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Π ΕΚΛΟΓΙΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ Γ'.

Χηρεόσαντος ώς έκ τοΰ θανάτου τοΰ πατριάρχου 
ίμ τοΰ Β' τοΰ οίκουμενιχοΰ θρόνου, συνεκλήθη 

ΰπδ τοΰ τοποτηρητοΰ μετά τεσσαρακονθημερίαν ή 
έκλογική συνέλευσις πρδς έχλογήν τοΰ νέου πατριάρ
χου. Τδ έργον τής εκλογικής συνελεόσεως περατοΰται 
έν δυσί συνεδριάσεσιν, ών έν μέν τή πρώτη ανοίγον
ται τά ψηφοδέλτια τών αρχιερέων και συντάσσεται 
δ έπιστελλόμενος είς τήν Πόλην κατάλογος τών ύπο- 
ψηφίων, έν δέ τή δεύτερη εκλέγονται ύπδ τής συνε
λεόσεως τρέϊς, έξ ών οί αρχιερείς έκλέγουσιν έν τώ 
πατριαρχική ναώ τδν πατριάρχην.

Ή πρώτη συνεδρίασις τής εκλογικής συνελεόσεως 
έγένετο τή παρασκευή 29/11 δκτωβρίου, ύπδ τήν 
προεδρείαν τοΰ τοποτηρητοΰ τοΰ οικουμενικού θρόνου 
4γ. ’Εφέσου Αγαθάγγελου. ΊΙ συνεδρίασις ήρξατο περί 

μβρίαν διά προσλαλιάς τοΰ προεδρεόοντος, προ- 
τρέψαντος τούς έκλογεΤς, δπως μετ’ εξαιρετικής μερί- 

I μνης φροντίσωσι περί τής ’εκλογής πατριάρχου έν 
I τόΓς χαλεπόϊς τοότοις καιροϊς. Έκ τών προσκληθέν- 

 

| των έκλογέων παρήσαν 66, έξ ών 12 άρχιερέϊς καί 
54 λαϊκοί.

Ήρξατο ακολούθως ή άποσφράγισις τών αρχιερα
τικών ψηφοδελτίων. Έξ 78 αρχιερέων, οιτινες προσε- 
κλήθησαν ν’ άποστείλωσι ψηφοδέλτια, άπέστειλαν 

I τιιαΰτα μέχρι τής ρηθείσης ήμέρας64 αρχιερείς. Ά- 
Όιγέντων τών ψηφοδελτίων τούτων άνεδείχθησαν 

, υποψήφιοι διά τδν πατριαρχικόν θρόνον 
ί Μρζ.«ι·

Κυζίκου Νικόδημος

Θεσσαλονίκης Ιωακείμ 

’Εφέσου Άγα'ά'γελο;

ιεδείχθησαν
οί επόμενοι

διά ψήφων

1

19

17

11»

Άμασείας Σωφρόνιος 
Άδριανουπόλεως Διονύσιος 
Γρηγόριος δ ς-' 

Ήρακλείας Ίωαννίκιος 

Ίωαννίνων Σωφρόνιος 

Σερρών Γρηγόριος

4

3
2β

2

2»

1

1

»

Πρώην Αλεξάνδρειάς Καλλίνικος »

Προόσης Νικόδημος ·
Είτα κατά τδ ς-' άρθρον του περ'ι εκλογής πα

τριάρχου κανονισμού προετάθησαν ώς προσθετέοι είς 
τδν κατάλογον τών υποψηφίων ό Φιλιππουπόλεως 
Νεόφυτος ύπδ τον κυρίου Κ. Καλλιάδου, παρά πλεί- 
στων άλλων «ελών ύποστηριχθέντος, ό Άρτης Σε
ραφείμ ύπδ τοΰ κ. Φ. Φωτιάοου, ό πρόεδρος Διδυ
μοτείχου Μεθόδιος ύπδ τοΰ κ. Β. Σαρακιώτου, ό 
Πελαγωνείας Ματθαίος ύπδ τοΰ χ. Κ. Άνθοπούλου.

Γενομένης έπί τούτων ψηφοφορίας παρά τών πα
ρόντων κληρικών μελών, έγένοντο δεκτοί ό Φίλιπποι/- 
πόλεως Νεόφυτος, λαβών δέκα λεύκάς ψήφους καί 
δυο μελαίνας καί δ Άρτης Σεραφείμ, λαβών 11 λεύ
κάς χαί 1 μέλχιναν. Ό πρόεδρος Διδυμοτείχου δεν 
έψηφοφορήθη, άπεσύραντος κατ’ αίτησιν αύτοΰ τοΰ κ. 
Β. Σαρκχιώτη τήν περί αΰτοΰ πρότασιν, δ δέ Πε
λαγωνείας Ματθαίος έλαβε δυο μόνον λεύκάς καί δέ
κα μελαίνας ψήφους. Ού'τω συνεπληρώθη δ κατάλο
γος τών έκλεξίμων χαί έπεδόθη είς τδ αρμόδιον γρα- 
φέϊον, δ'που μεταφρασθείς τουρκιστί έπεστάλη αμέ
σως είς τήν 'Γψηλήν Πόλην, έχουσαν κατά τδ ΙΓ 
άρθρον τών κανονισμών’τδ δικαίωμα τής έξαιρέσεως 
καί όφείλουσα νάεϊδοποιή τδ πατριαρχέϊον έντδς εί- 
κοσιτε-σάρων ωρών διά τεσκερέ, ώστε νά ένεργηθή 
έκλογή έπί τών λοιπών.

Προκυψαντος μετά ταΰτα τοΰ ζητήματος ότι ή 
συνέλευσις δικαιούται νά συστήση είς τδν μέλλοντα 
πατριάρχην τήν έπάνοδον εις τδν νόμον, οδ τήν άθε- 
τησιν ε’πέτρεψε μία προηγουμένη έκλογική συνέλευ- '*

»
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σις, έγένετο μετά συζήτησιν αποδεκτή ύπδ τής 
πλειονοψηφίας ή επομένη πρότασις:

Ή συνέλευσις θεωρούσα ότι ή τήρησι; των νόμων 
κα'ι τών ύφισταμενων κακ»νισμών συντελεί είς τήν' 
περιφρούρησιν τών δικαίων κα'ι είς τήν έξασφάλισιν 
τών συμφερόντων τής ’Εκκλησίας κα'ι του Γένους, 
συνιστα είς τδν μελοντα πατριάρχην τήν αύστηράν 
τήρησιν τών κανονισμών κατά πάσας αύτών τάς 
διατάξεις, μέχρις ο5 τροποποιηθώσιν υπδ τής δσονού- 

πω συγκαλουμένης αναθεωρητικής έθνοσυνελευσεως. 
Μετά τοΰτο έλύθη ή συνεδρίασις περί ώραν τρίτην 

μετά μεσημβρίαν.
Έπιστραφέντος τοΰ καταλόγου άνευ έξαιρέσεω; 

παρά τής Πύλης, ευθύς τήν έπιοΰσαν συνεκλήθη τή 
τετάρτη 4/16 ή εκλογική συνέλευσις είς δευτέραν | 
συνεδρίασιν καθ’ήν παρήσαν 69 μέλη, ών 12 κλη- 
ρικά κα'ι 57 λαϊκά. 'Γής συνεδριάσει·»; άρξαμε'νης 
περ'ι μεσημβρίαν μετά τήν άνάγνωσιν τών πρακτικών, 
τήν προσλαλιάν τοΰ τοποτηρητοΰ καί τινας συζη
τήσεις περί τοΰ τρόπου τής έκλογής προετιμήθη τδ 
διά ψηφοδελτίων σύστημα. Τής δέ διαλογής τών 
ψήφων γενομε'νης, έτυχον τής απολύτου πλειονοψη
φίας 8ύο μόνοι οί άγιοι Θεσσαλονίκης ’Ιωακείμ, λα
βών ψήφου; GO, κα'ι Φιλιππουπόλεω; Νεόφυτος, 
λαβών ψήφους 44. Έπι τούτω έδέησε νά γείνη έπα- 
νάληψις τής εκλογής έπϊ τοΰ τρίτου, ετυχε δέ τής 
απολύτου πλειονοψηφίας ό "Αρτης Σεραφείμ.

Τών τριών υποψηφίων άναδειχθέντων ούτως ύπδ 
τής ε’κλογικής συνελεύσεως, οί άγιοι αρχιερείς, συνο- 
δευόμενοι υπδ πάντων τών μελών τής εκλογικής 
συνελεύσεως κατήλθον περϊ ώραν δευτέραν μετά με
σημβρίαν είς τδν πατριαρχικόν ναδν, εις όν άναχθει- 
σών τών πυλών τών πατριαρχείων συνε'ρρευσε με'γα 
πλήθος λαοΰ άναμε'νον ν’άκούση τδ Ονομα τοΰ έκλε- 
γησομένου πατριάρχου. Μετά τήν συνήθη θρησκευ
τικήν τελετήν καϊ τήν έπίκλησιν τοΰ αγίου Πνεύ
ματος, ό ε’κ τών άνωτάτων πατριαρχικών ύπαλλή 
λων κ. Γεώργιος Δημητριάδης άνέγνω τήν πραξιν 
τής εκλογής καϊ εστη είς τάς λέξεις άνεδείχθη 
πατριάρχης, οτε ήρςατο ή διαλογή τών ψηφοδελ
τίων, εν οϊς έγγράψαντες έν τώ μεταξύ οί αρχιερείς 
τδ όνομα τοΰ εκλεκτού αύτών έθηκαν αύτά έν κάλπη. 
Έναγωνίω; οί πάντες άνε'μενον τδ αποτέλεσμα καϊ 
έκαστος ήρίθμει τάς ψήφου;, ών έτύγχανε κατά σει
ράν καϊ άνευ διακοπής τδ δημοφιλές όνομα του Θεσ
σαλονίκης ’Ιωακείμ. 'Ότε δέ καϊ ή δγδόη ψήφος 
έδόθη υπέρ τούτου, παταγώδεις χειροκροτήσεις καϊ 
ζητωκραυγαϊ ήκούσθησαν πανταχόθεν τοΰ ναοΰ ύπέρ
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τοΰ νέου πατριάρχου, ύπέρ τής ε’κλογικής συνελεύ
σεως καϊ ύπέρ τής ίερας Συνόδου, έδιπλασιάσθησαν 
δέ, ό'τε άνηγγέλθη δ'τι έξελέγη πεμψηφεϊ ΠΑΤΡΙΑΡ

ΧΗΣ ΚΟΧΣΤΑΧΤΙΧΟΤΠΟΛΕΠΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ο Γ', 
τέως μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Οί άγιοι αρχιερείς μετά τών μελών τής ε’κλογικής 
συνελεύσεως όΛήλθον καϊ αυθι; έν μέσω άνευφημιών 
καϊ ζητωκραυγών εις τδ μέγα συνοδικόν τών πατρι
αρχείων, ί·Λχ ύπέγραψαν καϊ έσφράγισαν τδν περϊ 
τής έκλογής τοΰ πατριάρχου άποστελλόμενον είς τήν 
Πύλην μαζπαταν. Μετά δέ τοΰτο λαβών τδν λόγον 
ό κ. Δ. Πασπαλής προέτεινεν δ'πως ή συνέλευσις έκ- 
φράση τάς ευχαριστίας αύτής πρός τε τδν σεβχσμιώ- I 
τατον άγιον ’Εφέσου, τοποτηρητήν τοΰ οικουμενι- ί 
κοΰ θρόνου, καϊ πρδς τήν ίεράν Σύνοδον διά τήν ά- ’ 
μερόληπτον διεξαγωγήν τών κατά τήν εκλογήν τοΰ ; 
πατριάρχου. Τήν πρότασιν τοΰ κ. Δ. Πασπαλή προ- | 
Ουμότατα αποδεκτήν γενομένην ύπδ πάντων τών με
λών τής συνελεύσεως, έκάστου έκφράσαντος μόνον 
τήν λύπην αύτοΰ ότι προελήφθη είς τοΰτο, άνέπτυ- | 
ξεν δ αντιπρόσωπος Καισαρείας κ. Κ. Βαϊάνης, εί
πών ότι θερμοί παρά πάντων εύχαριστίαι οφείλον
ται είς τδν σέβασμιώτατον τοποτηρητήν άγιον Ε
φέσου, όστις τοσοΰτον νομοταγώς καϊ άκαμάτως διηύ· 
θυνε τά τοΰ πατριαρχικού τούτου θρόνου κατά τδ 
διάστημα τής τοποτηρητείας αύτοΰ άπδ τής ασθέ
νειας ’Ιωακείμ τοΰ Β' μέχρι τοΰ νΰν, καϊ άμερολή- 
πτως άμα καϊ συνετώς διηύθυνε τάς έργασίας τής 
παρούσης ε’κλογικής συνελεύσεως· θερμαϊ δ’έπίσης 
εύχαριστίαι δφείλονται είς τήν ίεράν Σύνοδον, ήτις 
άπέδειςεν έν τή παρούστ, εκλογή διά τής ψήφου αύ
τής ότι κλήρος καϊ λαός £ν έσμέν καϊ ύπδ τών αύ
τών έμπνεόμεθα αισθημάτων ή δέ αγαθή αΰτη σύμ
πνοια καϊ ομοφωνία αίσιον καϊ είδαιμον προοιωνίζε
ται τδ μέλλον είς τήν Εκκλησίαν ήμών καϊ τδ Γένος. 

Τάς εκφράσεις ταύτας τής εύγνωμοσύνης πρός τε 
τδν σέβασμιώτατον τοποτηρητήν καί πρδς τήν ίε
ράν Σύνοδον παμψηφεϊ άπεδέξατο ή συνέλευσις.

πάντων των υ.ε-

ΤΕΑΕΪΤΑΙΑ ΦΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

Γνωσταί εϊσιν αί φάσεις άς άπ'άρχής -ύοσέλα
βε τό χρητικόν ζήτημα, καθώς καί ότι έσχά- 

τωςό Γαζή Άχμέτ Μουχτάρ πασσας άπεστά
λη ώς επίτροπος τής οθωμανικής κυβερνήσεως 

ΐνα μετ’άπεσταλμένων τής γενικής τώνΚρητών 

συνελεύσεως συσκεφθώσι πρός έξεύρεσιν μέσου

: συμβιβασμού καϊ εϊρήνευσιν τής νήσου. Κα- 

) τελθόντος είς Κρήτην τοΰ Μουχτάρ πασσά, 
ι ‘ή γενική συνέλευσις τοΰ κρητικοΰ λαοΰ διώ- 

ρισεν επιτρόπους αύτής οϊτινες ηλθον είς δια

πραγματεύσεις μετά τοΰ αύτοκρατορικοΰ έπι- 
' τρόπου. Κατόπιν συνεδριάσεων έν αις διετυ- 

πώθησαν τά προκαταρκτικά τοΰ όλου έργου, 
οί επίτροποι τοΰ κρητικοΰ λαοΰ ύπέβαλον τά; 
αιτήσεις αύτών, είς ταύτας 3ε άπήντησεν ό 

Άχμ'ετ Μουχτάρ πασσας.

Τά έγγραφα ταϋτα χάριν τής ιστορικής 
αύτών σημασίας δημοσιεύομεν κατωτέρω, 

προστιθέντες ότε κατά τάς τελευταίας τηλε
γραφικής έκ Κρήτης πληροφορίας επήλθε συν- 
εννόησις.

Ποοτάσσομεν τών αιτήσεων τήν συνοδεύ- 

σασαν αύτάς έπιστολήν, έχουσαν σΰτω.

Χαλέπα, τή 19 σεπτεμβρίου 1878.
Έζοχώταζε.

Ααμβάνομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν 
τή Ύμ. Έζοχότητι κατάλογον τροποποιή
σεων, αϊτινες κατά τήν γνώμην τής γενι
κής συνελεύσεως πρέπει νά έπενεχθώσιν εϊς 
τόν ’Οργανικόν κανονισμόν τής νήσου. Αί κυ- 
ριώτεραι τών τροποποιήσεων τούτων καί ι
δίως ή ά, β', καί γ' συνεζητήθησαν ήδη καϊ 
διεφωτίσθησαν αρκούντως κατά τάς παρελ- 
θούσας ήμέρας. Ή Ύμ. Έξοχότης θέλει πα
ρατηρήσει ότι καθόσον άφορα τήν έ, ή γενι
κή συνέλευσις άφίσταται τής άρχικής προ- 
τάσεώς της, τό νά άπαρτίζωνται καϊ τά δι
οικητικά συμβούλια έκ Μουσουλμάνων καϊ 
Χριστιανών άναλόγως τοΰ πληθυσμοΰ, μό
νον διότι ή πεποίθησις ότι ή περϊ χριστιανού 
διοικητοΰ πρότασις, ήτις στενώτατα συνδέε
ται μετά τής προυηγουμένης, θέλει γίνει 
παραδεκτή.

