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ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΟ Σ ΑΡΣΑΚΗΣ

Έγεννήθη 6 Άρσάκης έν Χοταχόβω, μικρφ 
χωρίω τής 'Ηπείρου, τήν 6 ’ Ιανουάριου 1792. 
Έξεπατρίσθη δέ οκταετής μόλις, «ϊιότι ό πατήρ 
αύτού φεύγων τήν τυραννίαν του φοβερού Ά λή 
πασά κατέφυγε παρά τφ  έν Βουκουρεστίω άπο- 
κατεστημένω άδελφφ παραλαβών μ.ετά τών άλ
λων τέκνων καί τόν μ.ικρόν 'Απόστολον.

Ό  παίς διέμεινε παρά τφ  θείω αύτοϋ Γεωρ- 
γίω μέχρι του 1804, ότε έξεπέμφθη προς τε- 
λειοτέρκν έκπαίδευσιν εις Βιέννην. Έδίδασκε 
τότε έκεΐ τά ελληνικά ό Νεόφυτος Δούκας, κ’ 
εν τφ  μικρφ Άρσάκη εΰρεν όντως άξιον μαθητήν. 
Μετά εξαετή σπουδήν τφ  1810 δ νέος σπουδα
στής μετέβη εις τό έν Χάλλη Πανεπιστήμιου, 
έν ώ έπί τριετίαν έσπούδασε τήν ιατρικήν. Έγέ- 
νετο διδάκτωρ καί έπέδωκεν εναίσιμον διατρι βήν 
περί τού νωτιαίου μυελού τών ιχθύων, ήτις λίαν 
ιύφήμως έκρίθη καί εις διαφόρους εύρωπαϊκάς 
γλώσσας μετεφράαθη, μέχρι τού νύν δέ πολλάκις 
φέρεται άναγεγραμμένη μεταξύ τών μονογρα
φιών τής ιχθυολογίας έν τοΐς καταλόγοις τών 
βιβλιοπωλών.

Ά λ λ ’ έκτος τού δείγματος τούτου τής έπι- 
στημονικής μορφώσεως τού νέου Ήπειρώτου ύ- 
πάρχει καί φιλολογικόν τι έργον αύτού δεκαο- 
κταετούς μόλις άποδεικνύον τήν βαθεΐαν έλλη- 
νομάθειάν του. Είνε δέ τούτο είδύλλιον κα
τά  τόν τύπον τών τού Θεόκριτου καί άφιερούται 
εις τόν μέγαν Ναπολέοντα, παρ’ οΰ ήλπίζετο 
τότε ή άπελευθέρωσις τής έλληνικής χώρας. 
Σκοπός δέ τού ειδυλλίου είνε νά καταστήση 
γνωστήν τήν δυστυχή κατάστασιν τής αρχαίας 
πατρίδος τών Μουσών τφ  ίσχυροτάτω τών ισχυ
ρών τής γής, καί έπικαλούμενος τήν προστασίαν 
αΰτού νά εΰχηθή διά στόματος τών συνομιλούν- 
των ποιμένων τοιαύτας εύχάς :

Ζ ω ή ς  Ν α π ο . Ι έ ω γ  χ η μ ά ω ν  ά γ α β ο ϊ σ ι ν  ά Λ η χ ζ ω ς
" Ε ρ χ η ς Γ α . Ι . Ι ί η ς , τ ρ ό μ ο ς  ¿ χ θ ρ ω τ ,  θ α $ μ α  β ρ ο ζ α ΐ ι τ ι !

Ό  δέ Κομητάς έν τοΐς προλεγομένοις τού 
ιβ' τόμου τής έγκυκλοπαιδίας του έδημοσίευαεν 
διατριβήν «Περί τού εί έξήν καί ταις γυναιξί 
ταϊς δραματικαΐς έπιδείξεσε παρεϊναι», ήτις είνε 
ε'ργον τού ’Αποστόλου Άρσάκη. Καί ή διατριβή 
αύτη είνε γεγραμμένη εις άρχαίαν έλληνικήν 
γλώσσαν.

’Αλλά καί έν τή καθομιλουμένη ήρζατο συγ
γραφών «Έκθεσιν συνοπτικήν τής ιατρικής Ι 
στορίας» έν τφ  Λογίω Ερμή τφ  1813, ήτις διε- 
κόπη διακοπείσης καί τής έκδόσεω; τού περιο
δικού έκείνου κατά τό τέλος τού 1813.

Έπανήλθεν εις Βουκουρέστιον δ Άρσάκης κα
τά τά τέλη τού έτους 1811 καί έξήσκει τό ία-

τρικόν επάγγελμα ιδία έν τοΐς νοσοκομείοι; μ έ 
χρι τού 1822. Από τής έποχής έκείνης άνεμί- 
χθη εις τήν πολιτικήν. Έγένετο γραμματεύς τού 
ήγεμόνος, είτα δέ γραμματεύς τής 'Επικράτειας 
μέχρι τού 1839. Ίδιο>τεύων δέ κατόπιν κύριον 
μέλημα αύτού είχε τήν ’Εφορείαν τών Νοσοκο
μείων από τού 1852— 1859.

Ό  Άρσάκης είχε συζευχθή προ πολλού. 'Ε
καλείτο δ ’ ή σύζυγος αύτού Αναστασία καί εις 
τιμήν ταύτης έκλήθη δ φερώνυμος τού ’Αρσά
κειου ναΐσκος . Ό  οικογενειακός βίος τού Άρσα- 
κη ήτο ή μεγίστη τών ευτυχιών αύτού, βεβαίοις 
δ έξ αύτού ένεπνεύσθη τήν ιδέαν νά πράξη τήν 
ύπέρ τού γυναικείου φύλου μεγάλην αύτού πράξιν. 
τήν δι* ίδιας δαπάνης άνίδρυσιν τού μεγάλου κτι
ρίου τή ; Φιλεκπαιδευτικά ς Εταιρίας καί τήν προι- 
κοδότησιν ταύτης. Ή  Εταιρία αϋτη είχε συ- 
στηθή άπό τού 1836, άλλ’ οί πόροι της ήσαν 
γλίσχροι καί ώς έκ τούτου έλαχίστη ή μορφωτι
κή έπίδρασις αυτής έν τή ’Ανατολή μέχρι τού 
ε"τους 1850, δτε έπήλθεν ή μεγάλη δωρεά τού 
Άρσάκη. Έ κτοτε τό εκπαιδευτικόν τούτο καθί- 
δρυμα άνήλθεν εις τήν ύψηλήν περιωπήν αύτού. 
Καί πλεΐστοι μέν φιλογενεΐς άνδρες καί πρό καί 
μ.ετέπειτα συνειργάσθησαν πρός τούτο, άλλ’ δ α 
ληθής πρωτουργός είνε δ Άρσάκης έξ ού καί τό 
μέγα καθίδρυμα Αρσάκειου έκλήθη.

Ο Άρσάκης έπανήλθεν εις τήν πολιτικήν τφ  
1857 έκλεχθείς βουλευτής μετά τήνΐδρυσιν τού 
συνταγμ-ατικού πολιτεύματος έν Βλαχία καί συ- 
νετέλεσε μεγάλως εις τήν ένωσιν τών δύο Η γε
μονιών ύπό τόν Κούζαν. Υπέγραψε δέ κατά τό 
1860 ώ ; υπουργός τών έξωτερικών τήν πολιτι
κήν καί διοικητικήν ένωσιν Βλαχίας καί Μολ- 
δαυΐας. Ά π ό  τού 1864 κατέλιπεν δριστικώς τήν 
πολιτικήν, καταβληθείς δέ βαθμηδόν ύπό τής 
ηλικίας άπώλεσεν αίσθητώς τήν άκοήν καί τήν 
ορασιν αύτού καί άπέθανεν δ μέγας προστάτης 
τής γυναικείας έκπαιδεύσεως χωρίς καν νά ίδη 
έκ τού σύνεγγυς τό εργον αύτού καί τήν 'Ελ
λάδα.

Άπέθανεν, άλλ' ή μνήμη αύτού ζή έν ταϊς 
καρδίαις τόσων αβρών πλασμάτων, άτινα ύπό 
τήν σκέπην αύτού διδάσκονται τήν παιδείαν καί 
την άρετην καί τό όνομά του εύλογεΐται ύπό τό
σων χειλέων έν ύμνοις καί ,;ροσευχαΐς.

Καί Οταν ή μαρμάρινη αύτού μορφή ή όρθου- 
μένη έν τό» μεγάλω προδόμω τού ’Αρσάκειου πε- 
ριστοιχεϊται ύπο τών πολυαρίθμων μαθητριών 
αύτού έν ώραις σχολής, παρέχεται εις τά  δμμα- 
τα  τού θεατού τού έργου τού Άρσάκη ή αληθής, 
ή πλαστικωτέρα εΐκών, είκών πολιού πάππου έν 
μέσω τών φιλτάτων έγγόνων αύτού.
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ΤΟ Υ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

Σήμερον τελεί έπισημότατα τήν πιετηχοπ ατ- 
χηρίάα του τό παρ’ ήμΐν έθνικώτατον καθίδρυμα 
Άρσάκειον. Σύμπασα ή Ε λλάς άναλογιζομένη 
τάς μεγάλας ύπηρεσίας αύτού ύπέρ τής γυναι
κείας έκπαεδεύσεως συμπανηγυρίζει μετ’ αΰτού 
καί εύχεται τφ  καλλίστω καί έθνωφελεστάτω 
ίδρύματι πρόοδον καί ακμήν Ή  'Ελλάς δύνα- 
ται νά καυχηθή έπί πολλοί; κοίνωφελέσι καθιδρύ- 
μασι συστηθεΐσι τή ιδιωτική πρωτοβουλία έ; 
αισθήματος φιλογενούς καί ζήλου ύπέρ τού κοι
νού καλού. Αί Άθήναι πρό πάντων ή πρωτεύου
σα τού έλληνισμού ού μόνον τού έλεύθερον άέρα 
άναπνίοντος, άλλά καί τού στενάζοντος ύπό τόν 
βαρύν τών κατακτητών τής ’Ανατολής ζυγόν ή 
αλυτρώτου ε’τι έλληνισμού, είναι πλήρεις έθνικών 
καταστημάτων όφειλομένων εις ιδιωτικήν πρω
τοβουλίαν. Ό  αλλοεθνής δ έπισκεπτόμενος τάς 
'Αθήνας έκπλήττεται δικαίως, όταν βλέπη έν 
αύταίς τοσαύτα κοινωφελέστατα καταστήματα 
ύπό ιδιωτών ή ύπό έταιρειών έκ φιλογενείας ίδρυ- 
θεντα, μαρτύρια τρανώτατα τού έξοχου έλληνι- 
κού πατριωτισμού, πρός ον ούδενός άλλου λαού 
δ πατριωτισμός δύναται δμολογουμένως έστω καί 
μακρόθεν νά συγκριθή, όταν βλέπη τήν Σιναίαν 
’Ακαδημίαν, τό Άρσάκειον, τό ’Εθνικόν Πανεπι- 
στήμιον τό εις σύνδρομά; πλουσίων 'Ελλήνων ό- 
φειλόμενον, τήν 'Ριζάρειον έκκλησιαστικην Σχο
λήν, τό ΤοσίτσειονΠολυτεχνεϊον, τό Βαρβάκειον, 
τό Χατζηκυίστειον ορφανοτροφείου καί τοσαύτα 
άλλα τής πρωτευούσης καταστήματα. Ά λ λ ’ δμο- 
λογουμένως τό έθνωφελέστατον έκ πάντων τού
των, τό έπί μακρότερον χρόνον καί πλεώτερον 
έργασθέν καί πλειοτέρους άπενεγκόν καρπούς, έφ’ 
ώ άρα πλειότερον καί δικαιότερο·/ δύναται νά 
καυχηθή ή Ε λλάς, είναι τό Άρσάκειον ή ή Φι- 
λεκπαιδευτική'Εταιρια ήσυστάσα κατά τό 1836 
καί άναλαβούοα τήν έκπαίδευσιν τού έλληνικού 
γυναικείου φύλου. Σήμερον συμπληρούνται πεν- 
τήκοντα έτη, άφ’ ότου τό καθίδυμα τούτο ήρξα- 
το νά λειτουργή καί μέχρι τής σήμερον όξακολου- 
θεϊ έργαζόμενον χωρίς καθ' άπαν τό μακρόν τού
το διάστημα ούδ' έπί μίαν ημέραν νά διακόψη 
τήν ένέργειαν αύτού.

7Ητο μεγάλη, ήτο έθνικωτάτη ή ε"μπνευσις 
τών συλλαβόντων τήν ιδέαν τής ίδρύσεως τής 
Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας πρός έκπαίδευσιν 
τού γυναικείου φύλου παρ’ ήμΐν. Έπί Τουρκοκρα
τίας ώς γνωστόν τά  μόνα υπάρχοντα σχολεία 
ησαν όλίγα άρρένων ύπό κληρικών ώς έπι τό πλεϊ- 
στον διατηρούμενα. Έκ τών έλληνίδων ήτο 
σπανιωτάτη έξαίρεσις, έάν τις έγίνωσκε γράμμα
τα. Μόνον πλουσίων τινών οικογενειών κόραι έξε- 
παιδεύοντο. "Ωστε μετά τήν άπελευθέρωσιν τής

