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Χυνειθίσαντες έξ απαλών ονύχων νά Οεω- 
ρώμεν τούς κλασικούς συγγραφείς ώς τδ ά- 
κρον άωτον πάσης γνώσεως καί πάσης σο
φίας, -αραμελοΰμεν είς τά ήμέτερα ’Εκ
παιδευτήρια τούς πατέρας τής ’Εκκλησίας 
και έγκαταλείπομεν τήν σπουδήν αυτών 
εις τούς καταγινομένους μόνον περί τά θεο- 
λογικά. Κατ’ έμήν γνώμην ή μελέτη τών 
ρητόρων τής ’Εκκλησίας ου μόνον ύπδ θρη
σκευτικήν έποψιν είναι αναγκαία,άλλά δύνα
ται είσέτι νά μορφώστ, πολιτικούς άνδρας 
καί άναδείςη, πολίτας ικανούς νά διαπρέψω- 
σιν έπί άρετή και παιδεία. Οί αρχαίοι δεν 
έγίνωσκον είμή μόνον τήν δικανικήν καί πο
λιτικήν ευγλωττίαν’ ή ήθική ευγλωττία, 
τουτέστι ή ευγλωττία πάντων τών λαών 
καί πασών τών εποχών, δέν άνεφάνη έπί 
τής γής είμή μετά τοϋ Ευαγγελίου. Ό μέν 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Α'.)

Κι'κέρων συνηγορεί ύπέρ πελάτου τινός, ο δέ 
Δημοσθένης προσπαθεί ν’ αναρρίπιση τδ αίσ
θημα τοΰ πατριωτισμού είς λαδν παρακμά- 
ζοντα’ άμφότεροι δεν γινώσκουσιν άλλο εί
μή πώς νά διεγείρουν τά πάθη στηρίζοντες 
τήν επιτυχίαν αυτών έπί τής ταραχής ήν 
ρίπτουν είς τάς καρδίας τών ανθρώπων. 'II 
τοΰ άμ€ωνος ευγλωττία θηρεύει απεναντίας 
τήν νίκην αύτής είς σφαίραν ύψηλοτέραν καί 
ένώ καταπολεμεί τάς ταραχάς τής ψυχής 
ζητεί πώς νά δελεάση αύτήν, αφού δέ κα
τευνάσει τά πάθη τότε επιβάλλει τήν θέ- 
λησίν της. θεός καί άγάπη ιδού τδ αιώνιον 
καί άνεςάντλητον αύτής θέμα. Δέν έχει ά
νάγκην ούτε φατριαστικών ραδιουργιών, ού
τε δημαγωγικών συγκινήσεων, ούτε ενδεχο
μένων περιστάσεων δπως άναφάνή. Έν τή 
βαθύτερα ειρήνη, έπί τοΰ τάφου τού αση
μότερου πολίτου θέλει έκφράσει τά υψηλό
τερα αυτής όρμήματα, θέλει έμπνεύσει εν
διαφέρον ύπέρ τής άγνωστου αρετής καί θέ
λει συγκινήσει μέχρι δακρύων τούς άκροατάς 
αύτής διά τήν τύχην άτόμου τίνος περί τού 
όποιου ούδέποτε έγένετο λόγος. Άνεπίοε- 
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τος φόβου καί αδικίας, διδάσκει τούς βασι
λείς χωρίς δμω; νά τούς προσβάλλη, παρη- 
γορεϊ τον πτωχόν χωρίς όμως νά κολακεύη 
τά έλαττώματα αύτοΰ. Ή πολιτική ώς επί
σης τά κοσμικά πράγματα δέν είναι άγνω
στα είς αύτήν, μέ τήν διαφοράν όμως οτι 
ένώ ταϋτα άπετέλουν τήν κϋριωτέραν άφορ
μήν τών άρχαίων, άποβαίνουν δι’ αυτήν δευ- 
τερεύοντα ζητήματα’ βλέπει αυτά έκ τοϋ 
υψους έζ ού δεσπόζει, καθώς ό άετδ; παρα
τηρεί έκ τής κορυφής τοϋ δρους τά χαμηλά 
αντικείμενα τής πεδιάδος.

’Εκείνο δπερ διακρίνει τήν χριστιανικήν 
ευγλωττίαν τής ευγλωττίας τών 'Ελλήνων 
•καί τών 'Ρωμαίων είναι ή εΰαγγε.Ιιχή ίχίί- 
νη χατήγεια ή μεγαλοπρεπής έκείνη μελαγ
χολία ήτις κατά τδν Ααβρουϋέρον είναι ή ψυ
χή αυτής καί έκ τής οποίας τρέφεται. Άνα- 
γινώσκομεν άπαζ ή δίς τούς Κατι.Ιινιαπούς 
καί τούς Βερριχούς λόγους τοϋ Κικέρωνος, 
τόν περί Στεγάνου λόγον καί τούς Φι.Ιιππε- 
χούς τοϋ Δημοσθένου;’ άλλά μελετώμεν ά- 
καταπαύστως καί έζετάζομεν συνεχώς τάς 
όμι.ίία; τοϋ Χρυσοστόμου, τού; ί.τιεα<ρι- 
ους .Ιόγους τοϋ Βοσουέτου καί τάς ΛΛ*~ 
χάς τοϋ Βασιλείου καί τοϋ Μασιλλώνος.

Μετά πόσης φιλοκαλίας οι ρήτορες τής 
’Εκκλησίας δέν σκέπτονται έπι τών μαται
οτήτων τοϋ κόσμου τούτου! « Όλος ό ημέ~ 
τερος βίος, λέγουσι, δέν είναι είμή έφήμερος 
μέθη, μεταχειριζόμεθα τήν ήμέραν ταύτην 
έπιδιώκοντες τά μάλλον άλλόκοτα ονειροπο
λήματα. Φθάνομεν εις το έπακρον τών έπι- 
θυμιών μας, άπολαμβάνομεν δλα τά άγαθά 
τή; γ^ί, γινόμεθα κυρίαρχοι αύτής, άλλά 
μετ’ ού πολύ δ θάνατος θέλει έξαλείψει τά 
αηδαμινά ταϋτα πράγματα μετά τής μη- 
δαμινότητός μας».

Τδ είδος τοΰτο τών σκέψεων, τοσοϋτον 
σοβαρόν, τοσοϋτον έπίσημον καί φυσικώς 
κλΐνον πρδς τδ υψηλόν ύφος, ήτο πάντη ά
γνωστον είς τούς ρήτορας τής άρχαιότητος. 
Οί εθνικοί κατέτριβον τδν καιρόντων έπιδι- 
ώχοντες τάς σχιάς τοΰ βίου, ήγνώουν δη
λαδή δτι ή πραγματική ύπαρζις δέν άρχε
ται είμή μετά θάνατον. Μόνον ή χριστιανι

κή θρησκεία έθεμελίωσε τδ μέγά εκείνο 
σχολείου τοϋ τάφου, οπού έζεπαιδεύθη δ ά- 
πόστολο; τοϋ Ευαγγελίου, μή έπιτρέπουσα 
εις ούδένα να κατασωτεύη ώς οί ήμίσοφοι 
τής άρχαίας Ελλάδος τήν αθάνατον ιδέαν 
τοϋ άνθρώπου είς πράγματα εφήμερα καί 
στιγμιαία. Ή ευγλωττία τών ρητόρων τής 
Έκκλησίας έχει τι σεμνοπρεπές, ισχυρόν, η
γεμονικόν τδ όποιον μάς υποδουλώνει καί 
μάς έκπλήττει. Αισθάνεται τις δτι ή απο
στολή αυτών προέρχεται άνωθεν καί δτι δι- 
δάσκουσι κατά ρητήν διαταγήν τοϋ Ύψίς-ου, 
μολονότι έν τώ μέσο» τών εμπνεύσεων τού
των, ή μεγαλοφυία αυτών διατηρεί τήν γα
λήνην και τήν μεγαλοπρέπειαν.

Μεταξύ τών πατέρων τής’Ανατολικής Έκ
κλησίας τήν πρώτην θέσιν κατέχουν άναντιρ- 
ρήτως ό άγιος ’Ιωάννης 5 Χρυσό^ομος, δ άγι
ος Βασίλειος καί δ άγιος Γρηγόριος. Αί όμι- 
λίαι τοϋ πρώτου περί θανάτου—περί προ- 
sevplc—περί τοΰ χατά θεόν πο.ίιτεύεσθαι 
—περί τής παραθο.ίής τοΰ Ασώτου—περί 
τής- όυσμενείας τοΰ Εΰτροπίου είναι άρι" 
στουργήματα. Ό Εύτρόπιος ίσχυρδς ευνοού
μενος τοϋ αυτοκράτορος Άρκαδίου έκυβέρνα 
άπολύτως τδ πνεϋμα τοϋ κυρίου του. Ό ή- 
γεμών ούτος έπίσης άδύνατος νά ύπερασπί- 
ζηται τούς υπουργούς του δσον άφρων νά 
προάγτ, αυτούς είς τά άνώτατα αξιώματα, 
υπεχρεώθη άκουσίω; νά έγκαταλείψη τδν 
εΰνοούμενόν του. Έν άκαρεΐ δ Εύτρόπιος πί
πτει έκ τής άκρα; ευημερίας είς τήν χαλε- 
πωτάτην δυσπραγίαν Έν τή δεινή ταύτη 
θέσει διατελών κατέφυγεν είς τήν ευσεβή 
γενναιότητα τοϋ Χρυσοστόμου τδν οποίον 
πολλάκις εΐχεν εξυβρίσει καί είς τό άσυλον 
τής Έκκλησίας ήν διηνεκώς έπολέμησεν. 
Τήν ακόλουθον ήμέραν, ένώ έτελαίτο ή θεία 
μυσταγωγία, ό λαός ίτρεξε σωρηδόν εις τήν 
εκκλησίαν δπως ίδη τήν άστασίαν τοΰ άν
θρώπου και τήν ματαιότητα τών άνθρωπί
νων μεγαλείων άπεικονισμένην έν τώ προ- 
σώπφ τοϋ Εύτροπίου. Ό ιερός έπίσκοπος 
ωμίλησε περί τοϋ άντικειμένου τούτου με
τά τοσαύτης ζωηρότητος καί εύφραδείας 
ώστε μετέβαλε τδ μίσος και τήν άπέχθειαν 

ήν ήσθάνοντο διά τδν Ευτρόπιον είς συμ
πάθειαν, συγκινήσας διά τών επομένων έκ- 
φραστικών λέξεων τούς άκροατάς αύτοΰ μέ
χρι δακρύων. « ’Αεί μέν, μάλιστα δέ νΰν, 
εύκαιρον είπεΐν’ « Ματαιότης ματαιοτήτων! 
τά πάντα ματαιότης » Ποϋ νϋν ή λαμπρά 
τή; ύπατείας περιβολή ; ποϋ δέ αί φαιδραί 
λαμπάδες ; ποϋ δέ οί κρότοι καί οί χοροί, 
και αί θαλίαι, καί αί πανηγύρεις; ποϋ οί 
στέφανοι καί τά παραπετάσματα ; ποϋ ό 
τή; πόλεως θόρυβος, καί αί έν ίπποδρομί- 
αι; εύφημίαι, καί τών θεατών αί κολακει- 
αι; Πάντα εκείνα οίχεταΓ καί άνεμος πνεύ" 
σας άθρόον τά μέν φύλλα κατέβαλε, γυ
μνόν δέ ήμΐν τδ δένδρον έδειξε, καί άπδ 
τή; ρίζης αύτής σαλευόμενον λοιπόν. Τοι
αύτη γάρ τοϋ πνεύματος γέγονε προσβο
λή, ώ; καί πρόρριζον άπειλεΐν άνασπάν, 
καί αύτά διασαλεΰσαι τοϋ δένδρου τά νεΰ
ρα. Ποϋ νϋν οί πεπλασμένοι φίλοι; ποϋ τά 
συμπόσια καί τά δείπνα ; ποϋ ό τών πα- 
ρασί ιων έσμός, καί ό δι’ ολ.ης ήμέρας εγ
χεόμενος άκρατο;, καί αί ποικίλας τών 
μαγείρων τέχναι, καί οί τή; δυναστεία; 
θερα πευταί οί πάντα προς χάριν ποιοϋν- 
τες καί λέγοντες ; Νύξ ήν πάντα έκεϊνα 
καί όναρ, καί ήρέρα; γενομένη; ήφανίσθη’ 
άνθη ήν εαρινά, καί παρελθόντος τοϋ έα- 
ρο; απαντα κατεμαράνθη’ σκιά ήν, καί πα- 
ρέδραμε* καπνό; ήν, καί διελ.ύθη’ πομφό
λυγες ησαν, καί διερράγησαν’ άράχνη ήν 
καί διεσπάσθη. Διό ταύτην τήν πνευμ,α- 
τικήν ρήσιν έπάδωμεν συνεχώς έπιλέγον- 
τε; « Ματαιότης ματαιοτήτων ! τά πάν
τα ματαιότης » Ταύτην γάρ τήν ρήσιν 
καί έν τοίχοι;, καί έν ίματίοις, καί έν άγο- 
ρά, και έν οικία, καί έν οδοί;, καί έν θύ- 
ραι;, καί έν είσόδοις, καί προ πάντων έν 
τώ έκάστου συνειδότι συνεχώς έγγράφθαι 
δει καί διαπαντός αύτήν μελετάν. Επει
δή ή τών πραγμάτων απάτη, καί τά προ
σωπεία, καί ή υπόκρισις, άλήθεια παρά 
τοΐς πολλ.οΐ; είναι δοκεΐ, ταύτην καθ’ έκά
στην ήμέραν καί έν δείπνω, καί έν άρίστω, 
καί έν σύλλογοι; έπιλέγειν έκαστον τώ πλη- 
οίον ®ΧΡ?ν> γ·Λ'· ^«ρ* τοϋ πλησίον άκούειν, 

οτι. Ματαιότης ματαιοτήτων ! τά πάντα 
ματαιότης ».

