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Ύπό Μ. Benle έν Παρισίοις.

Αί τών τεχνών εκθέσεις και οί διαγωνισμοί παρά τοΐς
άρχαίοις Έλλησι. (Συνέχεια ϊδ. άριθ. 187).

'Ο,τι εύρομεν έν ’Ολυμπία, δυνατόν εύρεΐν ομοίως έν τε
Δελφοις, καί έν τήάκροπόλει τών’Αθηνών και έν τω Ίσθμω τής
Κόρινθου, έν τοΐς μεγαλοπρεπέσι ναοις τοΰ "Αργους, τής Σά
μου καί Έφέιου. 'Ησαν ώδε διαρκείς έκθέσεις καί εΐ; αΰξησιν
προβαίνουσαι άμα τώ χρόνω προϊόντι. Άλλ’ εΐποι τις άν ίσως,
δτι ούδείς υπήρχε δια ωνισμός, καί αί τής κοινής δόξης ψή
φοι δέν έχουσι τό διεγερτήριον ούδέ τήν ακρίβειαν ειδικού δι
καστηρίου. Εΐ μέν έν ’Ολυμπία ύπή.χε διαγωνισμός, αγνοώάλλ’ ουδέ τήν έπί τούτου σιωπήν (1) τής άρχαιότητος υπο
λαμβάνω ώς τινα άπόφασιν· έπειδή δυνατόν ίδεΐν διαγωνισμούς
έν άλλοις τόποις τής ‘Ελλάδος ούχ’ ηττον έπισήμοις- ‘Οσά
κις ή ιστορία ήναι πλήρης σκότους και κενών, ή αναλογία
δίκαιοί ίσως πολλάς εικασίας· άλλ’ ουδεμία άνάγκη ταύτης
τής τόλμης· θαυμαστόν τω οντι άν εϊη, εί οί Έλληνες παρ’
οις τοσαΰτα άλλα ετίθεντο άθλα, μή έτ Οεντο καί τοις καλλιτέ/ναις. Πλήν τών σωματικών ασκήσεων, ή πο ησις, ή τραγω
δία, ή κωμωδία, ό χορσς, ή μουσική ήσαν τό άντικείμενον δι
αγωνισμών πεπολλαπλασιασμένων. Έπιγραφή τις τής Τέου
(2) διδάσκει ημάς ότι υπήρχε καί έπ’ αύτή τή καλλιγραφία
άγων, έπί τοΐς κήρυξιν, έπί ταϊς σάλπιγςιν έτι. Τό δέ σπου
δαιότερου καί πρός τήν τέχνην πρ βιβαστικώτεοον ήν, οτι
ύπήρχεν άγών έπί κάλλει. ’Ανάγκη νικήσαι αγώνα κάλλους,
ϊνα τις έγένετο ιερεύς τοΰ Διός έν Αΐγαΐς, πόλει τής Άχαίας,
τού Ίσμηνίου Απόλλωνος,ϊνα τις ήγε τήν πομπήν του ‘Ερμοϋ
έν Τανάγρα- διατί ή τέχνη ήθελεν έξαιρεΐσθαι τούτου;

’Ενταύθα πάλιν ευρίσκω πρόληψίν τινα τών νεωτέρων, ήτις
έκθειά ει τήν παλλαισθησίαν τών αρχαίων, όπως σαφίστερον
κατάδειξη τήν ήμετέραν απρονοησίαν. < Ιί διαγωνισμοί ου όλως
ήσαν δυνατοί λέγουσιν, έπειδή οί αρχαίοι ού έποτε εΐργάζοντο άσκόπως. ΙΙάν άγαλμα είχε τόν τόπον αύτοϋ, πάσα εϊκών τόν προορισμόν αύτής. ούδαμώς ένενόουν έργα άνευ
μνημείου, δπερ έοει νά κοσμώσι. Δέν έγύμνουν τά ανάκτο
ρα καί τούς ναούς, ϊνα έν χρόνω ώρισμένω άντιπαραβάλωσι τά
προϊόντα τών συγχρόνων καλλιτεχνών. Ούδιλως έπραττον δ,τι
ημείς άποκαθηλούντες τά φατνώματα τού Λούβρου καί τοΰ
Il0lel-Je-Ville, δπως διευθετήσωμεν αύτά έν περιθέματι καί άναρτήσωμεν έπί τοίχου καθέτου.
Κύριοι, έφ’ όσον οέν έμβλέπη τις ή τόν ώραϊσμόυ τών μνη
μείων, ή γνώμη ήν άρτίως έξέ εσα είναι δίκαια και αδίκως ή
θελεν όνομασθή πρόληψις. Βεβαίως προμαντεύομεν τί άν εΐποιεν οί διδάσκαλοι τής άρχαιότητος και οί τής ’Αναγεννήσεως

(t) ‘Ο Άετ'.ων έζόμησεν εί; ’Ολυμπίαν Γνα έκθετη τήν εικόνα τών
γάρων του Αλεξάνδρου (Asuxtav. είς ‘ΙΙρέδ. 5. § 65). ‘Ο οέ Προξεν'.δας, είς τών αρχόντων οϊτινες προίσταντο των άγιό-ων, τοιοΰτον ύ·