’Ελλάδος εύρέθη τό γυναικεΐον ήμών φύλον έντε- 
λώς άπαίδευτον. ’Ελεύθερος δέ γενόμενος δ ελλη
νικός λαός δεν ήδύνατο νά άφήση νά έξακολου- 
θήση ή κατάστασις αύτη, τό ήμισυ δηλ. τού 
λαού νά μένη έν τφ  σκότει τής άμαθείας. "Οταν 
αί γυναίκες ήναι άπαίδευτοι καί αμόρφωτοι, 
ένεκα τής μεγάλης έπιρροής τής γυναικός έπί τής 
άνατροφής τών τέκνων καί ό λαος έν συνόλερ μέ
νει άπαίδευτος καί άμόρφωτος. Τό μέτρον τής ά- 
ναπτύξεως / αού τίνος είναι ή άνάπτυξις τών γυ
ναικών. Ή  γυνή είναι δ πρώτος καί μέγιστος δι
δάσκαλος τού άνθρώπου. Λαός έλεύθερος, άνώ- 
τερος προλήψεων καί δεισιδαιμονιών, λαό; μέ 
πεφωτισμένην διάνοιαν, μέ μεμορφωμένηνκαρδίαν, 
λαός εχων συνείδησιν τών δικαιωμάτων του καί 
τής έλευθερίας του, λαός γνωρίζων τόν προορι
σμόν του καί τείνων εις τήν έν έλευθερία πρόοδον 
καί άκμήν του, ήτο κατά ταύτα άδύνατον νά 
μορφωθή δ έλληνικός λαός, έάν δ  έν έπεχειρεΐτο 
ή έκπαίδευσις καί μόρφωσις τών έλληνίδων. Ή  
έλληνική κυβέρνησις, κυβέρνησες ή.αού μόλις έξ 
ελθόντος έκ καταστρεπτικωτάτου έπταετούς άγώ- 
νος, άνευ μέσων, εύρούσα τά  πάντα έν χαώδει κα
ταστήσει, όφείλουσα νά όργανίση τήν διοίκησιν 
τού τόπου, ήναγκασμένη ούσα νά μεριμνήση περί 
πάντων, δέν ήδύνατο νά άναλάβη ευθύς καί τού
το τό βάρος τής γυναικείας έκπαιδεύσεως. Κατά 
πρώτον έστρεψεν ή κυβέρνησις τήν προσοχήν της 
εις τήν μόρφωαιν τού άρρενος φύλου. Περί τής 
γυναικείας έκπαιδεύσεως έπεχείρησαν κατά πρώ
τον νά μεριμνήσωσι ξένοι φιλέλληνες έγκαταστάν- 
τες έν Έ λλάδι, καί δή πρώτος δ άοίδιμο; Χίλλ, 
ίδρύσας τό ύπό τό όνομα αύτού μέχρι τής σήμε
ρον ύπάρχον Παρθεναγωγεΐον. Έκ τού σχολείου 
τούτου έξήλθον αί πρώται πεπαιδευμένα·, έλλη- 
νίδες καί αί πρώται δημοδιδασκάλισσαι, έφ’ ού 
ή Ε λλάς αιωνίως θέλει ευγνωμονεί τφ  άοιδίμω 
Χίλλ καί τή άξιοτίμω καί έναρέτω συζύγω του. 
Ά λ λ ά  τό παρθεναγωγεΐον τούτο δέν ήδύνατο 
νά έπιληφθή άλλως τής παρ’ ήμΐν γυναικείας έκ- 
ΐι,αιδεύσεοις ή έν σμικρφ μέτρω. Ά λ λ ' ή Ελλάς 
είχεν ανάγκην μεγάλου, ελληνικού, έθνικού εκ
παιδευτηρίου τού θήλεος παρ' ήμΐν γένους, έκ- 
παιδευτηρίου κεκτημένου κύρος, κεκτημένου χα
ρακτήρα τελείως ελληνικόν καί δυναμένου νά έρ- 
γασθή έπί εύρυτάτων βάσεων, άναλόγω; πρός τάς 
μ,εγάλας άνάγκας αΐτινες έ’μελλον νά πληρωθώ - 
σιν. Η  Έ.Ι.Ιάς ιιχ εν  άνάγχην μεγά.Ιου γυ— 
ναιχείου ¿Ιιάασχα.έείον, τό δποΐον νά δώση 
τή Έ λλάδι καί άπαντι τφ  έλληνισμφ τής Α
νατολής τά ; αναγκαίας διδασκαλίσσχ;, αϊτινε: 
νά άναλάβωσι τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν τής 
γυναικείας νεολαίας άπάσης τής Ε λλάδος. Τό 
μέγα ζοϋζο ίργοκ ίνέ-Ιαδεν ή ΦιΛεχπαιάευτιχή 
Ε τα ιρεία  τώ 1836, εις ήν προσήλθεν αρωγός δ 
φιλογενέστατος Άρσάκης, δ γενναίως δαπανή*
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σας είς τήν ΐδρυσιν τού περικαλλεστάτου ’Αρσά
κειου, όπερ καί ώς κτίοιον άμιλλάται προς τά 
μεγαλοπρεπέστατα καί κάλλιστα κτίρια τής πρω
τεύουσας. Τοιουτοτρόπως ήρξατο ή παρ’ ήμϊν 
έκπαίδευσις του γυναικείου φύλου, καί βαίνει έκ- 
τοτε έξαπλουμένη άνά πάσαν τήν έλευθέραν καί 
δούλην 'Ελλάδα, μένοντος πάντοτε κέντρου καί 
κυριωτάτου μοχλού αυτής τοΰ ’Αρσάκειου. Διότι 
καί μετά τήν έπειτα γενομέ/ην πολλαπλασία- 
σιν τών δημοτικών σχολείων των συντηρούμενων 
ύπό τής κυβερνήσεως καί τών δήμων καί μετά 
τήν ιδρυσιν τών άλλων άνωτέρων ιδιωτικών 
παρθεναγωγείου έν Άθήναις καί ταϊς έπαρχίαις, 
καί μετά τήν ίδρυσιν ανώτερου Παρθεναγωγείου 
εν Σμύρνη, του Ζαππείου καί τής ΙΙαλλάδος έν 
Κωνσταντινουπόλει καί τών άνωτέρων παρθενα
γωγείων καί Διδασκαλείων τής Θεσσαλονίκης, 
τής Φιλιππουπόλεως καί τής Άδριανουπόλεως,τό 
Άρσάκειον μένει πάντοτε το κέντρον καί δ κυ- 
ριώτερος μοχλός τής παρ’ ήμϊν γυναικείας έκπαι- 
δεύσεως, διότι καί δ αριθμός τών έν αύτφ έκπαι- 
δευομ-ένων κορασίων είναι άσυγκρίτως μεγαλείτερος 
ή έν παντί άλλω παρθεναγωγείο) (σήμερον έκ- 
παιδεύει ή Φιλεκπαιδευτική εταιρεία έν Άθήναις, 
έν Κερκύρα, όπου ίδρυθη δεύτερον Άρσάκειον, πα
ράρτημα τοΰ έν Άθήναις. καί έν τισιν άλλαις 
σχολαϊς διατηρουμέναις ύπ' αυτής έν Αττική, 
περί τάς 2,000  ώς έγγιστα κοράσια ! )  και ένεκα 
τών άφθονων μέσων, άτινα διαθέτει,ή διδασκα
λία γίνεται τελειοτάτη έν αύτω (έν τοϊς κατα- 
στήμασιν τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δι- 
δάσκουσι καθηγηταί, διδάσκαλοι καί διδασκά- 
λισσαι περί τούς 90), καί διότι αί διδάσκουσαι 
έν άπασι τοϊς άλλοις παρθεναγωγείο-.; άνωτέροις 
καί δημοτικοί; τής τε έλευθέρας καί δούλης 
Ελλάδος υπήρξαν παιδεύματα τοΰ Αρσάκειου 

ή μαθήτρια-, μαθητριών αΰτοΰ.Ώ στε μένει πάν
τοτε ή Αρσάκειο; Σχολή ή πνευματική μήτηρ 
άπάσης τής έλληνίδος νεολαίας είτε άμέσως είτε 
έμμέσοις. Διά ταΰτα θεωρείται δικαίως ή ’Αρ
σάκειο; Σχολή τό έθνικώτατον καί έθνωφελέστα- 
τον έκ πάντων τών παρ’  ήμϊν καθιδρυμάτων.Διά 
τούτο έπί τή  πεντηκονταετηρίδι αϋτοϋ συνεορτά
ζει μετ’ αύτού πάσα ή ’Ελλάς. Διά τούτο ιδίως 
τό γυναικείον φύλον παρ’ ήμϊν θεωρεί καί πρέ
πει νά Οεωρή τήν έοοτήν τοΰ ’Αρσάκειου ώς Ιδίαν 
έαυτοΰ εορτήν.

Ό  έλληνικό; λαός δεν δύναται άλλι»ς ή νά | 
εύλογή τά  ονόματα πρώτον μέν τών ιδρυτών τής 
Φιλεκπαιδευτικής Έταρείας καί τό τοΰ φιλογε- 
νεστάτου Αρσάκη, είτα δέ καί τά  τών μελών 
αυτής καί κατά καιρούς Προέδρων καί συμβού
λων έπί τφ  έθνωφελεστάτω αύτών τούτω έ’ργω.
II έκπαίδευσις τής γυναικός έχει μεγίστην ση

μασίαν έν τή προόδωτών έθνών. Πρέπει νά ήναί 
τις μωρός ή νά σκέπτηται έντελώς ίδιοτράπως

ϊνα μη έννοή καί δμολογή τούτο. Ή  έκπαίδευσις 
τής γυναικός είναι έκπαίδευσις τοΰ λαοΰ. Πε
παιδευμένα! καί κ αλώς άνεπτυγμέναι μητέρε; 
μόναι δύνανται νά μορφώσωσιν καλώς τά τέκνα 
των. Ευτυχώς σήμερον ή ανάγκη καί ή χρησι- 
μότης τής έκπαιδεύσεως τοΰ γυναικείου φύλου 
δέν τίθεται ύπό σπουδαίαν άμφισβήτησιν. Σήμε
ρον θεωρούνται δικαίως μ,ωροί οί λέγοντες· «Ή 
γυνη είναι περιττόν νά μανθανη γράμματα· τά 
γράμματα φυσιοΰσι τήν γυναίκα· τήν άπομακρύ- 
νουσιν άπο τών απλών ηθών καί άπό τής εύσε- 
βείας· αί παλαιαί γυναίκες μ ή γνωρίζουσκι γράμ
ματα ήσαν καλλίτεραι μητέρες, καλλίτεραι σύ- 
ζυγοι, καλλίτεραι άοελφαί.ο Οί τοιοΰτοι λόγοι 
είναι φλυαρίαι ανθρώπων κακώς σκεπτομένων, 
όπισθοδρομικών καί φωτοσβεστών, οίτινε; άπασαν 
τήν νεωτέραν άνάπτυξιν ού ρ.όνον τής Ελλάδος 
άλλά και άπάσης τής Ευρώπης θεωρούσιν ιό; τι 
κακόν, καί θά ήσαν ηύχαριστημένοι, έάν ο κό
σμος έπανήρχετο παλιν είς το μεσαιωνικόν σκό
τος «εις τους παλαιούς καλού; χρόνους.» Ό χ ι! 
7 /  γυνή ό ε ν  είναι περιττόν νά μανθάνη γράμ· 
ματα. Τουναντίον είναι άναγκαιότατον. Διότι καί 
ώς άνθρωπος ή γυνη καί ώς πολιτις καί ώς σύ
ζυγος καί ώς μήτηρ θά έκπληρώση κάλλιον τον 
προορισμόν αυτής, έάν γνωρίζει γράμματα, ί 
έάν δέν γνωρίζη. Ώ ς άνθρωπος έν τή κοινωνί?, 
θά γνωρίζη, έάν εκπαιδευθή καλώς, τά. κοινωνικά 
αύτής καθήκοντα. Ο άνθρωπος ύ διά τής παι
δείας πεοωτισμέ/ην διάνοιαν προσκτησάμενος καί 

/ * V ι « 1 «μόρφωσα; την καροιαν του,και ουτος είναι ο σκο
πός τής έκπαιδεύσεως τουούτον νά καταστήσει 
τόν παιδευόμενον, είναι τελειότερος φυσικφ τώ 
λόγω τού απαίδευτου καί άμορφώτου Καί ώ; 
πολιτις ή έλληνίς ή  δεδιδαγμένη τήν ιστορίαν 
τής πατρίδος της,ή  γνωρίζουσα καί τό άρχαϊον 
μεγαλεϊον τής Ελλάδος καί τής συμφοράς τών 
αιώνων τής δουλεία; καί τόν ηρωισμόν τών πα
τέρων ημών τών έξεγερθέντων κατά τής τυραν
νίας καί παραδωσάντων ήμϊν έλευθέραν την 
πατρίδα, ή έλληνίς ή γνωρίζουσα τί είναι πα- 
τρίς, ποια τά έξ αυτής προερχόμενα πολυτιμό
τατα άγαθά. τί αξίζει ή έλευθερία της, ύπό τί- 
νας όρους δύναται νά ευδοκίμηση καί εύημε- 
ρήση καί τίνα είναι τά καθήκοντα παντός μέ
λους τής πατρίδος, θά ήναι προδήλως τελειοτέο* 
τής άπαιδεύτου καί άγνοούσης πάντα ταΰτα. 
Καί ώς σύζυγος πεφωτισμένη ούσα ή γυνή θ* 
ηναι καλλιτέρα σύντροφος τού άνδρός της ή ή ά
ξεστος καί αμόρφωτος, ή μή δυναμένη νά έν- 
νοήση μήτε τάς σκέψεις τοΰ συζύγου της, μ ή " 
τά  αισθήματα αύτοΰ, μ,ηδέ ικανή ούσα νά σνμ* 
μερισθή καί αίσθανθή ένδιαφέρον ύπέρ τών υψη
λότερων ασχολιών αύτοΰ. Καί ώς μήτηρ τελο; 
θά ήναι καλλιτέρα ή γυνή, οταν γνωρίζη τό έρ- 
γον τής παιδαγωγού, όταν δύναται αύτή ούσ*

Ε Σ Τ Ι Α 661

διδαγμένη καί ανεπτυγμένη νά άναπτύξη τάς 
υματικάς δυνάμ-εις τών τέκνων της, νά μετα- 

'-ση είς αύτά τάς πρώτας αναγκαίας γνώσεις 
"ν πραγμάτων καί τάς πρώτας άρχάς τής θρη- 

σχιίας καί τής ηθικής ή έάν ήναι απαίδευτος. 
Τήν πρώτην άνάπτυξιν είς τό πνεΰμα τοΰ παι- 
δός δίδει ή γυνή. Αύτή καλλιεργεί έν αύτφ 
τάς πνευματικά; αύτοΰ δυνάμεις. Αύτή τόν 
έρπνέει καί δίδει αύτω τήν ώθησιν καί δεεύ- 
θύνσιν, ήν θά άκολουθήση έπειτα καθ’ άπαντα 
χντοΰ τόν βίον. Καί νομίζετε σπουδαίω; οί τά 
άρχαία τυφλώς έγκωμιάζοντες, ότι ή αμαθής 
μήτηρ ή μή γνωρίζουσα τί είναι ψυχολογία, ή 
ίχουσα τάς παχυλωτέρας προλήψεις περί τών φυ
σικών φαινομένων, ή αγνοούσα την ιστορίαν τής 
πατρίδος της, ή αγνοούσα τήν σημασίαν τής πο
λιτείας καί τίνα καθήκοντα επιβάλλονται τφ  
πολίτη πρός αύτήν,ή έχουσα συγκεχυμένα; ιδέας 
περί θρησκείας καί ούσα δεισιδαίμων, θά δυνηθή 
νά έπιτελέση τό μέγα έργον τής ανατροφής τών 
τέκνων της κάλλιον τής εύπαιδεύτου γυναικός; 
Έάν ίσχυρίζησθε τούτο, πράττετε τό αύτό, ώς εί 
διϊσχυρίζεσθε, ότι ό τυφλός βλέπει κάλλιον τού 
έχοντος υγιείς τού; οφθαλμούς του , ή οτι με γυ- | 
μνούς οφθαλμούς βλέπει τις άπώτερον ή μη ο
φθαλμούς ώπλισμένους δεά τηλεσκοπίου. Διότι 
διά τής παιδείας φωτιζόμενον και ένισχυόμενον 
τό νοερόν δμμα τής ψυχής καθίσταται ικανόν 
νά διαβλέπη τήν φύσιν καί ουσίαν τών πραγ
μάτων, ών μόνον τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν 
δλέπουσιν οί φυσικοί τοΰ σώματος οφθαλμοί. 
Τήν σελήνην βλέπει καί ό απαίδευτος άνθρω
πος, βλέπει καί ό έχων αστρονομικά; γνώσεις· 
άλλ’ ένφ διά τόν πρώτον είνε φώς τι έν ούρανφ 
άκατανόητον, ίσως μέγας τις φανός,διά τόν δεύ
τερον είναι τά  περί τής σελ.ήνης, τά  περι τών 
κινήσεων καί τής φυσιολογικής αύτής καταστάσεως 
τοσούτον γνωστά οσον τά  περί άπομεμακρυσμέ- 
νης τινός χώρας τής ΰφηλ.ίου αύτής. Ή  παιδεία 
καθιστά ήμάς ικανού; όπλίζουσα ιός διά τηλε
σκοπίου νά ίδωμεν έν τφ  σύμπαντι άπώτερον 
καί άκριβέστερον ή όσον φθάνει ό φυσικός ήμών 
οφθαλμός. Ό χ ι ! Τά γράμματα όεν φυσιοΰσι 
*ήν γυναίκα■ "Αν τινετ, ού μόνον γυναίκες άλλά 
καί άνδρες, μανθάνοντες ολίγα γράμματα φυ- 
σιούνται καί αλαζονεύονται, τούτου αιτία είναι 
ή κουφότης των, ούχί τά γράμματα. Τά γράμ
ματα τούναντίον τά φωτίζοντα τόν άνθρωπον καί 
ικανόν αύτόν καθιστώντα νά γνωρίζη τί είξεύρει 
κ*ί τί αγνοεί, τά δεικνύοντα αύτφ τήν άνθρω- 
πίνην αδυναμίαν καί τό άπειρον πλήθος τών ύπ 
αύτοΰ αγνοουμένων πραγμάτων, τά πείθοντα 
αύτόν άνά παν βήμα, ότι έλαχιττα είναι τά ύπ’ 
αύτοΰ γινωσκόμενα παραβαλλόμενα πρός τά 
άγνωστα αύτφ μένοντα, έμπνέουσιν αύτφ τα 
πεινοφροσύνην. Διά τούτο ο σοφώτατος τών έλλή-

| νων έλεγεν, ότι έν γνωρίζει, ότι ούδέν οίδεν. Ή  
αμάθεια τούναντίον καθιστά τούς ανθρώπους 
θρασυτέρους, προπετεστέρους καί αύθαδεστέρους. 
Ο πεπαιδευμένος εύκόλως έπέχει νά έκφραση 