Ό μεγαλορρήμων ούτο; συγγραφεύς κα
τέχει περιφανή καί ένδοξον θέσιν μεταξύ 
τών μακαρίων έκείνων άνδρών οΐτινες διά 
τών αθανάτων αύτών έργων έδόξασαν τήν 
Εκκλησίαν τοϋ Χριστού. Διά τήν γλαφυ
ρήν αύτοΰ φράσιν καί τήν περί τήν ρητο
ρείαν δεινότητα έπωνομάσθη Δημοσθένης 
τής Έκκλησίας. Καί τωόντι’ είς άμφοτέ- 
ρου βλέπομεν τήν αύτήν γονιμότητα τοϋ 
πνεύματος, τήν αύτήν σαφήνειαν, τήν αύ
τήν άφθονίαν, τήν αύτήν τόλμην είς τάς 
εικόνας, τήν αύτήν δύναμ,ιν καί άλληλου- 
χίαν τών συλλογισμών, τδ αύτδ ΰψος τών 
εννοιών. Μεταξύ τών πατέρων τή; Εκκλη
σία; μόνον μετά τοΰ Βασιλείου δύναται 
νά παραβληθή. Ό μέν Χρυσόστομο; δια- 
πρέπει διά τδ μεγαλοπρεπές αύτοΰ ύφος, 
ό δέ Βασίλειο; διά τήν σεμνότητα τών 
λόγων αύτοϋ. Εί; μέν τδν πρώτον θαυμά
ζει τι; τήν εύροιαν, τδ αύτοφυές καί τήν 
χάριν τή; φράσεως, εί; δέ τδν δεύτερον 
τδ βάθος, τήν συντομίαν καί τήν συστρο- 
φήν τοϋ λ.όγου. Ό Χρυσόστομ.ος θά ήτον 
απαράμιλλος έάν εΐχε τήν άκριβοτομίαν 
τοϋ Βασιλείου.

Έκ τών συγγραμμάτων τοϋ ίεροϋ τού
του πατρο; σώζονται διάφοροι δογματικαί 
πραγματεία», σχόλια έπί τών ιερών γρα
φών 447 λόγοι καί 249 έπιστολαί. Αί 
περιφανέστεραι αύτοϋ πραγματεία·. είναι 
Περί Ιερπυσύνης εί; βιβλία έξ — Περί θεί
ας πρόνοιας εί; βιβλία τρία — Περί μονα
χικού βίου εί; βιβλία τρία καί δύο πραγ- 
ματεΐαι περί Συντριβής τής χαρΰίας.

Ό μέγα; Βασίλειο; έγεννήθη έν Καισα
ρεία τή; Καππαδοκία; τδ 329 έκ πατρός 
μέν Βασιλείου έπίσης καλουμένου καί έκ 
μητρός Έμμελείας ένομαστή; οΰσης διά 
τήν θεοσέβειαν καί φιλοπτωχίαν της. (“) 
Τελειώσα; τά εί; τά σχολεία τή; πατρίδας 
του διδασκόμενα στοιχειώδη μαθήματα

(’) Τά κυριώτερα τής βιογραφίας ταύτης έ- 
ρανίσΟημεν έκ τής έκχλησιαστικής φιλολογίας 
τοΟ Ε. 1 efrane.
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εγκα
είς τά 

τοΰ Πόντου ησυχαστήρια 
y ______- r . f

έστάλη ύπδ τοΰ πατρό; του κατά πρώτον 
εις Κωνσταντινούπολή όπιο; άκροασθή τή; 
διδασκαλίας τοΰ σοοιστοϋ Διβανίου. Ό πε
ρίφημος ουτος ρήτωρ δεν έβράδυνε νά τδν 
διακρίνγ, μεταζύ τών πολλών αύτοϋ μα
θητών, καί συνέλαβε έκτοτε δι’ αύτόν την 
υψηλήν έκείνην ύπόληψιν η; τεκμήρια ά- 
παντώμεν εί; τά; έπιστολάς του. Μετέβη 
ακολούθως είς ’Αθήνας δπου ευρών Ι’ρη- 
γόριον τδν Ναζιανζηνδν συνήψε μετ’ αύτοϋ 
στενωτάτην φιλίαν. Κατά τδ εικοστόν έκ- 
τον τής ηλικίας του έπανήλθεν είς τήν πα
τρίδα του διδάσκων τήν ρητορικήν καί ά- 
γόρεύων άπδ τοΰ δικανικοΰ βήματος, άλ
λά φοβούμενο; μήπως η ταπεινοφροσύνη 
αύτοϋ κλονισθή ώς έκ τών επαίνων ο6; έ 
τύγχανε παρά τών συμπολιτών του, 
τέλειψε τδν κόσμον καί άπεχώρησε 
εν τη επαρχία · 
ένθα διέτριβον ήδη ασκητικό»; ή μήτηρ αύ- 
τοϋ καί Μακρίνη ή αδελφή. Ένταΰθα συ
νέγραψε τους ασκητικού; αύτοϋ λόγου; έ
πί τών όποιων στηρίζεται δ διοργανισμδ; 
τών πλείστων μοναστικών καθιδρυμάτων 
έν τε τή Δύσει καί τή ’Ανατολή. Έν έ- 
τει 3G2 έπανήλθεν ό άγιο; Βασίλειο; εί; 
Καισαρείαν προσκληθείς ύπδ τοϋ έπισκό- 
που αύτής Εδσεβείου, όστις έχειροτόνησεν 
αύτόν ιερέα. Έπειδή δέ ή μεγάλη ύπόλη- 
ψις αύτοϋ ώς ρήτορο; διήγειρεν κάπως τήν 
ζηλοτυπίαν τοϋ Εύσεβείου άπεχώρησεν καί 
πάλιν εί; τήν έρημον τοϋ Πόντου, ένθα 
έμεινε μέχρι; ού μαθών οτι Ούάλης δ βα
σιλεύ; σκοπόν είχε ν’ άναγκάση τού; συμ- 
πολίτα; αύτοϋ νά δεχθώσι τά δυσσεβή φρο
νήματα τοϋ Άρείου, έτρεξεν εί; βοήθειαν 
τοϋ άσθενοϋ; Επισκόπου καί άντέστη γεν
ναίο»; διά τοΰ λόγου καί τοϋ ενθέρμου αύ
τοϋ ζήλου εί; τάς κακοδοξίας καί εί; τά λη- 
ρήματα τών αιρετικών.

Μετά τδν θάνατον τοϋ Ευσεβίου, έν έτει 
370, διεδέχθη αύτόν εί; τον αρχιερατικόν 
τής Καισαρ: 
ωμα ηΰξησε 
του.
έλιγαρκή; διά 

•ία; θρόνον. Τδ νέον τοΰτο άξί- 
“ϊ— -ή> λαμπηδόνα τών άρετών 

Ταπεινός κατά τήν ένδυμασίαν και 
τδν εαυτόν του, δ θειος Βα-

σίλειος έδαπάνα τά; προσόδου; αύτοϋ πρδς 
περίθαλψιν τών πτωχών ή προ; άνέγερσιν 
πτωχοκομείων διά τού; δυστυχεί; ξένους. 
Μολονότι ή σκληραγωγία καί ή ασθένεια 
ειχον καταβάλει τήν φύσει αύτοϋ άδύνα- 
τον κράσιν δέν έπαυεν όμως τάς συχνά; 
αύτοϋ δδοιπορίας όσάκις έπρόκειτο νά κα- 
ταστρέψη τά σχίσματα καί τά; διαιρέσεις 
μεταξύ ορθοδόξων χριστιανών ή νά έπα- 
ναφέρη τού; αιρετικού; εί; τδ σύμβολου 
τή; Νίκαιας. Έκήρυττεν άνενδότως τδν λό
γον τοϋ Θεοΰ καί έξεπλήοου μετ’ άκαμά- 
του ζήλου δλα τά καθήκοντα άληθοΰς ε
πισκόπου καί αποστόλου. ’Ακλόνητο; έν 
τή πίστει άντέστη εί; τά; κολακεία; τοϋ 
Ούάλεντο; ώς έπίσης εί; τάς άπειλάς τών 
ύπουργών αύτοϋ. Άφοΰ έποίμανε τήν τοϋ 
Χριστοϋ έκκλησίαν όκτώ όλα έτη, έξεδή- 
μ.ησε πρδ; Κύριον τώ 379 τιμώμενο; καί 
θρηνούμενο; ούχί μόνον ύπδ τών χριστι
ανών άλλά και ύπ’ αυτών τών εθνικών καί 
Ιουδαίων.

Τά συγγράμματα τοΰ Μεγάλου Βασιλεί
ου είναι τά επόμενα ά.) Είς τήν έξαήμερον 
όμιλίαι έννέα — β'.) Όμιλίαι δεκαεπτά 
είς τού; ψαλμού; τοϋ Δαυίδ — γ'.) Όμι- 
λίαι τριάκοντα περί διαφόρων δογματικών 
καί ηθικών άντικειμένων — δ'.) Πανηγυ
ρικοί λόγοι — έ.) ’Αντιρρητικό; τοϋ άπο- 
λ.ογητικοΰ τοΰ δυσεβοϋς Εύνομίου εί; λό
γους πέντε. — ς·.) Ερμηνεία είς τδν προ
φήτην Ήσαίαν. — ζ'.) Περί βαπτίσματο; 
λόγοι δύο — η'.) Περί τής έν παρθενία α
ληθούς άφθορίας — θ'.) Κεφάλαια τριάκον
τα περί τοΰ Αγίου Πνεύματος — ι'.) ή θεί
α λειτουργία — ια'.) ’Ασκητικά — ιβ'.) Έ- 
πιστολαί 370.

Ό Μ έγας Βασίλειος συνέγραψεν, ώς έρρέ- 
θη, έπί τή; δημιουργίας τοϋ κόσμου σειράν 
ομιλιών ήν ώνόμασεν έζαή,/εροτ. Είς τούς 
πρώτους αιώνας τής Έκκλησία; ήτο κοι
νή συνήθεια καί καθήκον τών αρχιερέων 
νά έζηγώσιν εί; τδν λαόν τά; ιερά; Γραφάς 
καί νά διευκρινίζωσι τά δυσνόητα χωρία. 
Έξ δλων τών σωζομένων λόγων έπί τή; 
ερμηνείας τών Γραφών ούδείς δύναται νά

συγκριθή' μ 
λείου. Έ-- 
λόγου; · - , .
τωρ εξακολουθεί είς τδν τέ'—-- 
ριστάνη μετά ζωηρών χρωμάτων 
καί ύπομνηματίζων τδ χωρίον 
Γραφή; ‘Λέγει' « Καί είδεν δ θεό; 
λόν ....
θάλασσα, 
χούση;' ηόυ ο:

ρώσι προσβάλλη' ότε ούδέ 
τήν

δτι η πηγή τή;
έστι τδ τής θαλάσση; 

ή θάλασσα τώ θεώ, δ
τα παν- 

καί μένει

ιέ τά; ομιλίας τοΰ 'Αγίου Βασι- 
Άναλύσα; είς τούς τρεις πρώτου; 
τδν σκοπόν τή; δημιουργίας δ ρή- 

έταρτον νά πα 
τά ΰδατα 
τής ιερά; 

δτι κα- 
, Ήδύ μέν γάρ θέαμα λευκαινομένη 
., γαλήνη; αύτήν σταθερά; κατε- 

ήδύ δε καί ότον πραείαι; αΰραις 
τραχυνόμενη τά νώτα, πορφύρουσαν χρόαν 
ή κυανήν τοΐς όρώσι προσβάλλη' οτε ούδέ 
τύπτει βιαίως τήν γείτονα χέρσον, άλλ’ 
οίον ειρηνικοί; τισιν αυτήν περιπλοκαΐς κα- 
τασπάζεται. Ού μέν οΰτω καί θεώ οίεσθαι 
χρή τήν γραφήν είρηκέναι καλήν καί ήδεΐ- 
αν ώφθήναι τήν θάλασσαν, άλλά τδ καλόν 
έκείνω τώ λόγο» τής δημιουργία; κρίνε- 
ται. Πρώτον μέν οτι η πηγή τή; περί γήν 
άπάσης νοτίδο; 
δωρ .. . Καλή 
ποταμών ούσα δοχείον εί; έαυτήν 
ταχόθεν καταδέχεται ρεύματα, 
τών όρων είσω τών έαυτή;’ καλή καί διό
τι τοϊς άερίοι; ΰδασιν άρχή τί;
πηγή, Οαλπομένη μέν τή άκτΐνι τοϋ ήλιου, 
άποτιθεμένη δέ τδ λεπτόν τοΰ ΰδατος δι
α τών άτμών’ δπερ έλκυσθέν εί; τδν άνω 
τόπον, είτα καταψυχθέν διά τδ ύψηλό
τερον γενέσθαι τής άπδ τοΰ έδάφους άνα- 
κλάσεως τών άκτίνων, καί όμοϋ τής έκ 
τοϋ νέφους σκιά; τήν ψύξιν έπιτεινούσης, 

