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ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Μετά τοϋ παρόντος άριθμοϋ Λήγει 

τό πρώτοι· έτος τής ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑΣ 
ΕΠΙθΕαΡΠΣΕΔΣ. Ένεκα μέτρων Λαμ- 
βανομένων πρός άνοργάνωσιν αΰτής 
έπί τό βέΛτιον, ή έκδοσις αναστέλ
λεται μέχρι τοϋ νέον έτους, ότε σύν 
τω πρώτω άριδμω τοϋ δευτέρου έτους 
έκδοθήσεται και τό πρόγραμμα αύτής.

Έν Κωνς·/πόλει, τή 1/13 δεκεμβρίου 1878. 
II AisrerKxis.

ΒΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΪ ΕΑΑΙΙΧΛΧ.
Κατερχόμενοι είς Ελλάδα τω 1808, πολλας 

καί κακά; ΰπονοία; εΐχομεν περί τής χώρα; εκείνης. 
ΊΙμέΐ; έχομεν μάθε·, μόνον τά περί της αρχαίας 
Ελλάδος, τά δε κατά την νέαν εγινώσκομεν μόνον 
έκ τή; Συγχρόνου Έλλάδο; ('). 'Γπελαμβάνο- 
μεν ότι ηΟε'λομεν εύρέϊ περί την ’Ακρόπολιν τουρ
κικόν τι κωμύδριον, βαύε'ως πεποιΟότες οτι πας αγα
θός έλλην αστός διηρχετο την κυριακήν, ύηρεύων έπι 
των δρέων τούς περιηγητής. Καθ’ ήμα; δηλαδή ή 
ληστεία ήν ή μόνη πράγματι προσοδοφόρος τής Έλ-. 
λάδος τέχνη. » · ’

’Αλλά μόλις παρήλΟόν τινες ήμέραι έξ ότου έν 
Άθήναις διετρίβομεν, καί α! μεν ίοέαι.ήμών μετε- 
βλήΟησαν, αί & προκαταλήψεις όλοτελώ; έξέλιπον. 
Εΐχομεν ιδεϊ μικράν, κομψήν καί εύμορφον πρωτεύ
ουσαν, άσχολουμένην πώς ν’ αποπεράτωση τδν καλ
λωπισμόν αύτής. Εΐχομεν ΐδεϊ πανταχοΰ τήν κί- 
νησιν, τήν ένε'ργειαν, τήν τάξιν, τήν νοημοσύνην, 
τήν προθυμίαν. Εΐχομεν εύρεϊ ανθρώπους ευπροση
γόρους, προσηνείς, φιλόξενους, πεπαιδευμένους, ευ
φυείς.

’) Τοΰ οιαβοήτου συγγράμματος τοΰ About· Σ.Μ.

Έβλέπομεν τούς άπδ καιρού εις καιρόν εργαζο
μένους έν τόϊς ναυπηγείοι; καί ταΤς άνεγειρομέναις 
οίκίαις, τούς ναυτας είσβιβάζοηας καί αποβιβά
ζοντας τά εμπορεύματα έπί τής προκυμαίας τοΰ 
Πειραιώς, τούς ευκινήτου: καί ρωμαλέους καί άρηι- 
φίλου; στρατιώτας, γυμναζόμενους έπί τών πλα
τειών. ’ΈΟελγεν ήυ,ας ή φιλοξενία έκείνη, τήν μεν 
ειλικρίνειαν όλως ανατολικήν έχουσα, τήν δε συμ
περιφοράν ευρωπαϊκήν, διό καί νομίζεις, ύφ’ Ελ
λήνων φιλοξενούμενος, ότι συγχρόνως εύρίσκεσαι καί 
έν συριακή σκηνή καί έν λονδινείω τινί αιθούση. 
Χαρά καί έκπληξις κατεΤχεν ήμας βλέποντας τδ 
άπέριττον καί τήν αφέλειαν τών δημοκρατικών έ
κείνων ηθών καί τήν απόλυτον παρά τοΤς Αθηναίοι; 
ισότητα.

Δεν ύπάρχουσι τιμητικοί προσηγορίαι· ούτε δ 
πλοΰτος, οΰτε τά δηαόσια αξιώματα συνεφέλκονται 
έπαρσιν καί τύφον παρά το~ς ’Αθηναίοι;. Οί ύπουρ
γοί, καί έν τοΐς γραφείοις αύτών είναι εύπροσιτώτεροι 
καί έρασμιώτεροι τών έν Γαλλία υπαλληλίσκων, 
καί άφοΰ έξέλΟωσιν αύτών λησμονοΰσι τήν πολιτικήν 
αύτών Οέσιν, ίσους τοΤς κοινοτάτοις τών πολιτών 
εαυτούς νομίζοντε;.

Τέλος κατενύγημεν έπί τή άκραιφνέϊ πρδς τήν 
Γαλλίαν ευγνωμοσύνη τής Ελλάδος, άναμιμνησκο- 
μένης ότι ή εί; Πελοπόννησον έκστρατεία ήμών 
πολλώ πλείονα έπεσπάσατο τή ανεξαρτησία αύτή; 
αγαθά, ή ή κατά Οείαν βούλητιν παρά τούς Ναβα
ρίνου; ναυμαχία. Ίίγαπώμεν ήδη τδν νοήμονα, Οαρ- 
ραλέον, φιλόπατριν, νηφάλιον, ευσεβή, μάλιστα δέ 
πάντων τδν γοητευτικότατου τοΰτον λαόν, έπιμελώς 
οιά ζωηρότατη; συγκαλύπτοντα προσήνειας τήν 
άκαμπτον σχεδδν αυστηρότητα τοΰ ίοιωτικοΰ βίου.

Μακρά έν Άθήναις διατριβή, έκδρομαί είς Πελο
πόννησον, ΒαΟεϊα μελέτη καί άνθρώπων καί θεσμών 
καί προόδου γενομένης έν χαλεπωτάτοι; καιρό?;, 
σφοδρά περιωρισμένη γή, καταΟλιπτικώτατον χρέος
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βαρύς προϋπολογισμός, έγκαταλελειμμένον χα'ι χε ι 
χερσωμένον έδαφος, αποζημιώσεις διά τήν παραχώ
ρησε*  τών Ίονίων νήσων, έλλειψις βραχιόνων χα': 
πληθώρα κεφαλών, ταΰτα πάντα χατέδειξαν ήμϊν οτι 
ή πρώτη περ'ι Ελλάδος έντύπωσις ήμών ήν ή αγαθή 
έντύπωσις. Κα'ι ε'ν Βήβαις δε, χαι Σ- ' 
Κορίνθω, τήν αΰτήν έπανεΰρομε 
τήν αΰτήν προθυμίαν, τήν αΰτήν φιλοςεν.

Είδομεν νοήμονας χα'ι εΰπαιδευτους δημοσίους λει
τουργούς, αξιωματικούς πεπαιδευμένους, λαόν έργα- 
τικώτατον. Έχ δέ τών ληστών, τοΰ μόνου τούτου 
τών περιηγητών φοβήτρου, δέν ήΟε'λο’κεν ίδεϊ οΰδέ 
ένα, άν μή έπεσχεπτόμεθα τάς τοΰ ναυπλιαχοΰ φρου
ρίου φυλακάς, αί'τινες, δμολογητέον, πλήρες περιεί
χαν σύνταγμα ληστών. Έσχομεν την τιμήν νά πα- 
ρουσιασθώμεν πρός τινας τούτων τών πρώην έν βου- 
νοϊς βασιλέων, οΐ'τινες μετ’ ανατολικής όντως άπα- 
θείας άνέμενον τήν ίλαστήριον στιγμήν, χαπνίζοντες 
αγχώδη σιγαρέττα, καίτοι, άπδ τοΰ έπελθόντος έτους, 
ό κατ’ αΰτών στρατιωτικός νόμος δέν παρεϊχεν αύ
τοΤς ευκαιρίαν νά χαπνίζωσι σιγάρα μετά τήν σόλ- 
ληψιν αΰτών. Άλλ’ ‘ήμεϊς λέγομεν περί τοΰ παρελ
θόντος. Σήμερον οί πάντες πιστεύουσιν οτι έξέλιπεν 
ή λγ,στεία (’). Άλλά καί άν μή όλοτελώς έξέλιπεν, 
ουδόλως πταίει ή Ελλάς. Έμέμψαντό ποτέ τής με
γάλης Γαλλίας τοΰ 1ΙΓ αίώνος, διά τούς άθλους τοΰ 
Μανδρίνου χαί Καρτούχου -, ‘II μήπως ή έν Λονδίνω 
ΰπαρξις τών pickpockets άποδεικνόει οτι είναι κακή 
ή μητροπολιτική αστυνομία ; Ή άπδ Κορίνθου εις 
Σπάρτην κα'ι ή απ' 'Αθηνών εϊς Θήβας άγουσα όδδς, 
είναι βεβαίως άχινδυνωτέρα τής άπδ Νεαπόλεως εις 
Πόστον. Άλλά μήπως διά τοΰτο οί 'Ιταλοί δέν είναι 
μέγα έθνος;

Ο ΊΙ φοβερά ε’ν Ώρωπώ τραγωδία τοΰ 1870 
συνέβη ένεκα τής άτόπου τών Άγγλων χαί Ιταλών 
άπαιτήσεως τοΰ έξαποστεϊλαι χατά τών ληστών 
στρατιωτικόν τι σώμα. Έπειδή οί λησταί έχράτουν 
τούς ύμήρους εκείνους, δέν έπρεπε νά σταλώσι κατ’ 
αΰτών στρατιώται, άλλά, καθά προύτεινεν ή έλλη
νική κυβέρνησις, διά λύτρων ν’ άποσπάσωσι τούς 
αιχμαλώτους άπδ τών ληστών. Έν τέλει όμως αυτοί 
μέν άπηγχονίσθησαν, ή δέ τραγωδία έχείνη έθηκε 
τέρμα είς τήν ληστείαν. Έν τοσούτω ή έξολόθρευσις 
αύτη τών ληστών έπήλθεν ούχί έκ τών αυστηρών 
ποινών, αΐτινες άπδ τότε διετάχθησαν κατά τών 
ληστών, οΰδέ έκ τής ενωμένης αυτών χαταδιώξεως, 
άλλ’ έκ τών μέτρων άτινα έπί τέλους ή Ελλάς συν - 
«ομολόγησε μετά τών Τούρκων, ώς πρδς τά κατα
φύγια τά όποϊα πάντοτε ήσαν βέβαιοι οί λησταί ό'τι 
ίΰρισκον έπί τοΰ τουρκικού έδάφους.

Έν τοσούτω δέν φρονοΰμεν δτι ή’Ελλάς είναι ανα
κτηθείς παράδεισος, οΰδ’άτι οί "Ελληνες είναι έ/τελέ 
στατος λαδς, ώς ύχολαμβάνουσεν οί έν’Αθηναις ζών- 
τες. Ιίάντες ουτοι παραδέχονται οτι διαρκεΤ έτι τδ 
παρελθόν καί ό'τι οί νέοι "Ελληνες έχουσι τά γνωρί 
■”ατα τών τώ Δηχοσθένει συγχρόνων. Ιίλέισται τών 
«ατά τών Έλλήνων σπουδαίων μομφών είναι άλη- 
θέσταται. Καί όντως είναι άξιοδάκρυτος ή περί τά 
πολιτικά μανία καί ή πυρετώοης έκείνη τής διανοίας 
ένέργεια, ή ούκ ολίγον άναχαιτίζουσα τήν τών βρα
χιόνων, μηδόλως έπιδιοοΰσα είς τά τής γεωργίας καί 
βιομηχανίας.

Άλλ’έστωσαν ταΰτα ουτω· διατί όμως νά βλέ- 
πωμεν μόνον τά κακά άτάχτου τινδς διανοίας καί νά 
μή προσέχωμεν είς οσα χαλά έχει ; Διατί νά μεμ- 
φώμεθα τών Έλλήνων δι’ ό'σας δέν έχουσι χακίας ; 
Διατί νά ύπέχη ή Ελλάς εΰθύνας, ένεκα καταστά- 
σεως έπελθούσης έχ τής τών πραγμάτων φοράς; Ή 
Ευρώπη έθαΰμαζε τούς "Ελληνας άπδ τοΰ 1821 — 
1829. Άλλά χαί σήμερον άκόμη οφείλει νά τιμά 
χαί νά συμπαθή πρδς αΰτούς.

Οί βαθεΤς έχέΐνοι πολιτικοί, οιτινες δέν έχουσι, 
φαίνεται, αισθηματικήν πολιτικήν, άποχαλοΰσι μω
ρούς καί άντάρτας τά παλληχάρια τοΰ 1821, 
διότι, μή ύποχύψαντα εϊλικρινώς τοΤς Τούρχοις, έξή- 
γειραν τήν έπανάστασιν. Κατά τούς πολιτικούς 
τούτους, τά παλληχάρια, διά τής νοημοσύνης χαι 
δεξιότητος αύτών, έντδς ολίγου ήθελον κατάσχει 
πάντα τής αύτοκρατορίας τά άξιώματα, ήθελον γείνει 
παντοδύναμα, ήθελον τά πάντα μεταρρυθμίσει" ουτω 
δέ βαθμηδόν ήθελεν άνορθωθή τδ ελληνικόν κράτος 
ύπδ τήν αιγίδα τής τουρκικής κυριαρχίας.

Άλλά διατί δέν λέγουσι συγχρόνως καί ότε οί 
"Ελληνες, ίνα χάλλιον τοΰ ποθουμένου τυχωσιν, 
ώφειλον έπίσης ν’ άρνηθώσι τήν θρησκείαν αύτών 
καί να.ένστερνιτθώσι τδν ισλαμισμόν; Προδοσία καί 
άρνησιθρησκεία συμφωνοΰσιν άριστα.

Τδ δέ δνειδίζειν τοϊς "Ελλησιν ότι, χάρις τοΤς 
ξένοις, ύπάρχουσιν ώς έθνος, είναι ύβρις άντιχρυς εϊς 
τήν ιστορίαν. Οί "Ελληνες άδρώς έξηγόρασαν τδ δι
καίωμα τοΰ άποτελεϊν έθνος, βαπτισθέντες έν τώ 
εαυτών αι'ματι. Τίς άγνοεΤ τήν ηρωικήν τών Σου- 
λιωτισσών αΰτοχτονίαν; Αϊ ήρωίδες έκεϊναι χατά 
τινα τελευταίαν μάχην ειχον καταφύγει εις τήν κο
ρυφήν άποκρήμνου βουνοΰ. Άποφεόγουσαι τήν ύβριν 
καί τήν βίαν τών νικηφόρων Τούρκων, έλαδον άλ
λήλων τάς χεϊρας χαί ήρξαντο έν φσμασιν όρχουμεναι 
τδν άρχαΤον έλληνικδν χορόν, τδν κοινή συρτδν
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ύμενον. ΊΙ ηγούμενη τοΰ κύκλου έκείνου Σου- I 
λιώτις ήγγιζε κατά μικρδν πρδς τήν κορυφήν τοΰ 
fr’Z ου καί, άφικομένη είς τήν άχραν τοΰ κρημνοΰ, 
ίπεσεν αυθόρμητος. Πάσαι αί λοιπαί, μή άφεΐσαι 

! άλλήλων τάς χεϊρας καί μή παυσάμεναι τής μολπής, 
| έπεσαν επάλληλοι άπδ τής αΰτής άκρας εϊς τδν βυθόν 

τοϋ βαράθρου. Αυτή ή κατά τήν έπανάστασιν εΐκών 
ι τής Ελλάδος ,ό μέγας δηλονότι έκεΐνος καί φοβερός δρ- 
I χηθμδς, δ ώραϊος μέν ώς χριστιανικόν μαρτύρων, έκ- 
. φραστικός δέ ώς άρχαία Ουσία. Οί "Ελληνες προσέφε- 
I ρον τή πάτριοι ολοκαύτωμα τήν ζωήν· σχηματίζοντες 

δέ ηρωικόν κύκλον, περί δν έσυριζον αί σφαϊραι, 
έπιπτον επάλληλοι, άόοντες τοΰ Ρήγα τούς ύμνους.