γνώμην περί πραγμάτων, περί ών ό απαίδευτος 
άποφαίνεται εύκολώτατα καί ώς έκ τρίποδος. 
Είναι πλάνη λοιπόν τό νομίζειν, οτι τά  γράμμα
τα  φυσιοΰσιν. Ή  κοΰφος καί άλαζών γυνή δεν 
έχει ανάγκην νά μάθη γράμματα, οπιυς γίνη 
τοιαύτη. ΤΗτο τοιαύτη καί πρό τής έκπαιδεύ- 
σεως. Μήπως δέν έχομεν παραδείγματα άμαθε- 
στάτων γυναικών πεφυσιωμ.ένων καί καυχωμένων 
έπί τφ  πλούτψ αύτών ή έπί τή ώραιότητί των ; 
Ό χ ι ! Τά γράμματα ό'εν άπομαχρΰνουσιν άπο 
τών άπ.Ιών ή&ών, άπο της ενσεδείας. Ή  παι
δεία δέν διδάσκει τήν έκλυσιν τών ήθών καί 
τήν ασέβειαν. “Απαγε τής βλασφημίας I Τής 
παιδείας καί άληθοΰς σοφία; βάσις είναι ό φό
βος τοΰ θεού, ώς λέγει καί ή Γραφή. Καί πάν
των δέ τών νεωτέρων παιδαγωγών καί τών 
περί παιδείας καί παιδαγωγήσεως γραψάντων 
γερμανών, γάλλων, άγγλων καί λοιπών εύρω- 
παίων σοφών άπό τοΰ I Ιεσταλότση μέχρι τοΰ 
Έρβάρτου γνώμη είναι οτι σκοπός κύριος τής 
έκπαιδεύσεως είναι ή έπί υγιών θρησκευτικών 
καί ηθικών βάσεων μόρφωσις τοΰ χαρακτήρος 
τοΰ ανθρώπου. Τοΰτο επιδιώκει καί ή παιδεία 
παρ' ήμϊν. Τά μεμονωμένα παραδείγματα αν
θρώπων έγγραμμάτων, οίτινες βιοΰσι βίον άσωτον 
καί δεικνύουσιν ασέβειαν πρός τά θεία, δέν πρέπει 
νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν. ώστε νά ϋβρίζηται 
καί κατακρίνηται ή παιδεία έν γένει, καί ή παρ’ 
ήμϊν ιδίως. Οί λόγιοι παρ’ ήμϊν είναι αληθές, 
ότι έ'νεκα τής κακής καταστάσεως τής έξωτερι- 
κής λατρεία; (ήν ού μόνον δέν έφρόντισαν οί αρ
μόδιοι νά άνυψώσωσιν είς τήν πρέπουσαν τοίς ση
μερινοί; χρόνοι; καί τή σημερινή αναπτύξει πε- 
ριωπήν άλλά καί έζήτησαν νά έμποδισωσι καί 
πάσαν παρ’ άλ.λων γενομένην άπόπειραν πρός 
τοΰτο), δεικνύουσιν άδιαφορίαν τινά πρός τήν τή- 
ρησιν τών έξωτερικών τής θρησκείας τύπων, άλλ’ 
έν τούτοι; θά ήτο άδικον καί έσπευσμ,ένον νά 
συμπεράνη τις έντεΰθεν καί νά ίσχυρισθή, ότι 
ϊστανται καί μακράν τοΰ πνεύματος τοΰ χριστια
νισμού ή τών άρχών αύτοΰ. Άθεους ή κεκηρυγ- 
μένους καί συστηματικούς έχθρούς τοΰ χριστια
νισμού μεταξύ τών λογιών ήμών ή ούδόλω; ή 
σπανιώτατα θά άπαντήση τις. Οί πλεϊστοι αύ
τών τάς βάσεις τοΰ χριστιανισμού, τό πνεύμα 
καί τήν ηθικήν του σέβονται καί ηηροΰσι πλειό- 
τερον ή πολλοί τών αγραμμάτων, οϊτινες άκρι- 
βέστατα καί άνελλιπέστατα τηροΰσι μηχανικώς 
τήν έξωτερικήν τής θρησκείας λατρείαν. Όσον 
άφορά μάλιστα τάς παρ' ήμϊν πεπαιδευμένα; 
γυναίκας, ούδέποτε ήκούσθη, ότι τις τούτων έδει- 
ξεν αδιαφορίαν ή έχθραν πρό; τήν θρησκείαν. ’Γό
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γυνχικεΐον φϋλον παρ’ ήμϊν εξακολουθεί έχον ζή
λον προς την θρησκείαν, καί μαρτύριαν τούτου 
είναι οϊ ναοί ημών, οΐτινες είναι πάντοτε πλήρεις 
έξ αύτού- ώστε καί ή μομφή αϋτη κατά τής 
γυναικείας έκπαιδεύσεο»; είναι άδικος καί ά β ά - 
σιμ.ος. Ή  αληθής παιδεία οΰ μ.όνον δέν άπομα- 
κρύνει άπό τού Θεού, άλλα καί προσεγγίζει εις 
αύτόν. Διότι οσον τις σπουδάζει, τόσον ευσεβέ
στερος γίνεται, καθόσον κατανοεί πλειότερον τήν 
σοφίαν καί το μεγαλεϊον του Θεού τό κατάδη
λον έν τοΐς εργοις αύτού. Ούδείς ήτο θεοσεβέστε- 
ρος τού Νεύτωνος, οστις άνερευνών τού; νόμους 
τής κινήσεως τών ούρανί&εν σωμάτων καί καθ' 
έκάστην παρατηρών τήν απειρίαν τών αστέρων 
καί τήν άρμονίαν τού σύμπαντος ήτο τοσοϋτον 
πλήρης εύλαβείας πρός τον Θεόν, ώστε καί μ.ό- 
νον προφέρων τό ονομ.α τού θεού, άπεκάλυπτεν 
ώς γνωστόν τήν κεφαλήν του. Μήπως ό Σωκρά
της δεν ήτο πλήρης εύλαβείας πρός τό δαιμό- 
νιον τό οδηγούν αύτόν ; Μήπως ό Πλάτων δεν 
ήτο θρησκευτικώτατος : Μήπως ό Πυθαγόρας 
δεν έσέβετο μεγάλως τόθεΐον; Πού εύρον οί εχθροί 
τών γραμμάτων, ότι ή παιδεία άπομακρύνει 
άπό τής θρησκείας ; Ώ ς πρός δέ τά  ήθη 
παρατηρούμεν , οτι σπανίως θά ΐδγ, τις άν
θρωπον άληθώς πεπαιδευμ,ένον, είτε άνδρα είτε 
γυναίκα, περιπίπτοντα εις τά  φοβερά εκείνα 
καί βαρύτατα εγκλήματα, εις ά καθ’ έκά
στην περιπίπτουσι οί άνευ πάσης μ.ορφώσεως 
άνθρωποι Έοωτήσατε τά δικαστήρια, έρωτήσα- 
τε τάς περί κακουργοδικείων στατιστικάς καί 
θά ιδητε, ότι οί άγράμματοι είναι άσυγκρίτως 
επιρρεπέστεροι εις τά  έγκλήμ.ατα. Ή  παιδεία 
δέν φωτίζει μόνον τήν διάνοιαν, άλλα μορφοί κα
τά  τό μάλλον ή ήττον καί τό ηθος. Τά σχολεία 
ημών παραλαμβάνοντα τούς μ.αθητάς ώς επί τό 
πλεΐστον τελείως ηθικώς άμορφώτους, δέν καθι- 
στώσι μέν βεβαίως αυτούς άγγέλους, άλλ’ όπως 
δήποτε έξημ.ερόνουσι καί εξευγενίζουσί πως αυτούς. 
Ή  γυνή ή λαβούσα μ.όρφωσιν δυσκολώτερον θά 
παρεκτραπώ καί θά διακυβεύσγι τήν ύπόλη- 
ψίν της καί θά έκπίση ή ή ολως αμαθής ή μάλ- 
λον ευπρόσβλητος ούσα ύπό τού εγκλήματος καί 
μάλλον εύχείρωτος ύπό τής κακοηθείας. ΤΙ παι
δεία δίδουσα καθαράν γνώσιν τού καθήκοντος καί 
τής τιμής, οπλίζει τήν γυναίκα κατά τών πειρα
σμών τού κόσμ.ου καί τής κακίας. Τέλος όχι! 
Λεν ψ'αν μόναι αί πα.ίαιότεραι έ.ί.Ιηνίόες 
χα.Ιαι μι/τέρες, άόί./φαί χαί σύζυγοι.ϋσιϊ αί νύν 
έλληνίδες αί λ.αβούσαι τήν μόρφωσίν των έν τψ 
Άρσακείφ καί τοίς άλλοις σχολείοις ήμ.ών πρός 
τή υπεροχή, ώς πρός έκείνας κατά τήν διανοητι
κήν μόρφωσιν είναι κατά τό ήθος επίσης καλαί 
μητέρες, είναι έπίσης καλαί άδελφαί. είναι έπί- 
σης καλαί σύζυγοι. II ελληνική οικογένεια, ής 
κέντρον ή γυνή, είν>ι καί τήν σήμερον, ώς άλλο

τε, παράδειγμα χρηστής οικογένειας. Ούδείς λαός 
έχει τό οικογενειακόν πνεϋμ.α όσον ό ελληνικός. 
Ή  έλληνίς καί σήμερον άγαπά τά τέκνα της,

| άγαπικ τούς άδελφούς της,άγαπά τόν σύζυγόν της 
καί είναι ικανή νά θυσιάση έαυτήν χάριν αϋ- 
τών. ώς τούτο βλίπομεν καθ’ έκάστην έν άσθε- 
νείαις καθ’ ας δεικνύουσι καί νύν αί έλληνίδες 
καταπληκτικά παραδείγματα αύταπαρνήσεωςκαί 
αυτοθυσίας υπέρ τών οικείων των. ΤΙ έκλυσις τών 
ηθών τών γυναικών έν 'Ιταλία, Γαλλία, Ίσπανί$. 
'Ρουμανία καί 'Ρωσσία καί ταΐς άλλαις χώ- 
ραις τής Ευρώπης είναι άγνωστος παρ’ ήμϊν πα
ρά πάσας τάς μεμψιμοιρίας πολλών ύπερβολικών 
καί ύπεραυστηρών κριτών τών ήμετέρων πραγμά
των περί φοβεράς δήθεν έξαχρειώσεως τών ηθών 
ήμ.ών. Τά όλίγα παρ’ ήμϊν παραδείγματα δια
φθοράς γυναικών δέν είναι ικανά νά διαψεύσωσι 
τήν άλήθειαν περί τής πασίγνωστου χρηστότητο; 
τών έλληνίδων.

’Εκτός τών άνωτέροι έζελεγχθεντων περιφρονη- 
τών τής γυναικείας έκπαιδεύσεως είναι καί άλλοι 
τινές ευάριθμοι παρ ήμϊν, έλαφροί καί ΰλιστικώ- 
τερον φοονούντες, οΐτινες λέγουσι· β'Γί θέλει τά 
γράμματα ή γυνή ; ’Αρκεί νά γνωρίζη νά άδη, 
νά είξεύρη χορόν καί νά λαλή ξένην τινά γλώσ
σαν, ΐνα ήναι άρεστή.Τά. λοιπά είναι περιττά». 
Ώ  τής έλαφρότητος ! Καί λοιπόν ή γυνή δέν 
εχει ε’ν τώ κόσμω τούτψ &ΑΛον ύήτη.Ιότεροτ 
χαί σπουδαιότερο·’ προορισμόν ή μόνον να 
άρέσι/;  Τόσον καταβιβάζετε τήν γυναίκα, ώστε 
νά κατατάσσητε αύτήν εις τά  άπλά μέσα τών 
διασκεδάσεων καί άπολαύσεών σας ; Ή  γυνή 
δέν είναι άνθρωπος, όν λογικόν, έχον τόν κοινόν 
προορισμόν παντος άνθρώπου, ασχέτως πρός το 
γένος, τόν προορισμ.όν νά τελειοποιηθή, νά άνα- 
πτύξη τάς πνευματικά; αυτής δυνάμεις, νά 
ύψωθή πρός τήν αλήθειαν, νά έμπνευσθή τό αγα
θόν, νά μυηθή εις τήν αγάπην πρός τό θειον, 
πρός πάν ό ,τι μίγχ, ύψηλόν καί ώραΐον ; Δέν 
έχει ή γυνή ώς πολίτες καθήκοντα πρός τήν πα
τρίδα της, τής όποιας διά τούτο δέν πρέπει νά 
άγνοή τήν ιστορίαν, καί περί τών πρός τήν 
όποιαν καθηκόντων πρέπει νά εχη καθαρωτάτην 
έννοιαν; Δέν έχει καθήκοντα συζύγου, συντρόφου 
δηλ. καί βοηθού καί συνοδοιπόρου τού άνδρό: 
της έν τω  πλήρει θλίψεων καί δυσχερειών τούτω 
βίψ, τά όποια μόνον καλώς πεπαιδευμ.ένη δύναται 
νά έκπληρώση; Δέν εχει ή γυνή καθήκοντα μη- 
τρός, τά όποια είναι σπουδαιότατα καί ίερώτατ* 
καί τά  όποια μόνον μεμορφωμενη δύναται νά 
έκτελέση καλώς; Π ώ ς: Έσκέφθητε τό μέγεθος 
τής έλαφρότητος, όταν ισχυρίζησθε, ότι ή γυνη 
είναι προωρισμένη μόνον, ΐνα άρέση;