γίνεται καί πιαίνει τήν γήν ... Κα- 
καί άλλως παρά θεώ, ότι περισφίγ

γει τάς νήσους, όμοϋ μέν κόσμον αύταΐς, 
όμοϋ δέ καί άσφάλειαν παρεχομένη δι’ έ 
αυτής. *“ . - .
λήλων διεστώσα; 
αυτής, άκώλυτον 
έπιμιξίαν παρεχομένη < 
τών άγνοουμένων χαρίζεται, 
πρόξενος έμπόροις γίνεται,

έστι καί

Επειτα καί δτι τά; πλεΐστον άλ- 
ήπείρου; συνάπτει δι’ έ- 
τοΐ; ναυτιλλομένοι; τήν 

1 δι’ ών καί ιστορίας 
, καί πλούτου 
, καί τάς τοϋ 

βίου χρεία; έπανορθοΰται ραδίως, έξαγω- 
γήν μέν τών περιττών τοι; εύθηνουμένοις 
παρεχομένη, έπανόρθωσιν δέ τοϋ λείπον- 
τος χαριζομένη, τοι; ένδέεσι »

Ή δημιουργία των φυτών εΐναι τδ αν
τικείμενου τή; πέμπτης ομιλίας' ένταΰθα 
ό συγγραφεύς φαίνεται συγχρόνως ποιητής, 
σοφός καί ηθογράφος. Έν τή ομιλία ταύτη 
δέν ήξεύρει τι; τί πρώτον νά θαυμάση, ή 
τά; λαμπρά; έκείνας περιγραφής έν αί; μά; 
παριστάνει τήν πρδ ολίγου ξηράν καί άγονον 
γήν παράγουσαν έκ τοϋ κόλπου αύτή; άνθη 
καί καρπού;’ ή τά; επιστημονικά; έκείνας 
μελέτα; έπί τή; γεννήσεως, αύξήσεως καί 
τών ιδιοτήτων τών φυτών, αίτινες ύποθέ- 
τουν είς τδν συγγραφέα πνεΰμα θεωρητικόν, 
Οαυμάσιον οξυδέρκειαν καί πολ.υμάθειαν εύ 
ρυτάτην, ή τέλος τάς ύψηλά; έκείνας έννοια; 
τοΰ χριστιανού φιλοσόφου όστις μεταβαίνων 
αιφνίδιο»; έκ τών σκέψεων τή; φύσεως εί; 
σκέψεις τάξεως ίψηλοτέρας κραυγάζει είς 
τήν θέαν άνθους τινός. Ιδού ή ρικών τή.; 
άνθρωπίνης δόξης ! Έν τή έκτη ομιλία δι
απραγματεύεται περί τή; δημιουργία; τών 
φαεινών άστέροιν. Ένταΰθα ώ; καί εί; τάς 
άλλας ομιλίας εύρίσκει τι; τήν έκδήλωσιν 
τής πνευματικότητο; έκείνης ή; κείμενον καί 
διασάφησι; είναι ή φύσις. Η ομιλία αΰτη 
τελευτή διά τή; λαμπρά; ταύτη; σκέψεως. 
« Είποτε ούν έν αιθρία νυκτερινή πρδς τά 
άρρητα κάλλη τών άστρων ένατενίσας, έν
νοιαν έλαβες τοϋ τεχνίτου τών όλων, τί; ό 
τοι; άνθεσι τούτοι; διαποικίλας τδν ουρα
νόν, καί δπω; έν τοι; δρωμένοις πλέον τοϋ 
τερπνού τδ άναγκαΐον έστί. Πάλιν έν ημέρα 
εί νήφοτι τώ λογισμό» κατέμαθε; τά τής 
ήμ.έρα; θαύματα, καί διά τών δρωμένων άνε- 
λογίσω τδν ούχ όρώμενον, έμπαράσκευος 
ήκεις άκροατής καί τρέπων τώ πλτρωματι 
τοϋ σεμνού τούτου καί μακαρίου θεάτρου. 
Δεύρο δή ούν, ώςπερ οί τού; άήθει; τών πό
λεων τή,; χειρδ; λαβόμενοι περιηγούνται, 
οΰτω δή καί αύτδ; έπί τά κεκρυμμένα θαύ
ματα ύμάς τή; μεγάλη; ταύτη; πόλεως ξε
ναγήσω » — Έν τή έβδόμγ) καθώς καί έν 
τή δγδόνι καί έννάτγ δμιλί-x δ ρήτωρ πα
ρατηρεί τάς διαφόρους τάξεις τών ζώων και 
περιγράφει τήν φύσιν, τά ήθη, τήν έμφυτον 
ροπήν καί τάς μεταναστεύσεις αύτών, άνα- 
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μιγνύων τάς σπουδαία; ταύτα; μελέτα; διά 
ηθικών σκέψεων.

Ό Αγιο; Βασίλειο; συνέταξεν έπι τών 
ιερών γραφών διαφόρου; όμ.ιλίαςτών οποίων 
μόνον αποσπάσματα τινα σώζονται καί ά
τινα δικαιολογοΰσι τόν έπαινον 8ν περί αύ
τών κάμνει ό άγιο; Γρηγόριο; ό Ναζιανζη- 
νός. Λαλήσα; προκαταρκτικό»; περί τών καλ
λονών τοΰ Ψαλτηρίου ό ρήτωρ επιλαμβάνε
ται τή; ούσία; καί φθάνων εί; τήν εικόνα 
τοΰ ανθρωπίνου βίου λέγει « 'Οδό; μέν ουν 
ό βίο; είρηεαι διά τήν πρό; τό τέλο; έκά 
στου τών γεννηθέντων έπειξιν. Ωσπερ γάρ 
οί έν τοΐ; πλοίο·.; καθεύδοντες αύτομ.άτω; 
άπό τοΰ πνεύματος έπί λιμένα; άγονται, 
καν αυτοί μή αισθάνονται, άλλ’ ό δρόμο; 
αυτούς πρό; τό τέλο; έπείγει' ούτω καί 
ίμεΐ; τοΰ χρόνου τή; ζωή; ημών παρραρέ- 
οντο;, οΐόν τινι κίνεσει συνεχεΐ καί άπαύστω 
προ; τδ οίκεϊον έκαστο; πέρα; τώ λανθά- 
νοντι δρόμω τή; ζωή; ημών κατεπειγό- 
μεθα. Οΐον καθεύδει; ; καί ό χρόνο; σέ πα
ρατρέχει. Έγρήγορας, καί άσχολο; ει τήν 
διάνοιαν ; άλλ’ δμως η ζωή δαπανάται, καν 
τήν αΐσθησιν ήμών διαφεύγη. Δρόμ.ον ούν 
τινα τρέχομεν πάντες άνθρωποι, πρός τδ 
οίκεϊον τέλος έκαστος έπειγόμενος. Διά 
τοΰτο πάντες έσμέν έν όδώ. Καί ουτω δ’ 
άν λάβοι; τή; όδοΰ τήν έννοιαν' οδοιπόρος 
έφέστηκας τώβίω τούτω ; παρέχη, πάντα 
κατόπιν σου γίνεται, "ΐδες έπί τή; όδοΰ 
φυτόν ή πόαν ή ύδωρ, ή ό,τι άν τύχη τών 
άνίων θεάματος'μικρδν έτέρφθης, εϊτα παρέ- 
δραμες. Πάλιν ένέτυχες λίθοι; καί φά- 
ραγξι καί κρημνοί; καί σκόπελό·.;, ήπου καί 
θηρίοις καί άκάνθαις καί έρπετοΐ;, καί 
τισιν άλλοι; τών δχληρών ; μικρόν ήνιάθης, 
έΐτα κατέλιπες. Τοιοΰτος δ βίο;, ούτε τά 
τερπνά μόνιμα, ούτε τά λυπηρά διαρκή 
κεκτημένος. Ή δδδς ούκ έστι σή, άλλ’ ούδέ 
τά παρόντα σά. Έπί τών όδευόντων δμοΰ 
τε δ πρώτος τδ ίχνος έκίνησε, καί ευθύ; 
ο μετ’ αύτδν τήν βάσιν ήνεγκε, καί μετ’ 
έκεινον δ έφεπόμενος. ,,ϊκόπει δέ καί τά 
τοΰ βίου εί μ.ή παραπλήσια- σήμερον τήν 
γ>ν συ έγεώργησας, καί αύριον άλλος, καί

Εχει δέ ούτως.
Ή ούχί καί υμΐν, δοκεΐ συνεχής τις
'----·,„ r,... χ -----r.— r...'. X(X't πσ.

καθάπερ 
όδοιπο- 
ωδίνας'

δέ βρα-

μετ’ έαεΐνον έτερος. 'Οράς τους άγρου; τού
τους καί τάς πολυτελείς οικίας ; πόσα ήδη 
ονόματα τούτων έκαστον ήμειψε ; τοΰ δει
νός έλέγετο' εΐτα μετωνομάσθη πρδς έτερον' 
πρδς τδν δείνα μετήλθεν' εΐτα νΰν άλλου 
γένεται. Αρ* ούχ’ οδός ήμών δ βίος, άλ
λοτε άλλον μεταλαμβάνων, καί πάντας 
έχων άλλήλοι; έφεπομένου;. » Τήν αύ
τήν αλληγορίαν περί τοΰ άνθρωπίνου βίου 
εύρίσκομεν καί είς άλλην τινά ομιλίαν τοΰ 
αγίου Βασιλείου ήν λίαν έπιτυχώ; έμιμήθη 
ό Βοσουέτος είς τοδς έπιταφίου; αύτοΰ λό
γους.

οδό; ύφηπλώσθαι ή παρούσα ζωή, 
ρεία διειλημμένη ταΐς ηλικία·.; 
σταθμοί;' άρχήν μέν έκάστω τής 
ρίας παρέχουσα τάς τών μ.ητρών 
τέρμα δέ υποδεικνύσα τοΰ δρόμου τάς τών 
τάφων σκηνάς, καί πρδς έκείνας άπαντα; 
άγουσα' τούς μέν θάττον, τού; δέ βρα
δύτερου' καί του; μέν διά πάντων τών τοΰ 
χρόνου διαστημάτων δδεύσαντα;' τούς δέ 
ούδέ τοΐς πρώτοι; έναυλισθέντας τοΰ βίου 
σταθμοί;. Τάς μέν ούν άλλας οδούς, οσαι 
πρδς πόλιν έκ πόλεως άγουσιν, έστιν έκκλϊ- 
vat καί μή όδεΰσαι τδν μ.ή βουλόμενον' 
αύτη δέ, καν ήμεΐς άναβάλλεσθαι βουλη- 
θώμεν τδν δρόμον, περιλαβοΰσα πρδ; βίαν, 
έπί τδ τεταγμένον τοΰ δεσπότου πέρας έλ
κει τού; έπ’ αύτής. Καί ούκ έστιν, άγαπη- 
τοί, τδν άπαξ ύπεκδραμόντα τήν έπί τόνδε 
τδν βίον φέρουσαν πύλην, καί τής όδοΰ ταύ
της έπιβάντα, μή καί πρδ; τδ τέλος ταύ
τη; έλθεΐν' έκαστος δέ ήμών μετά τοΰ τού; 
μητρώου; κόλπου; άποφυγεΐν, εύθύς τοΐ; 
τοΰ χρόνου ρεύμασιν ένδεθεί; ύποσύρεται' 
κατόπιν άεί τήν βεβιωμένην ήμέραν έών, 
καί πρδς τήν χθές έπανελθεΐν ούδέποτε, 
καν θελήσοι, δυνάμενος. Ήμεΐς δέ, ήδόμεθα 
έπί τά πρόσω φερόμενοι, καί τάς ήλικίας 
άμείβοντες, ώς τι προσλαμβάνοντες, χαί- 
ρομεν, και μακάριον κρίνομεν, όταν έκ παι- 
δδς μέν άνήρ, έκ δέ άνδρός γένηταί τις πρε
σβύτης' άγνοοΰμεν δέ άρα, τοσούτον άπολ- 
λύντες έκάστοτε τή; ζωής, όσον έζήσαμεν.

Καί ούκ αίσθανόμεθα δαπανωμένου τοΰ 
βίου, καί τοι γε άεί μετροΰντες αύτδν άπδ 
τοΰ παραδραμ.όντος καί παραρρεύσαντος, 
ούδέ έννοοΰμεν ώ; άρα άδηλον, όπόσον ό 
πρδ; τήν οδοιπορίαν ταύτην έκπέμψα; ήμάς, 
ένδούναι τώ δρόμω χρόνον βουλήσεται, καί 
πότε έκάστω τών δρομέων ανοίξει τή; ει
σόδου ,τάς πύλας, καί δτι δει παρασκευα
σμένος έφ’ ήμέραν είναι πρδς τήν έντεΰθεν 
αποδημίαν ήμάς, και τδ τοΰ δεσπότου 
νεύμα περιμένει? έστώσι τοΐ; οφθαλμοί; »

Εν έκ τών μάλλον διδακτικών συγγραμ
μάτων τού μεγάλου Βασιλείου είναι καί ό 
Παραιητιχός αύτοΰ .Ιύγος πρός· τούς κέ- 
οος. Έκ τών πολλών παραθέσεων ών γέμει 
ή πραγματεία αύτη βλέπει τι; διά τίνων 
σπουδών δ συγγραφεύς ανέπτυξε τήν μ,εγα- 
λοφυΐαν αύτοΰ καί έμ-όρφωσε τήν χαρακτη- 
ρίζουσαν αύτδν ανδρικήν εύγλωττίαν. Διά 
τοΰ λόγου τούτου ό θείο; πατήρ άποτείνε- 
ται εί; νέου; χριστιανούς μαθητάς καί συμ
βουλεύει αύτού; πώ; πρέπει νά σπουδάζουν 
τά συγγράμμ-ατα τών άρχαίων Ελλήνων. 
Ένταΰθα εύρίσκομεν τά σοφοιτερα παραγ
γέλματα, λεκτικόν καθαρόν καί κομψόν' 
καί τήν χριστιανικήν σοβαρότητα μεμιγ- 
μένην μέ τά θέλγητρα ζωηρά; καί άνθηρα; 
φαντασίας.

