας. Παραμυθίαν εύρισκεν εις τήν 
συνεχή απαγγελίαν του 13G ψαλμού, έν ώ έκ- 
δηλούται ή τε προς τόν Θεόν καί τήν πατρίδα 
αγάπη παντός ευσεβούς καί ή εγκάρδιος ευχή 
ύπερ τής άποκαταστάσεως άναξιοπαθούσης πα- 
τρίοος.Παρέδωκε δέ εις τον ΙΙλάς-ην τό πνεύμα 
τή 25 Μαρτίου (6 ’Απριλίου) 1833, Π α τρΙς  
τελευταίαν λέςιν είπών καί άμα εις τήν παρά 
τώ κλινιδίω αΰτοϋ άπνιωρημένην εικόνα τουΛη- 
μοσθένους έμβλέψας.

Τό ιστορικόν περί τής ΰπ' αύτοΰ έν τώ τε
λευτάν έκφωνηθείσης λέξεως f la tf iiç  κατέστησέ 
μοι γνωστόν έν Χίω κατά τό 1877 ό συμπα
τριώτες καί φίλος μου Κωνσταντίνος I. ΓΙι- 
τζιπιός. Ούτος διηγήθη μοι τάδε: « ΙΙτο ή 
σειρά μου νά διανυκτερεύσω· Είσήλθον εις τόν 
κοιτώνα του άσθενούς περί λύχνων άφάς. Ή- 
ρώτησέ με άν έδείπνησα.— Έρχομαι, τώ άπε- 
κρίθην, άπό του δείπνου. —  Καλά, είπε·/' άν 
τυχόν πείνασες, έκεΐ (δειξας τό έρμάριον) υ
πάρχει πρόσφατον ριζόγαλα ' (τούτο, προσθέ
τει ό Πιτζιπιός, ήτο αρεστή τού Ινοραή τρο
φή), άνοιξε καί φάγε ό'σον θέλεις. Παρήλθον έν 
τω μεταξύ ίκαναί ώραι καί ό ασθενών έφαίνετο 
ήσυχος' έγώ δέ διά νά μή καταλ.εφθώ υπό ύ
πνου, ελαβα εις άνάγνωσιν βιβλίον έξ έκείνων 
τά όποια είχεν εις καθημερινήν χρήσιν, κατα- 
φορτωμένον μέ ιδιοχείρους σεμειώσεις. Αίφνης 
τόν ηκουσα νά έκφωνήση τήν λέξιν Πατηϊς.'Έ^, 
ΰπονοίας μή δέν είχον άντιλεφθή ακριβώς, ά- 
φήκα αμέσως τό βιβλίον τόν έπλεσίασα ήρέμα 
καί ήρώτεσα : — Θέλετέ τι ; καί τί ; —  Π α - 
τρ ίς , καί πάλιν άνεφώνεσε' καί άμα, εις τήν 
έν τω αύτώ δωματίω άπε,ωρημένην εικόνα τού 
Δεμοσθένους έμβλέψας : — /Va, α(<τύς ί/ζo r  <ω- 
θρω.τος, είπε καί έκοιμήθε έν ειρήντ,.

Τ ιμ α ϊ άπ οδοόίϊσυ ι

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ KOPAH

Τό σώμα τού Κοραή, συνοδευόμενον εύλαβώς 
άφ’ όλους τούς έν ΙΙαρισίοις παρεπιδημούντας 
Ελληνας , ένεταφιάσθη τήν 20 Μαρτίου (10 

’Απριλίου) εις τό πολυάνδριον τού Mont Par
nasse, άφού προεγουμένως έν τφ ναΐδίψ τής 
‘Ρωσσικής πρεσβείας έψαλε ε νεκρώσιμος άκο-

λουθία. Έν τώ ναΐδίω τούτω καί έν τφ πο- 
λυανδοίω έξεφωνήθεσαν λόγοι επιτάφιοι. Μι
κρόν δέ μνημεϊον άνεγέρθε έπιτύμβιον, φέρον 
τήν εξής έπιγραφήν :

ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟ Σ KO HA Η Σ 

ΧΙΟΣ 

Ύ π ο  ξίνην μεν 
"Ισα  δ ί τή  Ελλβδι 
Π ιοιλημίνην γην 

Των Παρισιων 
ίίιΐ[ΐα ι·

* »*

Τά λείψανα τού Κοραή άνακομισθέντα έν 
Έλλάδι διά δεμοτελούς πομπής κατετέθεσαν 
τήν 8 ’Απριλίου 1877 είςτό Νεκροταφεΐον ’Α
θηνών, έπί τόπου, ενθα άνεγέρθε μεγαλοπρεπές 
μαρμάρινον μαυσωλεΐον, δαπάνγ τών Χίων.

Τό μνεμεϊον τούτο άντί παντός έπιγράμμα- 
τος φέρει έπί τής προσόψεως αυτού τάς εξής 
τρεις άπλάς, άλλα πολυσήμαντους λέςεις: 

Π ΙΣΤΙΣ , Π ΑΤΡΙΣ , ΕΑΕΤΘΕΡΙΑ.

» » *
ΙΙρό τών πυλών τού Εθνικού Πανεπιστη

μίου, δεξιοί τώ είσερχομένω, ίδρύθη ό άνδριάς 
τού μεγάλου διδασκάλου, εργον τού γλύπτου 
κ. I'. Βρούτου. Ό Ινοραής παρίσταται έν αϋτφ 
καθήμενος έπί έδωλίου , ολίγον κεκυφώς καί 
κρατών διά μέν τής δεξιάς γραφίδα,διά δέ τής 
άριστεράς έπιμήκη δέλτον, έφ’ ης άναγέγρα- 
πται τό πρός τούς Έλληνας υψηλόν έκεΐνο πα
ράγγελμα τού άνδρός:

7 /  έ.ίενθερ ία , z ix r a  /ι ο ί ,  i è r  άγαπΛ  r à  x a -  

zoixfj  ε ις  τόπους, 5που â è r βα σ ι.Ιεύε ι ή άρεζΐι 
χα ΐ ή γρηπζοήθεια .

Έπί τού στηλοβάτου άναγινώσκεται τό εξής 
επίγραμμα,ποιηθέν ύπό τού άοιδίμου Φιλίππου 
Ίωάννου :

'Λγ·/όΟι ΙΙιερίδων σην.οίο ο ίλοι δμόφυλοι 
σου χλεινοΟ Κοραή τόνό ' άνέβεντο τόπον.
"Οφρα νίοι Μουσών πρόπολοι λεϋοσοντες ίχείνου 
μοροήν, αΐνητοΟ ζήλον εχωσι βίου.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΡΑΙ1

Τκ έκ δ εδ ο α έ ν κ  <7υγγρά(Α[Λατ<κ τ ο υ  Κοραή ά- 
7 7 ο τελυ υ ν τα ι εκ τυυ.ων και φυλλαδίων 50 έν 
όλω. Τά πλεϊστα ές αυτών είνε έκδόσεις Ελλή
νων συγγραφέων, τινά ανάγονται ε ις  τ ή ν  ια 

τρικήν, έτερα εις τήν θεολογίαν, τήν νομικήν 
καί διαφόρους άλλους κλάδους τών έπιστημών. 
Είσί ύέ γεγραμμένα εις ελληνικήν καί γαλλι
κήν γλώσσαν, έν δέ εις λατινικήν. Εκτός τού
το)·/ ο Ινοραής κατέλιπεν 28 άνέκδοτα χειρό-

Ιραφα τέλεια ή άτελή , ιόν ηρξατο άπό τού 
881 ή εκδοσις, δημοσιευθέντος τού πρώτου 

τόμου έπιμελεία τού κ. A. Ζ. Μάμουκα.
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