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ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΙΙΡΟΣΟΑΑΧ ΤΟΥ ΚΛΙΙΡΟΥ.

(Συνεχεία- ιοε άριθ. 46). ·
"Εχοντες,ώς ε'ντοϊςέμπροσβενέδείχΟη. έξιδιασμένην 

χα'ι πατρικήν μέριμναν καϊ φροντίδα ύπερ τών απαν
ταχού Χριστιανών οί Απόστολοι εικότως ώνόμαζον 
τούτους · τέκνα αυτών έν Κυριω αγαπητά» κα'ι 
έδήλουν ότι διά τοΰτο εκέκτηντο έν τοϊς πιστο~ς καϊ 
πατρικά δικαιώματα, άτινα οϊ πιστοί ύπεχρεοΰντο 
νά άναγνωριζωσι καϊ επομένως νά ε'κπληρώσιν, Έκ 
τούτων δρμώμενος δ Απόστολος Παΰλος τδ προτερον 
αύτοπροαιρέτως γινόμενον ύπδ τών πιστών, ήτοι 
τά προσφερόμενα καϊ χορηγούμενα χρήματα η πράγ
ματα διδάσκει έναργώς, ότι είναι δφειλόμενον ύπδ 
τών πιστών καθήκον καϊ χρέος, διότι, ώς αποδει- 
κνύει αύτοϊς, ούδείς ποτέ στρατεύεται ϊδίοις δ-ΐωνίοις, 
ούδε'ις φυτεύει αμπελώνα καϊ έκ τοΰ καρποΰ αύτοΰ 
ούκ έσδίει, ώς καϊ ούδεϊς ποιμαίνει ποίμνην καϊ 
έκ τοΰ γάλακτος τής ποίμνης ούκ έσΟίει. Έπι- 
τείνων δέ τήν άπόδειξιν ταύτην επιφέρει- «Ούκ 
οϊδχτε, δ'τι οί τά ιερά εργαζόμενοι έκ τοΰ ίεροΰ 
έσΟίουσιν, οί τώ θυσιαστήριο προ-εδρεύοντες τώ θυ
σιαστήριο» συμμερίζονται ; Ουτω καϊ ύ Κύριος διέ
ταξε τοϊς τδ Εύαγγέλιον καταγγέλλουσιν έκ τοΰ 
Ευαγγελίου ζήν» (.V ΚορινΟ. θ’, 7—15). Άλλά 
καϊ οί πιστοί απέναντι τής έγνωσμενης, καϊ πα
τρικής μερίμνης καϊ φροντίδος, τών άτρύτων κόπων 
καϊ μόχθων τών ’Αποστόλων, άπαντες, είναι βέβαιον, 
έφιλοτιμοΰντο νά έκπληρώσι τδ υϊικδν τοΰτο καθή
κον τής τών Αποστόλων καϊ πρεσβυτέρων διατροφής 
καϊ συντηρήσεως, συνεισφέροντες τδ κατ'αύτούς έπαρ- 
κώς. Συνεισεφερον δέ οί πιστοί, καϊ μάλιστα οί κατά 
διαφόρους τόπους διεσπαρμένοι καϊ παροικοΰντες, ού 
μόνονύπέρτώνΆποστόλωνκαϊτώνπρειβυτέρων άλλά 
καϊ ύπέρ άπατης τής έν Ιερουσαλήμ αδελφότητος, 
άποστελλοντες τάς προσόδους καϊ τάς χορηγίας 

ταύτας ή διά-'χειρδς τοΰ εαυτών Αποστόλου, ή δι’ άλ - 
λων πιστών άδελφών. Ό Απόστολος Παΰλος έν 
καιρω τών άποστολικών αύτοΰ περιοδειών έπισκε- 
πτομενος τάς διαφόρους ’Εκκλησίας, ού μόνον προέ- 
τρεπεν, άλλά καϊ προσέταττεν, ΐνα τακτικώς καδ’ 
έκάστην κυριακήν έκαστος τών πιστών κατατίΟησι 
παρ’ έαυτώ, ,Οησαυρίζων ό,τι αν εύοδώται καϊ προ- 
αιρήται, χρηματικήν δηλονότι ελεημοσύνην, ήν ύ 
’Απόστολος λόγιαν καλεϊ, ύπέρ τών άγίων, 
ύπέρ τών Αποστόλων δηλονότι, ύπέρ τών πρεσβυ
τέρων καϊ τών άλλων πιστών άδελφών τής 'Εκκλη
σίας τής Ιερουσαλήμ. Παραγγέλλων δέ, γράφει ταΰ- 
τα κατά λέξιν «Περϊ δέ τής λόγιας τής εις τούς 
αγίους, ώσπερ διέταξα ταΎς έκκλησίαις τής Γαλατίας, 
ούτω καϊ ύμέϊς ποιήσατε. Κατά μίαν σαββάτων 
έκαστος ύμών παρ’ έαυτώ τιύέτω, Οησαυρίζων ί,τι 

άν εύοδώται- ι'να μή, όταν έλθω, τότε λογίαι γί~ 
νωνται. "Οταν δέ παραγένωμαι, ους έάν δοκιμάσητε 
δι’ επιστολών, τούτους πέμψω απενεγκεϊν την χάριν 
ύμών εις Ιερουσαλήμ. Έάν δέ ή άξιον τοΰ κάμε 
πορεύεσΟαι, συν έμοϊ πορευσονται« (.V ΚορινΟ. ις-', 
1-6. πρβ. Πράξ. ιά, 29, 30. κδ', 17. Ρωμ. 
ιέ, 25. Β ΚορινΟ. ή, i. O', 1 — 5. Γαλάτ. 
β', 10).

Καϊ Ομως πάλιν αύτδς ό Οεορρήμων Παΰλος, 
μολονότι οί κόποι καϊ οί μόχθοι ώς καϊ ή ακριβέ- 
στάτη εκπλήρωσες τών άποστολικών καϊ ποιμαντο- 
ρικών αύτοΰ ύποχρεωσεων 
τών Έκκλησιών τοΰ Θεοΰ;

ύπέρ τών πιστών καϊ 
ων έπαξίως θεόθεν προΐ-

στατο, παρεϊχεν αύτώ πλήρες καϊ άδιάφιλονείκητον 
τδ δικαίωμα τοΰ διατρέφεσΟαι καϊ συντηρέϊσΟαι ύπ’ 
αύτών, μολονότι άπεδείκνυεν αύτοϊς, οτι τδ δικαίωμα 
τοΰτο κέκτηται αύτδς καϊ έξ αύτής τής φύ
σε ως τοΰ πράγματος ώς ’Απόστολος, διδά
σκαλος καϊ επίσκοπος αύτών, καϊ έ κ τ ώ ν πα

t

ραγγελμάτων τοΰ Μωσαϊκοΰ Νόμου, 
τοΰ άριστα περϊ τών ιερέων προνοήσαντος, καϊ έξ

»
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εντολής τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, οΰ/ ηττον 
όμως 'αύτδς δεν ήθελε νά έξασκήση οΓ έαυτδν τήν 
έξουσίαν κα'ι τδ διατροφή; κα'ι τής συντηρήσει,); αΰ
τοΰ δι.’- τή; προσεπιχορηγήσεω; νέσων και προσόδων 
άλλοτρίων (Α', Κορινθ. O', G —15 I·', βεσσαλ. 
γ', 9). «Έγώ δέ, λέγει κατ' έπανάληψιν, οΰδεν'ι 
έχρησάμην τούτων, (αυτή ΙΙροετιμα δέ μάλλον νά 
έργάζηται κα'ι νά μετέο/ηται έν πάση ευκαιρία τδ 
πρότερον αΰτοΰ έπάγγελμα, τδ τοΰ σκηνο· 
ποιου, νύκτα καί ημέραν, εκ δέ τών «ωφελημάτων 
κα' τών προσόδων τή; εργασία; ταύτη; νά διατρέφη 
κα'ι νά συντηρή οΰ μονον έαυτδν, άλλά κα'ι τους 
έαυτοΰ ακολούθους και σύνεργού; έν τώ Εΰαγγελίω 
τοΰ Χριστοΰ, παντάπασι μή έπιΟυμών νά παρενο- 
,χλήση ή νά έπιβαρύνη ποτέ τινα τών πιστών. 
«Αργυρίου ή χρυσίου ή ιματισμού ούδενδ; έπεΟύ- 
μητα», έλεγεν άποχαιρετών τοΰ; πρεσβυτέρου; τής 
εκκλησία; τώκ Έφεσίιον· « Λΰτο'ι δέ γίνώσκετε. δ'τι 
ταΐ; χρείαις κα'ι τοϊς ουσι μετ' έμοΰ ύπηρέτησαν 
αί χε7ρε; αυται» (Πράξ. κ', 33, 3'ι). Τά αΰτά 
ωσαύτως έγραφε προ; τοΰ; Θεσσαλονικέϊς. Μνημο
νεύετε, άδελ-φο'ι, τδν κόπον ήμών κα'ι τδν μόχθον. 
Νυκτδς γάρ κα'ι ήμερα; εργαζόμενοι πρδ; τδ μή έπι· 
βαρήσαί τινα ύμών, «κηρύξαμε/ εΐ; υμάς τδ Εΰαγ- 
γέλιον τοΰ θεοΰ» (Α', β, 9). Κα'ι πάλιν. «Λΰτο'ι 
γάρ οίδατε πώς δει μιμε'σύαι ήμ5;· ότι οΰκ ήτα- 
κτήσαμεν ε'ν ύμ~ν, οΰδέ δωρεάν άρτον έφάγομεν παρά 
τινο;, άλλ’ έν κόποι κα'ι μόχΟι·), νύκτα και ημέραν 
εργαζόμενοι πρδ; τδ μή έπιβαρήσκί τινα ύμών» 
(Β' βεσσαλ. γ', 7. 8). Άλλά ταΰτα πάντα εϊσ· 
παραδείγματα τής τελειότατη; και ύπερφυοΰ; αΰτα- 
παρνησεως, τοΰ ζήλου, τής άφοσιώσε:·>; κα'ι τή; 
ακτημοσύνη; τοΰ Οεορρήμονο; ΙΙαύλου!

Και τοι μοναδικόν άληθώς κα'ι τελειότατου τδ 
παράδειγμα τή; άφοσιώσεως κα'ι ακτημοσύνη; τοΰ 
μακαρίου ΙΙαύλου κα'ι επομένως προτιμητέου, εΐ 
δυνατδν, οΰχ ήττον τό γ’ έφ' ήμϊν άκολουΟοΰμεν 
μεσά τής μετ' αΰτδν καθολική; τοΰ Χριστοΰ 'Εκ
κλησία; τήν έτέραν αΰτοΰ γνιϋμην κα'ι διδασκαλίαν, 
τήν έπίσης ορθήν, αληθή κα'ι ευαγγελικήν, καθ' ήν 
αναγνωρίζεται ώς όφειλόμενον πάντων τών 
πιστών χρέος τδ δατρέφειν κα'ι συντηρεΐν 
τ δ ν κ λή ρ ο ν α ύτ ώ ν. ΚαΟά δέ έγραφε κα'ι πα 
ρήγγελλε στρδ; τού; Κορινθίους ό μακάριο; Παΰλο;. 
ουτω κα'ι έδει γενέσθαι, έμελλε δηλο.ότι ή γνώμη 
αΰτοΰ αυτή φυσικώς νά επικράτηση, ή ύπέρ τοΰ 
κλήρου φρ ον τ'ι ; τών πιστών, διότι ή άνθρωπί/η 
ασθένεια δέν επίτρεπε προφανώς τοΐς πολλο7; έκ τοΰ 

της τοΰ Χριστοΰ 
πανταχοΰ άνά τδν 
μεγαλοπόλεων εί;

κλήρου νά άποβώσιν όμοιοι κατά πάντα τοΰ Παύλου 
ώ; πρδ; τήν τελειότητα διά τε άλλα κα'ι διότι αί 
περιστάσεις τή; Εκκλησία; κα'ι αί άνάγκαι τοΰ 
κλήρου παρίσταντο πολλώ διάφοροι. Προ; τούτοι; 
δέ σημειωτέου κα'ι ταΰτα, άτινα συνηγοροΰσιν ισχυ
ροί; εις τήν έπισυμοασαν επικράτησιν τή; συμφώνου 
πρδ; τήν άνΟρωπίνην ασθένειαν γνώμη; τοΰ μακα
ρίου Παύλου, Άφ’ ένδ; μέν δηλαδή, ώσπερ τινέ; τών 
μακαρίων Αποστόλων, ούτω κα'ι πολλοί τών συγ- ι 
χρόνων αυτό7; πρεσβυτέρων κα'ι έπιοκόπων κα'ι τών 
τών μετ' αΰτοΰ; διαλαμψάντων έν τή 'Εκκλησία 
ιερών έκ τοΰ κλήρου άνδρών ύπήρξαν οΐκογενειάρχαι, 
ώ; έγγαμοι κατά τήν άπαίτησιν τοΰ αΰτοΰ μακαρίου 
’Αποστόλου (Λ', Ί'ιμοΟ. γ', 2, 1, 5), καλώ; οΐκο- 
νομοΰντε; τδν ίδιον οίκον κα'ι τή; ιδία; οικογένειας ή 
έκκλησίας πατρικώ; προϊστάμενοι. Άφ’ έτέρου δέ, ' 
προϊόντος του χρόνου, περιεστέλλετο τδ έν άρχή τν,ς 
Οεμελιώσεω; τή; έν Ιερουσαλήμ Έκκλησίας έπι- 
κρατήσαν έθος τοΰ έχειν τά; κτήσεις κα’ι τά ύπάρ- . 
χοντα κοινά, μέχρι; οΰ παντελώς έξέλιπε. Κα'ι 
τοΰτο δέ σημειωτέου, ότι μετ’ οΰ πολύ, διαδοΟείσης :

Εκκλησία; καί έζαπλωΟείσης 
τότε γνωστόν κόσμον άπδ τών 
τά; πόλεις, έκ τούτων οέ εί; τάς

κώμα; και εΐ; τά χωρία, έπηυςησε ιουσικώ τώ λόγω 
κα'ι ύ άριθμδ; τών εκκλησιαστικών λειτουργών και 
τοΰ έπιλοιπου χριστιανικού κλήρου. Έδει δέ πάντως 
κα'ι οί απανταχού πιστο'ι προθυμότερου νά συνεισφέ- 
ρωσιν ύπέρ τούτου κατά τήν ιδίαν προαίρεσιν και 
τά; πραγματικά; τοΰ κλήρου άνάγκας. Κα'ι πράγ
ματι οί πιστο'ι τότε δέν «ολιγώρησαν ποσώς οΰδ’ 
ε'πελάΟοντό ποτέ τοΰ καθήκοντος τούτου πρδ; τδν 
κλήρον.