Δικαίως έπωνόμασαν τδν άγιον Βασί
λειον ίεροχήρυχα της έ.Ιεη/ιοσντης. Πατήρ 
τών πτωχών καί φίλο; τών τεθλιμμένων ό 
ιερός ουτος άνήρ μιμούμενος τδ παράδειγμα 
τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού διήρχετο 
τήν γήν ευεργετών καί διδάσκων. Είς λιμόν 
τινα καταμαστίζοντα τήν Καππαδοκίαν είχε 
δώσει δλα τά υπάρχοντά του πρδς περί- 
θαλψιν τών πτωχών' προεχειρισθεί; δέ έπί- 
σκοπος έτρέφετο μόνον διά ξηρού άρτου καί 
όλίγων λαχάνων δπως δύναται εύκολώτε- 
ρον νά συντρέχη τάς άνάγκας τών ένδεών 
αυτού τέκνων. ' Έξαντλήσας δέ δλα τά έν 
τή έξουσί^ι αύτοΰ υπάρχοντα υλικά μέσα 
κρούει τότε τήν θύραν τού πλουσίου καί με
ταχειρίζεται πάσαν τήν εύγλωττίαν του μέ
χρι; ού άπολαύσει τδν οβολόν τής έλεημοσύ- 
νη;."Οπως δέ συγκίνηση τήν καρδίαν τού

πλουσίου τώ υποδεικνύει τήν άστασίαν καί 
τδ έφήμερον τών άνθρωπίνονν ίΛέγάλείων —· 
τώ παριστάνει τήν αθλιότητα τοΰ πτωχού 
καί ζητεί νά τδν συγκινήση δια τής φρι
χτής είκόνο; τοΰ λιμού κατασπαράτοντο; 
τά θύματα αυτού — τώ λαλεΐ περί τή; εύ“ 
δαιμονία; ήν αισθάνεται τις άνακουφίζων 
τού; δυστυχεί; καί υπόσχεται εί; αυτόν τδν 
ούρανδν όπω; λάβη έλεος τι έπί τή; γή;. 
Έάν δέ ή καρδία τοΰ πλουσίου είναι κωφή 
είς τά; παρακλήσεις του, έάν άντί νά συν- 
δράμη τδν πτωχόν τολμά νά κερδοσκοπήση 
έπί τή; δυστυχία; του, έάν αντί νά ηνα 
ό διανομεύ; τών δώρων τή; θεία; ΙΙρονοία 1 
ζητεί πώ; να αύξηση τούς θησαυρού; τούς; 
οποίου; κρύπτει έντδς τής γής, ώ! τότε δ 
ρήτωρ έξάπτεται, ή φωνή του υψούται, 
απειλεί, κεραυνοβολεί νθυμίζων εί;
αύτόν τήν μέλλουσαν κρίσιν τοΰ Θεού ένώ
πιον τοΰ όποιου μέλλει νά έμφανιοθή, τώ 
δεικνύει τήν κατάραν τού Έπερτάτου δικα- 
στοΰ έπιπίπτουσαν έπί τή; κεφαλή; του και 
τάς τιμωρία; άς μέλλει νά υποστή ή ψυχή 
καί τδ σώμα τοΰ άσπλάγχνου καί σκληρού 
πλουσίου. Ή άκόλουθος περιγραφή δυστυ
χούς πατρός δστις άνακάζεται νά πώληση 
τό ίδιον αύτοΰ τέκνον είναι συγκινητικω- 
τάτη.

« Σύ δέ πρδ; μέν τδν χρυσόν αποβλέ
πεις, τόν δέ άδελφδν ού προσβλέπεις' καί 
τοΰ μέν νομίσματος έπιγινώσκεις τό χά
ραγμα, καί τοΰ δοκίμου διακρίνεις τδ κί- 
βδηλον, τδν δέ άδελφδν παρά τήν χρείαν 
παντελώς άγνοεϊς. Καί ή μέν εύχροιά σε 
τοΰ χρυσοΰ ύπερήδεΓ οσο; δέ σοί ακολου
θεί τού ένδεοΰ; ό στεναγμός, ού λογίζη. 
Πώ; σοι ύπ’ όψιν άγάγω τά πάθη τοΰ πέ- 
νητο; ; Έκεϊνο; περισκεψάμενος τά ένδον, 
όρά δτι χρυσό; μέν αύτώ ούτε έστιν, ούτε 
γενήσεται πώποτε' σκεύη δέ καί έσθή; τοι- 
αΰτα, ola άν γένοιτο πτωχών κτήματα, 
δλίγων τά πάντα όβολών άξια. Τί ούν;

I έπί τού; παΐδας λοιπόν άγει τδν δφθαλ- 
μόν, ώστε αύτού; άγαγών είς τδ πρατή- 

. ριον, έντεύθεν εύρέσθαι τοΰ θανάτου παρα- 
ι μυθίαν. Νόησον ένταΰθα μάχην, άνάγκης
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λιμού, και διαθέσεως πατρικής. Ή μέν τον 
οίκ τιστον θάνατον απειλεί’ ή δέ φύσις άν- 
Οέλκει συναποθανεΐν τοΐς τέκνοις πείθουσα’ 
και πολλάκις δρμήσας’ και πολλάκις ανα
κοπείς’ τελευταΐον έκρατήθη ύπδ τής αναγ
καίας και απαραίτητου χρείας έκβιασθείς. 
Και οια βουλεύεται ό πατήρ ; τίνα πρώτον 
απεμπολήσω ; τίνα δέ ήδέως δ σιτοπώλης 
οψεται ; έπί τον πρεσβύτατον έλθω ; άλλά 

Άλλά τδν 
τήν ηλικίαν

ης·.

δυσωπουμαι αύτοϋ τά πρεσβεία, 
νεώτατον ; άλλ’ ελεώ αύτοϋ 
άναισθητοΰσαν τών συμφορών. Ούτος εναρ
γείς σώζει τών γονέων τούς χαρακτήρας’ 
εκείνος έπιτηδείως έχει πρδς τά μαθήματα. 
Φευ τής άμηχανίας! Τί γένωμαι ; τίνι τού
των προσκρούσω ; ποίαν θηρίου ψυχήν άνα- 
λάβω ; πώς τής φύσεως έπιλάθωμαι ; έάν 
πάντων άντίσχωμαι, πάντας οψομαι δα- 
πανωμένους τώ πάθει’ έάν ένα πρόωμαι, 
ποίοις οφθαλμοΐς τούς λειπομένους προσίδω, 
ύποπτος αύτοΐς ήδη γεγενημένος είς άπι- 
στίαν; πως οίκήσω τήν οικίαν, έμαυτώ κα- 
τασκευάσας τήν άπαιδίαν ; πώς έπι τήν 
τράπεζαν έλθω, έκ τοιαύτης προφάσεως 
τήν ευπορίαν έχουσαν ; Καί δ μέν μετά μο
ρίων δακρύων τδν φίλτατον τών παίδων 
άπεμπολήσων έρχεται. »

Καί παρακατιών έπί τοϋ αύτοϋ αντικει
μένου εξακολουθεί λίγων. « Τδ τοϋ λιμώτ- 
τοντος νόσημα, λιμός, οίκτρδν πάθος έστί. 
Λιμδς άνθρωπίνων συμφορών ύπάρχει τδ 
κεφαλαιον, πάντων θανάτων μοχθηρότερον 
τέλος ουτος. Έπί μέν γάρ τών άλλων κιν
δύνων, ή ξίφους άκμητήν τελευτήν οξέως 
έφίστησιν, ή πυρός δρμή συντόμως τδ ζην 
άποσβέννυσιν, ή θηρία τοΐς όδοΰσι διασπα- 
ράξαντα δσα καίρια τών μελών ού συγχω- 
ρεΐ τή παρολκή τής οδύνης τιμωρηθήναι. 
Λιμδς δέ αργόν έχει τδ κακόν, παρέλκου- 
σαν τήν άλγηδόνα, έγκαθεμένην τήν νόσον 
καί έμφωλεύουσαν, θάνατον άεί παρόντα, 
καί άεί βραδύνοντα. Τδ γάρ κατά φύσιν 
ύγρδν έκδαπανόΓ τδ θερμόν καταψύχει, τδν 
δγκον συστέλλει’ τήν δύναμιν κατ’ ολίγον 
άπομαραίνει. ΊΙ σαρξ ώς άράχνιον τοΐς 
οστέοις περίκειται’ ό χροΰς άνθος ούκ έχει'

επίτασιν έχου-

τδ μέν γάρ ερυθρόν φεύγει, έκτήκομένου 
τοϋ αίματος’ τδ λευκόν ούκ έστι, τή ισχνό- 
τητι τής έπιφανείας μελαινομένης. Ιίελ.ι- 
δνον δέ τδ σώμα, ώχρότήτι καί τώ μελάνι 
έλεεινώς έκ τοϋ πάθους κρινόμενον. Γόνατα 
ού βαστάζοντα, άλλά πρδς βίαν έλκόμενα’ 
φωνή λεπτή καί άδρανής’ όφθαλμοί ένα- 
σθενοϋντες ταΐς κοιλό-.ησιν, είκή τ/ϊς θή- 
καις- έναποκείμενοι, ώς τά τοΐς έλύτροις 
έμψυγέντα τών άκροδρύων’ γαστήρ κενή καί 
συμπεπτωκυΐα, καί άμορφος, ούκ όγκον, 
ού φυσικήν τών σπλάγχνων 
σα, τοΐς οστέοις δέ τοΰ νώτου προσπεπλα- 
σμένη. Ό ούν τοιοΰτον σώμα παρατρέχων 
πόσων κολάσεων άξιος ; τίνα δέ ώμότη- 
τος ύπερβολήν καταλείψει; πας δέ ούκ 
άςιος τοΐς άνημέροις τών θηρίων συναριθ- 
μεΐσθαι, δράσθαι δέ, ώς έναγής > αί άνδρο- 
φόνος ; ό γάρ έχων έν εξουσία τήν τοϋ κα
κού θεραπείαν, έκων δέ καί πρδς πλεονε
ξίαν ύπερτιθέμ,ενος, εικότως άν έν τώ ϊσω 
τών αύτοχείρων καταδικάζοιτο. Τδ τοϋ λι
μού πάθος κατανάγκασε πολλούς πολλάκις 
καί τούς δρους κινήσαι τής φύσεως’ άψα- 
σθαι μέν άνθρώπων τών ομοφύλων σωμά
των’ μητέρα δέ παΐδα, δν έκ τής γαστρδς 
προήγαγε, πάλιν τή γαστρί κακώς ύποδέ- 
ςασθαι. Καί τοΰτο τδ δράμα Ιουδαϊκή 
έτραγώδησεν ιστορία (ήν Ίώσηπος ήμΐν ό 
’Ιουδαίος συνεγράψατο), δτε τά δεινά πάθη 
τούς Ίεροσολυμίτας κατέλαβε, τή είς τδν 
Κύριον δυσσεβεία ενδίκους τιμωρίας τιννύν- 
τας. Όράς καί αυτόν τδν ήμέτερον θεόν, 
τά μεν άλλα τών παθών πολλάκις παρα- 
τρέχοντα, έπί δέ τοΐς πεινώσι συμπαθώ; 
σπλαγχνιζόμενον »

Άλλ’ ό εύγλωττος ρήτωρ ού μόνον τήν 
φιλαργυρίαν στιγματίζει είς τά συγγράμ
ματα αύτοΰ, άλλ’ είσέτι τδν φθόνον, τήν 
οργήν, τήν μέθην καί δλα εκείνα τά έλατ
τώματα άτινα τοσούτον άτιμάζουσι τήν 
άνθρωπότητα. Ό Α-.βάνιος έθαύμαζε μέχρις 
ενθουσιασμού τήν ομιλίαν τοΰ σοφού ιεράρ
χου έπί τής μέθης. Ούδείς τωόντι έζωγρά- 
φησε διά τοσούτων ζωηρών χρωμάτων τδ 
μυσαρδν τούτο έλάττωμα. Ιδού πώς παρι-

τού κτί- 
πά- 

τής κτίσεως ; δ τοίνυν άφελόμενος έ- 
παρα- 

ς, ·’“·

στάνει μέθυσόν τινα κυλιόμενον είς τδν 
βόρβορον κραιπάλης τινός « Τίνι διενήνο- 
χας τών αλόγων, ώ άνθρωπε ; ού τή δω
ρεά τοΰ λόγου ήν λαβών παρά 
σαντός σε, άρχων καί κύριος έγένου
σης .. ..
αυτού τήν φρόνησιν διά τής μέθης, ■ 
συνεβλήθη τοΐς κτήνεσι τοΐς άνοήτοις, καί 
ώμοιώθη αύτοΐς. Μάλλον δέ καί τών βο
σκημάτων φαίην’ άν έγωγε άλογώτέρους 
είναι τούς έν τή μέθτ,............Ποιον γάρ βό
σκημα ούτω παραβλέπει καί ούτω παρα
κούει ώς δ μεθύων ; »

