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ΛΑΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Σύνηθες τοΐς πανσλαυϊσταϊς επιχείρημα 

υπάρχει τό άρνεϊσθαι παντελώς τήν ύπαρξιν 
τής ελληνικής έθνότητος έντή πατρίδι ’Αλε
ξάνδρου τοΰ Μεγάλου καί παοιστάν αύτήν 
οικουμένην ύπό Βουλγάρων, μετ’ ολίγων τινων 
Βλάχων, ώς λέγουσι, και ’Αλβανών. Ό 
σλαυίσμός, · όστις έν ταϊς ένδοςοτέραις σελίσι 
τής νεωτε'ρας αύτοΰ ιστορίας αναγράφει ώς 
’Ρώσσους τούς RibeaupieiTe, τούς POZZO di 
Borg Ο, τούς Richelieu, τούς Νέσσελρωδ καί 
εσχάτως έτι τούς Τοτλε'βεν, τούς Δανδεβίλ, 
άρνεϊται τοϊς κατοίκοις τής Μακεδονίας τό 
δικαίωμα τής έλευθέρας έπιλογής, άν δέ τις 
τολμήση νά ε’ίπη ότι είναι "Ελλην, ό τοιοΰτος 
άποδεικνύεται διά τής πολυμαθείας τών σο
φών πανσλαυϊστών ώς καταγόμενος άπό τριών 
ή τεσσάρων γενεών έκ Βουλγάρου ή Βουλ- 
γαρίδος, ή κατά μεγάλην καί εξαιρετικήν 
έπιείκειαν έκ Βλάχων ή Αλβανών.

Ούδόλως άρνούμεθα ότι βούλγαροι έπήλυ- 
δες πόρον ζωής διά τής γεωργικής έργασίας 
έπιζητοϋντες συνωκίσθησαν κατά διαφόρους 
έποχάς έν ταϊς έπαύλεσι καί τοϊς κτήμασι 
τών έν τή έλληνική Μακεδονία—περί ης μόνης 
ένταΰθα ήμϊν ό λόγος — 'Ελλήνων καί Τούρ
κων. ’Αλλά πιστεύομεν ότι ούδείς δύναται 
ν’ άρνηθή ότι τοιαΰται έποικίσεις πλεϊσται 
όσαι συνέβησαν έν ταϊς εύρωπαϊκαϊς χώραις, 
άλλά πανταχοΰ έν τή έπιμιξία ταύτη έπε- 
κράτησε τό στοιχεϊον τής χώρας, τό στοι- 
χεϊον τό συνδεόμενον μετ’ αύτής διά τής 
ιστορίας καί τών παραδόσεων. ΊΙ έποίκισις 
ξένων στοιχείων, ήν τά μέγιστα διευκολύ- 
νουσι σήμερον ό νεότερος κοινωνικός βίος καί 
η πολλαπλασίασις τών μέσων τής συγκοι
νωνίας, ούδαμώς δύναται νά μεταβάλη τόν 
εθνικόν χαρακτηρισμόν μιας χώρας, τούναν-

τίον δέ τά στοιχεία ταΰτα, κατά τούς άδη- 
ρίτους νόμους τής φύσεως, άφομοιοΰνται παν
τελώς μετά μίαν ή δύο γενεάς ύπό τήν 
έπίδρασιν τών έξωτερικών έντυπώσεων, τοΰ 
κλίματος, τών ιστορικών παραδόσεων, τών 
ήθών καί έθίμων πρός τόν ιθαγενή λαόν, ή όρ- 
θότερον είπεϊν πρός τόν ιθαγενή πολιτισμόν. 
Τοιοΰτό τι ε'ίδομεν γινόμενον έν πάσαις ταϊς 
εύρωπαϊκαϊς έπικρατείαις, έν αίς ή έπιμιξία 
άφωμοίωσε πάσας τάς έπήλυδας φυλάς πρός 
τήν ιθαγενή· ίχνη μόνον τών έπηλύδων τού
των φυλών διασώζονται έν άποκέντροις άγροίς, 
όπου διά τό άνεπίμικτον καί διά τό ελλιπές 
τών τής συγκοινωνίας μέσων διατηροΰσιν έν 
μέρει τόν χαρακτήρα τής έθνικής αύτών κα
ταγωγής. Πολλαχοΰ τοΰ Βρανδεβούργου, 
φέρ’ είπεϊν, άπαντώσι τοιαΰται άγροτικαί 
άποικίαι, σλαυϊκαί τό πλεϊστον πολλαχοΰ έν 
τοΐς χωρίοις τοΰ Παλατινάτου ακούει τις έκ
πληκτος δ'.ασωζομένην είσέτι τήν γαλλικήν 
γλώσσαν καί τά γαλλικά ήθη άπό τής έπο
χής τής μεγάλης μεταναστεύσεως τών γάλ- 
λων διαμαρτυρομένων έπί Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ’.

Τοιοΰτό τι άπαραλλάκτως έπισυνέβη καί 
έν τή έλληνική Μακεδονία. Έπήλθον καί 
έν ταύτη έπιδρομαί ξένων στοιχείων καί ΐδίικ 
τοΰ βουλγαρικού μετά τήν τουρκικήν κατά- 
κτησιν. ΊΙ τιμαριωτική τής χώρας διαίρεσις 
είς τήν στρατιωτικήν τών Τούρκων αριστο
κρατίαν διηυκόλυνε τήν έπιδρομήν τοΰ στοι
χείου, προαιρουμένου χάριν πορισμοΰ τών προς 
ζωήν τόν τοΰ δουλοπαροίκου βίον. Πολλαχοΰ 
οί δουλοπάροικοι ουτοι περικυκλώσαντες τά 
ολίγα έλληνικά χωρία καί αποικίας περί αύ
τά συστήσχντες κατόρθωσαν νά έκιικήση ή 
γλώσσα αύτών καί παρά τοϊς κατοίκοις τών i
χωρίων τούτων, οιτινες διά τήν καθ'ημέραν 
μετ’αύτών αναστροφήν καί συνεργασίαν σπα- 
νίως μετεχειρίζοντο τήν ελληνικήν καί ώς 
συνήθη γλώσσαν είς τάς σχέσεις αύτών μετά
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τών Βουλγάρων άδυνατούντων νά έκμάθωσι 
ξένην γλώσσαν ειχον τήν βουλγαρικήν, ήτις 
άφ’έτέρου προσέλαβεν έν τή Μακεδονία πλεί- 
στα; έλληνικά; λέξεις άγνωστους τοΐς πέραν 
τοϋ Αίμου Βουλγάροις. Λέγοντες βουλγαρικήν 
ίσως δέν έκφραζόμεθα καλώς- τό παρά τών 
βουλγάρων αγροτών όμιλούμενον έν Μακεδο
νία ιδίωμα περιέχει μόνον 300—-500 έπιμί- 
κτους ελληνικά; καί βουλγαρικής λέξεις διά 
τούς άναγκαιοτέρους όρους τοϋ γεωργικού καί 
τοϋ ποιμενικού βίου. ΊΙ μόνη γραπτή γ.Ιώσαα, 
ή ύπάρχουσα έν Μακεδονία, έκτός τής τουρ
κικής, έστιν ή ελληνική, ή χρώνται καί αύτα'ι 
αί καθαραί καί άνεπίμικτοι έν τοΐς άγοοϊς 
βουλγαρικαΐ άποικίαι.

Καί ταΰτα μέν τά κατά τάς άνεπιμίκτους 
έν τοΐς άγροΐς βουλγαρικά; άποικίας, αΐτινε; 
σποράδην ύπάρχουσαι έν ταΐς έπαύλεσι καϊ 
άπαρτίζουσαι κοινότητας ές 20—40 τό πολύ 
οικιών έλαχίστην σχηματίζουσι μειονοψηφίαν 
συγκριτικώ; πρός τόν πληθυσμόν τών πόλεων 
καί τών κεφαλοχωοίων. Ούτως έν Βιτωλίοις 
τά εκατόν πεντήκοντα περίπου έν ταϊς έπαύ
λεσι διεσπαρμένα τοιαΰτα βουλγαρικά χωρία 
δέν άπαρτίζουσιν ούδέ τό τέταρτον τοΰ έν 
Βιτωλίοις καί έν τοΐς έξ κεφαλοχωρίοις Μεγα- 
ρόβω, Τουρνόβω, Κρουσέβφ, Μολοβίστα, Νιζο- 
πόλει καϊ Γοπεσίω πληθυσμού, όστις έλληνι- 
κώτατόςέστι τά τε φρονήματα καί τάς τάσεις.

Ότι δέ καί έν Βιτωλίοις καί αλλαχού ύ
πήρξεν επιμιξίας μετά Βουλγάρων ούδόλως 
άμφισβητοΰμεν. Πολλοί Βούλγαροι δι’έπιγα- 
μιών μετά Ελλήνων έξήλθον τής κατωτάτης 
βαθμϊδος καί πως άνεπτύχθησαν. Άλλά πάν
τες ούτοι άπέοαλον τφ χρόνω κατά φυσικόν 
νόμον καί τύπον μορφής καί ήθη καί έξεις καί 
τάσεις καί παντελώς πρός τούς Έλληνας ώ- 
μοιώθησαν, πάντα τά χαρακτηριστικά τής 
φυλής αύτών λαβόντες, τήν φιλομάθειαν, τήν 
νοημοσύνην, τήν δραστικότητα καί τήν κα
λαισθησίαν καί αύτόν τόν έλληνικόν τής μορ
φής τύπον. Πολλοί έκ τοιαύτης επιγαμίας 
καί επιμιξίας καταγόμενοι εΐσιν ελληνικότε
ροι καί αύτών τών Ελλήνων κατά τά φρο
νήματα. Μέχρι δέ πρό εικοσαετίας, έφ’ όσον 
δηλαδή ή πανσλαυϊστική ενέργεια δέν είσε- 
χώρησε παρ’αύτοΐς, οί πάντες έκαυχώντο έπί 
τή ελληνική αύτών έθνότητι- άλλά καϊ ήδη 
μετά τοσαύτας ένεργείας, ελάχιστη μόνον 
μειονοψηφία συνετάχθη έκ παντοι'ων έλκτη- 
ρίων κινούμενη μετά τών πανσλαυϊστών, καί 
αύτη όμως τήν ελληνικήν συναισθανόμενη 

ύπεροχήν αποστέλλει τά τέκνα αύτής εϊς τά 
ελληνικά σχολεία Βιτωλίων.

Περί δέ τών λεγομένων Αλβανών καί Βλά
χων τής Μακεδονίας, οί μέν πρώτοι αρκούν
τως ήδη έπιστημονικώς άποδέδεικται ότι τής 
αύτή; είσι φυλή;, ές ή; καί οί Έλληνες, καί 
'γλώσσαν καί ούτοι γραπτήν τήν ελληνικήν 
μόνον εχουσι καί ίστορικώς τήν τύχην αύτών 
μετά τής τών Ελλήνων καθό όμαιμονων αύ
τοΐς συνεταύτισαν. Οίδέκακώς λεγόμενοι Βλά
χοι μιγάδες έκ ρωμαϊκών λεγεώνων μετουσιώ- 
θησαν ύπό Ελλήνων Μακεδόνων, ούδέν δέ κοι
νόν εχουσι τοΐς άληθέσι Βλάχοι; τής Ρουμανίας. 
Και πρώτον ή λαλουμένη παρ’ αύτών γλώσσα 
ή μάλλον τό ιδίωμα ακατάληπτος έστι τοΐς 
άληθέσι Βλάχοις, καθ’δσον έν τώ ΐδιώματι 
αύτών αί ήμίσειαι τών λέςεών εΐσιν έλληνικαί 
παρεφθαρμέναι. Έπειτα, τολμώμεν είπεϊν οτι 
ούδαμοΰ τών έλληνικών χωρών ύπάρχει φρό
νημα έλληνικώτερον και ισχυρότεραι έλληνι- 
καί τάσεις ή παρά τοΐς Βλάχοις τούτοις, ώς 
καλούνται καταχρηστικώς. Καί τό φρόνημα 
τούτο χρονολογείται άπ'αιώνων τό Μέτσο- 
βον, οί Καλαρρύται, ή περικλεής καί άτυχής 
Μοσχόπολι; ή Βοσκόπολις, ύπήρζαν έκ τών 
τηλαυγεστάτων έλληνικών κέντρων κατά 
τούς παρελθόντα; αιώνας, καί οί μεγάλοι 
εύεργέται τοΰ έθνους, οί Καπλάναι καί οί Σΐ
ναι, οί μεγάλοι διδάσκαλοι, οί μεγάλοι άθλη- 
ταί τής ελληνικής έπαναστάσεως, οί μεγάλοι 
πολιτικοί τής νεωτέρα; Ελλάδος, έξ ών άρ- 
κούμεθα άναφέροντε; τόν περικλεή Κωλέττην, 
άρκούσι ν’ άποδείξωσιν ότι οί λεγόμενοι Βλά
χοι είσί καθαρότεροι Έλληνες ή όσον είναι, 
φεο’είπεϊν, καθαροί Γάλλοι οί παϊδες τή; Κορ
σική;. Διότι έν τή Προβηγκίες τής Γαλλίας ή 
υπό τών Ρωμαίων κατοχή καί ή μετ’ αύτών 
έπιμιξία τών Γαλατών παρήγαγεν ιδίωμα το
σοΰτο τούλάχιστον διαφέρον τής γαλλικής 
όσον το λεγόμενον κουτσοβλαχικόν τής ελλη
νικής, ιδίωμα ού μόνον διακρινόμ,ενον άχρι 
σήμερον έν τώ οίκιακφ βίω, ώ; παρά τοΐς Έλ- 
ληνοβλάχοις, άλλά καί έχον γραπτήν φιλο
λογίαν καλλιεργουμένην άχρι τούδε, δέον ά
ραγε ν’ άρνηθή τις εί; τούς παϊδας τής Προ
βηγκίας τό δικαίωμα τού ν' άποκαλώνται 
Γάλλοι καί ν’ άποσβέση έκ τής ιστορίας τής 
Γαλλία; πλείστκ τών περικλεεστάτων ονο
μάτων τών υιών αύτή;; Ούδείς ποτέ έφαν- 
τάσθη τοιοϋτό τι, ούδείς έτόλμησε ν'άναλύση 
τό αίμα τών θιέρς ή τών Γαμβέττα όπω; 
άνεύρη έν αύτω τήν έλληνικήν ή τήν ρωμαϊ-

τού γελοίου άληθώ; γελοιωδέστερου εί- 
ένώ έν Βιτωλίοις, παραδείγματος χάριν, 
έχουσίςι χαί- αυτοπροαίρετα) συνδρομή 
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κήν χαταγωγ·/ιν. Καί όμως ύπάρχουσιν οί 
τολμώντε; ν'άρνηθώσι τό όνομα τών Ελλήνων 
εί; τούς λεγομένου; Βλάχους, ών τό ρωμαϊκόν 
αίμα άπό τοσούτων αιώνων μετηγγίσθη άφ’ 
όσων καϊ τό τών προβηγκιανών Γάλλων καί 
οίτινες λαλοϋσι μέν ώς ούτοι οικιακόν τι ϊδίω 
μα μετέχον λατινικών λέξεων, άλλά μετά 
τής διαφορά; ότι ούδέν ούτε γραπτόν ούτε 
προφορικόν φιλολογικόν έργον έχουσιν έν τφ 
ΐδιώματι τούτω ! ,