πό τής εικονος έγοητεύνχ. ώστε έδωσε τήν δυγατέρα αυτού τώ ζωγράφφ είς γάμον.
(2) Boeekb, C. I G. ip. 308S.
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άν τις παρεκάλει αύτούς νά έκθέσωσιν ουτω τά εύρύτερα τών
δημιουργημάτων αυτών. « Έγραψα τήν Ποικίλην μου, είποι
» άν ό Πολύγνωτος, ώςήρμοζε νά ζωγραφίση τις Στοάν. Διέ» Οεσα τά; συνθέσεις μου πρός την διάταξιν τών σχημάτων,
ο ύπελόγισα τάς προεχούσας έπί τοΰ τοίχου στήλας καί τάς
» έκ τής όροφώσεως και τής στεφάνης σκιάς, ώστε ή μέν ά» διαλείπτως ύπό τοΰ φωτός προσβαλλόμενη ζώνη νά γείνη
» χροιάς άνεξιτηλοτέρας, ή δέ βεουθισμένη είς τό ήμίφωτον νά
• γείνη χροιάς μάλλον ζωηράς. Ό χρωματισμός τού ωραί
ο σμοΰ ούδόλως ομοιάζει πρός τόν έργοστασίου καί οί στρατη» γοί μου οί ’Αθηναίοι καί Πέρσαι είναι έζωγραφημένοι έπί
s τό μεγαλοπρεπέστερου, εύδιακριτώτερου καί τό έκ τής ά» ποστάσεως αποτελεσματικότερου. » Ό δέ Φειδίας είποι άν
ίσως. « Θέλετε νά μετακινήσητε τήν ’Αθήναν μου έκ τοϋ
» Παρθενώνας ή τόν Δία μου έξ ’Ολυμπίας, άλλ’ ουτοι οί τεο ράστιοι κολοσσοί δέν έποιήθησαν ϊνα έγγύθεν όρώνται ή
» άπτηται τις αύτόν. Έγίνωσκον ότι έμελλον νά ίδωσιν αυτούς
» ό συνερχόμενος έξω τοΰ ναού λαός έμπροσθεν τοΰ βωμού,
» διά τού εξωτερικού περιστυλίου, διά τώ< Ουρών, διά μακράς
ο διπλής σειράς εσωτερικής κιόνων. Έν τοΐς άουτοις τοΰ Ουσι» αστηρίου οί κολοσσοί άποτελούσι σμικρόν τι άποτέλεσμα· ή
» άτοψις άναπλη .οΐ τό παν, δι’αύτής άποκαθιστατα; έκεΐνο to
» ψευδές μέγεθος τό όνομαζόμενον τεράστιον, εις τό αληθές μέ» γεθος τήν όνομαζομένην Αναλογίαν. »