« Ειτα πόρρω προϊόντος τοϋ πότου, ά- 
μιλλαι περί τού πλείονος, φιλονεικίαι καί 
αγωνίσματα, άλλήλους ύπερβάλλεσθαι φι- 
λοτιμουμένων κατά τήν μέθην’ καί δ άγω- 
Οετών αύτοΐς δ διάβολος’ καί άθλον τής νί
κης ή αμαρτία. ΓΟ γάρ πλείονα τδν άκρατον 
έγχεάμενος, ούτος φέρεται κατά τών άλλων 
τά νικητήρια’ όντως ή δόξα έν τή αισχύνη 
αύτών. Φιλονεικοΰσι μέν γάρ άλλήλοις, α
μύνονται δέ εαυτούς. ΙΙοΐος λόγος έφικέσθαι 
τής αίσχρότητος τών γινομένων δύναται; 
πάντα άλογίας γέμει, πάντα συγχύσεως’ οί 
ήττηθέντες, μεθύουσιν" οί νικώντες, μεθύ- 
ουσιν’ οί ύπηρέται καταγελώσιν, ή χειρ ά- 
πείρηκε, τδ στόμα ούχ υποδέχεται, ή γα
στήρ διαρρήγνυται, καί τδ κακδν ούχ’ ύφί- 
ησΓ τδ άθλιον σώμα,τού φυσικού τόνου πα- 
ραλυθέν, άπόρρυτόν έστι πανταχόθεν, τήν 
έκ τής άμετρίας βίαν μή ύπομένον. Ελεει
νόν θέαμα Χριστιανών σφθαλμοΐς’ άνήρ άκ- 
μάζων καθ’ ηλικίαν, σφριγών τώ σώματι, 
στρατιωτικοί; καταλόγοις έμπρέπων, φορά- 
δην οϊκαδε κομιζόμενος, μή ουνάμενος δρ- 
θοϋσθαι, μηδέ τοΐς ίδίοις ποσ'ιν άπιέναι’ ά
νήρ φοβερός είναι οφειλών τοΐς πολεμίοις, 
γέλωτός έστιν άφορμή τοΐς κατ’ άγοράν 
παιδίοις, άνευ σιδήρου καταβέβληται, άνευ 
πολεμίων πεφόνευται’ άνήρ δπλίτης, αύτό 
τής ηλικίας άγων τδ άνθος, οίνου γέγονε 
παρανά).ωμα, έ,τοιμος παθεΐν τοΐς έχθροΐς 
όσα βούλονται. Μέθη, λογισμών όύ.εθρος, 
ισχύος διαφθορά, γήρας άωρον, έλιγοχρόνιος

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΑ. Α'.) 

θάνατος. Τί γάρ άλλο είσίν οί μεθύοντες, 
ή τά είδωλα τών εθνών; οφθαλμούς έχουσι 
καί ού βλέπουσιν’ ώτα έχουσι, καί ούκ ά- 
κούουσΓ χεΐρες παραλέλυνται’ οί πόδες άπε- 
νεκρώθησαν. Τίς ό ταϋτα έπιβουλεύσας ; τίς 
ό τών κακών τούτων αίτιος ; τίς δ τδ τής 
μανίας ήμΐν φάρμακον έγκεράσας; άνθρωπος 
παράταξον έποίησας τδ συμπόσιον. ’Εκβάλ
λεις τούς νεανίσκους χειραγωγουμένους, ώς 
τραυματίας άπδ πολέμου’ένέκρωσας τήν άκ- 
μήν τής νεότητος άπδ οίνου’ καί καλεΐς 
μέν ώς φίλον έπί τδ δεΐπνον, έκβάλλεις δέ 
νεκρόν οϊνω τήν ζωήν αύτοϋ κατασβέσας.»

Τοιοΰτος ύπήρξεν δ μέγας ούτος τής ’Εκ
κλησίας διδάσκαλος,ό δοξάσας διά τής παι
δείας καί αρετής αύτοϋ τδν αιώνα καθ’ δν 
έζησεν. Έκ τών νεωτέρων κριτικών δ μέν 
Ίολλΐνος συνιστφ αύτδν είς τούς νέους ώς 
ύπογραμμόν τής ρητορικής τέχνης δ δέ 'Έ
ρασμος ούδενδς ρήτορος υποδεέστερον εύρί- 
σκει τδν Βασίλειον. Είναι σοβαρός λέγει δ 
Φενελών, άποφθεγματικός καί αύστηρδς είς 
τήν καλλιέπειαν. Μελετήσας έμβριθώς τδ 
Εύαγγέλιον καί γινώσκων τάς άσθενείας τοϋ 
άνθρώπου είναι μέγας διδάσκαλος τής ψυ
χής. Ό άγιος Γρηγόριος δ Ναζιανζηνδς πα
ραβάλλει τήν δεινότητα τών λόγων καί τήν 
πιστικήν δύναμιν τού Μεγάλου Βασιλείου 
πρός σάλπιγγα tic τότ αέρα ύ,Γτηχονσαχ, 
ή πρός rpari/r θιοΰ τόΐ χόσμοΐ περι-Ιαμ- 
Gclrouaar, ή πρός σεισμό»' οΐχονμέχης έ'χ 
nroc καινοτομίας xai θαύματος γενόμενον. 
Ό δέ Φώτιος θαυμάζων τήν γλαφυρότητα 
τοΰ ύφους, τήν καθαρότητα καί σαφήνειαν 
τών νοημάτων καί τήν πολυμάθειαν αύτοϋ, 
λέγει δτι δστις θέλει νά ένδιατρίψή είς τε 
τδ πολιτικόν καί εκκλησιαστικόν στάδιον, 
ούδεμίαν άνάγκην έχει οΰτε τού Πλάτωνος 
οΰτε τοΰ Ληαοσθένους έάν καλώς έκμελετα 
τά συγγράμματα τού Μεγάλου Βασιλείου..

(επεται τδ τέλος).

Ί.
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Ό πολιτισμός επιβάλλει τοΐς άνθρώποις 
τδ καθήκον ΐνα έκαστος έκπαιδεύηται άνα
λόγως τής διανοίας καί τής κοινωνικής αυ
τού θέσεως. I παρχουσιν δμως ανθρώπινα 
όντα, ατινα ύπ’ ανιάτου πάθους κατεχόμε- 
να ήθελεν έκλάβει τις προωρισμένα νά μέ- 
νωσιν άγευς-α τών ευεργετημάτων τής δια
νοητικής άναπτύξεως. Χάριν αύτών έφεδρον 
μεθόδους ιδίας, ΐνα καταστήσωσιν αύτούς 
κοινωνούς τών δωρημάτων τής άνθρωπότη- 
τος ών έφαίνοντο έσαεί έκπτωτα. Δυο ά- 
γαθοεργοί άνδοες, άμφότεροι Γάλλοι, έφαρ- 
μόζοντες μεθόδους άπλουστάτας, στηριζομέ- 
νας έπι τών παρατηρήσεων καί ύπδ τής πεί
ράς έπιβεβαιουμένας, κατόρθωσαν πρδ ενός 
περίπου αίώνος νά έξουδετερώσωσι τά απο
τελέσματα τοπικής άσθενείας, ήτις συνήθως 
είναι συνέπεια γενικής καχεξίας. Ό άββάς 
Δελεπέ (De /’ Epie) καί ό Βαλεντίνος 
Ηαύφ έκτησαντο όνομα άθάνατον,ποιήσαν- 
τες τδ θαϋμα τοΰ νά δώσωσι τδν λόγον είς 
τούς αλάλους καί τήν όρασιν είς τούς τυ
φλούς. Μετά καρτερίας καί δεξιότητος οδη
γούμενοι έκ τών αισθήσεων άς έχουσι σώας 
τά δυστυχή ταΰτα όντα, ήδυνήθησαν νά έ- 
πιτύχωσιν άμοιβαίαν άντικατάστασιν έν 
τώ διοργανισμώ καθ’ ήν οί δφθαλμοί άντι- 
καθιστώσι τά ώτα καί ή αφή τήν όρασιν.

Λ'. ΟΙ ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ.

Ή τέχνη τοΰ διά νευμάτων διαλέγεσθαι 
υπήρχε βεβαίως έν πάση έποχή. "Ανθρωποι, 
διαφόρους λαλοΰντες γλώσσας, έκ τύχης συ- 
ναντώμενοι, έκοινοποίουν πάντοτε άλλήλοις 
άπλάς τινας φράσεις, συνεννοούμενοι δι’ έν- 
δεικτικών σημείων* τοΰτο Ονομάζεται μιρη- 
τική. Όσάκις δέ πάλιν παϊδες, συνηγμένοι 
έπί τδ αύτό, καθυπεβλήθησαν είς αναγκα
στικήν σιωπήν, προσεπάθησαν ν’ άνεύρωσι 
τρόπον τοΰ διαλέγεσθαι μακρόθεν άνευ κρό

του, καί έφεΰρον ορατόν άλφάβητον, ουτινος 
έκαστον γράμμα αντιπροσωπεύεται ύπδ ι
διαιτέρας κινήσεως τών δακτύλων* τοΰτο 
δέ λέγεται άακτυ.Ιο.Ιογία, ήν πάντες έν 
τοϊς σχολείο·.- ύιι.1έχθηρ&·. Ό δέ σκόπι
μος συνδυασμός τής δακτυλολογίας καί τής 
μιμητικής άποτελΛ τήν γλώσσαν τών κω
φαλάλων. ΊΙ τεχνητή αυτή γλώσσα είναι 
εύεργεσία ανεκτίμητος εις τούς δυστυχείς 
τούτους, διότι δι’ αύτής δύνανται νά συνεν- 
νοώνται μεθοδικώ; μεταξύ των* έπειδή δέ 
χρησιμεύει ώς βάσις τής διδασκαλίας τής 
άναγνώσεως καί τής γραφής, παρέχει αύτοΐς 
το μέσον τής συγκοινωνίας μετά τών άλλων 
ανθρώπων. Δι’ αύτής ό κωφάλαλος αποφεύ
γει τήν άπομόνωσιν, καί δύναται μέχρι τι- 
νδς βαθμού νά μετέχη τοΰ κοινού βίου, ώ
στε καί νά έξαρκή είς τάς άνάγκας τής ίδίας 
αύτοΰ ύπάρξεως.

Πρδ τοΰ aSSx Δελεπέ άπαντώνται σπο
ράδην έν τή ιστορία άτομικαί τινες ένέργειαι, 
αίτινες όμως φαίνονται σκοποΰσαι μάλλον 
νά έκπλήςωσι τήν φαντασίαν τών άνθρω- 
πων, ή νά παράσχωσιν εις δλόκληρον τάξιν 
αποκλήρων όντων τήν άπόλαυσιν τών κοι
νών δικαιωμάτων. Ό 'Ροδόλφος Άγρικόλας, 
καθηγητής τής φιλοσοφίας έν Είδελβέργγι 
διηγείται (έν έτει 1 480) οτι έγνώρισε κω
φάλαλον άναγινώσκοντα καί γράφοντα. Ό 
Ιερώνυμος Καρδάν (1591) έν τοΐς Παρη- 
.Ιειποιιέτοις αύτοϋ θέτει τό ζήτημα, άν δυ
νάμεθα νά έκπα.δεύσωμεν τούς κωφαλάλους, 
καί λύει αύτό καταφατικώς. Ό βενεδεκτΐ- 
νος ΙΙόνς Πέτρος (1580) έδ ημοσίευσε μέθο
δον πρδς έ/.παίδευσιν αύτών* αί ίδέαι αύ- 
τοΰ έπανελήφθησαν ύπό τοΰ I. Βοννέ, δη- 
μοσιεύσαντος (1610) rj)r τοΰ Hi-
δάσκιιν τους κωφα.Ιά.Ιους νά .Ια.Ιωσι. Κα
τά τόν 17ον αιώνα διάφοροι ’Ιταλοί, "Αγ
γλοι καί 'Ολλανδοί ήσχολήθησαν εις τδ θέ
μα τοΰτο δημοσιεύσαντες θεωρίας ούδό
λως πρδς τήν πείραν συναδούσας: βάσις 
αύτών ήτο, ώς φαίνεται, ν’ άναγκάσωσι 
τούς κωφαλάλους νά προφέρωσιν ένάρθρους 
φωνάς. Ό G. Rapliel *έν Γερμανία άνέ- 
θρεύε καί έδίδαξε τά τρία κωφάλαλα τέ

κνα του, δημοσιεύσας τό 4 718 τήν μέθο
δον ήν μετεχειρίσθη. Είναι δύσκολου νά 
γνωρίσωμεν μέχρι τίνος προύχώρησαν αί 
μεμονωμένα·, καί άτομικαί αύται ένέργειαι. 
ΊΙ ποώτε αύτών έπ-.τυχία άπεδείχθη έ- 
πιστημονικώς τό πρώτον έν Παρισίοις ύπό 
τίνος Ισπανού Ιακώβ Ροδρίγου ΙΙερέρ κα- 
λουαένου. Την II ’Ιουνίου 1749 παρουσί
ασήν είς τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών 
κωφάλαλον έκπχιδευθέντα, τήν δέ 13 Ι
ουνίου 1751 παρουσίασεν έτερον. Ένθαρ- 
ρυνθείς ύπδ τοΰ Βυφφώνος, Μαιράν, Δι- 
δερότου καί 'Ρουσσώ έξηκολούθησε τό έρ
γον του, διδάξας δώδεκα κωφαλάλους δι
ά τής δακτυλολογίας καί τής έναρθρώ- 
σεως* δέν ήθέλησεν δμως ν’ άποκαλύψη 
τό μυστήριον τής μεθόδου του, ήν προέ- 
τεινε μέν νά πωλήση είς τήν κυβέρνησιν, 
άλλ’ αί διαπραγματεύσεις άπέτυχον.