Καταδείξαντες έν τοϊςάνωτερω τό ατοπον τής 
I γνώμης τών περιφρονούντων ή μή έκτιμώντων 

τήν έκπαίδευ'σιν τώ» γυναικών, κ α τ α δ ε ί ζ α μ ε ν
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εμμέσως τήν άξίχν τής γυναικείας έκπαιδεύσεως 
καί έπλέξαμεν άσθενώς τό έγκώμιον αυτής. Ά -  
πεδείχθη οτι ή έκπαίδευσις τής γυναικός είναι 
άναγκαιοτάτη καί ότι άνευ αυτής είναι αδύνα
τος ή  άνάπτυξις τών έθνών ώς καί ή πρόοδος 
αύτών. Διά ταύτα αισθάνεται σήμερον βαθυτά- 
την εύγνωμοσύνην όλό/.ληρον τό έθνος ήμών πρός 
τό Άρσάκειον τό κυριώτατον τούτο ίδρυμα τής 
έκπαιδεύσεως τών γυναικών έν Έ λλάδι καί συγ
χαίρει αύτώ έπί τή πεντηκονταετηρίδι του. Ή  
χαρά αϋτη τού ελληνικού κοινού είναι άδολος καί 
πλήρης, καθόσον μάλιστα είναι πεπεισμ.ένον ότι 
«V τω ' Αρσαχείω έδιδε το καί δίδεται καί νύν 
ανατροφή όντως χριστιανική χαί ί.Ι.Ιηνιχή. ΤΙ 
θρησκευτική διδασκαλία πάντοτε έτιμάτο έν ταίς 
σχολαίς τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ό δέ 
κύριος σκοπός τής έκπαιδεύσεως ήτο ή μόρφωσις 
καλών χριστιανών γυναικών Διά τούτο καί τά 
θρησκευτικά καθήκοντα τών μαθητριών έτελοϋντο 
πάντοτε καί τελούνται άκριβέστατα, καί ή προ
σευχή συνοδεύει καί άγιαζει τόν βίον τών μαθη
τριών άπό πρωίας μ.έχρις εσπέρας γινόμενη τα - 
κ.τικώς καί κατά τήν έγερσιν άπό τού ύπνου καί 
άρχομένωντών μαθημάτων καί κατά τό δεϊπνον 
καί κατά την εις ύπνον άπέλευσιν αύτών, καί 
τάς κυριακάς καί έορτάς εκκλησιάζονται τακτι- 
κώτατα αί μαθήτρια·. έν τω ναώ τής σχολής. 
Ουδέποτε διά τούτο ήκούσθη μαθήτρια τού Αρ
σάκειου άσεβούσ* καί ύβρίζουσκ τά θεία. Τουναν
τίον διεκρίνοντο πάντοτε καί διακρίνονται αί μα
θήτρια’. αύτού έπί τή εύσεβεία αύτών. Επίσης 
καί ό ελληνικός χαρακτήρ τής έκπαιδεύσεως τού 
’Αρσάκειου ήτο πάντοτε καί είναι κατάδηλος.
Τά κατά καιρούς συμβούλια μετά τών προέδρων 
αύτών, αί διευθύντριαι, οί εφορ ι, οί κχθηγηταί, 
οί διδάσκαλοι καί αί διδασκάλισσαι τού ’Αρσά
κειου πάντοτε οΰδεμίαν περίστασιν παρέλειπον 
ΐνα έμπνέωσι τό αίσθημα τής φιλοπατρίας εις τάς 
έκτρεφομένας καί έκπαιδευομένας έν αύτώ νέας. 
Τά εθνικά άσματα ήσαν καί είναι ή τροφή καί 
ή τερψις τήν μαθητριών Ένγένειτό πνεύμα τής 
φιλοπατρίας πνέει έν παντί τω βίω τού λαμπρού 
τούτου ιδρύματος. Διά τήν χριστιανικήν λοιπόν 
ταύτην καί ελληνικήν αγωγήν τήν έν τώ  Ά ρσα- 
κείω διδομένην ή χαρά τού ελληνικού λαού, έπί 
τή εορτή αύτού είναι δίκαιον νά ήναι άμέριστος 
καί ανεπιφύλακτος.

II χαρα δέ αύτη έπί τή πεντ ηχονταετι/ρίδι ! 
τού 'Αρσάκειου δικαίως δεν περιορίζεται μόνον ! 
εντός τής έ.Ιευβέριις ' Ε.ί.Ιάδος ,ά./.Γ εκτείνεται \ 
χαί εκτός αυτής, πανταχόν όπου υπάρχει έ.Ι- I 
■Ιηνισμός, διότι ύσα άγν.θά άπηριθμήσαμεν άνω- 
τέρω ποοελθόντα έκ τού Αρσάκειου, δέν περιω- 
οίσθησαν μόνον εις τού; ελευθέρους έλληνας, άλλ’ 
έπεξετάθησαν καί εις τους δούλους. Ή  'Αρσά
κειο; ύπίρξε διά τούτο πάντοτε πανελλήνιονκα- '

θίδρυμα. Δέν ύπάρχει σχεδόν οικογένεια τού α
πανταχού ελληνισμού δούλου καί ελευθέρου, ή τις 
νά μη όφείλν. τήν έκπαίδευσιν μελών τη ; εις αύτήν. 
Μέχρι ποό μικρού χρόνου τά  σχολεία τής ελληνικής 
ανατολής έλάμ,βανον τάς διδασκαλίσσας των έκ 
τού’Αρσακείου καί αίκόραιτών απανταχού όμογε- 
νών έν αύτώ ώς επί τό πλεΐστον έλάμβανον τήν 
άνωτέραν εύπαίδευσίν τ(ι>ν.Καίνύν δέ οτε προχω- 
οησάσης τής γυναικείας έκπαιδεύσεως έν Τουρκία 

I μεταξύ τών όμογενών ήμών ίδρύθησαν καί έκεϊ 
άνώτερα παρθεναγωγεία καί διδασκαλεία διδα- 
σκαλισσών οΰκ όλίγαι νέαι έκ τής δούλης Ε λ 
λάδος εκπαιδεύονται έν τώ Άρσακείω καί ούκ 
όλίγαι απόφοιτοι αύτού μεταβχίνουσιν εις τήν 
ανατολήν ε’ τι καί νύν ώς διό’ ασκάλισσαι καί 
διαδίδουσι τά ελληνικά φώτα εις αύτήν. 
Τό Άρσάκειον ύπό τήν έποψιν ταύτην παρέσχεν 
ανυπολογίστου; ύπηρεσίας τώ ε“θνει, ή δέ ελλη
νική κυβέρνησις μετά σύμπαντος τού Έλληνι- 
σμ.ού ήσθάνθη τούτο πάντοτε καί άνεγνώρισε. 
Τοσούτερ δέ μ,άλλον αί ϋπηρεσίαι αΰται ύπήρξαν 
σπουδαϊαι, οσω διά τής έκπαιδεύσεως τών γυ- 

I ναικών εύκολώτερον είσήχθη πολλαχού εις τάς 
! οικογένειας αλλόγλωσσων ελληνικών χωρών ή 
| ελληνική γλώσσα, ήτις άνευ τού μέσου τούτου 
| θά ε'μενεν άγνωστο: αύταΐς έπί μεγίστγ, εθνική 
| ζημία Αλλαχού πάλιν όπου ύπήρχεν ή ελλη

νική γλώσσα, άλλ’ έκινδύνευεν, εσώθη διά τών 
μαθητριών καί διδασκαλισσών τού ’Αρσάκειου. 
Χώραι όλόκληροι κατά ταύτα ήθελον άπαλλο- 
τριωθή τού ελληνισμού άνευ τών τροφίμων τού 
’Αρσάκειου τών κατ’ έτος έπί πεντηκονταετηρίδα 
ήδη διασπειοομένων εις τήν ανατολήν ώ ; διδα- 
σκαλισσών καί μητέρων. Διά πάντα τά άνω- 
τέρω τήν στιγμήν ταύτην ό άπχνταχού έλλη - 
νισμό; ελεύθερο; καί δούλος εύγνωμονών συγχαί
ρει τφ  Άρσακείφ.

Ν αι! Χαϊρε, ώ Άρσάχειος Σχο.Ιή !  ΙΙχνη- 
γύρισον τήν πεντηκονταετηρίδα τού βίου σου χαί- 
ρουσα μετά τής πεποιθήσεως, ότι προσήνεγκας 
κατά τόν χρόνον τούτον τάς μεγίστας εκδουλεύ
σεις εις τό έ'θνος. Ή  έκπαίδευσις τής νεωτέρας 
έλληνίδος είναι εργον σου, έφ’ φ  δύνασαι νά καυ- 
χάσαι. Τό απανταχού έθνος διά τούτο επικρο
τεί εί; τήν πανήγυρίν σου, αί δέ εύλογίαι τού 
πανελληνίου τήν ημέραν ταύτην σέ καλύπτουσιν. 
Είθε ή θεία Πρόνοια νά σέ έχη πάντοτε ύπό την 
σκέπην τη;, Εύχαρίστησον τόν Θεόν, διότι σέ 
ήξίωσε καί σέ ίκάνωσε ΐνα έργασθής μέχρι τούδε 
τοσοϋτον ώφελίμως, καί παρακαλεσον τόν Παν
τοδύναμον καί Πανάγαθο·' νά σέ ένισχύσνι καί έν 
τώ μέλλοντι έπί έκχτοντχετηρίδα; νά έξακο- 
λουθήσης τό ύψηλόν έργον σου πρός δόξαν τού 
ελληνισμού !

Α . Δ ιο μ η α η ς  Κ τ ρ ιλ κ ο ε .
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ΤΟ  ΠΑΡΘΕΝΑΓΠΓΕΙΟΝ

Τ ή  οιγαλ,ιά των τοίχων βου í iv  φτάνε·, va χαλάσν)
Τοϋ χόομου τ '  άναγάλλ,ιασμα, τ& βούίομα, χ ' ή Εννοια.
K a i χρϋβει; ano ταίς ’μ α ιια ΐς ττ,ν ανθισμένη πλάβι,
Κάβε βμαράγδινη ΐμμο£φϊά με βάβη ζαφειρένια.

Ή  οψι σου ή έρημιχή σε δείχνει μοναστήρι,
K a i ’μοιάζουν 'σαν χαΧδγρνρι; όσαις άγναί; παρβένα ς 
Κροτούνε πάντα ύπήχοαι; ο! σκοτεινοί σου γύροι,
Δ ίχ ω ; νά ζοϋν γονατιστά σε ράσο τιλυγμένα«.

Ά λ λ ά  για ’σ ε·β  είν’ ή  χα ρα κ χ’ ή  ϊννοιαι; δποϋ βγαίνουν 
Ά « '  τά χαλά μαδήματα χ ι’ άπ’ τά σοφά βιβλία.
Κ α ι μέσα σου μοσχοβολούν αιώνια χ ι' ανασταίνουν. 
Χρυσός χαρπίς ή  προχοπή, χ ι’  ά»6ος >ευχό ή φιΧία !

* 0  val I την άγ^ωσύνη σου χαμμιά έχχλησιά δέν ίχει. 
Κανένας χήιτος χαρπερή, 'αάν τή 'δ ιχή σου, νιότη ! 
Λ οχτάριζε γ^ά χάβε νιά οπού 'ς εσέ προστρέχει, 
θρ ίφ ’ της ’σ ά ' δέντρο τή χαρδιά, διώξε άπ’ τό νού τά σχότη.

Πές τη ς, 3ν ει>ε όΧόμμορφο ’ς τούς κάμπους έχεΓ χάτου 
Τ ό  στάχυ πού ξανβό, ψηΧό, βεργοΧιγάει τ ’ αγέρι,
Φ τω χοί, τ ί  νά τήν χάμουμε τή  ζηλευτή βωριά του 
Π ρό τού σιτάρι βεριστ?,. πρό τού ψωμί μάς φίρτ,;

Πές της, έχεΓ πού χάβεται 'ς  τόν "Ομηρο σκυμμένη,
ΓΙοιός είν’ 6 μόνος στοχασμός πού πρέπει πάντα ναχη :
"Ο χ * ή ώραία, λιγόμηαΧη χαι 'ντροπιασμένη 'Ελένη ,
ΆΧΧ’ ή περήφανη, π ισ τή , «ολϋπαβη Ανδρομάχη.

Π ές τ ί γυναΓχες άστραψαν x a i 'ς  τά στερνά έδώ πέρα 
'Σ  τό  ΜισοΧόγγι τό  λαμπρό. *ς τό δοξασμένο Σούλι,
Και βγάλε τη* δασχάλισσα, γυναίκα και μητέρα.
Μ ’ ίσένα ζούν e í  ελεύθεροι χ ' ελπίζουνε ο ! δούλοι !

Τ ο ύ  Γένους τό σταυραετό μ ’ αστραφτερό τό μάτι,
Με τά φτεροΰγια όλάνοιχτα χορώνά σου τόν είδα I 
Ώ  !  πέρνε κάβε χόρη μας, τή ς παρθενιάς παλάτι,
Κα'ι χάνε την βασίλισσα, πού θέ νά εΐπή ΈΑ.Ιηνίία !

ΚοΕΤΗΕ Π λΛΑΜΑΕ

-------------«Β | 0-1 «=»--------

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΘΑΣ
Διήγημα

Οί σημερινοί νέοι δυσκόλω; δύνανται νά φαν- 
τασθώσιν όποϊχι ήσα.ν, προτού αυτοί γεννηθώσιν, 
αί η ίη  άχμάζουσχι πόλεις τής 'Ελλάδος. Ούτω 
ή Σύρα έχει σήμερον άμαξπάς όδούς, εις δέ τήν 
πλατείαν Λεωτσάχου, τήν κοινώς Π./αιαία>·, ευ
ρίσκει τις σταθμευούσας άμαξας μέ δύο ίππους, 
καί μάλιστα (ώ τοϋ θαύματος,) γίνεται ή5 η λό
γος περί κατασκευής σιδηροδρόμου μεταξύ τή ; 
πόλεω; καί τών εξοχών τής νήσου ! Καί όμως 
δύο αδελφοί γνωστοί μου, πρεσβύται άμφότεροι ί 
τήν σήμερον, ενθυμούνται τον Θαυμασμόν των 
ότε, προ πεντήκοντα ετών, μεταβάντες έξ Έρ- 
μουπόλεως εις Αθήνα; συνήντησαν εις τόν πρώ
τον εκεί περίπατόν των την βασίλισσαν ’Αμαλίαν 
έφιππον.

—  Μητέρα, άνεφώνησεν ό νεώτερος ότε έπέ- 
στρεψαν εις τήν οικίαν, μητέρα, είδα τήν βχσί. 
λισσαν επάνω εί; εν* ώραιον γάιδαρον !

—  Δέν ήτο γάιδαρος, ύπέλαβε περιφρονητικώ; 
| ό μεγαλείτερος, ήτο μουλάρι.