Τί δ’ άν εΐποι ό ‘Ραφαήλ, ά'ν τις ήθελε θελήσει ή δυνηθή
νά έκθεση τήν λειτουργίαν <h Bolsena ή τήν άπελευθέρωσιν
τού άγιου Πέτρου, έζωγραφημενας, διά τά παράθυρα άτινα
αυται αί τοιχογραφία’, ύπερβαίνουσι καί άτινα διχοτομούσιν αύ
τάς ; Τί άν εΐποι ό Μιχαήλ ' ΐγγιλος, άν τις ήθελε παρακαλέσει αύτόν, ϊνα τάς μεγαλοπρεπείς εικονογραφίας τοΰ ναϊδίου
τών Μεδίκων έκθεση μεμονωμένας καί προσενέγκη είς Θαυμα
σμόν τών εμπόρων του ορειχάλκου, οϊτινες θέλουσι μεταβάλει
αύτάς καί εφαρμόσει εις εκκρεμή;
Πάσαι αυται αί οχεύεις είναι όρθαί, Κύριοι- άλλά καί ό άκρω τώ δακτύλιο τών αρχαίων συ γραφέων γευσάμενος γινώσκει ότι οί Ελληνες οέν μετήλθον μόνον την γραφικήν καί
γλυπτ κήν τών μνημείων. Είχον άγάλματα έργοστασίου καί
εικόνας όκρίβαντος, ήτοι έργα άνευ προορισμού, πρός πώλησιν καί ταύτα ήσαν ίσως τά πολυαριθμότερα έπί ’Αλεξάνδρου.
Ήδύναντο λοιπόν νά μετακομίζωσιν αύτά, νά θέτωσι κατά τό
δοκούν, νά έκθέτωσι, νά άντιπαραβάλλωσι πρός άλληλ
'
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αύτη
δέ ή αντιπαραβολή ήτο συγχρόνως καί διαγωνισμός. ’Αλλά
πρός ένίσχυσιν τούτων τών διαβεβαιώσεων, άνάγκη νά ύποστηρίξωμεν αύτάς διά γεγονότων. ’Ιδού δέ πρώτον δύο γε
γονότα μεγάλης σημασίας καί όυς έμοί κριτή ούδόλως άμφισβητήσιμα.
'Π Κόρινθος είναι μετά τής Σικυώνος ή πρώτη Έλ?ιηνίς
πόλις, ένθα ή γραφική έκαλλιεργήθη έπιτυχώς. Ού μόνον,
άλλά καί ότι έφεΰρον αύτήν ισχυρίζοντο οί Κορινθία, καί πρός
δικαίωσιν ταύτης τής άξιώσεως, ήτις έχει τ-σαύτην αξίαν
όσην καί άλλαι τοσαύται διακεκηουγμέναι ύτό τής έθνικής υ
περηφάνειας τών Ελλήνων, οί Κορίνόιοι τρωίμως κατέστησαν
αγώνα γραφικής.
(ακολουθεί).
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έκεϊ ιδίαν κοινωνίαν, τήν όποιαν, ώς είκός, έφ ράντισαν καί νά
μορφώσωσι καί προαγάγωσι δεόντως. ’Από τοιούτου λογισμού
όρμώμενοι, καίτοι ύπό παντοίων προσκομμάτων περιεστοιχίΟΐ Μανιάται διϊσχ^υρίζονται δτι κατάγονται έκ τών αρχαίων
ζοντο διά τήν άπειρίαν των καί τήν τελείαν άγνοιαν τής φύ
Σπαρτιατών ήμεϊς δέ παραλείποντες τήν έξέλεγξιν τών αξιώ
σεως τοΰ τόπου, τών ήθών ζαί τών έθίμων τών αύτοχθόνων,
σεων των, θά είπωμεν μόνον δτι ύπάρχουσι μεταξύ τών δύο
ών ή κατάστασις τότε βεβαίως δέν ήτο οΐα σήμερον, κατόρ
τούτων λαών πολλαί ομοιότητες.
θωσαν οί γενναίοι έκεϊνοι άνδρες διά τοΰ εφευρετικού νοός των
Έγκεκλεισμένοι εις τά ορη των, οί Μανιάται άντέστησαν
καί τής επιμονής, ού μόνον πάσαν περί τοΰ τόπου γνώσιν νά
έπιτυχώς κατά τών Τούρκων καί διοιζούμενοι ύπό αρχηγών
λάβωσιν, άλλά καί είς τά ήθη καί έθιμα τών κατοίκων τοσοϋ
εγχωρίων διετήρησαν πάντοτε τήν ανεξαρτησίαν των ύπό τήν
τον νά έμβατεύσωσιν, ώστε ζαί αύτήν τήν θρησκείαν αύτών
κυριαρχίαν τής Τουρκίας. Ένεκα τής λιπρότητος τής γής των
νά καταμάθωσιν άκριβώς όσον οιόν τε, προσπαθοΰντες τοιου
καί τοΰ έρωτος τής ελευθερίας μετωκησαν είς διάφορα μέρη.
τοτρόπως νά φωτισθώσι περί πάντων, καθότι μόνον μέτρον
Τό 1673 αποικία Μανιατών μετέβη εΐς Τοσκάνην- μετά πεν
τής επιτυχίας τοΰ σκοπού των έθεούρουν τήν άπόκτησιν ακρι
ταετίαν δέ άνεχώρησε καί έτέρα εΐς Κορσικήν. Πάντες μέν |
βούς περί τοΰ τόπου καί τών κατοίκων αύτοΰ πληροφορίας.
σχεδόν οΐ συγγραφείς συγχέουσιν άμφοτέρας τάς αποικήσεις,
Καίτοι δέ ολιγάνθρωπος ή αξιέπαινος εκείνη κοινωνία, κα
ό δέ πεπαιδευμένος αρχαιολόγος Μουστοξύδης έπηνώρΟωσε
τόρθωσε νά προκόψη έπιτυχώς είς τό έμπόριον καί τήν ύλιζήν
ταύτην τήν πλάνην. Τά αίτια τών αποικήσεων τούτων φαίνε
αύτής κατάστασιν, μή περιορισθεϊσα είς τήν Καλκούτταν, άλλά
ται ότι ήσαν διάφορα. Καί ή μέν τοΰ 1673 έγένετο μετά τήν
καί είς τινας πόλεις τοϋ έσωτερικοΰ μετοιζήσασα, δπου φαί
άλωσιν τής Κρήτης, φοβηθέντων τών άποίκων τόν Τουρ
νεται δτι διά τοΰ νοός καί τής τόλμης αύτών έδρεψαν καρπούς
κικόν ζυγόν ή δέ έτέρα έπηνέχθη ύπό σιτοδείας ένεκα δυ
άφθονωτέρους, άν καί μετά μείζονος κινδύνου.
στυχούς έτους. Φαίνεται δέ ότι τών ανέμων τις πνέων ένίοτε
Τοιαύτη ήτο μέχρι τινός ή κατάστασις τής πρώτης εκείνης
είς τήν Μάνην επιφέρει πλείστην όσην βλάβην εΐς τούς δημηέν Ινδική έλλ. κοινωνίας. Άλλά μετ’ ολίγα έτη έμελλε νά
τριακούς καρπούς, ο'ίτινές είσιν ό μόνος τών κατοίκων βιοπο
σμικρυνθί] καί παρσκμάση μάλιστα, διότι τών χαί άπ’ αρχής
ρισμός- καί έτι τήν σήμερον οσάκις πνέει, οί χωρικοί λέγουσι
ολίγων μελών αύτής άλλα μέν έπανέκαμψαν είς τάς πατρίδας
• ειμεθα διά τήν Κόρσικα», ό έστι παρ’ αύτοϊς
των εύτυχήσαντα (καί ταΰτα ήσαν όλίγιστα), καί άλλα άφήρ συνώνυμον τοϋ « κατεστράφημεν » διότι ή τής έν Κορσική
πασεν ό θάνατος- τά δέ λοιπά διέμειναν έν τώ τόπω καί διαάποικήσεως ένθύμησις έξηφανίσΟη παντελώς.
μένουσι μέχρι τοΰδε διεσκορπισμένα είς τά ένδότερα τής Βεγ
ΊΙ αποικία τών Μανιατών άπεχατέστη έν Παομία, ένθα και
γάλης καί κυρίως έν Καλκούττη, εύημεροΰντα κατά τό μάλλον
ευδοκίμησε. Τό δέ 1730 οί Κυρνιοι έπαναστατήσαντες κατά
καί ήττον.
τών Γενουηνσίων, καί προσβαλόντες τήν μικράν αποικίαν τήν
Τά συνιστώντα τήν περί ής ό λόγος κοινωνίαν μέλη, τέκνα
διατελοΰσαν αύτοϊς πιστήν τήν διεσκόρπισαν. Όσοι δέ διέόντα τής ορθοδόξου Ανατολικής τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας καί
φυγον τήν συμφοράν ταύτην, κατέφυγον είς τό Αίάκιον, καί
περί πλείστου ποιούμενα τήν τώ Θεω πρέπουσαν λατρείαν,
όταν άπεκατέστη ή τάξις μετέβησαν είς τήν Καργήσην, ήν
έγκαίρως έφρόντισαν περί άνεγέρσεως ιερού ναού. Τόν ναόν
χαί τήν σήμερον έτι οίκοΰσιν. Ή 'Ελληνική δέ αυτή αποικία,
δέ τοΰτον άνήγειρεν ιδία δαπάνη ό αείμνηστος Παρθένιος,
καίπερ έστερημένη πρό δύω αιώνων πάσης μετά τής μητροΙερομόναχος, Κερκυραϊος, έν έτει ΑΨΠ, καί ουτος διατηρείται
πόλεώς της συγκοινωνίας, διετήρησεν δμως τήν αρχικήν αύτής
μέχρι τοΰ νΰν, ώς κατωτέρω ρηθήσεται. Ίνα δέ συντηρήται
φυσιογνωμίαν. Καί άξιοπαρατήρητον είναι μάλιστα ή μικρά
δεόντως, έκληροδοτήθη κατά καιρούς διά πολλών χρημάτων,
τής γλώσσης μεταβολή· ήυο»<τα ύπό Ανθρώπων βΐδΎψ.όνων —Α
έξ ών διά πλειοτέραν ασφάλειαν ήγοράσΟ-ησαν έν μέρει χτή
έξής." Κατά τήν είς Πελοπόννησον εκστρατείαν (τών γάλλων)
ματα, ών τούς καρπούς νέμεται μέχρι τοΰ νϋν ή Εκκλησία.
νέος τις τυμπανιστής, άκούσας όμιλούντας χωρικούς Έλλη
Τά εισοδήματα ταΰτα ήσάν ποτέ τοσαΰτα, ώστε ή ’Εκκλησία
νας, άνέκραξεν σ ιδού ! ή γλώσσα τοΰ τόπου μου. ·> Πρό δύο
ού μόνον συνετηρεϊτο δεόντως, άφθόνως μάλιστα, άλλα καί είς
έτών έν Παρισίοις, ένω δύω έλληνες φίλοι μου επεριπάτουν
πολλάς απόρους οικογένειας έχορήγει συνδρομήν έξ αύτών.
είς τά προάστεια, προσήλθε παρ’ αύτοϊς χωροφύλαξ γεννηθείς I Άλλ’ή εύχάριστος αυτή τών πραγμάτων κατάστασις δέν διήρείς Καργέσην καί εύθύς ήρχισε νά συνδιαλέγηται μετ’ αύτών
κεσε, φαίνεται, έπί πολύ, επί μάλλον βελτιουμένη, άλλ’ ήρείς τήν γλώσσαν των. Διάσημος τις φιλολόγος, πρός δν όφεί
χισε πρό έτών νά κλίνη έπί τό χείρον, συνεπεία τής διασποράς
λομεν λίαν αξιόλογου περιγραφήν τών ήθών τής Κορσικής,
τών μελών τής κοινωνίας καί τής παρακμής αύτής. Τήν αιτίαν
παρεκλήθη ένθέρμως κατά τήν έν τή νήσω ταύτη διαμονήν του
τής παρακμής ταύτης έξηγήσαμεν προηγουμένως- ένταύθα δέ
ύπό τίνος κατοίκου τής Καργέσης νά αίτηση τήν χάριν ύπέρ
προσθέτομεν ότι καί τά κληροδοτήματα τής Εκκλησίας ήρχισαν
τοΰ άδελφοΰ του ενόχου αύτοδικία. ΊΙ αίτησις ήν έπέδωκε αύ
έκτοτε νά έλαττώνται, καί νά χάνωνται μάλιστα κατ’ ολίγον,
τώ ήν γεγραμμένη ελληνιστί- τό ύφος δέ καί ή φρασεολογία
ίσως διά τήν άπειρίαν καί άνικανότητα τών κατά καιρούς δια
έδείκνυον οτι δ γράψας αύτήν έμιμήθη εκκλησιαστικά βιβλία.
χειριστών, οΐτινες δέν διώκουν πάντα όσα έκέκτητο ή Εκκλη
Καί έν τώ τεμαχίω τούτω εύρον άξιοπαρατήρητον τήν λέξιν
σία, άλλά μόνον τάς προσόδους τών έζμισθουμένων κτημάτων
Άφροδίτισσα ( Αφροδίτη) σημαίνουσαν γυναίκα διεφθαρμένην.
ζαί τούς τόκους τών χρημάτων. ’Επειδή δέ τά πλεϊστα τών
Γνώστόν δέ ότι έκ τών λατινικών επιθέτων τής ’Αφροδίτης
είρημένων κληροδοτημάτων συνίσταντο είς χρήματα, καί άτυχώς περιήλθον είς χεϊρας ανθρώπων μή έννοούντων, φαίνεται,
ήτο καί τό Mereti-ix.
τόν σκοπόν οι’ δν άφιερώθησαν τή Εκκλησία, διά ταΰτα άπή(Έκ τών Νεοελληνικών Άναλέζτων τοϋ Κ. Μαρίνου Βρετοΰ).
τει καί άπαιτεϊ μέχρι τοΰ νΰν αύτη παρά πολλών, έτεροθρήΜετ. II. Π.
σκων ώς έπί τό πλεϊστον, ικανά χρήματα, τά όποια κινδυνεύ
ομαι ν’ άπολεσθώσιν όλα, ένεκα διενέξεων υπαρχουσών μεταξύ
τών πρώτων ευεργετών καί τών κληρονόμων αύτών. Τούτων
ούτως έχόντων, είχε καταντήσει πρό τινων έτών ή ’Εκκλη
Πρό SO ή καί 100 περίπου έτών άνέπλευσαν τόν ιερόν κατ’
σία είς θέσιν λίαν οίκτράν ζαί τοιαύτην, ώστε νά στερήται
Ινδούς Γάγγην, ή μάλλον ένα τών μεγάλων αύτοΰ κλάδων,
σχεδόν ζαί αύτών τών πρός συντήρησιν έαυτής άπαραιτήως
παϊδες Ελλήνων κατοιχήσαντες έν Καλκούττη. Πώς καί πόάναγκαίων.
θεν όρμηθέντες οί Έλληνες ούτοι έπεχείρησαν τόν κατά τήν
Άλλ’ ιδού ή άλλοίωσις τής δεξιάς τοΰ Ύψίστου. ’Ενώ, ως
έποχή» εκείνην τολμηρότατου τοΰτον πλούν, είναι μέν κυρίως
είρηται, παρήκμαξε μετά τής κοινωνίας καϊ ή Εκκλησία, έφάάγνωστον, κοινώς δέ πιστεύεται OTt έμπορίας χάριν έγεινεν
νησαν νέα στηρίγματα άμφοτέρων οί άπό εξ έτών ένταύθα
ή, ούτως ε’ι-εϊν, μετανάστευσις αύτη, καί οπωσδήποτε τό συμ
άποκατασταθέντες Έλληνες οί νΰν άποτελοΰντες τήν νεαν μεν
βάν τούτο άπ»δεικνύει καί έπιβεβαιοΐ τρανώς τό τολμηρόν ζαί
καί μικράν έτι, άλλά ζηλευτήν ελληνικήν, κοινωνίαν τής Καλεπιχειρηματικόν-γ=ς ελληνικής φυλής. Ήσαν δέ οί πρώτοι είς
κούττης. Μόλις δέ άποκατασταθέντα τά ολίγα μέλη τής έλτήν Βεγγάλην πλευΤαντε- κχ’ζ κατοικισΟέντεςΈλληνες’Ιωαννϊληνικής κοινωνίας, εύθύς έστρεψαν τήν προσοχήν των είς την
ται, Ίόνιοι ζαί ίσως Πελοποννήσιοι, συνελθόντες διαοοχικώς
χατάστασιν τής ’Εκκλησίας, καί τήν αξιοπρεπή αύτής διατήέν, άλλ’ έν βραχεί ®ια'—ήματι χρόνου, ζαί συγκροτήσαντες
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ρησιν πρώτον καθήκον καί χρέος εαυτών έΟεώοησαν. Άναλαβόντες δέ κοινή ψήφω τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων τής Εκ
κλησίας, πρώτον διώρισαν τούς αναγκαίους έξελεγκτάς, καί
μετά ταΰτα έπιτρόπους, οΐτινες, πάντων συμπραττόντων, τα
χέως ευτύχησαν νά διευθετήσωσι τά πάντα κατά τήν κοινήν
επιθυμίαν. Γενομένης δέ τής διευθετήσεως ταύτης τών πραγ
μάτων, κατενόησαν άμέσως οτι οί ύπάρχοντες πόροι τής ’Εκ
κλησίας είσίν ολως ανεπαρκείς διά τήν αξιοπρεπή αύτής σν,ντήρησιν, καί γενικής γενομένης συνελεύσεως, ένεκρίθη ώστε
έκαστον τών μελών, ή μάλλον τών καταστημάτων τής αποι
κίας, νά συνεισφέρη έτησίως άνάλογον ποσόν χρημάτων. ΊΙ
συνεισφορά αύτη άπαξ έγζριθεϊσα έκυρώθη ώς νόμος, οστις
ήδη ύπό πάντων έκτελεϊται κατά γράμμα. Τακτικά άρχεϊα
άφιερώθησαν τή ’Εκκλησία, έν οΐς τά πάντα καταγράφονται
άκριβώς, χαθυποβαλλόμενα έτησίως είς τό κοινόν. Μόλις δέ
παρήλθον τρία έτη άφ’ οϋ ή νέα έλληνική αποικία έπελήφθη