Έν τούτοις ή ιδέα τοΰ νά δώσωσι τον λό
γον εις τούς κωφαλάλου; βαθμηδόν ένερ- 
ριζοΰτο, καί δεν έθεωρεϊτο πλέον ώ; θαύμα. 
ΊΙ έπιτυχία τοΰ Περέρ διήγειρε τήν άμιλ
λαν Έρνώδου τινός, όστις κατώρθωσε να 
διδάξη δύο κωφαλάλους, ούς παρουσίασε 
τό 1757 είς πήν ’Ακαδημίαν. Ούδέν έ- 
γίνωσκεν έκ τοΰ συστήματος τοΰ Περέρ, 
καί μετεχειρίζετο μόνον τήν ένάρθρωσιν. 
Οί δυστυχείς ούς προσήγαγεν είς τό κοινόν, 
έπανελάμβανον φράσεις άς άπεστήθιζον, 
καί έδιδάσκοντο ν’ άναγινώσκωσιν έπί τών 
χειλέων άτινα έπρόφερον αύτάς μετά με
γάλης βραδύτητας* τοΰτο είναι τα χειλικόν 
άλφάβητον.

Είναι αμφίβολον άν 5 άββάς Δελεπέ έ
γνώρισε τόν Περέρ καί Έρνώδον. Τό βέ
βαιον είναι ότι έπισκεφθείς ποτέ δύο άδελ- 
φάς διδύμους κωφαλάλους τοσοϋτον συνε- 
κινήθη, ώστε άπό τής ώρας έκείνης μέχρι 
τοΰ θανάτου αυτού άφιερώθη είς τό εύερ- 
γετικόν τοΰτο έργον μετά τής χαρακτη- 
ριζούσης αύτόν καρτερίας καί άγαθότητος.

Άναλαβών τήν δακτυλολογίαν ήν S Βον
νέ είχε δημοσιεύσει τό 4 610, καί τής ο
ποίας έκαστον σημεΐον άνταπεκρίνετο πρός 
8ν γράμμα τοΰ αλφαβήτου, άλλ’ έπιστή- 

σας ιδίως τήν προσοχήν αυτού είς τό νά 
συνένωση, εις μεθοδικήν καί λογικήν τάξιν 
πάντα τά λεγάμενα φυσικά σημεία, δι’ ών 
οί κωφάλαλοι έκφράζουσι τά; άνάγκας καί 
έντυπώσεις αύτών, έφεϋρεν άληθή γλώσ
σαν, εύνόητον καί εΰδίδακτον, καταστά- 
σαν όργανον έπαρκοΰς συγκοινωνίας είς τούς 
δυστυχείς ών έγένετο πατήρ, καί παντα
χόθεν προσείλκυεν. Ότε άνέλαβε τό κατα
πληκτικόν φορτίον τοΰ ν’ άνχπτύξη τήν 
διάνοιαν τών δυστυχών τούτων ου; ή στέ- 
ρησις μιας τών αισθήσεων καθίστα άνεπιδέ- 
κτους άναπτύξεως, ό κύριος αύτού σκοπός δέν 
ήτο, φρονοΰμεν, τό νά προσφέρη αύτοΐς τά 
μέσα τοΰ νά κερδίζωσι τά πρός τό ζήν, ίνα 
μή καταφεύγωσιν είς τό έλεος τοΰ κοινού, 
άλλά νά έμπνεύση αύτοΐς τήν γνώσιν τοΰ θε
οΰ, νά μεταδώση αύτοΐς μεταφυσικά; γνώ
σεις τοΰ χριστιανισμού καί άποκαλύψη. 
τά μυστήρια τής καθολικής θρησκείας. Φα
ρισαϊκοί καί στενοκέφαλοι τινες τών δι
δασκάλων τής έκκλησία; ίσχυρίζοντο ότι 
ό κωφάλαλος είναι .τρόίαεοΓ άπο.1ω2ος 
φέροντες είς μαρτυρίαν τό επόμενον τοΰ 
αποστόλου Παύλου ρητόν. ή πίστις έζ ά- 
κοι'ις' Τοΰτο ήρκει ν’ άποβάλη τού; κωφα
λάλου; έκ τή; Έκκλησία; τών πιστών, καί 
εί; πολλάς μάλιστα περιστάσεις άπηγό- 
ρευεν αυτούς τοΰ νά συνάπτωσι συμβόλαια* 
άναφέρεται δέ ώς έξαιρετική καί μο
ναδική πράξις τό ότι 8ν έτε 1679 τό α
νώτατου δικαστήριον τή; Ταλώσης έπεκύ- 
ρωσε τήν διαθήκην κωφαλάλου, ήν είχε 
γράψει ιδία χειρί. (I).

(1) Θρησκευτικοί τινες νόμοι έστέρησαν τόν 
κωφάλαλον των κοινωνικών δικαιωμάτων. « 0? 
τυολοί καί οί έκ γενετή; κωφάλαλοι,ο1, αλαλοι καί 
οι ανάπηροί είσίν αναρμόδιοι είς τό κληρονομεΤν- 
άλλ’ εΐναι δίκαιον πά; έχέφρων κληρονόμος νά- 
■παραχωρή αύτοΐς, δσον τό έπ’ αύτφ, τά μέσα 
τής συντηρήσεως μέχρι τού θανάτου αύτών : άν 
δέν πράττη τοΰτο, ήθελεν είσθαι ένοχος έγ- 
κλήματο; · (l.ois ·1ο Manou l.ivre IX )-—Πρό 
τινων έτών ήθέλησαν ν’ άκυρώσωσιν έκλογήν, 
διότι κωφάλαλό; τις συμμετέσχε τή; ψηφοφορίας^ 
άλλ’ ό λόγος οδτο; άπεροίφθη ύπό τής βουλής 
έν τ?, συνεδριάζει τή; ϊ’> Δ^ρΐου 483.Χ
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ΓΙΙ ιδέα αύτη κατέθλιβε τήν καρδίαν τοΰ 
άββά Δελεπέ’ τδ επόμενον δμως ρητόν τοΰ 
άγιου Αύγουστίνου ύπέδειξεν αύτώ τήν ό- 
όον ήν ώφειλε ν’ άκολουθήση, ΐνα σώση 
τάς δυστυχείς έκείνας ψυχάς, αϊτινες έκ 
προτέρου έθεωροΰντο έν τή κολάσει. — « Ό 
έκ γενετής κωφάλαλος δέν δύναται νά μά
θη ν’ άναγ.νιόσκη τά βιβλία άτινα θέλου- 
σι διδάξει αύτδν τήν πίστιν. » — Άρα, 'ί
να πιστεύση τις, δέν είναι άναγκαιον ν’ ά- 
''-ούη, δταν δύναται ν’ άναγινώσκη, διότι 
ή πίστις δύναται νά είσδύση διά τών ο
φθαλμών ώς καί διά τών ώτων. Ούτως 
έχαράσσετο ή όδδ; ήν έμελλε ν’ άκολου
θήση : Είς τήν μιμητικήν καί τήν δακτυ
λολογίαν' έπρεπε νά προσθέση τήν άνά- 
γνωσιν καί τήν γραφήν, καί τότε δέν ύπάρ
χουσι γνώσεις τοσοΰτον άφηρημέναι, ούδέ 
μυστήρια τοσοΰτον δυσνόητα, άτινα δέν 
ήθελεν είσθαι δυνατόν νά έξηγήση καί κα- 
ταστήση εύληπτα εις τδν κωφάλαλον. '0 
συλλογισμός ουτος έμελλε νά παραγάγη 
συνέπειας πρακτικά;,' άς ό άββάς Δελεπέ 
δεν προεϊδε βεβαίως, άλλ’ έξ ών ώφελή- 
θη μεγάλως ή ανάπηρος αυτή τάξις τών 
ανθρώπων.

0 Αββάς δέν ήτο πλούσιος. Διένειμεν 
εις τέσσαρα καταστήματα υποτρόφων τά 
τέχκα του, ως άπεκάλει αύτά, καί δίς τής 
έβδομάδος, άπό τή; 7ΰί εωθινής ώρα; μέ
χρι τής μεσημβρίας, έφερον αύτούς, είς 75 
συμποσουμένους, είς τήν κατοικίαν του, 
ένθα τούς έδίδασκε γυμνάζων αύτού; νά 
δίδωσιν εί; τά αύτά σημεία τήν αύτήν 
πάντοτε σημασίαν, ήν παρίστα διά τή; 
γραφής, ώστε νά έχωσι σημεϊον γραπτόν 
αντιστοιχούν προς τό μιμητικόν σημεϊ- 
ον, και ούτω προσέφερεν αύτοϊς ιδίαν γλώσ
σαν. Αι πρόοδοι ήσαν μέν βραδε’αι άλλ’ έ- 
παισθηταί. Τήν 21 Ί-' θορίου 1778 έξεδό- 
Οη διάταγμα δι’ ού τδ σχολεϊον τών κω
φαλάλων έτίθετο ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
βασιλέως Λουδοβίκου ις·'. Ούτω δέ διά 
τής καρτερίας καί τοΰ πρό; τό καλόν έ
ρωτος άνδρός πένητος, ταπεινού καί α
φανούς καθιδρύθη έν Παρισίοις τδ πρώτον

σχολεϊον τών κωφαλάλων, μεθ’ ί κνηγέρ- 
θησαν άλληλοδιαδόχως καί εί; τά λοιπά 
μέρη τοΰ κόσμου, καί πρώτον έν Λύστρία. 
Τδ δεύτερον έν Γαλλία σχολεϊον τών κω
φαλάλων συνέστη έν ΰορδώ τδ 1783 ύπδ 
τού άρχιεπισκόπου Campion de Cice, ό
σης έπεμ-ψε τδν άββάν Σικάρδον είς Πα
ρισιού;, ίνα σπουδάση τήν μέθοδον τοΰ Δε
λεπέ, τδν όποιον καί διεδέχθη, τελευτή- 
σαντα έν έτει 1789, είς τήν έν Παρισίοις 
σχολήν.

Δύο συστήματα άντιθέτων ιδεών συγ
κρούονται σήμερον περί τής διδασκαλίας 
τών κωφαλάλων, άτινα δύνανται νά πε- 
ριληφθώσιν είς τδν άπλούστατον τούτον 
όρον: II αϊσθησι; τής ακοή; είναι άναγ- 
καία εί; τήν άνάπτυς-ν τή; διανοίας; — 
Οί σοφοί, οί φιλόσοφοι, οί καθηγηταί, οί 
διευθυνταί τών σχολείων, πάντες έν γέ- 
νει οί έξ έπαγγέλματος ή κλίσεω; άσχολη 
θέντε; εί; τδ περί τών κωφαλάλων ζή
τημα είναι διηοημένοι περί τής λύσεω; 
τοΰ προβλήματος τούτου, στηριζόμενοι 
έπί ιδίων επιχειρημάτων άτινα δέν είναι 
άσκοπον ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα. Οί μέν, 
οΰς θέλομεν ονομάσει απαισιόδοξους, φρο
νούσιν ότι ή ασθένεια δεσπόζει τή; δια- 
νοία; τών κωφαλάλων έςασθενίζουσα τάς 
διανοητικά; δυνάμει; αύτών, καί περι- 
κλείουσα τδν παϊδα έντδς σκοτεινού κύκλου, 
έξ ού ούδέποτε δύναται νά έξέλθη καθ’ 
ολοκληρίαν. Κατ’ αύτούς ό κωφάλαλος έγ- 
γίζει, ουτω; εϊπειν, τά άντικείμενα μή 
δυνάμενο; νά είσδύση έν αύτοϊς, διότι 
ή ακοή είναι ή θύρα τή; άντιλήψεως’ τδ 
άκούειν είναι τδ όργανον τού άντιλαμβά- 
νεσθαΓ οί οφθαλμοί όρώσι, τδ πνεΰμα 
άντιλααβάνεται, άλλά δέν δύναται ν’ άν 
τιληφθή είμή διά τοϋ λόγου ούτινος τδ 
στάδιόν έστιν άπειρον. Αί πρώται ίδέαι 
γεννών ται εί; τδ βρέφος έν τώ αύτώ 
χοόνω καθ’ 8ν μανθάνει τάς λέξεις, ή 
δε διανοητική άνάπτυξις τού έγκεφάλου 
προχωρεί καθ’ όσον αύξάνει τδ όνοματο-