Τοιαΰται αί διάφοροι έν Μακεδονία φυλαί, 
τοιούτοι δ' ιδία οί άποκαλούμενοι ύπό τών 
πανσλαυϊστών Βούλγαροι, διότι άνεκάλυψαν 
έν τφ αίματι αύτών μόριά τινα βουλγαρικά 
ές άπωθεν καταγωγής, ή διότι δέν παραδέ
χονται, καν έτι οί πλεϊστοι όμολογώσιν εαυ
τούς "Ελληνας, ότι ή μακεδονική χώρα δύνα
ται παράγειν άλλους τινά; εί μή Βουλγάρους. 
Άλλά τοΰτο ένγένει τό στρατήγημα τούπαν- 
σλαυϊσμού, στρατήγημα τετριμμένου πλέον, 
τό άρνεϊσθαι τό δικαίωμα τής επιλογή; είς 
τού; "Ελληνα; καί γλώσσαν καί φρονήματα 
καί έθνικάς τάσεις καϊ βαπτίζειν αύτούς άκον- 
τα; έν τγ κολυμβήθρορ τού βουλγαρισμοΰ. 
Καί * ■' ' --------

ναι,

Τ!Ι - ,
συμ.τάσζ/e τής κοινότητος χαί τον ναοΰ έννέα 
συντηρούνται έλληνικά παιδευτήρια τών δύο 
φύλων, εί; ά φοιτώσιν ύπέρ τούς 1200 παϊ
δες τό λέγειν οτι ούδε’ις ύπάρχει "Ελλην. 
Βεβαίως άνθρώπου; τοιαΰτα διατεινομένου; 
δέν δύναταί τις νά μεταπείση ό,τι καν ε’ίπγι. 
Άλλως δέ, άμέσως έχουσιν ώ; άπάντησιν 
πρό; άποπλάνησιν τών μή είδότων ότι τά 
έλληνικά σχολεία έπιβάλλονται υπό τή; 
ελληνική; ’Εκκλησίας, ήτις απορίας ενεκα 
ουδαμοΒ διατηρεί σχο.Ιεια εν ταΐς επαρ- 
χίαις καί μόλις δύναται νά διατηρήσω) 
τήν μίαν καί μόνην έν Χάλκη θεολογικήν 
σχολήν. Τά σχολεία πανταχοΰ τοΰ οθωμα
νικού κράτους διατηρούνται τή αυτοπροαίρε
τα) συνδρομή τών κατοίκων καί εΐσιν αρμέ
νικά, έάν οί κάτοικοί εΐσιν ’Αρμένιοι, έλληνικά, 
έάν εΐσιν "Ελληνες, βουλγαρικά, έάν είσι Βούλ
γαροι. ’Επειδή δ’ Έλληνες τά τε φρονήματα 
καί τάς παραδόσεις καί τάς τάσεις καί τήν 
μόνην γραπτήν γλώσσαν —καθόσον, ώς εϊρη- 
ται, τό τε βουλγαρικόν καί τό βλαχικόν εΐσιν 
έν Μακεδονία άγραφα οικιακά ιδιώματα ά
χρηστα καί είς τό έμπόριον καί είς τήν δια
νοητικήν άνάπτυξιν καί εί; τήν μεταξύ τών 

κατοίκων συγκοινωνίαν—ήσαν καί εΐσιν οί 
τής Μακεδονίας κάτοικοι, επόμενον ότι ελ
ληνικά ησαν πάντοτε καί είσι καί σήμερον ελ
ληνικά τά σχολεία πανταχοΰ τή; Μακεδονία; 
έςαιρουμένων τών περί τά Βελισσα, οπού οί 
αληθείς Βούλγαροι, ών τήν έθνότητα ούδό
λως διαμφισβητοΰμεν, καί γλώσσαν γραπτήν 
τήν βουλγαρικήν ειχον καί εχουσι καί σχο
λεία βουλγαρικά διετήρουν καί διατηρούσιν, 
ώς οί ίδιοι καυχώμενοι λέγουσιν, ούδενός 
τούτο παρακωλύσαντος.

Ήμεΐς άλλο έθνομετρον δέν γινώσκομεν, 
ούδ'άλλο τι πρό; έξέλεγξιν τού έθνισμοΰ έν 
χώρα τοσαύτας ύποστάση έπιδρομά;, ή ό,τι 
ώς τοιούτο καϊ πανταχοΰ τής Εύρώπης όμο- 
λογεϊται, τήν γλώσσαν, δήλον ότι, δι' ή; ανέ
καθεν έξεπαιδεύθη καί έξεπολιτίσθη ή χώρα 
έκείνη.

Τί άρά γε, έκτός τή; βαθυτάτη; συναι- 
σθήσεω; τού έλληνικοΰ αύτών εθνισμού, τούς 
Μακεδόνας έπεισε τοσαϋτα θυσιάζειν καί 
πάσχειν ύπέρ τή; ύλική; καί ηθικής προόδου 
τού ελληνικού έθνους; Τί άλλο, έκτός τούτου 
έπεισε τού; έν τοϊ; ελληνικοί; σχολείο·.; Βιτω- 
λίων διδάσκοντας καί καθαρούς Βουλγάρου; 
ύπό τών οργάνων τών πανσλαυϊστών άνακη- 
ρυττομένου; άόκνω; έργάζεσθαι άπό τοσούτων 
χρόνων ύπέρ τής διαδόσεως τών έλληνικών 
γραμμάτων; Ούχί βεβαίως ό εύτελή; μισθό; 
ούδέ τι δέλεαρ έξ Ελλάδος έπισειόμενον.

Τί τέλος τό πείθον τούς ύπό τών πανσλά- 
βιστών καλουμένους Βουλγάρους έμμένειν είς 
τήν έλληνικήν αύτών έθνότητα, ένφ πάσχουσι 
μέν νύν ένεκα τής έμμονης ταύτης καί εί; 
διωγμούς ύπόκεινται, ή δ’έπιλογή τής βουλ
γαρικής έθνότητο; πρός τή χειραφετήσει καί 
ύλικάς άμοιβάς αύτοΐς επαγγέλλεται καί 
προαγωγάς καί άξιώματα; Τίάλλο ή τόβαθύ 
συναίσθημα τού έλληνικοΰ αύτών έθνισμοΰ;

ΒΑΜΒΑΞ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ.

(Συνέχεια καί τέλος ϊδε άριΟμ. 22).

Βάμ6α£ Βρασι.Ιίασ χαί ά.Ι.Ιων τής 
Νοτίου Αμερικής μερών.

Έν τή Βρασιλίφ καί Νοτίω Αμερική διάφοροι 
βάμύακο; ποιότητες καλλιεργούνται- έκαστη δέ αύ
τών είναι γνωστή έν άπάσαις ταΐς άγοραΤς δι ίδι - 
αιτέρας ονομασίας, εκ τοΰ τόπου ένθα φύεται προ- 
ερχομένης. Έκ τών διαφόρων ειδών τοΰ τής Νο
τίου ’Αμερικής βάμβακο; δ Pernambuco καλούμε-

i

ί <

Α
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γεθες τών ΐνών αύτοΰ κα'ι διά τάς έν γένει πρδς έξ 
εργασίαν καλάς ιδιότητας αύτοΰ- τήν δευτέραν δέ 
τάξιν ποιότητος κατέχουσιν ά I’eralba καί Maceo 
έχοντες άμφότεροι ταύτδ μέν μήκος τών ΐνών άλλά 
βραχύτΒρον κατά τι τοΰ Perman· κατόπιν έ’πονται 
αί ποιότητες Aracate. Maranliain καί Ceara. μή 
διαφέρουσαι πολύ κατά τδ μήκος τών ΐνών αί ίνες 
έν τούτοις τοΰ βάμβακος τών ανωτέρω μερών τής 
Βρασιλίας, κα'περ μαχραί. στεροΰνται όμως τής λε
πτότητας καί ελαστικότητας τοΰ τής έν ’Αμερική 
Γεωργ-ίας (Sea Island) καί Αιγύπτου βάμβακος· 
έντεΰθεν δέ προέρχεται καί τδ άκατάλληλον αύτοΰ 
πρδς παραγωγήν λεπτότατων άριθμών νήματος- έ
νεκα δέ τής πρδς άλλήλας τών ΐνών άνισότητος, 
σ-πανίως δύναταί τις νά κατεργασθ~ι τδν βάμβχκα 
ταΰτον αναμιγνυων αύτδν μετ’ άλλου είδους- ανα
μιγνυόμενες όμως μετ’ αιγυπτιακών καί άλλων 
ποιοτήτων άμερικανιχοΰ βάμβακος, δ βάμβαξ ού
τος, άποχαθίσταται κατάλληλος πρδς κλώσιν δια
φόρων άριθμών κλωστής. Ή άνάμιξις όμως δε'ον 
νά γίνηται μετά πλείστης όσης προσοχής· διότι έάν 
μή αί ίνες τών διαφόρων άναμιγνυομένων ποιοτή
των βυμφωνώσιν άλλήλαις, ή άνισότης αυτή μεγά 
λας δυσκολίας παρεμβάλλει είς τήν λειτουργείαν 
τών μηχανών κατάτε την προπαρασχευην καί 
την κλώσιν τοΰ νήματος. Ό διάσημος μηχανικός 
Evan Leigh αναφέρει έν τώ συγγράμματι αύτοΰ, ό
τι ό ίδιο; διά τής άναμίξεως έν τώ έργοστασίω του 
βάμβακος Βρασιλίας μετά Σουράτης (Surat) έ- 
χέρδησε δηνάριον (πέναν) χατά λίτρα ν τήν άνάμι 
ξιν δέ ταύτην τοΰ τήςΒρασιλίας βάμβακος μετά τοΰ 
τής Σουράτης τής Ινδικής άντί άμερικανιχοΰ, 
έξηχολούθησεν έφ’ίχανδν χρόνον, οντος τοΰ τελευ
ταίου σχετικώς άκριβωτέρου.

Τδ κατά μέσον όρον μήκος ΐνών βάμβακος τής 
Βρασιλίας καί άλλων νοτίων τής ’Αμερικής μερών 
είναι ώς έξής.
Βάμβαξ Pernams έχ τής άρίστης ποιότητος μήκος 
—δάκτ 1 γραμ.35

•
> 
»

τών άνωτέρω ειδών βάμβακος

ΐνών ί
Surinam Peru όμοιος > 1
Maceo και Peraita » »
Maranliain, AracatexaiCeara » ·

Ή άλικη ποσότης 
πρδς έξαγωγήν, ανέρχεται είς 300,000 δέματα, έ
κάστου δέματος ζυγίζοντας 400 λίτρας.

Βάμβαξ ’Λ.1γΐξία':·

Περί τοΰ έν ταΤς γαλλιχαΐς χτήσεσιν έν Αλγε
ρία καλλιεργουμένου βάμβαχος στερούμεθα λεπτο
μερειών· γνωρίζομε- μόνον οτι ή μέν παραγομένη 
έξ αύτοΰ ποσότης είναι μικρά, ή δέ ποιότης αύτοΰ 
άμιλλαται πρδς τήν τοΰ αιγυπτιακού βάμβακος.

>
»
»

1 
I

30
20
15

Βάμβαξ της άκτιχΐρ; ’Irflixfy:.

Έκτοΰ ε’ν τή δυτική ’Ινδική φυομένου Βάμβακος, 
ό εν τή νήσω L’lliou (Ενώσει) καλλιεργούμενος 
διακρίνεται δια τδ μήκος τών ΐνών κα'ι λοιπάς κα
λάς ιδιότητας- τήν δευτέραν δέ τάξιν κατέχει δ τής 
νήσου St. Kitt’s, άμφότεραι δ'αί ποιότητες αυται 
διαχρίνονται διά τήν κανονικότητα καί ελαστικό
τητα τών ΐνών. Κατόπιν αύτών έρχεται δ βάμβαξ 
δ ε’ν Carriacon φυόμενος, 
ρας κα’ι άνισωτε'ρας, Γ" “ 
τήτων- * ;■

Τδ κατά μέσον όρον μήκος τών ΐνών 
z . τ < στερω ποιοτήτων είναι ως επεται. 

Βάμβαξ τής νήσου Union μήκος
» St. Kitt’s
*
• St Vincel
Έν τή εξεργασία τοΰ βάμβακος τών 

ποιοτήτων γενικώς παρετηρ-ήΟη. ό'τι ούτος υπερέχει 
τοΰ τής Βρασιλίας κατά τδν χρωματισμόν κα'ι τήν 
λεπτότητα τών ΐνών, κα'ι ότι ή άνάμιξις αύτοΰ με 
τά τοΰ τής Γεωργίας (Sea Island) γίνεται εύκο- 
λώτερον καί καταλληλοτερον πρδς παραγωγήν λε
πτών αριθμών νήματος. ΊΙ ποιότης όμως τοΰ έν 
τή δυτική Ινδική καλλιεργούμενου βάμβακος είναι 
άναλόγως μικρά, διδ και ευάριθμοι τών έν ’Αγγλία 
νηματουργών έξεργάζονται τήν ποιότητα ταύτην 
τοΰ βάμβακος.