Δέν ήσαν όλως αξιόμεμπτο: καί οί δύο δια 
τήν ατέλειαν τών γνώσεών των περί τήν ζωο
λογίαν Ίππος δέν υπήρχε τότε εις Σύραν, δεν 
είχον δέ ϊδει ούτε ζωγραφιστόν τοιούτον, καθό- 

I σον οί παίδε; τότε δέν έλάμβανον ώς δώρα ούτε 
βιβλία μετ' εικονογραφιών, ούτε παίγνια καλ- 

| ),ιτε/νικά καθώς σήμερον.
Ά λ λ ' εάν ϋπελείπετο τής πρωτευούσης ώ; 

προς ϊππους καί άμαξας νομίζω όμως οτι οϋδε- 
μίαν τής Ελλάδος πόλιν αδικώ λέγων οτι ή 

1 Έρμούπολις προηγήθη τών λοιπών εις τόν ε’ξευ- 
ρωπαϊσμόν Αϊ Άθήναι ήσαν πλήρεις έτι φουστα- 
νελοφόρων, ότε πάντες σχεδόν οί Έρμουπολϊτοι, 
οί όπωςδήποτε διασκελίσαντες τάς πρώτας βαθ
μ ίδα ; τής κοινωνικής κλίμακος,έφόρουν φραγκικά. 
Τό ιστορικόν καφενεϊον τής ’Ωραίας ’Ελλάδος ήτο 
τό μόνον συνεντευκτήριον τών κατοίκων τής πρω- 
τευούσης, (έκτος τών λογιών,οϊτινες κατά προτίμη* 
σιν άντήλλασσον τάς ιδέας των εντός προνομιούχων 
τινών φαρμακείοιν,) ένω οϊ έμποροι τής Έρμουπό- 
λεως είχον όχι μίαν μόνην, άλλά δύο λεσχας ά- 
ξιολόγους, εις τάς όποιας μάλιστα έδιδον καί χο
ρούς πολύκροτους κατά τάς άποκρέω. Ώ στε ό 
ερχόμενο; έκ τών άλλων μερών τής Ελλάδος 
εις Σύραν, ε'βλεπεν εκεί εξωτερικά σημ-εΐα φραγ- 
κισμοϋ, τά όποια εις μάτην ήθελε τότε άναζη- 
τήσει άλλαχοϋ.

Τούτο εξηγείται ευκόλως. Οϊ συνοικισταί τής 
Έρμουπόλεως, έκριζωθέντες τών εστιών των άπο 
τόν ανεμοστρόβιλον τής Έπαναστάσεως καί με- 
ταφερθέντες επί νέου εδάφους, ήδύναντο δι’ αύτό 
τούτο νά μ,εταβάλωσιν εϋκολώτερον τών άλλων 
Ελλήνων τά  προγονικά ήθη καί έΌιμα. ’Αλλως 
δέ οί πλεΐστοι άνήκον εί; τά ; ε'μ.πορι/άς τάξει;, 
πολλοί εξ αυτών ή επεσκέφθησαν οί ίδιοι τά  ςένα 
ή εί/ον συγγενείς άποκατασταθέντας εις Ευρώπην, 
ώστε δέν ήργησαν νά συγκεντρώσωσιν εί; τήν νήσον 
εκείνην τό έμπόριον τής Έλλάδοτ, καί ν' άπο- 
καταστήσωσι τήν Έρμούπολιν τό πρώτον ση- 
μείον ίνιόσεω; μεταξύ τού αρτισύστατου κράτους 
καί τής λοιπής Ευρώπης.

’Αληθώς ό αποκτηθείς ούτω έξευρωπαίσμΟς 
έφερε τόν διπλούν τύπον καί τής βίχ; μεθ’ ής 
μετηνέχθη εξωθεν, καί τής άνεπαρκείας τών 
μέσων διά τών όποιων έπραγματοποιείτο ή έφαρ· 
μογή του. Οί νέοι εκείνοι Ευρωπαίοι έφαίνοντο μ·« 
λαβόντες εΐσέτι τόν καιρόν νά συνειθίσωσιν εϊ; 
τά  ξένα  ήθη καί εις τά  νέα  φορέματα των. Ή  
φραγκική των εν δ υ μ α σ ία  δέν ήτο πάντοτε ούτε 
τού νεωτέρου,άλλ’ οϋτε κάν όμοιορρύθμ.ου συρμού' 
άποτέλεσμα τούτο είτε τής ποικ λης έξωθεν προ· 
ελεύσεως τών ενδυμάτων, είτε τής καλλιτεχνι
κής ανεξαρτησίας τών εγχωρίων ραπτών, ειτε 
επί τέλου; τή ; μη εντελούς είσετι λήθη; τών
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αρχαίων έξεοιν. Ούτω καί εις τάς λέσχας ε’πε- 
κράτει, ε"στω καί κατά τούς χορούς, δόσιςάπλοϊ- 
κότητος μεγαλειτίρας όπωςδήποτε τής συμβι
βαζόμενης μέ τήν εθιμοτυπίαν τού παρεισάκτου 
πολιτισμού. Έν συνόλω, εις τήν κοινωνίαν εκεί
νην, τής όποιας τά  συστατικά ήσαν ετερογενή 
καί ποικίλα, αϊ δέ περιστάσεις ανώμαλοι καί 
είσετι δυσχερείς, ύπήρχέ τι τό άσυνάρτητον, τό 
ιδιόρρυθμον, δός δ ’ είπεϊν καί τό άλλόκοτον.

Τό άλλόκοτον τούτο διεφαίνετο κατ’ εξοχήν 
εις τινας τύπους τών τότε Έρμουπολιτών, οίτι- 
νες ήδύναντο νά παράσχωσιν ΰλην πλουσίαν εις 
τόν ηθογράφον ή καί εις γελοιογράφου τήν γρα
φίδα, εάν δέν έξημ.βλύνετο ή συναίσθησις τού γε
λοίου έν μέσω τής γενικής ακαταστασίας καί τής 
προσφάτου ε'τι μνήμης τής πανωλεθρίας, έξ ής 
προέκυψεν ό συνοικισμό; τής Έρμουπόλεως. Π α- 
ρεκτός δέ τούτου, ή συνήθεια ε’ξοικειοϊ πρός παν 
τό έκτακτον. Οί περί ών ό λόγος ιδιότροποι τύ
ποι κατήντησαν νά θεωρώνται ώς φυσικοί καί νά 
μή έξεγείρωσιν ουδόλως τήν κοινήν περιέργειαν.

Μεταξύ τών προσώπων όσα αϊ νύξεις μ.ου αΰ- 
ται θ’ άνακαλέσωσιν εις τήν μνήμην παλαιών 
Έρμουποϋιτών. Οά συγκαταλεχθή πιστεύω καί 
τό τού Φιλίππου Μάρθα. Πολλοί ¿λησμόνησαν 
ίσως τό όνομα, άλλά δύσκολον οί ίδόντες αυτόν 
άπαξ νά ¿λησμόνησαν τόν άνθρωπον. Είχε χ α 
ρακτηριστικά μ,οναδικά καί έντυπούμενα διά. παν
τός εις τήν μνήμην. Αί τρίχες τής κεφαλής του 
ήσαν μαύραι εΐσέτι, άλλ’ ή μία του όφρύ;, ή δε
ξιά, ήτο λευκή, ό δέ δασύς του μύσταξ διηρεϊ- 
το έπίσης εις δύο διακεκριμένα χρώματα, άλλ’ 
άντιστρόφως τών όφρύων ήτο λευκός αριστερόθεν 
καί μαύρο; δεξιόθεν. II χιαστή διασταύρωσις 
χύτη τών δύο χρωμάτων ε”διδεν εις τήν φυσιο
γνωμίαν του ε’κφρασιν παράδοξον. Έάν ε”βαφε 
τάς λεύκάς τρίχας ήδύνατο νά θεωρηθή ώς εύ
μορφος μάλλον, άλλ ότε πρώτον ηλθεν εις Σύραν, 
τίς εκεί έσκέπτετο περί κομψότητος ! Μετέπειτα, 
καθόσον ήσύχαζον τά  πράγματα καί έλάμβανον 
σημασίαν ύπερτέραν τής αληθούς άξια; των αί μι- 
κραί μέριμναι τού βίου, άνεφάνησαν καί πωληταί 
καί άγορασταί βαφής εις Έρμούπολιν. Ά λ λ ά  
τότε θά ε’πέσυρε τήν εκπληξιν καί τήν ειρωνείαν 
τοϋ κόσμου ό Μαρθα;, έάν ήρχετο εις τόν νούν 
του νά έπιδιώξη διά τοιούτοιν μέσων τήν όμοιό- 
•χροιαν τών τριχών του. Τόν είχον συνειθίσει όπως 
ήτο καί οΰδείς πλέον τόν παρετήρει. Ναι μέν, 
τινέ; τών άκραν φιλοσκυιμμόνων επέμενον έπα- 
ναλααβάνοντες πότε καί πότε χαριεντισμόν εγ- 
καινισθέντα πρό ετών ύπό Χίου έντριβοϋ; περί 
τάς Γραφά; καί έμπνευσθέντος άτ.ό τό έπώνυμον 
τού Φιλίππου. Ά λ λ ’ ούτε καν έμειδία ούτος ή 
έπρόσεχεν ότε, κατά τήν διάβασίν του, οί τοιοϋ- 
το·. εύφυολόγοι έψιθύριζον τό τού Ευαγγελίου: 
«Μάρθα,Μάρθα, μεριμνάς καί τυρβάζη περί πολ

λά, ενός δέ ε”στι χρεία.» Καί προφέροντες τήν 
λέξιν 'Eros όστριβον τόν μύστακα ή ε”τριβον τά? 
όφρύς.

Τό ρητόν ήδύνατο πράγματι νά λεχθή πρός 
τόν όμώνυμον τής Μάρθας, καθόσον υπήρχε χρεία 
irÖQ χρώμανος, άλλά το πρώτον μέρος τής φρά- 
σεως βεβαίως δέν προσηρμόζετο εις αυτόν. Ού
τε έμερίμνα, ούτε έτυρβαζε περί πολλά ό δυστυ
χής ! Ά π  εναντίας, μόνη του μέριμνα έφαίνετο 
ή έπεμελης έξάσκησις τού έργου του, καί τούτο 
δέ τόσον μόνον οσον έξήρκει πρός άπόκτησιν τού 
επιούσιου άρτου Ά λ λ ω ς , ούτε φίλους ειχεν ούτε 
σχίσει;, ούτε εί; καφενεϊον τόν είδε τις ποτέ νά 
καθήση, ούτε εί; ξένην οικίαν είσήρχετο. "Ησυ
χο;, ολιγόλογος, κατηφής, μετέβαινε τακτικώς 
έκ τής οικίας του εις τά γραφεία τών πελατών 
του καί έκείθεν παλιν όπίσω, πενιχρώς άλλά κο- 
σμίως καί καθαρώς πάντοτε ένδεδυμένος.

Κατώκει ανέκαθεν εις τήν παρά τήν δυτικήν 
’Εκκλησίαν στενήν όδόν, ήτις άγνοώ έάν απέκτησε 
τήν σήμερον ίδιαν ονομασίαν. Ό  έκτοτε κκτε- 
δαφισθείς οίχίσχος του περιείχε δύο μικρά δω μ ά 
τια καί μαγειρεϊον, έκ τής χαπνοδόχης όμως 
τού οποίου αί γειτόνισσαι έβεβαίουν ότι ουδέ
ποτε άνήλθε καπνός. Κ ατ’ άρχάς τινές ές αύτών 
ήθέλησαν ε’κ συμπάθειας νά τφ  προσφέρωσι φα
γητά, προφασιζόμεναι ποτέ μέν ότι έπεθύμουν νά 
δοκιμαση τήν έπιτυχούσαν πήτταν τοιν, άλλοτε 
δέ ότι ήτο ή έορτή τού συζύγου ή τού υιού των. 
Ά λ λ ' έκεϊνος ιύγενώς υέν. διά τρόπου όμως μή 
έπιδεχομένου άντίρρησιν, άπεποιεϊτο τήν προς- 
φοράν, ώστε αί γειτόνισσαι ε’παυσαν ή ρ.ία μετά 
τήν άλλην τάς καλοκάγαθους απόπειρας των. 
Καί έξηκολούθει ό Φίλιππος φέρων άνά πάσαν 
ημέραν εντός χάρτου χονδρού ή εντός λαχανο 
φύλλου τήν λιτήν άμαγείρευτον τροφήν του.

Ή σειρά τών πρός τήν θάλασσαν οικιών τής 
όδού εκείνης, καθώς ενθυμούνται οί γνωρίσαντε; 
τήν Έρμούπολιν, έκτίσθη επί βρκχων άποτόμων. 
Ό  οίκισκο; τού Μάρθα, χωρισμένο; άπό τήν ό
δόν διά μικρού προαυλίου περιτιτειχισμένου, προεΐ- 
χε περισσότερον τών άλλων πρός τά όπισθεν, ό 
δέ ξύλινο: εξώστης του έφαίνετο κοεμάμενος, τρό
πον τινα, ύπεράνω τών απόκρημνων εκεί πετρών 
"Οτε ό άνεμος ε'πνεε σφοδρός, οί άφροί τών ύπό 
τόν κρημνόν μαινομένων κυμάτων άνήρχοντο ενίο
τε μέχρι τής οικία; αυτής.

Τόν εξώστην του είχε ,περικλιίσει ό Φίλιππο: 
άνωθεν καί έξ έκατέρων τών πλευρών διά σανί
δων. Καί τών παρακειμένων οικιών οί έξώστα.ι 
περιεκλείοντο κατά τόν αυτόν ή άλλον τρόπον, 
μετασχηματιζόμενοι εί; κλίνα; εΰαέοους καί δρο
σερά; κατά τάς Οερμάς τού θέρου; νύκτα;. Ά λ λ ’

[ ένω τών λοιπών εξωστών ή σκέπη άφηρείτο κα
τά τον χειμώνα, ό τοϋ Φιλίππου ε"μενι διαρκώς
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σκεπαστός, αί δέ γειτόνισσαι διετείνοντο οτι ε'κοι- 
μάτο έκεϊ καί έν κχιρω χειμώνος.

’Εντός τή ς  οικίας εκείνης διήρχετο όσας ι'ύρα; 
δέν άπησχόλει ή εργασία του. Τά ς κυρίακάς 
έλειτουργεϊτο τα κ τικ ώ ; εις τήν εκκλησίαν τή ς 
Μεταμορφώσεως, ενίοτε δε μ ετά  τήν ακολουθίαν 
οί χωρικοί ή κυνηγοί ε'πιστρέφοντες έκ τής άγρας, 
τόν συνήντων περιπλανώμενον εις τ ά  πετρώδη τής 
νήσου βουνά, ή καθήμενον επί βράχου μέ τά 
βλέμματα  έστραμμένα πρός τήν Τήνον. Ά λ λ ' 
ούδεποτε τόν είδέ τις τό έσπέρας ε’ξω  τής οικίας 
του.