Συνεισέφερον λοιπδν πρδ; τήν διατροφήν, τήν άξιο- 
πρεπή συντήρησιν κα'ι τήν προσήκουσαν περίΟαλψιν 
τοΰ έαυτών κλήρου οί κατά τόπου; πιστο'ι, οΰχ'ι μέν 
τοσοΰτο χρηματικά; προσόδου; κα'ι χορηγία;, όσον 
δαψιλείς προσφοράς σίτου, οίνου, έλαίου, γάλακτος, 
θυμιάματος κα'ι άλλων τοιούτων, πλούσιας άπαρ/άς 
παντοίων καρπών κα'ι οπωρών, προβάτων, πτηνών 
κα'ι ζώων, κα'ι πολλάκις ακίνητα κτήματα κα'ι άλλα 
πράγματα. Έπίση; προσέφερον πλούσια φιλοδωρή
ματα. έκαστος κατά τήν ιδίαν δύναμιν και προαίρε- 
σιν ίλ λογω συνεισέφερον όμολογουμένως τήΕκκλη
σία κα'ι τώ κλήρο» οΰκ ευκαταφρόνητου κινητήν και 
ακίνητον περιουσίαν. Έκ πάντων τούτων, τινά μέν, 
οίον τδ έλαιον, οπερ έχρησίμευεν εις τήν λυχνίαν και 
τδ θυμίαμα έν τώ καιρώ τής αγία; προσφοράς, προσε-

φέροντο άπ' ευθείας ύπδ τών πιστών είς τδν ναδν πρδς 
τδ θυσιαστήριον. «Μή έξονδ'έστω, λέγει ό άποστο- 
λικδς κανιον, προσάγεσΟαί τι έτερον πρδς τδ θυσια
στήριον, ή έλαιον εις τήν λυχνίαν κα'ι θυμίαμα τώ 
καιρώ τής άγία; προσφοράς Καν. 3). Προσέτι δέ 
προσήγοντο καί τινε; άπαρχα'ι έν καιρώ τώ δέοντι, 
οιον σταφυλα'ι πρδς ευλογίαν. Τά πλεΐστα δέ τών 
προσκομιζουένων άπεστέλλοντο εϊς τδν οίκον τοΰ έπι- 
ςκόπου. «Ή άλλη πασα οπώρα εΐ; οίκον άποστελ- 
λέσΟω, άπαρχή τώ έπισκόπω κα'ι τοϊς πρεοβυτέροις, 
άλλά μή πρδ; τδ θυσιαστήριον. Δ ή λ ο ν ώ ς ό έ π ί- 
σκοπος και οί πρεσβύτεροι επιμερί
σου σ ι τοϊ; οιακόνοις και τοΐς λοιποί; 
κληρικοί;» (Καν. ί). Αύτά ταΰτα οί Οε7οι Α
πόστολοι νομοΟετοΰσι κα'ι παραγγέλλόυσι πρδ; τούς 
πιστού; καί έν τοΐς έαυτών άποστολικαΐς 
διαταγαΐς. έν αίς. άφοΰ συστήσωσι τοΐς πιστοί; 
τδν πρδς τδν έπίσκοπον δφειλόμενον σεβασμόν κα'ι 
τήν τιμήν, έπιφε’ρουσι· «Διδ τον έπίσκοπον στέργειν 
δφείλετε (οί πιστο'ι) ώ: πατέρα, .... τούς καρπούς 
ύμών κα'ι τά έργα τών χειρών ύμών εϊς ευλογιάν 
ύμών προσφέροντε; αΰτώ, τάς άπαρχά; ύμών κα'ι τάς 
δεκάτα; ύμών κα'ι τά άφαιρέματα ύμών κα'ι τά δώρα 
ύμών διδόντες αΰτω ώς.ίερεΐ Θεοΰ, άπ αρχήν 
σίτου, οίνου, έλαίου, οπώρας, ελαίας 
καί πάντων, ών Κύριος ό Η ε δ ς έ π ι χ ο- 
ρηγεΐ ύμΐν» βιβλ. Β', κεφ. λδ'). Κα'ι εΰΟύ; ά- 
κολούΟως· «Χρή δέ ύμα; (τού; πιστού;) γινωσκειν, 
οτι. εί κα'ι έρρύσατο ύμα; ύ Κύριο; τής δουλεία;, . . 
ού δήπου κα'ι τών εισφορών ύμα; ήλευΟέρωσεν. ων 
οφείλετε τοΐς ίερεΰσι κα'ι τών εΐ; τού; δεομένου; εΰ- 
ποιιών. Ουτω; ουν ποιήσεις σύ. <’»; ό Κύριος δ-.ετά - 
ξατο καί δώσει; τώ ίερεΐ γά όφειλόμενα αΰτώ, 
απαρχήν άλωνο; κα'ι λινοΰ κα'ι περ'ι αμαρτιών ό»; 
μεσίτη Θεοΰ κα'ι τών δεόμενων καΟάρσεω; κα'ι παραι- 
τήσεως (αΰτ. κεφ. κε', πρβ. βιβλ. Ζ', κεφ. κ.Ο', ΙΓ, 

κεφ. λ').
ΙΙράγματι εΰπειΟώ; οί πιστο'ι ύπακούοντες εΐ; τά; 

σεβαστά; ταύτας τών μακαρίων Αποστόλων διατά
ξει; και παραγγελίας ένό;ζιζον καθήκον αΰτών ίερώ- 
τατον προσάγειν τά; άπαρχά; τών κόπων αΰτών τώ 
Θεώ κα'ι τή Εκκλησία πρδ; διατροφήν τοΰ κλήρου. 
Περ'ι τής τακτικής τών άπαρχών έπιχορηγήσεω; 
έχομεν μαρτυρία; ου μόνον τά; άνωτέρω τών άπο- 
στολικών κανόνων κα'ι διαταγών, άλλά κα'ι άρ/αιο- 
τάτων εκκλησιαστικών συγγραφέων κα'ι αγίων Συνό- 
δων. Ουτω; ό Ειρηναίο; λέγει, ότι ό Κύριο; προσέ- 
τκξε τοΐς ίδίοις αΰτοΰ μα’ίητάϊ; ότι «δφείλουσι πρός-

άγειν τώ θεώ τά; άπαρχά; τών έργων αΰτών» (Κατά 
αίρέσ. βιβλ. δ', κεφ. 32 κα'ι 34). Κα’ι δ ’Ωριγένης 
δέ, γράφων κατά Κέλσου, λέγει τάδε- Κέλσο; μέν 
δαιμονίοις άνατιδέναι βούλεται ■ ήμεϊς λέ τώ'εϊποντι, 
βλαστησάτο) ή γή βοτάνην χόρτου, σπεϊρον σπέρμα 
κατά γένος κα'ι καθ'ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον 
ποιοΰν καρπδν, ου τδ σπέρμα αΰτοΰ ε'ν αΰτω κατά 
γένος έπ'ι τής γή;- Ώι δέ τάς άπαρ/ άς άπο- 
δ ί δ ο μ ε ν, τούτω και τάς ε ΰ χ ά ς ά ν α π έ μ- 
πομεν, εχοντες άρχιερέα μέγαν, διελυληΟότα τούς 
ουρανού;, Ίησοΰν τδν υίδν τοΰ θεοΰ» (Κατά Κέλσ. 
βιβλ. η'). ΊΙ έν Γάγγρα δέ Σύνοδος, έλέγχουσα τού; 
περέ τδν Ευστάθιον αιρετικούς, διότι «καρποφορίας 
τάς εκκλησιαστικά;, τ άς ά ν έ κ α 0 ε ν διδόμενα; 
τή ’Εκκλησία εαυτοί; κα'ι τοΐς σύν αΰτοΐς, ώς 
άγιοι; τάς διαδόσεις ποεούμενοε» (Έπιστ. τής Συνό
δου), έΟέσπισε τούς ακολούθως δύο κανόνας. Διά τού
των δέ απαγορεύει μετά αναθέματος εϊς πάντα τοΰ νά 
λαμβάνη αΰτογνωμόνως τά; προσαγομένα; τώ Θεώ 
καρποφορίας καί άπαρχά; άπδ τής Εκκλησία; άνευ 
τής γνιόμη; τοΰ έπισκόπου. «Είτι; καρποφορία; εκ
κλησιαστικά; έΟέλοι λαμβάνειν ή διδόναι έξω τής 
Εκκλησία; παρά γνώμην τοΰ έπισκόπου, ή τοΰ έγ- 
κεχειρισμένου τά τοιαΰτα, κα'ι μή μετά γνώμη; αΰ
τοΰ έΟέλοι πράττειν, ανάθεμα έστω» Καν. 7 και 8). 
Κα'ι ό Γρηγόριο; δέ δ θεολόγο; άιαφέρει πε.έ τών 
άπαρχών λέγων· «Άπαρχά; άλωνό; τε κα'ι ληνοΰ 
κα'ι τέκνων τού; άληθώ; φιλότεκνου; άνατιΟέναι Θεω 
δίκαιον τε κα'ι όσιον» (Έπιστ. 8Q). Γών ποοσφερο- 
ιχένων δέ άπαρχών μνημονεύει καί αΰτή έτι ή ε'ν 
ΚαρΟαγένη συγκροτηΟεΐσα τώ Ϊ48 Σύνοκς, ήτι; νο- 
μοΟετοΰσα απαγορεύει, « Ίνα ε'ν τοϊ; άγίοις (μυστή
ριοι;) μηδέν πλέον τοΰ σώματος κα'ι αίματος τοΰ Κυ
ρίου προσενεχθείη, ώς και αΰτδ; ό Κύριο; παρέδω · 
κεν. . .» Όρίζει δ'ε, «Μηδέν πλέον έν ταΐ; άπαρχά“ς 
προσφερέσθω ή άπδ σταουλών κα'ι σίτου» (Καν. λζ' 
ή μδ'). Έκ τούτων άποδεικνύεται τρανώς, ότι τδ 
έθος τοΰ προσφέρειν άπαρχά; εΐ; τά; χριστιανικά; 
,,, » / Μ . χ Ύ «. · / Τ »Γ.χχΑητιχς η το*  οιχον του επισχοζου ήτο xc- 
/αιότατον κα'ι οΰκ ολίγον συνεισέφερεν εί; τήν αΰςη- 
σιν τών προσόδων κα'ι τών εΐσοδημάτιον τοΰ κλήρου.

\ί κατά τδν πρώτον αιώνα μετά Χριστόν, τον 
άποστολικδν λεγόμενον, ύπδ τών πιστών χορηγούμε
να·. εισφορά· καί πρόσοδοι εί; άπαρχά; κα'ι άλλα; 
προσφορά; νΰν μέν είς τήν Εκκλησίαν, νΰν «έ εϊς 
τδνοί/.ον τοΰ επισκόπου προ:αγό;νεναι, έςηκολούΟησαν 
άπαραλλάκτως, μάλλον δέ μετά πλείονο; τή; ζέσεω; 
κα'ι τής προθυμία; τελ>ύμεναι και εφεξής ε'ς τούς

δ
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δείγμα άρκοΰμχι να μνημονεύσω ένταΰθα έπϊ τής 
αύτής ύποβέσεως τδ έξής.

Ό έν τώ Βρετανικοί Μουσείω έπίσηαον κατέχων 
θέσιν A. S. Murray έδημοσίευσεν έν τώ άγγλικώ 
περιοδικώ The Academy a Weekly rerieir of li 
teralure κρίσιν περϊ τών έν Μυκήναις άνορυχύέντων 
τάφων, έν ή καταλήγει εϊς το παράδοξον κα'ι άλλό- 
κοτον συμπέρασμα δτι οί τάφοι έκέϊνοί εϊσιν ούχϊ 
έλληνικ?,;, αλλά γερμανικής καταγωγής κατα την 
μετάφρασιν τοΰ L- Lindenschmit «Die fraglichen 
graber scion nicht Hellonischen.sonderGerma 
nischenl.’rsprungs«έπιπροσίέντοςάκολούθως· Es ist 
Sache dor germaniscben Forschwng gegen 
so Schweres Missvcrstandniss sofort in die 
Schranken zu Ireton»- ’Εν τοιαύτη δέ περιπτώ- 
σει δικαίως παρατηρεί δ μέν Lindenschmit ότι ό 
μέν Σλείμαν προέδραμεν ή δέ έπιστήμη παρακολου
θήσει αύτδν, ό δέ Wernick έπιπροσΟέτει δ’τι ή έπι 
στήμη παρακολουθεί ήδη αύτδν, όπου αδύνατον ήν 
αύτή να προηγηΟή, και ένταΰθα κεϊται ή μεγίστη 
σημασία τών ένεργειών κα'ι έργων τοΰ Σλείμαν, ω 
άναμφισβητήτως άνήκει ή τιμή ό’τι πρώτος έστιν ύ 
μετά τοσούτων πολυτίμων θησαυρών τήν αρχαιο
λογίαν καταπλουτίσας.

Συγχρόνως δέ τή άνασκαφή κα'ι εδράσει τών έν 
Μυκήναις τάφων κα'ι τών έν αύτοϊς περιεχομε'νων 
πολυτίμων αντικειμένων, εις τήν οποίαν ΐσχυρο- 
τάτην παρέσχεν άφορμήν ή ε’πικρατοΰσα παράδοσις 
περ'ι τών έν τή πόλε·, έκείνη κείμενων τάφων τών 
'Ατρειδών και ή μονομανία τοΰ Σλείμαν πρδς ευ- 
ρεσιν μνημείων αναγόμενων εις τούς ηρωικούς χρόνους, 
ό’λως τυχαία κα'ι άπροσδόκητος έπήλΟε κα’ι ή άνα 
κάλυψις παναρχαίων τάφων έν άσήμω τινι χωρίω 
τής ’Αττικής, εΧα ούδείς ποτέ έφαντάζετο ό'τι τδ 
έδαφος αύτοΰ τοιούτους έκάλυπτε θησαυρούς, ήτ- 
τονο; μέν άξίας τών έν τή πρωτευούση τών ’Α
τρειδών, συγχρόνους δμως κα'ι λίαν σπουδαίους, δυ- 
ναμένους να έπιχύσωσι φώς εϊς τούς προϊστορικούς 
χρόνους τής ’Αττικής κκι νά συντελεσωσιν εις ά- 
πόδειςιν τής γνησιότητας κα'ι άρχαιότητος τών ε'ν 
Μυκήναις άνακαλυφόέντων, πρδς τούς οποίους κατά 
τον χαρακτήρα και τήν τέχνην συμφωνοΰσι και 
πολλήν έχουσιν ομοιότητα.