Άμίζιίχαϊ-ικύι: βάμβαξ.
Ό είς τά μεσημβρινά τής Βορείου Αμερικής 

μέρη καλλιεργούμενος βάμβαξ θεωρείται και πράγ
ματι είναι δ χρησιμώτερος όλων τών άλλων ειδών, 
διδ κα'ι είς μεγαλειτέρας τών άλλων έκτάσεις καλ 
λιεργεΐιαι- είναι δέ κα'ι ούτος γνωστός έν τή βιο
μηχανία κα'ι τα» έμπορίω δΓιδίων ονομασιών, άς οί 
παρ’ήμΤν έμποροι και βιομήχανοι δέον νά μή ά- 
γνοώσιν Αί ό-ομασίαι δέ αυται είναι αί εξής. 
Orleans, Mobile, Uplands, Apalachicolas, Te
xas, l’oweps. Τδ τελευταΤον τοΰτο όνομα έδόθη 
ανέκαθεν είς βραχύϊνόν τινα ποιότητα βάμβακος 
τής Upland τής Γεωργίας, έκ τοΰ τρόπου τής δι- 
εκοχκίσεως αύτοΰ, ήτις έγινετο διά μηχανισμού τί
νος ένεργ'οΰντος δι’ είδους τόξου (bow αγγλιστί 
άντ'ι τοΰ συνήθους τρόπου τής έχκοχισεως 
διά πριονίων. Αί διά πριονίων έκκοχκιστιχαί 
μηχαναί ένεκα τής μεγάλης αύτών ταχύτητος, 
άντεκατέστησαν τήν διά τοΰ τόξου αρχαιαν μέθοδον 
έκκοχκίσεως. Κατόπιν όμως άπεδείχθη ότι ή διά 
πριόνων έκκόκκισις ένεκα τής μεγίστης αύτών τα
χύτητος μεγάλωςέπηρεάζει τήν ποιότητα τοΰ βάμ
βακος ού μόνον άουνατίζουσα τάς ένας, άλλ'αφίνου-

, έχων τάς ϊνας βραχυτε- 
ή αί τών δύο πρώτων ποιο- 

όισαύτως δ έν τή νήσω Άγίω Βιχεντίω.
τών ανω- 

δ.
1
1
ι
1

ανωτέρω

>
Carriacon »

>

ινι.ιν
>
*
*

Τ?·
45
30
20
05

σα είς αύτδν μόριά τινα, έν είοει κόμβων (neps), 
ατινα συνυπάρχοντα έν τώ αμερικανικοί καί άλ 
λων ειδών βάμβακι, μετά πολλής δυσκολίας έξά- 
γονται διά τών προπαρασκευαστικών τής κλωστι
κής μηχανής· ενίοτε μάλιστα αποβαίνει αδύνατον 
μεθ’ όλας τάς προσπάθειας τοΰ νηματουργοΰ ν’ά- 
ποσπασθώσι ταΰτα τοΰ ΰπδ κατεργασίαν βάμβα
κος- ταΰτα δέ μετά τήν παραγωγήν τοΰ νήματος 
άναφαίνονται έν τή κλωστή καί τώ ύφάσμ'ατι. 
τοΰθ’όπερ σπουδαίως βλάπτει τήν ποιότητα τών 
νημάτων καί υφασμάτων.

Ιδού καί τδ κατά μέσον όρον μήκος τών ΐνών 
τών έξής πένε αμερικανικού βάμβακος ποιοτήτων.

Βάμβαξ Νέας Αύρηλίας (New Orleans) δ. γρ. 
μήκος ΐνών 1 1 0

• Mobile Alabama 1 05
» Georgia, Μεσημβ. Carolina, Apala

chicola (Uplands) I 00
• Tenessee κτλ. 0 98
• Texas > 0 95

Ή έτησία παραγωγή βάμβακος έν τή μεσημ
βρινή’Αμερική υπολογίζεται εις 4,352,3 17 δέματα.

Βάμβαξ

Έκ τοΰ έν τή 'Αφρική καλλιεργουμένου διαφό
ρων ποιοτήτων βάμβακος, δ έν Port Natal (Γε- 
νεθλίω Λιμένι) παραγόμενος είναι ό έκλεκτοτέρας 
ποιότητος, διακρινόμενος διά τδ μακρόϊνον αύτοΰ; 
Έχ τοΰ φυομένου δέ είς τά δυτικά παράλια τής 
’Αφρικής, ό έν Lagada χαί Shire Valley έστίν δ 
χαλλιτέρας ποιότητος, έχων τδ αύτδ μήκος τοΰ 
άμερικανιχοΰ Maranliain, δ έν Loanda έρχεται 
κατόπιν, δ δ'έν Lagos είναι πολύ υποδεέστερος τών 
λοιπών.

Ιδού τδ κατά μέσον όρον μήκος τών ΐνών τών
ανωτε'ρω ποιοτήτων. δ. γρ.
Βάμβαξ Port Natal καλής ποιότητ μήχ.ΐνών 1 20

■ Lagada όμοιος 1 15
• Shire Valley όμοιος I 15
• Loanda όμοιος 1 05
• Lagos όμοιος 0 90

Αι-ατο.Ιιχΐ’ΐ': 'Irdixyc Βάμ'αξ· '

Διάφορα είδη βάμβακος έν Ίνδιχή χαλλιεργοΰν- 
ται· ή δέ ποιότης αύτών δέν είναι βεβαίως οΐ'α ήν 
καί πρδ αιώνων παρ’ΊνδοΤς γνωστή. 11 Μεγάλη 
Βρετανα, χατακτήσασα τήν ’Ινδικήν, ού μόνον έξε- 
πολιτισε τήν χώραν διά τής άναπτύξε ·>ς τών μέ
σων τής συγκοινωνίας, άλλά καί νεώτερα γεωργικά 
συστήματα πρδς καλλιέργειαν τοΰ βάμβακος είσα- 
γχγοΰσα, μεγάλως έβελτίωσε τήν ποιότητα αύτοΰ

Κατά τδν έμφύλιον τής 'Αμερικής πόλεμον, διακο- 
πείσης τής εις ’Αγγλίαν εισαγωγής άμεριχανικοΰ 
βάμβαχος, τήν έν τοΤς άγγλιχοΤς νηματουργείο,ς 
έλλειψιν άνεπλήρωσεν δ έξ 'Ινδικής βάμβαξ Πολ- 
λαί έγχωρίου σπέρματος ποιότητες βάμβακος έν 
’Ινδική χαλλιεργοΰνται, έκάστη δ’αύτών φέρει 
ιδίαν ονομασίαν, έκ τοΰ τόπου ένθα φύεται προερ- 
χομένην έξ αύτών αί Hinginghaut καί Dhollera 
Sural, Guzerat, Coompta καί Tinnevelly είσίν 
αί έκλεχτότεραι. Ή καλλιτε’ρα όμως έξ αύτών είναι 
ή τής Σουράτης, πρδς τδ μήκος τών ΐνών τής 
δποίας ούδεμία τών άλλων προσεγγίζει· αί δέ λοι- 
παί ποιότητες φαίνονται κατωτέρω, σημειουμενου
τοΰ μήκους τών ΐνών αύτών.
Βάμβαξ Dhollera Surat καλλιτέρας ποιο- δ. γρ.

τητος, μήκος ΐνών I 10
• Guzera, Coompta καί Tinngvely 1 05
• Khaudeisli 1 00
• Broach καί Berar 0 90
• Amedrieggar χαί Madras · 0 85
• Trichiuopely, Belgauni 0 80
» Jullurder Doal 0 75
> Agra 0 70
» Delhy θ 65
ΊΙ ποιότης τοΰ έν ’Ινδική φυομένου βάμβακος 

δσημέραι βελτιοΰται, χάρις είς τάς άοκνους πρδς 
τοΰτο προσπάθειας τής ’Αγγλίας καί τής έπ' 
τούτω άνενδότως έργαζομένης εταιρίας 7’Λβ Collon 
Supply Association (τής έπί τής προμήθειας τοΰ 
βάμβαχος Εταιρίας). ΊΙ έν τή χώρα έχείνή άνα- 
πτυχθεΤσα διά σιδηροδρόμων συγκοινωνία, ή βελ
τίωσες τών μέσων τής καλλιέργειας καί άρδευσεως 
τοΰ έδάφους συντελέσουσιν ούσιωδώς πρδς άνάπτυ- 
ξιν καί βελτίωσιν τής γεωργίας χαί τής καλλιέργειας 
τοΰ βάμβαχος.

Τδ δλιχδν σχεδδν ποσδν τοΰ έν ’Ινδική παραγο· 
μένου βάμβακος έξεκοχχίζετο μέχρι τινδς δΓ άτελών 
έγχωρίων έχκοκχιστηρίων· δι'αύτών δ'οί σπόροι 
τοΰ βάμβαχος συνετρίβοντο ^άντί νά έξχχθώσι, καί 
δ έκκοκχισθείς βάμβαξ μεταφερόμενός είς Αγγλίαν 
χαί άλλαχοΰ περιείχε φύλλα, άμμον καί πολλάς 
ακαθαρσίας· άλλά καί τήν έλλειψιν ταύτην άγ
γλων ιδιωτών προσπάθειαι έθεράπευσαν, εΐσαχθεν - 
τος έν τή χώρα έχείνη τοΰ τελειότερου συστήμα
τος έκκοκχιστικών μηχανών.

'Ως άνωτέρω άνεφέρομεν, έκτδς τοΰ δι’έγχωρί- 
ών σπερμάτων καλλιεργουμένου βάμβακος, παρά
γεται έν ’Ινδική βάμβαξ έκ σπόρου άμερικανιχοΰ 
διαφόρων ειδών· κατωτέρω σηαειοΰμεν τάς έγχω- 
ρίους ονομασίας διαφόρων ποιοτήτων έκ σπόρου ά - 
μερικανιχοΰ τής Νέας Αύρηλίας [New Orleans) 
καί άλλων μερών.
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Βάμβαξ Dharwar έξ άμεριχανιχοϋ σπόρου δ. γρ.
μήκος ίνών 1 50

Travangore 1 30
Tenessarim I £0
Coimbatore I 15
Guzerat I 10
Bun Kapoor. Mysore χα) Lingasoor 1 5
Sheopoo? 1 00
Belgaum 0 95
Belarum 0 90

Αί ποιότητες αύται έχουσαι τά; χαλά; πρδς έξ 
εργασίαν ιδιότητας, εΐσι χρησιμώταται τη κλω
στική χα'ι ύφαντιχή βιομηχανία. Ό χρωματι
σμός αύτών είναι λευχδς, χαθιστάμενος[έτι λευκότε
ρος διά καλής έκχοχκίσεως· αί Τνε; όμως τοϋ έν 
’Ινδική έξ άμεριχανιχοϋ σπόρου παραγομένου βάμ- 
βαχος στερούνται τής λεπτότητος, χανονικότητος 
χαί έλαστιχότητος τοϋ φυσικοΰ άμεριχανιχοϋ βάμ- 
βαχος· τοΰτο δέ προέρχεται έκ τής διαφοράς τοϋ 
χλιματο! χα'ι τήςθερμο·ρασίας. Έκτδς τών ανωτέ
ρω ποιοτήτων καλλιεργοϋνται χα) έχλεχτότεοαι 
ποιότητες έχ Sea Island κα'ι ές αιγυπτιακού, κα
θώς καί άλλαι ποιότητες ών σημειοΰμεν χατωτε'ρω 
τδ μήκος τών ίνών πρδς διάκρισιν

Βάμβαξ Dharwar καλλιτέρα; ποιότητος δ γρ.
μήκος ίνών I 65

Hooblee 1 60
Mysore 1 57
Bengal 1 15
Belarum I 00

Αί ποιότητες αυταί εΐσι χατά πολύ ύποδεέστε- 
ραι τοϋ άμεριχανιχοϋ, Sea Island καέ αίγυπτια- 
χοϋ βάμβακος· δπελογισθη μάλιστα οτι κατά 
10°,·ο μειονεχτοϋσι τούτων.

Κατά τινα στατιστικήν έκθεσιν τοΰ κ. Rivet! 
Carnac, ή δλιχή έκτασις γαιών τοΰ έν Ίνδιχη 
καλλιεργουμένου βάμβακος ύπελογίσθη είς 12 890 
χιλ. στρέμματα (acres), ή δέ όλιχή έτησία πα 
ραγωγή είς 2,297,590 δέματα διατιθέμενα ώς 
έ'πεται.

'Εξαγωγή είς Μεγάλην Βρετανίαν (.37 1,000 δέμ.
ηπειρωτικήν Ευρώπην 170,000 »

Κίναν 135,000 .
Αι’έπιτόπιον χατανάλωσιν 621,500 ·

έχ 408 λίτρων έκαστον.

“Οθεν ή υπολογιζόμενη αναλογία παραγωγής 
χατά στρέμμα είναι περίπου 7 1 λίτραι- παραβαλ
λόμενη δ'α3τη πρδς τήν τής Αμερικής είναι κα
τά τδ ήμισυ σχεδδν μικρότερα.

Ίτα.Ιιχος βάμβαξ-
Ό έν Σικελία χα) Καλαβρία καλλιεργούμενος 

βάμβαξ παρέχει πολλήν τήν ποικιλίαν είς τάς ί 
νας αύτοΰ· ύπάρχει δ’ έν ϊταλία ποιότης βάμβα- 
χος ού αί ίνές εΐσιν έντελώς έρυθραί· ή δέ παραγο- 
μένη ποσότης καταναλίσκεται έπιτοπίως. Ή ένγέ- 
νει ποιότης τοϋ Ίταλιχοΰ βάμβακος είναι καλή, δ 
μοιάζουσα μέν χατά τι ώς έκ τοΰ κλίματος χα'ι τής 
θερμοκρασίας, πρδς τήν τοϋ Έλληνικοΰ, συμμε- 
τέχουσα δέ τής τοϋ ίνδικοϋ κα'ι άμεριχανιχοϋ 
ποιότητος.

Αί άνωτέρω μνημονευθεϊσαι ποιότητες βάμβακος 
είς τά διάφορα τοϋ παλαιού χα'ι νέου κόσμου μέρη 
καλλιεργούμενα! είσ'ιν αί χρησιμώτεραι τή βιομη
χανία. Παραλείπομεν ν’άναφέρωμεν τάς ποιότητας 
τοϋ έν Τουρκία χα'ι Έλλάδι καλλιεργούμενου βάμ- 
βακος, ώ; παρ’ήμϊν γνωστά;.

Περαίνοντες τήν περ'ι βάμβακος ταύτην σύντο
μον πραγματείαν, εύχόμεθα όπως όσονούπω πλη- 
ρωθή ό διακαής ήμών πόθο;, νά ίδωμεν έν Έλλά
δι τήν μέν βαμβακοφυτείαν έν μεγάλαι; έκτάσεσι 
γαιών άναπτυχθεϊσαν τήν δέ κλωστικήν χα'ι υφαν
τικήν τοΰ βάμβακος βιομηχανίαν είς τοιοϋτον 
βαθμόν προαχθεϊσαν, ιίίστε άπασαι αί άνωτέρω ύ- 
ποδειχθεϊσαι ποικιλίαι κα'ι ποιότητες βάμβακος νά 
χρησιμεύσωσιν αυτή. Ευχής έργον ήθελεν εϊσθαι 
έάε απαντες οί ύπέρ τών κοινών μεριμνώντε; συν- 
ηγόρουν υπέρ άναπτύξεω; έν Έλλάδι τών μέσων 
τής συγκοινωνίας, ών άνευ ή γεωργία, ούδέ ή άρ ■ 
τιγέννητος παρ’ ήμϊν βιομηχανία δύναται ν’ άνα- 
πτυχθή κα'ι προοδεύση. Πεπείσμεθα δέ ίτι κα'ι άλ
λοι ειδήμονες κα'. μάλλον ήμών πεπειραμένοι θέ- 
λουσι συντελέσει εί; τοΰτο, καταδεικνύοντες τδν 
τρόπον και τά μέσα, δι’ών ή Ελλάς δύναται νά 
προαχθή είς τα; τέχνας, τήν γεωργίαν κα'ι τήν 
βιομηχανίαν, αϊτινε; θέλουσιν αποδώσει αύτή τήν 
ευημερίαν κα) τήν προσήχουσαν μεταξύ τών πε
πολιτισμένων έθνών θέσιν, χα'ι καταστήσει αύτήν 
τδ έν τή ’Ανατολή κέντρον χα'ι τήν πηγήν πάσης 
βιομηχανικής άναπτύξεως.
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Ό περιωρισμένος νοΰ; περιφρονεϊ ο,τι δέν δύ
ναται νά έννοήση· τδ γοργδν πνεύμα έπιθυμεϊ νά 
μάθη δ,τι οί άλλοι γινώσχουσιν, ή δέ μεγαλοφυία 
έπιθυμεϊ ν’άνακαλυψή δ,τι ούδε'ις ήξεύρει.