Κατά τδν υπέρ άνεξαρτησίας άγώνα έχάησαν, 
[ έθανατώθησαν,έδουλώθησαν,έλιμοκτονήθησαν πλείονες 

J τών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων άνδρών, γυναι-
I χών καί παιδιών, έν ήρειπωμέναις κώμαις, έν πυρ-
II πολουμένοις δρυμοϊς καί άγροϊς δεδηωμένοις. ΊΙ άμα 
1 τώ άγώνι άρχομένω, ένενήκοντα πέντε χιλιάδας 
| κατοίκους έχουσα Χίος, είχε μόνον πεντεκαίδεκα τώ

1829. Οί τριακονταχισχίλιοι κάτοικοι τών Ί’αρρών, 
I χατήντησαν μόνον πεντακισχίλιοι, καί αί Άθήναι δέ 

καί ή "ί’δρα άπώλεσαν τδν ήμισυν πληθυσμόν. Οΰ- 
■ τος τοίνυν ό ελληνικός λαδς, ό έπί τέσσαρας αιώνας

I μηδεμίαν έλπίδα άποβαλών, όδιηνεκώς έξανιστάμενος 
Ι κατά τοΰ αλλοφύλου δεσπότου, ό μετ' έννεαετή πει-
II σματώδη άγώνα δυνηθέις ν' άνακτήσηται τήν έλευ-
11 θερίαν αΰτοΰ, ής πάντοτε είναι έτοιμος νά ύπερμα- I 
I ί χήστ; καί αν άκόμη μείνη εϊς καί μόνος "Ελλην έπί | 

τής έσχάτης ελληνικής άκρωρείας, ουτος, λέγω, 
ί ό ελληνικός λαδςδέν είναι πρδς ήττηθέντας, πρδς 1'άλ- 

' λους, φέρ’ είπεϊν, κράτιστον περί τοΰ μέλλοντος πα- 
I ράδειγμα καί παραμυθία έν τώ παρόντι;

Henry-Houssaye.

II ΠΑΡΑΣΤΛΣ1Σ ΓΟΓ 1ΙΑΘΟΪΣ 

ΕΝ ΤΗ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ. ΤΕΧΝΗ..
Άπδ τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου τδ ελληνικόν 

πνεΰμα ύπέστη τροπήν τινα καί μεταβολήν καί έν 
τή τέχνη. Ένώ έν τή προηγουμένη εποχή έμορφώ- 
Οησαν αί πλήρεις ύψους καί αΰστηρότητος μορφαί 
τών θεών, συλλαμβχνόμεναι χαί παριστάμεναι κατά 
τήν Οείαν αΰτών πλευράν, άπδ τοΰδε εξέχει μάλλον 
ή άνθρωπίνη πλευρά, ή άτομική, ή κίνησις τοΰ Ου- 
μοΰ (’). Τής έν τή έποχή ταύτη τέχνης άντιπρόσω-

’) Ίδε Overbeck, Geschichte der grichischicn 
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ποι είναι ό Σκόπας καί ό Πραξιτέλης. Έν τή 
έποχή ταύτη άνήκει ό καθ-ήμενος Άρης, οστις άπο- 
Οεμενος τδ δπλον, κρατεί διά τών χειρών αΰτοΰ τά 
γόνατα, άτενίζων πρδς τδνΈρωτα. Άλλ’άνωτέρω τής 
είκόνος ταύτης τοΰ Έρωτος, τήν δποίαν κατανοοΰμεν 
ίσως μάλλον έκ τοΰ μεταξύ τών γονάτων τοΰ καθη- 
[χένου παίζοντος Έρωτος ή έχ τής έχφράσεως τοΰ 
προσώπου, ίσταται ή εΐκών τοΰ πάθουςέν τή Νιόβη. 
Έάν είναι έργον τοΰ Σχόπα ή τοΰ Πραξιτέλους, ήδη 
ό ΙΙλίνιος δέν έτόλμησε νά άποφασίση χαί ήμεϊς δέ 
δέν δυνάμεθα νά έξέλθωμεν τής άμφιβολίας. Εξάπαν
τος όμως άνήχει εϊς τά μέγιστα έργα τής άρχαιότη- 
της χαί ίσως οΰδέν έτερον άγαλμα έκφράζει τοσοΰτο 
τδ άρχαϊον πνεΰμα, δ’σον τοΰτο. Βεβαίως κατέχομεν 
σήμερον μόνον άντίτυπόν τι τοΰ πρωτοτύπου καί 
τοΰτο οΰχί κατά πάντα τέλειον άρκέΐ όμως οπωσδή
ποτε νά έκβιάση τδν θαυμασμόν ήμών πρδς τδν άρι- 

στοτέχνην τοΰ έργου τούτου.
ΊΙ Νιόβη, Ουγάτηρ τοΰ Ταντάλου, σύζυγος τοΰ 

Άμφίωνος, βασιλέως τών θηβών, υπερήφανος διότι 
ήτο μήτηρ επτά υίών καί επτά θυγατέρων, έκαυ- 
χάτο κατά τής βασιλίσσης Λητούς, τεχούσης μόνον 
δυο τέκνα, τδν ’Απόλλωνα καί τήν Άρτεμιν. Διά 
τοΰτο ή ύβρισθεΐσα Οεότης έτιμώρησεν αΰτήν διά 
φριχώδους τιμωρίας. Τά τέκνα τής Νιόβης άπέθανον 
άπαντα έν τή αΰτή ήμερφ προσβλήθεντα ΰπδ τών 
ολέθριων βελών τοΰ Απόλλωνος καί τής Άρτέμιδος, 
τδ δέ έπί τή φοβέρα δυστυχία άλγος καί πάθος άπε- 
λίθωσεν αΰτήν. Ούτω διηγείται τδ γεγονός ό ελλη
νικός μΰθος. Ήδη έν τοϊς χρόνοις τοΰ 'Ομήρου (') 
έδείχνυον τήν εικόνα αΰτής έπί τοΰ ορούς Σεπύλου
πλησίον τής Μαγνησίας. Έπί ύψους διακοσίων πο
δών έν τινι βράχ.ο ήν γεγλυμμένη ειχών, ήτις έν 

άνεπεξεργάστω μορφή μακρόθεν παρατηρούμενη, πα- 
ρίστη γυναϊκα καθη-αένην καί τάς χεϊρας αΰτής έπί 
τών γονάτων κρατούσαν- έπ’αΰτής κατέρρεε τδ έκ τοΰ 

βράχου ύδωρ, παριστώ'ν τά δάκρυα αύτής.
Καίτοι ή σκηνή αύτη είναι τραγικωτάτη, σπανίως

όμως έγένετο τδ άντικείμενοντής πλαστικής τέχνηςξ"). 
Έπί ολίγων μόνον αναγλύφων έσώθη ήμϊν αύτη. ’Εν 
έξ αΰτών είναι ιδίως’συγκινητικόν. Αί θυγατέρες τής 
Νιόβης συγκαταπίπτουσι θνήσκουσαι, ώς άνθη ύπδ 
τής δρεπάνης θεριζόμενα, ένώ έπί τών προσώπων ·' 
τών έπιζώντων έπικάθηται ό τρό;χος. .Άνωτέρα πα
σών είναι ή Νιόβη, ή έν Φλωρεντία διατηρούμενη.

·) Ίλ. Ω, ·613. Παυσαν. I, 21, 5.
") Ίδε Winckebmann Denkmaler der alien 

Kunsl II, H.
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Ένταΰθα ό θεατής είναι μάρτυς της καταστροφή; 
αύτής. ’Εκ τον ύψους κατέρχονται άοράτως τα θα
νατηφόρα βέλη. Έκεϊ, όπου κατοικοΰσιν οί θεοί, 
στρέφονται τά βλέμματα, πρδ πάντων τά τής μητρδς 
έν τώ μέσω ίσταμένης. ήτις το νεώτατον αυτής τέ
κνου ζητεί νά περικρυψη έντδ; των κόλπων αύτής. 
όπου έν τώ τρόμο» κατέφυγεν, ένω εκατέρωθεν οί υιοί 
κα'ι αί θυγατέρες αύτής καταπίπτουσιν ή μάτην ζη 
τοΰσι νά σωθώσιν. Έκ τής ζωής άπαντες μετατίθεν
ται παραχρήμα είς τάς άγκάλας τοΰ θανάτου· ή με- 
τάβασις είναι αιφνίδια, πανταχοΰ έπιθανάτιος άγων, 
πανταχοΰ τρόμος μετριαζόμενος πως ύπδ τής καλ
λονής τών νεανικών μορφών κα'ι τής έκφράσεως τής 

υπερηφάνειας, ήτις τδ βασιλικόν τούτο γένος και έν
ταΰθα δεν εγκαταλείπει, όπου κεϊται πτώμα ασθενές. 
’Αλλά τδ δλον ένδιαφε'ρον τοΰ παρατηοητοΰ κινεϊται 
ύπδ τής μορφής καί τής όψεως τής μητρός. Συσφίγ
γει έτι έν τοΐς κόλποι; τδ νεώτατον αύτής τέκνον, 
άλλά διακρίνει τις ευκόλως ότι αυτή γινώσκει κα'ι 
αισθάνεται ό'τι μετ’ ολίγον έσται μόνη. Τδ πρόσωπον 
αύτής είναι έστραμμένον πρδς τά άνω, οθεν κατέρ
χονται τά ολέθρια βέλη· άλλ’ οί δφθαλμοί αύτής δεν 
έκφράζουσι παράκλησιν ούδέ προσχώρησιν. Λεπτόν τι 
άλγος άναπηδϊ περί αύτούς. άλλ’ ή υπερηφάνεια δεν 
άπεχώρησεν έτι. περί τδ στόμα αύτής ζωγραφεϊται 
σημεϊόν τι άθομίας κα'ι τδ παράπονον τδ έπι τοΰ 
προσώπου αύτής άναπαυόμενον είναι ώσεί μέμψι; τις 
κα'ι έλεγχος τών θεών. Δέν άνθίσταται, κα'ι τοΰτο 
διότι δέν δύναται- κλίνει τδν αύχένα, κα'ι τοΰτο διότι 
είναι ήναγκασμένη· κεϊται υπδ τδ κράτος ΰψηλοτέ- 

ρας δυνάμεως, έσωτεριχώ; όμως δέν υποχωρεί. Έν 
αύτή ζωγραφεϊται ή συμπαθητικωτάτη έκφρασις τοΰ 
άλγους, άλλ’άλγους σκληρού, τραχέος, άλγους ούχ'ι 
καρδιας ήττωμένης, άλλά διερ'ρωγυίας, άλγους, εις 
τδ δποΐον ούδέν έναπολείπεται τής ιδίας κακοδαιμο
νίας. Έκ τοΰ άλγους αύτής ελλείπει ή έξιλαστική 
άγάπη. Τδ άλγος άποσκληρύνει καί άπολιθοϊ τήν 
καρδίαν αύτής, άλλά δέν μαλάσσει αύτήν. Είναι 
άλγος τής ψύχρας άρνήσεως, άλγος τής τιμωρίας τοΰ 
δικαστηρίου κα'ι ούχί τής θυσίας.

Άληθώς έπ'ι τής είκόνο; ταύτη; έκχεϊται τδ γόη- 
τρον τής ύψιστης καλλονής, συγκινεϊ δέ λίαν ό σύν
δεσμος τής έκφράσεως τοΰ υψίστου τρόμου και τοΰ 
στερβοτάτου άλγους μετά τοΰ είδους τελειοτάτης 
καλλονής. Πρδ παντός ή μήτηρ είναι ή εικών δπερη- 
φάνου γυναικείας καλλονής. Νομίζει τις δ'τι ή καλ
λονή τής μορφής έξιλάσκεται τδ τραγικόν περιεχό- 

μενον. Ή τέχνη έκπληροϊ τδ έργον τοΰ έξιλασμοΰ,

οστις έλλείπει εϊς το άντικείμενον. Άλλ’δ έξιλα μδς 
οδτο; είναι μόνον αισθητικός. Ήμεΐς έχομεν μέϊζον 
ιδανικόν τοΰ πάθους, πάθους, δπερ έν έαυτώ φέρει 
τδν έςίλασμόν. Ό έλλην καλλιτέχνη; άγνοεΐ τδ ιδα
νικόν τοΰτο, διότι ή θεότη; αύτοΰ ή παρασκευάζουςα 
τάς άλγηδόνας δέν είναι ό θεδς τοΰ έξιλασμοΰ. Μόνον 
ό τοιοΰτον γινωσκων θεδν, γινώσκει κα'ι τδ ίλαστή- 
ριον άλγος. Ένταΰθα είναι ή θρησκεία, ήτις δρίζει 
τδ ιδανικόν τής τέχνης και τδ μέτρον αύτοΰ.

Τδ μόνον καλλιτέχνημα τής άρχαία; τέχνη;, τδ 
έγγίζον πρδ; τοΰτο είναι ό Λαοκόων. Έν τοΐς νεω- 
τέροις χρόνοις βεβαίως τινές συγκρίνοντε; τδ καλλιτέ - 

χνημα τοΰτο πρδς άρχαιότερα, έφάνησάν πως με- 
τριώτεροι είς τήν έκτίμησιν αύτοΰ (’)· άλλ' όμως 
είναι πάντοτε άξιον τοΰ ύψίστου θαυμασμού και πρέ

πει νά Οεωρήται ώς λίαν χαρακτηριστικόν μνημεϊον 
τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος. Ό Gothe θεωρεί αύτδ ώ; 
τδ αριστοτέχνημα τδ άποτερματίζον τήν 
γλυπτικήν, κα'ι δ Schiller ευρίσκει έν αύτώ τδ 
μέτρον έκεϊνο, τδ δποΐον ή πλαστική τέ
χνη ήδυνήθη νά παραγάγη έν τώ παθη
τικό» (* ’).

ΙΙοΰ και πότε παρήχθη τδ καλλιτέχνημα τοΰτο 
δέν είναι όλως βέβαιον. Εξάπαντος όμως άνήκει εί; 
τήν περίοδον τήν μετά τήν άκμήν τή; έλληνικής 
τέχνη;, τήν πρδ τή; ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. Τρεις 
καλλιτέχναι άναφέρονται ήμϊν ώς έργασθέντες έπ'ι 
τοΰ συμπλέγματος τούτου. Ίσως τά ονόματα αύτών 
δεικνύουσιν οικογένειαν καλλιτεχνών, τδν πατέρα 
Άγήσανδρον μετά τών δύο αύτοΰ υιών ΙΙολυ- 
δώρου και Άθηνοδώρουζ’"'). Άναμφιβόλως όμως 
έξέρρευσεν έξ ένδς κα'ι τοΰ αύτοΰ πνεύματος.

Γνωστός είναι δ μΰθος έφ’ου στηρίζεται τδ σύμ
πλεγμα τοΰτο. Ό Λαοκόων, υίδς τοΰ Πριάμου, υίδς 
και ίερεύς τοΰ Απόλλωνος, πλήρης δυσπιστίας πρδ; 
τον δούρειον τών Έλλήνων ίππον, έρριψε κατ' αύτοΰ 
τδ δόρυ κα'ι ή κλαγγή τών έν τώ ?ππω όπλων πα
ρ’ ολίγον προύοιδε τή» πιβουλήν τών Έλλήνων. Μό
λις δμως προσήλθεν έπ'ι τοΰ βωμοΰ τοΰ Ποσειοώνος, 
διά νά προσφε'ρη ευχαριστήριον Ουσίαν έπ'ι τή άπο- 
χωρήσει τών Έλλήνων, κα'ι δύο οφεις ύφερπύσαντες 
περιέπλεξαν και έφόνευσαν αύτόν τε τδν ιερέα καϊ 
τού; δύο αύτοΰ υιούς. Λυτή είναι ή σκηνή, τήν 
οποίαν παρίστησιν ό καλλιτέχνης. Παραλείπει τήν

·) Overbeck, II. 171.
")Ίδε Henke, Die Gruppe des Laokoon, 1862, 

σελ. 4).
;·’) Overbeck H 162.