Αί πλεϊσται τών προτεινομένων τροπο
ποιήσεων συνετάχθησαν καϊ ύπεβλήθησαν τή 
Ύψ. Πύλη ύπό τών τακτικών συνελεύσεων τοΰ 
1876 καϊ 1877. Έκ τοΰ έπισυνημμένου δέ 
καταλόγου συνωψίσθησαν αύται κατά τά 
κυριώτερα, παρελείφθησαν δέ χάριν συντο
μίας λεπτομέρειαί τινες, οίον περϊ μισθοδοσίας 
τών διοικητικών καί δικαστικών συμβούλων, 
περϊ άρμοδιότητος καϊ δικαιοδοσία; τών κεν
τρικών δημογεροντιών κτλ. τά όποια δύναν
ται νά κανονισθώσι κατά τάς τροποποιή

σεις έκείνας. Έλπίζεται ότι ή Ύμ. Έξοχότης 
λαμβάνουσα ύπ’ όψιν τάς αιτήσεις ταύτας 
θέλει μάς αναγγείλει ταχεΐαν καϊ οριστικήν 
άπόφασιν.

Ύποσπμειούμεθα εύσεβάστως

Οί αντιπρόσωποι
τή; γενικής τών Κρητών Συνελεύσεως.

'/ωα>·. Σρακιάΐάκης. —Κωστε)? Μητοο- 
τάκη·?. — Α. ΜιχαΜύάκης. —Χαξ. 'Αυκού· 
τσης.—Αεων. Ματθιουύάκης.—Α. Γ. ΣΙφα- 
κας.—Ζαχ· Θιακάκης.—Κνρ. Χατζιόάκης. 
—I. Κονταδάκηι;.—Γξηγ. ΠξοηγοΰμεΓος.— 
Κωσταφοζ Βε.Ιουύάκης. — Σ. Σζανρίόης.

Αί αιτήσεις μετά τής άπαντήσεως τοΰ αύ- 
τοκρατορικοΰ έπιτρόπου έχουσιν ώς έπεται.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Α'. Ό γενικό; δωιχη 
τής νά διορίζηται παρά 
τής Ύψηλής Πύλη; διά 
πενταετίαν και ν’ άνήχη 
είς τήν φυλήν χαϊ τδ θρή
σκευμα τής πλειονοψηφί
α; τών κατοίκων τής νή
σου.

ΑΠΑΧΤΗΣΙΣ.
Ό ’Οργανικός κανονι

σμό; συμπληρούμενο; ύπό 
τών κατωτέρω άναφερομε'- 
νων τροποποιήσεων, θά έ- 
φαρμοσθή καθ’ όλοκληριαν 
έν Κρήτη καϊ ούδεμίαν άλ- 
λοίωσιν θά ύποστή ύπό τοΰ 
Συντάγματο;.

Α' Ό γενικός διοικη
τή; Οά διορίζηται κατά 
τόν ’Οργανικόν κανονισμόν, 
άλλά θά διατηρήται είς 
τήν θέσιν αύτοΰ έπϊ πεν
ταετίαν.

Β'. ΊΙ γενική συνέλευ- 
σις νά καταρτίζηται ώ; έ
ξής. 'Όσαι τών έπαρχιών 
περιέχουσιν ίσον περίπου 
πληθυσμόν Χριστιανών 
καϊ Μουσουλμάνων, θά έκ- 
λέγωσιν άνά δυο αντιπρο
σώπους έξ έχάστου θρη
σκεύματος· είς όσα; δέ 4 
πληθυσμό; τοΰ ένδ; θρη
σκεύματος είναι υπέρτε
ρος, θά έκλέγωνται τρέϊς 
μέν αντιπρόσωποι έκ τού
του, καϊ εϊς έκ τοΰ έ
τερον· τέλος είς τάς έπαρ
χίας τάς περιεχούσας πλη
θυσμόν καθ’ ολοκληρίαν 
τοΰ αύτοΰ θρησκεύματος 
καϊ οί τέσσαρες αντιπρό
σωποι θά άνήχωσιν εις 
τδ θρήσκευμα τοΰτο.

Γ’. ΊΙ διάρκεια τής έ-

Β'. Ή γενική συνέ- 
λευσις θά καταρτίζηται 
συμφώνως πρός τόν κατά
λογον τών έχλογικών πε
ριφερειών, χατά τόν 4- 
ποϊον θά ύπάοχωσι 4 3 
χριστιανοί χαϊ 3 ! μου
σουλμάνοι πληρεξούσιοι.

Γ'. Ή έτησία συνο»

I

ι
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ωμα νά π| 
συμπλήρω

τησία; συνόδου τή; γενε 
κή; συνελεόσεω; νά ήναι 
δι'μηνο;, νά συνεδριάζη δέ 
δημοσία. Ή γενική συν- 
έλευσι; νά έχη τδ δικαί- 

ροβή άμέσω; εις 
σιν τής νΰν έν

ίσχύϊ οθωμανικής νομοθε
σίας, συντάττουσα συμ
φωνώ; προς τάς επιτόπι
ους άνάγκα; τήν έλλεί- 
πουσαν πολιτικήν και 
ποινικήν δικονομίαν και 
και δημοτικόν νόμον. '-'ll 
ουτω συμληρωθεϊσα διά 
τήν Κρήτην νομοθεσία νά 
μη τροποποιήται, άλλως 
ή τή αιτήσει τής γενι
κής συνελεύσεως κα'ι α
φού ή αΰτοκρατορική κυ- 
βέρνησι; δώση περ'ι τού
του άδειαν. ’Οσάκις δμως 
καθαρώς τοπικά! άνάγκαι 
τδ άπαιτήσωσιν, ή γε
νική συνέλευσις νά δύνα
ται τά ψηφίζ-β πρδς θε
ραπείαν αυτών νόμους α
ναγόμενους είς τά μέσα 
τής συγκοινωνίας, τά έρ
γα τής δημοσίου ώφελέί- 
ας, τδν σχηματισμόν τα
μείων διά δάνεια και τήν 
χορτγησιν ευκολιών εις τδ 
έμπόριον, τήν βιομηχανί
αν, τήν γεωργίαν, κτλ.

Δ'. Νά διαιρεθή ή νή
σος εις προσήκοντα άριθ
μδν δικαστικών περιφερει
ών, τών όποιων οί προϊ
στάμενοι 0’ άνήκωσιν είς 
τδ θρήσκευμα τής πλειο
νοψηφίας τών κατοίκων 
τής περιφερείας των.

Ε'. Τά διοικητικά συμ
βούλια νά έκλέγωνται κα! 
ν’ άπαρτίζωνται δπως κα! 
πρότερον, άλλ’ οί κυβερ
νητικό! υπάλληλοι δέν θά

δος τής γενικής συνελεύ
σεως θά ήναι ώς κα! κα
τά τδ παρελθόν τεσσακον- 
Οήμερος. *Αν  δμως αί έρ- 
γασίαι τδ άπαιτήσωσιν, 
ή σύνοδος του παρελθόν
τος έτους δύναται νά πα- 
ραταθή έπ! δεκαήμερον. 
Αί συνεδριάσεις αυτής θά 
γίνωνται δημοσία· θά έχη 
τδ δικαίωμα νά άσχολή- 
ται άμε'σως ποδ; συμπλή- 
ρωσιν τής νυν έν ίσχύϊ ο
θωμανική; νομοθεσίας,συν
τάττουσα τήν πολιτικήν 
κα! ποινικήν δικονομίαν 
κα! τδν δημοτικόν νόμον, 
οί'τινες έλλείπουσιν εΐσέτι 
κα! τούς όποιους θά ΰπο- 
6άλΤ1 είς τήν έγκρισιν ι 
τής αυτοκρατορικής κυ
βερνήσεως. ΊΙ Γ. Πύλη 
θέλει έπικυρώσει τούς νό
μους, άρκέϊ νά μή προσ- 
βάλλωσι τά κυριαρχικά 
αύτής δικαιώματα κα! 
τάς άρχάς τής δθωμανι- 
νικής νομοθεσίας. Έάν 
κατόπιν δεήση νά γίνωσι 
τροποποιήσεις πρδς συμ- 
πλήρωσιν τής άνεπαρκεί- 
ας τών έν ίσχύϊ διατάξε
ων, άπαιτούμεναι ύπδ ά
ναγκών καθαρώς τοπικού 
συμφέροντος, ή γενική 
συνέλευσις. τή προηγού
μενη άδεια τής αύτοκρα- 
τορικής κυβερνήσεως, θά 
δύναται πάντοτε νά ύπο- 
βάλλη αύτάς είς τήν έγ- 
κρισιν και έπικυρωσιν 
αύτής.

Δ'. Αί διοικητικά! πε 
ριφέρειαι τής νήσου θά 
μείνωσιν ώς κα! πρότερον. 
Έκτδ; του γενικού διοι- 
κητοΰ (βαλή) κα! τών δι
οικητών (μουτεσαρ'ιφ), ο'Ζ- 
τινες Οά διορίζωνται κατά 
τδν οργανικόν νόμον Οά 
ύπάρχωσι ΰ έπαρχοι ’Ο
θωμανό! κα! 8 Χριστιανοί

Ε'. Παραδεκτή.

ΣΑΒΒΑΤΙΑ1Α ΕίΙΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.
άποτελώσιν είς τδ έξης 
μέρος αύτών.

ς·'. ΊΙ δικαστική έ 
ξουσία νά ήναι άνεξάρτη
το; άπδ τής έκτελεστικής. 
ΊΙ άρμοδιότης κα! ή δι
καιοδοσία τών ....
βαθυών δικαστηρίων κα! ........ ,, -, ----
τά προσόντα τών οικασ· τών διοικητών Οά συστη- 
τών νά όρισΟώσιν έν τή ““ * 
πολιτική δικονομία έν 
τούτοις οί πρόεδροι τών 
πρωτοδικών, ό πρόεδρος 
κα! τά μέλη τοΰ έφετείου, 
οί διορισΟησόμενοι εισαγ
γελείς, αντεισαγγελείς κα! 
άνακριτα! πρέπει νά ήναι 
κάτοχοι διπλώματος νο
μικού, κα! αί άποφάσει; 
τοΰ έφετείου νά ήναι άνέκ- 
κληκτοι.

ς·'. Ή δικαστική έ- 
ςουσία θά ήναι έντελδς 
άνεξάρτητο; τής εκτελε
στικής. Έν έκάστη έπαρ-

διαφόρων χί» θά δπάρχγ| εΓς είρη. 
ΐρίων κα! νοδίκης είς τάς έπαρχίας

• I .1 
θή έν πρωτοδικεϊον (μεζ- J 
λ!; τεμ'ιγζ) κα! έν Ήρα- 
κλείω έν έφετεϊον (διβάν . 
τεμίγζ'. Οί πρόεδροι κα! 
τά μέλη πάντων τούτων I 
τών δικαστηρίων, συγκει
μένων ές ήμισεία; έκ Xpt- ί 
στιανών και Μουσουλμά- ' 
νων, οί εισαγγελείς κα! 
άνακριτα! δέον νά ήναι υ
πήκοοι ’Οθωμανό! κα! πρδς 
τούτοι; νά φέρωσι δίπλω
μα άνεγνωρισμένον ύπδ 
τού αύτοκρατορικού ύ- . 
πουργείου τής δικαιοσό- I 
νης. νά διορίζωνται δέ διά 
τής αυτοκρατορικής κυ
βερνήσει·»;. Αί άποφάσει; 
τών δικαστηρίων τούτων 
θά ύπόκηνται ε’ν τέλει, 
ώ; κα! πρότερον, εις ά- : 
ναίρεσιν ένώπιον τοΰ άκυ- 
ρωτικού τής Κωνσταντι- I 
νουπόλεως.

Ζ'. ΊΙ διοικητική ΰ- 1Ζ'. Νά άπλοποιηθή ή 
υπαλληλία, καταργούμε’· πηρεσία θά άπλοποιηθή, 

καταργουμένων τών θέσε- ί 
ων τών μουαβίνιδων κα! 
ένδ; τών μουσαβίριδων. - 
Ό μουσαβίρης Οά ήναι 
Χριστιανό; έάν ό βολής 
ήναι Μουσουλμάνος, κα! 
τάνάπαλιν.

ΙΓ. Παραδεκτόν (Έκ- ! 
το; τής τελευταία; περί- , 
όδου, τής λεγούσης, δτι 
πάντε; οί ύπάλληλοι πρέ
πει νά όμιλώσιν έλλη- ‘ 
νιστί).

νων τών θέσεων τών μου- 
σαβίριοων κα! μουαβί- 
νιδων.

II'. Ή γραφική υπηρε
σία νά έκτελήται είς άμφο- 
τέρας τάς γλώσσα;· έπειδή 
δμω; οί ’Οθωμανό! κα! 
Χριστιανό! λαλοΰσι μόνον 
τήν έλληνικήν κα! ταύ
την μόνον σχεδόν έννοού- 
σιν, αί συζητήσει; έν τή 
γενική συνελεύσει, το~ς 
συμβουλίοις κα! το“ς δι- 
καστηρίοις νά γίνωνται ελ
ληνιστί κα! δημοσία- διά 
τοΰτο πάντες οί υπάλλη
λοι πρέπει νά γνωρίζωσι 
κα! νάλαλώσιν ελληνιστί.

θ'. Έκτδς τού γενικού 
οιοικητού, οί λοιπό! υ
πάλληλοι νά λαμβάνωνται 
ίχ τών έντοπίων, ή πρδ 
πολλοΰ εγκατεστημένων 
έν τή νήσω.

Θ'. Έκτδς τού γενικού 
διοικητού, πάντες οί υ
πάλληλοι Οά διορίζωνται 
κατά τους μέχρι σήμερον 
τηρούμενους κανόνας. Οί 
ιθαγενείς έν τούτοις, οί έ 

τά άπαιτούμενα 
θά προτιμών-

χοντες 
προσόντα, 
ται.

I'. Διά 
σμδν τού 
χωροφυλακής τής νήσου 
Κρήτης, ή κυβέρνησις Οά 
δέχηται, συμφώνω; πρδς 
τδν Κανονισμόν, τους ιθα
γενείς Χριστιανού; κα! 
Μουσουλμάνους. οί'τινες ή
θελον ζητήσει τοΰτο· κα! 
ένόσω δέν άποδειχθή τδ 
άνεπαρκές αύτών, δέν θά 
γίνη προσφυγή είς τούς 
λοιπούς κατοίκους τής αυ
τοκρατορίας. Ο! κατώτε
ροι αξιωματικό! θέλουσιν

τδν σχη'κητι- 
σώματος τής

επιτόπια έργα δημοσία; 
ώφελεία; κατ’ άπόφασιν 
τής συνελεύσεως. ητις να 
έχη τδ δικαίωμα νά συ- 
ζητή τδν απολογισμόν και 
τδν προϋπολογισμόν έκα
στου λογιστικοΰ έτους.

■ I'. Ό τακτικό; στρα
τό; νά διαμέντ) εί; τά πα 
ράλια φρούρια, ή δέ τή- 
ρησις τή; τάξεως κα! ή 
[αστυνομική υπηρεσία νά 
άνατεθή εις σώμα χωρο
φυλακής έξαρτώμενον άπδ 
ττ,ς γενική; διοικήσεως, 
ίχον ίδιον ταμείον συντά
ξεων κα! συγκείμενον καθ’ 
δλοκληρίαν- έξ έντοπίων 
στρατιωτών κα! άξιωμα- 

; τικών έξ άμφοτέρων τών 
I θρησκευμάτων, άναλόγως 
1 τοΰ πληθυσμού αύτών. ,. 
ί Οί κάτοικοι τήν νήσου έκλέγεσθαι είς τδ προμνη- 

μένουσιν άπηλλαγμένοι μονευθέν σώμα κατά τδν 
πάση; άλλης στρατολο- ΐσχύοντα κανονισμόν τής 

χωροφυλακής μή λαμβα- 
νόμενοι έκ Κωνσταντινου
πόλεως, άλλ’ οί λοχαγό! 
κα! συνταγματάρχαι θέ- 
λουσι διορίζεσθαι δΓ αύτο- 
κρατορικοΰ διατάγματος.