Έάν ή ευφυΐα ύπεβάλλετο τή λογική πόσα εύ- 
φυή πνεύματα ήθελον φαίνεσθαι ανόητα κα'ι γελοία!

II ευτυχία ή κακοδαιμονία τοϋ ανθρώπου έξαρ- 
τώνται πολύ μάλλον έκ τής διαθέσεω; ή έχ τής 
τύχης αύτοΰ.

ΑΧΑΚΑΙΧΙΣΤΙΚΠ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΣ 

ΕΠΙ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ.
ΕΝ SXESEI ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗθΙΚΙΙΝ ΤΗΝ APXAlttN.

Ή έποχή έν ή ζώμεν, είναι εποχή μεγάλης κα’ι 
ιδιαιτέρας προσοχής ά-ία ίσως έν ολη τή ιστορία 
τοΰ κόσμου άδυνατοΰμεν νά ευρωμεν έποχήν τοιαύ
την όποια παρίσταται ή ήμετέρα. Άφ'ένδς έναβρυ- 
νόμεθα κα) έγκαυχώμεθα έπ'ι τή έποχή ταύτ-β ώ; 
έποχή τής τέχνης χα'ι έπιστήμης. ώς έποχή τής 
έλευθερία; και τών φιλανθρωπικών ιδεών, ώς έποχή 
τέλος παντοίων ανακαλύψεων κα) ποικίλων τέρα 
στίων έργων, εΐ; ά ήδυνήθη νά χαταντήση τδ έ; 
άε'ι άναπτυσσομενον πνεΰμα τοΰ άνθρωπον άλλ’άφ’ 
ετέρου χα'ι ύφ' έτέραν έποψιν έρευνώντες την έπο 
χήν ταύτην δέν δυνάμεθα ή νά λυπηθώμεν έπ’ αό 
τή ώ; έποχή τής ύλης. Ούδένα προσεχτικόν πα ■ 
ρατηρητήν διαφεύγει ό'τι τδ πνεΰμα τής έποχής ή 
μών είναι κυρίως ύλιστιχδν, ότι αί προσπάθειαι 
ήμών διευθύνονται είς έξωτερικά ύλιχά συμφέ 
ροντα. οτι ή ιερά τής θρησκείας φλδξ δέν έσβέσθη 
μέν πάντως, περιωρίσθη όμως εις δλίγας άνθρω- 
πίνας χαρδίας, δτι τδ πΰρ τή; ιερά; ταύτη; λυ
χνία; δέν καίει ό'πως πρότερον έπ) τοϋ καθολιχοΰ 
βωμοΰ τή; κοινωνίας, άλλ’έν τισιν έστίαι; πενι
χρών χαλυβών, ό'τι ή θρησκεία δέν είναι ό'πως έν 
προηγουμέναις έκατονταετηρίσιν ή ζωτική και κι
νητική δύναμις τοΰ δημοσίου και ίδιωτιχοϋ βίου, 
κα) ό'τι τέλος πανταχοΰ σχεδδν έκτδς τής πρδς τήν 
θρησκείαν παρατηρούμενη; ψυχρότητος κα'ι αδια
φορία; έπικρατεϊ κα) τάσι; τι; τοΰ πολεμεϊν αύτήν 
κα'ι άρδην καταστρέφειν.

Ούδόλως περίεργον είναι τδ φαινόμενον, τδ δ- 
ποϊον παρουσιάζει ή ήμετέρα έποχή, δτι δηλαδη 
έν μέσω τοσούτων διαφόρων ζητημάτων τής ήμέρας 
πολιτικών, κοινωνικών χα) βιομηχανικών, γαυρως 
χα) ζωηρώς έξέχει τδ θρησκευτικόν ζήτημα, ή 
θρησκευτική αύ'τη κίνησις, ήτις έσχάτως ίδια 
έφείλκυσε τήν προσοχήν πολλών χα'ι προεκάλεσε 
γενικήν τών πνευμάτων χίνησιν. Ή θρησκευτική 
αύτη κίνησις, καίτοι έν τή σηυερινή αύτής μορφή 
θεωρούμενη προήλθε κυρίως έν ’Αγγλία κατά τδν 
1Ζ' αιώνα και έκεϊθεν διά τών άστείων κα'ι εΐρώνων 
συγγραφέων τής Γαλλίας έν τή προηγουμέν-ρ έκα 
τονταετηρίδι έπεξετάθη εις εύρυτέρου; τής κοινωνίας 
κύκλους, μετοχετευθεϊσα δέ έν Γερμανία χα) έκεϊ 
συστηματοποιηθεϊσα έφηπλώθη έφ’ απάτη; σχεδδν 
τής Εύρώπης χα) άλλαχοΰ, δέν είναι κυρίως τδ 
κοινόν έν τή ιστορία τής Εκκλησία;· ή τοιαύτη 
πολεμική θρησκευτική κίνησι; είναι τοσοΰτον αρ 
χαία δσον κα'ι αύτδ; ό χριστιανισμό; άπδ τή; 
έποχής τής συ στάσεως αύτοΰ μέχρι τής σήμερον 

ή ιστορία αύτοΰ είναι ιστορία άγώνος κα) πάλη;· 
άλλ’ ιδίως ή ήμετέρα έποχή δύναται νά θεωρηθή 
δικαίως ώς έποχή πολέμου φρικτοΰ κατά τής άγιας 
ήμών θρησκείας, διδ κκ) έντεϋθεν ό χχρακτήρ 
τής θεολογική; έπιστήμης είναι σήμερον χυριως 
απολογητικός. Κατά τοσοΰτο μάλιστα δηκτιχώτε- 
ρον παρίσταται τδ φαινόμενον τοΰτο έν τή ήμετε'ρα 
έποχή τή φιλούσ-fj τάς αντιθέσεις, καθόσον ού μό
νον κατέστη γενικόν χα) έσυστηματοπίΐήβη. άλλά 
κα) καθόσον άνδρες έπ) έπιστήμτ] χα) γνώσει άλ
λως διακρινομενοι τίθενται έν πολεμική ή άπλώ; 
ψυχρά χα) αδιαφορώ θέσει πρδς τδν χριστιανισμόν. 
Οί τοιοϋτοι συνήθως θεωροϋσιν αύτδν ώς άντικεί- 
μενον τής παρατηρήσεως τοΰ χοινοΰ όχλου, δστι; 
αδύνατε-? νά έξυψωθή είς τδ φώς τής τέχνης χα) 
έπιστήμης. ή ώς θρησκείαν ύπηρετήσασαν μέν άλ
λοτε τήν ανθρωπότητα, τανΰν όμως λίαν άσθεντ 
ύπάρχουσαν διά τδ ώριμάσαι τών ανθρώπων τδ γέ
νος και λίαν πτωχήν ό'πως ικανοποίηση τάς υψηλό - 
τέρας αύτοΰ άνάγκα; χα) χατευνάση τήν πρδς τήν 
αλήθειαν τάσιν αύτοΰ. Τινέςμάλιστα έπ) τοσοΰτο 
προχωροΰσιν ε'ςτάς χρίσεις αύτών, ώστε καταβιβά- 
ζουσι τδν χριστιανισμόν έκ τής ύψηλής αύτοΰ πε
ριωπής χα'ι τάττουσιν έν τή τάξει τών συνήθων 
περιπετειών κα) συυβεβηκότων τοΰ κόσμου· λέγου- 
ot περ) αύτοΰ ό'τι είναι μόνον θρησκεία ιστορική, 
γε νηθεϊσα ύπδ ώρισμένας τοπικά; κα) χρονικά; 
συνθήκα;, ό'τι έν ταϊς παρούσαις περιστάσεσι του 
νΰν ανεπτυγμένου κόσμου δέν δύναται νά θεωρηθή 
έπ) μακρδν κα) ό'τι τέλος, καθώς πάσα θρησκεία 
διά τδν άνεπτυγμένον άνθρωπον είναι μωρία, ουτω 
χα) δ χριστιανισμός είναι μια ασθένεια τοΰ ανθρω
πίνου γένους, άνυψωθε); ώς έκ τών περιστάσεων είς 
θρησκείαν υπερφυσικήν και άποχεκαλυμμενην. Πρδς 
τή τάσει ταύτη τών ανθρώπων υπάρχει χα) έτέρα 
άναγνωρίζουσα μέν τήν άνάγκην τής εύσεβείας, ώς 
τήν μόνην δμως άληθή χα) τελείαν θρησκείαν θε
ωρούσα τήν λεγομε'νην θρησκείαν τής καρ
διάς. Οί τοιοϋτοι διατείνονται OTt ή μόνη αλη
θή; κα) τδν άνθρωπον σώζουσα θρησκεία δέν εύρί- 
σχεται έδώ ή έχεϊ έν τινι ώρισμένη χα) αντικειμενι
κή θρησκεία, άλλά ζή έγκεκρυμμένη έν τοϊς έσω 
ήμών, τρέφεται δέ κα) καλλιεργεϊται’διά τών ευσε
βών έντυπώσεων χα) αίσθηαάτων τής καρδιας" έν 
τούτω μόνον ύπάρχει κατ’αύτούς τι θεϊον, πάν δέ 
τδ λοιπδν είναι έφεύρημα άνθρώπινον- έντεϋθεν 
οί τοιούτου είδους άνθρωποι παραδέχονται τινα; ι
δέας χοινάς πάσαις ταϊς θρησκείαις, επομένως χα) 
πολλά; χριστιανικά; εφόσον αυται συμβιβάζονται 
ποδς τά; λοιπά; αύτών γνώσεις· άλλως, απορρι 
πτουσιν αύτάς ώ; συντελούσας μάλλον εί; την κα
ταστροφήν ή τήν σωτηρίαν τής άνθρωπότητος.

i
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Τοιαΰτα και πολλά έτέρα προβάλλουσι πολλοί 
χατά τήςθειότητο; τοΰ χριστιανισμού, παντί τρόπο» 
προσπαθοΰντες νά άμαυρώσωσι την ουρανίαν αύ
τοΰ λάμψιν χαί παραστήσωσιν ώ; γεγονός ανθρώπι
νον, επομένως στερούμενου ύύηλοτέρου κύρους '’Α
παντα τά διάφορα συστήματα, τά όποια διαφόρω; 
Εμορφώθησαυ, άπασαι αυται αί προσβολαί, τών ο
ποίων άντικείμενον είναι ό χριστιανισμός, όσον διά
φοροι χαι άν ώσι χατά την ουσίαν κα'ι τό μέτρου 
αύτών, έξ ενός όρμώνται σημείου χα: είς ίν τε'ρ- 
μα χαταλήγουσι, την ανατροπήν τοΰ χριστιανισμού, 
όπως δρθώς πορατηρεΤ δ Guizot L Διά τοΰτο α
νωτέρω έλε'γομεν ό'τι ή Εποχή ήμών ύπέρ πάσαν 
άλλην είναι περιπεπλεγμένη έν τω θρησκευτικω 
ζητήματι, δτι είναι Εποχή άγώνος χα'ι πάλης κα'ι 
μάλιστα περί τών ό'λων. Έν τω άγώνι τουτω βλέ- 
πομεν πολεμουμε'νας αύτάς τάς Οεοτεύχτου; τοΰ 
χριστιανισμοΰ βάσεις, τό δόγμα χαι τό ήθος· δέν 
ήρχέσθησαν οί ε’ναντίοι νά πολεμήσωσι τήν ιστορι
κότητα καί θεότητα τοΰ ίδρυτοΰ αύτοΰ τήν ιστορι
κότητα χα'ι πραγματικότητα τοΰ λοιπού αύτής 
βίου, άλλ' ήθέλησαν νά προσβάλω;·. χαι αύτήν 
τήν ηθικήν τοΰ Ευαγγελίου, τήν οποίαν αιώνες 
Εσεβάσθησαν χαί ώς υπεράνθρωπου άνεγνώρισαν. 
Έν τοιαυτη Εποχή, οί'αυ άνωτε'ρω έχαρακτηρί- 
σαμεν, έν τοιαυτη θρησκευτική κινήσει, χαίτοι 
αυτή ούχί τοσοΰτον ζωηρώς έν τή ήμετέρα κοι
νωνία παρίσταται, ούκ ά’πο σκοπού θεωροΰμεν 
ώς άντικείμενον τής παρούσης μελέτης νά λά- 
βωμεν τήν άναχαινιστικήν τής χριστι
ανικής ήθικής δύναμιν έπι τοΰ κόσμου 
έ υ σ χ έσε ι πρδς τήν ηβικήν τών άρχαίων, 
ό'Οεν πιστεύομεν σαφώς χαταδειχθήσεται τότε άτο
πο ν χαέ σφάλε ρ δ ν τ ώ ν χατά τή; ήθιχή; 
τοΰ Εύαγγελίου λεγομένων, καθώς χα'ι τδ 
Εξαίσιου κα’ι ύπερέχον αύτής.

Συνήθως, οί κατά τής ήθιχή; τοΰ Ευαγγελίου 
ένιστάμενοι προβάλλουσι τοιαύτα; ενστάσεις, οϊα; 
συχνάχις δύναταί τις νά άχουση έν τώ καβημεοινω 
βίφ. Έάν, λέγουσιν, ό ήθικδς χαραχτήρ τών χρι
στιανών ήδύνατο νά βεωρηθή ώς μέτρον κα'ι κανών 
τής άληθείας χα'ι θειότητος τοΰ χριστιανισμοΰ, τότε 
περ'ι τοΰ τελευταίου πολύ επρεπε νά άμφιβάλλω- 
μεν· μή γάρ αί σελίδες τής χριστιανικής ιστορίας 
δέν έκηλιδώθησαν ύπδ αίματος και δέν έχαραχτηρί- 
σθησαν ύπδ διαφόρων βδελυγμάτωυ ήδυπαθείας χαί 
ώμότητος χα'ι αυτών έτι τών άφυσίκωυ εγκλημά
των! Πολλάχις οι τοιούτοι τά; Εθνικά; κακία; πα- 
ραβάλλουσι πρδς τάς ήδυπαθείας χα'ι άσωτείας τών I 
χριστιανών, τήν Εθνικήν Ρώμην άντιπαραβάλλουσι 1 
πρδς τήν χριστιανικήν, ή τδ διεφθαρμένον Βυζάν ' 

''■LEglise el hi Societe[chrttienne, σελ. 13. j 

τιον xa't τήν αυλήν Λουδοβίκου ΙΔ', άπέναντι τή; 
πολεμικής σκληρότητος χα'ι ώμότητος τής άρχαιό- 
τητος παριστώσι τά βδελυγματα τών Ισπανών έν 
Περοΰ και Μεξιχω, τά αίσχη τοΰ Τριαχονταετοΰς 
πολέμου, τά άνόσια κατορθώματα τής γαλλικής 
έπαναστάσεως. χα'ι έν γένει έν τή χριστιανική κοι
νωνία έν έκτάσει εύρίσκουσι τάς κακίας τών έθνι
χών. Παρατηρούσε μάλιστα στατιστιχώς ό'τι έν τή 
χριστιανική Αγγλία διαπράττονται κατ’έτος πλεί- 

ονα εγκλήματα ή έν τα~ς έθνιχαΤς Ίνδίαις χαί οτι 

οί χριστιανοί τής ’Ασίας καί ’Αφρικής κατ’ούδέν 
διαφέρουσι τών μή χριστιανών. Τέλος δέ πρδς τάς 
λαμπρά; καί φωτεινός σελίδας τής χριστιανικής ι
στορίας άντιπαραθέτουσι τούς χρυσοΰ; τής Ελλά
δος καί Ρώμης χρόνους, διαπνεομένου; ύπδ τοΰ 
πνεύματος τής ήβικότητος καί χαρακτηριζόμενης 
ύπδ τής εύγενεία; τής έσωτερικής φύσεως. Δΐό'λων 
τούτων νομίζουσιν οί τοιοΰτοι ό’τι δικαιούνται νά 
άμφιβάλλωσιν έάν ή άνθρωπότη; έν γένει διά τοΰ 
χριστιανισμού κατέστη έναρετωτέρα, καίτοι τινες 
δικαιότερου πως καί εύσυνειδητότερον όμολογοΰσιν 
ότι τδ παρά τδν σταυρόν τοΰ Χριστοΰ άναφυέν 
ζιζάνιου δέν προήλθε κυρίως έχ τοΰ χριστιανικού 
σπόρου, άλλ’έκ τής ανθρώπινη; αμαρτία;, διδ καί 
αύτδ τοΰτο ζητοΰσι νά έφαρμόσωσι καί έπί τής 
Εθνική; θρησκείας.