’Αλλ’ ένώ εϊς τήν έπιχειρησιν τών έν Μυκήναις 
άνασκαφών παρώρμησε τδν Σλείμαν ές ένδς μέν ή 
έπιτυχία τής άνακαλύ-ΐεω; τών έν Τροία αρχαιο
τήτων, έξ ετέρου δέ ή δόξα και τδ κλέος τής πρω- 
τευούσης τών ’Ατρειδών πόλεως χρηστά; παρε'χεν 

έλπίδας αύτώ δτι πϊσα Ουσία γενομε'νη έν τή χωρά 
ταύτη τή κλασική έμελλε νά παραγάγη λαμπρά 
άποτελέσματα ό'λως ανέλπιστος, κα'ι άπροσδόκητος 
ύπήρξεν ή άνακάλυψις τών έν Σπάτα άρχαιοτήτων 
διότι ούτε γνώσις τι: προηγούμενη ύπήρχεν δτι ό 
άσημος ούτος τόπος άπέκρυπτεν άρχαιότητας, ούτε 
πάλιν έν τοιαύτη άγνοια ήδύνατο τις νά έπιχειρήση 
άνασκαφάς πρδς ζήτησιν τοιούτων, άλλ’ ή γή κατα- 
πεσοΰσα, λέγει τδ Ά 0 ή ν α ι ο ν, κατά τδν παρελ
θόντα Οκτώβριον, ήνοιξεν οπήν, δι’ ής κατελΟο'ντε; 
εϊς 5— C> μέτρων βάθος κάτοικοι τοΰ χωρίου, ευρον 
τετράγωνον θάλαμον έντδς τοΰ βράχου λελαξευμένον, 
κα'ι πρδς τήν άνατολικήν τούτου πλευράν είσοδον εις 
έτερον μικρότερα·/ θάλαμον ωσαύτως τετράγωνον και 
πρδ; άρκτον τούτου είσοδον τρίτην μικρότερου θαλά
μου. Αύ'τη έστ'ιν ή μόνη και τυχαία άφορμή, έξ ής 
όρμώμενον τδ συμβούλιον τής άρχαιολογικής ήμών 
εταιρίας έσπευσε νά έπωφεληθή έκ τής αύτομάτου 
ταύτη; άνακαλύδεως παναρχαίων τάφων, έντδς τών 
όποιων, καί περ τδ πάλαι συληθέντων. εύρέΟησαν 
περί τά 2,000 άντικείμενα ποικίλης ύλης χρυσοΰ, 
άργυρον, χαλκοΰ, έλε’φαντος, ύελου κα'ι πηλοΰ. 
Λίαν άπορον δέ φαίνεται μοι ό'τι τδ συμβούλιον τής 
εταιρίας, άρκεσΟέν εις βραχεϊαν έκθεσιν τοΰ τρόπου 
τής εύρέσεω; τών τάφων καϊ εϊς τήν έν τώ Ά 0 η · 
ν α ί ω δημοσίευσιν άπλοΰ σχεδιάσματος αύτών, 
υιλοπονηΟέντος ύπδ τοΰ άρχιτέκτονο; κ. Τσιλερ,

, ϊ · > - τ ,
εντελώς απεφυγε να χαρακτηριση τον τοπον, εν ω οι 
τάφοι εΰρέΟησαν καϊ νά έκφε’ρη κρίσιν τινά οίκνδή- 
ποτε περϊ τής τέχνη; κα: τή; εποχή; αυτών και 
τών έν αύτοϊς άνευρεΟέντων πολυτίμων πραγμάτων 
καθώς καϊ περ’ι τών Μυκηναίων, ών πίνακες τινες 
μόνον έδημοσιεύΟησαν έν τώ αύτω τοΰ Αθηναίοι/ 
τεύχει, τοΰ όποιου οί διευΟυντά*  περιωρίσΟησαν νά 
ύποσυνάδωσιν έν τέλει τής βραχείας έκΟέσεω; τάς 
■πομενας μόνον λέξεις· «Ελπίζομε/ δέ ό'τι είτε ή 
αρχαιολογική ήμών εταιρία, είτε άλλοι τινές δυνά- 
μενοι καϊ βουλομενοι. δέν Οέλουσι παραλείπει νά πε- 

| ρι-ρράάωσι καϊ νά γνωστοποιήσουσιν έν καιρω δΓ 
άπεικονίσεως πάντα τά έν Σπάτα άνευρεΟέντα όπως 
ύπαβάλωσιν εΐ; τήν μελέτην καϊ τών μη δυναμένων 

ι έ; αύτοίία; νά γνωρίσωσιν αύτά».
Όσον αξιέπαινοι εϊσιν επϊ τή εκδηλώσει τή; 

έλπίδοί ταύτη; οί τδ ΆΟήναιον διευΟύνοντε;. το
σοΰτον κατακριτέα καϊ μεμπτέα έστιν ή μη έκπλή- 

I ρωσις καϊ πραγματοποίησες αύτή;. Διότι μέχρι 
I τοΰδε ούτε ή άρχαιολογικη εταιρία ούτε τδ συμβού- 
I λιον αύτής, τοΰ όπνίου μέλη τινά άποκλειστικώ;

Μήπως οί σοφοϊ τοΰ Πανεπιστημίου καΟηγηταϊ 
υπολαμβάνουσιν ό'τι, ύπό τοΰ πρδ; τήν έπιστήμην 
διάπυρου έρωτο; καϊ τοΰ πρδ; τήν πατρίδα ίεροΰ 
καθήκοντος όρμιόμενοι, ούδόλω; ώφειλον αυΟορμήτι»; 

, νά έπιληφΟώσι τοσοΰτον σπουδαίου ζητήματος, τής 
ερμηνείας, έξηγήσεως καϊ περιγραφής τών πολυτί
μων θησαυρών, ίνα έξ ένδς μέν δικαιολογήσωσι τήν 

r * «.πατριοα προς του; ςε-νους, ων τινες λησμονουντες 
ότι μικρά καϊ γλίσχρα τά καθ' ήμϊ; ώ; ή παροι- 
μιαζομένη Μύκονο; καϊ αύστηρότερον τοΰ δέοντος 

, κρίνοντες τά ήμέτερα πράγματα άοίκω; άποφαί- 
νονται ότι έν’ΑΟήναις IΙανεπιστήμιον μέν ύπάρχει, 
έπιστΐμαι όμως κατά τήν αλη97( τή; λέξεως σημα
σίαν ούχϊ, έξ ετέρου δέ ί’να δι’ έργων άποδείςω.σιν ότι 
ή άπόφανσι; αυτή ·}ευδής καϊ άνυπόστατό; έστιν ;

Άλλ’ ό,τι παρημέλησαν οί παρ’ ήμϊν αρμόδιοι νά 
I πράξωσι χάριν τής έπιστήυ.η; καϊ πατρίδος, αύτε- 

παγγέλτω; άνέλαβον, ύπδ τοΰ φλογερού τής επιστή
μη; πυρδς φλέγόμενοι, νά ά/απληρώσωσι τήν ήμε- 
τέραν έλλειψιν ξένοι έπι-τνμονε; μακράν ήμών οϊ- 
κοΰντε; καϊ νά ύποδείξωσιν ήμϊν τήν άξίαν καϊ 

ι σπουδαιότητα τών ύπδ τού; πόδας ήμών άνακαλυ
φΟέντων θησαυρών, οϊ; δικαίως χάριτα; δφείλομεν 

νά δμολογήσω'/εν καϊ ευγνωμοσύνην.
Μεταξύ δέ τούτων, πολυαρίθμων όντων, διακρί- 

νονται πρώτος μέν αυτό; ό ήρως τών άνασκαφών καϊ 

άνακαλύύεων τών έν Μυκήναις τάφων καϊ θησαυρών . 
διδάκτωρ Σλείμαν, ί; έν ό-ρκοϊδει τομω περιγράϊκ; 
καϊ άπεικονισας του; Μυκηναίου; θησαυρούς, μεγά
λων μέ/ έν Αγγλία ήξιώΟη τιμών, έσχάτως δέ καϊ 
έν Γερμανία, τή πατρίδι αύτοΰ, ί/lx προτερον ύπδ 

εχθρών προύπηλακίσΟη. διπλώιιατι τή; ΆνΟρωπο- 
λογικν,ς εταιρία; έτιμήόη- εϊτα δέ άνορε; διαπρεπείς 
έν τήαρχαιολογία οίονό Mileliofer.Ac'vton,Brunn, 
Friedericiis καϊ άλ/.οι συντόχ·»; καϊ έπιστημονι- 
κώς έρευνήσαντε; τά άνακαλυφΟέντα κατέληξαν εις 
τδ συμπέρασμα ότι οί τάφοι τών Μυκηνών καϊ τής 
Σπάτα; βαρβαρικοί εΐσι καϊ ούχϊ. ελληνικοί καϊ ή 
τέχνη τών έν αύτοϊς εύρεΟέντων πραγμάτων καθαρά 
άπομίμησι; τλ,ς άσιατικής τέχνη; έστί. Πάντων 
δ’ ύστατο; έπελήφΟη τοΰ ζητέματο; μετά πολλής 
επιστημονικής έμβριδεία; καϊ κριτική; δεινότητο; 
ό γραμματεύ; τή; έν Άθήναι; Γερμανική; Σχολής κ. 
Keliler, ό; λίαν καλώς ποιήσα; εξελέξατο ώ; θέμα j 
τή; κατά τήν ά δεκεμβρίου άπαγγελΟείση; πανη
γυρικής όμιλίαςέπϊ τή εορτή τών γε/ελλίων τοΰ Βιγ- 
κελμένου τ ά περϊ τής έποχή; καϊ τής κατα
γωγής τών έ ν Μυκήν αι ς καϊΣπάτα άναζα-r

ώφειλον νά άσχοληΟωσι κατά τινα; ώρα; τ7,ς σχολή; 
1 αύτών έν τή εργασία ταύτη, έμερίμνησε περϊ τοΰ 
σπουδαιοτάτου τούτου αντικειμένου, ό'περ άναντιρ- 
ρητως υπάγεται εϊ; τδν κύκλον καϊ τήν δικαιοδο

σίαν αύτών.
Άλλά τούτου μή γενομενου ύφ’ ών έδει γενέσΟαι 

■ έπϊ τω λόγω ϊσω; οτι δ έν τή διαθέσει αύτών ύ- 
ί πάρχων χρονο; καταναλίσκεται εν άλλοις σπουδαίο
ι τέροις έργοις άνασκαφής, διευΟετήσεως καϊ περεσώ- 
ί σεως τών άνασκαπτομένων καϊ άναζαλυπτομένων 
| μνημείων καϊ άρχαιοτήτων, δέν επιτρέπεται άρά γε 

νά έρωτήση τις διά τί, άφοΰ ό'λος ό επιστημονικό; 
ί κόσμος τή; άλλ,οδαπής συνεκινήΟη έκ τών άνακαλυ- 

φΟέντων, τδ εθνικόν ήμών Πανεπιστήμιου ή άμεινον 
Γ είπεΐν ή φιλοσοφική αύτοΰ Σχολή, έν ή ευτυχώς 
' ύπάρχουσι διδάσκοντες έπί τινα; μόνον τή; εβδο

μάδα; ώρα; άνδρες έπιστήμονες, καϊ άρχαιαλόγοι. 
t καϊ κριτικοί, καϊ ερμηνευταϊ, καϊ ιστορικοί, έμεινε 

παντελώς αδιάφορου ένώπιον τών άνακαλυφΟέντων 
θησαυρών καϊ ούδέ γρΰ τις τών σοοών έκείνων άν- 

ί ορών ήξίωσε μέχρι τοΰδε νά γράψη περϊ τή; άξια;, 
σημασία;, σπουδαιότητος, έποχής, καταγωγή; καϊ 
τέχνη; τών έν Μυκήναις καϊ Σπάτα πολυτίμων 

t θησαυρών, οΰ; τδ συμβούλιον τή; Αρχαιολογική;
εταιρία; έφρόντισε νά έκθεση μόνον έν τώ άνω πα- 

| τώματι τοΰ μεγάλου μεσοδόμου τοΰ νέου πολυτε -
! χνειου προ; μελέτην τών φιλάρχαιων καϊ ούχϊ τών
Γ» μή τοιούτων, οί'τινες βλέποντες αύτοΰ; καϊ μή 
I έννοοΰντε; άναμένουσι παρά τή; άρχαιολογικής ε

ταιρίας καϊ τοΰ Πανεπιστηυίου τήν άπαιτουμένην 
Κ ερμηνείαν καϊ έξήγησιν κατ’ άριθμδ?, όπω; γίνεται
ί έν πασι τοϊς Μουσείοι; τή; Εύρώπη; καϊ έν αύτή

έτι τή’πάλαιμέ. σοφή,νΰνδέ καΟυστερούση Αίγύπτω, 
Β 6 ήγεμοιν τή; όποίας συνιστών παρά τάς όχΟας τοΰ
ι Νείλου τδ Μουσείου, όρΟώς άπεφήνατο ότι τοΰτο ί

συνέστησεν ούχϊ χάριν τή; έπιστήυης μόνον καϊ 
Κ τών ξένων, άλλά καϊ χάριν τών κατοίκων, ι’να δι- 

δάσκωνται τήν εγχώριον ιστορίαν έκ ·’ τών όρατών 
| μνημείιχν αύτοΰ. έφ’ώ καϊ καΟ’έκάστην μίιει άνοι-
1 κτδν άπό τή; 8 π. μ. <·’·ρα; μέχρι τή; 5 μ. μ. καϊ

Ι έλεύΟερον τοϊς πϊ.ιν ό δέ διοργανωτή; καϊ δι:υ')υν-
I τή; αύτοΰ Marictti I’eV. επόμενο; τώ σκοπώ καϊ

πνεύμκτι τοΰ ήγεμόνο;. λέγει ότι χθές μέν καϊ πριόην 

I ή Αίγυπτος κατέστρερε τά μνημεία τή; τέχνης,
g σήμερον ομω; σέβεται αύτά καϊ αυριον πρέπει νά
| άγαπα . ·1Ι ya <|tli'li[Ue lellips ΙΤ.μιρίΓ ·1<’·
I truisait ses niunuinents, elle les respeete au-
|_ jourd hili, il laut que deniaiu elle les ainie>;
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λυφθέντων τάφων. Έντή περισπουδάστω ταύτη 
πραγματεία, ή; χαϊ προφοριχώ; άπαγγελθείσης αΰτή- 
χοο; έγενόμην χαϊ έκτυπον ήδη άνέγνων αΰτήν μετά 
πολλή; προσοχή;, ό σοφός τής άρχαεολογίας χαΟηγη- 
τής,άνερευνήσας πάντα τά εΐ; τήν σκοτεινήν ταύτην 
ύπόθεσιν αναγόμενα μετά τινο; επιφυλάξει»; έπιβαλ- 
λομανη; ύπ’ αΰτή; τή; φύσεως του πράγματος, χατέ- 
ληξεν εις τδ δλω; άπροσδόχητον συμπεράσματα» ό’τι οί 
τάφο: των Μυκηνών καϊ τή; Σπάτα; καϊ πάντα τά 
έν αυτό*;  άνακαλυφθέντα εΐσϊν οΰχϊ ελληνικά, άλλά 
βχρβαριχά καϊ δή καρικά, μηδέν ίχνος ελληνικού 
πνεύματος περιέχοντα καϊ είςτήνΙΑ'π.Χ. εκατονταε
τηρίδα άνηχοντα καϊ επομένως σύμφωνα κα'ι όμοια 
πρδ; τά ε'ν τοϊς νήσοι;».