ΙΑ'. Πρδς άνακούφισιν ΙΑ'. ΊΙ γενική συνέ- 
δέ τής γεωργία; κα! πρδ; λευσις θά δύναται νά συ 
ευκολίαν κα! οικονομίαν ζητή κα! ύποβάλλη εΐ; 

| τού δημοσίου ταμείου, έ- τήν έκτίμησιν τής αύτο- 
ί τι δέ κα! πρδ; αποφυγήν κρατορικής 

τών κακών, άτινα συνε- ·
I πήγεν ό μέχρι τοΰδε ε’ν σιάζοντα.
| χρήσει τρόπο; της είσ- 
| πράξεως τή; δεκάτης, νά ματικά 
£ είσπράττηται ό φόρο; ού

γίας.

κυβερνήσεως 
τρόπον φορολογίας παρου- 
—Ε\ συγκρίσει 
πρδς τήν δεκάτην, πραγ- 

πλεονεκτήματα 
διά τδ αύτοκρατορικδν τα- 

τος είς τά τελωνεία δΓ έ - μέϊον κα! τον λαόν, 
πιβολής φόρου 10 τοίς 
0)θ έπ'ι τών έξαγομένων, 
άτινα νά είσπράττωνται 
είς νόμισμα άγοραίον.

IB'. Νά εΐσαχθή ή δέ
ουσα «ίς τάς δαπάνα; οι
κονομία. ΊΙ διά τδν τα
κτικόν στρατδν δαπάνη 
νά μή λογίζηται είς βά
ρος τοΰ προϋπολογισμού 

ίτής νήσου. Τδ ήμισυ δέ 
τοΰ περισσεύματος τών 
έσόδων νά δαπαναται εΐ;

ΙΒ'. Νά γίνΤ( προσπά
θεια ΐνα εΐσαχθή ή αρμό 
ζουσα οικονομία είς τάς 
δαπάνα;. Αί διά τδν τα
κτικόν στρατδν δαπάναι 
δέν Οέλουσι λογίζεσθαι εϊς 
βάρος τού προϋπολογισμού 
τής νήσου, τά δέ τελω- 
νειακά δικαιώματα, ώς

ΙΓ'. Νά καταργηθή ή 
έν τή νήσω κυκλοφορία 
τοΰ χαρτονομίσματος, κα! 
οί μισθό! τών ύπαλλήλων 
επομένως νά πληρόνωνται 
εΐ; μεταλλικόν.

ΙΔ'. Ν’ άπαγορευθή δ 
καθ’ ομάδας είς τήν νή
σον άπο'.κισμδ; μετανα
στών.

ΙΕ'. Νά έπιτραπή ή 
έν τή νήσω συστασι; φι
λεκπαιδευτικών συλλό
γων. τυπογραφείων κα! 
ή έκδοσις έφημερίδων συμ
φώνω; τοϊ; κείμενοι; νο
μοί; νόμοι; τοΰ κράτου;.

Ις·'. Αί δ’ατάξει; τού
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κα! τά έπ! τοΰ άλατο;, 
δέν Οέλουσι λογίζεσθαι εί; 
τδν προϋπολογισμόν. Ε
πίσης δέν Οέλουσι λογίζε- 
σθχι τά εΐσοδ'ήματα τοΰ 
έφκαφίου. τά οποία μέχρι 
τοΰδε διηυθύνοντο ύπδ τής 
τουρκική; διοικήσεως κα! 
έλογίζοντο είς τδν προϋ
πολογισμόν τοΰ βιλαετιού, 
άλλά Οέλουσι διαχειρίζε- 
σθα·. χωριστά. Άφαιρου- 
μένων τών δαπανών τής 
τοπικής διοικήσεως, τδ 
περίσσευμα τοΰ καθαρού 
εισοδήματος θέλει διανέ- 
μεσθαι έξ ήμισείας εί; τδ 
αύτοκρατορικδν τα;αε?ον, 
τδ δέ έτερον ήμισυ θέλει 
δαπανϊσθαι εΐ; έργα δημο
σίου ώφελεία;, ώς λόγου 
χάριν εΐ; τδν διοργανισμδν 
τών φυλακών, εί; τήν ?- 
δρυσιν σχολείων, εί; τδν 
σχηματισμόν πολιτικών 
νοσοκομείων, εί; τήν κα
τασκευήν τών οδών, τών 
λιμένων κτλ. τά δέ έργα 
ταΰτα Οέλουσι συζητέϊ- 
σθαι, κα! ψηφίζεσθαι ύπδ 
τή; συνελεύσεως. Έν έκά
στη συνόδω ή συνέλευσις 
θά έχη δικαίωμα νά έξε- 
τάζγι αν αί εισπράξεις κα! 
αί δαπάναι έγένοντο κατά 
τά; διατάξεις κα! προβλέ
ψεις τοΰ προϋπολογισμού.

ΙΓ'. Παραδεκτή.

ΙΔ'. ΊΙ μετανάστευσι; 
εί; τήν νήσον Κρήτην 
είναι έλευθέρα’ αλλ η κυ- 
βέρνησι; δέν θά λαμβάνη 
τήν πρωτοβουλίαν τοΰ ά- 
ποικισμοΰ.

ΙΕ'. Παραδεκτή.

I-'. 'U παραχώρησις,.,
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V·
Συντάγματος νά μη έφαρ- 
μόζωνται ε'ν Κρήτη δ- 
μοίως δέ χα'ι οί νόμοι χα’ι 
ίραδέδες, οί άντιβαίνοντες 
είς τδν ’Οργανικόν κανο
νισμόν.

ή γενομένη διά τοΰ δευ
τέρου άρθρου, άπορ’βέει έχ 
του Συντάγματος· τά ύ-
πουργικά διατάγματα, τά 
δποΐα είναι τοιαύτης φύ- 
σεως ώστε νά προσβάλλωσι 
τήν ανεξαρτησίαν τών δι
καστηρίων χα'ι άτινα άν- 
τίχεινται εις τους ίσχύον- 
τας νόμους χα'ι εις τδν ’Ορ
γανικόν νόμον, Οά θεωρών- 
ται ώς μή ύπάρχοντα.

1 ■ Ν*  χορηγηθη πλή
ρης χα'ι γενική άμνηστεία 
χα'ι νά μή ζητηθώσιν οί 
χαθυστερούμενοι φόροι.

2. Νά έπιτραπή είς 
τους κάτοικος τής νήσου 
νά έχωσι τά όπλα των, 
απαγορεύεται όμως αύ- 
τοΐς νά περιφέρωνται μετ’ 
αΰτών άνευ άδείας τής 
“ΡΖΛ«·

3. Νά έξευρεθή τρό
πος τής οριστικής Χύσε
ως τοΰ ζητήματος τών 
χρεών, τών πρδ τής έ
παναστάσεως τοΰ 18G6, 
πρδς ευκολίαν τών άπο
ρων δφειλετών:

4. Ό προσηλυτι σμδς 
άπαγορεύεται. "Εκαστος 
όμως είναι ελεύθερος νά 
έχλέξη θρήσκευμα χωρίς 
νά έξορίζηται διά τούτο, 
οΰδέ νά άποβάλλη τά 
κληρονομικά του δικαιώ
ματα. Ή διάταξις αυ
τή νά έφραμοσθή κα'ι οιά 
τούς μέχρι τοΰδε άλλά- 
ξαντας θρήσκευμα.

1. Γενική άμνηστεία 
θέλει κηρυχθή. Οί χαθυ- 
στερούμενοι φόροι ύπδ τών
γεωργών δεν θέλουσι ζη- 
τηθτ,, άλλ’ci ε’νοιχιασταί
χαί είσπράχτορες τών δέ
κατων, οί δφείλοντες εις 
τδ δημόσιον, θέλουσιν ύ- 
ποχρεωθή νά πληρώσωσι 
τά χρέη των.

2. Παραδεχτή.

3. Παραδεχτή.

4. Ό προσηλυτισμός 
θέλει άπαγορευθή. "Εκα
στος είναι ελεύθερος νά ά- 
σπασθή τδ θρήσκευμα, τδ 
όποιον προτιμά- άλλά συμ
φωνίας πρδς τδ έν ίσχύϊ 
μέτρον τδ γενόμενον δε
χτόν άπο τινων έτών, 
συνέπεια συνεννοήσεως με 
ταξύ Μουσουλμάνων και 
Χριστιανών, δέν επιτρέ
πεται εις τούς άλλαξοπι- 
στήσοντας νά μένωσιν έν 
τή νήσω, ελεύθεροι μένον 
τες νά μεταβώσιν ό'που 
θέλουσιν.

5. Ν’ αποδοθώσιν είς 
τούς κυρίους των τά υ
πάρχοντα και δημευθέν- 
τα ή πωληθέντα δι' έ-

5. Άναφοριχώς πρδς 
την αίτησιν τοΰ ν’ άπ<- 
δοθώσιτάδημευθέντα κτή
ματα, ή κυβέρνησις θά

παναστατικδν λόγον, κα'ι λάβη ύπ δψιν τάς σχετι- 
νά έπιτραπή είς αΰτούς χάς διατάξεις, 
χα'ι άπόντας νά καρπών- 
τα·. κα'ι διαθέτωσιν αυτά 
κατά βούλησιν.

6. Νά έπιχυρωθή ό 
κανονισμός τών χριστια
νικών ορφανικών Τραπε
ζών, ύ υποβληθείς είς τήν 
έγχρισιν τής Γ. Πύλης 
ύπδ τών πέντε χριστιανι
κών δημογεροντιών τής 
νήσου άπδ τοΰ έτους 1870.

7. Νά συστηθώσιν έν 
τή νήσω υποθηκοφυλα
κεία καί συμβολαιογρα
φεία, τά όποια έκτδς τών 
άλλων θέλουσι συντάττει 
καί ό'λα τά ιδιοκτησίας 
έγγραφα έκτδς τών φε- 
ραγατίων.

Έν Χαλέπα. τή 19 
σεπτεμβρίου 18 78.

6. Παραδεχτή.

7. Ιίαραδεκτή.

Έν Χαλέπα, τή 21 
σεπτεμβρίου 1878.

ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

λ'.

Πρδ πολλοΰ ήδη κατεδείχθη τδ άνεπαρχές τής χρονο
λογίας τής ίερας Γραφής καί δι’αΰτούς έτι τούς χα- 
θαρώς ιστορικούς χρόνους. Κατά τά μέσα τοΰ παρελ
θόντος αίώνος, δτε αυτή έτηρέϊτο ώς πραγμα ίερδν, 
αϊ άβέβαιοι είσέτι γνώσεις, ό’σαι ύπήρχον περί τής 
αιγυπτιακής ή ασσυριακής άρχαιοτητος, διήγειρον 
κατ’ αΰτής τάς μάλλον δριστεκδες δυσπιστίας.

Έκτοτε παν πρδς μελέτην τών άνατολικών άρχαιο- 
τήτων βήμα ένίσχυσε τάς δυσπιστίας ταύτας. Ή 
διασαφήνισις τών σφηνοειδών έπιγραφών τής Περσίας, 
τών ιερογλυφικών τής Αίγύπτου κ.τ λ. χατεοειξαν 
πασιφανέστατα τήν άλήθειαν τών τοσοΰτον άποχηρυ- 
χθέντων έθνικών ιστορικών.

Οί βασιλικοί τοΰ Μανέθωνος κατάλογοι, δν έθεώ- 
ρουν πάντοτε ώς ψευδοϊερέα, άνευρέθησαν έπί άναμ 
φισβητήτων ιενη- είων. Άπδτοΰ 1846 0 χ. Lesueur 
έν ύπομνήμασι ΰπδ τής Γαλλικής Ακαδημίας βραβευ- 
θέντι,έπηνώρθω-.εν έν μέρει τήν αιγυπτιακήν χρονο
λογίαν καί έθηκε τήν βασιλείαν τοΰ Μήνιος πεντεκαί- 
δεκααϊώνας πρδ τής ύπδ τής Γραφής οριζόμενης δημι
ουργίας τοΰ κό.-μου Ό κ. Mariette κατέληξε μετά τάς 
αξιομνημόνευτους αΰτοΰ ανακαλύψεις είς προσέγγιζαν 
σχεδδν σημε’ον άληθείας. Έπικυρωθεϊσα ούτως ή 
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Ό τοιαύτην γλώσσαν τηρών έπιλανθάνεται βεβαίως 
τών περί ήμας άθρόων έπιτελουμένων γεγονότων. 
Παρά πολλοϊς λαοϊς, καί έν Εΰρώπη έτι, βλέπομεν 
τά αυτά ήθη, τά αυτά έθιμα, τήν χρήσιν τών αΰ
τών πραγμάτων, διαιωνιζόμενα άνευ μεταβολής, 
άνευ προόδου. Καί σήμερον οί Μαύροι τής βορειοανα
τολικής Αφρικής διατηροΰσιν άνευ έλαχίστης μετα
βολής έργαλεΐα, άπερ παρά τών άρχαίων Αιγυπτίων 
παρέλαβον. Είναι αρα άνάγκη νά ύπομνήσωμεν τδν 
προϊστορικόν άνθρωπον, οστις έπί άναριθμήτους αιώ
νας τήν αΰτήν έτήρησε στοιχειώδη διδασκαλίαν; 
Άλλ’οΰδέ τδ παράδειγμα τών άνευ έπαφής μετά τοΰ 
ήμετέρου πολιτισμού άγρίων νά έπικαλεσθώμεν 
δυνάμεθα. Οί τής νήσου Ιάβας κάτοικοι, οΐ'τινεςτο
σοΰτον έπιδεξίως καί άπδ τοσούτου χρόνου ύπδ τών 
’Ολλανδών κυβερνώνται, διετέλεσαν κατά τδ πλέΐ- 
στον οί αΰτόί, οϊοι καί πρδ τής φαινομένης ταύτης 
άφομοιώσεως. Τούτο παρατηρεί τις άμέσως άμα άπο- 
μακρυνθείς έστω καί δλίγον άπδ τών κέντρων. Έν 
Σινική ιδία άπαντώσι πλεΐστα ήθη καί έθιμα άρχι- 

κής καταγωγής. ‘II κοινωνική τών Σινών διοργάνω- 
σις έμεινεν ή αΰτή, ούτως είπεϊν, άπδ τών πρώτων 
χρόνων τής ιστορίας αΰτών, ήτοι άπδ πεντακισχιλίων 
έτών. Πόσην καί έν αΰτή τή Αίγύπτω κατ’ οΰσίαν 
μεταβολήν εύρίσκομεν μετά τοσαύτας διαφόρους με- 

τατροπάς;
Ή ιερογλυφική γραφή, λέγει δ κ. Λενορμάν, 

δείκνυται ήμϊν έν τοΐς μνημείοις τών πρώτων δυνα
στειών μεθ’ άπάσης τής περιπλοκής, ήν διετήρησε 
μέχρι τής τελευταίας ήμέρας τής ύπάρξεως αυτής.