Βεβαίως μελετών τις άμερολήπτως τήν χριστια
νικήν ιστορίαν δέν δύναται νά άρνηθή 'ϊή έςωραΐση 
τά διάφορα εγκλήματα, τά όποϊα διεπράχθησαν 
ή καί διαπράττονται έν τή χριστιανική κοινωνία- 
ούδέ έχει τδ Εύαγγέλιον άναγχαστιχήν τινα καί 
μαγικήν δύναμιν έπί τών καρδιών, άλλά διευθύνε
ται πρδς τήν έλευθέραν θέλησιν τοΰ άνθρώπου· χαί 
όπως έκαστον δώρον τοΰ Θεοΰ οίίτω χαί τοΰτο ύπό- 
χειται είς τήν διά τών άνθρωπίνων παθών χατά - 
χρήσιν, ήτις μεταστρέφει καί αύτάς τάς άγιωτά- 
τας αύτής έντολάς, μεταβάλλει τάς σωτηριώδεις 
αύτής παρηγορία; εις ίδν θανατηφόρου, καθιστά 
τήν θρησκείαν τής άγάπης όργανον τής τυραννίας. 
Εχθρόν τής πολιτικής τάξεως, φονέα τών μαρτύρων 
τής άληθείας καί τήν θυγατέρα τοΰ ούρανοΰ με- 
ταμορφόνει είς αιμοδιψή Μέγαιραν. Ά'λ'όμως ευ- 
συνειδήτω; τις φερόμενο; οφείλει νά διαχρίνη τήν 
άρχήν καί τό; άναμίξει; τή; άνθρωπίνης αμαρτίας, 
τδ πνεΰμα καί τά γεγονότα, τά; τυχαία; καί ου
σιώδεις πράγματός τίνος ένεργεία;· ό τοιοΰτος πε
ραιτέρω δέν πρέπει νά λαμβάνη ύπ’οψιν μόνον τάς 
μερικά; πρά’ε·;, άλλ’ιδίως τδ ηθικόν φρόνημα όπως 
τοΰτο έμορ ρωΊη καί έξεφράσθη διά τινο; θρησκείας. 
Καί ένταΰθ» τραγ < α -ικώς βλέπομεν έν πρώτοι; αί
αν μεγάλη κχί οη-αντικήν διαφοράν μεταξύ τρΰ 
αρχαίου καί τοΰ χρι.-ιιχνικοΰ κόσμου.

Θαυμάζομεν συνήθως τάς μεγαλουργούς τών 
Ελλήνων καί Ρωμαίων πράξεις· τιμώμεν τούς 
μεγάλους τής άρχαιότητος άνδρας διαχρινομένου; 
διά τήν άρετήν χαί δικαιοσύνην αύτών. τήν πίστιν 
χαί εύσυνειδησίαν εΰοισκομεν μάλιστα παρά τοΐς 
αρχαίοι; μεγαλοπρεπή παραδείγματα τών οικογε
νειακών χαί πολιτιχών άοετών. Άλλ’ητο αρά γε 
τδ άγαθδν παρ’α υτοί; ένε'ργεια τής θρησκείας αύ
τών; Ούχί, ή λίαν περιωρισμένως. ΊΙ ηθική τών 
άρχαίων δέν ήδράζετο ό'πω; ή χριστιανική έπί θρη
σκείας· ή ηθική τών άρχαίων ήν άθρησκος. ή μυ
θολογία χαί ή θεία αύτών λατρεία ούδέν είχε κοι
νόν μετά τοΰ ηθιχοΰ φρονήματος. Τδ ωθούν του; 
αρχαίους είς τήν πρίξιν τοΰ άγαθοΰ καί άποφυ 
γήν τοΰ χακοΰ δέν ήτον ή θρησκεία, άλλ’ ή κρείσ- 
σων τοΰ άνθρώπου πλευρά, ή έαφυτο; ηθική συνεί 
δησι; καί ή έν έκάστοι άνθρωπίνω στήθει έμπεφυ- 
τευμένη φυσική πίστις είς τδ θειον, ή ή πρδς τού; 
γονείς καί φίλους, τήν πατρίδα καί δόξαν άγάπη 
Έν τοΤς θεοις τών Ελλήνων καί τών 'Ρωμαίων 
δέν έπροσωποποιεΤτο ό ήθικδς νόμος, άλλ’ ή νόησις. 
ή ίχανότης, ή φυσική δύναμι; καί τά τοιαΰτα. 
’Αληθώς έπίστευον οί αρχαίοι εις τδ φθονερόν θείου. 
τδ άνταμείβον μέν τήν άρετήν, τιμωρούν δέ τήν 
κακίαν- οί θεοί αύτών μάλιστα Εμφανίζονται ώς τι 
μωροί τής επιορκίας, ώς αυστηροί έπιτηρηοαί τής 
ξενίας, ώς ύπερασπισταί τής δημοσίας τάξεως χαί 
ησυχίας, ιδίως δέ ό Ζεύ; παρίσταται ώς έχτελε 
στή; τής δικαιοσύνη;· άλλ’ή πρδς τήν θεότητα 
σχέσις τών άρχαίων ήν μάλλον διχαιολογική καί 
Εξωτερική ή ν,Οική μόνον διά τάς πολιτικά; άρετά; 
ύπήρχον έτι θρησκευτικά Ελατήρια, ούχί ό'μως καί 
διά τδν εσωτερικόν αγιασμόν. Έπί τούτου ούδαμώς 
ήδύνατο νά έπιδράση ή μυθολογία. Έξαίρεσίντινα 
ποιείται ένταΰθα ό δαιμόνιο; Πλάτων, ό'στι; μετεω ■ 
ρίσθη είς τήν παράστασιν. ότι ή τω Θεοί δμοίωσε; 
είναι ή αρχή καί τδ τέρμα τή; ηθική; τάσεως- 
αλλά καί τδ άνέφιχτον τή; όμοιώσεω; ταύτη; πρδς 
θεδν ιδανικόν καί αόριστον καθωράθη μετ’δλίγον ύπδ 
τοΰ μεγάλου Άριστοτέλους, τού διαρδήξαντο; πάντα 
σύνδεσμον ηθικής χαί θρησκείας. ;

Άλλ’ έχτδς τοΰ ότι ή ηθική τών άρχαίων δέν 
έστηρίζετο έπί τής θρησκείας, ή τελευταία άπεναν- 
τίας έςήσκει κχί βλαβερόν επιρροήν έπί τή; ήθι 
κότητος. Δύσκολου είναι νά ϊ8?ξ1 τι; χαχίαν τινά 
μή δικαιολογουμένην ύπδ τοΰ παραδείγματος ένδ; 
θεοΰ· έντεΰθεν χαί ό Πλάτων δικαίως ήλεγχε τήν 
μυθολογίαν ώ; περιπλανώ;αν τήν νεολαίαν εί; παν 
τειου είδους κακίας. Έντεΰθεν ό φίλος τοΰ Σω- 
κρατου; ’Αντισθένη: πλήρη; δργή; άνεφώνει : τήν 
Άφροδίτην κάν τοξεύσαιαι. εί λάβοιμι· ό'τι πολ
λά; ήμών χαλά; χαί αγαθά; γυναίκα; διέφθειρε

(πρβ. Κλήμ. Άλες. Στρωμ. 11 σελ. 106)· παρά 
δέ τω Τερεντίω άναφέρεται πρόσωπον τι δικαιολο
γούμενου διά τήν κακίαν αύτοΰ ώ; έξή; ι έάν 
πράττη τοΰτο δ Ζεύ;, οιά τί νά μή πράξω τδ 
αύτδ καί Εγώ ώ; άνρθωπος ; Έκ τοιούτων θεών 
Εννοείται ότι δέν ήδύνατο νά προέλθη ήθιχή τι; 
δυναμις, ούδέν δέ θαυμαστόν Εάν ή θρησκεία έκείνη 
δένέπενήργησεν Επιβλαβέστερου, διότι ήάνθρωπίνη 
φύσις ήν πολλάκι; πολύ ίσχυροτέρα τών θεών· έν 
τούτοι; χαί οι Εθνικοί Εμφανίζονται πολλάκι; ένα- 
ρετώτεροι ή τδ άντικείμενον τής λατρεία; αύτών.

'Απέναντι τούτων ό χριστιανισμός παρουσιάζει 
τήν ήθιχήν αυτοΰ στηριζομένην έπί τής θρησκείας- 
Ή χριστιανική ήθιχή δέν είναι ήθιχή αύτόνομος
καί άνεξάρτητος, άλλά φέρει τδν χαρακτήρα τής 
θρησχευτικότητο; Πας χωρισμός τή; ήθικής άπδ 
τή; θρησκείας είναι μέν άντίφασις πρδς τήν χνθρω- 
πίνην φύσιν, μόνον δέ Εν τή ενότητι άμφοτε’ροιν 
ευρίσκει έκατέρα τήν πλήρη αύτής άλήθειαν. Διά 
τοΰτο δρθώ; τι; τώννεωτέρων απολογητών διισχυ- 
ρίζεται ότι Εκείνη μόνη είναι ή άληθή; θρησκεία, 
καί γέννα έξ ίαυτής ζωτικήν ηθικήν καί οτι Εκείνη 
ή ηθική είναι ή ζωτική, καί πηγάζει έξ άληθοΰς 
θρησκείας Τδ Φαινόμενου τοΰτο μεγάλω; έπέδρα- 
σεν έπί τοΰ ήθ-.κοΰ έν γένει φρονήματος. Καί Εαν 
έτι παραδεχθώμεν ό'τι τδ ηθικόν πνεΰμα τοΰ χρι
στιανισμού δέν έξήσκησε πράγματι την μεγάλην 
αύτοΰ επιρροήν, ήν ώφειλε καί ήδύνατο, ότι πολλω 
μάλλον ή δύναμι; αύτοΰ καί έν τω χριστιανικά» 
χόσμω συνετρί βη ή χαί συντρίβεται ύπδ τή; καθο
λικής τών άνθρώπων αμαρτίας, τούτο τουλάχιστον 
είναι άναμφίλεκτον. ότι τδ ήθικδν φρόνηαα, ή 
ηθική χρίσι; έν τω χριστιαν κω χόσμω κατέστη 
πολλω χαθαρωτέρα. ίριστικωτέρα χαί αύστηροτέ- 
ρα, ότι τδ ιαχδν πολλω βαθύτερον καί δρθότερον 
κατενοήθη καί ό'τι ή άρετή έλαβε χαρακτήρα κα- 
θαρώτερον καί ΰψηλότερον

Καί αύτο'ι οι δξύτατοι τών Ελλήνων νόε; δέν 
ήδυνήθησαν νά διεισδύσωσι μέχρι τής τελευταία; 
αιτία; τοΰ κακού καί τή; αμαρτίας, τή; ελεύθερα;
αποστροφής τής άνθρωπίνης θελήτεως άπδ τγ,ς θείας, 
τή; Εσωτερική; διαστάσεω; τή; άνθρωπίνης συνειδή 
σεως πρδ; τήν θείαν. Τδ κακόν ήν αύτοΐς ώ; άτέ- 
λειά τις προσκεκολλημένη άναγκαίω; εί; την πεπε- 
ρασμένην φύσιν, συνίστατο δέ κατ’αύτού; άπλώς εί; 
τήν διά τή; αίσθητικότητος έξαπάτην τοΰ πνεύματος- 
έντεΰθεν τά αιώνια παράπονα χατά τής κυριαρχίας 
αύτοΰ, ένίΐ» ό Εσωτερικός Εχθρός έμενε κεκρυμμένος 
εί; τήν συνείδησιν αύτών, έντεΰθεν δέ καί τδ τέρμα 
τών Επιθυμιών αύτών, ή άπδ τής υλη; απαλλαγή.

Παρά τοϊ; αρχαίοι; έλειπεν ή αυστηρά έννοια 
τή; άγιότητος, ή έννοια βίου βιουμένου έν Θεω,
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έννοια τελεία; ήθιχότητος. Ώ; αδύνατον έθεώρει 
βίον τελείως άναμάρτητον. χαδ τοΰτο ουτω; έπρεπε 
νά έχη τή άληθεία πρδν ή ό Χριστό; πραγματο
ποίηση τοΰτο έμπράκτως. Τδ κυρίως ελατήριου 
τή; πράξεως ή τή; άποφυγή; τινο; δεν ήτο ή ανα
φορά πρδ; τδν νόμον τής ήθική; τοΰ κόσμου διατά 
ξεως κα'ι ή πρδ; τδν Θεδν αγάπη, 0πω; τοΰτο 
συμβαίνει παρά τοϊς χριστιανό-?;. Τδ έλχτήριον 
κα'ι ή κινούσα αιτία πάση; σχεδδν ένεργείας έν τή 
άρχαιότητι ην ή επίγειο; πατρ'ι; και ή πρδ; αύ 
τήν άγάπη, ένώ ε’ν τω χριστιανικοί κόσμω ύπάρχει 
ή τάσι; πρό; τι ΰψηλότερον κα’ι ύπεράνθρωπον βα 
σίλειον. Έν τώ έθνισμω κυρίως έκτιμίται ή έξωτε 
ρική πρίςις, ένω έν τω χριστιανισμοί τδ φρόνημα.