βολήν τοΰ δόρατος· ώςθέμα αύτοΰ λαμβάνει τήν τρα- : 
γικήν καταστροφήν. Έν αύτή παρατηρούμε» τδν ίε ( 
ρέα έπί τοΰ βωμοΰ ίστάμενον, παρ’ έαυτώ τους δια- > 
κονοΰντα; αύτω υίούς καί τήν έσθήτα αύτοΰ κατα
πίπτουσαν έν τώ κατά τών ιοβόλων οφεων άγώνι. 
Εις έκ τών υιών αύτοΰ είναι ήδη ετοιμοθάνατος ’ τδ 
Οανατηφόρον δήγμα έςέχειν ήδη τδν ιδν έν τοΐς μέ- 
λεσιν αύτοΰ· πασα δύναμις έγκατέλιπεν αυτόν ό 
ϊτερο; τότε πρώτον περιβάλλεται ύπ’ αυτών καί έλ
πιζε·.— άλλά μάτην—νά άποκρούση αύτούς άπδ τών 
βραχιόνων καί τών μηρών αύτοΰ· άλλ’ άμφοτέρων τά 
όμματα είναι έστραμμένα πρδς τδν πατέρα. Ουτος 
ίσταται έν τώ μέσο», ύποστάς μέν τήν τύχην τοΰ 
ένδ; υίοΰ, προσδοκιών δέ καί τήν τοΰ έτε'ρου. Μεθ’ό
λης τής έντάσεως τώ, δυνάμεων αύτοΰ έζήτησε νά 
άπελάση τούς οφεις· τοΰτο έμβλέπει τις έν τή «τε
ταμένη στάσει τοΰ σώματος αύτοΰ· άλλά τδ δήγμα 
τών οφεων προσέβαλεν ήδη τάς πλευρά; αύτοΰ· μετά 
μίαν στιγμήν έκλειπουσιν αί δυνάμει; αύτοΰ. Τδ πά- 
Οο; άσπαίρει έπί τοΰ σώματο; αύτοΰ καί πρδ τής 
ψυχής αύτοΰ έμφανίζει τδ άναπόδραστον τή; τραγι
κής αύτοΰ τύχης. Ό καλλιτέχνης συνέλαβε τήν 
ιδέαν έν ταύτη τή στιγμή πή; μεταβάσεως άπδ τοΰ 
άγώνος εις τήν καταστροφήν. Ώς ίταν είς πήν ψυ
χήν έμφανίζηται διά μιας τρομερά τις τύχη καί ή 
όλη θλίψις τοΰ πάθους έφορμα κατ’ αύτή; καί αυτή 

. έπί στιγμήν τινα νεκροΰται πρδ τοΰ άλγους όπως 
άκολούθως διαρραγή ύπδ τδ κράτος τής τύχης. Ού'
τως έμφανίζεται Ϋ^ίϊν ό Λαοκόων. Αξιοθαύμαστος 
είναι ή έκφρασις τοΰ άλγους^’). Τά πάντα εύρίσκον- 
ται έν βίαια κινήσει. Οί μΰς είναι λίαν έντετα;αένοι, 
όπως έν πή τών κυμάτων κινήσει κυμαίνονται έπί 
τοΰ προσώπου αύτοΰ. Έν τώ κατά τής είσορμησά- 
σης θλίψει»; άγώνι τδ στϋ,θο; άνωρθώθη καί έξετάθη 
βιαίως, ένώ τδ ύπογάστριον κατέπεσε. I Ιρδ παντός 
τδ μέτωπον ομοιάζει πρδς στρατόπεδον θλίψεων, ένώ 
τδ άλγος έξυψοΐ τάς όφρΰς, ή κατά τούτου άντίστα- 
σις καταθλίβει έπί τών βλεφαρίδων πήν σάρκα. Τδ | 
κάτω χείλος καταπίπτει βαρέως, ένώ τδ άνω κατέ- 
χεται ύπδ άθυμίας. Τδ πρόσωπον είναι ή έκφρασις 
τοΰ άλγεινοτάτου παραπόνου. Ό οφθαλμό; ήμιμεμ- 
φόμενος στρέφεται πρδς τά άνω, -Άεν κατήλθεν ή 
κατ’αύτοΰ δυστυχία, έκ δέ τοΰ -ήμιανεωγμένου στό
ματος άποσπαται στένων τις στεναγμός, έν τώ όποίω 
έκχεϊται τδ όλον άλγος τή; άπολιθουμένης αύτοΰ 
ψυχής. Μεγάλη ύπήρξε καί ύπάρχει έρις, άν ό Λαο-

’) Ίδε Winckclmann Denkinaler der alien 
Kunst. VI, 104.
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κόων άνοίγη τό στόμα αύτοΰ όπως κραυγάση, κα
θώς παριστα αύτδν ό ποιητής· ό Winckelmann καί 
δ Lessing άρνοΰνται τοΰτο· δ μέν πρώτος, έπειδή 

ή μεγίστη δρμή έν τή τεχνική παραστάσει παρατη
ρεί τδ εύγενές μέτρον καί δείκνυσιν ήρεμόντι μέγεθος, 
δ δέ Λέσσιγγ, έπειδή ήθελε καταστροφή ό υψιστο; 
νόμος τής καλλονής. Οί νεώτεροι παραδέχονται τήν 
άλλην γνώμην(’). Ήμεΐς νομίζομεν δτι δέν πλανώ- 
μέθα παραδεχόμενοι τήν πρώτην γνώμην, ήτις έσχά
τως έ&καιολογήθη κα'ι έξ ανατομικών λόγων(”).

Άλλ’δπως καί άν γνωματευη τις περί τούτου, 
άναμφιβόλως ένταΰθα έχομεν τήν εικόνα τοΰ ύψίστου 
πάθους, συλλαμβανομένου κατά τήν στιγμήν καθ’ήν 
ό άγων τών άγωνιζομένων δυνάμεων τείνει είς τήν 
καταστροφήν. Ακριβώς ή στιγμή αυτή καθιστά 
ήμϊς ικανούς νά αίσθανθώμεν βαθέω; το ισχυρόν 
κράτος τοΰ πάθους. Ουτω δέ ή εικών αύ'τη ή μερική 
άποκτα γενικήν σημασίαν. Δέν βλέπομεν ένταΰθα 
μόνον τδν Λαοκόοντα, νομίζει τις δ'τι ένώπιον αύτοΰ 
έχει τήν Ολίψιν τής άνθρωπότητος. Βλέπομεν αύτήν 
άγωνιζομένην κατά τής πανίσχυρου ειμαρμένης καί 
καταπίπτουσαν. Συναισθανόμενοι τδ μέγα τοΰτο πά
θος έν όλη αύτοΰ τή ίσχύϊ, διατελοΰμέν πω; έν ηρε
μία καί άκινησίφ, δ δέ άνέκφραστος στεναγμό; είναι 
ή μόνη γλώσσα ή κατέχουσα τήν έκθαμβου ήμών 
ψυχήν, όπως καταπέσωμεν ακολούθως ύπδ τδ άλγος 
ή έξυψωθώμεν είς ύψηλοτέραν ελπίδα. Άλλά τοΰτο 
έξαρταται έκ τοΰ θρησκευτικού στοιχείου τοΰ μετ’ 
αύτής συνδεόμενου. Καί έν τώ συμπλέγματι λοιπδν 
τοΰ Λαοκόοντο; μετά τοΰ άπειρου πάθους καί τής 
γενικής άνθρωπίνης σημασίας συνδέεται θρησκευτική-' 

τις σχέσις.
Τδ πρδς τδ άνω βλέμμα τοΰ Λαοκόοντο; τίθησι 

τήν πράξιν εις σχέσιν πρδς τούς θεούς. Οί οφεις έξ- 
απεστάλησαν ύπδ τοΰ Απόλλωνος. Έάν δ ίερεύς έν- 
έχηται είς παλαιόν τι έγκλημα, δπως αναγγέλλει δ 
μΰθος, ή ου, είναι άγνωστον- εξάπαντος νιως θεω- 
ροΰμεν ένταΰθα τδν άνθρωπον έν άγώνι κατά τής 
θείας ειμαρμένης. Παρ’ ήμϊν έκτυλίσσεται μία τρα
γωδία, ή ιδέα τής έλληνική; τραγι.ιδίας. Ή παρο- 
μοίωσις αυτή είναι τοσοΰτον έγγυτέρα, καθόσον γινω- 
σκομεν ότι δ μέν Αισχύλο; καί Σοφοκλή; έποίησαν 
μίαν Νιόβην, δ δέ Σοφοκλή; καί ενα Λαοκόοντα (*'*).
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Μάτην ζητεί ό άνθρωπος νά παλαίση κατά τής άδυ- 
σωπήτου ειμαρμένης- καταπίπτει ύπδ τον αγώνα 
άνευ έλπίδο; πρδς τα πέραν τοΰ κόσμου τούτου, άνευ 
ύψηλοτε'ρα; παρηγορία;. Το πάθος αύτοΰ είναι έστε- 
ρημένον τής ήμερου δυσθυμία;, εν ή διαυγάζει δια 
τών δακρύων ή ειρήνη. Τδ πνεΰμα μόνον τής καλ
λονής έφαπλόϊ έπϊ τοΰ όλου τήν εξιλαστικήν χάριν.

Τοιοϋτον είναι τδ ιδανικόν τοΰ πάθους έν τή αρ
χαία τέχνη. Είναι πάθος, άπδ τοΰ όποιου ελλείπει ή 
έξιλαστική δύναμις τής άγάπης, ήτις καίπερ έξωτε- 
ρικώς ήττωμένη νικά έσωτερικώ;, έπειδή ή θεότη; 
πρδς ήν διευθύνεται τδ συναίσθημα τής ψυχής άντι - 

προσωπέϊ μόνον τήν ΐδε'αν τής δυνάμεως, ούχϊ δε και 
τήν τής άγάπης. (-Επεται τδ τέλος).

U ΠΙΡ ΟΜΙΧ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΙΟΓΛΩΝ.

Ή έρευνα καϊ μελέτη τών νεοελληνικών σπουδών 
δλίγων μέχρι τοΰδε ετυχεν οπαδών. Ή δυσχέρεια, 
ήτις εύθύ; ές άρχής παρουσιάζεται τώ προτιθεμε'νω 
νά διερευνήση τδν βίον τοΰ 'Έλληνος κατά τδ τε- 

τρακοσιετες διάστημα, δπερ διήνυσεν ύπδ τήν τουρ
κικήν κυριαρχίαν, προερχόμενη ίδια έκ τής έλλεί- 
ψεω; πηγών πρδς μελέτην, δύναται νά θεωρηθή ή 
κυριωδεστέρα αιτία, ή παρακωλύσασα πολλούς ώς 
πρδς τήνέξέτασιν τών σπουδαίων σελίδων τής νεοελ
ληνικής ιστορίας. Πλεϊστα·. πηγαί διατελοΰσιν εΐσέτι 
άγνωστοι έναποχείμεναι έν ταϊς βιβλιοθήκαι; τοΰ 
Άθω, τοΰ Άγιοταφικοΰ μετοχιού, τής Χάλκης κα'ι . 
πλείστων άλλων μονών, ώς κα'ι πολλών ευρωπαϊκών | 
πόλεων.

Έν τούτοις οι μέχρι τοΰδε τών παρ' ήμϊν λογιών, 
• έκ τε τοΰ ένεστώτος κα) τών παρελθόντων αιώνων 

άσχοληθέντε; εις τδ θέμα τοΰτο, πλεϊστον έπέχυσαν 
φώς έπ'ι τών σκοτεινών τούτων σελίδων κα'. ήδυνή
θησαν κατά τδ μάλλον κα'ι ήττον νά παρουσιάσωσι 
πιστήν και-άκριβή άπεικόνισιν τοΰ βίου τών μετά 
τήν Άλωσιν Έλλήνων.

Έκτδς τών ήμετέρων, πολλο'ι τών ξένων λογίων, 
κα'ι ιδία τών γάλλων φιλελλήνων, έμελέτη-αν κυ
ρίως τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν, άλλ’ όπως πολ

λάκις ειρηται, οί ξένοι δεν δύνανται έπιτυχώ; ν’ 

:ιν εις τά ήμέτερα.
Τής εκκλησιαστικής ιστορίας συνδεδεμένη; μετά 

τής πολιτικής (1 ί 53 — 1821) σπουδαιοτάτη πηγή 
είναι ή Turcogr/rcia. έκδοθεϊσα μέν ύπδ τοΰ Μαρτί

«σχοληθώσι

.“«'α ταϋτα

νου Κρουσίου, περιέχουσα δε σπουδαιοτάτας λεπτομέ
ρειας περϊ τής μετά Άλωσιν καταστάσεως τών 'Ελ
λήνων, άποσταλείσα; έν έπιστολαΤς τώ Κρουσίω 
παρά τοΰ διαπρεπούς λογίου Θεοδοσίου Ζυγομαλϊ. 
Τδ Χρονικδν τοΰ Κριτοβούλου, έχδοθέν ύπδ τοΰ 
Miller έν Παρισίοις, είναι σπουδαία συμβολή είς τήν 
πολιτικήν ιστορίαν τής νέας 'Ελλάδος, καθόσον ό 
συγγραφεύ; λαβών λίαν ένεργδν μέρος εϊς τά ιστο

ί ρούμενα γεγονότα, είναι λίαν άκριβής. Σπουδαϊον 
έργον περϊ τής συγχρόνου αύτώ καταστά-εω; τής 
Εκκλησίας έγραψε λατινιστί δ Θεσσαλδς ’Αλέξανδρος 
Έλλάδιος, παρενείρας έν αύτώ καϊ πολλάς φιλολο
γικά; ειδήσεις.

'Γδπερϊ τών έν Ί εροσο λύμοι ς πατριαρ- 
χευσάντων δγχωδέστατον έργον τοΰ πατριάρχουΊε- 
ροσολύμων Δοσιθέου, άνδρδ; πολυγραφωτάτου, ή Εκ
κλησιαστική ιστορία τοΰ Μελετίου ’Αθηνών, 
έργον μεγάλης άςίας, ό Χρονογράφος, συγγραφή 
Δωροθέου τοΰ Μονεμβασίας, ίκανάς περιέχων περϊ τής 
μετά τήν άλωσιν έκκλησιαστική; ;στορίας ειδήσεις, 
ή Εκκλησιαστική ιστορία Σέργιου τοΰ Μα- 
κραίου, διδασκάλου τής πατριαρχικής τοΰ Γένους Σχο
λής, λίαν ενδιαφέρουσα συγγραφή, ή άξιόλογος Πολιτι
κή ιστορία Καισαρίου τοΰ Δαπόντε, διαπρεπή έκ 
τών μετά άλωσιν έλλήνων χρονογράφων κατέχοντο; 
θέσιν, ή ΙΙολιτιχοεκκλησιαστική ιστορία 

I τοΰ'Αθανασίου Κομνηνοΰ'Γψηλάντου, έκδοθεϊσα ύπδ 
τδν τίτλον ά Τμετά τήν Άλ ω σι ν υπδ τοΰ άρ- 

χιμανδρίτου Γερμανού Άφθονίδου, άπασαι αυται αί 
— ' ·:- ” ' ,---- .τη πηγή, ήν παρέσχον
ήμϊν οί σπουδαίοι λόγιοι τών παρελθόντων αιώνων. 
Ιδία δε, επειδή οί πλεϊστοι τών άνωτέρω χρονο
γράφων, ώς εΐδομεν, ήσαν σύγχρονοι τών γεγονότων 
περϊ ών έγραψαν, <ος έκ τούτου έν τοϊς συγγράμμασιν 

αυτών πλείστας άπαντα τις λεπτομέρειας, εϊ καϊ έν 
πολλοϊς βλέπει αύτούς μεροληπτοΰντας, ίδια δ’ ώς 
πρδς τοΰτο διακρίνεται ό Κομνηνδς Ί'ψηλάντης. 
Περϊ τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος Γεώργιο; ό ' 
Ζαβείρας έκ Σιατίτσης τής Μακεδονίας έγραψε, τδ 
λίαν ένδιαφέρον Ελληνικόν Οέατρον, περιέ- 
-χον τούς βίους τών μετά τήν Άλωσιν διαπρεάάντων 
ένδοξων άνδρών, έχδοθ'εν δε ύπδ τοΰ Κρέμου. Περϊ 
τοΰ α ϊτοΰ θέματος πραγματεύονται όΚατάλογος 
τοΰ Προκοπίου, ώς καϊ ό τοΰ Δαπόντε, έκδοθέντε; 
ύπδ Σάθα έν τή Μεσαιωνική βιβλιοθήκη.