, ΙΙροβασα είς ικανόν τελειοποιήσεως βαθμόν δέν μετε- 
, βλήθη κατόπιν έπί πολλάς χιλιετηρίδας. Έάν τις 

λάβη ύπ’ όψιν τήν τοΰ κλίματος κατάστασιν, ύφ’ ήν 
οί άρχαϊοι Περουβιανοί έζων, τήν κοινωνικήν αΰτών 
διοργάνωσιν, τδ τοσοΰτον άπόλυτον κυβερνητικόν πρό
σωπον τών Ίνκάς, οΐτινες έθεωρούντο καί έτιμώντο 
ώς θεοί, εΰχερώς θέλει πεισθή, ό'τι έζησαν έπί πολ
λάς, πλείστας χιλιετηρίδας, χωρίς νά εύρωσιν έν 
έαυτόϊς τήν δύναμιν καί τά μέσα ν' άποβώσι λαός 
ιστορικός, λαός έχων μνημεία, ιστορίαν καί φιλολο · 
γίαν. Άλλά καί άν ύποτεθή δτι αύτοί καθ’ εαυτούς 
προέβησαν εις τήν φάσιν ταύτην τής άνωτέρας άνα
πτύξεως, ή περίοδος, καθ’ήν ύπέκυψαν τή εΰρω- 
παϊκή κατακτήσει, θά είχε πιθανώς έν τοΐς μνη
μείοις αΰτών σπουδαιότητα άκριβώς άντιστοιχούσαν 
πρός ήν έχουσι τδ Οΰράνιον βασιλείαν παρά τοΐς 
Σίναις καί αί περίοδοι τοΰ "Ωρου, τοΰ Σήθιος, τού 
Όσίριδος κτλ., τδ βασιλείαν τών θεών παρά τοΐς Αί -

τοΰ Μανέθωνος άφήγησις έν τοσοΰτο σπουδαιοτάτω 
σημείω, έκτήσατο καί έπί τών λοιπών αυτής μερών ■ 
άνάλογον άξίαν. ήτις δέον νά ληφθή σήμερον ύπ’όψιν. 
"Οταν άναφέρη περί προγενεστέρων τοΰ Μήνιος επο

χών, περί τών περιόδων τών Νεχαώ, τών M2, τοΰ 
Τώθιος, τοΰ "Ωρου, τοΰ Σήθιος κτλ., δέν επιτρέπεται 
ήμϊν πλέον νά θεωρώμεν τάς μαρτυρίας αΰτοΰ, άς 
έπικυροϊ δ Πάπυρος τοΰ Ταυρίνου, ώς καθαράς 
φαντασμαγορίας. Αί περίοδοι α5ται, είναι άληθές, θά 
άνήγον ήμάς είς έποχήν τριακοντακισχιλίων έτών 

πρδ τής ήμετέρας χρονολογίας.
’Ακαταμάχητοι υπήρξαν άχρι τοΰ νΰν αί άντιβ 

ρήσεις άς τείνουσι νά άσπασθώσιν άπέναντι τοσούτων 
μεγάλων άριθμών. οιτινες προδήλως ύπερβαίνουσι τδ 

μέτρον. Άλλ’άράγε στερούνται έπίσης καί πάσης πι
θανότητας, ίσον τινες άρέσκονται πιστεόοντες καί λέ- 
γοντες ; Ουτοι τδ καθ’ήμϊς κρίνουσιν ύπδ λίαν πε- 
ριωρισμένην έποψιν. Φοβούνται λίαν μή λογισθώσιν 
δπερβολ,ικοί, καί παρασύρονται ύπδ τής έπιδράσεως 

τής πρώτ*ης  παιδεύσεως.
Πρδ εικοσαετίας τοιαύτη πνευμάτων τάσις έθεω- 

ρεϊτο είσέτι φυσικώτατα δικαιολογούμενη. Πέραν 
τών καθαρώς ιστορικών χρόνων, πϊσα πραγματικότης 
έξηλείφετο πρδ τών ήμετέρων ιχνών. Άλλά σήμερον 
8λως διαφέρει τοΰτο. ΊΙ ανακάλυψις τεταρτογενούς 
άνθρώπου άπεκάλυψεν ήμϊν ολόκληρον άπέραντον 
παρελθόν, περί ου οΰδέν ή μνήμη διέσωσεν ήμϊν. Σή
μερον δέ γινώσκομεν σχεδόν τίς ή ταπεινή άρχή τής 
άνθρωπότητος καί τίνας έδέησε νά διέλθη βραδείας 
φάσεις, όπως τύχη τής αναγκαίας είς τήν άναγέννη- 
σιν τής ιστορίας άναπτύξεως. Ούδέν τών οΰσιωδών 
στοιχείων τής μάλλον έντελοΰς βεβαιότητος διέλαθεν 
ήμας έν τούτω. Τά δστα καί τά έργαλεΐα τής λίθινης 
έποχής είσιν άντάξιοι εξίσου, είμή πλειότερον, μάρ
τυρες τού μεμακρυσμένου τούτου παρελθόντος, ώς αί 
έπιγραφαί εΐσι μάρτυρες τών ιστορικών χρόνων.

Όταν λοιπόν έξ αΰτής τής άρχής τής αιγυπτια
κής ιστορίας άπαντώντες μνημεία συμπεπλ^εγμένης 
γραφής καί προκεχωρηκυίας τέχνης καταδεικνύωμεν 
πάντα τά στοιχεία καλώς κατηρτισμένου πολιτισμού, 
δικαιούμεθα είπεϊν ότι μαχρά περίοδος νηπιότητος 
προηγήθη τής άρχής ταύτης. Άλλ’ή διάρκεια, ήν 
δίδωσι τή περιόδω ταύτη δ Μανέθων, δύναται τις 
είπεϊν, είναι παράλογος. Ούδείς λαδς ήδυνήθη νά 
ζήση έπί τοσοΰτο χωρίς νά καταλίπη βεβαιότατα 
ίχνη. Οΰδέ τδ τέταρτον τοΰ χρόνου τούτου ήδυνήθη 
νά διάθεση προς άπόκτησιν πάντων τών αναγκαίων 

*’·ί τήν ιστορικήν άνάπτυξιν στοιχείων.

t
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γυπτίοις. Έάν δέ τουναντίον ύποτεθή οτι βάρβαρός 

τις χατάκτησις έπελθοΰσα άνέτρεψε την δύναμιν τών 
βασιλέων αύτών θεών χα'ι κατέστρεψε τδν πολιτι
σμόν, ούδέν Οά κατέλιεπον ίχνος ε'ν τη ιστορία τών 
λαών.

Τδ τελευταϊον τοΰτο φαινόμενου λίαν συνεχώς έν 
τή σειρά τών αιώνων παρουσιάσθη. Ό πεπολιτισμένος 
λαδς, οστις άνήγειρε τούς τύμβους τής κοιλάδας τοΰ 
Μισσισσιπή, προγόνου τών έκπολιτιστών τοΰ Μεξι- I 
κοΰ κα'ι τοΰ ΙΙεροΰ, δέν άφήκεν απογόνους έν τή αρ
χική αύτοΰ χώρα. Αί ιερογλυφικά'; έπιγραφαί τών 
ερειπίων τών πόλεων τής Ίουκατάνης, οικουμενών 
έπί τϊ,ς ισπανικής κατακτήσεως, έμειναν ανεξήγητοι.

Ό τοσοΰτο χαρακτηρισθείς πολιτισμός τοΰ όρε·.· 
χάλκινου αίώνος άπώλετο καθ’ ολοκληρίαν έπ'ι τών 
οχθών τοΰ Γενισσεΐ. Τά τής Άνκάρ έρείπια άπο- 
διικνύουσι τήν ύ'παρξιν πεπολιτισμε'νου κράτους, άρ
κούντως νε’ας έποχής. Τδ κράτος τοΰτο διέτρεξε τδ 
βραχύ στάδιον, ούδέν καταλιπδν ίχνος έν τή μνήμη 
τών κατοίκων τής χώρας, καίπερ άρκούντως ύπερά
νω τής άγριας καταστάσεως διατελούντων (').

Οί λαοί τοΰ άνατολικοΰ πολιτισμού, οί τύμβοι τής 
μεσημβρινής Ρωσσίας, τδ ισχυρόν τών Χαζάρων κρά
τος κχί τής νιωτε'ρας σχεδδν έτι έποχής, έπανε'πεσον 1 
είς παντελή λήθην.

Τώ 2 13 πρδ Χριστοΰ ό αύτοκράτωρ τής Σινικής 
Τσίγ-σί Χοάνκ, άπαυδήσας έκ τών ηθικών συγγραμ
μάτων τών πεπαιδευμένων, οιέταξεν έπ'ι ποινή θα
νάτου νά καώσι πάντα τά βιβλία, έκτδς τών ιατρι
κών, τών αστρολογικών, τών γεωλογικών καί τών 
χρονικών τής οικογένειας αύτοΰ. Έπί πενταετίαν, 
με'χοι τέλους δηλονότι τής βασιλείας αύτοΰ, δέν 
έπαυσεν έπιδιώκων τδ περί προγραφής σχε’διον αύτοΰ. 
Έάν τέλεον έπετύγχανε, τοΰθ'οπερ εύχερέστατα Οά 
έγίνετο, εάν οί άμεσοι αύτοΰ διάδοχοι τής δυναστείας 
τών Χάν δέν είργάζοντο πρδς άνασύστασιν τών ύπ’ 
αύτοΰ καταστραφέντων, ούδέν έχ τών προγενεστέρων 
χρόνων Οά έσώζετο ή σύντομός τις δνοματολογία αύ- 
τοχρατόρων, ήτις Οά έζελαμβάνετο ώς προϊόν 
άλαζονείας, άγερωχίας χαί φαντασίας, ώς οί βα
σιλικοί τοΰ Μανέθωνος κατάλογοι. Περί τά τρισχίλια 
έτη θετικής ιστορίας, γραπτής ιστορίας Οά έςέλειπον 
διά παντός.

(*)  Τώ 1770 οί νέοι Ζηλανδόί ούδέν έν τή μνή
μη διέσωζαν περ'· τής έπισκέψεω; τοΰ Ζαημάν. ΊΙ 
υπό τοΰ λαοΰ όλο εχβρής λήθη σπουδαίων γεγονότων 
τής ιστορίας αύτοΰ παρουσιάζεται κχθ’έκάστην.

Περιεργοτέρα έτι είναι ή Αίγυπτος, ήτις διά παν
τός ύπήρξεν εστία πολιτισμοΰ. Άπδ τής άρχής τά 
πεπολιτισμένα κέντρα ηύξανον καί έπολλαπλασιά- 
ζοντο περί αύτήν. Μεθο'λας δέ τάς πολυαρίθμους έπι- 
δρομάς καί επαναστάσεις απ’ αύτών τών πρώτων 
αύτής εποχών, ή ιστορική συνέχεια ούδέποτε δλοσ- 
χερώς διεκόπη έν τή χώρα ταύτη τής ύφηλίου.

Έν τούτοις μετά τδν θρίαμβον τοΰ χριστιανισμού 
διεφιλονεικεϊτο αύτή καί τή άφηροΰντο πλέον τών 
δύο χιλιάδων έτών τής ιστορίας αύτής, καί 
τοΰτο παρά τά πολυάριθμα καί μεγαλοπρεπή αύτής 
μνημεία, παρά τάς άφηγήσεις τών θύραθεν αύτής 
ιστορικών, παρά τήν μαρτυρίαν τών ξένων ιστορικών. 
Εϊς τί δ' άποδοτέον τήν παλινόρΟωσιν τών δισχιλίων 
τούτων ιστορικών έτών;

Αίίτη έπετελέσθη μετά πεντεκαίδεκα χαί επέκεινα 
αιώνας, τή άρωγή τής γιγαντιαίας έπεκτάσεως τοΰ 

επιστημονικού κύκλου καί μετά γιγαντιαίους άγώνας, 
οΐ’τινες άπήλλαξαν μέν ήμας θρησκευτικής πίστεως, 
ύπέρ τδ δέον ισχυρας, άλλά διεστρεβλώθησαν καί 
διετέλεσαν άγονοι.

’Επιτρέπεται μετά τοΰτο ν’άμφιβάλλωμεν δ'τι πο
λυάριθμα κράτη ήδυνήθησαν ν’ άνιδρυθώσι κατά δια
δοχήν καί κατεστράφησαν πρίν ή ή ιστορία έπελθοΰσα 
φωτίση τδν κόσμον διά τών πρώτων αύτής άκτίνων; 
’Επιτρέπεται ν’άμφιβάλλωμεν ό'τι μαχροί αιώνες άγώ- 
νων, προόδου καί δπισθοδρομήσεως, άγνώστου πάλης 
προηγήθησαν καί παρηχολούθησαν τήν δαψιλή αι
γυπτιακήν κχί σινικήν διαπαιδχγώγησιν τών πολι
τισμών; Αύναταί τις νά έκπλαγή δ'τι ούδέν ή άόρι- 
στοι μόνον παραδόσεις διεσώθησαν έκ τών μεμακρυ- 
σμένων τούτων χρόνων.

Παρά τά έπί τούτω μέχρι τοΰδε λεχθέντα ούδέν 
θετικόν ύπάρχει παράδειγμα λαοΰ, άποδόντος μέν 
έαυτώ μακρδν παρελθόν, άλλ'άνευ ούοενδς πρδς τοΰτο 
δικαίου. Βεβαίως πλεΐστοι τήν διάρκειαν ύπερβολικώς 
παρέτεινχν. άλλά τοΰτο προκύπτει έξ άναποοράστου 
περί τήν άπαρίθμησιν τοΰ χρόνου πλάνης. ΊΙ έναν- 
τία τάσις ε’νχι πολλώ γενικωτέρα κχί άληθεστέρα. 
Λαός τις, κλινών πάντοτε νά είσαγάγηέν τώ πλάι- 
σίω τής ιστορίας αύτοΰ τήν ιστορίαν τών άλλων 
λαών ήθελεν είναι δ τελευταίας μεταξύ πάντων έρχό- 

μενος. Τοΰτο παρατηρέϊται ιδία καταπληκτικώτατα 
παρά τοΐς Ίουδαίοις. Άφ’ετέρου πάντες οϊ μεγάλοι 
άναμορφωτα’ έ;χον τήν άξίωσιν πλέον ή έλαττον νά 
χρονολογήσω ι τήν υπαρξιν τοΰ έθνους αύτών. ότε 
δέν ύπήρρε, ή τοΰ κόσμου, άπδ τϊ,ς ιδίας αύτών 
ύπάρξεως. Οντως έν Σινική ό Φουχί άπέβη δ ιδρυτής 

τοΰ κράτους, συγκεντρώσας έν έαυτώ τήν εκπολιτι
στικήν ένε’ργειαν μακρας καί ίσως ολοκλήρου λαοΰ 

περιόδου.
Τούτου ένεκα παρατείνων τις ή βραχύνων τήν 

διάρκειαν τών μυθικών χρόνων, δυνατόν νά κατορ 
θώση τήν ταξινόμησιν τών γεγονότων, άτινα άφήκαν 
ίχνη τινά έν ταϊς άρχαιοτέραις παραδόσεσιν. Άλλά 
εϊς τί χρησιμεύει, δυνατόν λεχθήναι, ή περί τάς 
παραδόσεις ταύτας ένασχόλησις; πώς δέ δύναται νά 
έπιτευχθή ή απαρίθμησες αύτών; Ούδέν ίστορικόγ 

μνημεϊον, ούδεμία έπιγραφή θά έπιτρέψη ήμϊν ποτέ 
νά ταχθώμεν έν αύταϊς τή άληθεία ή τή πλάνη. 
Τών χρόνων, εϊς ους ανάγονται, οντων άρχαιοτέρων 
πάσης θετικής ιστορίας, ούδε'ποτε είς ούδεμίαν περί 

αύτών θά άπολήξωμεν βεβαιότητα.
Ή γλώσσα αύτη σήμερον δέν είναι ό'λως άκριβής. 

Έν μόνον ιστορικόν μέσον ύπάρχει όπως άνέλθω- 
μεν είς τούς άρχαιοτέρους πάσης θετικής ιστορίας 
χρόνους, εν μόνον μέσον ύπάρχει, όπως επιχειρήσω 
μεν έξέλεγξιν παραδόσεων άρχαιοτέρων πάντων τών 
γραπτών μνημείων καί τό μέσον τοΰτο χορηγεϊ 

ήμϊν ή άστρονομία.

ΟΛΙΓΑ

ΙΙΕΡΙ ΤΙ1Σ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩι ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Έπιχειροΰντες νά σκιαγραφήσωμεν τδ θέμα τοΰ
το, θέλομεν εύρεθή εϊς άμη/ανίαν ούκ όλίγην, διότι 
περί Ηπείρου είσέτι ακριβής ιστορική άφήγησις δέν 
ύπάρχει, μολονότι πρδ έτών τινων δ μεγάθυμος καί 
φιλογενέστατος κύριος Χρηστάκης έφένδης Ζωγράφος, 
τέκνον ένδοξον τής εύάνδρου Ηπείρου, έθετο έκατοντά- 
λιρον γέρας έν διαγωνίσματι εις τδν δυνηθέντα νά 
συγγράψη περί Ηπείρου χατά τούς περιλαμβανόμε
νους έν αύτώ όρους, άλλά μέχρι τοΰδε ούδείς τών 
σοφών ήμών λογίων κατήλθεν είς τδν άγώνα, πλήν 
τοΰ κ. Άραβαντινοΰ, οστις δέν έπέτυχεχ μέν έν- 
τελώς, κατά τό προταθέν διαγώνισμα, χαλεπόν γάρ 
τό έργον, άλλ’ ούδέν ήττον ήμείφθη ύπό τοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου μέ 

έβδομήκοντα πέντε λίρας διά τούς άγώνας, ους κα
τέβαλε πρός σύνταξιν τοΰ όλου περί Ηπείρου’ οί σο- 
φώτερο·. δέ άλλοι τής Ηπείρου γόνοι καί τοΰ έθνους, 
ύπό μανδραγόρα εύ'δοντε; δέν κατέρχονται είς τόν 
άγώνα. ή διότι νομίζουσι τόν τοιοΰτον μικρόν, ή διό
τι δέν ύπάρχουσι τά κατάλληλα βοηθήματα. "Ισα, ί-
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σα, διότι δέν ύπάρχουσιν άν ύπήρχον, έκαστος Οά 
ίτόλμα νά κατέλθη είς τδν άγώνα· δύνανται δ’μως 
ουτοι, ή μόνοι των, ή δΓ άλλων νά άναδιφήσωσιν 
αρχαίας βιβλιοθήκας, χειρόγραφα, ε’πιγραφάς, έκ τών 
όποιων νά άπαρτίσωσιν ίν όλον περί Ηπείρου.