Είλιχρινώς δμολογών ό’τι ή άπόφανσις αΰτη καϊ 
κρίσις τοΰ χ. Kohler εφάνη μοι λίαν τολμηρά καϊ 
δλω; μονομερή; χαϊ έκλόνισε’ μοι τήν περ: τοΰ 
πράγματος σχηματισθεϊσαν πεποίθησιν, εΰλόγως ά- 
νέμενον εως άν τι; τών σοφών τοΰ Πανεπιστημίου 
καθηγητών,ή τών ειδικώ; παρ’ ήμϊν αρχαιολογούντων 
γράψη τι είτε πρδ; επιδοκιμασίαν είτε πρδ; ανα
σκευήν τή; ύπδ τοΰ σοφοΰ χαθηγητοΰ έξενεχθείσης 
παρ’ ήμϊν χρίσεως, οπω; έντεΰθεν ή ενισχύσω τήν 
χλονισθεϊσαν πεποίθησιν μου ή έξαγάγω έμαυτδν 
τή; πλάνη; καϊ απάτη;. Άλλ’ έπειδή δυστυχώ; 
μέχρι τοΰδε ούδεϊς τών υπέρ τά πεντήκοντα έτη 
γεγονότων έχρινεν άςιον νά εκπλήρωσή τοΰτο τδ 
πρδ; τήν αλήθειαν, τήν έπιστήμην καϊ τήν πατρί
δα όφειλόμενον καθήκον, καίπερ μή ασχολούμενο; 
είδικώς περϊ τήν αρχαιολογίαν μηδέ τοΰ άπαι- 
τουμε’νευ χρόνου ευπορών, ύπολαμβάνω εύκαιρον 
καϊ χρήσιμον ένταυτω νά υποβάλω τή σοφή χρίσει 
τοΰ κ. Kohler αντιρρήσεις τινά; καϊ ένστάσει; κατά 
τοΰ μονομεοοΰς συμπεράσματος αΰτοΰ.

Άπηρχαιωμένην ήδη θεωρών τήν γνώμην, ήν 
έξ ένδς μέν ό μέγα; τής αρχαιολογική; επιστήμη; 
άρχιτέκτων Βιγκελμάνος κατά τδν παρελθόντα αιώνα 
διετύπωσεν δτι ή τέχνη έγενζήθη τε καϊ άνεπτύχΟη 
έν Έλλάδι ανεξαρτήτως άπδ πάση; ξένης έπιρροής, 
πρδ; τιμήν τοΰ όποιου δικαίως οί σοφοί Γερμανοί 
κατ’ έτος πανηγυρίζουσι πανταχοΰ τά γενέθλια. έξ 
έτε'ρου δέ καϊ ό αείμνηστο; Μύλλερος τήν αΰτήν πε
ρίπου δοξασίαν έπρέσβευσεν ό'τι οΰδεμία επιρροή καϊ 
έπενέργεια τή; ’Ανατολή; έπέδρασε/ ε’π’ι τών παν 
αρχαίων τή; Έλλάδο; κατοίκων, άλλά τά πάντα 
άφ’ εαυτών έδημιούργησα» αΰτοϊ, καϊ πάντη άνυ- 
ποστατον ύπολαμβάνων τήν εναντίαν τούτων γνώ
μην δ’τι τά πάντα ξένα έν Έλλάδι καϊ ξενικού; φέ-

ρουσι τύπους, άδιστάκ,τως πιστεύω συμφώνως τοΤς 
συμπεράσμασι τή; ε'ν τοϊς καθ’ ήμϊς χρόνοι; γενο- 
μένη; προόδου έν τή αρχαιολογική επιστήμη ό'τι ή 
αλήθεια εν τώ μέσω τών δύο ακροτήτων κεϊται.

Έκ ταύτη; τοίνυν τή; άπόψεως δρμώμενος ε’ν 
τρωτοί; παρατηρώ ό'τι ό κ. Kelller, άποφηνάμενος 
δτι οί τών Μυκηνών καϊ τή; Σπάτα; τάφοι καϊ 
πάντα τά ε'ν αΰτοϊς εΰρεθέντα μνημεία ανατολικά 
εΐσι, βαρβαριχά καϊ ώρισμενω; καρικά, ούδεμίαν 
νέαν καϊ οΐκείαν έξήνεγκε κρίσιν, άλλ" ό'λω; ξένην 
καϊ άλλοτρίαν πρδ αύτοΰ δημοσία γνωστήν διά τοΰ 
τύπου γενομε’νην σφετερισάμενος, άπέφυγε νά μνη- 
μονεύση έν τή έκτυπωθείση έκθέσει τοΰ τήν πρωτο
βουλίαν καϊ προτεραιότητα έπ’ αΰτή; έχοντος ΙΊι- 
Fligier, οστις γνώσιν τοΰ πράγματος λαβών έκ τής 
έξ 'Αθηνών εις τήν γερμανικήν έφημερίδα 7). Reichs 
Anseyer διαβιβασθείσης καϊ έντή Έφημερίδ: 

τ ή ; Α ΰ γ ο ύ σ τ η ς άναδημοσιευΟείσης άνταποκρί- 
σεως,ύπδτά στοιχεϊατοΰ όνοματος φίλου τινδς εσπευτε 
δημοσίευση έν τή αΰτή Έφημερίδι τής Αυγού- 
στης ό’τι αΰτώ άνήκει ή πρωτοβουλία καϊ προτεραι- 
ότηςτοΰ τοιούτου χαρακτηρισμού τώνέν Μυκήναις καϊ 
Σπάτα άναχαλυφΟέντων καϊ οΰχϊ τώ κ. Kohler, 
δ’στις ώφειλε νά μνημονεύση τοΰ πρδ αΰτοΰ, τήν 
αΰτήν άποφηναμένου γνώμην. "Ίνα δέ μή παρεξη- 
γηθώσιν οί λόγοι μου, παρατίθημι ένταΰθα περι
κοπήν τής διταριβή; τοΰ κ. 1,1ι· Fligier αΰτοΰ εξεϊ 
έχουσαν ούτως «Dass Prof. Kehlcr die Fundo von 
M.vkenS dem Stamnie dor Karer zuschreibe, 
wclche in der Zeil des 2 Jahrtausends v. Chr. 
die Inseln des Aegaischen Meeres und die 
KOsten von Griechenland besiedelten (Es wird 
nun am Platze sein daran zu erinnern dass 
an diese kleinasiatischen Stiimnie und ihrcn 
Einlluss auf Kunst und Kultur der spateren 
Grieclien bereits Fh. Fligier . . . gemanht 
hat und diesem somit in dieser Frage die 
Priorihrt vor Hern Kehler suxtehl). Ueber- 
zeugend hat dersclbe . . . den Einlluss und 
die Bedeutung der kleinasiatischen Stfimme 
der Phryger, Lyder, Karer, Lykier auf die 
Besiedelung der Inseln des Aegaischen Meeres, 
sowie des unter gleicher Breitc liegenden Fest- 
landes nachgewiesen>.

Εί δ’ έν γ/ώσει, ό’περ άπίστευτον φαίνεταί μοι, 
ό κ. Kohler άπεσιώπησε τδ πράγμα, ή έν άγνοια, 
μένει μοι άδηλον. Όπωςδήποτε όμως γραφών περϊ 
τοσοΰτον σπουδαίου ζητήματος άναντι,'ρ ί,ιω; ώφειλε 
νά γινώσκη όσα προ ολίγων μηνών ε·χε γράψει άνήρ

συμπατριώτης καϊ επιστήμων έν έΟνογραφιχώ συγ- 
γράμματι περϊ τών παναρχαίων κατοίκων τής Έλ 
ληνικής χερσονήσου καϊ λαβών ύπ’ <?|<ιν τά είς τδ 
προκείμενον ζήτημα αναγόμενα ή νά παραδεχθή 
τήν κρίσιν αΰτοΰ ώ; όρθήν καϊ σύμφωνον τή έαυτοΰ, 
ή τοΰναντίον νά άνασκευάση αΰτήν.

Μίαν δέ μόνην διαφοράν παρατηρώ μεταξύ αΰτών 
ήτοι ό'τι δ μέν Fligier άπονέμει τά μνημεία είς 
πολλά -.ής Ανατολής φΰλα, τούς Φρύγας, το»; Λυ- 
δού;, τού; Κάρα; καϊ τού; Αυκίου;, πάντες ο'ική- 

σαντε; έν ταϊς νήσοι; καϊ τού; παρακείμενα:; παρα- 
λίαις τής Έλλάδο;, ό δέ κ. Kohler άποκλειστικώς 
μόνον τοϊς Καρσί. Δεύτερον δέ έν συνειδήσει όμολο 
γώ δτι ή γνώμη αύτη, έρειδο;ζένη έπϊ τή;'μυθολο- 
γία;, τή; άντιφασκούση; παραδόσεω; καϊ έπϊ άσΟε- 
νεστάτων ιστορικών εικασιών, φαίνεταί μοι λίαν 
τολμηρά, εΐ; τήν έτέραν τών ακροτήτων άνήκουσα, 
πόρρω τή; άληθεία; άπέχουσα καϊ έπομένω; μή δυ- 
ναμένη νά φέρη τήν σφραγίδα καϊ τδ κΰρο; έπιστη- 
μονική; άξία;, άναμφισβητήτου; άπαιτούση; άπο· 
δείξε:;. ("Επεται συνεχεία).

ΙΙΜΕΡΟΛΟΓΙΟλ ΑΓΓΛΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ

F.X ΑΦΓΑΝΙΑι.

ΊΙ ακόλουθο; πραγματεία, άνάλυσις ήμε- 
ρολογίου άγγλου αιχμαλώτου έν Άφγανίρι, 
έγράφη τώ 1843 ύπό τοϋ γνωστού δημοσιο
γράφου John Lemoiline, άλλ’ ούδέν ήττον ή 
άναδημοσίευσι; αύτή; δύναται να έχη πολύ 

το διάφορον καί σήμερον έτι,ότε άκοσμος έχει 
τά βλέμματα ΐστραμμένα πρό; τήν χώραν 

έκείνην .
Τό ήμερολο'γιον τοΰτο, ιό; έν άρχή λέγει ό 

κ. Λεμοάν, γραφέν ί’.τί τό>· ποταμοί- Βα^ι- 
.Ιώτο';, είναι περιγραφή δεινοπαθημάτων, ών 

έπίσης μετέσχεν ό άφηγούμενο; αύτά άγγλος 

αιχμάλωτος z. EvrC.
Ευκολον πάντοτε είναι τδ λέγειν μετά τά γεγο

νότα τί έδει γενέσΟαι πρδ; πρόληψιν αΰτών· άλλ’ 
όπωςδήποτε άδύνατον νά μή άποδεχθώμεν οτι οί 
“Αγγλοι ήθελον άποφύγει τοιοΰτον όλεθρον, έάν μή 
αΰτοϊ ουτοι μετ' άκατα/οήτου άνικανότητο; καϊ 
τυφλώσει»; έβαιναν εΐ; τδ; όλεθρον τοΰτον. Κα: 
πρώτον μεν ήπκτήθησαν νομίσαντε; ό'τι ήθελον δυ- 
νηθϊ, νά τηρήσωσι τήν χωράν ύπδ ττ,ν έξουσίαν 
αΰτών ούτω; εΰχόλω;, όπω; καϊ κατέλαβαν αΰτήν

πειθόμενοι εΐ; τήν εύνοιαν τών κατοίκων. Δεύτερον 
δέ δ λόρδο; Keane, δ άρχηγδς τή; εκστρατεία; ταύ
τη;, έσπευσε νά έπανέλθη εί; 'Αγγλίαν, ιν'άπολαύογ, 
τών έπιδαψιλευθεισών αΰτώ τιμών έπϊ τή κτηθείση 
δόξη Ουτος άπερχόμενο; έκ Καβούλ έλαβε μεθ'έαυτοΰ 
και μέρο; τοΰ στρατοϋ, έλαττώσας ού'τω τδν στρα
τδν τής κατοχή; είς τδ ήυισυ τοΰ πρώτου αριθμού, 
χωρϊς μηδεμίαν νά λάβη πρόνοιαν ί'να έξασφαλίση 
διά'γραμμής στρατιωτικών φρουρών τήν μετά τής 
'Ινδικής συγκοινωνίαν. Ίίτο δέ προφανε'στατον οτι δ 
στρατό; -ής κατοχή; έπϊ πολύν έτι χρόνον έμελλε 
κατ' άνάγκην νά πορίζηται τά εφόδια έκ τή; Ίν - 
δική;. Άλλ’ή άπδ Καβούλ εί; Φερεζεπδρ, τδν πρώτον 
άγγλικδν σταθμόν, άπόστασι; ήτο Ι>0Ομιλιών,καϊ έπϊ 
τή; γραμμή; ταύτη; εύρίσκοντο τότε ΙΙονζάπ, έπϊ τοΰ 
οποίου μετά τδν θάνατον τοΰ Ροΰγγεν-Σϊγγ οί ’Άγγλοι 
οέν ήδύναντο πλέον νά βασισθώσι, καϊ αί άδιάβχ- 
τοι πάροδοι, α'τινε; έμελλον νά γείνωσι τάοο; αΰτοΰ.

’-Ότε δ άγγλο; στρατηγό; ήλθε κατά άπρίλιον τοΰ 
1841 νά άναλάβη τήν άρχηγίαν τοΰ στρατοϋ, 
ευρεν αΰτόν άπσμεμονωμένον ε'ν μέσοι χώρα; κατ’ 
έπιφάνειαν ήσύχου καϊ ύποτεταγμένη;, άλλ’ήτι; έν 
μόνον σημεϊον άνέμενε πρό; έξεγερσιν. ΊΙπατήθη δε 
καϊ ουτος, ώ; δ προκάτοχος αΰτοΰ, έκ τής δόλιας 
ταύτη; γαλήνης καϊ έγένετο τδ θΰμα αΰτής. Καϊ 
αΰτοϊ δέ οί άνδρες. οιτινες ώφειλον νά γινώσκωσι 
τδν χαρακτήρα τοΰ χατακτηθέντο; ναοΰ, δ σϊρΟΰίλ- 
λιαμ. Μάκ-Χάγτεν (Mac .\aghlen), δ σϊρ Άλέ - 
ξανδρο;; Βουρνέ (Burn, s) καϊ ό ταγματάρχης Ηότ 
τιγγερ (Pottiger), καϊ οί τρεϊς γνωστότατοι έν'Λσία, 
έξηπατήθησαν έκ τής ύπουλου ταύτης ήσυχίας. 
Άφήκαν τήν ανταρσίαν νά σχηματισθή καϊ ν'αΰ 
ξήση σχεδόν ύπδ τά ομματα αΰτών χι··ρϊς νά ζητή- 
σωσιν έν άρχή τήν καταστολήν αΰτής· δ’τε δέ ή 
άνταρσία έξεϊράγη, ήτο πλέον άργά είς χαταπόνησιν 
αΰτής. Τά πρώτα τής άνταρσία; συμπτώματα 
.έξεδν,λώθησαν παρά τοϊ; Γιλζϊς. φυλή νομαδική 
τής Άφγανίας, τή μ,ϊλ'.ον πολυπληθεϊ καϊ τή μάλ
λον άδαμάστω, ήτι; μετά πασαν ήτταν καταφεύγει 
είς τά όρη μετά τών ποιμνίων αΰτής καϊ έκεϊ άνα - 
μένει έν ύπομονή την ήμε’ραν τής αντεκδικήσεως.
<->ά ίδωμεν δέ κατά τήν όλεθρίαν ύποχώρησιν τών 
“Αγγλων τους Γιλζις τούτους δεικνυμένου; τους 
μίν.λον άνηλεεϊς, τους μάλλον λυσσαλέους καϊ τούς J 
πρώτου; έν τή σφαγή, μεθ’οΛα; τάς προσπάθεια; 
τών άογανών αρχηγών, οιτινες μικράν έπ'αυτών 
έξήσκουν έξουσίαν. Δέν είναι ίσως άνωφελές νά ση- 
μειώσωμεν ένταΰθα δ’τι οί Άφγα-νοϊ οιαιροΰνται sj;
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ποζ.Λα; φυλά;, ων η ισχυρότερα είναι η των Δουρονις. 
ήτι; χκΟ’έαυτήν ΰποδιηρε'το εϊς πολλά; οικογένειας, 
ών αί σημαντικότερα·. ήσαν ή των Σουδδοζίς κα'ι 
των Βαοουκζίς. Ή ποώτη τούτων έΟεωρέΐτο ώ; 
νόμιμος τής Άφγανία; βασιλικό; κλάδος. Ό σάχ 
Σουδζϊ, ί/οί Αγγλοι έγζατέστησαν έν τώ Ορόνω, ητο 
Σουδζίς. Ό δέ Δδστ Μωχαμέτ ίν έξεύρόνισαν ητο 
Βαρουκζίς. ’() υιός αύτοΰ Μωχαμέτ Άκβάρ χάν. 
ύ καλούμενο; κα'ι σιρδάρ. ό τής άνταρσία; αρχηγό;, 
είχε διπλήν κατά τών 'Άγγλων κα'ι τοΰ σάχ Σου · 
δζα έχΟραν. Ούτος άπδ τη; έκΟρονίοεω; τοΰ πατρός 
αύτοΰ καταφύγιών εΐ; τά βόρεια μέρη πρδ; τδ Τουρ
κεστάν παρεσκευασε σιωπηλώς τήν τών ήττημένων 
φυλών αποστασίαν. Εί; μάτην ό Δδστ Μωχαμέτ. 
αιχμάλωτο; τώνΆγγλων, ύπεχρέωσεν αυτόν νά ϋπο- 
ταχΟή· ε'κεΰνο; προύτίμηςε τον βίον προγεγραμμένου.