Έπϊ τή βάσει τών άνωτέρω συγγραφών καϊ νεω
τέρων ανακαλύψεων χειρογράφων, ήσχολήθησαν οί 

λόγιοι μέγα έπιχύσαντε; φώς έπι τοΰ
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ερεβώδους σκότους, οπερ καλύπτει τήν έποχήν ταύ
την. Σπουδα οτάτας ειδήσεις περ’ι τής νεοελληνικής 
φιλολογίας περιέχει δ Λόγιος “Ερμής, περιοδικόν 
έκδιδόμενον περϊ τάς άρχάς τοΰ ένεστώτος αίώνος. 
Περί τήν αύτήν έποχήν δ Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός 
έδημοσίευσε γαλλιστί έν Γενεύη ώραΐον περί τής 
ιστορία; τής νεοελληνική; φιλολογία; σύγγραμμα. 
Ό διάσημος ρήτωρ τή; ’Εκκλησίας Κωνσταντϊνος 
δ Οικονόμος διά πολλών αύτοΰ συγγραμμάτων διε- 
φώτισ» πολλά τής ιστορίας σημεία καϊ ίδια διά τών 
συγγραμμάτων αύτοΰ περϊ τών Ο' καϊ άλλων. Ό 
περϊ τών μετά τήν Άλωσιν πατριαρχών κατάλογος 
τοΰ Ζαχαρία Μαθϊ είναι τδ πλεϊστον έργον αύτοΰ. 
Ό περίφημος Μουστοξύδης, ό μέγας έλλην φιλο- 
λόγος, διά τοΰ Έ λλ η ν ο μ ν ήμ ο νο ς, πολλά ά
γνωστα διεφωτισεν. Ό πατριάρχης Κωνστάντιος δ 
άπδ Σιναίου, σπουδαίος άνήρ, ικανά έγραψεν άφο- 
ρώντα τήν ιστορίαν τής νεοελληνικής φολολογίας. Ό 
υίδ; τοΰ Οικονόμου Σοφοκλής εις τάς αύτάς έπιδοθεϊς 
μελέτας, καίτοι δλίγιστα συνε'γραψεν, ώς τδ περϊ 
Φραγκίσκου Κόκκου, Μάρκου Κυπρίου κλπ. ήτο 
όμως πηγή άνεξάντλητος, σπουδαϊον έχων έναπο- 
τεθειμένον θησαυρόν ίν τή βιβλιοθήκη αύτοΰ. Ό 
Άνδρε'α; Βρετδς ΙΙαπαδόπουλος πρώτος έδωχεν είς 
τδ σύγγραμμα αύτοΰ, περιέχον κατάλογον τών μετά 
τήν Άλωσιν έχδοθέντων συγγραμμάτων, τδν τίτλον 
Νεοελληνική φιλολογία. Τδ ιργη είναι 
πηγή αξιόλογο;. Ό Παναγιώτη; Χιώτης έν τοϊς 
δγχώδεσι καϊ έμβριθέσιν αύτοΰ συγγράμμασι περιέ
λαβε τήν ιστορίαν τών Ίονίων νήσων έξ άνεκδότων 
ιδία πηγών χαϊ συνεπλήρωσεν ίχανδν μέρος τής νεο
ελληνικής ιστορίας. Τδ αύτδ θέμα έπραγματεόθη 
ό Έρμάννος Λούνζης, έχθεϊς τήν ιστορίαν τών Ίονίων 
νήσων ύπδ τού; 'Ενετούς. Ό καθηγητής τής Κέρ
κυρας I. Ρωμανός μεταφράσας διατριβήν τοΰ Χδπφ, 
προέταξε πολυσέλιδον χαϊ άξιολογωτάτην μελέτην 
περϊ τής κυριαρχίας τών Φράγκων έν Έλλάδι.

Τδ περϊ τής έν Βενετία ελληνικής άποι- 
κία; σύγγραμμα τοΰ 1. Βελούδου καϊ διά τής Χρυ- 
σαλλίδος πολλά δημοσιεύσαντος, δ Κύριλλος 
Λούκαρι; τοΰ Μάρκου ί’ενιέρη, τδ περϊ Εύγενίου 
Βουλγάρεως χαϊ ετερα τής αύτής ύλης συγγράμ
ματα τοΰ άρχιεπισχοπου Ζακύνθου Νικολάου Κα- 
τραμή χαϊ τοΰ διαπρεπούς βιβλιοφύλακος τή; Πα- 
τμιακής βιβλιοθήκη; I. Σαχελλίωνος. δημοσιευθέντα 
έν περιοδιχοϊς, είναι σπουδαιότατα έργα άξια παντός 
επαίνου.

Έκ τών νεωτέρων δ Ματθαίος Ηαρανίχας, ίςιό
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λογος φιλολόγος, ήσχολήθη μετά σπουδής εις τήν 
Ιστορίαν τής νεοελληνικής φιλολογίας. Τδ περϊ τών 
σχολείων, άτινα κατά τούς τέσσαρας μετά τήν Άλω- 
σιν αιώνας ήκμασαν, χαϊ τών έν αύτοϊς οίδαξάντων 
Σχεδίασμα αύτοΰ, είναι σύγγραμμα άξιέπαινον 
χαχ ένδιαφέρον. Πολλά έδημοσίευσεν δ αύτδς έν διά
φοροι; περιοδιχοϊς έξ άνεκδότων χειρογράφων. Ό ια
τρός Δεχιγάλας συνε'γραψεν έπίσης βιογραφίας τών 
μετά τήν 'Ίλωσιν έλλήνων λογίων. 'Ο περιώνυμος 
Σάθα; κατέχει ύψηλήν θέσιν μεταξύ τών είς τάς με
λέτας ταύτας ασχολούμενων. Καίτοι ίδια καταγίνεται 
εις τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν, ούχ ήττον σπουδαϊον 
αφιέρωσε μέρος τών μελετών αύτοΰ καϊ εί; τήν νεο
ελληνικήν ιστορίαν. Ή 'Ιστορία τής νεοελ
ληνικής φιλολογίας, περιέχουσα τά; βιογρα
φία; πάντων σχεδδν τών μετά τήν Άλωσιν έλλήνων 
λογίων, μετά τοΰ περϊ νεοελληνικής γλώσσης πα
ραρτήματος . ή Τ ο υ ρ χ ο κ ρ α τ ο υ μ έ ν.η Ελλάς, 
τά έν τή άξιολόγω Μεσαιωνική βιβλιοθήκη 
δημοσιευθέντα ύπ' αύτοΰ έξ άνεκδότων χειρογράφων, 
τδ περϊ Ί ε ρ ε μ ί ο υ Β’ καϊ άλλα διεφώτισαν πολλά 
μέρη τής νεοελληνικής ιστορίας. Ό άρχ. Δημητρα- 
κόπουλος, συμπληρών τδν Σάθαν, ήσχολήθη ίχανώς 
εις τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν, έπίσης δε καϊ άξιό
λογος συγγραφεύς τώνΗπειρωτικών μελετών 1. Άρα- 
βαντινός.

Ένταΰθα δέον νά μνημονευσωμεν τοΰ εθνικού 
ιστορικού Παπαρ'ρηγοπούλου, δστις πρώτο; συστη» 
ματιχώς έξέθηχε τήν νεοελληνικήν ιστορίαν έν τή 
πολυτίμω αύτοΰ'Ιστορία τοΰ έλληνικοΰ έθνους. 
Ό νομισματολόγο; Π. Λάμπρος διά τών έπτ τών 
νομισμάτων τών νήσων μελετών αύτοΰ πολλά άγνω
στα παρουσίασεν είς φώς. Οί Παράλληλοι βίοι τοΰ 
ΐατροΰ Γούδα είναι άξιόλογος σειρά τών βιογραφιών 
τών μετά τήνΆλωσιν διαπρεψάντων ένδοξων άνδρών. 
Εί; τήν μετά Άλωσιν εκκλησιαστικήν ιστορίαν μετ’ 
έμδριθεία; ένέκυψεν ό Μ. Γεδεών, τά δε περϊ Ίερε- 
μίου Γ., Καλλινίκου ΆχαρνΧνος, Κυρίλλου, Λουκά- 
ρεω; καϊ άλλαι διατριβχϊ είναι ένδιαφέρουσαι με- 
λέται τής έχχλησιαστιχής ιστορία;. Ό Έπαμινών- 
δας Σταματιάδη;, συγγραφεύ; άξιόλογος, έγραψε περϊ 
τών μεγάλων διερμηνέων τής Πύλη; χαϊ πολλά; 
διατριβάς έν περιοδικοί; άφορώσας τάς νεοελληνικά; 
σπουδάς. Ένταΰθα χάριν τής άχριβείας δφείλομεν νά 
μνημονευσωμεν ότι χαϊ ό τά; γραμμάς ταύτας γρα
φών ησχολήθη τδ κατά δύναμιν είς τδ σπουραϊον 
τοΰτο θέμα γράψας διατριβάς τινας χαϊ μιχρδν’περί 
Φ αναρ ιω τ ών έργον. ’Εσχάτως έξέοωκεν δ Λ. 1*.
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ί’αγχαβής'Ιστορίαν τής νεοελληνικής φιλο
λογίας.

Έκτος τών ήμετέρων πολλοί τών ξένων λογίων 
ήσχολήθησαν περί τό θέμα τοΰτο. Πολλο'ι Εΰρωπαϊοι 
περιηγηθε'ντες την Ανατολήν χατα τούς παρελθόντα; 
αιώνας έναπετύπωσαν τάς σκέψεις αύτών ε'ν όγκώ- 
οεσι συγγράμμασιν, ε'ν οϊς ευρίσκει τις πλείστας εν
διαφέρουσας ειδήσεις περϊ τής καταστάσεως τών Ελ
λήνων. Έν τούτοις πλεϊστοι έξ αύτών έγραψαν με
ροληπτικό!;, διεστρέβλωσαν τήν αλήθειαν κα’ι έγέ
νοντο αίτιοι όπως και οί μετ’αύτού; γράψαντες, έπ'ι 
τή βάσει αύτών, ύπδ τδ αύτδ γράψωσι πνεΰμα. Ίδια 
είς τά άφορώντα τήν Εκκλησίαν οί γάλλοι περιη- 
γηταί πολύ μακράν εΐσι τής άληθεία;. ’Αλλά δεν 
έλλείπουσι χα'ι οί φιλαλήθεις, οίοι ό Cholscul Gouf- 
fier, ό Lc Chevalier, ύ πολύτιμος A. Firmin 
Didot χα'ι άλλοι.

Πλήν τών περιηγήσεων τούτων πολλο'ι έκ τών 
τών Γάλλων ήσχολήθησαν κα'ι είς ιδιαιτέρας έπιτυ- 
χεϊς μελέτας. ΊΙ μετά τήν Άλωσιν ιστορία τής Ελ
λάδος τοΰ Villemain ώς κα'ι ή τοΰ Alexandre 
Blanchet είναι άξιολογώταται. Ό διάσημο; φιλέλλην 
Brunet de l’reslc ούκ δλίγας έγραψε διατριβάς άφο- 
ρώσας τήν ιστορίαν τής νέας Ελλάδος, σπουδαιότατου 
δε είναι τδ περ'ι Άλδου Μανουτίου σύγγραμμα 
τοΰ κ. A. F. Didot, ή ιστορία τών έλληνικών νή
σων τοΰ De la Croix, ώς κα'ι τδ περ'ι νεωτέρων Ελ
λήνων καϊ ή εις 'Ανατολήν περιήγησις τοΰ κόμητος 
Μαρκέλλου. Άποτελεσματικώς κα-έγιναν είς τάς 
μελέτας ταύτας καϊ οί.φιλέλληνες γάλλοι Miller*,  
Legrand, Gidel καϊ Queux de S' Hilaire, τά δέ 
έργα αύτών άναγινώσκονται μετ’ένδιαφέροντος. ’Οφεί
λομε·/ δέ τέλος νά μνημονευσωμεν τής Association 
(les /tildes grecques, ήτις διά τοΰ σπουδαίου αύ
τής περιοδικού πολλά έκ τών νεοελληνικών έξέδωκε. 
Καϊ άλλοι έκ τών ξένων φιλολόγων έπραγματεύθη- 
σαν περϊ τής αυτής ύλης, άλλ’ ολίγα διεφώτισαν 
σημεία.

Τοιαύτη έν γένει ή πρόοδος τών νεοελληνικών 
σπουδών. Δύναται μέν νά θεωρηθή σπουδαία, ούχ 
ήττον όμως υπολείπονται πολλά πρδς άνακάλυψιν. 
Ό χρόνος καϊ ή ένδελεχής τών λογίων μελέτη πλεϊ
στα Οά φέρη εις φώς. Άπασα·. αί «χρι τοΰδε έκδο- 
Οεϊσαι συγρραφαϊ είναι άπλή ύλη- άπαιτεϊται καϊ 
άλλη πρδς συμπλήρωσε*,  καϊ άκολοόθοίς ό κτίστης, 
ό έμβριΟής καϊ αμερόληπτο; ιστορικός Οά δημιουργή- 
ση τδ οικοδόμημα. ΕΛ. Θ&.1ΙΑ.

ΙΙΕΡΙ ΓΑΜΟΥ.

(Συνέχεια· ίδε άριθ. 5'1).

"Εκαστος αιών, έχάστη έποχή τής άνθρωπότητος 
παρουσιάζει ιδίαν φιλοσοφίαν, ίδιον χαρακτήρα πνεύ
ματος, ίδιον τρόπον τοΰ σκε'πτεσθαι. Τδ δε τον ήμέ- 
τερον αιώνα χαρακτηρίζον καϊ διακρίνον πνεΰμά έστι 
τδ περϊ παντός άμφιβάλλειν, καϊ δή καϊ άπιστεϊν 
περϊ παντός, καϊ τοΰτο ούχϊ πρδς σκοπδν έρεύνης, 
έλευΟέρας προκατειλημμένων ιδεών κατά Καρτέσιον, 
αλλά πρδς μονήν εύχαριστησιν τοΰ εγωϊσμον ήμών, 
τοΰ αντιλέγει·/ καϊ άρνεϊσθαι ό,τι πάντες ή οί πλεϊ- 
οτκ παραδέχονται.

Υπήρξαν άνδρες έπιστήμονε;, άνδρες ιατροί, οί
τινε; έν μέσω ακαδημίας ιατρικής ύψωσαν φωνήν 
άρνούμενοι τήν ωφέλειαν τοΰ έμβολίσματος- άλλοι 
άρνούμενοι αθανασίαν καϊ υπαρξιν παντός μή ύπο- 
πίπτοντος είς τάς αισθήσεις ήμών .... καϊ τί δέν 
ήρνήθησαν (ό μή πειθάμενο; άναγνώτω τδ σύγγραμμα 
τοΰ Γερμανού Buchner Force et matiere).

Ύπδ τοΰ αύτοΰ πνεύματος τής έποχής εμφορού
μενοι άλλοι, ηρνήΟησαν, καϊ έξακολουθοΰσιν άρνού- 
μενοί, καϊ τήν ίπήρειαν τής έξ αίματος συγγένειας 
τών γονέων έπϊ τών τέκνων. Τό άστεϊον δε ίτι, έπ’ 
εσχάτων τών -ημερών, δύο συγγραφεϊ; (Berlillon καϊ 
Tourdes) γράψαντες έν τώ νέω ΈγΧυκλοπαιδικώ 
Λεξικώ τών ιατρικών γνώσεων έν καϊ τδ αύτό άρθρον 
περϊ γάμου, τδ μέν ύπδ υγιεινήν, τδ δέ ύπδ ιατρο
δικαστικήν έποψιν, άναιροΰσιν άλλήλους έπϊ τοΰ ζη 
τήματος τής αιμομιξίας· τοΰ δ'άναγ/ώστου ή πίστις 
κλονίζεται μέχρις απιστία; είς άμφοτέρους.

Καϊ όμως, έκτδς τών ηθικών λόγων, οί’τινες ύπη- 
γόοευσαν τήν ιδέαν τής αύστηρας άπαγορευσεω; της 
τών συγγενών συζυγίας, λόγων άφορώντων τήν ησυ
χίαν, τήν πίστιν καϊ τήν άποφυγήν παντός σκαν
δάλου, δυναμένου νά διαταράξη τήν οικογενειακήν 
αρμονίαν καϊ ησυχίαν έκτδς, λέγω, τών λόγων 
τούτων, ύπάρχουσιν άλλοι φυσικοί, έχοντες τήν 
άρχήν αύτών έν αύτώ τώ αί’ματι, έν αύτώ τώ οργα
νισμοί, έν αύτή τή συστάσει τοΰ άνθρώπου, έν αύτώ 
τώ μυστηριώδες νόμω περϊ ου έλαλήσαμεν. Καϊ είναι 
μέν άληθές, δτι τούς λόγους τούτους. τήν αρχήν ταύ
την δέν γνωρίζομεν είμή έκ τών ύστερων, ήτοι εκ 
τών αποτελεσμάτων είναι άληθές δτι διά τών μέσων 
άπερ έχομεν έν τή παροΰση καταστάσει τής έπι - 
στήμης, άδυνατοΰμεν μέν νά άνευρωμεν καϊ νά οέ- 
ρωμεν είς φώς την μυστηριώδη έκείνην καί ακα
τανόητου αρχικήν έπενιργειαν τών δύο συγγενικών
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αιμάτων, ού μόνον έπϊ τής συλλήψεως καί τής δια
τροφής τοΰ εμβρύου καϊ τής ζωής αύτοΰ έν γαστρϊ, 

άλλά καϊ έπϊ όλης τής διαδοχής αύτοΰ καϊ γενεϊς- 
είναι, λέγω, άληθές οτι έν πλήρει εύρισκόμεθα 
άγνοια τής άρχικής αιτίας, έν πλήρει άμαθεία τοΰ 
τί άρα συμβαίνει έν τή άποκρόφω συναφεία καϊ τώ 
συνδυασμώ τών δύο οργανικών και ζώντων -υγρών 
άλλ' ούχ ήττον, ούδόλως δικαιούμεθα διά τοΰτο ν’ 
άρνηθώμεν τά γενονότα, άπερ αί στατιστικαϊ καϊ αί 
διηνεκείς καϊ άκριβεϊς παρατηρήσεις διαφόρων σοφών 
(Boudin, Devay, Bourgeois, Arthur Mitchell, 
κτλ.) παρέστησαν ήμϊν, ούδόλως. *Ω!  άν ή άσθενής 

•ήμών διάνοια ήδύνατο νά είσδύση εις τά άδυτα της 
φόσεως, άν ήδύνατο νά άρη τδν καλύπτοντα τήν 
άλήθειαν τών όντων πέπλον καϊ νά παραστήση γυ
μνήν τήν δημιουργίαν, απλήν τήν άρχήν τής πλά
σεως· άν ήδύνατο νά διάσχιση τά νέφη τοΰ χρόνου 
καϊ τοΰ διαστήματος καί νά άνέλθη είς τοΰς ούρα- 
νούς καϊ ν’ άφαρπάση το φώς τής άληθεία;, χωρίς 
νά πάθη τδ ελεεινόν τοΰ ΙΙρομηθέως πάθημα, χωρίς 
νά πέση τήν οίκτράν τοΰ ’Ικάρου πτώσιν, ήθελε 
τότε ό άνθρωπος, ού μόνον είπεϊ μετά τοΰ Σενέχα 
Felix qui potuil serum cognoscere causes 
άλλά παραχαθήσα; τώ δημιουργώ ήθελεν άνακράζει
άγερώχως πρδς άπασαν τήν δημιουργίαν · ιδού έγώ ». | 

Άλλ' ούδέν τούτων σκώληξ καϊ θνητός δ θνητός 
κχταδεδίκασται ν’ άποκαλύπτη τήν άλήθειαν έκ τοΰ 
άπωτάτουαύτής άκρου, ήτοι έκ τών άποτελεσμάτων· ' 
διότι πασα νομιζομενη άρχή έστιν άποτέλεσμα άλ
λης άρχής αγνώστου, καϊ αύτή πάλιν ετέρας, καϊ . 