τών πραγμάτων, καί ή κατάστασις τής ’Εκκλησίας τοσοϋτον
έβελτιώθη, ώστε καί τά είς τούς άπορους χορηγούμενα βοηθή
ματα ύπερηυξήθησαν, καί αύτή ή ’Εκκλησία έπισκευασθεΐσα
καθωραίσθη δεόντως. Ίνα δέ μείνη ανεξάλειπτος ή μνήμη τοΰ
κτίτορος τοΰ ναού, άπεφασίσθη κοινή ψήφω ΐνα άνατεθή έν
τω μέσω τής άριστεράς αύτοΰ πτέρυγος πλάξ διαιωνίζουσα
τό κλέος τοϋ αοιδίμου έκείνου άνδρός. Ή πλάξ αύτη, κατασκευασθεϊσα έκ μέλανος μαρμάρου κοσμεί ήδη τόν ιερόν τοΰ
τον ναόν, έγγλυφον φέρουσα τόδε τό έπίγραμμαηΙΙΑΡΘΕΝΙΩ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΤΩ KEPKTPUQ,
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α Άνδρί τόν τε βίον πάνυ όσίω. κομιδή τε φιλογενεϊ καί
τοιώδε τή; πατρίίος ζήλω κατεσχημένω ώς, ιν οί όμόεθνοι
οΐ θεω κατά τό σφέτερον θρήσκευμα λατρεύειν έχοιεν, μήτε
κόπου μήτε δαπάνης φεισάμενον τόν ναόν τόνδε δείμασθαι έν
τή άπωτα'τω τών ’Ινδών γή έτει Α *
ΓΠ, οί έν Καλκούττη παρεπιδημοΰντες Έλληνες είς άίδιον μνήμην ταυτηνί τήν λίθον
άνέθηκαν έτει σωτηρίω ΑΩΝΓ. »