Πας λοιπόν έκ τών λογίων ΊΙπειρώτης άς άσχο- 
ληθή είς τήν σύνταξιν τοπογραφίας τινδς, ποταμών, 
λιμνών, θρησκείας, παιδείας έν γένει, κτλ. όπως 
διά τών ερευνών τούτων άποτελεσθή τό όλον περί 

Ηπείρου έργον πλήρες.
Έν τώ ύπ’άριθμδν 1828 και υπό ημερομηνίαν 

4/16 μαρτίου 1875 φύλλω τοΰ Ν’εολόγου έγραψα 
ολίγα περί τής κατηρειπωμένης μεσαιωνικής πόλεως 
Βελλίς, διαλαβών άκροθιγώς πως καί περί Δωδώνης, 
διότι πολλοί τών ήμετέρων καί άλλογενών έδόξαζον 
δ’τι κεϊται ένταΰθα, ή έν τώ φρουρίοι Ίωαννίνων έ- 
λεγον δέ ό’τι ούδείς Οά έγγίση είς τήν άλήθειαν, άν 
δέν εύρεθώσιν έπιγραφαί τινες, λείψανα άλλα, τά δ- 
ποϊα δ’λα εύρίσκονται δΓ άνασκαφών καί πράγματι 
προπέρυσιν ό φιλογενής καί φιλόμουσος κ. Κ,αραπά- 
νος είς Δραμεσιούς, χωρίον κείμενον μακράν τών Ίω 
αννίνων 3 ώρας πρδς τδ ΜΔ αύτών, έκαμαν άνασκα
φάς, τή άδεια τής οθωμανικής κυβερνήσεως, καί ευ
ρε πλεΐστα όσα τεκμήρια άποδεικνύοντα τρανώς τήν 
Οέσιν, έν ή ύπήρχεν ή πόλις Δωδώνη καί τδ άρχαι- 
ότκτον τής 'Ελλάδος μαντείαν, τδ σέμνωμα τής ’Η
πείρου, καί ήδη λύεται τδ δυσλυτον καί δυσαποφά- 

| σιστον περί Δωδώνης ζήτημα, κατά τδ ύπόμνημα 

τοΰ κ. Καραπάνου.
Έκ δέ τών εϋρεθέντων άγαλμάτων καί επιγραφών 

εικάζεται οτι ή άρχαία "Ηπειρος δέν ήτο άμοιρος παι 
δείας, σοφίας καί τέχνης· άλλά πάντα ταΰτα δ άμεί 
λικτος στρατηγός τών Ρωμαίων Αιμίλιος ΙΙαΰλος 
χατέστρεψεν αύθωρεί, έχων δόγμα συγκλήτου, < Ώσ 
τε έν ώρα μια πεντεκαίδεκα άνθρώπων έζανδραποδισ- 
θήναι μυριάδας, έβδομήκοντα δέ πόλεις πορθηθήναι · 
(Πλουτάρχ. έν Β. Αίμ. Παύλ). Έκ δέ τής τοσαύτης 
φθοράς καί πανωλεθρίας ανυπολόγιστος ζημία προέκυψε 
κχί αιώνες όλοι κατέχωσαν χαί αύτά τά ερείπια, τά 
δποΐα ήδύναντο νά μαρτυρήσωσι περί ένός έκάστου 
τής Ηπείρου· όθεν δικαίως εύρίσκονται εις άμηχα- 
νιαν καί άπορίαν οί μέλλοντες νά συγγράψωσι περί 

Ηπείρου· άλλ'έπί τό προκείμενον έπανέλθωμεν.
Τδ θέμα, ου έπελήφθημεν περί τής έν Ήπείρω 

παιδείας, θέλομεν πραγματευθή ούχί πρδ τής κατα
στροφής καί έρημώσε ·>ς τής Ηπείρου ύπό Αιμίλιου ί 

Παύλου, άλλ’ άπδ τής διαδόσεως τοΰ χριστιανισμού 

καί κατωτέρω.

4
i
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Οϊ απόστολοι τοϋ Ίησοΰ Χρίστου καί οϊ διάδοχοι 
αύτών έκήρυξαν κατά κλήρον τδ Εύαγγέλιον απαν

ταχού, κα'ι είς τά πέρατα της οικουμένης- έν τή 
Έλλάδι καί Ήπείρω έλαχεν ήμϊν τδ σζεΰος τής εκ
λογής, ό μακάριος Παΰλος, ώς έκ τών επιστολών 
αύτοΰ πρδς Τίτον δήλον γίνεται · «σπούδασον έλθιϊν 
πρός με εις Νικόπολιν, έκεϊ γάρ κε'κρικα παραχεί
μασα·. 1».

Ό μακάριος Παΰλος λοιπδν πρώτος έκήρυξεν έν
ταΰθα τδ Εύαγγέλιον, συνεπεία δέ τοΰ Ευαγγελίου 
καί τά άπολεσθέντα γράμματα. Ιδού λοιπδν έναογε- 
στάτη άπόδειξις δ'τι ό χριστιανισμός ύπήρξε τδ μέγα 
ευεργέτημα εις τδ έθνος, ίσωσε καί τήν γλώσσαν καί ( 
τά γράμματα· ή δέ διδασκαλία τών γραμμάτων έγί

νετο ώδε’ πως.

Οί ϊερεϊς έν τοϊς πρώτοις χρόνοις τοΰ χριστιανέ 
σμοΰ ήσαν συγχρόνως καί διδάσκαλοι τών τέκνων . 
τών έν ταϊς πόλεσιν ή κώμαις κατοίκων, οί'τινες έ- 
λέγοντο καί διδάσκαλοι κατά τδ παράδειγμα τοΰ Ίη
σοΰ Χριστοΰ, όστις έπί τής γής έφερε τδ όνομα τοΰ
το· «διδάσκαλε, ποΰ μένεις: διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιή- | 
σω,'ίνα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;» Ή δέδιδασκα
λία έγίνετο έν τοϊς νάρθηξι τών έκκλησιών μέχρι 
χθές, ώςκαί νΰν είς πολλά τής Ηπείρου μέρη· ό δέ 
διδάσκαλος έθετε τούς μαθητάς αύτοΰ έν γραμμή I 
άναλόγως τής προόδου έκάστου. Ό διδάσκαλος 
κατά πρώτον έγραφεν εις χάρτην τδ άλφάδητον, θέ- 
των έπί κεφαλής τδ σημεϊον τοΰ σταυροΰ + άρχίζων 
οΰτω- σταυρέ βοήθει μοι, α, β, γ, καί έξής· «άπδ ι 
Θεοΰ άρχεσθαι δεϊ, καί είς Θεδν άναπαυεσθαι»· άφοΰ | 
δέ ό μαθητής έμάνθανε καλώς καί νά άποστηθίζη τδ 
άλφάβητον, ό διδάσκαλος συνεδυαζε τδ πρώτον γράμ

μα τοΰ άλφαβήτου μέ τδ τελευταϊον, τδ δεύτερον 
μέ τδ προτελευταϊον, καί ούτω μέχρι τοΰ μέσον ου

τω, αω, 61·, άλφα-ω, βήτα-ψϊ, γχ, δφ, καί έξής· 
άφοΰ δέ δ μαθητής έγυμνάζετο καλώς καί ουτω, τδν 
προεβίβαζον είς τάς συλλαβάς, αϊτινες άπετελοΰντο 
έκ τοΰ προοιμιακού ψζλμοΰ τοΰ Δαυίδ’ · Εύλόγει ή 
ψυχή μου τδν Κύριον», επρορέροντο δέ ούτω· ε υ, 

-ευ, λ ο-λο, γ ε ι-γεε· δ δέ χάρτης, είς 3ν ταϋτα 

*) Περί Νικοπόλεως ύπάρχει διαφωνία- τινές μέν 
λέγουσιν δ'τι ό Παΰλος έκ τής έν Μακεδονία Νικο- 
πόλεως έγραφεν άλλοι δέ έκ τής έν ΊΙπείρω λΊκο- 
πόλεως, τής κτισθείσης πλησίον τής νΰν Πρεβέζης 
ύπδ Αύγούστου Καίσαρος είς άνάμνησιν τής ε’ν Ά- | 
κτίω νίκης αύτοΰ κατά τοΰ ’Αντωνίου, οπερ καί I 
πιθανόν.

-ABBA Γ/λ/α ΕΠΙΘΕΩΣΗΣ1Σ.

I έγράροντο, ώνομάζετο πινακίδια, ό'θεν κατέστη καί 

παροιμιώδες- «είναι ς’τά πινακίδια άκόμα»· δηλαδή 
| αρχάριος, πρωτόπειρος· άροΰ δέ έτελείονε συλλαβί- 
ζων ό'λον τδν ψαλμδν, έγυμνάζετο έν αύτώ καί είς 

J τήν συνδεδεμένην άνάγνωσιν άκολούθως προύβιβάζε- 

το είς τήν ’Οκτώηχον, είς το Ί'αλτήριον, είς τδν ’ Α- 
| πόστολον, κλπ. Έγυμνάζοντο οί μαθηταί νά κανο- 

ναρχώσι καί νά ψάλλωσιν έν τή έκκλησία, ώστε ό’λη 
I ή διδασκαλία έγίνετο έν τοϊς ίεροϊς βίβλοις·— κατά 
σάββατον δέ έκάστης έβδομάδος έπανελάμβανον τά 

, έβδομαδιαϊα μαθήματα. καί τόσον μεγαλοφώνως ώστε 
ήκούοντο μακρόθεν τοΰτο δέ ηύχαρίστει μεγάλως 

τδν διδάσκαλον, ό'στις καθήμενος πρδ τών μαθη
τών, ή περιπατών, έλεγε, «διαβάστε». Ό μισθός 
του ήτο εύτελής, ώς όλα τότε ήσαν ευτελή· άντη- 

| μείβετο δέ καί ύπδ τών μαθητών, δσάκις προύβιβά- 
ζοντο είς άνώτερον βιβλίον, μέ δώρόν τι- τδ δέ δώρον 
ήτο τδ λεγόμενον «κανίσκι», συγκείμενον άπδ μίαν 

πήτταν, κολοΰραν καί ίν μανδύλιον.
I Σημειωτέο·/ δέ ότι έν τώ ίερώ τούτω νάρθηκι /θή

λασαν τδ πρώτον γάλα τής παιδείας οί ήμέτεροι σοφοί. ’ 'ι
οϊ άείμνηστοι καί μεγάλοι εκείνοι διδάσκαλοι καί εύερ- ■ 
γέται τοΰ έθνους. Οικονόμος, Δούκας. ’Ασώπιος. Γα- 

1 ζής, Κωνσταντϊς, Γεννάδιος. Ζωσιμάδαι, Καπλάναι, I

Ριζάραι- (ίδε Β. παραλ. Ά. Γούδα έν τώ βίω έκά I
στου αύτών)· ή διδασκαλία δέ αύτη έξηκολούθει έπί 
αιώνας όλους· μόλις δέ περί τάς άρχάς τής παρού- 1

’ σης έκατονταετηρίδος εΐσήχθη ή άλληλοδιδακτική ,

μέθοδος έν Ίωαννίνοις, τή πρωτευούση τής Ήπεί- ■
ρου, έκεϊθεν δέ καί είς τάς έπαρχίας- άλλά καί αύτη 1
ήδη σχεδδν κατηργήθη, ώς επιβλαβής μάλλον ή ώ· I

| ρέλιμος, είσαχθείσης άντ’ αύτής τής συνδιδαζτικής I
μεθόδου, χάρις τώ Ήπειρωτικώ Συλλόγω, άν όχι έν 

άπάση τή ΊΙπείρω, άλλά προϊόντος τοΰ χρόνου ή 1
μέθοδος αύτη θέλει διαδοθή καί άπδ τοΰ Ζωγραφείου |

ι διδασκαλείου1. Β
Ταϋτα μέν περί τής προκαταρκτικής παιδείας, τών Β

κοινών λεγομένων γραμμάτων τδ δέ σχολεϊον έλέγετο Β
καί δασκαλειδ, διδασκαλεϊον. οπερ άναλογεϊ πρδς τδ Β

, γραμματοδιδασκαλέϊον, καί τδν γραμματοδιδάσκαλον |
καί γραμματιστήν τών άρχαίων, ό'ιτις έδίδασκε τά Η
γράμματα, τά στοιχεία δηλαδή τοΰ άλραβήτου.

Διάνά δεικνύωσι δέ οϊ διδάσκαλοι τά γράμματα έ- 

*) Παρά τοΰ Συλλόγου έθεσπίσθη, ϊνα συγκροτή - |
ται κατ' έτος σύνοδος διδασκαλική έν τή ίερα μητρο- 
πόλε·. Ίωαννίνων πρδς άφομοίωσιν τοϋ συστήματος |
τούτου, προεδρεύοντος τοΰ άγιου Ίωαννίνων. jBB

λάμβανον έν ξυλάριον λεγόμενον δειχνί, δείκτης· άροΰ 
δέ έμάνθανον νά άναγινώσκωσιν ελευθέριος, ήρχιζον 
καί νά γράφωσι πρώτον τδ άλράβητον, έπειτα συλ- 
λαβάς, καί άκολούθως κατά τδ παράδειγμα τοΰ διδα
σκάλου, τδ δποϊον ώνομάζετο έπιτιθημή, έκ του 
έπί χαί τίθημι, διότι τδ παράδειγμα τοΰ διδασκάλου 
/θετόν έπί κεραλής τοΰ ίδικοΰ των χάρτου· έσυνή- 
θιζον δέ νά προτάττωσι τδ έξής·

« Άρξον χειρ μου άγαθή, 
γράψον γράμματα καλά, 
μή δαρθής καί μαλωθής. 
καί ς’ τδν φάλαγγα βαλθής»·

Αί δέ τιμωρίαι τών διδασκάλων ήσαν σκληραί καί 
βάρβαροι· έτιμώρουν τούς άτάκτους καί άμελεϊς μα
θητάς διά τοΰ ράλαγγος, κοινώς ρέλεκα' τούς διέτατ- 
τον νά μένωσιν όρθιοι καί έν τώ ήλίω βαστάζοντες 
είς τάς χεϊρας καί λίθον τινά, τούς έρύλαττον άσί- 
τους έπί πολλάς ίίρ&ς, τούς έδερνον άνηλεώς· έν ά- 
πουσία τοΰ διδασκάλου έπεστάτει δ άνώτερος μαθη
τή;. ό’στις έλέγετο πρωτόσκολος, ή πρωτόσχολος. Έκ 
τής σχολής ταύτης τοΰ νάρθηκος έξήρχοντο καί δι
δάσκαλοι καί ϊερεϊς.

Τοιαύτη ητο ή γραμματοδιδασκαλία έν Ήπείρω 
τώ καιρω έκείνω· μεταβώμεν ήδη καί εις τήν άνω
τέραν παιδείαν, τά έλληνικά λεγάμενα γράμματα.