Τ ά  πρά; τό ζήν έπορίζετο έπαγγελλόμενος τον 
διερμηνέα καί τόν γραμματέα τή ς  'Α γγλικής 
γλώ σσης. Δ ι' αυτού έγένετο πασα συνεννόησις 
μεταξύ των “Αγγλων πλοιάρχων καί τών παρα
ληπτών των φορτίων τω ν .Έ ά ν  έμπορός τις έλά μ - 
βανεν επιστολήν ’Α γγλικήν, εις τόν Φίλιππον 
προσέφευγε πρός μετάφρασίν τη ς· ότε έπρόκειτο 
περί συντάξεως ναυλοσυμφώνων ή περί έκδό- 
σεως συναλλάγματος Α γ γ λισ τί, διά τών κα λ
λιγραφικών χαρακτήρων του έπληρούντο τά  κενά 
τών σχετικώ ν εντύπων.

Δέν έπληρόνετο άδρώς διά τα ύτα , ά λλ ' αί 
μετά  τή ς 'Α γ γ λία ; εμπορικαί σχέσεις τής Έ ρ -  
μουπόλεως ήσαν τοσαύται ώ στε δεν άπέλιπεν 
εργασία, εξ άλλου δέ αί άνάγκαι του ήσαν τόσον 
περιωρισμέναι ώ στε έξήρκουν όσα έκέρδιζε.

’Α λλά πού καί πώς έξέμαθε τήν ’Αγγλικήν 
ό Φίλιππος ; Τ ίτο  γνωστόν περί αύτού ότι κατά 
τήν καταστροφήν τής Κύπρου περιεσώθη ορφανό; 
εις πλοΐον ’Αμερικανικόν καί θτι μετεφέρθη εις 
'Αμερικήν όπου έξεπαιδεύθη, άνδρωθείς δέ έπέ- 
στρεψεν έκεϊθεν εις τήν Ε λ λ ά δ α . Κ α τ ’ άρχάς 
μάλιστα έλέγετο ότι έσπούδασεν έκεϊ τήν Ιατρι
κήν, ά λλ ’ επειδή δέν τήν μετήοχετο ε'παυσε 
βαθμηδόν νά λέγητα ι τούτο καί έλησμονήθη.

Ό τ ε  κατά πρώτον ήλθεν εί; Σύοαν έλέγοντο 
καί άλλα περί αύτοϋ πολλά καί διάφορα. 
Έ π ί τινα καιρόν διεδίδετο ότι είχε πάθει τάς 
φρένας. Τήνιοι δέ τινες ¿κυκλοφόρησαν επεισόδια 
ποικίλα τής φημιζομένης παραφροσύνη; του. 
Ά/.λ’ ό άνθρωπος έφαίνετο ύγιέστατο; τόν νούν, 
ή δέ κατήφεια καί ή  απομόνωσές του δέν ήσαν 
βεβαίως ανεξήγητοι ύπό τάς γενικά; τότε τών 
Ελλήνων περιστάσεις, ώ στε διεσκεδάοθησαν εν

τός ολίγου π χσχι αί περί διαταράξεως τών φρέ
νων του ύπόνοιχι. Έ ν  συνόλω δέ οί Έομουπολΐ— 
τα ι δέν ένησχολούντο πλέο/ περί αύτού. Οΰδένα 
έπείραζε, ούδένκ έβάρυνε, άλλο δεν επεθύμει καί 
δέν έπεδίοικε ή ’ τό νά διελθη απαρατήρητος ή 
ϋπαρξίς του, τούτο δ ’ έπί τέλους καί επ έτυ χε.

Καί όμως ή μ,ονήρης καί άσημος εκείνη υπαρ- 
ξις ύπέκρυπτεν ιστορίαν θλιβεράν, ύπέκρυπτε π ά - 
λ,ην μακράν, πάλην καθημερινήν μεταξύ τή ς 
χα ρδ·α; καί τής διχνοίας του. Οί βλέποντις αυ

τόν παραγεμίζοντα ήσύχως τάς εντύπους συναλ
λα γ μ α τικ ά ; καί φ ορτω τικά; του δέν ήδυναντο 
νά ύποπτεύσωσιν όποιας τρικυμίας περιέκλειεν ή 
ψυχή του.

Τό μυστικόν τού Φιλίππου Μάρθα θά συνα- 
πέθνησκε μ ετ ’ αύτού, εάν ώ ς μνημόσυνον επ ι
πλέον μ ετά  ναυάγιον δέν περιεσώζοντο ιδιόχει
ροι τινές σημ.ειιόσεις του. Δ ια τί τάς ε’γραψε ; Β ε 
βαίως δέν προέθετο τήν διαμ.νημόνευσιν τών τής 
ζωής του. “Εγραφε διότι όταν κ α τέχη τα ί τις 
ύπό μιας μόνης σκέψεως καί δέν δύναται νά τήν 
έκδιώξη, αισθάνεται τήν ανάγκην νά ελαφρώσω 
την ψυχήν του διατυπών όπως δήποτε διά λ έ 
ξεων τό άλγος του. ’Εάν ε"χη φίλον θά τό δια- 
κοινώση εις τόν φίλον του, εάν ε'χη πίστιν θά τό 
εκμυστηρευθή είς τόν πνευματικόν του, ά λλω ς ή 
ύπερχειλής του καρδία θά έκχυθή εις ασυνάρτη
τους μονολόγους, ή έάν γνωρίζη νά γράφη θά χ α - 
ράξη έπί τού χάρτου τόν θλιβερόν μονόλογόν του. 
Ιδού διατί έγραφεν ό Μάρθας.

Τό τετράδιον εις τό όποιον έγραφε τάς σκέ
ψεις καί αποσπάσματα τή ς  αυτοβιογραφίας του 
δέν περιέχει τα ύτα  καί μ.όνον, ά λλ’ έχρησίμευεν 
ώ ; γενικόν σημειωματάριόν του καί κατάστιχον. 
Εις αύτό ένέγραφε μ ετ’ άκριβείας τάς μ-ικράς 
του δοσοληψίας, ώς άνθρωπος φροντίζων νά είναι 
πάντοτε ένήμ.ερος καί άπηλλαγμένος πάσης ο
φειλής. Έ κ ε ϊ  επίσης κατεγράφοντο αί διάφοροι 
εργασιαι του εις τ ά  γραφεία τών πελατών του. 
Μ εταςύ τών τοιούτων σημειώσεων υπάρχουν ε 
νίοτε συνταγαί φαρμακευτικαί, μαρτυρούσαι ότι 
δέν είχε λησμονήσει ό Μάρθας τήν ιατρικήν του, 
άλλ.’ άναγόμ,εναι άπχσαι εις τήν σκευασίαν ναρ
κωτικών. Τ ά  συστατικά των δέν παραλλάσσουν 
οΰσιωδώ.', άλλ’ αί δόσεις καί οί συνδυασμοί π ο ι- 
κίλλουν. Ηδύνατό τις έξ αύτών νά είκάση ότι 
περί τά  αναισθητικά ιδίως περιεστράφησαν αί 
μ ελέτα ι του. Ά να μίξ δέ καί ά τχκ τω ς ε'γραφεν 
Α γ γ λ ισ τί ό,τι έσκέπτετο περί εαυτού ή ο,τι άνε- 
πόλει έκ τών έπεισοδίων τού βίου του. Τα ύτα  
άνευ σειράς η χρονολογίας, ά λλ ’ έκ των δοσολη- 
πτικών σημειώσεων αϊτινες προηγούνται ή έπον- 
ται έκαστου αποσπάσματος, δύναταί τις κα τά  
προσέγγισιν νά όρίση έκαστου τήν ημερομηνίαν 
Τό όλον τοϋ βιβλίου έγοάφη μεταξύ τών έτών 
1 8 4 5  καί 1 8 4 7 .

Τό βιβλίον τούτο είναι κατάστιχον έμπορικόν 
εις σχήμα μικρού τετάρτου Αί τριπλαϊ εις έκά - 
στην σελίδα στήλαι διά τά ς υποδιαιρέσεις τής 
λίρας στερλίνκς μαρτυρούν τήν ’Αγγλικήν κατα
σκευήν του. Η διάσωσίς του οφείλεται προδή- 
λως εις τό σχήμά  του. Έ ξελή φ θη  ώς βιβλίον 
έντυπον κχ ίοϋ τω  περιφυλαχθέν εύρίσκεται είσέτι 
εις τήν δημόσιον τή ς  Έρμουπόλεως βιβλιοθήκην.

’Ομολογώ ότι κα τά  πρώτον συνέλαβα τήν ι
δέαν τού νά έπωφεληθώ τών σημειώσεων τού Φι
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λίππου Μάρθα πρός συγγραφήν διηγήματος έπί 
τό μυθιστορικώτερον. Ά λ,λά  σκεφθείς ώ ριμώ τε- 
ρον, έπροτίμησα νά τάς δημοσιεύσω απαράλλα
κτους ώ ; έγράφησαν παρ’ αύτού καί ν’ άφήσω 
εί; τόν αναγνώστην τήν φροντίδα τού νά συμπλη- 
ρώση διά τή ς φαντασίας τά  κενά.

’Ιδού αύται.

[ Έ π ε τ α ι  τ ό  τ έ )ο ς . ]

Δ .  Β ι κ ε δ α ε

ΙΙροπ  τ η ν  Λ ιβ ύ θ ν ν σ ιν  r»jc " 'E f r i a i : *

Elt: Άΐιή,·η<:.
Α ξ ι ό τ ι μ ε  Κ ύ ρ ιε ,

Κ α τ ά  τήν ύπ όσχεσίν  μ ο ν , α π ο σ τέλλ ω  σήμερον έν μ ετ α 
φράσει τάς π ερ : τω ν καθηγητώ ν τή ι Ί .ν ί ο υ  ’Α καδημίας 
χρίσεις τοϋ χόμη τος Γυίλφ ορδ, ληφ βείστς ε ί  επ ισή μω ν αυ· 
τοϋ  έχβέσεων πρός τήν Γερουσίαν τ ή ς  Έ π τα ν ή σ ο ν . Α ί εχ - 
βέσεις αύται εύρισχονται εις  τά  άρ γιΓχ  τ ή ς  Γ ερ ο υ σ ία ς , ων 
τήν ίιεύβυνσιν  καί τα χτοπ οίη σιν  ίνέλα β εν  άπό τίνος αμιοβι 
6  μ ετ ά  μεγάλου ζήλου εις τ ά  τ ή ;  Ισ τ ο ρ ία ς  τ ή ς  Κέρκυρας 
καταγινόμενος Κ ος Μ άρχος θ εο τ ό χ η ς . Ό μ ο ιο ι  ζήλον περί 
ιά  το ια ϋτα  δειχνύει χαι ό αδελφός αύτο ϋ  Κ ο ς Ά λ έξα ,δ ρ ο ς 
θ εο τ ό χ η ς , ό σ τις  εύηρεστήδη νδ μοί άναχοινώ ση ίν  π ρω το
τυ π ώ  τάς πεμπομένας έχ Ρ έ σ ε ις .Τ α ύ τ α ; προβύμως ά χοοτέλλω  
εις  τή ν  ' Ε σ τ ία  ι·, διότι π ισ τεύ ω  δτι πληροφορία! περ·. του 
προσωπιχοϋ τ ή ς  Ίο ν ίο υ  Ά χ α δ η μ ία ς , τοϋ πρώτου τουτου έ- 
π ιστη μ ο νιχο ϋ  φυτωρίου τ ή ς  νεωτέρας ’ Ε λλά δος, δεν 6ά εΐνε 
αδιάφοροι ε ις  τούς άναγνώστας α υ τή ς.

Έ ν  Κερχνρα, 5>ι ’Οκτωβρίου /ββΛ.
* *

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ 
ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

χ χ τ ά  τ α ς  « ρ ύ ς  τ ή ν  Γ ε ρ ο υ σ ί α ν  έ χ Ο ε σ ε ι ς  τ ο ύ  

χ ό μ η τ ο ς  Γ υ ί λ φ ο ρ δ .

Λ’.
Δ ρ . Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  ϊ α χ ε λ λ α ρ ό π ο υ λ ο ς  

χαβ ηγητή ς τή ς ’Α ρχαιολογίας.

Ό  Δ ρ . Κ .  Σ α κ ελ λ α ρ ό π ο υ λ ο ς , γ ν ω σ τό ς  ή δ η  έν 
τ ώ  τ ό π ω  τ ο ύ τ ω  δ ιά  τ ή ν  εύρεϊαν α ύ το ϋ  μ ά θ η σ ή , 
μ ε τ έ β η  κ α τό π ιν  πρός εύ ρ υ τέρ α ς έν τ ώ  κ λ ά δ ω  του 

σ π ο υ δ ά ς  εις  Π α ρ ισ ιο ύ ; κ α ί  ή δ η  εύ ρ ίσ κ ετα ι εις 
Π α τα ύ ϊο ν . Τ ό ν  κύριον το ύ το ν  έσ κ επ τ ό μ η ν  νά ά -  
π ο σ τ ε ίλ ω  εις  Γ ερ μ α νία ν  πρός έκ μ ά θ η σ ιν  τ ή ς  φι - 
λοσοφίας- ά λ λ ’ έ χ ω  π επ ο ίθη σ ιν  ό τ ι  διοριζόμενος 

εις  τόν κ λ ά δ ο ν  τ ή ς  ε π ισ τ ή μ η ς , ον ή δ η  κ α τ έ χ ε ι ,  
θ έ λ ε ι  α π ο β ή  ά ν α μ φ ιβ ό λ ω ς ώ φ ελ ιμ ώ τ ερ ο ς  κ α ι  εις 

εα υ τό ν  κ α ί είς  τ ή ν  κοινοίνίαν.

(” Ε χ 8εσ ις  τ ή ς  31 Μ αρτίου 1 8 2 5 ) ,

Ή  ελ λ η ν ικ ή  ’Α ρ χ α ιο λ ο γ ία  είνε τ ό  κύριον ζ ή 

τ η μ α ,  οπ ερ  ενδια φ έρει τ ή ν  Ε υ ρ ώ π η ν . . . .  κα ί 
ή  μ ή  π λ ή ρ ω σ ις  τ ή ς  έδ ρ α ς  τ α ύ τ η ς  υπό τού Δρ»ι 
Κ .  Σ α κ ελ λ α ρ ο π ο ύ λ ο υ , ά π ό  τ ε τ ρ α ε τ ία ς  κ α τ α γ ι -  
νομένου έν Ε υ ρ ώ π η  είδ ικ ώ ς  εις  τ η ν  υλην  τ α υ τ η ν  
κ α ί  κ χ τ έ χ ο ν τ ο ς  έζέχ ο υ σ α ν  Οέσιν μ ε τ α ς ύ  τώ ν  
μ ά λ λ ο ν  δ ια κεκρ ιμ έν ω ν  α ρ χα ιο λόγω ν  κ α ί  νομ ι-

σματολόγων, ήθελεν άποδοκιμασθή ύφ’ όλων 
τών έν Ευρώπη αρχαιολόγων.

( 'Ε χ θ ε α ις  τή ς 1 8  ’ Ιουνίου 1 8 2 5 )

Τό προσωπικόν τής ’Α καδημίας θέλει αύξηθή 
κα τά  τό προσεχές ακαδημαϊκόν έτος (1  Ν οεμ
βρίου 1 8 2 6 )  διά τοϋ διορισμού τού Δρ. Κ . Σ α 
κελλαροπούλου, ώς κ α θη γη τ.ύ  τής αρχαιολογίας.