Κατά τά; άρχάς Οκτωβρίου έγνώσΟη ότι ό Μω
χαμετ Άκβάρ είσήλθεν εί; τήν χωράν έν ω χρόνω 
πολλοί άρχηγοι τών Γιλζίς καταλείποντε; τήν. 
Καβοΰλ κατελάμβανον φρούριον κείμενον εί; τήν 
πάροδον τοΰ Κούρδ-Καβοΰλ, εί; άπόστασιν δέκα πε
ρίπου μιλίων άπδ τή; πόλεω;. Διακοπείσης δε ουτω 
τή; μετά τή; Ινδική; συγκοινωνία;, ό στρατηγό; 
"Ελφινστων άζέστειλε τδν στρατηγόν Σάλ μετά 
μοίρα; στοατοΰ ίνα ελευθερωτή τήν δίοδον κα'ι κα- 
ταλάβη τήν Ζελλαλαβάδ έκεϊθεν τών όρέων. 'Εκ δέ 
τό·; εκστρατεία; ταυτη; έγνώσΟησαν οί κίνδυνοι, του;

- οποίου; διε'τρεχεν ό στρατό; τή; κατοχή;· διότι ή 
μό*ρα  αΰτη έμελλε νά διέλΰη παρόδου;, ων αί άκρα·. 
ύΦοΰντο κατά 500-· 600-πόδας κα'ι αϊτινε; ειχον [ 
μήκος πολλών μιλίων.

Έν τούτοι; κα'ι έν αύτώ τώ Καβοΰλ .ολίγον προτή; 
φανερά; άποστασιας, ό λαό; έςεδήλωσε τδ πρός του; 
"Αγγλου; μΤσο; αύτοΰ- άξιωματιζοί έξυβρίσΟηταζ, δύο 
Ευρωπαίοι έοολοφοζήύησαν, καί, πράγμα παράδοξον ! 
καθ'ήν ήμέραν ή μο'ρα τοΰ στρατηγού Σάλ ε·.χε προσ- 
βληΟή, οί επιτιθέμενοι συνέκειντο έξ οπαδών τών έν 
Καβοΰλ διαμενοντων άογαζών άρχηγών. οίτινε; 
ώφΟησαν έξερχόμενοι τήν πρ-ιίαν καί εισερχόμενοι 
είς Καβοΰλ τήν εσπέραν. μολονότι δ'ε έζελλον νά 
διέλίωσι τά; φύλακας τών "Αγγλων, ουδέ'; άπεπει- 
ρά9η ούτε νά συλλάβη ούτε νά τιμωρήση αύτού;.

Οί τή; πρώτη; ταύτη; άνταρσία; δύο πρώτοι 
άρχηγοι ήσαν ό Άμεζουλάχ χάν, και ό Άβδουλάχ 
χάν, άνορε; μεγίστην έχοντε; επιρροήν. Ό πρώτο; 
τούτων ήν υίδ; καμηήηλάτου καί διά τών προσόν
των αύτοΰ έκτήσατο σημαντικήν έξουσία·, ήδύ
νατο ■ δ'ε νά στρατολογήση 10,000 άνδρας. Περί

τοΰ ετέρου άφηγοΰνται τδ άκόλουύον άνέκδοτον. 
Θέλων ν’ άπαλλκγή τοΰ πρεσβυτέραν αύτοΰ άδελ- 
φοΰ. διέταξε νά Οάψωσιν αύτδν ζώντα μέχρι τοΰ 
πώγωνος, είτα έδεσε περί τδζ λαιμόν αύτοΰ σχοινίον 
δ:- ου προσέδειεν ίππον άγριον τδ δέ ζώον μαστιγού- 
μενον μέχρι; αίματα;, περιεστρέφετο περί τον φοβερόν 
εκείνον κύκλον, μέχρι; ου άπέσπασε τήν κεφαλήν 
τοΰ θύματος. Τοιοϋτοι ήσαν οί άνδρες πρδ; ου; 
έμελλον οί "Αγγλοι νά πολεμήσωσιν.

ΊΙ γενική έξέγερσις έξερ’ραγη έν τή πρωτευούση 
τής Άφγανία; τή 2 δεκεμβρίου 1811.

«Τήν πρωίαν τήςήαέρα; ταύτης (λέγει ό κ. Έϋρε) 
έλάβομεν έκ τής πόλεω; τήν τρομακτικήν είδησιν οτι 
ό λαός έξηγέρλη, έκλεισε-z άπαντα τά έργαστν'ρια καί 
ό'τι έλΟόντε; προσέβαλαν τά; οικία; τών έν Καβοΰλ 
διαμενοντων άγγλων άξιωματικών ».

Μεταξύ τών άξιωματικών τούτων ήσαν ό ’Αλέ
ξανδρο; Βουρζέ. Ό Μάκ-Χάγτεν καί ό στρατηγό;

ΔΈλφινστων έμεναν εί; τδ έκτδ; τή; πόλεω; στρα
τοπέδου, ό δε ταγματάρχη; Πόττιγγερ εύρίσκετο έν 
Κοχιστάν καί ό σάχ-Σουδζά εϊ; Βαλα-Χισάρ, τήν 
άκρόπολιν τή; Καβούλ. Ό ά π ε σ τ α λ μ έ ν ο ς, ώ; συν
ήθως έκάλουν τδζ Μάκ-Χάγτεν, έλαβε τήν πρωίαν 
τή; ήμέρα; έκείνη; γραμμάτιο·/ παρά τοΰ Βουρνε, 
άγγέλλοντο; ό’τι έν τή πόλει έπεκράτει μεγάλη τα
ραχή. άλλ’ ό'τι ήλπιζε νά καταστείλη αύτήν. Ουτοι 
ήσαν οϊ τελευταϊοι λόγοι τοΰ άτυχου; Βουρζέ. Μετά 
μίαν ώραν ήλίΐεζ εί; τδ στρατόπεδον ή άγγελία τοΰ 
θανάτου αύτοΰ. Φαίνεται άτι όπερ ίο μέτρον πι- 
στεύσα; εί; τάς διαθέσει; τοΰ λαοΰ άπέρριψε πασαν

1 δοόεΤσαν αύτώ συμβουλήν καί ηρνήΟη νά καταφυγή 
εις τήν άκρόπολιν. Ότε δέ ή οικία αύτοΰ προσε- 
βλήΟη. άπηγόιευσεν εί; τού; περί αύτδν νά πυροβο
λήσω-t. καί άναβα; έπί δώματά; τινα; ήθέλησε νά 
δημηγορήση πρδ; τού; επιτιθεμένους, άλλάμ εΤβλην 
τήν γενναίαν άντίστασιν τών ίνδών στρατιωτών, 
πάντων περί αύτδν φονευ'ΐέζτων, h οίκος αύτοΰ έξε- 
βιάσΟη, εκείνο; έσφάγη μετά τοΰ άδελφοΰ του καί 
πέντε; οί έν τώ οϊκω εϋρεΟίντε; άνδρες, γυναίκες 
καί παιδία άσπλάγχνως κατεμελίσΟησαν. Ό βασιλεύ; 
σάχ Σουδζά, ό'στις ήτο έν τή άκροπόλει, έπεμψεζ 
ενα τών υιών αύτοΰ μ.ετά συντάγματος στρατιωτών 
είς άποκατάστασιν τής τάξεως, άλλ’ούτος άποκρου: 
σβεί; ήναγκάσΟη νά έπαζέλΟη εί; τήν άκρόπολιν. Τότε 
δέ μόνον οί "Αγγλοι κατενόησαν τδ μέγα λάθος, οπερ 
διεπράξαντο. μή καταλαβόζτε; τάς επικαίρους θέσεις. 
Διότι, άντϊ νά όχυρωΟώσιν έν τώ Βαλα-Χισάρ, όπερ 
έδέσποζε τή; πόλεως. διεσκόρπισαν τά; δυνάμει; καί

! ίδρυσαν ά; άπούήκζς αύτών έκτος τοΰ στρατοπέδου 
I αυτών. “Αλλά καί αύτδ τδ στρατόπεδον, μεγάλα; 
| έχον γραμμάς. ήτο σχεδδν άδύνατον πρδ; άμυναν, 
I ώστε ά'μα τή ένάρξει τής άνταρσία; αί συγκοινωνία; 

διικόπησαν μεταξύ τοΰ στρατοπέδου, έν ω έμενεν ό 
I άπεσταλμέ,ος. τή; άκροπόλεως, όπου εύρίσκετο ό βα- 
ι βιλεύς. καί τών άποΟηκών, έν αϊς εύρίσκοντο αί προ- 
! μήόειαι. Οΰτω; οί "Α·ργλοι εύρέΟησαν έκτεΟσιμένοι 

Ε εΐ; τήν πείναν.
Ό στρατηγό; "Ελφινστων έφαίνετο καταληφθείς 

■' ύπό τίνος σκοτοδίνης, ή δε φυσική άδυναμία τοΰ 
Ι χαρακτήρες αύτοΰ ηύξησεζ ένι μ άλλον ύπδ τών σφο- 
F. ορών φυσικών παθήσεων. Καί οί μέν συμπολΤται αύ- 
I τοΰ έοεβάσΟησαν τήν μνήαην του. πεσόζτο; έντίμως. 
, ίν μή ένδόξως, έν τώ μέσω τών στρατιωτών αύτοΰ' 
ρ άλλ’ επιτρέπεται νά είπωμεν ότι. άν άπδ τή; πρω 
! τη; ήυ.έρα; οί πολιορκουμενοι άνέπτυσσον δράστη ■ 
‘ ριότητα καί άποφασι στικότητα, ήθελον έχε· εΐσέτι 
, έλπίδα σωτηρίας. Πρώτον λάθος αύτών, τδ μέγιστον 
■ ίσως, ύπήρξεν ότι κατέλ.ιπον σχεδδν άνευ άζτιστά 
I σεω; τά; έχούσα; τά εφόδια αύτών άποΟήκας, ένώ 

■ συγχρόνως πάντα τά είς τά διάφορα φρούρια έσκηνω- 
t μένα άποσπάσματα, διεσκορπισ;Μνα έν τοίς άγρο~ς, 

ύπεχώρουν πρό; τδ στρατόπεδον. Ό ταγματάρχη; 
Πόττιγγερ άναγκα-Οείς ν’ άφήση τδ Κοχιστάν μετά 

δυσκολία; διήνοιξε τήν δδδν μέχρι τοΰ γενικοΰ στρα
τηγείου. Ό συνενωθώ; στρατό; είχε δύο ήυερών υ.ό- 
νον τροφάς. Ό στρατηγό; "Ελφινστων. κλινήρης έκ 

I ποδάγρας, συμμετέσχε τή; άρχηγία; τοΰ στρατοΰ 
I μετά τοΰ μοιράρχου Σεκτών, όστις άπελπισΟεί; ό’τι 0ά 

οννηΟ-ρ καθ’άπαντα τδζ χειμώνα νά τηρήση τά;
θέσεις αύτοΰ, άπεφάνθη ύπέρ αμέσου εϊ; Ζελλα/.αβάδ I 
άποχωρήσεως. Τή; έναυτία; γνιόμη; ήτο ό Μάκ- 
Χάγτεν, άλλ’ή ύποχώρησι; εϊχεζ ήδη προταΟή καί

- διαδοΟή καί ή άπεζΟάέρυνσις κατέλαβε τοΰς στρα- 

τιωτας.
Τή 29 νοεμβρίου άφίκε-ο ε’ς Κάβούλ ό Μωχαμέτ 

• Άκβάρ, καί τοΰ λοιποΰ ύπό τάς διαταγάς του έπι- 
ί δεξίου τούτου άρχηγοΰ ή άνταρσία διωογκνώΟη κατά 

ι τοοπον τακτικωτεοον καί ίπιυοβ ότεοοζ. 
■’ ·' , ' , (, , , ,Οί πολιορκούμε ζοι δέζ ηδυναντο νά λάβωσιν έξ 

'Ινδικής επικουρία; πρδ τοΰ εκρό;. ήδη δ’ήπειλοΰντο 
ύπό τήςπείνης· διότι αί όλ’γαι τροφαί. τά; όποια; 
ήρπαζοζ κατά τά; έξόδους, μό·ζον έπ’ολίγα; ήμέρα;

Ι επήρκουν. Καί προύτάΟη μέν έν τώ συμβουλίιρ τδ 
Γ . σχέδιοζ νά δια·ζοί;ωτ·.ν ζύδδν εΐ; Βα’·.5 Χισάρ. εις 

άπόστασιν δυο μιλλίων. όπου ήδυναζτο ζά διαμείνωσι 
καθ’ άπαντα τον χειμώνα. Άλλ'έκτο; τών κινδύνων