'Γοιοΰτος ό μικρός μέν, καταλληλότατος δέ διά τήν μικράν
ώσαύτως έλληνιχήν κοινωνίαν ναός τής έν Καλκούττη ορθο
δόξου Ανατολικής ’Εκκλησία;, τιμώμενος έπ’ όνόματι τής
Μεταμορφώσεως. Εΐς τοΰτον συνέρχονται έχκλησιαζο'μσνοι
πάντες οί παρεπιδημοΰντες Έλληνες, είς ους όφείλομεν ν’ άποδώσωμεν τόν προσήκοντα έπαινον ού μόνον διά τήν προσπά
θειαν ήν κατέβαλλον ύπέρ τής διατηρήσεως τοΰ είρηυένου ναού,
άλλά καί διά τόν ζήλον δν άποδεικνύουσιν όσημέραι ύπέρ τής
αξιοπρεπούς συντηρήσεως αύτοΰ. Μανθάνομεν δέ ότι νέα Θεά
ρεστα έργα διανοούνται ήδη, μόνον σκοπόν έχοντα τήν έπί
πλεϊον βελτίωσιν τών τή; ’Εκκλησίας ταύτης.
Εύχής έργου ήθελεν εισθαι, άνίσως οί απανταχού ομογε
νείς, ενθυμούμενοι τήν είς τ’ απώτατα ταΰτα μέρη ύπάρχουσαν
’Εκκλησίαν, έπροθυμούντο νά συνδράμωσιν αύτοπροαιρέτως είς
τόν είρημένον σκοπόν. Δίκαιον δέ ίσως είναι, ή έν Κωνσταντινουπόλει Μήτηρ τών Εκκλησιών, καί αί άδελφαί αύτής έν
Ί’ωσσία καί Έλλάδι, περί πολλοϋ ποιούμεναι τό τέκνον αύ
τών τούτο, νά σπεύσωσι πρώται νά δωρήσωσι τω είρημένω
ναω τά πρέποντα ιερά άμφια καί τά τούτοις παρεπόμενα,ών δέν
στερείται μέν διόλου, δέν έχει δέ τά κατάλληλα καί αναγκαία
δι’ επίσημον τινα εορτήν. Πόσον ή κατά τό δυνατόν βελτίωσις
τής ηθικής καί υλικής καταστάσεως τής ’Εκκλησίας ταύτης
είναι άναγκαία, περιττόν νά εΐπωμεν- πας τις έννοεϊ ότι, καθ’
όσον προκύπτει καί μεγαλύνεται, κατά τοσοϋτον θέλει λάμ
πει ώ; ή σελήνη έν τώ ούρανω μεταξύ τών ένταΰθα ζοφερών
καταγωγείων τής δεισιδαιμονίας καί είδωλολατρείας.