Κατά τήν διδασκαλίαν τών φιλοσόφων ήδιανοη 
τική χα'ι φιλοσοφική άνάπτυξι; ίσταται πολλω 
άνωτέρω τής ήθιχής- κατά τήν κρίσιν τοΰ χριστια
νικού κόσμου συμβαίνει τδ έναντίον.

“Ελλειψίν τινα περαιτέρω κα'ι άμβλύτητα τής 
ηθικής κρίσεως τών άρχαίων δεικνύουσι παραδείγ 
ματά τινα αυτών έν σχάσει πρδ; τήν ήθικήν αυ
στηρότητα τοΰ χριστιανισμού. Συνήθως οί άρχαϊοι 
έποίουν στατιστικά; ηθική; άδιαφόρων πράξεων, 
μεταξύ τών όποιων πολλάκι; ηριθμοΰντο τοιαΰται 
κακίαι και παρεκτροπαδ, τά: όποιας οί πρώτοι 
χριστιανοί κατά συμβουλήν ήδη τοΰ αποστόλου 
Παύλου έπρεπε νά διακρίνωσι καδ ώ; αμαρτωλούς 
νά καταδικάζωσιν. Ουτω παραδείγματος χάριν οϊ 
μάλλον διακεκριμένοι άνδρες τή; άρχαιότητο;. ό 
Θεμιστοκλής, ό Αριστείδης, ύ Περικλής κα'ι άλλοι 
ώ; ούδέν έθεώρουν τήν άκολασίαν, χαδ αύτδ; δε δ 
αύστηρδ; Κάτων περιορϊ αύτήν. ΊΙ αυτοχειρία 
έναντίον τής δποίας τοσοΰτο έκπεφασμένως έκφρά- 
ζεται τδ χριστιανικόν πνεΰμα. ού μόνον έξησκεϊτο 
ύπδ τών μεγαλειτέρων άνδρών τής άρχαιότητο;, 
άλλ’ύπδ τών στωϊκών ηθικολόγων συνιστατο ώ; 
ένδοξός τις πραξι; κα'ι ένεκωμιάζετο ώ; τοιαύτη, 
πρδς διευκόλυνσιν τής όποιας έπρεπε τι; νά εύχα 
ριστή του; θεούς. Περαιτέρω οϊ νόμοι τής αύστη 
ρα; φιλαλήθεια; ούδ’ύπ’αύτών τών ήθικωτάτων 
νομοθετών άνεγνωρίζοντο ό Πκάτων επιτρέπει, φέ 
ρ’εΐπεϊν, τδ ψεΰδο; ώ; φάρμαχον έπιτηδείου τινδ; 
ιατροΰ, τοΰ όποιου όφείλουσι νά ποιώνται χρήσιν ci 
κυβερνήται πρδς παιδαγωγίαν τοΰ πλήθους Παρά 
τοϊς στωϊκοϊ; ύπήρχεν ώς άξ-ω-ζα ότι δ σοφός 
πρέπει νά μεταχειρίζηται τδ ψε'·δ ; έν σχέσει ποδς 
τδν πονηρόν Έν τώ χρ στιανι-.μώ τδ πράγμα έχει 
διαφόρως, κα'ι μεθ ίλην δε τήν δ.νφοοάν τήν όποιαν 
ή σοφιστεία τής βωμαϊκή; έδρας κα'ι ή καζουϊστική 
τών Ιησουιτών ήδυνήθη νά έπε-έγκη εΐ; τάς έν
νοιας τή; χριστιανικής ήθικής. ή χριστιανική συν ί 
είδησι; κατέκρινε πάντοτε τάς παραφυάδας ταύτας | 

κα'ι άποκατέστησεν αυθι; τήν αύστηρότητα τής 
ηθικής κρίσεως.

Ωσαύτως, έπειδή παρά τοϊς άρχαίοις ό πολιτι
κό; βίος έθεωρεϊτο ώ; ή υψίστη μορφή τή; άνθρω- 
πίνη; άναπτύξεως, ή δικαιοσύνη περιελάμβανεν έν 
έαυτή πάσα; τά; λοιπά; άρετάς. Κατά τά διάφορα 
ήθικά συστήματα τών άρχαίων ή άρετή ήν ή συνε
τό; τι; καδ φρόνιμο; έγωισμδ; άποβλέπων εΐ; τήν 
ήδονήν, ή άπλώ; μέσον τι μέτρον μεταξύ τοΰ 
πολλοΰ καδ τοΰ ολίγου, ή. όπω; παρά τοϊ; στωϊχοϊ;, 
τόλμη τις υπεράνθρωπος χα'ι αύτήν τήν θεότητα 
δπερβάλλουσα Τδ εύγενέστατον τή; εθνικής ανα
πτύξει·); έμφανίζεται έν τή μετριότητι καδ σωφρο
σύνη. τήν οποίαν λίαν χαρακτηρίζει ή έπδ τοΰ έν 
ΔελφοΤς ναοΰ έπιγραφή Μηδέν άγαν. Άλλ'δ 
χριστιανισμό; ού μόνον τήν δύναμιν ταύτην τή; 
σωφροσύνη; άνέπτυξεν, άλλά καδ ύψηλοτέραν τινά 
θείαν δύναμιν. έλενθεροΰσαν καδ πνευματικώς άνα- 
καινιζουσαν ύπέδειξεν. ΊΙ ηθική τών άρχαίων συνί - 
στατο μάλλον εΐ; φυσικόν τι μέτρον, εΐ; ίσο^βοπίαν 
τινά τών δυνάμεων, καδ διά τοΰτο ούδεμίαν ειχον 
ίσχυράν βάσεν, άμα ώ; ή ισορροπία έκείνη κατεστρέ- 
φετο- ή χριστιανική όμως εδράζεται έπ'ι αιωνίου 
τινδς άρχής. τής άγάπη; καδ τή; πρδ; τδν Θεδν 
ύπακοής. Εΐ; τδν έθνισμδν έλειπεν ή χριστιανική 
ταπεινοφροσύνη, ή έχ τοΰ αισθήματος τή; ηθική; 
άσθενεία; τοΰ.άνθρώπου άπορ'δέουσα. Δέν άρνού- 
μεθχ οτι καδ έν τή άρχαιότητι άπαντώσι παρα
δείγματα τοιαΰτα, άλλά ταϋτα στηρίζονται ιδίως 
εϊς τήν ύποταγήν τής είμχρμένης, τή; ζητούσης 
τήν έν τώ κόσμω ισορροπίαν, ούχδ δέ εΐ; τήν συνεί- 
δησιν τή; ήθιχής άτελεία;· άληθώ; καδ παρά τοϊς 
αρχαίοι;, ιδίως τοϊς ΣτωϊκοΤς, άπαντώσι μεγαλο
πρεπή ηθικά αξιώματα, δυνάμενα νά παραβλη· 
θώσι πρδ; τά χριστιανικά- καδ όμως δέν ήδυνήθη- 
σαν νά μεταβάλωσι τδν κόσμον, διότι έστεροΰντο 
εσωτερική; ζωής κα'ι ήθική; δυνάμεως- αί μεριχαδ 
άκτϊνε; τή; άγιότητος, αι'τινες κα'ι έν τω έθνισμω 
έμαρτύρουν περ'ι τή; τώ Θεω συγγενοΰ; φυσεω; τοΰ 
ανθρώπου, δέν ηδυναντο νά έπιδράσωοιν έπδ τοΰ δη
μοσίου βίου, διότι ήμαυροΰντο ύπδ τής έπιχρατού· 
σης θεοποιήσεως τή; φυσεω;.

Διά τών μέχρι τοΰδε αρκούντως κατεδειχθη ότι 
διά τοΰ χριστιανισμοΰ έπήλθεν έξάγνισίς τι; καδ 
λέπτυνσι; τής ηθική; συνειδήσεω; καδ κρίσεως δέν 
πρέπει 0μω; νά μείνωμεν μέχρις ένταΰθα. διότι μία 
αμερόληπτο; τή; ιστορία; παρατήρησι; δείξει ήμϊν 
περαιτέρω πώ; τδ πνεΰμα τοΰ χριστιανισμοΰ τήν 
άγιάζουσαν καδ άναχαινίζουσαν αύτοΰ δύναμιν άπε- 
κάλυψεν είς άληθή γεγονότα καδ πράγματα φαινό 
μένα, ένεχάραξε δέ τά ανεξάλειπτα αύτοΰ ίχνη έν 
τώ κόσμω παντί. ("Έπετμι τδ τέλος), 

ΜλΕΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΧΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.

νυσάση; τή; προνοίας θλίψει; εξειν έν τώ κόσμω 
καδ άλλως δέ φύσιν έχει μετά τά χείρω τά κρείτ- 
τονα έπιγίγνεσθαι; τοΰτο γάρ, οϊμαι, δ αύτδ; Παΰ- 
λο; διανοηθεδς, ούχ εϊσιν άντάξι ατά παθήματα τοΰ 
αίώνος, θαρρούντω; άπεφήνατο, πρδ; τήνμέλλουσαν 
πρδ; ήμϊ; άποχαλυφθήναι δόξαν. ΙΙαίου ουν συμ- 
φερόντω; πρδ; τοΰ θείου καδ άντίπαιε εύστόχω; 
πρδ; τά έπιφερόμενα άλγεινά έν πϊσι τδ τοΰ Θεοϋ 
βούλημα προστησάμενος καδ φέρε γενναίω;· γεν
ναίο; γάρ είη; τού; πόνους, ί’να κατεντρυφήσης τών 
έπδ τούτοι; στεφάνων. Έγώ μέν ουν παρεξέτεινα 
άν τήν γραφίδα έπ'ι πλέον τήν τούτων παράστα- 
σιν εκ μυρίων όσων μαρτυριών συνιστών, νΰν δέ 
δέδοικα μή νόμου; χρεία; επιστολών παραβώ, καδ 
δή πεπαύσομαι x αδ καρτερικόν είναι άμα καδ 
μνημονικόν τών καθ’ήμά; τδν φιλικώτατον καδ έν 
ταϊ; μάλιστα πεφιλημένον ήμϊν προσλιπαρήσω 
’Αρσένιον τδν δσιώτατον. Έββωμένω; μοι διαβιώη;, 
άδελφών έν Χριστώ άοελφέ καδ λογιότατε, συν 
άμα τώ Προχορω τώ ιεροοιακόνω ταύτδ κα'ι παρ’ 
ήμών διακέλευε. Ένετίηθεν.

ΕΠ1ΣΤΟΛ11 Κ’.
Σαμουή.Ιω τ<·> ΓΙφομπΐτω, ύσιωτάτω και .Ιο- 

γιωτάτω ίκ ''ίρομοκάγοί';, ΜΛζψΟ': ό 

Μαςγούκιο':.
Σαμουήλ δ’δ όσιώτατος καδ λογιότατο; ε'ν Χρι

στώ αδελφός, 0ν καδ σιγώντα ήμεϊς, χάν δτιοΰν 
γένηται, καν φαινόμενου παράσχηται τδ μεμψίμοι
ρου. έπδ ψυχής μέσης φέρομεν, πώς άν παραδράμοι 
ήμά; άμνημόνευτος καδ .... ήμετέροι; άπροσα- 
γόρευτο;γράμμασι ; νόμος γάρ ήμϊ; φιλίας ειλικρι
νούς προσβιάζεται, κάν πάντα άτυχώμεν, παρ’οίς 
φιλοΰμεν, καν τών χαταθυμίων καδ οϊς μόνον αύ
τοϊ; γένοιτο βουλομένοι, καταπλουτισθείημεν άπο- 
τυγχάνωμεν ούδ’ ουτω; άποδυσπετεϊν πρδ; τά 
φίλτρα, ούδ’ άχήρυχτον κατά τούτων αίρειν τδν 
πόλεμον. Τί φή; ; εύστόχω; σοι πρδ; τήν σιγήν 
άπαντώμεν καδ τδου; άτερκτοντε καδ άφιλον,δσιώ 
τατε έν Χριστώ άδελφέ. ή κα'ι σφοδροτέρων δεϊ σοι 
τών έχ τοΰ λόγου ελέγχων, ιναμή'.υτω τοΰ λοιποΰ 
διαμένη; σφενδάμνιο; ; Άλλά γάρ ήμεϊς ούδέν ήτ
τον χα'ι νύττοντες φιλοΰμεν καδ μετρωτέροι; ίσμεν 
χεχρήσθαι ή . . . . τήν αξίαν τοϊς πρδς τού; κατα
φρόνησα; τών φίλτρίον ελέγχου;. Καίγε ούδέ τοΰτο 
ώ; άρ’έλέγξοντε;, άλλ’ώ; καδ αυθι; ώ; ήμά; εκεί
νου; έπανάξοντε; διατεχναζόμεθα. Άγε ούν μικρόν 
ύποκλέψα; σεαυτδν, πρδ; τών φίλτρων αύτών, τών 
άφιλκόντων σε, δποϊα δ'άν ταΰτ’ είη κωλύματα, 
τοϊ; παρ’ήμών έπιχάμφθητι παρακλήσεσι καδ τδν 
ορθιον νόμον μηδέν μελήσα; τή; πρδ; ήμί; σου 
άγάπη; έπίδειξαι καδ φιλών καδ γραφών χα'ι τά γ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΙ ΙΘ’.

Τω χαΐ'οσιωτάτω ΆξΟίκΐω ί>· καθηγουμέ- 
rou:, Μάζιμ,ο': ύ Μα^γούπος.