τής διόδου Οά ήναγκάζοντο νά έγκαταλίπωσι τδ πυ
ροβολικόν, ισω; δέ καί τοΰ; άσΟενέΐ; καί τραυματίας. 
Ή πρότασις άπερόίφΟη· ή δέ τής δπισΟοχωρήσεως 
είς τήν Ζελλαλαβάδ κατεπολεμε'το πάντοτε ύπδ τοΰ 
Μάκ-Χάγτεν ώς άτιμωτική διά τά άγγλικά όπλα. 
Έν τούτοι; ή άπείΟεια έξηπλοΰτο έν τώ στρατοπέδω, 
οί δέ στρατιώται, μάρτυρες τών δισταγμών καί τή; 
διχοφροσύνης τών άρχηγών αύτών, άπώλεσαν πάν 

θάρρος.
Κατά τήν 26 νοεμβρίου εϊ; τών άφγανών άρχη

γών έποίησεν εΐ; τον άγγλον άπεσταλμένον τά; πρώ-' 

τα; προτάσει; περί οιαπραγματευσεως. Ουτο; οε συ- 
σκεφΟεί; μετά τοΰ στρατηγού Έλφινστων άπεδέξατο 
τήν πρότασιν ταύτην καί τήν επαύριον δύο άντιπρό - 
σωποι τών συνελύύζτων άρχηγών έλαβαν συνέντευξιν 
μετά τοΰ Μάκ-Χάγτεν. Καί άγζοοΰνται μέζ τά έν 
τή συνεζτεύξει γεζόζεζκ άλλά ςζαίνεται ό'τι οϊ Άφ- 
γανοι προέτειναζ όρου; άπαρκδέκτους. διότι άπ·"|λΟον 
λέγοντε;· ■ θά έπαζίδωμεζ μετά μικρόν έν τώ πεδίω 
τής μάχη; άλλήλους».— «Κατά πάντα; τοΰ; τρό
πους, άπήντησεν δ άπεσταλμέ·ζος, 0ά ε’πανίδωμεν 
άλλήλους κατά τήν ήμέραν τή; κρίσεως»

Τή 7 δεκεμβρίου είδαν μετά φρίκη; ότι αί τροφα1 
έξέ/.ιπον καί ό'τι διά μίαν μόνον ήμέραν ύπήρχον.· 
Καί έπέτυχε μέν άπόσπασμάτι. άποσταλέν είς τήν 
άκρόπολιν νά κομίση τροφάς τινα; άλλ’δ Μάκ-Χάγτεν 
•ηρξατο ήδη άπεζΟχ-'ρυνόμενος. καί ένώ διεφύλαττεν 

εν τάξει την μετά τή; άκροπόλεως συγκοινωνίαν, 
άπηύΟυνε πρδ; τόν στρατηγόν “Ελφινστων επιστολήν. 

, δι' ής ήρώτα αν κατά τήν γνώμην αύτοΰ έχωσιν 
άλλον τροπον σωτηρίας, ή νά παραδοΟώσιν ύπό όρου; 
όσον τό δυνατόν ε ζνοίκηζτέρου;. Ό στρατηγό; άπήν
τησεν οτι νομίζει ποέπον ν·ά μή άναβάλη τήν δια- 

π;αγ;αάτευσΓζ. Ή έπιστολή αύτοΰ αΰτη προσυπε- 
γράφη ύπδ τριών άξιωματικών. Τή I I δεκεμβρίου 
ό Μάκ-Χάγτεν έξήλύεζ άκολουΟούμεζο; ύπδ τριών 
λοχαγών καί έλαβε συνέντευξιν έν ύπαίΟρω μετά τών 
κυριωτέρων άρχηγών τών φυλών. Έν αύτή «ομίλησε 
διά μακριών ύπομνήσας τοΰς άρχαίου; χρόνους καί τήν 
φιλίαν, ήτι; συνέοεεν άλλοτε τοΰς ’Αφγανούς με.τά 
τών Άγγλων. ΊΙ ινδική κυβέρνησις καΟιστώσα έπί 
τοΰ θρόνου τών προγόζ.ον αύτών ηγεμόνα, ίν ό λαό; 
ήγάπησε πάντοτε έν μόνον ήύέλη-ε διά τούτου, τήν 
ίνδαιμονιαν τών’Λφγαζών άλλ’άφοΰ τά αίσΟήυατα 
τοΰ έϋζου; ήλλαξαν, ή άγγλική κυβέρνησις ούδόλως 
έσκόπει νά έναντιωΟή εις αζτά καί ήτο έτοιμη νά 

έ’·Λη είς διαπραγματεύσεις.
Ό Μωχαμέτ Άκβάρ καί ό Όσμάν χάν. οί δ·ύ^
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κυριώτεροι άρχηγοϊ. συνήνεσαν, καϊ τότε δ Μάζ 
Νάγτεν έζήτησε την άδειαν ν'άνχγνώση έγγραφον. 
τ.ζγ.ί/'.Ί τό σχέδιον συνθήκης. Οί γενικοί όροι ήσχν 
ότι οί "Αγγλο’, ύπεχρεοϋντο νά έκκενιόσωσι τήν Άο- 
γανίαν, συμπεριλαμβανομένου τοϋ Καβούλ, Κχνδχ- 
χάρ, Γιζνϊ. Ζελλαλαβάδ ζαϊ όλων των άλλων άχυρών 
θέσεων οτι όχι μόνον έν ασφαλεία θά έπέστρεφον είς 
τήνΊνδικήν. άλλά και περιπλέον θα έχορηγοϋντο αύ- 
τοϊς καθ'όλην τήν όδόν ζωοτροφία·. · ό'τι ό εμίρης Δόστ- 
Μωχαμέτ, πατήρ τοΰ Μωχαμέτ-Άκβάρ, ή οικογέ
νεια αύτοϋ κα'ι πάντες οί άφγανοϊ αιχμάλωτοι Ο’απη- 
λευΟεροϋντο· ό'τι δ σάχ Σουοζά μετά τής οικογένειας 
αύτοϋ Οά ήτο ελεύθερος νά μείνη έν Καβούλ ή νά 
έπανέλθη εις τήν ’Ινδικήν μετά των Άγγλων κα'ι 
ότι ή άφγανική κυβέρνησις Οά έχορήγει εϊς αύτόν 
έτησίαν σύνταξιν ότι άμνηστεία Οά έχορηγεϊτο εις 
πάντας τούς ίθαγενεϊς, όσοι έλαβον τό μέρος τών 
’Άγγλων ό'τι άπαντες οί αιχμάλωτοι Ο'άπελύοντο· 
ότι ποτέ αί άγγλικαί δυνάμεις οεν Οά είσήρχο.ντο εις 
Άφγανίαν, έκτδς άν προσεκαλοϋντο ύπδ τής άργανι 
κής κυβερνήσεως, προς ήν τό αγγλικόν έθνος Οά κα
θιστά σχέσεις διαρκούς φιλίας.

Τούς όρους τούτους άπεοέξαντο άπαντες οί αρχηγοί 
τών ’Αφγανών έκτός τοϋ Μωχχμέτ Άζ.δάρ. οστις 
ηναντιοϋτο εϊς τόν όρον τής άμνηστειχ; κα'ι ηρνεϊτο 
νά χορηγηθώσιν είς τούς Άγγλους τροφοί, πρ'ιν ή 
ούτοι έζζενώσωσι το στρατοπέδου. Άλλ'εύρέθη μειο- 
νοΔηφών έν τώ συμβουλίω, κα'ι ιί αρχηγό', άποδεςά- 
μενοι τούς προταθέντας όρους, έλαβο» ώς όμηρον 
τόν λοχαγδν Τρεβώρ. Κατά τήν συνέντευςιν ταύτην 
οί έν τώ στρατοπεοω ήσαν τά μάλα ανήσυχοι περ'ι 
τής ασφαλείας τοϋ Μάκ-Χάγτεν. διότι ούτος ε’χε 
μεθ'εκυτοϋ ά-.θενεστάτην φρουράν, πολυάριθμα δε 
σώματα έφαίνοντο διεσπαρμένα κατά τήν πεδιάδα, 
ουσκολως ύπδ τών αρχηγών αύτών αναχαιτιζόμενα. 
Άλλ'ή ώρα δεν ε·χεν εΐσέτι σημάνει.

[’Ακολουθεί;.

ΓΙερ'εργον άπόφασιν έςέδετο κατ' αύτάς ή δηκ
τική άρχή τής Πράγας, πρωτευούση; τής Βοημίας 
«Θεωροϋντες, λέγει τδ ε'ν λόγω θέσπισμα, ότι τά 
μακρά φορέματα έγείρουσιν έν ταϊ όδοϊς κόνιν επι
βλαβή εις τήν ύγείαν, απαγορεύομε» τήν ένδη·ζα- 
σίαν ταύτην έν ταϊς δημοσία·.; όδο~ς·. Ή δημοτική 
τής Πράγας άρχή έπέμεινεν εις τήν άπόφασιν αύτής 
μ' όλας τάς διαμαρτυρήσεις τών κυριών.

ΟΙΚΟΧΟΜΙΑΣ ΕΓΚ2ΗΙ0Χ

Ή
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΠΣ ΠΟΑΤΠΤΩΧΕ!ΑΣ.

Προ’ τίνος χρόνου συνδιελεγομεθα μετά σε

βαστού ήμϊν φίλου περί τών έκάστοτε ύπό 
τών παρ’ήμϊν λογίων τω λαώ, και δι'ιδιαί
τερων βιβλίων καί διά τών π.ριοδικών προσα- 
γομένων παντοειδών αναγνωσμάτων. ΊΙ συν
διάλεξες, περιστρεφόμενη κατ'άρχάς περίτε τό 

ηθικόν ποιον καί περί τήν σοφίαν πολλών έπι- 

χειρούντων ι'.τέρ n/c Λακοι/Γεχ^ί
Λα.τ.Ζάσίω',' τών ojioyerZr, ISpiSuvc νά 

καταντήσ·ρ καί είς τήν τών άναγνωστών 
προθυμίαν καϊ τήν .πρός· r« ff.rovitala άγάπηχ 
τινών έξ αύτών, θελοντων τοιαΰτα άναγνώ- 
σματα, όποια παιδικάς μόνον φρένας δύναν

ται νά τε’ρπωσι. Τότε ό σεβαστός μοι φίλος, 
καταλλήλω συμπεράσματι τήν συνδεάλεξιν 

άποπερατών, είπέ μοι ότι ifta τους σημιρι- 

ro&: μας xa.lor θα ΰ~ο ar εόημοσιτύιτο 
(διά τής ΣαΜαπαιας, λόγου χάριν) τό ύπό 

'Εράσμου Μωρίας ίγχώμιον. ΊΙ γνώμη 
αύτη έδοξεν ήμϊν ούχ ήκιστα ορθή καί άπό 
τότε πολλαχοΰ έζητήσαμεν, άλλ'ούδαμοΰ εϋ· 

ρομεν τό τοΐς γινιύσκουσι γνωστόν τοΰτο έρ
γον, έως οΰ, κατά συγκυρίαν, ένετύχομεν έτε'ρω 
τινι έγκωμίφ, τω τής Οϊχοχομίας. Τό σύγ
γραμμα τοΰτο έγράφη ύπό τοϋ Γάλλου Μ. 
I. Mezieres, συγγραφέα»; ετέρου βιβλίου, φέ- 

ροντος τήν επιγραφήν Λίτταμις τςΰ xoiro6ov- 

.1ίυτιν·ον ^ο.1<τιί·ματος er eij δημοσία τυημκ· 
ρία καί άφιερώθη είς τάς SotiWs (Ιβ Prd- 

COlJltnce. Διελθόντες τόν πρόλογον καί τά 
είκοσιν αύτοϋ κεφάλαια, έσκέφθημεν ότι τό 
συστηματικής πολυμαΟείας καί μεγάλης πεί
ρας προϊόν τοΰτο δέν θέλει είναι περιττόν 

άνάγνωσμα ε'κείνοις τών άναγνωστών τής 
Σα^^ατιαίας, οίτινες, έπιθυμοΰντες νά άρύων- 
ται βεβαίας καί έμπέδους γνώσεις, εΐσέτι δέν 
κατεδικάσθησαν ν’άκούσωσι, πρό τοϋ τής Οι
κονομίας, το τής Μωρίας Έγκιόμιον. ’Οθεν, 
άναλαμβάνοντες άπό τοΰ παρόντος αριθμού

| τήν έςελλήνισιν τοΰ βιβλίου τούτου, άρχόμεθα 

άπ’αύτοΰ τοΰ Προλόγου, ίνα μή περιστώμεν
' είς τήν άνάγκην νά προτάξωμεν περιληπτικήν 

| τοΰ όλου άνάλυσιν, καθόσον έκ τοΰ Προ.Ιόγον 
I δύναται νά έννοήσγ ό άνχγνώστης δι'οποίους 

j τινάς λόγους έγραψεν ό συγγραφεύς.
I Έν Φερίκιοϊ, τη 18 όχτωβρίου 1878.

Δ. Γ. Μ

χοινωνία;.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Opliniurn et in privatis faniiliis 

et in republica vectigal duco esse 
parcimoniuni.

(Cicerouis fragmenta ex libris de republica. 
Lib. tv, <7).