Ν. II. Κ.
[Έκ τής Άμαλθείας).

ΜΕΡΟΣ ΕΙ11Σ11ΜΟΝ.
άρ. Πρω.
Διεκπ.
Περί τοΰ τρόπου καί χρόνου τής τών δημοδιδασκάλων
μεταθέσεως.
Προς τούς Νομάρχας τοΰ Κράτους.
’Αναπληρωθεισών ήδη τών πλείστων δημοδιδασκαλικών θέ

σεων διά τής μεταθέσεως ένίων καί τοΰ διορισμού ίτέρων δημο
διδασκάλων, τών πλείστων κατ’ ιδίαν αύτών αΐτησιν, ή πρότασιν τών αρμοδίων Διοικητικών άρχών, ύπολείπεται ήμΐν ήδη,
Κύριε Νομάρχα, νά συστήσωμεν ύμΐν έπιμόνως τά έξής:
διότι άπό τής άκριβοΰς αύτών έφαρμογής έλπίζομεν νά τελεσφορήσωσιν αί τοσαΰται ύπέρ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως
προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως.
Καί πρώτον άνάγκη νά μάθωσιν άπαντες οί έν ένεργεία
δημοδιδάσκαλοι, ότι, σκοπόν έχοντες άμετάθετον ούδεμίαν

μετακίνησιν δημοδιδασκάλου νά ένεργήσωμεν έντός τοΰ έτους,
νά παύσωσιν άπασχολοΰντες δι’ άχαίρων περί μεταθέσεως αιτή
σεων τό 'Τπουργεϊον. Καθότι ούδεμία τοιαύτη αίτησις ληφθήσεται ύπ’όψιν πριν τοϋ έλευσομένου Αύγούστου, ότε καί μόνον
δύνανταί νά άπευθΰνωσιν αύτάς βΐς τό Ύπσυργβϊον, ούχί α
πλώς καί ώς έτυχεν, άλλ’ ήτιολογημένας- διότι τότε καί μό
νον εΐνε καί δυνατόν καί εύλογον νά ένεργηθή ό,τι τούτων
κριΘτ) εύλογον, ότε, ένεργουμένων τών ένιαυσίων έξετάσεων
και έπερχομένων τών διακοπών, καί ή μεταβίβασις τών διδα
σκάλων δέν εμποδίζει τήν διδασκαλίαν, χαί τί έπραξεν έκαστος
αυτών έντός τοΰ έτους εινε ήδη έγνωσμένον.
Δεύτερον. Αί περί μεταθέσεως δημοδιδασκάλων προτάσεις
τών τε Δημοτικών καί τών Διοικητικών άρχών κρίνονται
τούντεΰθεν απαράδεκτοι, έάν δέν συνοδεύωνται μετά τών άποδείξεων τής άνικανότητος ή τής άξιοτιμωρήτου πράξεως τοΰ
διδασκάλου: Καθότι ό άποδεδειγμένως άδόκιμος ή πλημμελήσας διδάσκαλος δέν πρέπει νά μετατεθή, ώς τών απανταχού
τοΰ Κράτους σχολείων τά αύτά έχόντων ένώπιον τοΰ Υπουρ
γείου δικαιώματα- άλλ’ εί μέν είναι άξιόποινος νά τιμωρηθή,
εί δέ αδόκιμος, νά έπανέλθη είς τό Διδασκαλείου τελειοποιηθησόμενος, κατά τά άρθρα 71 καί 72 τοΰ περί δημοτικών
Σχολείων Νόμου.

Τρίτον. ’Επειδή τής μή προόδου τών δημοτικών σχολείων
παντοΰ καί πάντοτε οί δημοδιδάσκαλοι προτείνουσιν ώς αίτιον
ή τήν μή τακτικήν φοίτησιν τών μαθητών, ή τήν έλλειψιν τοΰ
άπαιτουμένου ύλικοϋ είς τά σχολεία, άνάγκη πάσα, πρός άπόδειξιυ τής άνικανότητος τοΰ διδασκάλου, νά έκλίπωσιυ άμφότερα ταΰτα τά αίτια, καί πρός τοϋτο προκαλοΰμεν, Κύριε Νο
μάρχα, όλην ύμών τήν προσοχήν. Καί έπειδή πρός τοϋτο ού
δέν ά?Λο άπαιτεΐται, είμή Α'. νά έφαρμοσθή τό άρθρον 6 τοϋ
Νόμου καί Β'. νά ύπάρχωσι παντού έν ένεργεία αί έφορευτικαί
έπιτροπαί, ύπομιμνήσκοντες ύμΐν τήν άπό 5 Μαΐου ε. ε. καί
ύπ’ άριθ. 2381 ήμετέραν περί τούτου έγκύκλιον, ανατιθέμεθα
τήν άκριβή τών παραγγελλομένων έκτέλεσιν είς τήν ύμετέραν προθυμίαν, καί περιμένομεν έμπράχτως τών ενεργειών
ύμών τό άποτέλεσμα.

Σ. Δ. Β.

Άθήνησι τή 1 Νοεμβρίου 1856.
Ό Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διά τών άπό 5, 15, 19

καί 25 ’Οκτωβρίου χαί 1, 3, 6, 14

15 23 καί 27 Νοεμβρίου έγγράφων τοΰ έπί τών

Έχκλησ. κτλ. Υπουργείου
διωρίσθησαν μέν Δημοδιδάσκαλοι οί ΚΚ.
Άναγνωστίδης Σπυρ., είς Δαφνοΰντα (Αιβανάταις) τής Λοχρίδος, (σχολ. άρτισύστατον),
Βλασοΰ Ελένη, είς Πάρον,
Βλαχοδήμου Σοφία, είς Αϊγιον,
Βόχαλης Γεώργιος, είς Ζάρακα τής Αακεδ.,
Βοίσχου Ζαννέττος, είς Τρανόν-Ζευγαλατειόν τής Κόρινθου.
Γεωργιάδης Νικόλαος, είς Ήβραήμ-μπεη τής Κορινθίας,
Γκιών ’Αλκιβιάδης, είς Κουτηκάδον Τήνου,
Δαγιάντης Χρήστος, είς Άρήνην (’Ολυμπίας), σχολ. άρτι
σύστατον,
Εύγένειο; ’Ιωάννης, είς Σωσθένιον (Στενήν) τής Τήνου,
Ζαραζώττας Δημήτριος, είς Ίδομένην (Βάλτου), σχολ. αρτι
σύστατου,
Θεολόγου Ελένη, είς Ναύπακτον,
Ίωαννίδης Κωνσταντίνος, είς Θύαμον (Βάλτου), σχολ. άρτι
σύστατον,