ο8τω καθ’ έξής μέχρις άπειρου.
Έκ τών ύστερων λοιπόν οδηγούμενοι, δυνάμεθα 

ν’ άποφανθώμεν μετά πολλών νεωτέρων σοφών, άν- 
θρωπολόγων τε καϊ ζωολόγων καϊ κτηνοτοόφων. ό'τι 
αί έξ αίματος συγγενικοί συζεύξεις είσϊν ολέθριοι 
πρδς παραγωγήν, ώς έκνοθευουσαι, έκφυλίζουσαι καί 
διαφθείρουσαι τήν γενεάν καϊ τά ίθνη. ότι πρώτη 
βάσις τής καλής καί εύρωστου παραγωγής καϊ εΰτε- 
κνίας έστϊν ή λεγομε'νη διασταύρωσις τών οικογενειών 
καϊ φυλών, οί δ' έκγονοι τοΰ αύτοΰ αίματος έπαυα

ν μιγνυομένου δέν βραδυνουσι νά πάθωσί τι είτε φυσί- 
κώς είτε ηθικώς. Αποδείξεις τούτου έχομεν πλείστας 

L ό’σας, άλλ’ άρκεσθώμεν είς μόνας τάς εξής.
Υπάρχει κατάστασις τις καχεκτική τοΰ όλου 

1· δργανισμοϋ, διαδηλουμένη διά τίνος ίδισχρόου λευκώ-
σεως τοΰ δέρματος, τοΰ χωροειδοΰς ύμένος, έστιν ό'τε 
καϊ τών τριχών ή κατάστασις αύ’τη παρατηρέϊται 

t' παρά τε τοϊς ζώοις καϊ τοϊς άνθρώποις. επιφέρει δέ

μινήθυσιν τοΰ άναστήματος, αδυναμίαν γενικήν καϊ 
αλλοίωσίν τινα τοΰ έξωτερικοΰ μετά δυσμορφίας άλ- 
λοκότου· άν μή παντελή στείρωσιν, βεβαίως μείωσιν 
τής παραγωγικής δυνάμεως, ώ; καί. βραχυζωΐαν.

Κα’ι αί διανοητικαϊ δέ δυνάμεις δέν μένουσιν ά 
Οίκτοι, έπειδή καταφαίνεται ή έκπτωσις αύτών καϊ 
άμβλύτης. Ταϋτα πάντα καταδεικνύουσιν έναργώς 
ίτι ό οργανισμός σόμπας τοΰ ζώου ή τοΰ άνθριόπου 
έπαθε πάθημα, δι’ου ήλλοιώθη βαθέως διαφθαρείς.

Τήν δεινήν ταύτην καχεξίαν δυνάμεθα νά πκρα- 
γάγωμεν κατά θέλησιν πχρά τοϊς ζώοις μετά τρίτην 
ή τετάρτην γενεάν διά τής αιμομιξίας, συζευγνόοντες 
δηλαδή τά τέκνα άλλήλοις, καί τά τέκνα τών τέ
κνων, κκϊ τούτων πάλιν καϊ ούτως έφεξής. Αί άπό- 
πειραι καϊ παρατηρήσεις αύται έγένοντο έπϊ ζώων 
καϊ ύπδ άλλων πολλών, άλλ’ιδίως ύπδ τοΰ κ. Aubi'·. 

Έπϊ δέ τών άνθρώπων, οί κκ. Boudin. Duvcv 
κκϊ Bcnisse άπέδειξαν πόσον αί ώααίμονε; συζεύξεις 
συμβάλλουσιν εϊς τήν τοιαύτην διαοθοράν τοΰ δργκ- 
νισμοΰ' ό τελευταϊος μάλιΐτα άναφέρει πέντε παρα
δείγματα γενικής λευκώοεως εις μόνα είκοσιν επτά 
συνοικέσια συγγενικά· άν δέ τις λάβη ύπ’οψιν τήν 
έν άλλαις περιστάσεσι σπάνιν τής καχεξίας ταύτης, 
ώς κκϊ τήν άμεσον έν τή πρώτη τεκνιόσει έμφάνισιν 

I αύτής, δέν θέλει βραδύνει νά φέρη τήν μελανωτάτην 

■ψήφον κατά τών τοιούτων συζεύξεων.
Έκτδς τούτου, ύπάρχει έτέρκ τις ατέλεια οργα

νική λυπηροτάτη. άποστεροΰσα τόν άνθρωπον δύο 
μέσων συγκοινωνία; μετά τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου τών 
μάλλον αναγκαίων, τής άκοής καϊ τοΰ λογου. 'Ο 
θλιβερό; ουτος ακρωτηριασμό; τν,ς ά'Λρωπίνου μη
χανής, ό, άφκνή; καϊ μυστηριώδης, ψαλλϊ; έπιφέρει 
επϊ τών δυστυχών κωφαλάλων, άπεδείχθη έκ τών 
παρατηρήσεων πολλών φυσιολόγων, καϊ ιδίως τών 
κ. κ. Hamon dela Sagre, Boudin, Meniere κλπ. 
οτι οφείλεται τά μάλιστα είς συζεύξεις συγγενικά;· 
βρίθουσιν οί κωφάλαλοι παρά τοϊς Ιουδαίοι;, παρ’ οις 
αί μετά, συγγενών συζεύξεις είσϊ συνήθεις καϊ συνε- 
χεΎς· σπανιιότατοι δέ •■ναι παρά τοϊς Σίναις. παρ'οί; 
καϊ τδ τυχόν όν.οιάζον του άνδρδς μετά τής γυναικδς 
Οειορε'ται κώλυμα γάμου ισχυρόν τοσοΰτο είσϊν αύ- 

στηροϊ κατά τής συγγενικής συζυγίας.
Έν Ιρλανδία δ 1·' Peel άπέοειξε διά στατιστικής 

οτι έπϊ δεκαέξ συζεύξεων όμαιμόνων γεννϊται εϊ; 
κωφάλαλο;, ενώ επϊ ϊτεροαίμων ·αόλι; εϊ; έπϊ έβδο- 
μήκοντα τδ δέ περίεργον, ότι δύο τοιοϋτοι κωφά
λαλοι , δηλαδή έξ αιμομιξία; προερχόμενοι, άλλ’ έτ’ε - 

ρόαιμοι άλλήλοις, συνερχό;χεν;ι γεννώσι τέκνα σώα
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και εντελή- Ιν μάλιστα μόνος δ εϊς ήναι κωφάλαλος, 
ή πιθανότης τής άκεραιότητος τοΰ γεννηθησομένου 
έστί πολύ μεγαλείτερα, ίση τή βεβαιότητι (Meniere), 
τδ γεγονός τούτο άποδεικνύει ό'τι ή διαδοχική αύτη 
κατάστασις, μετα&δομένη τόϊς τέκνοις, διαφέρει ού
σιωδώς τής έπιδράσειος τών συγγενικών συζεύξεων, 
καθ’ οτι έκείνη μεν μεταδίδει ό',τι κέκτηται, αύτη 
δέ αναπτύσσει εν τόϊς γεννωμε'νοις διαφθοράς, ας ουδό
λως έχουσιν οί γονέϊς.

Είπομεν οτι, κατά τάς παρατηρήσεις τών κτη
νοτροφών, ή παραγωγική δύναμις περιστέλλεται και 
έλαττοΰται παρά τοΤς έξ όμαιμόζων συζεύξεων παρα- 
γομένοις ζώοις, Sv δε τδ τοιοΰτον εΐσέτι δεν άπε- 
δείχθη παρά τοΐς άνθρώποις, ούχ ήττον όμιος τδ 
βραχύβιου τών έκ συγγενικών συνοικεσίων προερχό
μενων φαίνεται ήδη ίκανώς άποδεδειγμένον, κα’ι 
βεβαίως, άφοΰ, ώς είπομεν, τδ δμχΤμον προσβάλλει 
καί δια-θείρει βαθέως τδν οργανισμόν.

Έκ στατιστικής καταστρωθείσης ύπδ τοΰ Benisse 
καταφαίνεται ό'τι έκ 34 συνοικεσίων συγγενικών, 
έγεννήθησαν 192 τε’κνα, έξ ών 58 άπέθανον χατά 
τήν βρεφικήν ήλικίαν. Έκ δέ τών είς ανδρικήν 
ήλικίαν άφιχομενων 134, οι 23 ήσαν χοιραδικοί. 
4 επιληπτικοί, 2 φρενοβλαβείς, 4 ευήθεις, 2 κωφά
λαλοι, 2 τυφλοί, 6 λευκιώντες (albinos), 5 βε- 
βλαμμένοι τήν ορασιν, 24 έντελεΎς μεν, άλλά κρά- 
σεως άσΟενοΰς χαί υγείας άκροσφαλοΰς, 46 δε μόλις 
κατασκευής δπωσοΰν καλής. Ό έλεεινδς ουτος κατά
λογος είναι ικανός, νομίζομεν, ν’ άποδείξη πόσον 
δλέθριαί εΐσιν αί συζεύξεις, όταν άπομακρύνωνται 
τής παρά τοΐς φυσιολόγοις λεγομένης διασταυρωσεως 
(croisement), ήτοι τής έτερογενείας τοΰ αίματος.

Έτερος έρευνητής τών άνθρωπίνων άθλιοτήτων, 
δ κ. Howe, άχολουθήσας παρά πόδας 17 συγγενικά 
συνοικέσια, ευρεν οτι έξ αύτών έγεννήθησαν 95 τέ
κνα. έξ ων τά 44 ήσαν ευήθη, 12 χοιραδικά, 1 
κωφόν, 1 νάνος, καί μόλις 37 σώα. ΊΙ βλαχία φαί
νεται πλεονάζουσα, κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ χ. 
Mitchell, έν τα~ς άρκτικάϊς νήσοις τής Σκωτίας, 
δπου τό μεμονωμενον τών κατοίκων άναγκάζει αύ- 
τους νά νυμφευωνται μεταξύ των.

Έχ τούτων συνάγεται, ίτι κατά χώρας καί κλί
ματα διάφορα, ώς καί χατά προδιαθέσεις διαφόρους 
τών άτομων, διάφοροί είσι καί αί προσβολαί χαί 
ακρωτηριασμοί τοΰ οργανισμού, πηγήν έχοντες τό 
δμάϊμον νΰν μεν ή σάρξ, νΰν δε ή διάνοια, καί άλ
λοτε άμφόιεραι προσβαλλόμεναι, πολλάς καί δια
φόρους παρουσιάζουσιν ήμΤν στρεβλώσεις χαί τερα-
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τώδεις μορφάς, δι’ ων άθλιοι γονέϊς προικίζουν έτι 
άθλιώτερα τέκνα.

Ήδη ένώπιον τοιαύτης ζοφεράς είχόνος, κατά 
τοιούτων λυπηρών γεγονότων τί άρα όφείλομεν ν’ 
άντιτάξωμεν ; διά τίνων μέσων δυνάμεθα νά προφυ- 
λάξωμεν τουλάχιστον τήν ήμετε'ραν φυλήν, έάν όχι 
τήν άνθρωπότητα σύμπασαν, άπό τών κινδύνων, ώνή 
έπιστήμη διά τής παρατηρήσεως καί έρεύνης χατέ- 
δειξε τήν πραγματικότητα, ού μόνον δέ, άλλά καί 
νά βελτιώσωμεν τήν δσημεραι καταρ’ρέουσαν δημο
σίαν υγείαν καί νά άναχτήσωμεν τήν άπολεσθε'σαν 
τών ήμετέρων προγόνων ρώμην καί ευεξίαν ;

Παρ’ έμο) κριτή, διά τής αύστηρότητος τοΰ 
νόμου, νόμου, αφετηρίαν εχοντος ού μόνον τούς ηθι
κούς λόγους, ώς παρά τόϊς άρχαίοις λαόϊς, άλλ’ αύ- 
τήν τήν φύσιν, παρ’ής καί δι’ής τά όντα παρά
γονται καί βιοΰσι, νόμου, έπιδιώκοντος τήν διασταύ · 
ρωσιν, ήτοι τό ετερογενές τοΰ αίματος, τό άντίθετον 
καί έτεροφυές τής κράσεως, καί δή καί αύτοΰ τοΰ 
χαρακτήρος, καθ’ ίσον ουτος έξαρτίται άπό τής φύ
σεως τοΰ διοργανισμοΰ.

Παρά τόϊς άρχαίοις έν γένει, ώς καί έν τώ μω· 
σαΐκώ νόμω, βάσις καί σκοπός τοΰ νομοθέτου ήν τό 
διαφυλάξαι τήν αγνότητα τών ήθών καί τήν αρμο
νίαν έν τή οικογένεια- ή οικογένεια, ώς εύγλώττως 
λέγει ό 1‘ortalis έν τή ήδη μνησθείση έχθέσει αύτοΰ, 
έστίν ό βωμός τών ήθών, ον όφείλομεν νά προφυλάτ- 
τωμεν χατά παντός μολύσματος- καί αν ό γάμος 
αύτδς καθ’ εαυτόν δέν μολύνη, ή ελπίς όμως αύτοΰ 
παρά τόϊς συνοιχοΰσιν ύπό τήν αύτήν στέγην χαί 
ύπό τό κράτος άπειρων άφορμών, δύναται νά γεννήση 
κλίσεις καί σχέσεις ένοχους, δι’ ών νά έπέλθωσι σκάν
δαλα καταστρέφοντα καί αρμονίαν οικογενειακήν, καί 
άγνότητα ήθών, καί πάσαν άρετήν.

Έκ τών συγγενικών κωλυμάτων, τών άναφερο- 
μένων έν τώ μωσαϊκώ νόμω, δέν φαίνονται έχοντα 
λόγον όμαίμονος είμή μόνον έξ, τά δ’ άλλα είσίν έξ 
άγχιστείας. Ό χριστιανισμός όλως πνεΰμα καί τής 
ύ'λης εχθρός άμείλιχτος, παραδεχθείς τόν νόμον, έπεξ- 
έτεινε τήν δύναμιν αύτοΰ, έπινοήσας καί πνευματικά 
κωλύματα (ώς τά έκ τοΰ βαπτίσματος), πρός S, ώς 
καί πρός τά έξ άγχιστείας, ή φυσιολογία σιωπά ούδέν 
έχουσα είπεϊν.

θετικώτερος δ μωαμεθανισμός, καί προς τήν ύλην 
άείποτε άτενίζιον, έφάνη ήττον μέν αύστηρός πρός 
πάντα ηθικόν λόγον άφορώντα τήν ενότητα καί αρ
μονίαν τής οικογένειας, συγχωρήσας τήν πολυγαμίαν 
καί τά άλλα όσα γινώσκομεν, άλλ’ ίθεώρητε λόγον
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τήν γαλουχίαν- δ 
δύναται νά συζευχθη 
αύτοΰ, ήν θεωρέϊ ά-

άπο/ρώντα κωλύματος γάμου 
Μωαμεθανός, ώς. γνωστόν, δέν 
μετά τής θυγατρός τής τροφού 
δελφήν έν γάλακτι.