Έ χ β ε σ ι ς  τή ς Ι θ  ’ Ιουνίου 1 8 2 6 .

Ό  Δρ. Σακελλαρόπουλος ήρξατο τών(άρχαιο- 
λογικών) αύτού παραδόσεων δι ομιλίας έπί τής 
σπουδαίας τα ύ τη ς όλης λίαν ευγλώττου καί έπ ι- 
στημονικωτέρας όσων, ώς τουλάχιστον νομίζω, 
έγένοντό ποτε έν Έ λ λ ά δ ι.

(Έ χ β ε σ ις  τή ς 8  Ν οεμβρίου 1 8 2 0 .)

Ό  λόρδος Γυίλφορδ ζη τεϊ παρά τή ς κυβερνή- 
σεως ϊνκ τά  καθήκοντα τού γενικού γρχμμχτέω ς 
τή ς Α κα δη μ ία ; άνατεθώσι τώ  κα θηγητή κ. Σ α- 
κελλαροπούλω, διαρκούσης τή ς  απουσίας τού 
καθηγητοϋ Αουζινιάν (L lis ig n a n ) .

( Έ χ β ε σ ι ς  τ ή ς  3 0  Μ αρτίου 1 8 2 7 .)

Β ’

Χ ριστόφ ορος Φ ιλητδίς.

Ό  Δρ. Χριστόφορος Φ ιλητα ς έξ Ίωχννίνων, δ ι
δάσκαλος ών τού έν Τεργέστη ελληνικού σχολείου, 
μετεπείσθη ύπ’ έμού, κατά τό έτος 1 8 1 9 ,  νά 
μεταβή εις ’Αγγλίαν καί διχμεινη έπί έν ¿’το ; 
εις O x fo rd  καί G h a r te r - l io u s e  πρός άσκησιν 
ε ί; τήν έν έκείνοις τοίς σχολείοις διδασκομένην 
υ-έθοδον. Κ α τά  τά ς διακοπάς τού 1 8 2 0  προσε- 
κάλεσα αύτόν ένταϋθα πρός διοργάνωσιν τού δευ- 
τερεύοντος σχολείου, ή τις άπέτυχεν ένεκα έλλεί- 
ψεως διδασκάλων ικανών πρός διεύθυνσιν αύτοϋ. 
Κατόπιν έπεδόθη είς τήν ερμηνείαν τών αρχαίων 
συγγραφέων έν τώ  πρώην μοναστηρίω τής Τενέ
δου (τών δυτικών).

Παρευρέθην εϊ; τινας τών παραδόσεών του καί 
δύναμαι νά βεβαιώσω ÓTt ουδέποτε ήκουσα δι
δασκαλίαν διδακτικωτέραν καί είς γλιύσσαν γλα 
φυρότερα·'. Ό θ εν  συνιστώ τήν έξακολούθησιν τού 
μισθού του είς εξήκοντα τάλληρα άνά μήνα.

Τ ά ς έντ-πώσεις μου περί τών φιλολογικών προ
τερημάτων τοϋ Δρ. Φ ιλη τα  πολλάκις άνέφερα 
εί; τήν κυβέρνησιν. Δέν αμφιβάλλω ότι θέλει δι- 
καιώση τήν περί αύτού ιδέαν μου έν τοϊς μαθή- 
μασιν, άτινα προτίθεται νά διδαξη. Δύναμαι ε 
πίσης νά προσθέσω ότι καί αί γνώσεις αύτού εις 
τήν κριτικήν είνε εφάμιλλοι τών φιλολογικών του.

( Έ χ θ ε σ ις  τ ή ς  31 Μ σρτίου 1 8 2 3 ) .

Οί καθηγηταί Σακελλαρόπουλος καί Φ ιλητα ς 
προθύμως άνέλαβον νά παραδώσωσι d o p e h r  ε’.ς 
τό έφηβείον (E f ib io )  τά  ελληνικά μαθήματα, τά  
λατινικά, τήν γεωγραφίαν, τήν αριθμητικήν καί 
τήν ιστορίαν. Ή  περί τού εκπαιδευτηρίου τούτου
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μέριμνα αυτών ε’νκργώ; δηλοϋται έκ τής καλής 
διοικήσεως.

("βχβ β»;; τής 13 Ψιίρουαρίου 18 2 9 .)

Γ
β ε ό χ λ η τ ο ς  Φ α ρ μ α χ ίδ η ς .

Πρό πέντε ετών και έπεισα τον εκ Θεσσαλίας 
κχταγόμενον ιερέα Φχρμακίδην, άνδρα έξοχου χα- 
ρακτήρος καί εύρείας μαθήσεως, εφημέριον έπί τι- 
να χρόνον τής έν Βιέννη ορθοδόξου ανατολικής 
εκκλησίας, να μεταβή εις τό έν Γοτίγγη Πανε- 
στήμιον προς συστηματοποίησε. τών ιδεών του καί 
προς εύρυτέραν ανάπτυξιν τών θεολογικών γνώ- 
σεών του. Ούτος,ώς έπληροφορήθην παρά τών κα
θηγητών τού έκεί Πανεπιστημίου, έπέτυχε Οαυ- 
μ.ασίως· ήδη δέ εύρίσκεται έν ΓΙελοποννήσω. Προ- 
σεκάλεσα αύτόν δι’ επιστολής μου καί περιμένω 
άπάντησιν ή τις έλπιζω οτι θά είνε ευνοϊκή. Τών 
παραδόσεων του ποιήσεται εναρξιν κατά τον 
έπιόντα Νοέμβριον 1825.

(Κντά Μάρτιον 1825).

Ό  ίερεύς Θεόκλητος είνε ό κληρικός έκεΐνος, 
ον τή άδεια τής Ύμετέρας Έξοχότητος προσεκά- 
λεσα έξ Έ λλάίος ενταύθα κατά τάς παρελθού- 
σας διακοπάς. Τοϋτον ΰπεχρέωσα νά σπουδάση 
έν Γοτίγγη προ πέντε έτών καί έκεϊθεν νά άπο- 
/.ατασταθή έν Έ λλάδι, όπόθεν άφίκετο ένταϋθα 
τή προσκλήσει μου. Είνε άνθρωπος ήσυχου χαρα- 
κτήρος, μ.εγάλων γνώσεων . . . .  αυστηρό; μάλλον 
ή έπιεικής καί εις την διδασκαλίαν του καί εις τά 
τής Εκκλησίας του καθήκοντα.

Λυποϋμαι αληθώς διά τον παραίτησιν του ίε- 
ρέω; Θεοκλήτου, διότι ένεκα ταύτης στερούμεθα 
του σπουδαίου μαθήματος τής έκκλησιαστικής 
ιστορίας.

(Έ χΟ ιοις τ ή ;  5  Νοιμβρίου 1825).

Δ '
Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Τ υ π ά λ δ ο ς.

Λογίζομαι ευτυχής άναφέρων τή Αύτού *Τψη- 
λότητι τω προέδρω καί τή Γερουσία, ότι ό διά
κονος Κωνσταντίνος Τυπάλδος θά δυνηθή νά 
είνε ένταϋθα πρός άντικατάστασιν του Φαρμα- 
κιδου πρό τής ένάρξεως τοϋ έπιόντος ακαδημαϊ
κού έ'τους.

( 'Κ χ θ ε σ ι ;  τή ς  3 1  Μαίου 1825)

Ή  έλλειψις ακαδημαϊκής παιδεύσεως καθί- 
στησαν αύτόν δειλόν ώς πρό; τήν διαταξιν τών 
ομιλιών του, άλλ’ ενχω πεποίθησιν ότι διά τής 
ίκανότητός του καί τής εύρεία; μαθήσεως, θέλει 
ύπερνικήση ευκόλως πάσαν άναφαινομένην δυς- 
κολίαν. Ώ ς  πρός τοϋτο, έάν δεν δυνηθή νά 
φανή υπέρτερος τοϋ ίερέως Θεοκλήτου, θέλει έ- 
ξισωθή πρός τοϋτον· ώς πρός τά έξής όμως, άτινα 
καί μαλιστα ενδιαφέροντα είνε. ώ ; πρός τήν 
φωνήν δηλ : καί τόν τρόπον τοϋ έκφράζεσθαι εύ-

j νοείται ύπό τής φύσεως όμολογουμένως πολύ πε- 
I ρισσότερον, θέλει έπομένως, κατά πάσαν πιθα- 

νότητα, άποβή χρήσιμος καί διά τό κοινόν καί 
διά τήν ’Ακαδημίαν, άφ’ οΰ μάλιστα αί ύμι- 
λίαι του ήσκουν τόσην έπιρροήν εις τήν ήθικο- 
ποίησιν τού έν Βενετία ακροατηρίου του.

(Έ χ 8 « σ ις  τ ή ;  5  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  1825)

Οΰτος ποιήσεται έναρξιν τών παραδόσεων του 
ώς τάχιστα· επειδή όμως είνε ανάγκη νά φέρη 
τόν τίτλον Διδάιτορος τής Θεολογίας, παρα
καλώ εύσεβάστω; νά συσταθέ, έπιτρ.πε:α εκ τοϋ 
Μητροπολίτου Κέρκυρας, άλλου τινός ’ Ιεράρχου 
τής Έπτανήσου καί τοϋ ’Αρχιμανδρίτου τής ’Α
καδημίας Άνδρέου Ίδρωμένου, πρός απονομήν 

| τοϋ τίτλου τούτου, έν ή περιστάσει ήθελε κριθή 
άξιος.

(Έ χ θ ε σ ι ;  τ ή ;  2 0  Ίανοναρίον 1 8 2 6 )

Σ τυ λ ια ν ό ς  Σ π ά θ ή ς

Ό  Δρ. Στυλ. Σπάθής έξ οικογένειας Ζακυν- 
θίας γεννηθείς, νομίζω, έν Σμύρνη, όπου μετά 
μεγάλης φήμης έξήσκησεν έπί τινα χρόνον τήν 
ιατρικήν έπιστήμην, μοί συνεστήθη θερμώς ύπό 
τών καθηγητών τού έν Γοτίγγη Πανεπιστημίου, 
όπου καί έσπούδασεν, ώς νέος πολλά ύπισχνοϋ- 
μ.ενος έν τή επιστήμη του. "Οθεν συνιστώ αύτόν 
διά τήν έδραν τής παθολογίας. Ύπεσχέθη πρός 
τούτοιςνά διδάσκη τήν Βοτανικήν καί ν’ άνα- 
λάβη τήν διεύθυνσιν τοϋ Βοτανικού κήπου.

( " Ε κ θ ε σ ι ;  τ ή ς  3 1  Μ α ρ τ ί ο υ  1 8 2 3 ) .

[ Έ π ί τ α · .  σ υ ν έ χ ε ια ]

------------------· ο ι · ο ι < ρ - ------------

ΗΛΙΚΙΑ ΤΏ Ν  ΔΕΝΔΡΩΝ

Ό  έν Βρεσλαυία δασονόμος G erick e , γρά- 
φων περί τής ηλικίας τών δένδρων, λέγει, ότι 
τό χιλιετές γήρας αύτών καταλεκτέον μ,ετά τών 
μύθων, ότι καί εις αύτά τά  λεγόμενα ιστορικά 
δένδρα δέν άπεδείχθη ηλικία μείζων τών 700 
— 800 έτών, καί οτι ούδέν δένδρον έν Γερμα
νία ε“φθκσε τό γήρας τούτο ΰγιές. Δένδρα τόσον 
γηραιά είνε πάντοτε κοίλα έντός καί ζώσι μάλ
λον ώς έρείπια. Ώ ς  πρό; τό ζήτημα ποιον είνε 
τό γήρας δένδρων υγιών ό G ericke  στηριζόμενος 
εις ίδιας παρατηρήσει; καί ανακοινώσεις τών γερ
μανικών, αύστριακών καί όωσσικών δασονομικών 
άκαδημιών έφθασεν εις τά έπόμενα συμπερά
σματα.

Εις βαθύτατον γήρας φθάνουσι τά  βελονοφόρα 
(κωνοφόρα) δένδρα καί ούχί τά  πλατύφυλλα. Τά 
κωνοφόρα φθάνοντχ τό γήρας τοϋτο θνήσκουσι 
παραυτα, ένώ τά  πλατύφυλλα έξακολουθούσι 
ζώντα μακρόν έτι χρόνον. Τό βαθύτατον γήρας, 
βεβχεωθέν διά καταμετρήσεως τών ετησίων χι- 

| τώνων τού δένδρου, ήτοδΟΟ— 570 έτη, εις τοι-
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τονδέ γήρας φθάνουσιν ή έρυθρά έλάτη έν Γερ- 
ανία καί ή άγρια πίτυς έν Φιλλανδία καί Σου

ηδία
Μετά τά  δένδρα ταύτα έρχεται ώς πρός 

τό βαθύ γήρας έλάτη ή κτενόφυλλος, ήτις ί- 
φθασε μέχρι 429 έτών ηλικίας. Ή  λαριξ φθάνει 
εί; ηλικίαν 274  έτών.

Έκ τών πλατυφύλλων δένδρων μακροβιώ- 
τατα είνε αί δρϋς, έξ ών τό γηραιότατον υγιές 
δείγμα αριθμεί 410 έτη έν Άσαφφενβούργη.

1 Έτεραι δρϋς έφθασαν εις ηλικίαν 315 καί
320 έτών.

Αί γηραιόταται φηγοί είνε 245  έτών μέχρι
ΙδΟ.

ζον τάς λοιπάς λαμπράς αύτού ιδιότητας. 'Η 
μέραν τινά άνήγγειλεν έαυτόν εις τόν Άνδράσσην 
ό πρεσβευτής τής ’Αγγλίας. Ό  κόμης έδήλωσεν 
ότι δέν δύναται να τόν δεχθή. «Είπατε εις τόν 
κύριον, εΐπεν εις τόν υπηρέτην, ότι δέν έχω τώ 
ρα καιρόν νά όμιλήσω μετ’ αύτού, διότι κάμ,νω 
τήν rtovu.lirza ftov.K Ό  πρεσβευτής άνεχώ- 
ρησε. Τήν έπομένην όμως ημέραν άπήντησε τόν 
κόμητα Άνδράσσην έπί τής οδού. Ό  υπουργός 
ήτο πλήρης φιλοφροσύνης,)) δέ πρεσβευτής μεμε- 
τρημένος καί σοβαρός, μετα τινας δέ συνήθεις 
φράσεις αποτεινόμενος εις τόν Ανδράσσην·«— ’Α
γαπητέ μοι κόμη, τω  λέγει, θά μέ συγχωρήσητε 
άν σάς κάμω τήν παρατήρησιν οτι τό χθεσινόν

Επίσης ώ ; έξής έχει τό μέγιστον τώ ; ηλικιών σας φέρσιμον δέν ήτο τόσω ορθόν. Πρέπει νά έχε
τών έξής δένδρων.

Φράξινος 170 έτών έν Σιλεσία
Πτελέα 130 »  »  »
Κλήθρα 160— 200 έτών έν Φιλλανδία.
Λεύκη 219 »  » »
Σφένδαμνος 2 24  » » Βαυαρία.