λόγιον αύτοΰ. Πρέπει ίσως νά ψελλίση την 
Ονοματοποιίαν τών νηπίων, ΐνα δυνηθή 
μετά ταΰτα νά φθάση είς τήν σύλληψιν 
τής ιδέας τοΰ θεοΰ καί την άντίληψιν 
τών φυσικών φαινομένων. Άν κωφάλαλό; 
τις ήθελεν ώς έκ θαύματος αποκτήσει τήν 
ακοήν καί επομένως τδν λόγον έν είκοσα- 
ετεϊ ήλικία, ούδέποτε ήθελε δυνηθή νά 
έννοήση άφηρημένας τινάς ιδέας. Τδ δώρον 
τοΰ λίγου άποκαθιστά τδν άνθρωπον δν 
ανθρώπινον. Ό άγιος Ιωάννης εΐπεν : « ’£>- 
"CX'!i “ -^όγος· α Έξαίροντες δε τήν 
έννοιαν τών λόγων τούτων δυνάμεΟα νά 
εϊπωμεν ότι ό λόγος είναι άρχή τοΰ παν
τός άνευ τοΰ λόγου ο φυσικός κόσμος εί
ναι συχνάκις ακατάληπτος, καί ό ηθικός 
καθίσταται απρόσιτος. Δυσκολώτατα ά- 
νυψοΰται ό κωφάλαλος ύπεράνω τής άν- 
τιλήψεως, ή δέ άφηρημένη ιδέα καί αί συ- 
νέπειαι αύτής συνηθέστατά είσιν ανέφικτοι 
αύτώ. Ή αίσθησις τής όράσεως διαβιβά
ζει αύτώ εικόνας, αύται δέ εξηγούνται 
καί σχολιάζονται διά σημείων συνθηματι
κών, γραπτών ή άπομιμουμένων, άτινα 
ούδέν άλλο έπίσης είναι ή εικόνες, καί αν 
συγχίση τάς διττάς ταύτας εικόνας, πε
ριπίπτει είς λαβύρινθον, οθεν δυσκολό
τατα δύναται νά έξέλθη. Ένταΰθα έγκει
ται τδ ριζικόν ελάττωμα όπερ έστιν ανί
ατον: εύρισκόμεθα απέναντι άσθενοΰ; δν 
φέρομεν είς άνάρρωσιν, άλλ’ ή άνάρρωσις 
αύτη θέλει είσθαι διηνεκής, διότι ούδέ
ποτε φθάνει είς εντελή ϊασιν. Ή μιμη
τική καί ή άνάγνωσις δίδουσιν αύτώ μέ
ρος τοΰ λόγου, τδ ορατόν, τδ ψηλαφητόν, 
ως εϊπειν, καί ύλικδν μέρος’ άλλά τδ με
ταφυσικόν μέρος, τδ μέρος έκεϊνο οπερ διά 
λογικών ειρμών φέρει άνευ κόπου είς τδ 
άφηρημένον καί άπόλυτον, είναι άνέφι- 
κτον αύτώ, καί δι’ αύτδν καί μόνον τδν 
λόγον διατελεϊ έν τή ταπεινή έκείνη κα
ταστήσει, ήτις καθιστά αύτδν πλάσμα υ
ποδεέστερον, άξιον οίκτου, επιδεκτικόν μι
κρής άναπτύξεως, δπερ παθολογικόν δυ
στύχημα καθείργει έν τώ σκότει, ούτι
νος ή φυσική ροπή ομοιάζει απλώς πρδς 

τήν διάνοιαν, καί δπερ άείποτε θέλει στε
νάζει έν τή καχεκτική αύτοΰ καταστά- 
σεΓ έν ολίγοι; άείποτε θέλει είσθαι όν α
νάπηρον καί άτελές.

Άπ’ εναντίας οί αισιόδοξοι, ούδόλως άρ- 
νούμενοι τήν ύπαρξιν τής άσθενείάς, φρο
νούσιν δτι είναι φαινομένη μόνον, διότι ή 
μέθοδος τοΰ Δελεπέ, βελτιωθεΐσα ύπδ δι
αφόρων, εύκόλως έξουδετερόνει τήν ένέρ- 
γειαν αύτής. Ή γραφή είναι ή γραπτή 
γλώσσα, δπως ό λόγος είναι ή λαλουμέ
νη γραφή’ τδ δέ άναγινώσκειν καί τδ άκού- 
ειν είναι τδ αύτό. Τάς γνώσεις αϊτινες είσδύ- 
ουσιν εΐς τδν έγκέφαλον διά τής άκοής δυνά
μεΟα ν’ άποκτήσωμεν διά τής όράσεως. Ή 
μόνη διαφορά είναι δτι απαιτείται περισσό
τερος χρόνος, καί διά τοΰτο ή διδασκα
λία καθίσταται βραδυτέρα, άλλ’ ή δια
νοητική άνάπτυξις τοΰ κωι 
ται νά φθάση είς τδν αύτδν 
δν καί ή τών λαλούντων καί 
τούτο δ’ έξαρτάται έκ τοΰ 
τής ύπομονής. Οί αγώνες οΰς 
λος καταβάλλει Ινα άποφύγη ■ 

τής άσθενείας του, είναι < 
άπόδειξις τής οξύτητο;

αύτοΰ. Τδ πάθος αύτοΰ 
εχον έπιρροήν έπί τών δυνά-

φαλάλου δύνα- 
βαθμδν είς 

. άκουόντων’ 
χρόνου καί 
ό κωφάλα- 

τάς συνεπβί- 
άκαταμάχη- 
τής διανοί-
ειναι τοπι-

ας
τος
«ς
κδν ούδεμίαν εχον έπιρροήν έπί τών δυνά
μεων τοΰ έγκεφάλ.ου. Βεβαίως ή παντελής 
στέρησις [ 
πολυειδώς τάς ένεργ 
καθιστά ανίκανον εί 
ας’ τδ αύτώ δμως συμβαίνει καί είς 
χωλούς, τυφλούς καί χειροχώλου;’ 
ούτοι είναι καταδεδικασμένοι είς 
ύποδεεστέραν, άλλ’ αιτία τούτου 
έλάττωμα φυσικόν’ τοιαύτη είναι καί ή 
Οέσις τών κωφαλάλων. Αρα οί κωφάλα
λοι, έκτδς τής στερήσεως τής ακοής εί
ναι ίσοι καθ’ δλα πρδς τούς άλλους αν
θρώπους’ ύπάρχουσι μεταξύ αύτών μάλ
λον ή ηττον εύφυεϊς, μάλλον ή ήττον πε
προικισμένοι ύπδ τής φύσεως, ύπάρχου- 
σιν άσθενεϊς, άδύνατοι καί καχεκτικοί’ άν 
δέ τινες ούδόλως δύνανται ν’ άναπτυχθώ
σιν, οί πλεΐστοι είσιν επιδεκτικοί πάσης

μιάς τών αισθήσεων παραλύει 
τάς ένεργείας αύτοΰ, καί τδν 

:ολλάς λειτουργί- 
' ’ τούς

καί
Οέσιν 
είναι



Ε2Α.ΙΡΕΤΤΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΙΙ ΕΔΠΑΙΔΕΥΣ1Σ. 55

α-

βίου 
συ- 

τυφοειδών, νευρικών 
καί πτώσεων, τινες 

παντελώς κωφοί’ άλλοι, δπερ

έκπαιδεύσεως, καί πολλοί μάλιστα ήδυ- 
νήθησαν ν’ άνέλθωσιν εις θέσιν επιφανή’ 
μ.εταςύ τούτων συναριθμοϋνται συγγραφείς, 
γλύπται, ζωγράφοι καί τεχνήται επιδέ
ξιοι. Έν δλίγοις, ί ασθένεια παύει τοΰ νά 
επικρατή, διότι ή διάνοια τοΰ ασθενούς
ποκαθίσταται διά τής έκπαιδεύσεως όμοια 
πρδ^τήν τών άλλων ανθρώπων, καί δύ
ναται νά έννοήση οίαςδήποτε γνώσεις, έ
κτος τών τής ακουστικής.

Καί τοι άπδ πολλοΰ συζητοϋνται αί γνώ- 
μαι αύται, ούδόλως έγγίζουσιν είς οριστι
κόν τέλος: άλλ’ ημείς φρονοΰμεν ότι δύ 
νανται νά συμβιβασθώσιν, άμα ύπαρξη 
συνεννόησις. Αί δύο αύται αντίθετοι γνώ- 
μαι συμφωνοϋσι πλέον ή όσον φαίνεται, 
άρκεΐ νά έννοήσωμεν περί ,τίνων κωφαλά
λων πρόκειται. Γενικώς πιστεύεται δτι 
πάντες οί δυστυχείς ούτοι έπαθον κατά την 
σκοτεινήν περίοδον τής κυοφορίας, η τήν 
στιγμήν αύτήν τής γεννήσεως’ τοϋθ’ δπερ 
είναι έσφαλμένον. Πολλοί αύτών ήκουσα? 
καί έλάλησαν κατά τά πρώτα τοΰ 
αύτών έτη, έγένοντο δέ κωφάλαλοι 
νεπεία εγκεφαλικών, 
πυρετών, έρυθριτίδων 
δεν είναι 
σπανιώτερον, άκούουσιν εντελώς, άλλ’ εί
ναι άφωνοι, καί δέν δύνανται νά προφέ- 
ρωσιν ούδεμίαν λέζιν, ώσεί πάσαι αί φο>- 
νητικαί αύτών χορδαί ήσαν τεθραυσμέναι. 
Έν τή περιστάσει ταύτη το νόσημα είναι 
έπιγινόμενον (accidenti'l) προσβαλδν ψυχήν 
ήνεωγμένην ήδη, καί άν έκλεισεν αύτήν 
αίφνιδίως, δέν έστέρησεν δμως αύτήν τών 
γνώσεων άς εΐχεν ήδη αποκτήσει. ΙΙρΐν ή 
στερηθώσι τής άκοής, εΐχον « εναποθη
κεύσει » ιδέας τινάς, ών το έμβρυον, ά- 
ναπτυχθέν ύπδ τής ηλικίας καί τής έκπαι- 
δεύσεως δίδει αύτοΐς διανοητικήν τινα 
κατάστασιν, ήτις τους καθιστφ ίσους προς 
τούς κοινούς τών λοιπών ανθρώπων’ 
μία πνευματική θεωρία 
—’—’■ καί κατορθοΰσι

αύτοϊς διανοητικήν 
I?

οϋύ'ε- 
’ ί είναι ανέφικτος 

αύτοΐς, και κατορθοΰσι νά θραύσωσι τά 
συγκρατοΰντα αύτούς δζσμά. Οί τοιοΰτοι 
διεγείρουσι μεγάλως τήν συμπάθειαν’ εΐ-

ναι τωόντι συγκινητικά) τατον νά βλέπη τις 
τούς μόχθους ους καταβάλλουσιν, ΐνα ά~ 
ποκτήσωσιν, άπέναντι μυρίων πρόσκομμά-: 
των, τδν βαθμόν τής διανοίας καί τών γνώ
σεων, άς συναισθάνονται οτι δικαιούνται 
νά εχωσιν’ καί όντως πιστεύομεν δτι είναι 
ικανοί νά φθάσωσιν όπου ή διάνοια, ή σκέ- 
ψις καί ή δρασις δύνανται νά φέρωσι τον 
άνθρωπον.

Δέν φρονοΰμεν δμως το αύτό καί περί 
τών έκ γενετής κωφαλάλων, ών τδ άκου- 
στικδν νεΰρον ούδέποτε έφερεν ήχον είς τδν 
έγκέφαλον. Ο! τοιοΰτοι φαίνονται μακρό- 
Οεν, ή δύσμορφος αύτών κεφαλή, τδ πε- 
πιεσμένον μέτωπον καί ή σιαγών, τά υ
περβαλλόντως έζέχοντα ώτα αύτών, τά 
νευρικά σπάσματα άτινα πολλοί δέν δύ
νανται νά μετριάσωσι, ταϋτα πάντα δει- 
κνύουσιν δτι ή ζωότης έπικρατεΐ έν αύτοΐς" 
έλαττοΰται μέν ύπδ τής έκπαιδεύσεως, άλ
λά δέν εξαλείφεται, έκδηλουμένη ύπδ τών- 
άσκόπων κινήσεων καί τών παραφορών, 
αίτινες φαίνονται προερχόμενα', ύπδ άκα- 
τασχέτου ώθήσεως. Έκ τής διττής ήμών 
καταγωγής οί δυστυχείς ούτοι παΐδες δι- 
εφύλαξαν μάλλον τήν γηΐνην’ ή θεία πνοή 
άσθενώς έπνευσεν έπ’ αύτούς. Είναι γνω
στόν όπόσας άπκντώμεν Ομοιότητας με
ταξύ τοΰ άνθρωπίνου προσώπου καί τής 
κεφαλής ζώων τινών’ η οδυνηρά αΰτη δ- 
μοιότης άναφαίνεται έτι παραδοξοτέρα 
παρά τοΐς έκ γενετής κωφαλάλοις, ών πολ
λοί έχουσι πρόσωπα λαγωοΰ, πιθήκου, 
ταύρου. Ένίοτε ένεκα τής καμπύλης αύ
τών ρινδς, τών μεγάλων στρογγύλων οφθαλ
μών των καί τών άποτόμων κινήσεων τής 
κεφαλής των, ήτις φαίνεται στρεφομένη, 
ώς περί στρόφιγγα, περί τούς σπονδύλους 
τοϋ βραχέως λαιμού των, όμοιάζουσι πρδς 
ύπερμεγέθεις αίγωλιούς, καί τότε δέν υ
πάρχει άπλή κώφωσις παρ’ αύτοΐς, άλλ’ 
ώς φρονοΰυ.εν, βλάβη τών διανοητικών δυ
νάμεων’ δέν είναι απλώς άνάπηροι, άλλά 
καί άσθενεΐς’ ή δέ διάνοια αύτών, ούσα 
άτελής, ώσπερ αί αισθήσεις των, δμοιάζει 
μάλλον πρδς τήν φυσικήν ροπήν τών ζώ-

ων. Χάριν αύτών καταβάλλουσι διπλά
σιους μόχθους, άλλ’ εις μάτην, διότι τδ 
παρεμβαλλόμενου πρόσκομμα δέν είναι ή- 
τι είσί κωφάλαλοι’ καί άν ήδύναντο ν’ ά- 
ποκτήσωσι τήν ακοήν καί τήν λαλιάν, ο- 
Οελεν είσθαι καί πάλιν άδύνατον αύτοΐς 
νά λάβωσιν άνάπτυξιν τινα, ής είναι ανε
πίδεκτοι ένεκα τής έλαττωματικής αύτών 
κατασκευής’ τδ έλάττωμα τοΰ κωφαλά
λου έν τοιαύτη περιπτώσει δέν είναι αιτία 
άλλ’ άποτέλεσμα, ή δέ παραλυσία τοΰ α
κουστικού νεύρου προέρχεται έκ τής κα
χεξίας τοΰ έγκεφάλου. ’Αλλ’ άρά γε θέλου- 
σί ποτέ φθάσει τήν διανοητικήν άνάπτυ- 
ξιν τών άλλων άνθρώπων ; τοΰτο είναι άμ- 
φίβολον’ άπ’ έναντίας φρονοΰμεν ότι θέ- 
λουσιν ΐστασθαι έσαεί έπί τών πρόθυρων 
τής άνθρωπότητος. Πάντες βεβαίως δέν 
είναι τοιοΰτοι’ ύπάρχουσιν έν αύτοΐς έξαι- 
ρέσεις, άς δέν εΐναι δίκαιον νά παραλείύω-
μεν.