Ουτω λοιπόν, ώς πρός τδ περί συζεύξεων ζήτημα, 
οί προγενέστεροι αιώνες δέν ήδυνήθησαν νά θέσωσι 
νόμους κατά λόγον φυσιολογικόν, ήτοι τήν έκ τών 
ύστερων έρευναν τών απαιτήσεων τής φύσεως, απαι
τήσεων, άνεπιδέκτων αλλοιώσεων καί ύποχωρήσεων 
πνευματικών (ώς εϊθισται*  παρά τόϊς ΔυτικοΤς διά 
τών dispenses), πάντη άνισχύρων νά έμποδίσωσι 
τά κατ’ άνάγκην φυσικά άποτελέσματα όσων έμνη- 

μονευσαμεν.
ΊΙ τοιαύτη έρευνα, ή τοιαύτη τής φύσεως έξα-

κρίβωσις πρδς σύνταξιν νόμου, καί πρός ήν έτεινον 
καί αί σοφαί άναδιφήσεις καί παρατηρήσεις τοΰ 
Άριστοτέλους, περιέμενον καί πάλιν τήν άναγεννη- 
τικήν καί ζωογόνον έκείνην έποχήν τής γαλλικής 
έπαναστάσεως, καθ’ ήν τδ άνθρώπινον πνεΰμα, οίονε) 
άφυπνιζόμενον άπδ τοΰ μεσαιωνικοΰ ληθάργου, 
έζήτησε νά έπαναλάβη καί συνέχιση τάς διάκο- 
πείσας έρεύνας τής έλληνικής άρχαιότητος, περιέ
μενον, λέγω, τήν έποχήν έκείνην, τούς χρόνους 
έκείνους τοΰ πνευματικού δργασμοΰ, τής διανοητικής 
ένεργείας καί πάλης, ίνα έπιτύχωσιν, άλλ’ ούδέν 
φεΰ ■! έγένετο μεθ’ ολας τάς προσπάθειας τών τότε 
σοφών, διότι τίς ήλπιζεν ό’τι δ εστεμμένο; έκέϊνος 
στρατιώτης έμελλεν έν τώ έγωϊσμώ αυτοΰ νά δε- 
σμεύση καί πάλιν τδ μόλις χειραφετηθέν άνθρώπινον 
πνεΰμα, καί άποναρκώση αύτό καί πάλιν ύπδ τό 
πνιγηρόν θάλπος τής καισαρικής χλαμύδα; καί τής 
ποντιφικής τηβέννου ; Τίς ήλπιζεν οτι μετά τόσα; 
λάμψεις διανοητικής ένεργείας έξάλλου, έμελλε κα) 
πάλιν ό λαδς έκέϊνος, παρ’ ού σύμπασα ή άνθρω- 
πότης άνέμενε τήν άναγέννησιν αύτής, έμελλε, λέγω, 
κα) πάλιν νά κύψη τόν αύχένα ύπό δεσποτείαν 
άπόλυτον, έχθράν πάσης συζητήσεως, ύπό κληρο- 
κρατίαν φαύλην όσον και φανατικήν, πολεμίαν πά
σης προόδου κα’ι πάσης άληθείας ·,

Πέπρωται, φαίνεται, ό’πως ή άλήθεια έπιφα- 
νέϊσα τώ κόσμω τούτω δυνηθή νά βασιλεύση, νά 
έχη άνάγκην ί'να όρη πρώτον τδν σταυρόν αύτής, 
καί βασανισθη, κα'ι κολαφισθη, κα'ι άνασκολοπισθή, 
κα'ι θανατωθή. κα) ύστερον άναστασα καθυποτάξη 
τούς δυνάστας τής γής κα) τά έθνη. Ναι- Οε’λ.ει 
άζα-τηθή, θέλεν άναλάμψει και πάλιν ή άλήθεια 
τής επιστήμης, άλλ' ούκ έπληρώθη έτι ό χρόνος.

Ούτως έπιφανέϊσα μόλις ή άλήθεια κατά τά
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τέλη τοΰ παρελθόντος κα) τάς άρχάς τοΰ παρόντος 
αϊώνος έν ταϊς φυσιολογικαΤς έρεύναις, δέν ήδυνήθη 
νά λάβη κΰρος νόμου, διότι ύπό τδ κράτος τοΰ τότε 
κυριεύοντας πνεύματος, ώς καί τοΰ νΰν, ούδεμία άλ- 
λοίωσις τών παραδεδεγμένων ήν καί έστι κατορθωτή. 

Έμεινε λοιπόν καί δ έπ'ι τών συζυγιών νόμος έν 
Εύρώπη, οϊος ήν κα'ι πρότερον, διό κα) πολλάς βλέ
πομεν συζεύξεις συγγενών έξ αίματος παρά τε τόϊς 
Χριστιανοί; κα) τόϊς Ίουδαίοις και λοιπόϊς, παρ’ οϊς 
συγκεχώρηται ή σύζευξις τών έξαδέλφων, τοΰ θείου 

μετά τής άνεψιά; κτλ.
Παρ' ήμϊν, χάρις τή ήμετέρα Έκκλησίκ, δ περί 

γάμου νόμος αυστηρότατος ών κατά τών έξ αίματος 
συγγενειών, ίκανοποιεΤ μάλλον τάς απαιτήσεις τής 
φύσεως, ή δ'ε ύπερβολή τών έξ άγχιστείας κωλυμάτων, 
ώς κα) τών πνευματικών, έπ'ι όλως ήθικών καί οικο
νομολογικών βασιζομένη λόγων, ούδέν έχει τδ απα- 
σχολήσον ήμ£; τούς π£ρί φύσεως άσχολουμένους.

Κα) ταΰτα μέν περ'ι τής συζεύξεως τών έξ αίμα
τος συγγενών- ύπολείπεται ήδη ή'ΖΓν νά προσθέσωμέν 
τινα περ'ι τών φυσικών τύπων, ών ή έ'νιοσις εξα
σφαλίζει όσον οϊόν τε καί τήν ατομικήν ευτυχίαν 
τών συνερχόμενων και τών τέκνιυν τήν εόρωστίαν. 

(Έπεται τδ τέλος).

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΑ.

’Αφορμήν λαβών άπό τής έν τώ 4 4 άριθμώ τής 
Σ αββ α τι αί ας Έπιθεωρή σεως (σελ. 637) δια
τριβής τοΰ κ. Α Γονίου ύπό τόν τίτλον ΟΛΙΓΑ, 
ΠΕΡΙ T1IS ΕΧ ΙΙΠΕΙΡΠι IIAIAEIAS, χαράσσω 
τάς έπομένας εΰεερίθμους γραμμάς. ·

ΙΙρδς άπαρτισμόν ηπειρωτικών ή καθολικής τή 
Ηπείρου ιστορίας τε κα) γεωγραφίας άνάγκη από
λυτος, ί'να, πλήν τών άλλων εύπαιδεύτων ΊΙπει- 
ρ-οτών, οί έν άπάσαις ταϊς έπαρχίαις τής Ηπείρου 
ελληνοδιδάσκαλοι, ώς διδάσκαλοι γραμμάτων και ελ
ληνισμού, δση έκάστω αύτών δύναμις, άσχοληθώσι 
κατά τάς τής άνέοεως αύτών ώρας είς τήν καί έν 
σκιαγραφήματι περιγραφήν τών δρέων, λιμνών, πο
ταμών, πεδιάδων, κοιλάδιον, ηθών, εθίμων, άρχαίων 
μνημείων κα) ει τίνος τοιούτου πρδς συγγραφήν συμ
βάλλοντας, κα) είς τήν συλλογήν λέξεων, φράσεων, 
παροιμιών, μύθων, δημοτικών ασμάτων, επιγραφι
κών μνημείων, κεράμων, πήλινων άγγείων, σφρα- 
γιδογλύφων και νομισμάτιον, ΐίτινα πάντα ή γή ώς 
τις θησαυροφύλαξ καλύπτει κα) διαφυλάττει έν τόϊς 
κόλποις αίτής, ίνα παραδώ τώ μετά ήπειρ<4τικοΰ 
α-σθ-εματος έργαζομένυ» ύπέρ τοΰ έθνισμοΰ σύλλογε".
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Καθότι ή τοιαύτη συλλογή ύπδ πολλών γιγνομε’νη 

και ταμιευομένη συντελέσει ώ; νομίζω, τά μάλι
στα αίς την λύσιν ταΰ ηπειρωτικού ζητήματος, ήτοι 
εις τήν σύνταξιν τών ΊΙ πει ρ ω τ ικώ ν. "Αλλως 
δέ τούτου γιγνομένου, ουδέποτε, οίμαι, προσηχόντως 
έξακριβωθήσεται ή ιστορία κα'ι γεωγραφία τής πα
τρίδος μου, ής ούδέν τιμιότερου κα'ι άγιώτερον κα’ι 
σεμνότερου κα'ι ε'ν μείζονι μοίρα κα'ι παρά ΟεοΤς κα'ι 
παρ άνθρωποι; τοϊς γε νοΰν έχουσιν, άλλά διαμενεϊ 
terra incognita.

■-Ότι-δέ πολλά τά διαφωτίσοντα τήν ιστορίαν κα'ι 
γεωγραφίαν τής Ηπείρου, ήτις κατά τδν Γίβωνα ήτ
τον γνωστή έστι τοΰ εσωτερικού τής 'Αμερική; (‘) 
άποκαλυφθ ήσονται τοϊςάρχαιολόγοι; και άρχαιοδίφαι;, 
μαοτυρεϊ τρανώς ήτε σπουδαιότατη πασών ανακά- 
λυψις τοΰ έν Αωδώνη αρχαιότατου πελασγικού μαν
τείου τοΰ άστεροπητοΰ Αιδς ύπδ τοΰ πεφιλημένου 
γόνου τής Ηπείρου Κ. Καραπάνου, ε'ν ω άρμονικώς 1 
συμβίωσιν οτε λόγιος και κερδώος Ερμής, κα'ι ή 
πληθύ; τών πάλαι πόλεων αύτής, έν αίς φθοράν κα'ι 
πανωλεθρίαν, ώς άλλος Αττίλας, έπήνεγκε τώ 167 
πρδ Χριστοΰ ό τοΰ έν Κάνναις πεσόντος Αιμίλιου ά
ξιος υίδς Αιμίλιος Παΰλο;, συνεπεία δρακοντίου δόγ
ματος τής ρωμαϊκής συγκλήτου κελευοντος < την 
"Ηπειρον παραδοΰναι τώ στρατώ είς διαρπαγήν κα'ι 
λεηλασίαν».

Ένταΰθα τοΰ λόγου γενομένου ούκ άπο σκοποΰ 
θεωρώ επισυνάψει τά σχετικά συγγραφέων τινών χω
ρία, άτινα ού ρφδίως ήρανισάμην, τής βιβλιοθήκη; 
μου θύτης πτωχής. Πρδς πραγμάτωσιν τοΰ εΐρη- 
μενου*συγκλητικοΰ  δόγματος δ συνετδς και δραστή 
ριος Αιμίλιος Παΰλος έκ τής .Μακεδονίας άνέζευξεν 
εΐ; τήν ταλαίπωρου "Ηπειρον· « Αιωκημένων δέ πάν
των αιτώ καλώς, άσπασάμενος τούς Έλληνας κα'ι 
παρακαλεσα; τούς Μακεδόνα; μεμνήσΟαι τής δεδο
μένης ύπδ Ρωμαίων ελευθερίας, σώζοντας αύτήν δΓ 
ευνομία; κα'ι όμονοίας, άνέζευςεν έπ'ι τήν Ήπειρον 
έχων δόγμα συγκλήτου, τούς συμμεμαχηαενου; αύτώ

’) Ό γνωστό; γεωγράφος Κ. Mannert ρητώς 
αποφαινιται «Κρεϊττον γινώσκομεν τάς τής ’Αμε 
ρικής κα'ι ’Αφρικής παραλίας και τάς τής 'Ασίας 
μεσόγειας, ή τάς τόσω έγγύς ήμϊν κείμενα; χωράς 
τής Εύρώπης, ήτοι τήν “Ηπειρον. "Ιλλυρίαν κα'ι 
Μακεδονίαν·. Ό οέ ιστορικός G. Grole “ΊΙ γεω
γραφία τών χωρών. άς πάλαι ποτ’ ώκουν τά μεγάλα 
τών Ιλλυριών. Μακεδόνων, Παιόνων κα'ι θοακών 
έθνη, ήκιστα και νΰν έτι γινώσκεται, εΐ και περιη
γητών έρευνα·, ού σμικρδν συνεβάλοντο ύπέρ τής 
Χυτών γνώσεως».

τήν πρδς ΙΙερσέα μάχην στρατιώτα; άπδ τών έκεϊ 
πόλεων ώφελήσαι · (Πλουτ. έν βίοι Λΐμιλ. 29). 
• Sonatum prsedain Epiri eivifalum quia ad 
I’ersea defecissent, exercitui dedisse, summis- 
sis centurionibus in singulas urbcs, qui se 
dicerent ad prtesidia deducenda venisse, ut 
liberi Epirote, sicut Macedones, essent, denos 
principes ex singulis evocavit civitatibus» (Liv. 
45, 31). Φοβούμενος δ'δ Αιμίλιος άντίστασιν τών 
ΊΙπειρωτών τίρδε τώ ,εχνάσματι έχρήσατο. «Βου-

1 λόμενος δέ πϊσιν αμα κα'ι μηδενδς προσδοκώντος, 
άλλ’ έξαίφνης έπιπεσεϊν, μετεπέμψατο τούς πρώτους 
έξ έκάστης πόλεω; άνδρα; δέκα κα'ι προσέταξεν αύ
τοϊς όσο; άργυρό; τις κα'ι χρυσός έν οίκίαι; κα'ι ίεροϊς 
ήμερα ρητή ζαταφέρειν. Έκάστοι; δέ συνέπεμψεν, 
ώ; έπ' αύτδ δή τοΰτο φρουράν στρατιωτών κα'ι 
ταξίαρχον προσποιούμενου ζητεϊν κα'ι παραλαμβάνειν 
τδ χρυσίον. Ένστάσης δέ τής ήμέρας, ύφ’ ένα και 
τδν αύτδν ά’μα καιρόν όρμήσαντε; έτράποντο πρδς 
καταδρομήν και διαρπαγήν τών πόλεων, ώστε ώρα 
μια πεντεκαίδεκα άνθρώπων έξανδραποδισθήναι μυ
ριάδας, έβδομήκοντα δέ πόλεις πορθηθήναι· (ΙΙρβλ. 
ΙΙολύβ. 30, 14, 7. Στράβ. 7, 322. Άππ. Ίλλυρ.

1 9, Αίων Κάσσ. 67, 2. Ζωναρ. 9, 24). «Quibus 

quum denuntiasset, ut aurum atque argen
tum in publicum proferretur, per omne.s civi- 

j tales cohorles dimisit. Ante in ulleriores, 

, quarn in propiores, profecti, ut uno die in 
I omnes perveniretur. Edita Iribunis centurioni 
busque erat que agerentur. Mane aurum 
omnnc argentumque collatum; bora quarta 

I signum ad deripiendas urbes datum est mili- 
libus: lantaque prffida fuit ut in equitem qua- 
dringenidenarii peditibus duceni dividerentur, 
centum quinquaginta millia capitum lmma- 
norum abducerentur.· Muri dcinde direpta- 
rum urbum diruti sunt: ea fucrc oppida

I circa septuaginta. Vendita prroda omnium, 
; de ea summa militi numeratum est· (Liv.