Τά έλληνικά γράμματα άνεζωπυρήθησαν πολύ 
βραδέως έν Ήπείρω, μόλις άν δέν λανθάνωμαι, περί 
τάς άρχάς τής δεκάτης όγδοης έκατονταετηρίδος, 
χάρις είς τούς ένΈνετία έμπορευομένους Ίωαννίτας. 
• Είς δέ τήν πόλιν τών Ίωαννίνων χρεωστεϊ ή Ελ
λάς τήν άναγέννησιν τής παιδείας», λέγει δ Κούμας· 
καί πρώτον έν Ίωαννίνοις ένθα έδίδαξαν, σπουδάσαν- 
τες έν Εύρώπη, δ Θεοτόκης, ό Βούλγαρις, δ Γ. Σουγ- 
δουρής, δ διαδεξάμενος τδν Βησσαρίωνα Μακρής, οϊ 
Μπαλάνοι, Ψαλίδαι, Σακελλάριος, ΚρανΣς, δ επιλε
γόμενος Αίσωπος (ίδε βίους Παραλ. Α. Γούδα)· είς 
Μέτσοβον ύπήρξε μετά ταϋτα έλληνικδν σχολεϊον, 
εις Πρέβεζαν, Άρταν, Άργυρόκαστρον, Βοσκόπολιν 
ή Μοσχόπολιν*  ίνθα καί τυπογραφεϊον ύπήρξε πρώ
την φοράν. Έπειτα ε’κ τών μαθητών Μπαλάνου καί 
Ψαλίδα ήρχισαν νά διδάσκωσιν είς διάφορα χωρία 
τοϋ Ζαγορίου καί ΙΙωγωνιανής περί τάς άρχάς τής 
ένεστώσης έκατονταετηρίδος. Έκτοτε δέ ώς άπδ 
πολυχεύμονος λύχνου ή Ζωσιυαία σχολή διευθυνο- 
μένη τότε όπδ τοΰ άειμνήστου Α. Σακελλαρίου, ήδη 
δέ ύπδ τοΰ άξιοτίμου Σ. Μα άρη3, διαφώτιζε καί

*) Πατρίδα τοΰ ευεργέτου Σίνα.
2) Εύχής έργον είναι νά έπιληφθή τις τοΰ θέματος 

διαφωτίζει ώς άπδ κέντρου "Ηπειρον, Θεσσαλίαν, 
Μακεδονίαν, Θράκην, Βουλγαρίαν, Μικράν ’Ασίαν διά 
τών μαθητών της· καί ποΰ δέν ύπάρχουσι τοιοϋτοι 
διδάσκαλοι, ιατροί, δικηγόροι, θεολόγοι- τής σχολής 
Ίωαννίνων μαθητής ύπήρξε καί δ Άσώπιος, καί 
πλεϊστοι άλλοι. Άπδ δέ τής τρίτης δεκαετηρίδος καί 
ε'ντεΰθεν ήγέρθησαν έλληνικά σχολεϊα έν άπάσαις 
σχεδδν ταϊς κωμοπώλεσι καί χωρίοις τής ’Ηπείρου, 
ήδη δέ καί παρθεναγωγεία’ καί δέν ύπάρχει Ήπειρώ- 
της νά μή γνωρίζη νά άναγινώσκη καί νά γράφη, ένώ 
πρότερον ή παιδεία ήτο περιωρεσμένη είς τούς ϊερεϊς 
μόνον καί άναγνώστας, ίσως καί εϊς τινας τών εύ
πορων προεστώτων οί δέ άλλοι ή θά έγεώργουν, ή 
θά έβοσκον τά ποίμνιά των, ή ένεκα τοΰ τραχέος 
καί δρεινοΰ εδάφους τής ’Ηπείρου μετέβαινον είς τήν 
άλλοδαπήν άλλά βραδέως τοΰτο, όπου μείναντες πολ 
λά έτη έργαζόμενοι άποκατεστάθησαν έχεϊσε, άπο- 
κτήσαντες κτήματα, κτηματίαι γινόμενοι καί βαθύ
πλουτοι· άλλά, καί μακράν τής γενεθλίου εύρισκό- 
μενοι, δέν τήν /λησμόνησαν ■ έν τώ Ήπειρώτν) υπάρ
χει έμφυτος ή άρετή αύτη « μέμνησο πάτρης »· τοι- 
οΰτοι ύπήρξαν πλεϊστοι όσοι- άλλ’έν τή χορεία ταύ
τη προεξάρχουσιν οί άείμνηστοι καί αοίδιμοι Ζωσι- 
μάδαι, Καπλάναι, Ριζάραι,’Αρσάκαι,Σίναι, Ζάππαι, 
καί οϊ μεγάθυμοι Χρηστάκαι Ζωγράφοι. Έκ δέ τών 
γενναίων τούτων τέκνων της ώνομάσθη ή Ήπειρος 
ευανδρος (ίδε Βίους Παραλ. Α. Γούδα).

Ό δέ βίος τών διδασκάλων ποϊος; Άφοΰ διεκπε 
ραιώσωσι τάς γυμναστικάς σπουδάς οί μή δυνάμενοι 
νά σπουδάσωσιν έπιστήαην τινά, ή έν τώ Έθνικω 
Πανεπιστημίω, ή έν Εύρώπη, άσπάζονται τδν δι
δασκαλικόν βίον· συμφωνοΰσι δέ κατά τάς διαφόρους 
συστάσεις ή μέσα, τά όποϊα έχουσιν, είς πόλιν, κώ
μην, χωρίον· οίκοΰσιν έν τώ σχολείω, κείμενοι έν 
ψιαθίω, έχοντες τδν άρτον άνηρτημένον έν πήρατινέ, 
έξ ου γεύονται έν υδατι, ή μετά τυροΰ καί έλαιών 
πολυχρονίως τεταριχευμε’νων. Διδάσκουσι δέ άπδ τής 
έδρας τά σχολιακά μαθήματα· οί δέ μαθηταί, άφοΰ 
τελειώσωσι τά σχολιακά μαθήματα, μεταβαίνουσι καί 

τής συλλογής, δηλαδή ό'λων τών χρηυατισάντων δι
δασκάλων έν Ήπείρω άπδ τοΰ 1820 μέχρι τοΰδε. 
Τοΰτο δε έστι λίαν ευκολον έκαστος διδάσκαλος πο- 
λεως, κώμης ή χωρίου νά προσπαθήση διά συντόνου 
έρεύνης νά σηυειώση όλους τούς προκατόχους του 
χρονολογικώς- ώστε έκ τών μερικών αύτών διαγραμ
μάτων ν' άποτελεσθή τδ γενικόν διάγραμμα τών έν 
Ήπείρω οιοαξάντων έν τώ χρονιχώ τούτω διαστή- 
ματι· πάνω καί μόχθω κτώνται τά καλά.
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είς το έν Ίωαννίνοις γυμνάσιον, ΐνχ σπουδάσωσι καϊ 
την μέσην παιδείαν- τινέςδέ διδάσζουσι και γυμνα
σιακά, καϊ ξε'νας γλώσσας, αν θέλγ,ς, φέρουσι δέ καϊ 
ράβδον έν ταϊς χερσϊν, ώ; καθηγηταί- άλλ’ούχ ήτ
τον ζώσι βίον λαγωοΰ, ύποπτήσσοντες τού; πρού
χοντα; πόλεως, κώμης, ή χωρίου- μάλιστα όταν 
πλησιάζη ή λήξις τής προθεσμίας, άρχονται νά θω- 
πεύωσιν αύτούς- οί οε πλεϊστοι τών προυχόντων άντϊ 
νά τιμώσι τούς διδασκάλους εις ου; ένεπιστευθησαν 
τά τέκνα αύτών, προσφέρονται σοβαρώς, κοτζαπα- 
σίτικα, ώς λέγουσι, καϊ τοιοΰτοι δυστυχώς ύπάρχου- 
σιν εΐσέτι εις τά χωρία. ’Αλλά φίλοι συνάδελφοι 
τοϋ έργου σα; έπιμελήθητε καϊ μή φοβέϊσθε- μελε
τάτε ούχϊ τών μαθημάτων τής παραδόσεω;, άλλά 
καϊ διαφόρου; άλλους συγγραφείς, ίνα καϊ ύμα; αυ
τούς ώφελήτε καϊ τήν έμπιστευθεϊσαν ύμΐν νεο
λαίαν.

Άλλά πολλοϊ αύτών όταν άλλάξωσι θέσιν, άλλά- 
ζουσι καϊ δίαιταν, καϊ τήν διογενικήν χαιρειν έών- 
τες, άσπάζονται τήν έπικούρειον. Εϊδομεν πολλούς, 
γινώσκομεν δε καϊ πολλούς, μαθητάς καϊ διδασκά
λους βιοΰντα; έν τάϊς έστίαις αύτών εύτελέστατα, 
άρτον έν ύ'δατι έσθίοντας καϊ πίνοντας, διορισθέντα; 
δε ώς υποτρόφους ή διδασκάλους έν διδασκαλείοις 
καϊ λησμονοϋντα; παντάπασι τον πρότερον βίον- έν ι 
ώ δηλαλή ώ; διδάσκαλοι διητώντο έν σκληραγω
γία, ή ώς μαθηταϊ έν τα~; έστίαις αύτών λάχα
να έσθιοντες, έν τοΐς τοιούτοις καταστήυ,ασιν απαι- 
τοϋσι ποικίλα φαγητά, οίνον. ώς αξίωμα προτείνον- 
τες τδ δαυίδειον < καϊ οίνος ευφραίνει καρδίαν άν - 
θρώπου »■ καφεποσίαν άνά παν διάλειμμα, ώς κεκμη- 
κότες δήθεν, λησμονοϋντε; τήν άποστολήν των καϊ 
τήν διάθεσιν τών εύεργετών άφορώσαν τήν διανοητι
κήν άνάπτυςιν καϊ ήθικήν μόρφωσιν ολίγου οέΐν έ
νεκα αύτών νά διαλυθώσι σχολαϊ, ώ;ή ί’ιζάρειος πο
τέ, καϊ διδασκαλεία.

Μή πρδς Θεού, φίλοι καϊ συνάδελφοι, γινώμεθα 
αίτιοι διαλύσεως, άλλά μάλλον συνθέσεως, κατά τδ 
θεϊον παράγγελμα «ούκήλθον καταλύσαι. άλλά πλή

ρωσα·. ». Άλλ’ είσι καϊ πλεϊστοι οί γινώσκοντε; καϊ 
τήν άποστολήν των καθ’ ολοκληρίαν κατά τδ άπο- 
στολικδν ρητόν «έν ω έκλήθη τις, έκεϊ καϊ μενέτω».

Τά ολίγα ταΰτα ήδυνήθην νά μάθω έκ τή; πολ
λής έρεύνης, μελέτης καϊ παραδόσεως τά δέ πλειό- 
τερα καϊ καλλίτερα άπόκεινται τοΐς ίκανωτέροις.

’Εν Κάτω Σουδενοϊς, 1878 κατά σεπτέμβριον.

Λ. ΓΟΝΙΟΣ.

ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.
Κατα τήν εναρξιν τοΰ έν ΙΙέρα Έλληνικοΰ 

γυμναστηρίου του κ. Στάγκαλη άπηγγέλθη 
ύπό τοΰ ΐατροΰ κ. Μάκρη ο κατωτέρω περί 

γυμναστικής λόγος, Si' ού παριστάνει τά κα
λά άτινα προκύπτουσιν είς τήν ύγιείαν τοΰ 
ανθρώπου έκ τής σωματικής άσκήσεως. ΜερΙ 

γυμναστηρίου προκειμένου, χαίρομεν παρα- 
τηροΰντες ότι τό ελληνικόν τοΰτο ίδρυμα άπό 
τής συστάσεως αύτοΰ φαίνεται άπολαΰον τών 

συμπαθειών τοΰ δημοσίου τής πόλεως ταύτης.

Ίδοϋ ό περ’ι γυμναστικής λόγος.

Μεταςύ τών μέσων, άτινα ό άνθρώπινος νους έξεΰρε 
πρδ; τελειοποίησιν αύτοϋ. σπουδαίαν θέσιν κατέχει 
καϊ ή Γυμναστική. Λύτη καλλύνει και εξωραΐζει 
τδν άνθρωπον, διατηρεί τοΰτον ύγια καϊ άκμαϊον, 
προφυλάττει αύτδν κατά ένδεχομε'νων άσθενειών, καϊ 
πολλάκις θεραπεύει αύτδν έκ πολλών τοιούτων, ές 
ων ή άπαλλαγή κατ’άλλον τινά τρόπον διά τής χρή- 
σεως έσωτερικών φαρμάκων άδύνατος αποβαίνει. Λό
γου άξίαν λοιπδν θέσιν κατέχει καϊ ή γυμναστική έν 
τή ιατρική, ώς μέσον προφυλαχτικόν καϊ θεραπευτι
κόν πολλών άσθενειών τοΰ δργανισμού. Διά τοΰτο δέ 
άπασα ή πεπολιτισμένη άνθρωπότης έξεΰρεν, έτε- 
λειοποίησε καϊ κατέταξε πήν γυμναστικήν μεταξύ

| τών ών ούκ άνευ είς τήν άνατροφήν συντελούντων 
τής νεολαίας. Ή γραμματική, ή γυμναστική καϊ ή 
μουσική άπετέλουν τά τρία κυρία στοιχεία τής άνα- 
τροφής τών ήμετέρων προγόνων. Τοσοΰτο δε είναι 
άληθές ότι τά τρία ταΰτα μέσα συντελοΰσιν είς τήν 
άνάπτυξιν ένδ; έθνου;, ό’ίον έν τή λαμπρά άρχαιότητι 

τών ήμετέρων προγόνων εύρίσκομεν τού; μεγαλειτέ- 
ρους άνδρας όσους ποτέ παρήγαγεν ή γήινος σφαϊρα 
καθ’όλα; τάς διευθύνσεις, είς όλα; τάς τέχνας καϊ 
έπιστήμα;. οσα; ποτέ προήγαγε καϊ έτελειοποίησεν 
ή άνθρώπινος διάνοια. Οί άνδρες έκεϊνοι έθεσαν τάς 
βάσεις τών τεχνών καϊ έπιστημών, καϊ εις τοιοΰτον 
έφθασαν βαθμόν άναπτύξεως, ώστε ό σημερινό; πολιτι
σμό; μεθ’ ό’λην τήν τελειοποίησιν τών μέσων αύτοΰ 
εί; πολλά εΐσέτι δέν ήδυνήθη νά τούς ύπερβή. Καϊ 
έν τούτοις οί άνδρες έκεϊνοι άνετράφησαν έν τή γραμ
ματική. μουσική καϊ γυμναστική. Τοιαΰτά είσι τά 
άποτελέσματα τών τριών τούτων μεγάλων τροφών. 
Οί άρχαϊοι κατενόησαν καϊ έφερον είς πράξιν διά 
τή; γυμναστικής τδ νοΰ; υγιή; έν ύγιεϊ σώμα-

σματα τής τοιαύτης άσκήσεως ύπήρξαν ή ύπδ τών 
Ρωμαίων κατάκτησι; όλου σχεδόν τοΰ τότε γνωστού 
κόσμου, καϊ ή τάσις πρός έκπολίτισιν αύτοΰ ύπδ τήν 

προστασίαν τοΰ ρωμαϊκού δικαίου.
Έν τώ μεσαίωνι, ό’πως πασα τέχνη καϊ έπιστήμη 

έπνίγετο έν τή άτμοσφαίρα τοΰ βαρβαρισμοΰ, ού'τω 
καϊ ή γυμναστική έξηφανίσθη ε’κ τοΰ κοινωνικού 
δρίζοντος καϊ τάς σπουδαίας αύτής έπιδράσεις έπϊ 

τή; κοινωνίας άναποφευκτους έσχεν.
Έν τώ μέσω αϊώνι ή άναγέννησις τών τε

χνών καϊ έπιστημών προσεκάλεσε καϊ πάλιν έκ τοΰ 
αιωνίου τάφου αύτής τήν γυμναστικήν, καϊ άπέ- 
δωκεν αύτή κατά δίκαιον λόγον τήν άνήκουσαν έν 
τή κοινωνία θέσιν. Ούδεμίαν πόλιν ούδέ πολίχνιον, 
ούδεμίαν κώαην άπαντα τις σήμερον έν τώ πεπολιτι- 
σμε'νω κόσμω άνευ γυμναστηρίου. Τοσαύτην δέ σπου- 
δαιότητα ή σημερινή κοινωνία τή γυμναστική κατά 
δίκαιον άπένειμεν, ώστε έν Γερμανία κατά τήν σύ- 
στασιν σχολή; πρώτον πάντων λαμβάνεται πρόνοια 
περϊ γυμναστικής. Σοφό; δέ τις Γερμανός, έξετάζων 
τάς αιτίας, δι’άς οί Γερμανοί τά; γαλλικά; στρατιάς 
κατετρόπωσαν, ώ; πρώτην καϊ κυρίαν αιτίαν εύρί- 

σκει πήν μεγαλειτέραν καλλιέργειαν τής γυμναστι
κής παρά τοΐς Γερμανοί; ή παρά τοΐς Γάλλοις. Καϊ 
πράγματι δ έν τή παιδική αύτοΰ ηλικία έξασκηθεϊς 
στρατιώτης καθίσταται ^ωμαλέος καϊ ευκίνητος καϊ 
δύναται ευκολώτερον νά ύποφέρη τάς στερήσεις καϊ 

τάς κακουχίας, τούς πόνους καϊ τούς κινδύνους.
Έν πή ή'αετώα έλληνική κοινωνία τδ ζήτημα 

τής γυμναστικής παρημελήθη καϊ παραμελεΤται 
σχεδόν καθ’δλοκληρίαν, διά τοΰτο δέ καϊ έν τα~ς 
διάφοροι; τάξεσιν αύτής ευρίσκει τι; καχεκτικούς 
πολλω πλείονας, ή ίσους ήθελεν εύρέϊ μεταςύ τών 
περϊ πήν γυμναστικήν καταγινομένων λαών, μεθ’δλα 
τά προτερήματα τοΰ κλίματος, ατινα ή ήμετέρα 

πατρϊς παρέχει ήμϊν.
Έξετάσωμεν ήδη έπιστημονικώς έν δλίγοις πώς 

ή γυμναστική κατορθοϊ νά διατηρή τόν άνθρωπον 
εύρωστον καϊ ύγιά, νά πρυφυλάσση αύτόν κατά τών 
ένδεχομε'νων άσθενειών καϊ νά άναζωογονή καϊ μετα- 
βάλη οΐονε'ι τόν καχεκτικόν καϊ άδύνατον.