)( 770 X
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Ιωάννης, βίς
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νοΟντος,
Κατσαράκης Κωνσταντίνος, είς Μαχαλάν τοϋ δήμου Έχίνου
(σχολεϊον άρτισύστατον),
Κόκκινου 'Ελένη, είς Πόλον, (σχολ. αρτισύστατα),
Κοχκώσης Γεώργιος, είς Άκραίφιον τής Βοιωτίας, (σχολ.
άρτισύστατον),
Κουκκάκη ’Ελπίς, είς Κέαν,
Κούμπαρη; Ευθύμιος, εις Βρυσειας τής Λακεδ.,
Μιχαλοπετράκος Ιωάννης, είς Σκλαβοχώριον τής Σπάρτης,
Μπεσή; Γεώργιος, εις Ιΐλατανιστόν τής Καρυστίας,
Μπιτσάκος Λεωνίδας, είς Κλαπατσούναν τών Καλαβρύτων,
Μοσχωνας ’Ιωάννη:, είς Μεγαλοχώριον Μεθάνων (σχολ. άρ
τισύστατον),
Νικολάου Ήλίας, είς Ευλογαειδάραν τοϋ έν Δωρίδι δήμου
Τολοφώνος (σχολεϊον άρτισύστατον),
Όλλανδέζου Ελένη, έν ’Αθήναις,
Παγκαλοσερουιος Δημήτριος, είς Μαρκόπουλον τοϋ έν ’Ατ
τική δήμου Κρωπίας,
Παναγογεωργίου Γεώργιος, είς Πλσταιάς (σχολ. άρτισύ
στατον),
Παππαδόπουλος ’Ιωάννης, είς Άρφαρα (Άμφειαν) τής
Μεσσηνίας,
ΙΙαππαθανασίου Παππα-Νικόλαος, εις Υπάτην άντί τοΰ Δ.
Θηβαίου, λαβόντος άπεριόριστον απουσίας άδειαν,
Παππασινόπουλος Δημήτριος, είς Τεγέαν,
ΓΙαππασταυρίδης Σταύρος, είς Βετουλίσταν τοΰ δήμου Άποδοτίας,
Παππαχρήστου Άνδρέας, είς Άμώρανην Άπο'οτίας,
Πατριαρχίας Γεώργιος, είς Καρδαμύλην,
Πιττακοΰ Πολυξένη, είς Πύργον τής Ηλείας,
'Ροδής ’Αναστάσιος, εί; Κυριάχι τής Λεβχδείας,
Σακκελλαρίδης ’Ιάκωβος, είς Άλίφειραν (’Ολυμπίας), σχολεΐον άρτισύσατον,
Σταθόπουλος ’Ιωάννης, είς Καλάμας ώς ύποδιδάσκαλος,
Στεργιόπουλος Γεώργιος, εις Δυρράχιον τοΰ έν Μεγαλουπόλει δήμου Φαλαισίας, (σχολ. άρτισύστατον),
Σωτηρίου

Αννα, ei< Μέγαρχ, «.«ι

Τριαντάφυλλου’Αναστάσιος, εί; Κριεξά τοϋ έν Καρυστία δή
μου Δυστίων.

Μετετέθησαν δέ οί ΚΚ.

’Αγραφιώτης Σωτήριος, έξ Άντικίρρας είς Δρύμειαν,
Άντιβάσης ’Ιωάννης, έκ Δολών είς Μαλεύριον τής Λα
κωνίας,
’Αναστασίου Καλομοίρα, έζ Πειραεώς είς Έράνην (Φιλιατρά)
τής Μεσσηνίας (σχολεϊον άρτισύστατον),
Άνδριτσάς Νικόλαος, άπό 'Αγίου Άνδρέου είς Κοσμάν τοΰ
δήμου Σελινοΰντος,
Βακαλόπουλος Θεόδωρος, έκ Λαγκαδιών εις ’Ελευσίνα τής
Γορτυνίας,
Βασιλείου Χαρίκλεια, έκ Νυμφασίας είς Κρανίδιον ( σχολ.
άρτισύστατον),
Βλαχόπουλο; Ήλίας, έζ Διστόμου είς Κρίσσαν,
Βαμβαζάρη Σοφία, έζ τοΰ έν ‘Ερμουπόλει Γ. σχολείου τών
κορασίων είς Πειραιά,
Γαετάνος ’Αντώνιος, άπό Αδάμαντος τής Μήλου είς Λαδά
(Άλαγονίας), σχολ. άρτισύστατον,
Γαργαλίδης Θεόδωρος, άπό Βελανιδέας εις Κάμπον τής
Άβίας, σ/ολεΐον άρτισύστατον,
Γεννηματας Βασίλειος, έκ Καρδαμύλης είς Δολούς τοϋ
δήμου Άβιας,
Γκιών ’Αντώνιος, έκ Κουτηκάδου τής Τήνου εις Άρνάδον,
Γλίνη; Ιωάννης, έκ Πανόρμου τής Τήνου είς Μάσσητα
( Κρανίδι ),
(ακολουθεί).

, — Ή 'Γερά σύνοδο; τή; Έκπλ. τής Ελλάδος προσεκλήθη
είς δεΐπνον έν τοίς άνακτο'ροις τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.
— Ομοίως δέ άλλην ημέραν ό Κ· Πρύτανις τοΰ πανεπιστη
μίου και, κατά πρώτον ήδη, σΰν αύτω οΐ τών τεσσάρων σχολών
Κοσμήτορες.