4 5, 34. ΙΙρβλ. Plin. 4,10. Eutrop. 4, 8). 
«Γενέσθαι δ’ άπδ τοσαύτης φθοράς κα'ι πανωλεθρίας 

| έκάστω στρατιώτη τήν δόσιν ού μεϊζον ένδεκα δραχ
μών τοΰ Λιβίου λέγοντο; έκαστον μέν ιππέα λαβεϊν 

! 4 09 δηνάρια—δραχμάς, έκαστον δ'ε πεζόν 200), 

' φρίξαι δέ πάντα; άνθρώπου; τδ τοΰ πολέμου τέλος, 
εις μικρδν ού'τω τδ καθέκαστον λήμμα και κέρδος 

, έθνους όλου κατακερματισΟεντος. Αιμίλιος μέν ουν 
τοΰτο πράξας μάλιστα παρά τήν αύτοΰ φύσιν ε'πι- 

I εική κα'ι χρηστήν ουσαν είς Ώρικδν κατέβη» (Πλου-

Αί γυναϊκες τών ΐαπώνων εύγενών επιδίδονται πρδ 

πάντων εΐ; τήν έκμάθησιν ποιήσεων.
Μία τών μάλλον ένδιαφερουσών κα'ι ταΰτοχρόνως 

έκ τών γλυκύτερων αύτών ένασχολήσεων είναι ή σύν- 
θεσις τών ανθοδεσμών. Τά ά·Λη έχουσι ιδίαν γλώσ
σαν διά τού; δφθαλμούς έκ τών σχημάτων αύτών, 
κα'ι τών χρωμάτων, ώ; οί άνθρωποι έχουσι τοιαύτην 
διά τής άκοής, διά τή; όράσεως, διά τοΰ λόγου κα'ι διά 
τών νευμάτων. Ή γλώσσα τών άνθέων ούτε ήττον 
ενδιαφέρουσα είναι, ούτε ήττον είκονογραφική. Ούτω; 
ή σύνθεσις τών ανθοδεσμών είναι άληθ-ής τέχνη έν 
Ιαπωνία. Εύρίσζει τις μεταξύ αύτών έξαιρέτου; άν ■ 
Οοδεσμα;, αΐτινες είναι αληθή μικρά άριστουργήματα 
ύπομονής, νοημοσύνης, δεξιότητος, λεπτότητος, καλ- 
λαισθησίας. Ούτως οί άληθεϊς καλλιτέχναι τοΰ εί
δους τούτου γνωρίζουσι νά ζωγραφώσι κα'ι νά δεικνύ- 
ωσιν άπάσας τά; ε'ντυπώσεις τή; ψυχής, χαράν ή 
λύπην, ηδονήν ή οδύνην· νά παριστώσι τάς άρετά; 
ή τάς κακίας, νά έπαινώσιν ή νά ψέγωσι κτλ. Ή 
τακτοποίη-ις ά-νθοδέσμη; δύναται νά ποικίλλη έπ’ά- 
πειρον, ώς αί ίδέαι κα'ι τά αισθήματα, :·σα θέλει τις 

νά ζωγραφήση.
Μία τών διασκεδάσεων τών γυναικών, μάλλον δ’εϊ- 

πεϊν μία τών ένασχολήσεων αύτών, διότι έν’Ιαπωνία 
τδπαν ύπάρχει, ίσοντδδυνατδν,σκοπό; ώφελείας, εί

ναι ό χορός. Ό χορό; έν Ιαπωνία υπάρχει άποκλειστι- 
κώ; διά τά; γυναϊκα;. Αέν χορεύουσιν, ώ; ένΓαλλία και 
έν άλλαι; τή; Εύρώπης χώραις, ώ; έτι και έν τισι 
τή; 'Ανατολής, άποκλειστικώς πρδ; ηδονήν κα’ι προ; 
διασκέδασιν τείνουσι πρδ; σκοπόν εύγενέστερον, ύψη
λότερον, τοΰ να τελειοποιήσωσι και νά έξευγενίσωσιν 
έν'ι λόγω τήν άγωγήν τών γυναικών. Αί γυναϊκε; 

' χορεύουσιν δ'πως μάθωσι νά κρατώνται καλώς, νά 
δίδωσι κομψότητα εις τήν στάσιν κα'ι τά; κινήσει; 
αύτών. Αιά τής τέχνη; τοΰ χορεύειν, διδάσκουσι τάς 
εύγενεϊς νεάνιδας, οπω; οιακρίνωνται διά τοΰ ζομψοΰ 
βαδίσματος κα) νά κρατώνται κατά οιακεκρςαένον 
τινά τρόπον. Ό κύριο; λοιπδν λόγο; τοΰ χοροΰ είναι 
νά προσκτώνται τδ χάριεν κα'ι νά διαχρίνωνται διά 

I τούτου έν άπάσαι; ταϊ; κινήσεσιν κα'. ταϊς πράξεσιν

αύτών. ,
'•’Οσον δέ περί τοΰ γάμου τών έν ’Ιαπωνία γυναι

κών, ή περίοδο; τή; ηλικίας, καθ’ ήν αυται υπαν
δρεύονται συνήθως, είναι ή άπδ δέκα έ; μέχρι; είκοσι 
κα'. δύο ετών, ενίοτε δέ και ή μέχρι τών είκοσι 

πέντε περίοδος. ‘
Ό ιαπωνικός νόμο; παραδέχεται τδ διαζΰγιον, 

| κα'ι παρουσιάζεται μέν τοΰτο λίαν συνεχώς έν πράξει,

ταρχ. Λϊμιλ. 29 — 30. «ϊΐ est probable que le 
restaurateur de la Grdce reparait alors les 
desastres causes par Paul Emile, qu’on peut 
regarder commo le precurseur d'Attila dans 
la Mac6doine et dans l’Epiro . . ■ . ce fut a 
Oricum que Paul Emile, charge des depouil- 
les de ces provinces, avec Persec. et sa famille, 
qu’il destinait Aerrerson triomphe, apresavoir 
signale par lo meurtre, le pillage et 1’incendie, 
la plus eclatante vengeance de Home· (Pon- 
querille vol. 1, p. 326).

Συλλογείς τής συγγραφικής κα'ι ιδιωτική; ύλης, 
έχετε άε'ι ύπ’ δψιν τά χρυσά τοΰ λόρδου Βύρωνος 
υίοΰ τοΰ περιφήμου ναυάρχου Βύρωνος ρήματα. 
• Μέλλομεν νά διατρέξωμεν χώρα; ("Ηπειρον κα'ι 
’Αλβανίαν) τοιαύτη; καλλονής, δποίαν δύναται νά 
πλάση ή άνθρωπίνη φαντασία κατά τά; μονήρεις 
ονειροπολήσεις της, χώρας όποιας ύμνοΰσιν οί συγ
γραφείς εί; τάς νέας εύτοπία; των, τά; σκοπούσα; I 
νά διδάξωσι τού; άνθρώπου; εί; ποϊον ύψηλδν προο- ; 
ρισμδν δφείλουσι ν’ άποβλε'πωσιν, έάν τά διεφθαρμένα 
ταΰτα πλάσματα έγίνοντό ποτέ έπιδεκτικά τοιούτων 
μαθημάτων· (Άποδημ. τοΰ 'Γσ'ιλδ 'Αρόλδου· ασμα 
β', 36). Εύγε τοΰ Βύρωνος ! Εύγε τοΰ Όμηρου τή; 
μεγάλη; έποποιΐα; ! Ευγνωμοσύνη αιώνιο; τώ άθα- 

νάτω ποιητή I
Κλείω τά ολίγα ταΰτα διά τή; αρχαία; έλλη

νική; ρήτρα; «Πάτριον ή;ΛΪν έκ τών πόνων τά; 

άρετά; κτασθαι».
Έν Αοξάτφ, δζτώβριο; τοΰ 1878. 

β. ΓΟΝΙΟΣ.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΙΛΠβΝΊΑ.— Ή Επιστη

μονική Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι; έδημοσίευσεν άρθρον τοΰ 
κ. Μαζάνα Μέσα, γενικοΰ έπιτρόπου τής Ιαπωνίας 
έν τή παγκοσμίω τών Παρισίων ’Εκθέσει περ’ι τν,; 

ιαπωνική; κοινωνίας.
Έκ τοΰ άρθρου τούτου άρυόμεθχ τά; επόμενα; πε- 

ρικοπάς περ) τών ενασχολήσεων τών γυναικών έ ?

Αί γυναϊκε; τών εύγενών, ώ; κα’ι αί σύζυγοι αϊ
τών, λαμβάνουσιν άπχσαι έξαίρετον άνατροφήν κα: 
μόνιμον παίδευσιν. ΊΙ τάξι; αύτη είναι λίαν δρα
στήρια και φίλη τής προόδου. Αυτή άριθμεϊ έν 
ταϊς τάξεσιν αύτή; μέγαν άριθμών ποιητών κα'ι 

καλλιτεχνών, δέν ένασχολεϊται δμως πολύ εϊς την 
μουσικήν, καίτοι άπδ καιροΰ είς καιρόν έπεδόθη εί; 

αύτήν.
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άλλ'οί δεύτεροι γάμοι είναι σπανιώτατοι. Αισθάνονται 

γενικώς μεγίστην απέχθειαν, όπως συνάψωσι δεύτε
ρον γάμον, καίτοι ό νόμο; δέν απαγορεύει τοΰτο. '11 
συνήθεια αυτή, ήτις κατέστη έθιμον, ύφίσταται νΰν, 
άν ούχί ώ; νόμιμον άξίωμα, ώς κανών τουλάχιστον κο- 
σμιότητο; ένΊαπωνία, όδέ κανών ουτος είναι γενικώς 
σεβαστό;. ’Επειδή είναι άοχή έν Ιαπωνία, όπως ό 
γεννώμενος έν τή χώρα δφείλη Ινα μένη έν αύτή κα'ι ί 
νά μή έγκαταλείψη τήν πατρίδα αυτού, δπως πολι- 

τογραφηθή έν άλλη, ούτως έπίσης κατέστη αρχή 
σεβαστοτάτη. δτι, όταν τις άπαξ ένυμφεύθη, δέν I 

πρέπει, δι’οίονδήποτε λόγον κα'ι άν διελύθη τδ συνοι- 
κέσιον κα'ι μάλιστα διά διαζυγίου, νά άναζητήση νά 
σύναψη νεδν γάμον.

Τδ κάλυμμα τών Ίαπωνίδων διαφέρει κατά τήν 
ήλικίαν και τήν θέσιν αυτών, Αδται φέρουσι τριών 
ειδών καλύπτρας, μίαν έν τή παιδική κα'ι νεανική 
αυτών ηλικία, δευτέραν μετά τδν γάμον κα'ι τρίτην 
μετά τδν θάνατον τοΰ συζύγου αυτών. Ουτω διακρί

νει τις νεάνισα άπδ τής υπάνδρου κα'ι αύτήν άπδ 
τής χήρας, ΰ· j

Περιπλέον τδ κάλυμμα δεν είναι τδ μόνον σημεΐον, | 
δι’ου δύναταί τις νά διακρίνη τάς γυναίκας και νά , 
άναγνωρίση τήν θέσιν, έν ή εύρίσκονται. Τά ενδύμα

τα αυτών άλλάσσουσι καθ’όν χρόνον κα'ι τδ κάλυμμα, ι 
Έν ’Ιαπωνία αί γυναίκες δέν φέρουσι πίλους, δεν | 

φέρουσιν έπίσης, καί ιδία αί γυναίκες αί ύπερτρια- . 
κοντούτιδες, ιματισμόν ές υφάσματος λαμπρού χρώ 
ματος, δυνάμενον νά έπισόρη τούς οφθαλμούς κα'ι νά 
έφελκύση τήν προσοχήν.

Ή κόμωσις τών Ίαπωνίδων συνίσταται άποκλει- 
στικώς ίκ τίνος άριθμοΰ μακρών καρφίδων, άς γνώ- 
σκουσι τεχνηέντως νά προσαρμόζωσιν εις τήν κόμην 
αύτών.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ---- ΊΙ άρκτική σουηδική εκ
δρομή, ήν διευθύνει ό κ. Νόρδεσκολδ καί περί ής 
ίγράφησαν ικανά (’), έξακολουθεΐ έπιτυχώς τάς εξε
ρευνήσεις αύτής. Κατά τάς τελευταίας πληροφορίας 
κάμ Ιασα τδ άκρωτήριον Γελυοΰσκιν, τήν βορειοτέραν 1 
τής Ασίας χώραν, άφίκετο εις τδ στόμιον τοΰ Κα- 
τάγκα. Έπειδή ή θάλασσα πάντη άπηλλαγμένη εί
ναι πάγων, έξακολουθεΐ τδν πλοΰν αύτής έν πάση [ 
δυνάμει τοΰ άτμοΰ πρδς τδν Βερίγγιον πορθμόν, έλ- 
πίζουσα νά φθάση ε'κεΐ πρίν ή περιστή εις τήν 
ά-άγκην τοΰ άγκυροβολήσαι εις δομον τινά πρδς 
διαχείμασιν.

C? "ϊδε άριθμδν 4 5.
ριον.

Γνωστδν δτι ή εκδρομή τοΰ Νόρδεσκολδ άπάρασα 
ε'κ Γοθεμβούργη; τήν 15 παρελθόντος ίουλίου, κύριον 
ίσχε σκοπόν τήν έξερεύνησιν παντός τοΰ ανατολικού 
μέρους τής άρ'κτωας θαλάσσης καί νά έκβιάση τήν 
βορειοανατολικήν όδόν.

Κατά τήν γνώμην τοΰ κ. Νόρδεσκολδ ή σιβήριο; 
θάλασσα χωρίζεται τής κυρίως λεγομένης πολικής 
διά σειράς νήσων, έξ ών μόνον τήν Βράγγελ καί τδ 

αρχιπέλαγος τής Νέας Σιβηρίας γινώσκομεν.
Ούδέν πλοΐον ήδυνήθη άχρι τοΰδε νά εΐσδύση εις 

τούς έπικινδύνους τούτους όρμους, πλήρεις επιπλεόν
των πάγων, άείποτε ύπδ τών άνεμων παρασυρομένων. 
Έάν ή σουηδική έκδρομή ήδυνήθη νά διέλθη κατά 
σεπτέμβριον, ώς ύπάρχει λόγος νά πιστεύσωμεν, τδν 
Βερίγγιον, οί κόποι αυτής Οά στεφθώσιν ύπδ με
γίστης έπιτυχίας. Είς Εύρώπην θά έπανακάμψη 
δι’Ίαπωνίας, Ινδικής καί Σουέζ. Ί'πομνήσωμεν 
ένταΰθα ό'τι τάς δαπάνα; καταβάλλουσιν έξ ήμισείας 
ή σουηδική κυβέρνησις καί ό σκώτος τραπεζίτης Όσ
καρ Δίξων μετά τοΰ ρώσσου Σιβηριανκώφ.

'Γπδ τάς διαταγάς τοΰ κ. Νόρδεσκολδ έτάχθησαν 
τρία πλοία, ή Βέγα, ή Λένα και τδ Φράζερ, 
έφ’ ών έπιβαίνουσι τέσσαρες έπιστήμονες, έντεταλ- 
μένοι έκαστος ειδικόν τινα κλάδον τών φυσικών καί 
φυσιολογικών έπιστημών. Ή Βέγα πλοίαρχον έχει 
τον λοχαγδν Παλαιδέρ, κυβερνώντα άλλοτε τδ ΙΙέτεμ, 
κατά τήν άρκτώαν έκδρομήν τοΰ 1872—1873, τδ 
οέ πλήρωμα σύγκειται ές άξιωματικών τοΰ σουηδικού, 
τοΰ δανικού καί τοΰ ιταλικού έπί τών ναυτικών
υπουργείου, ές άριστων ναυτών τοΰ βασιλικού σουη
δικού ναυαρχείου καί έξ άλιέων φαλαινών, παρακο- 
λονθούντων ώς άλεξιπάγων (icemastrcs).

Άπδ τής 15 ίουλίου δύο μόνον λακωνικώτατα
τηλεγραφήματα έλήφθησαν περί τοΰ πλοΰ τής έκ- 
δρομής τοΰ Νόρδεσκολδ, άποσταλέντα έκ Πδρτ-Δίξων 
έν τώ στομίω Γενίσσεϊ καί έξ Ίρκούτσκης. Εί; τών
εξερευνητών έντεταλμένο; ιδία μαγνητικά; παρατη
ρήσεις έπί τής Βέγας άπέστειλεν εϊς Γοθεμβούργην 
πρώτην ίκθεσιν έκ Ιΐδρτ-Δίξων τή 7 αύγούστου, 
περιέχουσα έμπεριστατωμένας περί τών περιπετειών 
τοΰ πλοΰ λεπτομέρειας, ών ή επομένη περίληψι; 
άναγινώσκεται μετά πολλοΰ τοΰ ένδιαφέροντος.

Τή 21 ίουλίου άπήρεν ή Βέγα έκ τοΰ λιμένος 
Τομσόη, πρδς βορραν τής Νορβηγίας, άφοΰ έπρομη- 
θεύθη τροφάς, άνθρακα; καί διφθέρας. Τήν έπιοΰσαν, 
περί τήν εσπέραν, ήγκυροβολοΰμεν έπϊ τών άκτών

Τήν έπομένην ήμέραν, μεθ’ό'λην τήν καταπίπτου- 
σαν βροχήν, άπέβημεν καί κατήλθομεν τούς περικυ- 
κλοΰντας τήν νήσον άπορόώγα; βράχους. Έπί τών 
ό/θών μικρά; λίμνης συνηντήσαμεν ύπερμεγέθεις 
όγκους «έριοφόρων καπιτάτων». Έπί δύο ημέρα; ό 
άνεμος δέν έπαυσε πνέων τ οσούτο σφοδρώς, ώστε 
ήναγκάσθημεν νά βίψωμεν καί τήν δευτέραν ήμών 
άγκυραν.