ΊΙ πρόθυμο; ixeptuvx καϊ ί’ΐιΏ.χ πρό; βελ-
τίωσιν τών τοϋ λαοϋ πραγμάτων, είναι ζαϊ αύτή έζ 
τών πολλών γνωρισμάτων τοϋ ζαθ'ήμδ; αϊώνος Καϊ 
πολιτικοί ζαϊ φιλόσοφοι περϊ τήν βελτίωσιν ταύτην 
σπουδάζουσι κα'ι μελετώσιν, αυτή δ’είναι ή τιμή 

ζαϊ ή δόξα τής νεωτέρα; τών ανθρώπων 
‘Ότι δέ σχοποϊ ήκιστα άγνοϊ μιαίνουσιν έστιν ότε τόν 
γενναϊον τοΰτον αγώνα, πολλών ταραξιών ές άρχής 
μεταχειρισθέντων τήν φιλανθρωπίαν ώς πολεμικήν 
μηχαν-ήν, προωρισμένην νά συγζλονή τάς κυβερνήσεις. 
?νχ χαταχώση αύτάς ύπό τά ερείπια τών παλαιφάτων 
θεσμών, ταΰτα έν μοίρα Καρό; τιθέμενοι οί άγαθοϊ άν
δρες, όφείλουσι βαθέω; νά μελετώσι τό ζήτημα τοΰτο, 
έςου τοσαΰται πηγάζουσι νόμιμοι ώφέλειαι. Καϊ νο- 
μοΟέται καϊ σύλλογοι σοφών καϊ πεφωτισμένοι δημο
σιογράφοι καθήκον εχουσι ν’ άνεύρωσιν ό',τι χρήσιμον 
καϊ δυνατόν γενέσθαι έκ τής πληθύος έκείνης τών 

θεωριών καϊ σχεδίων, άπερ . 
ται καϊ διά τών έφημερίδων

Είναι άναντίρρητον ό- 
άλλά πολλω μα/Αον ήθική ή υλική 
πάθεια αύτη. Αίτιον δέ δεν είναι 
μισθός, ούτε δ μέγα; ανταγωνισμός, 
λαίων ή τυραννία, ούτε ή τοϋ ά·/ 
άνθρώπων έζμετάλλευσις, ” “'· 

ταρ'ρυθμισταϊς έζφρασιν, άλλ'ή 
ή πρό; τήν απειθαρχίαν ροπή, τά 
απολύτου ισότητας, έντελοϋς

τ-ής πζηυυο, ........
~~τρ καθ' έκάστην προβάλλον- ι 

καϊ άπό τοϋ βήματος. 
άνα-ιοπαΟοϋσιν, 
είναι ή άναξιο- 
ουτε δ ευτελής 
ούτε τών κεφα- 

ανΟοωΙτου ύπό τών 
κατά τήν φίλην τοΐς με- 

ιερϊ τά; ιδέας άτα-ία, 
; ολέθρια συστήματα 
περϊ τήν περιουσίαν 

ίσοσταΟμίας ζαϊ άπαραγράπτου δικαιώματος έπϊ παν
τός γηίνου άγαΟοϋ. Οί άςιόποινοι έρεΟισμοϊ. άδιαλεί- 
πτως πλανώντε; την εύπιστικν τών πολλών, διε- 
γείροντες αύτούς διά φαντασιώδους έςειζονίσεως τών 
ταλαιπωριών των, πείβοντες αυτού; ότι είναι ά.ό-

οί έργάται

ποιστο; ή ζατάσταβίς των ζαϊ πράγματι τοιαύτην 

αύτήν ζαΟιστάντες, οί έρεΟισμοϊ, λέγω, ουτοι παρο- 
ςύνουσι, δηλητηριάζουσι ζαϊ οιαιωνίζουσι τάς τοϋ 
λαοϋ συμφοράς. Οί πολιτιζοϊ οίζονομολόγοι όμοφώ- 
νως λέγουσιν ότι σήμερον έν Γαλλία ύπάρχει πολλω 

μείζων ευζωία καϊ γενιζωτέρα ι 
ή έν ταϊς ή;ζέραις τών πατέρων 
γογγυσμοί καϊ αί αιτιάσεις εϊναι άπειράκις 
\> γαλλικό; έκεϊνο; χαραχτήρ, 
•■είτοσιν ήμών έπιφβονώτατο;, 
τήν φαιδρότητα ζαϊ ί

ευπορία καϊ ευτυχία 
ήμών καϊ όμως οί 

ς πλείονες.
ό άλλοτε ποτέ το~ς 

---- ό παροιμιώδη έχων
Τ—Γ. , άμεριμνησίαν, έχει σήμερον

μόνον θλιβερός άπαρχά; όδυρμών, θρήνων καϊ μεμ·1ι- 

μοιριών κατά τή; θείας Πρόνοιας.
Τινες τών θεωρητικών ήμών φιλάνθρωπων, ήτοι 

τών τιθέντων τήν χεϊρα μόνον έπϊ τής γραφίδας. ούχϊ 
ο'έπϊ τών καλών έργων, καταλέγουσι πολυαρίθμους 
μώλωπας τής κοινωνικής ήμών καταστάσεως, άπο- 
δεικνϋυυ-ι δΓ άριΟμων τάς υπέρ τοϋ δημοσίου χορη
γούμενα; γλίσχρους βοήθεια; καϊ άναβιβάζουσι τούς 
έν Γαλλία ένδεεϊς εΐ; δύο εκατομμύρια. Άλλά περϊ 
τοιούτων λόγων προκειμένου, οί πάντε; έννοοϋμεν ότι 
ευκόλως απαγγέλλονται πολλαϊ τρυφεραϊ καϊ αιαΟη- 
ματικαϊ ζομπορρημοσύναι. Οί εΐρημένοι κύριοι δέν 

1 πληροφοροϋσιν ήμας συγχρόνως δπόση είναι καϊ ή 
έπίπλαστο; πενία, ή απατηλή ένδεια, πρώτιστον οέ 
πάντων ή αύτοπροαίρετος πτωχεία. Δέν άναφέρουσιν 
ήμ~ν τούς έπαίτας, τούς ζώντας μέν δ·.' ελεημο
σύνης, παρά προσδοκίαν δέ καταλείποντας σπουδαίαν 
κληρονομιάν. Δέν άπαριΟμοϋσι τούς πτωχούς 
βοηΟουμ,ε'νους μέν ύπό ~ ~ '...... ί-^·

πολλά» δέ κάλλιον τών αστών 
ευωχούμενους. ’ ....

Οοϋσαι οίκογένειαι 
τά έ; εράνων, λαχείων 
λαλοϋσιν ούτε περϊ τών ·. 
στερήσεων, τών έκ τής : 

: καϊ τής κακής προερχς— φώντες τά άρχε'α τοϋ Montfnucon καμμύουσι 
φιλαρέσκως τά «ζματα πρό τών βακχικών έν τάϊς 
πύλαις τής πόλεως σκηνών. Είναι μέν άναμφίλε- 
ζτον ό'τι, μετά τινα φοβέραν καταστροφήν, συμφέρει 
νά συνδονήται ζαϊ ν' άναζωπυρώται ή τών πολλών 
φιλοικτιρμοσύνη- άλλ' όμως δέν συμφέρει νά γί

νωνται τοιαΰτα προς κατάκρισιν τής παρούσης κοι
νωνίας, ούδέ πρό; διεγερσιν νέων κατ' αυτής κιν- | 
ούζων, έν μέσω τών δΓ ών διαπλέει σκοπέλων.

καϊ μεμ·1>ι-

* Λ...,

τών φιλόπτωχων εταιριών, 
~ν καί πλουσίων ένίοτε 

. Δέν ύποδεικνύουσιν δπόσαι δεινοπα · 
σπαταλώσιν έν όργίοις ακολασία; 

καϊ συνδρομών ποσά. Δέν 
παθημάτων ούτε περϊ τών 
παραλυσίας, τής άκρατεία; 
ιμένων δι αγωγής. Ά ναδι -
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Έν τε τή πρωτευούση (έν Παρισίοι;) χαι έν 
άλλοι; τισί βιομηχανικό?; κέντρα; ύπάρχουσι πεν
τακόσια·. ή εξακόσια: χιλιάδες έργατών, είς ών την 
τύχην τινέ; των φωνασκουντων θέλουσι νά ύπαγά- 
γωσι καί τή; λοιπής Γαλλία; τδ αυμ^ρον χα': δη 
κα': τδ τοΰ πολίτικου ήμών δργανισμοΰ. Άλλ' ή 
σχετικώς ολιγάριθμο; χύτη τάξις τών εργατών είναι 
ή μονή τών τας ουτοπία; φιλουντων πελατεία και 
επομένως ή δικαίως την συμπάθειαν αύτών ίτ.·.- 

σπωμένη. Οί φωνασχοΰντες ούτε πρδ; τά; ταλαι
πωρία; τών μη μεμΤιμοιρούντωΟ αγροτών προσέ 
χουσιν, ούτε την ένδειαν τών μικρεμπόρων υπολο
γίζονται. ένώ είπερ τινέ; κα'ι άλλοι οί μικρέμποροι 
σκληρώς δοκιμάζονται κχτά τοϋ; σεισμού; τών έπα 
ναστάσεων· ούτε παρατηροΰσι τήν στενοχώριαν τών 
ιδιοκτητών, έφ" ών,κατά πάσαν κρίσιμον περίστασιν, 
έπιπίπτουσι τά πρώτιστα έχ τής πολιτεία; βάρη' 
ούτε δεαδλεπουσι τήν πενίαν διαφόρων εργατικών 

·. Ύ ' ■ ' — -ταςεων, αΐτινες είναι μεν αΛΛοτριαι των μηχανικών 
τεχνών, άλλ' ούχ ήττον πορίζονται τδν επιούσιον έν 
ίδρώτι τοΰ προσώπου αύτών. Κατά τοϋ; φωνα- 
σκοΰντας. ό εννοούμενο; αυτών εργάτη; οέν δύναται 
νά ζήση διά μεσαίου τινο; τριών ή τεσσάρων δραχ
μών ημερομίσθιου, ένώ ούδέ κάν φαντάζονται νά 
λυπηθώσι πρδ; στιγμήν τδν στρατιώτην, οστις τδν 
μεν τοΰ αί’ματος φόρον προΟύμως καταβάλλει, ώς 
αμοιβήν δέ λαμβάνει πέντε ή έξ σολδία καθ' ίμίρχν. 

Τέλος οί κύριοι ουτοι, ίνα έξυπηρετήσωσι καί καθυ· 
ποβάλωσιν εϊς την γενικήν διαιτησίαν έκεϊνα, ύπέρ 
ών άποκλειστικώς ύπερμαχοΰσι, τά μέν προφανή 
διαστρέφουσι, ψευδέ?; οέ προβάλλονται υπολογισμού; 
καί χιβδήλας στατιστικά; ώ; αυθεντικά; παραδέ
χονται διότι κατά τούς περί θνησιμότητο; κατα
λόγους αυτών, ή Γαλλία προ πολλοΰ έπρεπε νά 
τραπή είς έρημον χώραν. ’'Οθεν συμβουλεύω τοϊ, 
φιλόφροσι τούτοις φιλάνθρωπο·.; ν’ άρχίσωσι τα; 
ίρεύ.α; αύτών, καταβαίνοντε; εΐ; τά αναρίθμητα 
καπηλε'χ τών Παρισίων κα'ι τών περιχώρων καί 
είτα νά καταστρώσωσιν ακριβή κατάλογον όσων 
στερήσεων θέλουσι γείνει αύτόπται μάρτυρες.

Ό συγγραφεύς τοΰ περί Ιδιοκτησία; βιβλίου, 
παραβάλλων τήν ενεστώταν κατάστασιν τών έργα 
τών πρδ; τήν κατά τδν παρελθόντα αιώνα, ώδέ πως 
αποφαίνεται. «Οί έν τάΤς πόλεσι ζώντε; έργάται, 
δλιγώτερον χατά συνέπειαν στενοχωρούμενοι, ή οί έν 
τ,ϊ; άγροϊς, λαμβάνουσιν ενίοτε χαί διπλάσιον τοΰ 
τε’ως μισθοΰ αΰτών, ζώσιν έν μέτρω τι νί αφθονία; 
κα' απολαυουσι τινών τών τοϊς πλούσιοι; συνήθων

ηδονών, ήτοι φοροΰσι καί έχ μαύρου έριούχου έπανω 
φόριον χαί εκ λευκοΰ λινού χιτώνας χαί πορεύονται 
εις τά θέατρα κχί σχεδόν πάντοτε έσθίουσι 
κρέας·. (*)

Ταΰτα πάντα αληθέστατα, καίτοι άποτελοΰσιν 
ελάχιστου τής άληθεία; μέρος. Διότι οί τής πρω- 
τευούσης έργάται πορεύονται δι' οχήματος εΐ; 
Lourlille, αναπαύονται καί κατά τήν δευτέραν καί 
κατά τάς επόμενα; ήμέρας, ύπερπληοοΰσι τά οινο
πωλεία καί τοϋ; λοιπούς πρδ; δημοσίαν διασκέδασιν 
τόπους, παραδίδονται πάση. κατά τήν άπόκοεων, 
ηδονή καί πλεΐστα θέατρα δι- εισφορών χρημάτων 
διαρκώ; συντηροΰσιν.

Ταΰτα δέ πάντα αδύνατον νά μή γείνωσι, διότι οϊ 
έργάται θέλουσι νά φαίνωνται τούλάχιστον πρώτοι 
καί νά μή κατατρύχωνται πολύ, σχεπτόμενοι τάς 
καθημερινά; αΰτών συμφοράς καί βασάνου;. Καί 
ομω; όμολογητέον ότι οί έργάται, καίπερ άντε; θύ
ματα προαιώνιων καταχρήσεων καί καταθλιπτιχών 
θεσμών, βιοΰσιν όμω; βιωτον βίον, εΐ καί δυνάμεθά 
που καί που νά σκιάσωυεν τήν εικόνα, καθ' όσον 
πολλαί έορταί ακολουθούνται ύπ' αλγεινών ήμερων. 
Άλλά τί; έν τούτοις πταίει ;

Ανάγκη νά παραδεχθώμεν ό'τι οί ουσάρε στούμενοι 
είναι δυστυχείς. Διά τοΰτο κάγώ υπολαμβάνω κά
κιστον τδ άδιαλείπτως έμπνέειν τοϊς πολλόϊ; μίσος 
κατά τής κυβερνήσεως, τής κοινωνικής τάξεως χαί 
τής έπί γής κλήσεως αύτών. Ώς δέ τα μάλιστα 
περισπούδαστοι φιλόσοφοι είναι έκεϊνοι. οιτινες εξη
γούμενοι τήν θαυμαστήν τοΰ κόσμου τούτου διάταξιν 
καί τά; εϋεργετικωτάτα; τοΰ Ηεοΰ δωρεά;, ένισχύ- 
ουσιν έν τή άνθρωπίνη καρδία τά αισθήματα τής 
καρτερίας, εύ-,εβεία; καί ευγνωμοσύνης· ού'τω καί 
. . , , , , ι* 'εκ των οικονομοΛογιον σπουοαιοτατοι είναι εκείνοι, 
οιτινες προσπκθοΰσι καί άγωνίζωνται νά κρχταιωσ.-.σιν 
ώς οιόν τε κάλλιον τήν ΰπδ τής νεωτέρας κοινών ας 
έκδηλουμενην άγρυπνου άφοσίωσιν πρδ; προστασίαν, 

ευζωίαν καί ωφέλειαν έκάστου τών μελών αυτής.
(ακολουθεί).

ΤΥΦΩ.Ν ΕΧ ΟΤΓΓΑΡΙίΛ — ΊΙ ανθηρά πόλις 
Μίσκολτς έ, Ουγγαρία κατειτράφη πρδ μιχροΰ άρδην 
ύπδ ορικώδου; τυφώγο;, Οί πλεϊ£*οι  τών κατοίκων 
άπέθανον, αί οίκίαι άπασαι κατεκλείσθηοαν ΰπδ τοΰ 
έχρήγματος τών νεφελών καί αί όδοί ήραν:σθησαν 
ΰπδ τή; πλημμυρ:α;· έ/ιοι έκ τών σωθέντων έπαθσ» 
τά; τρένα; ύπδ τοΰ τρομου.

(*).  be la Propriele, ΰπδ Μ- Thiers.

Ο ΕΝ ΑΘΗΝ ΑΙΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΟΓΟΣ II ΑΡ Α ΛΣΟΣ.

Περί τοΰ καλού τούτου τών ’Αθηνών συλ

λόγου άποσπώμεν τά εξής έξ αλληλογρα
φίας ήμών έκ τής ελληνικής πρωτευούση;.