Σύ δ’ άλλ’, ο) Αρσένιε δσιώτατε, έναυλον ολον 
έ/ων χα'ι ε'νηχοΰνσοι διηνεκώ; τήν ψυχήν τδ τών 
καλών μεταξύ νων άνημμένο» έρώτων θέλγητρου, 
όσον έξ ών γράφει; τεκμήρασθαι, καδ γράφει; έτι 
φιλικώ; ταϋτα, καδ συνδιεγείρει; ήμά; είς τδν κα
λόν αγώνα, καδ άπερ ήμεϊς ε'ν χάριτος μοίρα τή; 
ήδίστη; άν θείη-αεν γράμμασιν έσθ’ότε πκρά τών 
φίλων έπισκέπτεσθκι, φθάνει; ήμϊν έχ τοΰ άπροσ- 
δοκήτου ίτοιμάζων φιλοφρονέστατα άνθ'ών ευ σοι 
γένοιτο πρδ; Θεοΰ καδ τή; κατ’έκεϊνον φιλοσο 
φία; άπόναιο.’Επιγινώσκομεν τοΰ πρδ; ήμάς έρωτος 
τδ διακαές χαδ έχομεν σοι χάριτας, έφ’ οΓςτε ήμα; 
όντως φιλών Ιδιατελεϊ; καδ έφ’οί; τά χατά σέ 
διαπορθμεύει; ήμϊν, Διδ συνηδόμεθχ σοι μέν επδ 
τήν προστασίαν τών άδελφών χαδ γένοιτο κατ’ 
εύχήντε σήντε χαδ ήυετέραν ή έπ'ι τοϊ; βελτίοσιν 
έπίδοσις. Εί γάρ τι τής καθ’ ήμα; ευχή; πρδ; 
χατόρθωσιν δεϊται, τοΰτο καδ πάντων μάλιστα, 
οτι τε τήν έργασίαν είληφε Οειοτέραν τί γάρ άντι; 
ψυχική; σωτηρία; καδ άνταλλάξαιτο: καδ φιλόπο
νου πάνυ καδ κηδεμονική; τδ όλον δεϊται ψυχής. 
'Γούτοι; μέν ούν σοι. όπερ είρηκα, συνηδόμεθχ 
χρηστοτέροι; εποχούμενοι ταϊς έλπίσι, ή ροΰν σοι 
και πρό; τδ τή; ψυχή; καταθυμιον συναιρομένου 
Θεοΰ τά τή; προστασία; γενήσεσθχι. Συνχλγοΰ- 
μεν δ*  εικότως, οί; έπιφέρει;. άτε δή χαδ άλγέι - 
νών όντων αύτών, χαδ ήμών τά κατά σέ. είτε 
αλγεινά τχΰτα. είτε χα'ι άλλως, ήμέτερα τιθέμε
νων. Τί δέ εί χα'ι ταϋτα. όπο α δ’ άν είη. δοχι 
μωτέρους ήμί; άπεργάζεται. "ένα μή έπισφαλέ- 
στερον ή κατά τδ δέον διαχείμενοι λάθωμεν ήμα; 
αύτού; άμελεία καδ τή άλλη παραδεδοχότε; 
γλισχρότητι ; ποΰ δ’ άν καδ τδ τή; ψυχή; ά-δρεϊον 
έπιδειξαίμεθχ καδ τδ πρδς τούς πόνου; ιεύτολμου 
τε χαδ ότι μάλιστα έμπαρά-.χευον χρήμα τή; καθ’ 
ήμί; γυμνιχή; τδ εξαίρετου; Κα'ι γάρ ουδέ Παύ
λο; αύτδ; άποδυσπετεϊ πρδς τά; θλίψεις, έγκαυ 
χαται δέ μάλλον καδ ουτω; ώ; άλλω τω πχνευ- 
πρεπεϊ κόσμω έγκαλλωπίζετχι. Ποΰ δέ χαδ χρι 
στιανικοΰ επαγγέλματος, μή ασμένως ε'μφιλοχω- 
ρεϊ< to'; συμφερίντω; ήμ'ν έπερχομένοι; παρά 
Θεοΰ είτε δίκην άπεχτινιύουσιν άζαρτιών, είτε 
κα'ι άλλως χρυσοΰ δίκην έπ'ι βασάνω τιθεμένοις, 
άλλ’άντιδα-νειν άποτόζως χαδπρδς τδ θεΤον απκυ- 
θχδιάζεσθχι θέλη-ζα, άλλω; τε τοΰθ’ήμϊν προμη-

»
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ξέσι τής ίδιας αύτοΰ θελήσεω; Κάτωθεν υαλώματος 
έν τή τρίτη αιθούση έπ'ι περγαμηνή; πεπαλαιωμέ 
νης, έν τέλει συνθήκη; γενομένης υπό τίνος δουκός 
τής Λωραίνης, άναγινώσκεκαι ή λέξις κα'ι ή ημερο
μηνία αύτη· Bene. 1350. Είναι ή εμφάνισες τοϋ 
αύτογράφου έ» τετή ιστορία κχϊτω βιοι.ΊΙ κινησις 
άπαξ δοθεΤβα, άναπτύσσεται ταχέως καϊ παράγε
ται εις πληθύν χειρογράφων, άτινά είσι τοσαϋτα 
πιρίεργα τεκμήρια τών καθ’ ου; άναφέρονται χρό
νων.Ή γραφή τών Βαλοά είναι λεπτή, κομψή, 
αναπολούσα τήν χάριν τών μορφών τή; Παλινορ
θώσεις;.

Μετά τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ' αναπτύσσεται η στερ- 
ρά, μεγάλη καί κανονική έκείνη γραφή, ήτι; φαί 
νεται ώ; ή φυσική έκφρασι; τής κλασικής φιλο
λογίας. Τέλος, ιδού ευθύς έξ άρχής τοϋ III' καϊ 
μέχρι τοϋ ]Θ' αϊώνος άπαν τδ κΰμα τών ατομι
κών έπιστολών, ών τδ πολυάριθμον μαρτυρεί τήν 
απεριόριστον ϊκτασιν τών κοινωνικών σχεσεων, καϊ 
έχετε πρδ τών οφθαλμών ύμών τά περιδοξότερα 
ονόματα, τά; γενναίας ή σκληρά; πράξεις, τά 
φεβερά'ή αίσια γεγονότα, άτινα 'κατέθελξαν, έτρό- 
μαξαν, ή άπηθανάτισαν τους άπδ τοϋ θανάτου τοϋ 
Λουδοβίκου ΙΔ' χωρίζοντας ήμάς ενιαυτού;.

Μεταξύ τών περιεργοτέρων έγγραφων τή; προ- 
κειμε'νη; συλλογή; εύρίσκονται δόο έπιστολαϊ φέ- 
ρουσαι ή μεν τήν υπογραφήν Bonaparte general 
ΘΠ Clief (Βοναπάρτης άρχιστράτηγος), ή ο’ άλλη 
Napoleon, empereur .Ναπολέων, αύτοκράτωρ). 
Ή πρώτη άναμφιβόλως είναι ακανόνιστος, συγκε 
χυμένη, βεβιασμένη καϊ εμφαίνει άκατάσχετόν τινα 
καϊ κτηνώδη δρμήν, άλλά τέλος πάντων δμοιάζει 
πρδ; γραφήν ΠαρατηοεΤ τι; ότι ό γράψα; έχει 
άνάγκην όπω; δυνηθή τι; ν’ άναγνώση αύτόν. 
“Απαξ δε, γενόμενον αύτοκράτορα, δέον νά μαν- 
τεύη τι; αύτόν. Ούδεμία λέξις πλήρης, ούδέν 
γράμμα έσχηματισμένον, ούδείς τέλος φυλάσσεται 
ορθογραφικό; κανών. Μεταχειρίζεται τού; χαρα
κτήρα; καϊ τήν γραμματικήν μεθ’ ή; καϊ τούς άν
θρώπου; περιφρονήσεις;. Συντρίβει, στρεβλό”, γρά 
φει καθώς ιππεύει. “Οσον δέ δι’έκείνου; πρδ; ού; 
απευθύνεται, τόσω τδ χειρότερον ΒΓ αυτούς, έάν 
ήναι δυσανάγνωστος. Οϊ δεσπόται τή; ’Ανατολή; 
όμιλοΰσι διά χειρονομιών, καϊ έννοε” τις αύτοΰ;, 
Αύτδ; όμως όμιλε” ίερογλυφικώς· δ; τδν έννοήσω 
σιν. Ό άνήρ ούτος εύρε μέσον νά συστήση άπό
λυτον μοναρχίαν διά τής γραφής.

Ώ; βλέπετε, άνεπαισθήτω; παρεξεκλινα άπδ 
τών έργων εί; τδ κατ’ έπαγωγήν, ή θέα τών αύ- 
τογραφικών τούτων τεκμηρίων έπανήγέ με πάλιν 
είς τδ ύπδ τή; έγγονής μου τεθέν ζήτημα, καϊ 
βαθμηδόν ήγέρθη έν έμοϊ σειρά σκέψεων καϊ πα

πάντες

; τοϋ
Διά τί; Διατί; Διότι μεθ’ ό’λα τά 

αίσθανόμεθα δτι πάντα 
καϊ κρατούνται έν τώ άνθρώπω, δτ( 

τά περϊ 
καϊ δτι έπομένως ή γραφή έχει τήν άξίαν- 

άλλά τεκμηρίου, πληροφορίας, άπαυ- 
άρώματος. Δέν κρί- 

άνθρώπου; έκ τοΰ βαδίσματος, έκ τής 
έκ τοϋ ήχου τήν φωνής, έκ τών

ρατηρήσεων περϊ τοϋ αντικειμένου τούτου. Όποιον 
παράδοξον πράγμα, έλεγε κατ’ έμαυτόν 
χλευάζουσιν τούς θέλοντας νά κρίνωσι περϊ τοϋ 
χαρακτήρος έκ τής γραφής καϊ μιμούνται αύτούς.

Εόρίσκεσθε είς θχλαμόντινα· έρχεται έπιστολή 
τις έπισήμου προσώπου. Τις ή πρώτη έκ τών 
χειλέων ήμών έξερχομένη λέξις ; «Δείξατε μοι τήν 
γραφήν αύτοΰ · . Μετά δέ προσεκτικήν έξέτασιν τί 
έπιλέγετε πάντοτε ; " Ί’πέθετον ή δέν ύπέθετον δτι 
έχει τοιαύτην γραφήν”. Διά τί; Πόθεν ό πρδς 
τάς συλλογάς αύτογράφων επισήμων προσώπων 
ήμέτερος έρως; Τίνος έ'νεκεν μυριάκις μεγαλει- 
τέραν άποδίδετε άξίαν εί; άσημάντου; τινά; γραμ- 
μά;, φερούσας τήν υπογραφήν έπισήμου δνόματος, 
ή είς εύγλωττοτάτην σελίδα αγνώστου; Τίνος ?νε- 
κεν οί έκοόται τών περιφήμων βιβλίων τοσοΰτον 
φροντίζουσιν όπως μετά τή; είκόνο; τοΰ συγγρα 
φέως θέσωσι πανομοιότυπου τής γραφή; αύτοΰ ; 
Τίνος ένεκα τοσοΰτον λυπουμεθα ό'τι ούδεμίον κάν 
έχομεν γραμμήν γραφεϊσαν διά τής χειρός 
Μολλιέρου; Διάτί; *· —· ..........Λ
σκώμματα όρμεμφυτω 
συνδέονται 
παν τδ έξ αύτοΰ παραγόμενον μαρτυρεί 
αύτοΰ, 
οΰχϊ είκόνο;, 
γάσματος, ηχοΰ;, ευωδία;, 
νετε τούς 
φυσιογνωμίας, 
χειρονομιών αύτών;

Τί άλλο λοιπδν είναι ή γραφή, ή χειρονομία έκ- 
φραστικωτάτη πασών; Διότι δέν είναι μόνη ή 
είχών τής ήμετέρα; φόοεω;, άλλά καϊ τδ προϊόν 
τή; ήμετέρα; αγωγή:, αποχαλυπτουσα ταύτοχρο- 
νω; δ,τι ειμεθα καϊ δ,τι πράττομεν. Πώς ή γραφή 
ήμών δέν θά έλεγε τι περϊ τοΰ ήμετε'ρου χαρακτή
ρος, ήτοι περϊ τών σταθερών ήμών έξεων, ό'ταν 
διαζωγραφή τοσοΰτον πιστώς πάσα; σάς τυχαίας 
διαθέσεις τής καρυίας, τοΰ νοδς καϊ τοΰ σώμα
τος ήμών ;

Ή ήμετέρα γραφή μεταβάλλεται, καϊ μετα
βάλλεται βαθέως, άναλόγω; τής υγιεινή; ήμώνκα- 
ταστάσεως, τή; δυσθυμίας, τοϋ προσώπου, πρδ; δ 
γράφομεν, τοΰ αντικειμένου, περϊ ού γράφομεν. Ου
δέποτε γράφει τι; αίτησιν διά τής αύτή; χειρός, 
δΓ ή; αποκρούει αύτήν.

Δέν γράφει τι; πρδς τδν άνώτερον ύν τρόπον καϊ 
πρδς τδν κατώτερον αύτοΰ. Δέν γράφει τι; πρδ; 
γυναίκα πρδ τοϋ γάμου, δν τρόπον γράφει μετά τδν 
γάμον αύτής. Πρδ τοΰ γάμου πάντες ειμεθα καλ
λιγράφοι, καϊ κατόπιν πάντες σχεδόν γράφομεν 
κακώς.

νήνμου. Τή έδειξα κατά σειράν του; πέντε εκεί
νου; ώραίοό; θαλάμου; λεπτομερέστατα, καϊτ? 
εξήγησα τήν σημασίαν πάντων τών έγγραφων 
έκείνων. ΙΙροσεπάθησα νά συνδέσω τα δείγματα 
ταΰτα τά τοσοΰτον δΓ αύτήν νέα πρδ; την μικραν 
αύτής άποθί.κην τών έπικτήτων γνωσεων τέλος. 
τή άνεχοίνωσα έν μέρει, ύπδ οικογενειακόν τύπον, 
τάςσκε'ώεις βσαι ένεπνεύσθησάν μοι έκ της ιστορική; 
ήαώνέκδοομΤ; Άλλ’ένόησεπάντα ; Ουχι. Ενόησεν 
έντελώ;; Ούχί. Ειχον δέ δίκαιον να την μυήσω 
είς τάς νε'α; ταΰτα; σκέψεις; Ναι. Οι κηπουρο. 
λέγουσιν ό’τι μεταξύ τών ύπ" αύτών σπειρομενων 
σπόρων ύπάρχουσί τινες, οί'τινες μόλις δυο γ, τρία 
έτη βοαδΰτερον αναφύονται. Διατί; "Αγνωστον 
τοΰτο.' Αναπαύονται έπί τινα χρονον, ειτα μιαν 
ήυέραν βλαστάνουσι. Τοιοϋτο συμβαίνε; και εις 
πολλά; ιδέας, αί’τινες έμ_φυσοϋντ«ι εις το πνεύμα 
τών παίοων. Αί ιδέα; αύται είναι ανώτερα·, της 
ήλικίας αύτών; Άδιάφορον. ΊΙ ηλικία και αι 
ίδέαι ήμέραν τινά θά συμβαδισωσι. I α παιδι_ 
δέν έννοοΰσιν αύτάς σι,μερον ; Άδιάφορον -πείραζε 
πάντοτε· προσέχετε μόνον περϊ την εκλογήν των 
σπόρων. Μή λησμονείτε δέ δτι ύπαρχουσι κα. 
φυτά δηλητηριώδη. Λαμβάνετε μόνον σποράς υγιείς, 

; ίονίαους, θρεπτ.κάς, τδ άνθος τών σπορών. Οσον 
• δέ διά τήν εποχήν τής καρποφορίας, δοτέ πιστωσ.ν 

είς τδ παιδίον, θά έξοφλήστ, ημέραν τινα. Είναι 
διδασκαλία έκτοκιζομένη έπϊ προθεσμία.