'Π γυμναστική είναι τέχνη κινήσεων, δι’ών τό 
μέν υγιές σώμα διατηρείται άείποτε άκμοϊον καϊ 

ρωμαλέον καϊ κατά ενδεχομένων άσθενειών προφυ- 
λάσσεται, τδ δέ ασθενές καϊ καχεκτικόν εύρωστον 
καϊ ρωμαλέον. Παραλείποντες τάς διαιρέσεις, είς ας 

| δύναται νά ύποδιαιρεθή ή γυμναστική έν γένει, πα- 
| ρατηροΰμεν, οτι βάσις έφ’ ής ή γυμναστική στηρί

τι. Αύ’τη ή λύσις τοΰ μεγάλου τούτου προβλήματος. 
Πώς δέ τοΰτο δύναται νά κατορθωθή, θέλομεν έν 
δλίγοις εξετάσει κατωτέρω. ΊΙ έλληνική εξαίσια 
καλλονή καϊ συμμετρία, άφ’ών οί καλλιτέχναι τή; 
άρχαιότητο; τά άθάνατα αύτών έργα έπλασαν, βά- 
σιν είχον τήν γυμναστικήν. ΊΙ άνάπτυξι; τή; διά
νοιας τής έλληνικής άρχαιότητο;, ήν βλέπομεν εί- 
κονιζομένην έν τοϊ; άθανάτοις συγγράμμασι τών ήμε
τέρων προγόνων, είναι άπόρβοια τής γυμναστική; 
ιδίως, συνδεόμενη; μετά τής γραμματικής. Τοσοΰτο 
δέ οί άρχαϊοι έξετίμων καϊ έπεμελοΰντο περϊ τήν γυ
μναστικήν,'ώστε, ένώ ή γραμματική καϊ ή μουσική 

μέχρις «ορισμένης τινδς ήλικίας έπαυον νά διδάσκων- 
ται, ή γυμναστική καϊ μόνη παρετείνετο πολύ βρα- 
δύτερον μέχρι τοΰ τεσσαρακοστού καϊ πεντηκοστού 
έτους. Ή σύστασις τών ‘Ολυμπιακών άγώνων καϊ ό 
άθάνατος κλάδο; τής δάφνης, ατινα οί όλυμπιονίκαι 
άπελάμβανον, δειχνόουσι τδν βαθμόν τής έκτιμήσεως 
εΐ; ίν ή άρχαιότης άνεβίβασε τήν γυμναστικήν. Είς 
τούς όλυμπιονίκας, έπανερχομένου; εις τάς εαυτών 
πατρίδας, οί συμπατριώται αύτών κατέρριπτον τά 
τείχη καϊ έπϊ τών έρειπίων τών τειχών αύτοΰ; ύπε- 
δέχοντο, διότι πόλις, τοιαΰτα τέκνα έχουσα, δέν έχει 
άνάγκην τειχών καϊ επάλξεων. ΊΙ στρατιωτική δόξα 
τής Λακεδαίμονος καϊ τών Αθηνών, ή πέραν 
τοΰ 'Ινδού καϊ τοΰ Γάγγου διά τών μακεδονικών ό'
πλων έπεκταθεϊσα έλληνική έπιρροή ύπήρξεν άπο- 
τέλεσμα μακρας καϊ τελειοποιημένη; στρατιωτικής 
γυμναστικής, ής ούκ άνευ οί στρατιώται τοΰ ένδοξου 
τή; άρχαιότητο; στρατηγοΰ δέν ήθελον δυνηθή ποτέ 
τάς μακράς καϊ έκτεταμένα; στρατιωτικά; πορείας, 
μεστά; άπειραρίθμων κινδύνων καϊ τεραστίων, νά 
δπομείνωσιν. Ούχ ήττον δέ καϊ ή κατάβασις τών 
Μυρίων, τδ έπικινδυνωδέστατον τοΰτο στρατιωτικόν 
έργον, διά μέσου άγριων λαών, τραχέων καϊ άποτό- 
τόμων δρέων δύναται νά θεωρηθή ώ; άποτέλεσμα 
γυμναστικής, δι’ ής οί στρατιώται τοΰ Ξενοφώντο; 
ένισχυθε'ντες τά άνυπέρβλητα εμπόδια ύπερέβησαν 
καϊ εί; τάς πατρίδας αύτών έπέστρεψάν. Τοιαύτη 

τής γυμναστικής ή Οέσις μεταξύ τών ήμετέρων προ
γόνων καϊ τοιαΰτα τά άποτελέσματα αύτής. ί Μεταβώμεν ήδη είς τού; διαδεχθέντα; τού; Έλ
ληνα; Ρωμαίου;. Τήν γυμναστικήν έΟεώοουν καϊ αυ
τοί ε’κ τών ών ούκ άνευ διά πήν άνατροφήν τών τέ
κνων των. Έκάστη πόλι; καϊ πολίχνιον άναλόγως 
τοΰ πληθυσμού είχε γυμναστήρια καϊ γυμνασιάρχες, 
ώς καϊ έν τή έλληνική γή, έν οϊς οί νέοι εισερχόμε
νοι τήν άνατροφήν αύτών έλάμβανον. Τά άποτελέ

1
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ζεται είναι αί σωματικοί κινήσεις, αΐτινες σκοπόν 
έχουσι την διατήρησιν τοϋ ύγιοΰς σώματος ακμαίου 
κα'ι την μετατροπήν τοΰ αδυνάτου κα'ι καχεκτικοΰ 
είς εΰρωστον καί ^ωμαλέον. Τά όργανα, δι’ ών έκτε- 
λοϋνται αί σωματικοί κινήσεις είναι, τδ μυϊκόν, 
τδ νευρικδν καί τδ δστέϊνον σύστημα, έξ ών τδ 
μέν πρώτον είναι τδ οργανον ε'ν ώ ή κίνησις γίνεται, 
τδ δέ δεύτερον έξ ο5 ή κίνησις εκλύεται, τδ τρίτον 
είναι τδ κινούμενου χρησιμεΰον συγχρόνως καί ώς 

μοχλός τής κινήσεως.
’Εξετάσωμεν ε’ν πρώτοις τί έστι κίνησις, ύπδ 

ποιους νόμους αύ'τη έν τή θύσει γίνεται, τινες οί μΰς 
καί τά νεΰρα, δι’ών ή κίνησις παράγεται, καί έπί 
τέλους πώς διά ταύτης ή υγεία καί εύρωστία έν τώ 
σώματι άποκαθίστανται.

Κίνησις ονομάζεται έν τή φύσει ή μεταβολή τύ

που αντικειμένου τινδς, καί τδ μέν παράγον τήν 
κίνησιν ονομάζεται δύναμις, τδ δέ διάστημα, δ'περ 
διανύει τδ κινητόν, τδ αποτέλεσμα ώρισμένης τινδς 
δυνάμεως. Πρδς παραγωγήν κινήσεως τίνος λοιπδν 
άπαιτεΤται ύλη καί δύναμις. Τά δύο ταΰτα στοι- 
χεϊα, έξ ών καί δι’ών καί μόνων πληροΰται, πλάσ- 
σεται καί παρίσταται ή φύσις κατά δύο διαφόρους 
διευθύνσεις, ώς οργανική καί ανόργανος, άπαντώμεν 
ένταΰθα. Καί ή μέν ύλη άποτελεΤται έκ πολλών 
στοιχείων αναλλοίωτων κατά τε τδ ποσδν καί τδ 
ποιον, περί τής ύπάρξεως τών όποιων δυνάμεθα νά 
βεβαιωθώμεν διά μιας ή καί περισσοτέρων αισθήσεων, 
αί δέ έν τή ύλη ένασκοΰσαι δυνάμεις, αΰταί μέν , 
καθ’ έαυτάς δέν ύποπίπτουσιν εις τάς ήμετέρας αί- 1 
σβήσεις ή διά τών αποτελεσμάτων αΰτών, καί κατά 
μέν ποσδν καί ποιδν είναι μεταβλητοί, καθ’δ'σον δύ- 
ναμίς τις δύναται νά μεταβληθή εις έτέραν τινά δύ- 
ναμιν, ώς παραδείγματος χάριν ή Θερμότης εις ηλε
κτρισμόν, κατά δέ τήν μορφήν εύρίσκονται έν ένερ
γεία ή έν στάσει μέχρις ου εξωτερική τις έπίδρασις 
έπενεργήση έπί ταύτας. Τά δύο ταΰτα στοιχίϊα 
κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους ύπδ πολλάς 
καί διαφόρους περιστάσεις πρδς άλληλα συμπλεκόμενα 
καί συνδεόμενα άπετέλεσαν και άποτελοΰσι τδ πολυ
ποίκιλαν τής δργανικής καί άνοργάνου ταύτης φύσεως. 
Καί έν τώ ήμετέρω λοιπδν σώματι πρδς παραγωγήν 
κινήσεως άπαιτέϊται δύναμις έν ένεργεία ή έν στάσει 
καί εξωτερική τις έπίδρασις πρδς ένε'ργειαν τής έν τή 
δεύτερα μορφή εύρισκομένης δυνάμεως.

’Οποία ή δύναμις αύτη. πώς καί ποΰ παράγεται 
καί έν ένεργεία τίθεται, έξετάσιομεν ήδη λεπτομε-

“Οπως τοΰτο καλλίτερου κατανοήσωμευ, άνάγκη 
νά εξετάσωμεν τά όργανα έν οϊς καί δι’ ών ή δύναμις 
αύτη παράγεται, άτινά είσιν, ώς προείπομεν, ο; 

μΰς καί τδ νευρικόν κεντρικόν καί περιφερικόν σύ
στημα.

Ή άνατομία καί ή φυσιολογία δνομάζει τά σώ
ματα έκεϊνα τοΰ σώματος μΰς, άτινα είς δύο στερεά 
σημέϊα, τά δστα ώς έπί τδ πλεϊστον έκφυόμενα καί 
καταφυόμενα διά τής συστολής καί διαστολής αΰτών 
τά δύο ταΰτα σημέϊα πρδς άλληλα πλησιάζουσιν είτε 
άπομακρύνουσι. Καί τδ μέν σχήμα σφονδυλοειδές 
ώς έπί τδ πολύ καί τδ χρώμα έρυθρδν έχουσιν, 

αποτελούνται δέ έκ μικροτάτων μυϊκών ΐνών, 
αΐτινες μικροσκοπικώς έξεταζόμεναι συνίστανται 
έξ ένδς υμενώδους περιβλήματος καί περιέχουσιν 
ύγρόν τι διαυγές έντδς τοΰ όποιου έναλλάξ δίσκοι δια- 
φανεϊς καί άδιαφανεϊς ύπέρ άλλήλους κείμενοι έπι- 
πλέουσιν. Ή μεταβολή τοΰ διαφανούς τούτου ύγροΰ 
είς στερεόν σώμα συνεπάγει έλάττωσιν τοΰ όγκου 
αύτοΰ, δι’ου ή μυϊκή αύτη 1ς βραχυνομένη τούς δνο- 
μασθέντας δίσκους πλησιάζει είτε άπομακρύνει. Ιδού 
ή έξήγησις μυός τίνος έν ένεργεία τιθεμένου καί δ 
μηχανισμός, δι’ου παράγεται κίνησίς τις.

Ή έξωτερική έπίδρασις, δι’ ής ή μεταβολή τής 
καταστάσεως τοΰ ύγροΰ τούτου παράγεται, έχει ώς 
αφετηρίαν εμμέσως μέν τδ κεντρικόν, άμέσως δέ τδ 
περιφερικόν νευρικόν σύστημα. Καί έν μέν τώ κεν
τρικοί νευρικω συστήματι δεά τής τών αισθήσεων 
έπενεργείας ώς έπί τδ πλεϊστον έξεγείρεται δύναμις 
τις, θε'λησις επονομαζόμενη, ήτις διά τών περιφερι
κών χορδών εις τάς μυϊκός ΐνας μεταφερθεϊσα τήν

ι μεταβολήν τοΰ ύγροΰ είς στερεόν συνεπιφε'ρει. *Λν  ή 
I δύναμις αύτη παράγεται διά χημικής τίνος άποσυν- 
θέσεως τών έν τώ νευρικώ συστήματι ευρισκόμενων 

| λευκωματωδών οΰσιών, ή ήναι απλή τις κίνησις τών 

μορίων τούτων, ήτις παράγει τήν έν τοϊς μυσί 

προμνημονευθεϊσαν μεταβολήν, άγνωστον είσέτι οια- 
τελεϊ. Βέβαιον είναι δ'τι ή επιστήμη διά τών με'σων 
δι’ών σήμερον έργάζεται, ούδεμίαν μεταβολήν, ούτε 
χημικήν οίτε φυσικήν ήδυνήθη νά άνακαλύψη.

’Επειδή δέ δ λόγος ένταΰθα περί νεύρων, πρδς 
καθαρωτέραν έξήγησιν τών άνω λεχθε'ντων, δίκαιον 
είναι νά άναφε'ρωμεν ολίγα τινά άφορώντα τήν κατα
σκευήν αΰτοΰ. Τδ νευρικόν σύστημα διαιρείται εις 
κεντρικόν, τδν εγκέφαλον μετά τοΰ νωτιαίου μυελού 
καί τών εκατέρωθεν τής σπονδυλικής στήλης εύρισκο- 
με'νων συμπαθητικών γαγγλίων, καί είς περιφερικόν, 
τά άπανταχοΰ τοΰ σώματος ευρισκόμενα νεΰρα, άτινα

σμάτων, άτινα ή παραγομε'νη Οερμότης έπί τοΰ ορ

γανισμού έχει.
’Αποτέλεσμα τής μερικής Οερμότητος είναι ή γε

νική, ήτις διπλήν έν τώ όργανισμώ ένε'ργειαν έχει, 
τήν εΰρυνσιν τών τριχοειδών άγγείων. δι’ών ή τοΰ 
αί'ματος καί επομένως δευτερογενώς καί ή τής καρ
δίας κίνησις ταχυτέρα γίγνεται καί επομένως τά αΰ- 
τά άποτελέσματα έπι τοΰ δργανισμοΰ έπιφέρει, καί 
ή αΰξησις τής άποσυνθέσεως καί δξειδώσεως τών έν 
τώ όργανισμώ εύρισκομένων καυστικών καί θρεπτικών 
ύλών, αΐτινες καί πάλιν διά τών διά τοΰ αί'ματος 
προσφερομένων ύλών άντικαθίστανται καί έπαυξά- 

νουσι.
Μεγαλειτέρα θεωρητική άνάπτυξις τών διά τής 

γυμναστικής άπορρεουσών ωφελειών ήθελεν ύπερβή 
τά όρια τής όμιλίας ταύτης, ήτις σκοπόν κυρίως 
έχει τήν πρακτικήν ωφέλειαν αΰτής. Διδ καί μετα
βαίνω είς ύγιεινά τινα παραγγέλματα, ων οΰκ άνευ 
τά άποτελέσματα τής γυμναστικής εις τδ αντίθετον 
άκρον, δηλαδή είς τήν καταστροφήν καί βλάβην τοΰ 

δργανισμοΰ, μεταπίπτουσι.
Πρώτον. — Ή γυμναστΐίή πρέπει νά γίνηται 

άπαξ τής ήμέρας. πρωίαν ή εσπέρας, κενού όντος 
τοΰ στομάχου. Ή εσπερινή ώρα διά τούς πολυασχό- 
λους καί άκινήτους είναι προτιμότερα, καθόσον μετά 
τήν γυμναστικήν δύναται νά άναπαυθη τις άρκούν
τως. όπως ή έκ τής γυμναστικής παραχθεϊσα κό- 
πωσις διαλυθή καθ'ολοκληρίαν, ένώ κατά τδ διά
στημα τής ήμέρας ασχολούμενος τις είς τδ έργον αΰ
τοΰ δυσκόλως τήν έκ τής γυμναστικής προερχομένην 
κίνησιν άποσοβεϊ, διά δε τούς καθεστηκυϊαν ζωήν 

< διάγοντας είναι άδιάφορος ή έκλογή τής πρωινής 

1 ή τής εσπερινής ώρας.
Δεύτερον.—Ή διάρκεια τής γυμναστικής ένδς έ

κάστου άτόμου έξαρταται έκ τής τάξεως, τής ηλι
κίας, τοΰ γένους καί τής σωματικής καταστάσεως. 
Ώς γενικός κανών δύναται νά θεωρηθη, οτι εΰθύς 
μετά τήν κόπωσιν πρέπει τις νά παύη τάς γυμνα

στικός άσκήσεις.
Τρίτον. — ΊΙ γύμνασις δεν πρέπει νά περιορίζηται 

εις τδ σύστημα τών μυών τών άνω ή κάτω άκρων, 
άλλ’ άναλόγως έφ’ όλου τοΰ μυϊκού συστήματος.