— Τήν προπαρελθοΰσαν δευτέραν κατά τήν ένδεκάτην π.
μ. ώραν, ώς άνηγγείλαμεν διά τοΰ προλαβο'ντος φύλλου,
ό τής θεολογίας καθηγητής αρχιμανδρίτης Κύριος Δ. Κλεόπας έποιήσατο άρχήν τών παραδόσεων αύτοϋ. ’Ησαν πα
ρόντες είς τήν πρώτην ταύτην παράδοσιν ό Κύριος ύπουρ
γός τών Εκκλησιαστικών και τής Δημ. Έκπαιδεύσεως, ό τοΰ
Βασιλικού Οίκου και τών’Εξωτερικ όν, τά πλεΐστα τών μελών
τής Ίεράς συνόδου και οί γραμματείς αύτής, ό πρόεδρος τής
Γερουσίας, ό Πρύτανις καί οΐ πλεϊστοι τών Κοσμητόρων καί κα
θηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, εκλεκτόν ακροατήριου έπισήμων
πολιτών, καί πλήθος φοιτητών καί άλλων φιλομουσων. Ό
εναρκτήριος ή προεισαγωγικός τοΰ μαθήματος λόγος τοΰ Κ.
Κλεόπα ένεποίησε πλείστην όσην έντύπωσιν είς τδ άκροατήριον ζαί θαυμασμόν. Καταλήξαντα τοΰ λόγου τόν καθηγητήν
επευφήμησαν διά παρατεταμένων καί ζωηρών χειροκροτήσεων
άπαν τό περιούσιον ακροατήριου. Πρώτος δέ ο Κ. Υπουργός
τών Εκκλησιαστικών συνέχαρη τόν καθηγητήν καταβάντα
τοϋ βήματος προσθεΐς οτι ή διδασκαλεία αύτοϋ έσεται λυσιτελεστάτη τω τής ορθοδοξίας πληρώματι. Τόν θαυμάσιον τού
τον λόγον τοΰ έξ άγιου Τάφου προσκληθέντος παρ’ ήμϊν άρχιμανδρίτου Κ. Κλεόπα θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς καί είς
τδ φύλλου τής έφημερίδος καί είς φυλλάδιον.
— Ή Βυζαντίς, έφημερίς σπουδαία έν Κωυσταντινουπόλει
έκοιίομένη δημοσιευουσα έν τώ ύπ’άριθ. 24 φύλλω αύτή; τδ
περί προσόντων τών μελλόντων ίερωθήναι διάταγμα τής Α. Μ.
τοΰ Βασιλέως ήμών προσθέτει τά έξη;·
• Θέτοντες ύπ’όψιν τής Μεγάλης Έκκλησίας ζαί τών απαν
ταχού άνωτφων λειτουργών τής εκκλησιαστικής αρχή; τδ
κάτωθι διάταγμα, όπερ ή Ελληνική κυβέρνησις έξέδ ωκε περί
τών προσόντων τών ιερέων, νομίξομεν περιττόν νά έπιφέρωμεν
πολλάς έπί τής χρησιμότατος αύτοϋ παρατηρήσεις. Τά μέτρα,
άπερ ή 'Ελληνική κυβέρνησις λαμβάνει διά τόν κλήρου αύτής,
παρέχουσι τήν έλπίδα δτι έντδς ολίγων έτών εις τά διάφορα
μέρη τής Ελλάδος θέλουσιν υπάρχει ιερείς εγκρατείς τών
άπχιτουμένων γνώσεων διά τό σοβα.όν επάγγελμα' των καί
δυνάμενοι άξιοπρεπώς καί ευθέως νά έκπληρώσι τά έργα των.
Τά μέτρα τχϋτα νομίξομεν αναγκαίου νά συστήσωμεν καί
προ; τήν Μ- Εκκλησίαν άν ή θρησκεία άναπλάττη κυρίως
τον άνθρωπον καί έμτνέη είς αύτόν τά σοβαρότερα τή; φιλο
σοφίας κχί τή; ηθικής π εονεχτήματα, οΐ προωρισμένοι νά έκπληρ οσι τά ιερατικά καθήκοντα καί νά δ.ευθύνωσι τά; συνει
δήσεις τών εί. τό δόγμα ήμών άνηκόντων, προσήκει βεβαίως
νά ώσι περιβεβλημένο: με προσόντα ικανά ν’ άνταποκριΟώσιν
εί; τά έογα των και τόν ύψηλδν προορισμόν των.
Κυριώτερα καί αναπόφευκτα προσόντα είσίν, ή άνεγνωρισμένη παιδεία και ή δεδοκιμασμένη τιμιότης καί σωφροσύνη’. ·
— Ο Κύρι ς Δημ. Μχυροζορδάτος άλλοτε πρωτόδικης, διωρίσθη τμηματάρ η; τοϋ =πί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής
δημοσία; έκπαιδεύσεως υπουργείου. 'Ο Κύριος Δ Μαυροκορδάτος σπούδασα; τακτικώς καθ’όλα; τάςβθμίόα; τή; 'Ελ
ληνική; έκπαιδεύσεως έτελειοποιήθη έν Εύρώπη καί Βίω; έν
Παρισίοις, ένθα διδάκτωρ τής νομική; χνηγορεύθη· είναι κά
τοχο; εύ,ρείας παιδείας ζαί αρετής· πεποιθαμεν ότι θέλει δι
καιώσει τόν προορισμόν τή; νέας θέσεως αύτοϋ.

(Βελτίωσις).

— Τώ έν 'Ρωσσία διαμένοντι φιλογενεστάτω Κυρίω Βερναροάζη άπενεμήθη ό σταυρός τών άνωτέρων ταξιαρχών.
— ΙΙασαι αι κεναί θέσεις τών υποτροφιών έπληρώθησαν,
όθεν πάσα περί τούτων αΐτησις είς τδ τής Παώείαί κ· τ. λ.
ύπουργεΐον καθίσταται ήδη περιττή.

Δ I Λ Φ Ο Ρ Α.
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς εύηρεστήθη νά δεχθή τήν παρελθοΰσαν
εβδομάδα έν σώματι παρουσιασθεΐσαν τήν Ίεράν σύνοδον
τής Έκκλησίας τής ’Ελλάδος, ομοίως δε καί τον Κ. ΙΙρύτάνιν
τοΰ πανεπιστημίου μετά τών Κοσμητόρων τών 4 Σχολών.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ.

αΓΓΕΛΟΠΟΤΑΟϊ.

(Ό?«ς Άθην3<· άριθ- 274).