Γ Είνε δέ αληθώς περίεργον πώς τό μεταξύ τών 
| ιστορικών δένδρων συχνότατα άπαντών, \  φι- 
I λύρα, σπανιώτατα εύρίσκεται έν ταϊς συλλογαϊς.
I"Ισως τούτο είνε σηρ.εΐον πόσον σπανίως αί φιλύ- 
ραι φθάνουσιν υγιείς εις βαθύ γήρας. Έ κ  τών ί- 

I στορικών φιλυρών διασημ.οτέρα είνε ή έν Neustadt 
έν Βυρτεμβέργη. Οί κλάδοι τού δένδρου τούτου 

I έν έτει 1448 ύπεστηρίζοντο διά 67 στηλών. 
Ό  κορμός αύτού έχει διάμ.ετρον 12 1)2 ποδών, 

j σχίζεται δέ εις ΰψος 5— 7 ποδών άνω τοϋ έδά-

Ϊ3υς εις 7 όριζοντείους κλάδους, στηριζομένους 
_ ιά 94 κτιστών καί 17 ξύλινων υποστηριγμά
των. Εί; ϋψος 60— 65 ποδών ανέρχονται δύο 

κλάδοι έχοντες διάμετρον τριών ποδών έκαστος. 
I Η φιλύρα αΰτη τής όποίας τήν ηλικίαν ό K as- 

pari έν έτει 1868 ώρισεν εις 691 έτη έξ ακολου
θεί βλαστάνουσα νέους κλάδους, καίτοΓ ένδοθεν 

|_είνε δλως κοίλη. Μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Έφημερίς τις τής Βουδαπέστης διηγείται τό 
| «ςή; ανέκδοτον περί τοϋ Άνδράσση. Ό τ ε  ούτος 
. ΐτο είσέτι υπουργός έπί τών έξωτερικών, δυσκό- 

λως συνήπτεν ομιλίας μετά τών πρέσβεων καί 
ίπιτετραμμένων τών ξένων δυνάμεων. Πάντοτε 
«είχε πολλήν έργασίαν», συνέβη δέ συχνάκις νά 
δεχθή σκαιώς ή νά μή δεχθή ποσυλς διπλ.ωμά- 
την τινά τών έπιφανών. Καί δέν ήθελον μέν πα- 
ρχβλέψει οί αντιπρόσωποι τών ξένων δυνάμεων 
τοιαύτην άναίρεσιν τών τύπων τής έθιμοτυπίας, 
έάν ήτο άλλος τις υπουργός, άλλ’ έπειδή ήτο ό 
Ανδράσσης ε'κλειον ούτοι τούς οφθαλμούς, διότι 
Hai άρχάριον έθεώρουν αύτόν καί καλώς έγνώρι-

τε τήν καλοσύνην νά μέ δεχεσθε, διότι δέν έο- 
χομαι πρός ύμάς ώς λόρδος Ξ, άλλ’ ώς άντιπρό- 
σωπος τής βασιλίσσης τή ; ’Αγγλίας. Ό  κόμης 
Άνδράσσης άπήντησε·— "Εχετε άδικον, άγαπη- 
τέ Μυλόρδε, διότι συλλογισθήτε ότι δένήίυνά 
μην νά δεχθώ τόν άντιπρόσωπον τής βασιλίσσης 
τής Α γγλίας μόνον μέ . .  . τό ύποκάμισον.»

Τό μεταξύ Ελλάδος καί Αίγυπτου έμπόριον 
άνήλθε κατά τό 1884 εις λίρας αίγυπτιακάς
164,000, ήτοι 77000 εισαγωγής εί; Αίγυπτον 
καί 87,000 έξαγωγής εί; Ελλαδα.

Κ ατά δέ τό έτος 1885 έπήλθεν εις αύτό 
σπουδαιότατη έ ·άττωσις, διότι κατήλθεν εις λ ί
ρας 1 12 ,000 , ήτοι 66,000 εισαγωγής εις Αί
γυπτον καί 46,000 έξαγωγής εις Ε λλάδα . Ή 
έλάττωσις λοιπόν ισοδύναμε! πρός τό τρίτον πε
ρίπου τής μεταξύ Έ λλάδο; καί Αίγύπτου έμπο- 
ρικής κινήσει.); τού 1884.

Ή  διαφορά αΰτη άναλύε ται ώς έξής έν τή ει
σαγωγή τών έλληνικών προϊόντων εις Αίγυπτον, 
τούλάχιστον τών κυριωτέρων.

1884 1885
Ζώα καί τροφαί ζωικής ούσίας 5.021 3 .524
Όσπρια καί φυτικά προϊόντα 6.454 5.076
Καπνός, τουμπεκί 52.122 49.332
Ποτά πνευματώδη 8.148 4.389
Ξύλα, άνθρακες 1 .797  864
Υ φάσματα 1.020 379
Ιΐροκειμένου δέ περί τής έξαγωγής εις Ε λ λ ά 

δα  τών αιγυπτιακών προϊόντων ή έπί έλαττον 
διαφορά άναλύεται ώς έξής.

Δέρματα
Ό σπρια καί φυτι
κά προϊόντα 
Ξύλα, άνθρακες 
Κλωστή βιομηχα- 

νήματα
Οΰτως ή έλάττωσις είνε γενική έφ’ όλων τών 

κεφαλαίων, μή έξαιρουμένης μηδέ τής είσκγω- 
i γής εί; Αίγυπτον τού ελληνικού καπνού. Ή  έ-

1884 1885
61.311 29.939

6.654 3 .776
2.360 783

14.350 13.187
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λάττοισις 6[λω; ή παρατηρούμενη εν τώ κεφα- 
λαίω τούτο) είνε σχετικώς μικρά, εί καί εν έτει 
1885 ύπερείιπλασιάσθη ϋ δασμός της εισαγω

γής τού ελληνικού καπνού από γρ. ιϊιατ. 5 εϊ; 
12 τήν όκάν. Γούτο σεικνύει ίσως οτι κατ’ ολί

γον ή Αίγυπτος συνειθιζει τό ελληνικόν προϊόν 
κα’ι οτι καί ό ύπερηυξημένος φόρο; ·ϊεν θά έμπο- 
ίίση τήν περαιτέρω αϋξησιν καταναλοίσεως τού 
ελληνικού καπνού.

Έ ν ’Αμερική ευδοκιμεί ατό τίνος νέα βιομηχα
νία, ή τής εξαγωγής ελαίου εκ τοϋ αραβοσίτου. Το 
εκ τούτου παραγόμενον ελαιον εινε καθαρυίτατον, εχον 
χρώμα ήλέκτρου, τούτου δ' ενεκα θά προτιμαται 
πάντων των άλλων φυτικών ελαίων. Έ ξ  έκατ'ον 
λίτρων αραβοσίτου παράγονται 12  λίτραι άραβοσι- 
τίνου ελαίου, οί δ’ έναπομέ/οντες πυρήνες άπεδείχθη 
ότι εινε εξαίρετο; τροφή των κτηνών.

Τελευταίως κατεσκευάσθη ή μικρότερα καί 
μάλλον εύμετακόμιστος φωτογραφική συσκευή ΰπό 
τοϋ Φεττερ, έ’χου;α μέγεθος κυτίου γλυκισμάτων, καί 
συνισταμένη εκ δισκοειδοϋς κιδωτιδίου 0,150 δια
μέτρου καί 0,022 πάχους, ζυγίζει δέ 700 γραμμά
ρια ήτοι 220  δράμια περίπου.

Π λ η θ υ σ μ ό ς  τ ή ς  Β ο σ ν ί α ς  καί  Έ ρ ζ ε -  
γ ο δ  ίνης .  Κατα τήν γενομένην άπογραφήν των κα
τοίκων τής Βοσνίας καί Ερζεγοβίνης κατά τον πα
ρελθόντα Μάϊον 1880, οΐ κάτοικοι των χωρών τού
των ανέρχονται εις 1.336,043. Κατά δέ τά θρη
σκεύματα διανέμονται ώς εξής.

492,7 10 Μουσουλμάνοι.
571,210 ’Ορθόδοξοι.
265,780 Καθολικοί.

5.805 Ιουδαίοι 
538 διαφόρων θρησκειών 

ήτοι 1,336,043 κάτοικοι, έξ ών 705,043 άρρενες,
631,000 θήλεις, οίκοΰντε; 47 πόλεις, 31 κωμοπό- 
λεις καί 5261 χωρία. Έ κ  δε τών εγκατεστημένων 
ϊ ι  Βοσνία 27,438 ξένων, οί 25,273 είναι υπήκοοι 
τής αύστροουγγρικής μοναρχίας καί οί άλλοι 2,165 
τών λοιπών ευρωπαϊκών έθνών.

Ν έ α  μ έ θ ο δ ο ς  π ρ ό ς π ί σ τ ω σ ι ν  τ ής  τα ΰ - 
τ ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν .

Κατά τινα σημείωσιν δημοσιευθεΐσαν ύπό τής 
’Ε π ι σ τ ή μ η ς  ϋφίσταται χαρακτήρ τις φυσικός, δι’ 
οΰ είνε δυνατόν νά πιστοποιηθή ή ταύτότης τών ατό
μων. “Εκαστος βεβαίως θά παρετήρησε τάς μικοάς 
πτυχάς, άς φέρει ή προς τήν παλάμην έπιφάνεια τών 
δακτύλων, καί ιδίως ή τοϋ άντίχειρος. Αί πολυάρι
θμοι αύται πτυχαί λαμβάνουσι διαφόρους μορφάς, έξ 
ιόν αποτελούνται ποικίλα σχήματα διαφίροντα κατ’ 
άτομον, παραμένοντα όμως ταύτά καθ’ 8λην τήν δι
άρκειαν τοϋ βίου παρά τώ αύτω άνθρώπιρ. Φαίνεται 
οτι οί Σϊναι επωφελήθησαν τοϋ χαρακτήρος τούτου, 
προς άναγνώρισιν τών εγκληματιών. ’Αντί να φω- 
τογραφώνται ουτοι, λαμβάνεται τό έκτύπωμα του άν - 
τίχειρος καί φυλ,άττεται έν τοίς άρχείοις. Έ ν ’Αμε
ρική έγένετο πρότασις νά μεταχειρισθώσι τον τρόπον

τούτον πρ'ος άναγνώρισιν τής ταύτότητος τών λαμ- 
βανόντων ατομικά διαρκή εισιτήρια έν τοίς σιδηρ-- 
δρόμοΐς.

Οί Κ α ι ρ ο ί  του Λονδίνου Ιγνώρισαν τελευταίω- 
οτι έν τη νοτίω Αφρική, κυρίως έν τή χώρα τής 
δημοκρατίας τοϋ ΤΓαηεη’βσ), άνεκαλύφθησαν κοιτά
σματα χρυσοφόρα πλουσιώτερα πάντων τών μίχρ, 
τοϋδε άνακαλυφθέντων. Ή  συντομωτέρα οδός προς 
μετάβασιν εις τούς τόπους τούτους, είναι ό λιμήν τής 
Ββίβκοα άνήκων τή Πορτογαλλία’ σιδηρόδρομος δέ 
κατα-κευαζόμενος ύπό τής κυβερνήσεως τής δημο
κρατίας μέλλει νά συνδέση όσονούπω τον λιμένα μετά 
τών χρυσό φόρων τόπων. Καί εις πολλά άλλα μέρη 
τής Ε  ύ έ λ π ι δ ο ς ”Α  κ ρ α ς άνεκαλύφθησαν χρυ- 
σοφόροι φλέβες.

Ό  άνθρωπος ύπό χημικήν έποψιν συνίσταται έκ 
δεκατριών στοιχείων, έξ ών πέντε μίν είναι αέρια 
καί οκτώ στερεά. Ά ν  θελήσωμεν νά συγκρίνωμεν 
τήν χημικήν σύνθεσιν τοϋ ανθρώπου, πρ'ος τό βάρος 
του σώματος, οπερ κατά μέσον δρον είναι 76 χιλιό
γραμμα, εύρίσκομεν δτι κατά μέγα μέρος συνίσταται 
έξ οξυγόνου ευρισκομένου έν μεγίστη πιέσει.’Ακριβώς 
άνθρωπος 70 χιλιογράμμων περιέχει 44 χιλιόγραμ
μα οξυγόνου, ούτινος μόνον δ δγκος έν κοινή θερμο
κρασία υπερβαίνει τά 28 κυβικά μέτρα Ύδρογόνον 
ένέχει πολύ όλιγώτερον, 7 μόά.ις χιλιόγραμμα, έν ε
λεύθερα δμως καταστασει τοσαύτη ποσάτης κατέχει 
όγκον σχεδόν 80 κυβικών μέτρων. Τά δέ λοιπά τρία 
αέρια είναι τό άζωτον ( 1,72 χιλιογρ.)  τό χλώριον 
(800 γραμμάρια) καί τό φθόριον (ΙΟΟγραμμ). Έκ 
τών μεταλλοειδών δ άνθραξ ένέχεται εις ποσότη
τά 2 2 χιλιογραμ. μετ’ αύτόν δ φωσφάρος (800γραμ.) 
καί τό θεϊον (700). Πολύτιμον μέταλλον δεν περιέ
χει τό ανθρώπινον σώμα, έπομένως δεν είνε δυνατόν 
νά ίδρυθώσι μεταλλευτικαί εταιρεϊαι προς έκκαμίνευ- 
σιν τών πτωμάτων τό άφθονώτερον έν αύτω μέταλ
λον είνε ή τίτανος (1750 γραμ.) μετά ταύτην τό κά· 
λιον (80 γραμ\ τό νάτριον (70 γραμ.) τό μαγνή- 
σιον (50 γραμ.) καί τέλος δ σίδηρος (45 γραμ)·

’ Ιδού παν δ,τι δ χημικός δύναται νά εύρη έν τώ 
ά/θρώπω κατά τήν τελευταίαν άνάλυσιν. Τά δεκα
τρία δέ συστατικά στοιχεία τοϋ ανθρώπου άποτελοϋσι 
ποικίλας συνθέσεις, ών μόνον τά ονόματα Οά έπλή- 
ρουν τόμον ολόκληρον.

—  Σπώ τό κεφάλι μου, καϋμένε Δημήτρη, πώς νά 
κάμω τή γυναίκα μου νά πηγαίνη καμμ^ά φορά και 
’στήν κουζίνα.

—  Άπλούστατον. "Αν θέλης ή γυναϊκά σου να μή 
λείπη άπ’ τήν κουζίνα, πάρε ώμορφη μαγείρισσα και 
γλυκομίλησέ της κ’ ένα δυό φοραϊς μπροστά ’στη 
γυναϊκά σου.

Καθηγητής διηγείτο εί’ς τινα τών ακροατών του, 
δτι μεταβαίνουν πρός~διδασκαλίαν έβράχη καθ' δδόν 
καί Ιγεινε μούσκευμα.

—  Παράδοξον, άπήντησεν δ φοιτητής,καί άπό τής 
καθέδρας μας έφάνητε σήμερον τόσον ξηρός.

Έ ν  Ά θήναις ¿κ του τυπογραφείου τών καταστημάτων Α Γ ίΚ Σ Τ Η  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο Ι*  18 8 6  — 5 9 0 .