Τέταρτον.—’Ολίγον μετά τήν γυμναστικήν πρέ
πει νά λαμβάνη τις τήν άπαιτουμένην ποσότητα 
άζωτούχου, σακχαρώδους καί λευκοματώδους οΰσίας, 
3πως άναπληρώση τάς διά τής γυμναστικής άπολε- 

σθείσας ταύτας οΰσίας καί τήν ισορροπίαν τών δυ
νάμεων αΰτοΰ διατηρη. ΊΙ μετρία χρήσις τών άνω

υποδιαιρούνται είς τρεϊς μεγάλας τάξεις, εις τά συμ
παθητικά. κινητικά καί αισθητικά. Καί ή μέν κα
τασκευή τών κέντρων τοΰ νευρικού συστήματος συνί- 
σταται έκ κυττάρων, έχόντων μίαν ή καί περισ- 
σοτέρας έξοχος, πρδς άλλήλας διά νευρικών ΐνών συν
δεόμενος, τδ δέ περιφερικόν σύστημα άρχήν μέν 
λαμβάνει έκ τών ΐνών τούτων, συνίσταται δέ έξ ΐνών 
νευρικών, ών τά συστατικά εΐσι κυλινδρική τις μεμ
βράνη διαφανής, περιλαμβάνουσα ύγρόν τι διαφανές, 
έν μέσω τοΰ δποίου κεϊται εϊς άξων. Καί τά μέν 
αισθητικά νεΰρα”καταλήγουσιν εϊς τά όργανα τών 
διαφόρων αισθήσεων, τά δέ κινητικά εις τούς μΰς, 
οΰδεμία βμως διαφορά ύπάρχει μεταξύ τών πρώτων 
καί τών τελευταίων, όσον άφορϊ τήν μικροσκοπικήν 
αΰτών κατασκευήν κατά τάς τελευταίας διακλαδώσεις. 

Ήδη δέ εξετάσωμεν ποίας τινδς φύσεως τυγχάνει 
ή έκτδς τής μυϊκής ίνδς παραγομε'νη δύναμις καί 
τίνα τά άποτελέσματα τκύτης. έκ χημικής άπο- 
συνθέσεως τοΰ ε’ν τή μυϊκή ίνί εύρισκομένου ύγροΰ. 
Κίνησις, Οερμότης καί ήλεκτρισμός εΐσι τά αποτε
λέσματα τής χημικής ταύτης άποσυνθέσεως, άτινα 
τοσαύτην έπίδρασιν έχουσιν έπί τοΰ οργανισμού, ώστε 
άποτελέσματα τούτων είναι ή ύγεία καί εύρωστία 

τοΰ σώματος, καί ιδού πώς.
Αί μυϊκαί ίνες έν καταστάσει ένεργείας βραχύτε

ρα! κατά μήκος καί δγκωδέστεραι κατά πλάτος γι- 
νόμεναι, ένεργοΰσιν έπί τών πέριξ αΰτών εύρισκομένων 
τριχοειδών άγγείων, διά τής κινήσεως, ήν έπ’αΰτών 
έπιφέρουσιν ούτως, ώστε ή ταχύτης τοΰ έν αύτοϊς 
περιεχομένου αίματος αΰξάνει. Αποτέλεσμα τής το
πικής ταύτης αιτίας είναι ή ταχυτέρα κίνησις τής 
καρδίας, ήτις πληροΰται καί αναγκάζει νά έκπέμπη 
τδ αϊμα ταχύτερον πρδς τήν περιφέρειαν, έξ ου ή
μεγαλειτέρα ζωτικότης τών διαφόρων δργάνων καί ή ι 

έπίτασις τής φυσιολογικής αΰτών ένεργείας πηγάζει. | 
Καί δ μέν εγκέφαλος έν τώ αΰτώ χρονικοί διαστή- 
ματι περισσότερόν ποσότητα αί'ματος ή κατά τάς 
συνήθης περιστάσεις λαμβάνων, άναζωογονεϊται, τρέ

φεται καί αΰξάνει, τοΰ δε στομάχου καί τών έντερ·.- 
κών ύγρών ή έκρισις ταχυτέρα γίνεται, επομένως δέ 

καί ή πέψις εΰκολωτέρα οί μΰς καί τά δστα ένδυνα- 

μοΰνται καί αΰξάνουσι, καθ’όσον έν τώ αΰτώ χρονι- 
νικώ διαστήματι ή ποσότης τής εϊς ταύτα προσ- 
ρεουσών θρεπτικών οΰσιών αΰξάνει κατά τήν ποσό

τητα. Ταΰτα τά άποτελέσματα, άτινα έν τώ οργανι
σμοί γεννώνται μόνα έκ τής μηχανικής ταύτης αι
τίας- έλθωμεν ήδη εις τήν έξέτασιν τών άποτεελ-
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μετά την γυμναστικήν είναι απολύτως αναγκαία, 
καθόσον την έκ της κοπώσεως προελθοΰσαν έλάτ- 
τωσιν των παλμών τής καρδία; και· πάλιν εις τήν 
φυσιολογικήν αύτής θέσιν επαναφέρει. -

Ουτοι έν συνόλω οί διά τήν γυμναστικήν υγιεινοί κα
νόνες. Εύχόλως δ’έννοεϊται οτι χατάχρησι; ή άνεπαρ- 
κής χρήσις των άνω μνημονευθε'ντων κανόνων τάς αναγ
καίας αύτής συνεπείας έπ'ι τοΰ οργανισμού επιφέρει.

ΊΙ γυμναστική πλήρους όντος του στομάχου γινο 
μένη δύναται νά έπιφέρτ, πρδ πάντων δυσπεψίαν κα'ι 
τά έκ ταύτης προκύπτοντα αποτελέσματα- ίσχνότη - 
τα τοΰ σώματος, ώς μή αρκούντως τρεφόμενου. ΊΙ 
έξακολούθησις τής γυμναστικής μετά τήν έπελθοΰσαν 
ηδη κοπωσιν, άφαιρέϊ έκ τών δυνάμεων τοΰ σώμα
τος πλείω ή όσον δύναται τις διά τής άναπαύσεως 
και τής τροφής νά προσκτήσηται. Τούναντίον δέ τδ 
σώμα ύπερτροφέϊ κα'ι λιπαρόν καθίσταται, όταν ή 
γυμναστική γίνεται άνεπαρκώς. Ό περιορισμός τής 
γυμναστικής άσκήσεως έπ'ι 'ενδς κα'ι μόνου συστήμα
τος τών μυών βλάπτει κα'ι παρεμποδίζει τήν άνά- 
λογον άνάπτυξιν τοΰ σώματος, διά δέ τής άνεπαρ- 
κοΰς τροφής αδύνατε" τδ σώμα,, ένώ διά τής υπέρ
μετρου λιπαρόν και μαλθακόν καθίσταται.

Τήν ωφέλειαν τής γυμναστικής ύπδ τούς άνω 
δρισθέντα; υγιεινούς κανόνας αρκούντως ήδη κατα- 
οείξας, πέποιθα οτι οί δυνάμενοι θέλουσι καταφύγει 
εις τήν βοήθειαν τής ώφελιμωτάτης ταύτης τέχνης 
κα'ι τούς έξ αύτής καρπούς, δηλαδή τήν ύγείαν κα'ι 
τήν εύρωστίαν του σώματος ώς δώρα αειθαλή έκ 
ταύτης άποκομίσωσιν .

Α ΝΑΛΕΚΤΑ.
ΤΟ ΦβΧΟΓΡΛΦΟ.ν.—Οί άκούσαντες λειτουργούν 

τδ όργανον τοΰτο ήδυνήθησαν κάλλιστα νά κατίδω- 
σι πώς ή άντήχησις τών διά τοΰ οργάνου τουτου δι
δόμενων ήχων ητοάνισος. ’Ενώ τινεςτών ήχων τού
των παράγονται μετά υ,εγίστης εύκρινείας, άλλ,οι δια
βιβάζονται τοσοΰτον υποκώφως κα'ι συγκεχυμένως ώστε 
μόλις καταληπτοί άποβαίνουσιν. Τοΰτο συμβαίνει ι
δία έν τώ συμφώνω s και έν μέρει έν τώ φωνήεντι 
ΐ, δσάκις τουλάχιστον εύρίσκεται μετά τοΰ s. Λέ
ξεις έν αΤς τά δύο ταϋτα στοιχεία συνημμένα τυγ- 
χάνουσιν, ώς Mississipes, συγχύζονται καθ’δλοκλη- 
ρίαν, ώστε μόλις ν’άκούση κα'ι νά έννοήση τις αύτά; 
δύναται. Τουναντίον τδ αύτδ φωνήεν a, ακούεται εύ- 
κρινώς έν λέξεσιν άνευ s, ώς patrie. Τά βαρύφθογγα 
σύμφωνα I κα'ι ρ διαβιβάζονται μεθ'ίκανής ευκρίνειας, 
αί δ" έκ τούτων άποτελούμεναι λέξεις κατανοοΰνται 
πληρέστατα.

Ουτω τά όρια τής φωνογραφικής γλώσσης είναι 
αρκούντως περιωρισμένα- ταχέως ακούονται - λέξεις 
μόλις απαγγελλόμενα;. άλλ’ αρκεί πρδς τοΰτο νά 
λεχθωσιν έν τ<3 δργάνω- άλλά τδ πραγμα άποβαίνει 

στερον έτι έάν δέν υπάρχωσιν έν τώ vol. Έν 
κεφαλαίω ό τόνος τοΰ ήχου διαβιβάζεται λίαν άτελώς.

Έν δέ τή μουσική, υπάρχει έτερον πρόσκομμα. 
Ι'νωστδν ότι τδ ύψος τοΰ τόνου έξαρτάται έκ τοΰ 

άριθμοΰ τών έν δευτερολέπτω δονήσεων. Έάν λοιπδν 
έν οεδομένω χρόνιο ή εις τδ φωνόγραφον έφαρμοζομένη 
κίνησις είναι ταχύτερα ή βραδύτερα τοΰ τονισμού 
του αρχικού μελωδήματος, και ό τόνος είναι ύψηλό- 
τερος ή άσθενέστερος- τδ φωνόγραφον αρα φδει έσφαλ- 
μένως. Ώρολογικδς έπομενως μηχανισμός είναι δ 
πρώτιστος ορος μουσικοΰ φωνογράφου πρδς ακοήν τής 
μουσικής αύτυΰ. Ί’πδ τούς όρους’ τούτους δέν ύπάρ · 
χει άνάγκη προσοχής πρδς διηνεκή διατήρησιν τών 
ήχων τής φωνής άοιδοΰ τοΰ συρμοΰ.

Πράγματι οί μοναδικοί ήχοι μεταβιβάζονται αρ
κούντως καλώς. ’Αλλ’δ τόνος τοΰ ήχου πολλω δλι- 
γώτερον ισχυρό; έστιν ή δ πρώτος απαγγελθείς. Αί 
μεθ’ όλης τής τών πνευμόνων ισχύος έκφερόμεναι 
φράσεις όμοιάζουσι πρδς τήν φωνήν βραγχνώδους.

Τδ φωνόγραφον δύναται άράγε νά μετιβιβάση μά
κρους λόγους; Οί θαυμαστοί καέ θιασωται τούτου 
θεωροΰσι τδ πράγμα δυνατόν έν τώ μέλλοντι. Αί με
ταλλικοί πλάκες, έχουσαι έπιφάνειαν 150—300 
χιλιαμέτρων, δύνανται νά πεοιλάβωσι 200 συλλαβάς 
τοΰθ'όπερ αρκεί άχρι τοΰ νΰν είς μεμονωμένος φράσεις.

Άλλ’, ώς ευρωπαϊκή τις έφημερ'ις λέγει, μέγα 
υπάρχει χάσμα μέχρι τοΰ δυνατοΰ τής χαράξεως τεσ · 
σαρακοντακισχιλιων λέξεων έπ'ι φύλλων πεπιεσμένου 
κασσιτέρου, άπερ ήδύναντο ούτω νά περιλάβωσι τήν 
ύλην βιβλίου, όπερ δ συγγραφεύ; αύτοΰ ούδεμίαν θά 
είχεν άνάγκην νά γράψη, πολλω δέ μάλλον νά εκτύ
πωση,θα ηρκέϊτο δέ μονον δμιλών έν τω έσωτερικω 
τοΰ φωνογράφου. Τοΰτο Οά έδημιουργει είς την τυπο
γραφίαν κα'ι τούς βιβλιοπώλας ,όλως καινοφανή έντώ 
μέλλοντι κατάστασιν, κα'ι θά έπανήγεν είς τήν 
έποχήν τών Ασσυριών κα'ι Βαβυλωνίων, ότε τά εθνι
κά χρονικά έχαράσσοντο έπ'ι οπτών πλίνθων, έπι- 
σωρευομένων έντδς αποθηκών, αι'τινες ώς βιβλιοθήκαι 
έχρησιμευον.

Έν πάση περιπτώσει ή τελευταία αυτή επινόη
σες είναι όνειρον φιλάρεσκου φαντασίας. Διατείνονται 
μάλιστα ότι διά τοΰ συστήματος, "Εδισον, ούδεμία 
άνάγκη γραφής τών λέξεων, απλή δέ μόνον απαγ
γελία τούτων έν τώ φωνογράφω άρκέί- δ ήχος θά 
χαράσσηται έν έν'ι τών φύλλων τσΰ ρηθέντος πεπιε
σμένου κασσιτέρου, τδ δέ φύλλον τοΰτο είς άκρον λε
πτότατου θά έσωκλείηται έντδς φακέλλου, ώς είς τάς 
συνήθεις έπιστολάς, κα'ι διά τοΰ φωνογράφου θά λαμ- 
βάνωμεν γραφήν ούχ'ι ψύχραν κα'ι άψυχον, άλλά θά 
ακούωμεν αύτδν τοΰτον τδν ήχον τής φωνής τοΰ 
λαλοΰντος. Άλλά πρδς τοΰτο θά ήρκει τδ πρώτον 
νά έξευρεθή μέσον πρδς ευχερή έπανάθε-ιν τών με
ταλλικών πλακών, άποσυρθεισών άπαξ άπδ τοΰ ορ
γάνου .

Έπι τοΰ παρόντος αί θαυμάσιαι αυται έπινοή- 
σεις φαίνονται ότι μέλλουσι νά περιορισθώσιν είς την 
κατασκευήν λαλουσών πλαγγώνων, Ισως δέ καί ώρο- 
λογίων, άπερ δέν θά έσήμαινον πλέον τά; ωροκ, άλλά 
θά άνήγγελλον κα'ι θά έδείνυον ύψηλοφώνως αύτάς.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