Ε. Legocve-

‘Η ήμετέρα γραφή μεταβάλλεται σύν τή κατα 

στάσει ήμών. (
Άνέγνωνέν σπουδαιοτάτω βιβλιω τοΰ κ. Beau 

chens δύο έπιστολάς, γραφείσα; έκατερα; ει; δλιγο- 
μηνονχρονικόν διάστημα, ύπδ τοΰ δυστυχοϋ; μικροΰ 
'Λουδοβίκου τοΰ ΙΖ'. “Οταν τδ παιδίον εισέρχεται 
είςΤέμπλον, ή γραφή αύτοΰ είναι ωραιότατη, θελ
κτική καϊ κομψοτάτη έν τή παιδική αύτής αδε- 
ξιότητι, καϊ αισθάνεται τις έν τή γραφή ταυτη 
άγωγήν ευπατρίδου. ’Αλλά μετά έν έτος όποια 
μεταβολή ; Οί χαρακτήρες παραμορφοΰνται και 
άποκτηνοΰνται- θά έλεγε τις δτι είναι γραφή βλα- 
χός- πασαι αί φυσικαϊ χαϊ ήθικαϊ δδύναι τοΰ 
άτυχου; εκείνου μικρού μάρτυρας, καϊ πάντα τα 

! κακουργήματα τιΰ δημίου αύτοΰ γράφονται εκεί 
έν τα”; όλίγαι; έχείναι; λέξεσιν.

Εί; τά; παρατηρήσεις ταΰτα; ήδυνάμην νά 
προσθέσω πλείονα τοΰ ένδς χαρακτηριστικά γεγο
νότα. Παρετήρησα, παραδείγματος χάριν δτι παν- 
τε; σχεδόν οί λογικοϊ καϊ άπαθεϊ; άνθρωποι γρα- 
φουσιν εί; γραμμήν εύθεϊαν, ότι οί άσταθεϊ; καϊ 
άμφιρβεπεϊ; εί; γραμμήν κατερχομέ,ην, οι, δε φαν
τασιώδεις εί; γραμμή*  άνερχομένην. Έτέρα πα
ράδοξο; παρατήρησι; είναι αυτή · έν Γαλλία ση- 
υερον πολλαϊ ύπάρχουσιν οίκογένειαι, παρ’αι; 
σώζεται ή έπϊ Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' ήττον μέν μνη
μειακή καϊ άμουσος άλλά πλήρη; άξιοπρεπείας^με- , 
γάλη γραφή Γνωρίζετε τινες είσϊν άπασαι αυται 
αί οίκογένειαι ; Άνήκουσιν είς τήν ύψηλην αρι | 
στοκρατίαν. Έτήρησαν τού; χαρακτήρας εκείνου; 
ώ; παράδοσιν, ώ; διακριτικόν τι· ή γραήΛ^ “υτων 
είναι τδ τεκμήριον τών περϊ εύγενεία; άξιώτεων 
αυτών, άποτελεΐ δέ μέρος τοϋ έμβλήματο; αυτών.

Τί έχ πάντων τούτων εξάγεται; “Οτι ή γραφο
λογία είναι επιστήμη καϊ ό'τι τά αύτόγραφα πα- 
ρέχουσι βέβαιον στοιχεΐον ηθική; οιαγνωσεω;-, 
Άπαγε. Τά γεγονότα άναιροΰσι συχνότατα, την 
θεωρίαν ταύτην, φοβεράν δ αυτή; διάψευσιν αν-υ, 
ρίσκω έν τή συλλογή τών ’Αρχείων. Λουδοβίκο; ο 
ΙΣΤ' καϊ ό'‘Ροβεσπιέρος εχουσι τήν αυτήν γραφήν. 
Άρκοϋμαι δέ λέγων ότι αί περϊ αύτογράφων σπου- 
δαϊ δέν στερούνται άξια; έν ταϊ; ψυχολογία·.; με- 
λέταις, οτι ή κλίσις αύτη ά[ _ _
φιλοπερίεργου καϊ έταστικδν πνεΰμα τής εποχής 
ήμών καϊ δτι, έν τή εύρεία ταύτ ρ έρευν-ji ητις 
διηνοίνη ύπδ τοΰ ΙΘ' αϊώνος περϊ της ανθρώπινης 
ψυχή; έκ τών άπειροπληθών ύπέρ ή κ»™ TW

• ρίων, ΐ, τών θελκτικωτέρων τών όσα δύναται τις 
νά μνημονεύση καϊ νά συμβουλευθή, άλλα μετά 
τινο; δυσπιστία;, είναι και ή γραεφ

Τοιοΰτον ύπήρξεν τδ άποτέλεσμα τή; είςτά ’Αρ
χεία έπισκέψεώ; μου ΕΪχον μετ’έμοΰ τήν εγγο-

αρμόζει κάλλιστα εί; τδ . μέχρι

ΑΝ ΑΛΕΚΤ Α.
Η ΔΙΙΜΟΣ1Λ ΙΙΑΙΑΕΥΧΙΣ ΕΧ ΙΑΠΑΧΙΑι -Έ- 

οηυερϊ; ευρωπαϊκή δημοσιεύει μακράν αναλυσ.ν εκ- 
άέσεωςτοΰύπουργείου τής δημοσίας εκπαιΟευσεως 
•V Ιαπωνία. Έκ τής έκθέσεως ταύτης, ητις πε,.- 
’λααβάνει ενιαύσιον χρονικόν δ,άστηαα, ήτοι απο του 
(875 -1876 άποσπώμεν τάς έπομενας περικοπας 
«ρϊ τοΰ άριθμοΰ τών σχολείων, τών καθηγητών 

καϊ τών μαθητών. .
•Γδ κράτος τοΰτο άριθμοϋν περϊ τα 3. εκατομ- 

I αύρια κατοίκων, έν οί; 5 'εκατομμύρια παιΟων από 
1 t τεσσάρων καϊ δέκα έτών, οιαιρειται ει,

7 μεγάλα σχολειακά διαμερίσματα, εί; 250 μεσαία 
καϊ είς 4,6.000 στοιχειώδη. “Εκαστον 
διααε'ρισμα έχει κατά μέσον ορον επιφάνειαν 2 56 
ραδίων καϊ περϊ τούς 7 50 εν συνόλφ κατο.κου, 
έν οίς 115 παΐδε; ηλικίας ίξ μέχρι τεσσάρων καϊ

" έΖ'·
ν£1 ίδίφ είς πολυαριθμοτερας πόλεις. Επι-ο .

i
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ρόντο; μόλι; τδ τρίτον Των παίδων φοιτίϋσιν εϊ; 
τί σχολεία, ζαϊ επομένως ύπάρχουσι περϊ τα δύο 
εκατομμύρια έν συνο’λω μαθητών, ητο· 80 έν έκα
στη σχολή Ό άριθμδ; τών εϊς τά σχολεία φοι- 
τώντων άρβένων είναι τριπλάσιος τοΰ τών θηλέων. 
Περ'ι τά 99 τοΤς 100 σχολεία τοΰ κράτους εΐσ'ι 
προκαταρκτικά, ε'κ δέ τών λοιπών περϊ τα 100 
είσϊ μεσαία, άριβμοΰντα περ'ι τοΰ; (>,000 μαθη
τές. Έπάρχουσι προσέτι 100 διδασκαλεία, εΐ; ά 
φοιτώσι περ'ι του; 7-700 μαθητάς, 100 άλλα 
πρδ; έζμάθησιν ξένων γλωσσών, πάντα άγγλ,ι- 
κά, έκτο; μόνον μετά G.700 μαθητών καϊ 
δκτώ σχολαϊ πρδς έκμάθησιν τών ειδικών επιστη
μών, αριθμοΰσαι περϊ τοΰ; 900 μαθητάς’ ύπολο- 
γιζομένων δέ καϊ τών εϊς άλλα υπουργεία υπαγό
μενων, αι’ σχολαϊ αυται ανέρχονται έν συνόλω 
εϊ; 13 περίπου. ’Εκ τών προκαταρκτικών σχολών 
τά μέν 9/10 άνήκουσιν εΐ; τάς επιτόπιους άρχάς, 
τδ δέ 1/10 είσϊν ιδιωτικά!. Έκ τών διδασκαλείων 
τδ μέν *y' )0 ύπάγεται ύπδ τδ ύπουργείον τή; δη
μοσίας έκπαιδεύσεως, τά δέ λοιπά έννέα εϊς τά; 
επιτόπιους άρχάς. Έκ δέ τών σχολών τών ξένων 
γλωσσών, εί; ά; φοιτώσιν δύο θήλεα έπϊ εϊκοσιν 
άρρένων, μία έπϊ δέκα καϊ τδ τρίτον τών μαβή 
τών υπάγονται είς τδ ύπουργείον τής δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως, μία έπϊ δέκα καϊ τδ δέκατον τών 
μαθητών είς τάς έπιτοπίους άρχάς, αί δέ λοιπά', 
ήτοι */ 5 είσϊν ιδιωτικά σπουδαστήρια ών τδ 3/4 κεΐν- 
ται έν τή πρωτευούση '11 σχολή Καϊσαγάκου 
καϊ ή ίατρικήτοΰ Τόκιο σχολή άνήκουσιν είς τήν 
κυβέρνησιν καϊ =; διατελοΰσιν ύπδ τήν δικαιοδο
σίαν τών επιτόπιων αρχών. Περϊ τοΰ; 20 μαθη- 
τά; τών άνωτε'ρων σχολών άποστέλλονται είς 
Αμερικήν καϊ Εύρώπην, δ’που εύρυτερα διακούουσι 
μαθήματα.

Οί μαθηταϊ τών άνωτέρων τών προκαταρκτι
κών σχολών συμποσοΰνται εί; 21,000, έν οΓ; 663 
κοράσια, ήτοι έν έπϊ 20 άρμενων. Ό άριθμδ; τών 
καθ’ έκάστην εις τά; προκαταρκτικά; σχολά; φοι- 
τώντων μαθητών ανέρχεται εϊς ίν καϊ ήμισυ πε
ρίπου εκατομμύριου, ήτοι είς τά τρία σχεδδν τέ
ταρτα του ύλικοΰ αριθμού τών μαθητών.

Έν το~; διδάσκουσιν άριθμοΰνται 800 γυναίκες, 
ήτοι ιιίχ έπ'ι 35 διδασκάλων συμποσουμένων περϊ 
τάς 28.000.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΝ ΚΕΓΛΛΝ1Ι. - Άμερικα νδ; περί - 
ηγητή; περιοδέυσα; τήν πρωτεύουσαν τής Κεϋλά
νη; Κάνδυ αφηγεΐται τήν περιοδείαν αύτοΰ ταύτην 
δι’έπιστολής πρδς τδν Χρόνον τής Νέα; 
Ί'όρκης. Κατά τήν έπιστοίιμαίαν ταύτην άφή- 
γησιν δλίγιστοι ξένοι μεταβαίνουσιν εΐ; τήν θελκτι
κήν ταύτην χώραν, κειμένην 1,800 πόδα; υπέρ 

τήν έπιφάνειαν τή; θαλάσσης, οί δε πλεΐστοι τών 
περιηγητών άρκοϋνται είς βραχείας τινάς έκδρομάς 
ε'ν Κολόμβω καϊ έν τω άζρωτηρίω τών Γάλλων. 
Έν Κεϋλάνη πολλαϊ υπάρχουν φυλα'ι, καί τοι οί 
κάτοικοι μόλις είς 20,000 συμποσοΰνται. Οί αυ
τόχθονε; Γιγγάλοι έχουσι τήν κόμην αυτών δεδεμέ- 
νην όπισθεν τής κεφαλής ώς αί γυναίκες, φέρουσι 
δέ μικρά; έσθήτας, καλούμενα; σαρόγκ· τδ πρό
σωπον έχουσιν άτριχον, δυσχερής δ'ώς έκ τούτου ή 
διάκρισις τών γεννών. Οί έν ταΤς τραπέζα; ύπηρε- 
τοΰντες παΐδες έχουσι τοσοΰτον γυναικεΤον χαρα
κτήρα, ώστε Απολαμβάνονται ώς είκοσαέτιδε; νεά
νισες. Πολλοϊ τών Γιγγάλων τούτων φέρουσι πώγω ■ 
να δασΰν, οί δέ ιθαγενείς εΐσι γυμνοί ώ; έπϊ τδ πο
λύ ύπεράνω τή; δσφόος, μόνον δ' δ'ταν εύρίσκωνται 
είς υπηρεσία; άνωτέρα; τών κοινών ή άπαιτή 
τοΰτο ή τάξις αύτών, φέρουσι μικρόν έπενδύτην ή
καϊ καλύπτουσι τοΰ; ιυμους διά λευκής μουσελίνης. 
Έκ δέ τών Ινδών ή Ίνδοΰ, οιτινές εΐσι πολυαριθ- 
μότεροι καϊ ποικίλουσι τάς τάξεις, οί πολυπληθέ
στεροι είσιν οί Ταμίλοι, καταγόμενοι έκ τών με
σημβρινών τής χερσονήσου, καϊ τοιαύτην έχουσιν 
δμοιότητα πρδς τοΰς αύτόχθονα; ώστε, οί ξένοι 
μόνον διά τών ένδυμάτων νά διακρίνωσιν αυτου; 
άπδ τών ίθα··ενών δύνανται, οί δέ έπϊ πολλά έτη 
έκεϊ δικτρίβοντε; καϊ διά τής φυσιογνωμίας. Πρδς 
τούτοι; υπάρχει καϊ έτέρα πολυάριθμος φυλή κα- 
λουμένη Μοοομέν, οίτινε; Αμοιάζοντες πρδς τούς 
άνατολίτα; Ιουδαίου; θεωροΰνται ώ; καταγόμενοι 
έκ φυλών έξαφανισθεισών. Ούτοί εΐσι συνήθως έμ
ποροι διενεργοΰντες άπαν τδ μικρόν έμπόριον τής 
νήσου. Πολλαϊ προσέτι ύπάρχουσι ποικιλιαι χρω
μάτων, άπερ μόνον διά μακρύς διαμονή; καϊ μελέ
τη; νά διαγνωσθώσι δύνανται. Έκ τών Ευρωπαίων 
ητών ευρωπαϊκήν έχόντων καταγωγήν διακρινον- 
ται δύο μεγάλαι τάξεις, ή τών ’Αγγλων καϊ Πορ
τογάλων, ών οί μέν μεταβαίνουσιν είς τάς λαμ
πρά; ταύτας χώρας χάριν πλούτου ή κυβερνητικών 
διοικήσεων, οί δέ’ κατάγονται έξ αποικιών άρχαίων. 
Καϊ ούτοί εΐσι δυσδιάκριτοι άπδ τών ιθαγενών ώς 
έχοντες τδ αύτδ μέλαν χρώμα πρδ; τδ τών Ίνδοΰ 
ή τών Γιγγάλων. Ιΐλεϊστοι Πορτογάλοι πολλά 
διενεργοΰσιν έργα καϊ κατέχουσι πολλά; κατωτέ- 
ρα; κυβερνητικά; θέσεις. ‘Π Κάνδυ έστϊ τδ κέντρον 
τής καλλιέργειας τοΰ έν Κεϋλάνη καφέ, ώστις πω
λείται έν ταϊ; ΊΙνωμέναις Πολιτείαις, ανταλλασ
σόμενο; άντϊ μικρών προϊόντων. Οί αυτόχθονε; δ 
λίγα φέρουσιν ενδύματα κατασκευή; εγχωρίου ή 
ινδικής, ό δέ τής ’Αγγλία; καϊ Αμερικής βάμβαξ 
πωλείται έν Κάνδυ.

Ό υπεύθυνο; Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