Τή 25, διά μέσου πυκνοτάτης ομίχλης έξηκο- 
λουθοΰμεν τδν ήμέτερον πλοΰν διά τώνακρών (sund) 
τοΰ Μααζέρου και περί μεσημβρίαν ακριβώς έθεω- 
ρουμεν τδ βόρειον άκρωτήριον, όπερ έκάμπτομεν τήν 
έκτην πρωινήν ώραν τής 25 ίουλίου, διευθυνομενοι 
ευθύ πρδς τήν Νέαν Ζέμπλαν. Τή 28 περί τήν 
εσπέραν άνεκαλύπτομεν τήν άκραν Γουζενοά καί πα- 
ρεπλέομεν τήν άκτήν πρδς τά νοτιοδυτικά. Ένταΰθα 
έφάνη καί ό πρώτος, άλλ’ δλίγιστος πάγος.

Τή 30 ίουλίου παρεπλεομεν κατά μήκος τάς 
άκτάς τής νήσου Βαϊγάτς. Ό καιρός ήτο άληθώς 
ευάρεστος· ό ήλιος ήκτινοβόλει μεθ’ άπάσης αύτοΰ 
τής λαμπρότητος, καί ούδεμία αύρα ήδύνατο ν' ά- 
ποβή έπαισθητή. Κατά τήν τετάρτην ώραν τδ Φ ρ ά- 
ζ ε ρ προσέγγισαν καθωδήγησεν ήμας είς τδν λιμένα 
Χαβαρόδας. Ουτω καλείται καί ή σμιχρά πόλις έν ή 

τδ θέρος μετά τών σαμογετών υπηρετών αυτών δι
έρχονται οί ρώσσοι άλιεΤς καί Οηρευταί ,άποσυρόμενοι, 
άμα τοΰ χειμώνα; προσεγγίσαντος, είς Πούντ-Όρζεσκ 
έπί τής Πετχώρας.

Έν Χαβαρόδφ συνηντήσαμεν εκατοντάδα άνθρώ
πων, έν οϊς έννέα μόνον ήσαν Ρώσσοι. τώ? λοιπών 
πάντων άνηκόντων είς τήν παράδοξον νομαδικήν 
φυλήν, τήν γνωστήν υπδ τδ όνομα Σαμογέται ή σο 
λομονοφάγοι καί οϊκοΰσαν μέρος τοΰ κυβερνείου ’Αρ
χαγγέλου καί Βογόδας έν τή ευρωπαϊκή Ρωσσία. ΊΙ 
πόλις άποτελεϊται έξ εκκλησίας άθλιου ξύλινου παρα
πήγματος έπ’ δνόματι τοΰ αγίου Νικολάου καί φέ- 
ροντος έπί τής κορυφής σταυρόν, καί έκ πέντε κα
λυβών έκ σανίδων ή έκ βρύων. Αυται, τοΐς Ρώσσοι; 
προωρισμέναι, φέρουσιν έκάστη πρδ τής Ούρα; αυτών 
ξύλινον σταυρόν έμπεπηγμένον έν τώ ούδώ. Οί Σα- 
μογέται ζώσιν ύπδ είδη σκηνών καλούμενων *Γ  σό ρ τ.

Κατ’ αύτήν ταύτην τήν εσπέραν τής άφίξεως 
ήμών προσεκλήθημεν νά λάβωμεν τδ τέϊον παρά τώ 
κ. Ίβάν Άλεξάνοροβιτς, τώ πλουσιωτέρω τής χώ
ρας. Έδωκεν ήμϊν έπωφελεΐ; πληροφορίας περί τοΰ 
ισθμού Γιουγούρ, ότι μέλλομεν νά ευρωμεν αύτδν 
άνευ πάγων. Τήν έπιοΰσαν μετέβην μετά τοΰ Νόρ- 
ϊεσκολδ καί τοΰ ΐατροΰ Άλμκις, όπως έπισκεφθώ
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τήν νήσον Βάϊ'γατς. Καί τοι ή νήσος αύ'τη δέν έχει 
πλέον άγριας έλάφους κα'ι ήκιστα άπαντώσιν έν αύ
τή λευκαί άρκτοι, συμπαρελάβομεν ούχ ήττον τά 
πυροβόλα ήμών· άλλά μόνον σκολόπακάς τινας έφο- 
νεύσαμεν.

Ό κύριος ήμών σκοπός ήτο τδ ποιήσκι εκδρομήν 
εν τώ λόφω, όπου οί Σαμογέται, οί’τινες, ώς γνωστδν, 
ούδέν έτερον έχουσι θρήσκευμα ή παχυλόν φετιχι- 
σμδν, έθυον τοΐς θεοί; αύτών. Ό λόφος ουτος άπή- 
λαυε μεγίστου σεβασμοΰ ταΐς σαμογετικαΐ; φυλαΐς. 
Έπί πολύ άναζητήσαντες άνεκαλύύαμε» αύτόν. Κα
λύπτεται υπδ λίθων καί πόας. Έπί τής νοτιανατο- 
λικής αύτών άκρας παρατηρούνται έντδς τής γής 
κεχωσμένη πληθύς καυλών δένδρων, όμοιων πρδς 
ράβδους καί φερόντων έκάστου δύο έντομάς, τήν μέν 
παριστώσαν τήν ρίνα, τήν δέ τδ στόμα· αυταί εΐσιν 
αί ύπδ τών Σαμογετών λατρευόμεναι θεότητες.

Μεταξύ τών έν τοΐς πέριξ διεσπαρμένων καί ιδία 
έξ έλαφείων κεράτων άποτελουμένων άναθηυάτων εϊ- 
δομεν καί τήν αίματόεσσαν κεφαλήν άρκτου τών πο
λικών θαλασσών μετά τών εμπρόσθιων άκρων αύτής, 
πληθύν έτεροστόμων σφυρών, σίδηρου; στεφάνους καί 
διάφορα άλλα σιδηρά άν τι κείμενα

Ένώ ένησχολούμην περί τήν περιγραφήν τοΰ πε
ριέργου τούτου συνόλου, ό κ. Νόρδεσκολδ κα! δ κ. 
Ίβάν προέβαινον έτι πορρωτέρω. Άνεκάλυψαν σαμο- 
γετικδν τύμβον, έκ δρυδς, έχοντα σχήμα κιβωτίου, 
ύ'.}»ος τριών ποδών καί καλύπτοντα άνθρώπινα όστα, 
όπλα καί βέλη.

Τήν 1 αύγούστου άνεσύραμεν τήν άγκυραν καί, 
άπδ τή; εισόδου ήμών είς τήν θάλασσαν Καρά, έπε- 
διδόμεθα είς καταμετρήσεις ύδάτων, είς έπιστημο- 
νικάς έρεύνας καί είς παντοίας ζωολογικός καί βοτα · 
νικάς άνακαλύψεις ζωυφίων καί φυκίων έκ τοΰ βυθοΰ 
τών ύδάτων εξαγομένων.

Τήν 2 αύγούστου 4 ιατρός Άλμκις δ λοχαγδς 
Νόρδκιστ καί έγώ άπεστάλη;αεν έπί ειδική έντολή, 
έπιβαίνοντες τν,ς Λένας, είς τά; νήσου; Βελή, κεί
μενα; άπέναντι τών άκτών τοΰ Ίαλμαλάνδ ή τή; 
σαμογετικής χερσονήσου. Ό ιατρός έμελλε ν’άσχοληθή 
περί βοτανικών, ό λοχαγδς περί άγοράν έπιτοπίων 
περιεργοτήτων, έγώ δέ περί άστρονομικά; παρα
τηρήσεις.

Άπήρα;Λεν τήν ένδεκάτην πρωινήν ώραν καί τήν 
δωδεκάτην έφθάσαμεν εΐ; τήν ;αεγάλην σειράν τοΰ 
πιρικυκλοΰντο; τήν βορειοδυτικήν άκτήν πάγου. Δυ- 
νηθέντε; νά διανοίξωμεν όδδν τινα διά μέσου τών πά
γων, τέλος περί τήν ένάτην πρωινήν ώραν'άφικόμεθα
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είς την δυτική» είσοδον τοϋ πορθμοϋ Βελή, ήν μετά 
δυσχερείας διήλθομεν και περί μεσημβρίαν ήγκυροβο- 
λοΰμ.εν ε'ν τώ μυχώ ορμίσκου ε'ν τοϊς νοτιοδυτικούς της 
νήσου. Τοϋ καιροϋ μή έπιτρέποντος επιστημονικά; 
μελέτα;, άπέβημεν πρδς Θήραν αγέλη; έλάφων, S; ε'κ 
τοΰ πλοίου είδομεν άλλά τής χώρας δμαλωτάτης 
ουσης, αδύνατος άπέβη ή προσέγγισις τών ζώων τού
των. ταχέως έξαφανιαθέντων άπδ τών ήμετέρων 
όψεων. Έν τούτοι; ήδυνήθημεν νά περισυλλεξωμεν 
πληθύν βρύων και έχαράξαμεν χάρτην τινά τοϋ 
πορθμού Βελή. Ό επίλοιπος ήμών περίπλου; μέχρι 
τοϋ Ιίορτ-Λίζων δίν παρέχει επεισόδια άξια μνήμης. 
Έν τούτοις άπήλθομεν εις έξερεύνησιν χωρών άγνω
στων και άνεξερευνήτων.

ΙΙΕΡΙΙΙΓΗΣΕΙΣ ΧΟΣΡΟΗ. - Κατά τήν συνεδρί- 
ασιν τής 30 Οκτωβρίου τής γαλλικής ’Ακαδημίας 
τών επιγραφών κ»ι τών ωραίων τεχνών, δ κ. Schefer 
σπουδαίος άρχαιολόγος, άνέγνωσεν ύπομνημά- 
τ ιον τώ ν περί ηγήσεων τοΰ Νασσίρ Χοσρόη 
ε'ν Συρία, Παλαιστίνη Αιγύπτιο καί 'Αραβία κατά 
τδ 1015—1050 μ. X. έτος.

Έν τώ σπουδαιοτάτιο αύτοΰ προλέγω ό τοΰ Τπο- 
μνηματίου συγγραφεύς καταδείκνυσι τήν σπουδαιότή
τα και τήν σπάνιν τών περιγραφικών περιηγήσεων, 
δ'σας .Μουσουλμάνοι έπεχείρησαν κατά τδν Γ κα'ι ΤΑ' 
αιώνα κα'ι έπιμένει είς τήν άξίαν τής άφηγησεως, 
ής πεοίληψιν ποιείται τή’Ακαδημία. «Ή περιοδεία 
αύτη, λέγει ό κ. Schefer, παρέχει ήμΐν τδν κρείτ- 
τονα πίνακα τής Συρίας κα'ι τής Λΐγύπτου κατά τά 
μέσα τοΰ ΙΑ' αίώνος. Βρίθει λεπτομερειών, άς μά
την θ' άναζητήστι τις άλλαχοΰ, παρέχει ήμΐν τάς 
ακριβέστερα; μαρτυρίας περ> τής καταστάσεως τών 
πόλεων, έ’σαι μετά τεσσαρακονταετίαν έμελλον νά 
ύποκυψωσιν ύπδ τούς Λατίνους, περ'ι τών .μνημείων 
τούτων, περ'ι τών δημοσίων καταστημάτων, περ'ι 
τοΰ εμπορίου αυτών κα'ι τή; βιομηχανίας».

Ό συγγραφεύ; τής άφηγησεως ταύτη;,’ συνταχ- 
θείση; μετά μεγίστη; προσοχής ύπδ τδν τύπον έφη 
μεριδος, Άβδν-Μοσίν-Νασίρ, υίδς τοϋ Χοσρόη, εγεν- 
νήΟη ε'ν Γοβαδία, χωρίω των περιχώρων τή; Βάλιν 
ήΒλάχ, άρχαίων Βάκτρων, καί /χρημάτισε» ανώτε
ρος υπάλληλος τή; οικονομικής διοικήσεως τοϋ Χορα- 
σάν. Ό Νασσ'ιρ διέμενεν έν Μέρβ-Έρούδ, καί ε'τελεύ- 
τησεν ε'ν ‘ϊεμχάν κατάτδ 1088 έτος μετά Χριστόν.

Μετά μακράς λεπτομέρεια; περί τοΰ συγγραφέως 
καί τών συγγραμμάτων αύτοΰ ύ κ. Schefer ποιείται 
περίληψιν τών μακρών περιηγήσεων, άς δ Νασσ'ιρ 
-’εχειρησε κατόπιν ονείρων, καθ' ά ε'φάνη αύτώ 

πρόσωπον τι διατάσσον αύτώ νάμεταβή εις Μέκκαν. 
Καί όντως μεταβαίνει έκεϊ δίς, έπί πολύ παρατείνων 
τήν οδοιπορίαν, πολλάκις μέν έπί πολλάς μήνας, 
άπας δέ έπί τήν διετίαν έν τή αύτη πόλει διαμο
νών. Τοΰτο άκριβώς ε'ξηγεΐ ήν ακρίβειαν τών πε
ριγραφών αύτοΰ. Πολλάκις καταμετρεί τάς διαστάσεις 
τών μνημείων, όσα περιγράφει.

Αιά τής λεπτομέρειας δι’ ής δ Νασσ'ιρ προβαίνει 
δανατδν νά πιστεύσν] τις δτι έζήτει νά σύνταξη 'Ο
δηγόν διά τούς περιηγητάς, ώςπολλοί τοιοϋτοι 
έν άπάσαι; ταϊς γλώσσαι; δημοσιεύονται νϋν. Παν
ταχοΰ ονομάζει τούς κυριωτερους λειτουργούς, σημει- 
οϊ τήν άξίαν τών πραγμάτων καί αύτών τών ενοι
κίων, άσχολεϊται περί τών τά μάλιστα οιαφερόντων 
πραγμάτων, περιγράφει τά ήθη, αριθμεί τάς έορτάς, 
έν αίς παρέστη, γνωρίζει τήν δύναμιν τών κρατών 
βσα διέρχεται, καί δέν λησμονεί τάς παροδόσεις.

\ί πόλεις, ών ή περιγραφή φαίνεται παρέχουσα 
τδ μέγιστον διάφορον, είσί μεταξύ άλλων ή 'Ιερου
σαλήμ, ή Μέκκα, τδ άρχαΐον Καιρόν, έϊτα ή Λάσσα 
έν Αραβία, οπού βλέπομεν ειδό; τι ολιγαρχικής δη
μοκρατίας, ή; οί πολϊται περ’ι τούς 10 0 0 συμποσου- 
μενοι, ύπηρετοΰνται ύπδ 50,000 δούλων μαύρων 
άνηκόντων τώ κρατεί, είδος τι μουσουλμανική; ίοανι- 
κότητος ήττον εύλαβοΰς, τέλος τήν Βασσόραν έπί 
τοΰ Περσικού κόλπου, έν ή διά τής αγορά; χρώνται 
τραπεζιτικοί; γραμματίοις, καί φέγγουσι φάροι έν 
εΐοει ύαλίνων φανών έπί ξύλινων πύργων.

ΕΚΠΑΠΡΗΣΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. — Ή Λίλλη 
ύπέστη τδ 17 08 σπουδαίαν πολιορκίαν δ Βουφλερ, 
οστις διηύθυνε τήν άμυναν, ύπεσχέθη ήμέραν τινά 
εκατόν λουδοβίκια αμοιβήν, εις τδν δστις ήθελε κατα
σκοπεύσει τήν πρόοδον μιας υπονόμου. Πέντε στρα- 
τιώται άπελθόντες δ εϊς μετά τδν άλλον εΐ; τήν κα- 
τασκόπευσιν ταύτην δέν έπανήλθον. Νέος γρεναδιέρος, 
νεοσύλλεκτος, προσηνέχθη τότε, καί είτε έπιτηοειό- 
τερο; είτε ευτυχέστερος ε'πανήλθεν, άφοΰ λεπτομε
ρώς ήρεύνησε τά; εχθρικά; έργασίας. Συνεπεία τών 
πληροφοριών αύτών ό Βουφλερ ποιησάμενος έξοδον 
έπήνεγκε μεγάλα; ζημία; είς τούς πολιορκοΰντας· 
το εσπέρας έκάλεσεν ενώπιον τής φρουράς, δπως τώ 
δώση τήν αμοιβήν, τδν στρατιώτην, εις τδν δποϊον 
ώφείλετο ή επιτυχία τής εξόδου. «Σας ευχαριστώ, 
πολύ, στρατηγέ μου, είπεν δ γρεναδιέρος άρνούμενος 
τήν άμοιβήν, δέν πηγαίνει τις έκεϊ διά χρήματα ».

Ό υπεύθυνος Ε. Π ΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

τυιιοις Βουτυρά και Σ/ας.