Τή 23/5 δκτωβρίου έπανελήφθησαν αί συνεδριά
σεις τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου ΙΙαρνασσοΰ, ε'ν 

τώ ίδιοκτήτω αύτοΰ χατχστήματι. Ώς γνωστόν, 
4 Σύλλογος ούτος κατώρθωσε διά τών οικονομιών 
αύτοΰ χαί λαχείου έκδοθέντος ύπέρ τής ύπ’ αΰτοΰ 
διατηρούμενη; Σχολής τών άπορων παίδων νά άγο- 
ράση ιδιόκτητον οικίαν έν κεντρικωτάτω μέρει τών 
’Αθηνών απέναντι τοΰ ύπουργείου τών ναυτικών ήν 
δςεσχεύασε λίαν φιλοκάλω; καί έν ή έγκατέστη αυ
τός τε καί ή σχολή τών απόρων παίδων. ΊΙ αίθουσα 

των συνεο-ιασεων toca ε·.νχί ενρυχιορτχτη, τ, cviv- 
χωροτέρα τοιαύτη έν ’Αθήνα·.;. Έκ τών έν τή πρω

ί τη συνεδριάσει ληφθεισών αποφάσεων τεκμαίρεταί 

τις ότι ό Π αρ να σδς χατά τδ διάστημα τοΰ χει- 
ί μώνος θά συγκέντρωση πασαν τήν φιλολογικήν κι 

νησιν έν Άθήναις, ού μήν άλλά καί θά παράσχη 
■ μέσα διασκεδάσεως συνουάζων καί ευεργετικού; σκο

πού;. Ού'τω πλήν τών εσπερινών αναγνωσμάτων, 
άτινα ώ; άλλοτε ού'τω καί εφέτος θά γίνωνται τδ 
εσπέρας έκάστης παρασκευής, τάς λοιπάς τή; 
έβδομάδο; έσπέρα; Οά διδάσχωνται δημόσια μαθήμα 
τα, οΰχί όμω; χατά σειράν, αλλ’έζάστου τών διδα
σκόντων άναλαμβάνοντος μέρος τής επιστήμης. 

ί Τών αναγνωσμάτων εγκαίνια θά ποιήση τήν 27/8 
νοεμβρίου 4 ήδυεπής τμηματάρχης τοΰ ύπουργείου 

J τής παιδεία; κ. Λ. ΙΙανταζής, τά δέ δημόσια μχΐ)ίΓ 

ματα θά άρχίσωσι πρότερον. Καίτοι είσέτι τούτων 
I δέν έξεδόθη τδ πρόγραμμα, έγένετο γνωστόν οτι δώ

δεκα θά διδάξωσιν έφέτος, έν οΐ; αναφέρω ύμΤν τούς I 
Ε’ ύφηγητά;Ν'. Καζάζην, Λ. Σοΰτζον, θ. Φλουσαίτην, ' 

διδάξοντα; μέρη τοΰ συνταγματικού καί φυσικοΰ δι- 

Γ καίου, I. Βάμβαν (περί λουτρών), Σ. II. Λάμπρον 
(μεσαιωνικήν ιστορίαν τών ’Αθηνών), Γ. Τζανετό- 

I πουλον (περί άγωγής τών τέκνων), I. Άργυρόπου- |
; λον (περί ηλεκτρισμού) κτλ. ’Αλλά πλήν τούτων

θά εχωμεν έφέτος καί τά; επιστημονικά; 
εσπερίδας, ε'ν οίς ό καθηγητής τής χημεία; κ. 
Α. Χρηστομάν:; θά άναπτύση τά ιόραιότερα τής 
χημίας θέματα μετά πειραμάτων, Εϊς ταύτας ή ε’-

σοδο; Οά ήναι έπί πληρωμή ύπέρ τοΰ ταμείου τής 

σχολής τών άπόριον παίδων, 

έν τή αιθούση 
τδ« χειμώνα συναυλίαι. Διά 

λής ταύτης
ι τδ σύστημα — ___

υπέρ αύτών καί ύπνωτήρια.
Πρόεδρος κατά τδ έτος τοΰτο είναι 4 κ. 

νουήλ Δραγούμης, όρυκτολόγος 

μεταλλείων.

ύπέρ ών θά δοθώσιν 
οΰ Συλλόγου καί δύο μουσιζαί κατά 

τών παίδων τν,ς σχο- 
,; ή κοσμητεία θά είσαγάγη έν Άθήναις 

:ών commissionaire. θά ίδρυση δέ

Έμμα- 
τοΰ τμήματος τών

Περί τοϋ αύτοΰ σωματείου άναγράφομεν 

ε’ζ τής "Ώραί· τά επόμενα’
Τήν εσπέραν τή; 20/1 νοεμβρίου έγένοντο τά εγ

καίνια τον φιλΛογικοΰ Συλλόγου - Παρνασσού - καί 
ι ή έπίσημος έγκαθίδρυσι; των νέων αύτοΰ αρχών ένώ- 

- συνε5ριάσεω; προήδρευεν
πρόεδρο; ζ. Κωνσταντίνος 

πρώτο; ιομίλησε συγχαί- 
τή αποκτήσει ίδιου αΰτοΰ 

~ παγζο- 
ιρόεδρο; 
.-ήν λο- 

γενο-
• ζχτχ; 

αύτοΰ 
αρχίαι;

πιον ικανοΰ πλήθους. Τή;
4 έπίτιμο; τοΰ Συλλόγου 
Πχπαρρηγόπουλος, καί 
ρων τώ Σύλλογο, έπί τή 
χαταστή'χατος χαί τή βραί 
σμίω εκθέσει τών Παρισίων.' 
χ. Θρ. Άγγελόπουλος Ά 
γοδοσιαυ τών κατά τήν 

μενών, έν πεειλη- 
τά; έργασία; τοΰ 
διατηρούμενων έν 
σχολών άπορων παίδων. 
κατάστασις τοΰ Συλλόγου 
τύπωσιν τή παρισταμέτη ., 
ξία λόγου έθεωρήθη ή τοΰ αναγνωστηρίου άριθμουν- 
τος 100 έφημερίδα; καί περιοδικά έντόπιά τε καί 
ξένα καί ή τής βιβλιοθήκης εις ήν κατά την λήξασαν 
διετίαν έδωρήθησαν 1650 τόμοι. Μετά τδν κ. Άγ- 
γελόπουλον 4 νέο; τοΰ Συλλόγου πρόεδρος κ. Έμμ. 
Δραγούμης ηΰχαρίστησε τά μάλα έπί τή έκλογή 
αΰτοΰ καί άνέπτυξε τά; νέα; τοΰ Συλλόγου έργασία;, 
έφ' ών θα άσχοληθή έφέτος, καί ίδίω; τά κατά τά 
δημόσια μαθήματα καί τάς επιστημονικός εσπερίδας. 

Έν τέλει άνε’γνωσθη ύπο τοΰ -γενιζοΰ γραμματεως το 
πρόγραμμα τών εσπερινών αναγνωσμάτων καί τών 

δημοσίων μαθημάτων, οπερ διενεμήθη τοϊ; παεευ- 

ρεθέϊσι.

οΰ ε ν τ η ~ 
Γονότεως π 
άνέγνω τ· 

;ν διετίαν 
ά.ενεγκών 
τών

. ταϊς 
ι γένει

-t-Ι ένεποίησεν έν-

τική έζθέσ
Συλλόγου

Άθήναις
ΊΙ
ap
δμηγύρει, ιδίως δέ ά-

ύπ’

ευάρεστος

4
<
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ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
II ΙΙϊίΐΖΕΛΗΝΟΧ ΩΧ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ.— 

Κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν τής γαλλική; Α
καδημία; τών ήθικοπολιτικών επιστημών, γενομέ- 
νην τήν 5 όχτωμβρίου, δ κύριος Gefroy ύπέβαλεν 
έν δνόματι του χ. Sshiern, χαθηγητοΰ τής ίσ-ορίας 
έν τώ πανεπιστημίω Κοπεγχάγης υελέτην περ'ι 
τή; άρχή; οθωμανικών τινων παραδόσεων.

Ό συγγραφεύ; έρευνα ποιον τδ αίτιον δι' δ οί 
Τούρκοι άπεδέξαντο τήν ημισέληνον. Άξιοσημείω- 
τον δ’τι τδ έμβλημα τοΰτο ήτο ήδη γνωστδν άπδ τοϋ 
αρχαίου Βυζαντίου. Διαιωνισθε’ντος δέ τούτου έν 
Ινωνστατινουπόλει, ώφθησαν τώ 1453 μετά τήν 
κατάκτησιν οί Τούρκοι αίροντε; τήν ημισέληνον, έ; 
ου πιστεύεται— τουλάχιστον δ κ. Χάμμερ τοιαύ
τη; ήτο γνώμη;—οτι οί νικηταί άπεδέξαντο τδ έμ
βλημα τών ήττηθέντων. Άλλ’ ύπάρχουσι τεκμή
ρια μαρτυροΰντα ό'τι οί Τούρκοι ειχον τήν ημισέ
ληνον άπδ τοΰ δωδεκάτου καί μάλιστα άπδ τοΰ εν
δεκάτου αίώνος. Τήν άρχήν τοΰ εθίμου τούτου έζή- 
τησαν νά είίρωσιν έν ίσλαμικοϊ; μύθοι;, άλλά πιθα- 
νώτερον εϊνκι, δτι τδ έμβλημα τή; ημισελήνου μετά 
τοΰ άστέρος ήτο οίκεϊον τών άλταϊκής κα'ι σαμα- 
νισμική; φυλή; λαών, τών Μογγόλων δηλονότι κα'ι 
τών Ταρτάρων, έξ ων οί Τοϋρκοι έςήλθον. Οί Σίναι 
άναφέρουσιν δ'τι δ Τζεκίς-χάν σημαίαν είχεν εννέα 
λευκά; ουράς ίππων κα'. τήν ημισέληνον. Κατά τδν 
Sebiern ή ημισέληνο; καί δ άστήρ εϊσιν έν άπά- 
ΟΤ| τή άρχαία Άσία τδ συμβολον θεότητος, ήτις, 
φαίνεται, ητο άντικείμενον μεγίστη; λατρείας. ΤΙ 
θεά αυτή ήτο ό θεδ; Μήν, ήτοι ή Άρτεμις, λα*  
τρευομένη παρά τή; ίνδοπερσική; φυλής.

'Εν ταϊ, χώραις ταύται; κα'ι μέχρι τή; Θρφκη; 
έλατρεύετο δ ήλιος, προστίθησιν δ κ. Gefroy, ώ; 
θεότης, σύζυγον έχουσα τήν σελήνην. II θεότη; αυ
τή παρίσταται έν τοΤς μεταλλείοι; ώ; νέος, έχων ό
πισθεν τοΰ τραχήλου τήν ημισέληνον, ή κάλλιον ύπδ 
τήν συντετμημένην μορφήν ημισελήνου μετ' άστέρος.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΛ. — Αϊ άμερικανικα'ι 
εφημερίδες άφηγοΰνται περίεργον έπεισόδιον, συμβάν 
ίν τινι τελευταία έκτρο/ιά-ει τοΰ σιδηροδρόμου, 
καθ’ήν πολλών τραυματισθέντων έζητήθη ή συνδρομή 
ιατρού. Ώ; τοιουτος πκρουιιάιθη άγνωστό; τις, 
δστις ήν αυτόκλητο; χειρουργός.

’Απαθώς τά; χειρίδα; άνασυρας. ζητέϊ έν τα~ς 
διεσπαρμένοι; άποσκευα'ς τδ πελώριον κιβώτιον αύ

τοΰ, τίθησι πρδ αύτοΰ τράπεζαν κα'ι προσκαλέσα; 
συμβοηθοϋ; δυο τών παρεστώτων ήρξατο κόπτων 
μετά δεξιοτητος καί ίλιγγιώδους ταχυτητος πλεί- 
στους βραχίονα; καί κνήμας τών άτυχων τραυ
ματιών.

Μόλις μετά πολλά; εγχειρίσεις κα'ι τά; φωνά; 
τών δύο τούτων παρεστώτων, οί’τινες έγένοντο έκ
πληκτοι, κατενοήθη δ’τι ό χειρουργό; έγένετο μα
νιώδη; έκ τοΰ φόβου, όν ένέπνευσεν αύτω τδ δυστύ
χημα.

ΙΙΕΡΙΗΓΙΙΧΙΧ Till ΓΙΙΧ ΥΠΟ ΧΑΡΤΟΥ ΕΠΙ
ΣΤΟΛΗ—.—Κάτοικο; τή; ί’εϊσεμβέργ άφηγεϊται έν 
τοϊς έπομένοι; τήν περιοδείαν τή; γής ύπδ χάρτου.

Τήν 25 μαίου έξεπεμψα τδν χάρτην διά Τερ
γέστη; εΐ; Ιαπωνίαν- έκεϊθεν άπηυθ-όνθη είς Καλι- 
φορνίαν, δ'θεν έπανήλθεν εί; ί’εϊσεμβέργ. ΈξέπεμΦα 
τοΰτον υπδ τρεϊ; διευθύνσεις, τήν μέν είς Βέδδον (έν 
’Ιαπωνία), τήν δέ εΐ; "Αγιον Φραγκίσκον, καί τήν 
τρίτην εί; ί’εϊσεμβέργ. Ό χάρτη; έπεστάφη μοι 
ένεκα τή; άφοσιώσεω; τών πρδ; ου; άπετείνετο φίλων 
τήν 19 σεπτεμβρίου. Τήν 32 μαίου έξαπεστάλη έκ 
Τεργέστη;, καί διά Σουέζ καί Σίγγαπουρ άφίκετο 
τήν 14 Ιουνίου εϊς Ύοκοχάμαν, δ'που έδέησε κατ· 
άνάγκην νά βραδόνν, έπί 16 ήμέρας, ένεκα τή; άνα- 
χωρήσεως τοΰ άμεριχανιχοϋ ταχυδρομείου κατά τήν 
προτεραίαν.

Ό χάρτης έξαπεστάλη τήν 31 ίουλίου- τήν 26 
αύγούστου άφίκετο εΐ; "Αγιον Φραγκίσκον προσέγ
γισα; εις τά; νήσου; Σάνδβιχ. Τήν αύτήν ήμέραν 
έξεπέμφθη εΐ; Νέαν Ί’όρκην διά τοΰ Είρηνικοΰ καί 
έπανέκαμήε τελευταϊον εί; Ι’εϊσεμβέργ.

Ή περιοδεία διήρκεσεν άρα έπί 1 17 ήμέρας. 
Έάν τι; λάββ ύπ’ όψιν τά; διαφόρους βραδύτητας, 
άς ύπέστη κατ’ άνάγκην, ήτοι 5 ήμέρα; έν Τεργέ
στη, 16 ε’ν Τοκοχάμα, 2 έν Νέα Ί'όρκη, τδ δ'λον 
23, έξάγει ό'τι έντδς 94 μόνον ήμερων έτέλεσε τήν 
περιήγησιν αύτοΰ, επειδή δέ πιθανώτατον ό'τι έ- 
βράουνε καί έν Άλεςανδρεια, Σουέζ, Σίγγαπουρ καί 
Χδψκ-κούζ, ουμπεραίνεται δ'τι δυνατδν νά περαιώση 
τήν περιοδείαν τοΰ κόσμου πράγματι έντδ; 80 ή
μερων ώ; δ Φίλεα; Φόγγ.

Ό ύπεόθυνο; Ε. ΓϊΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

τυποιι Βουτυρά και Σ/λς.