'Οσάκις λοιπόν εύρισκόμεθα άπέναντι 
τών μέν ή τών δέ, ποικίλλουσιν αί περί αύ
τών έντυπώσεις ήμών, καί άλληλοδιαδόχως 
κλίνομεν πρδς τήν γνώμην τών άπαισιοδό- 
ξων ή τήυ τώυ αίσιοδόξων.

Ο ευ τώ σχολείω βίος αύτών κανονί
ζεται ώσπερ εν τοΐς στρατώσΓ τήν πρωίαν 
εγείρονται τήν 5 4)2, καί κατακλίνονται 
τήν 9ην εσπερινήν ώραν’ αί δέ ώραι τής 
ήμέρας διανέμονται στερεοτύπως είς τήν 
προσευχήν, τήν μελέτην, τά γεύματα, τήν 
άνάπαυσιν καί τήν έκμάθησιν τών τεχνών’ 
πάντα δέ τά σημεία τής αλλαγής τών 
ωρών δίδονται διά τυμπανοκρουσίας. ’ίσως 
φανή παράδοξον, καί όμως ούδέν φυσικώ- 
τερον τούτου’ ό κωφάλαλος δέν ακούει μέν 
τδν ήχον, άλλ’ αισθάνεται τάς δονήσεις, 
ας ή έπί τοΰ όνείου δέρματος κροϋσις τών 
ράβδων μεταδίδει είς τά πέριξ στρώματα 
τοΰ άέρος’ ή αισθησις αΰτη παράγεται είς 
τδ έπιγάστριον, καί έτι συνηθέστερον είς 
τήν παλάμην τών χειρών ή τδ πέλμα 
των ποδών. Υπάρχει νόμος φυσιολογικός 
καθ δν τά νευρικά κέντρα μεταδίδουσι τήν 
αισθησιν εις τά άκρα’ άν κτυπήσωμεν, λό

γου χάριν, τδν άγκώνα ήμών, αίσθανόμεθα 
πάραυτα μυρμηκίασιν είς τήν άκραν τοΰ 
μικρού δακτύλου 'Η δόνησις άρα ήν αι
σθάνονται, εΐναι άρκούντως ισχυρά ώστε 
εγείρει αύτούς δταν κοιμώνται. Τήν ώραν 
τοΰ μαθήματος, δταν οί μαθηταί δέν προ- 
σέχωσι καί δέν βλέπωσι τδν διδάσκαλον, 
κινοϋσι σφοδρώς τράπεζαν, ή δέ ατμοσφαι
ρική δόνησις άρκεΐ ν’ άνακαλέση τήν προ
σοχήν αύτών.

'II έν τώ σχολείω διαμονή ορίζεται 
ύπδ τοϋ κανονισμού είς επτά έτη, άλλ’ 
ουδέποτε άρνοϋνται,καί μάλις-α είς επιμελή 
μαθητήν, ενός έτους παράτασιν. Ίΐ άρμο- 
διωτέρα ήλικία πρδς έναρξιν τής επιμόχθου 
ταύτης άνατροφής εΐναι τδ δέκατον έτος: δ
ταν ό παϊς ηναι νεώτερος, όλίγιστα έννοεΐ, 
καί γίνεται πρόσκομμα εις τούς συμμαθητάς 
του, δταν δέ ήναι πρεσβύτερος, έχει κακάς 
άρχάς, ή μάλλον κακάς έξεις χειρολογίας, 
άς άκουσίως μεταχειρίζεται άντί τής διδα- 
σκομένης σκοπίμου μιμητικής. 11 έκπαίδευ- 
σις γίνεται βραδυτάτη’ μόλις μετά τέσσαρα 
έτη άρχεται ή έξήγησις τοϋ μετρητικού συ
στήματος, επτά δ’ έτη άπαιτοϋνται ΐνα 
φθάσωσιν είς τά γυμνάσματα περί τών τό
πων τής συνδιαλέξεως καί τής άλληλογρα- 
φίας. Όλον τδ πρώτον έτος άφιεροϋται είς 
τήν διδασκαλίαν τών τύπων τοΰ ένεστώτος, 
τοϋ παρωχημένου, τοΰ μέλλοντος καί είς τδ 
άριθμεΐν μέχρι τών χιλίων. Μία ώρα πολ
λάκις άρκεΐ, ΐνα καταστήση τις καταληπτόν 
είς τούς λοιπούς παΐδας δι’ δ,τι άπαιτοϋν- 
ται μήνες ολόκληροι, δταν άποτείνεται πρδς 
κωφάλαλον. Οί πλεΐστοι τών δυστυχών 
τούτων προσέρχονται είς τήν σχολήν είς 
χειριστήν ύγειεινήν κατάστασιν’ συνήθως 
άνήκοντες είς πτωχάς οικογένειας, πάσχου- 
σιν έκ παιδικής ηλικίας, είναι άνεμικοί, χει- 
ραδικοί (scrofultux'j, ρευματικοί (rliuma- 
tisans)f καί φαίνονται διατεθειμένοι πρδς 
πάθησιν τών πνευστικών δργάνων καί τοϋ 
έγκεφάλου (4).

(4) Στατιστική τις τού 4832 υπολογίζει ΐνα 
κωφάλαλον έπί 40 προσβαλλόμενου ύπό παρα
φροσύνης.
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'Ο έν τώ σχολείο» τακτικός βίος, τά είς 
το ύπαιθρον γυμνάσματα καί ή καθαρά τρο
φή άποδίδουσιν αύτοΐς τήν υγείαν, εξωτε
ρικός τούλάχιστον.

Αί μέθοδοι τής διδασκαλίας τοϋ άββά Δε
λεπέ καί τοϋ Σικάρδου έτροποποιήθησαν 
καί έβελτιώθησαν άλληλοδιαδόχως, μάλι
στα δε ύπδ τοϋ Βεβιάν, όρμηθέντος έκ τής 
επομένης άρχής: ή είς τους κωφαλάλους δι
δόμενη έκπαίδευσις δέον νά vsvvy έν αύ
τοΐς τάς περιστάσεις τάς συναδούσας πρδς 
τήν ιδέαν ήν θέλομεν νά έντυπώσωμεν ή 
νά όρίσωμεν είς τδν μαθητήν. Ό είς τδ σχο
λείου προσερχόμενος παΐς ούδέν γινώσκει, 
ούδ’ έδιδάχθη ν’ άναγινώσκη ή νά γράφγ,’ 
έν δέ τή οικογένεια του έκάλουν αύτόν ώ- 
θοϋντές τον διά τοϋ δακτύλου. Ή πρώτη 
λοιπδν πράξις είναι νά διδάξωσιν αυτόν 
πώς Ονομάζεται. "Αμα είσαχθή είς τήν τά
ξιν, έν ή τά τρία μέρη τών τοίχων καλύ
πτονται ύπδ υπερμεγέθων μαυροπινάκων, 
φέρουσιν αύτδν ένώπιον πίνακας έφ’ ού 
γράφουσι τδ όνομά του διά χαρακτήρων 
εύληπτων, έπειτα δέ δίδουσιν αύτώ νά 
έννοήση διά τής μιμητικής οτι τδ σημεΐον 
τοΰτο ανήκει ειδικός είς αύτόν, καί πρέ
πει νά τδ θεωρή ίδιον έαυτοΰ, και νά πα
ρουσιάζεται όσάκις βλέπει αύτδ γραφό- 
μενον έπί τοϋ πίνακος. Αύτη εΐναι ή πρώ
τη πραξις, τδ σχολικόν βάπτισμα τοϋ κω
φαλάλου. Τδ όνομα τοΰτο εΐναι τδ έπίση- 
μον, ώς ειπεΐν, όνομα αύτοϋ’ μεταξύ των 
δμως οί παϊδες μεταχειρίζονται σημεία 
έμφαίνοντα πάντοτε φυσικά έλαττώματα, 
οίον έλλειψιν όδόντος, έπόδοντα, ούλήν, 
χωλότητα, παραμόρφωσιν τοϋ προσώπου 
ή τίνος μελών. Άφοΰ δοθή τδ όνομα είς 
τδν κωφάλαλον, προβαίνουσιν είς τήν έκ- 
παίδευσιν αύτοϋ, διδάσκοντες αύτδν συνά
μα ν’ άναγινώσκη, νά γρικφ-ij καί νά μετα
χειρίζεται τήν μιμητικήν καί τήν δακτυ
λολογίαν. Άρχίζουσιν έκ ποοτάσεως ά- 
πλουστάτης, τδ πρώτον έν τή προστακτι
κή ; π. χ. γράφουσιν έπί τοΰ πίνακος, πή- 

<fa‘ άφεϋ ό παΐς παρατηρήση καλώς καί 
xottafiij, ώς λέγοουσιν, έκ τής ενώπιον του 
είκόνος ήτις ούδεμίαν έχει είσέτι δι’ αύ
τόν σημασίαν, δ διδάσκαλος κάμνει έν 
πήδημα, δι’ ού εξηγεί είς τδν μαθητήν 
τήν μεταξύ τής λέξεως καί τής πράξεως 
συμφωνίαν, έπειτα δέ διά τής δακτυλο
λογίας υπαγορεύει τήν λέξιν δεικνύων αύ
τώ τά γράμματα Sv πρδς Sv, π, η, if, α' 
σπογγίζει ακολούθως τδν πίνακα, δίδει 
τήν κιμωύ.ίαν είς τδν παΐδα, δστις γράφει 
τήν είχόΐα ήν είδε, καί πηδ? καί αυτός, 
δεικνύων ούτως οτι έννόησε. Τοιαύτη είναι 
ή αρχή τής διδασκαλίας τών κωφαλάλων’ 
προχωρεί μέν βραδέως, άλλά μετά βε
βαιότητας, καί φέρει έξαιοέτους καρπούς, 
διεγείρουσα τάς λανΟανούσας ιδέας, καί 
γεννώσα τάς ούχ-έτι έν αύτοΐς ύπαρχούσας.

’Εν γένει δ κωφάλαλος μανθάνει ν’ ά- 
νάγινώσκή καί νά γράφη σχεδόν ταυτο- 
χρόνως. Βλέπει λέξιν τινά, παρατηρεί αύ
τήν μετά προσοχής, καί τήν γράφει : τού
το ο’ εξηγείται, διότι ή λέξις είναι δι’ 
αύτδν είκών έχουσα σημασίαν έντελή, α
πόλυτον. Τά λογοπαίγνια είναι άγνω
στα είς αύτδν άγνοοϋντα τήν δμοιότητα 
τών ήχων’ θύςια, καί θήζ>α χοίρος και χυ/- 
ρος, λέξεις αίτινες είς τά ώτα ήμών φέ- 
ρουσι τδν άύτδν ήχον, καί έχουσι διάφο
ρον σημασίαν φαινομένην έκ τής φράσεως 
ολοκλήρου εΐναι δι’ αύτδν δλως άσχετα 
αντικείμενα. Δι’ 8 είναι σπανιώτατον οί 
κωφάλαλοι νά κάμωσιν ορθογραφικόν λά
θος, δπερ είναι ιδίως φωνητικόν λάθος. 
Αγνοοϋσι τήν απόλυτον καί σχετικήν ά- 
ςίαν τών γραμμάτων, ών ό ήχος μεταβάλ
λεται, όταν ήναι μόνα ή συνηνωμένα μετ’ 
άλλων : αν δ’ ήθελεν έξηγήσει τις αύτοΐς 
έπί τοϋ πίνακος δτι τδ α καί ι συνενού- 
μενα ποιοϋσι τδν ήχον «, δέν ήθελον τδ 
πιστεύσει καί ήθελον γελάσει. "Οταν λέ
ξις τις δέν ήναι γεγραμμένη ορθογραφι
κός, ούδόλως δύνανται νά τήν έννοήσωσιν. 
"Ενεκα τούτου άναγκάζεται ή διεύθυνσις 
τής σχολής νά όρθογραφη τάς συνήθως ά- 
νωρθογραφημένας έπιστολάς αίτινες άπο-

στέλλονται παρά τών οικογενειών των, 
άλλως είναι αδύνατον αύτοΐς νά τάς έννο- 
ήσωσιν.

Ή γλώσσα ήν προτιμώσι νά μεταχει- 
ρίζωνται μεταξύ των, καί ήτις εΐναι τωόν
τι δι’ αύτούς Οαυμάσ.ον μέσον συγκοι
νωνίας καί έκπαιδεύσεως, εΐναι ή μιμητι
κή, έχουσα ανεκτίμητο·? υπεροχήν έπί τής 
δακτυλολογίας, τδ τής μεγάλης ταχύτη
τος. Οσον καί άν ήναι μεγάλη ή ένεργη- 
τικότης καί έπιδεξιότης τών δακτύλων, 
ένεργοΰσι βραδέως. Άναφέρομεν ώς παρά
δειγμα τάς λέξεις καί γυ>·ή' μιμη
τική εκφράζει αύτάς δι’ ενός σημείου’ φέ- 
ροντες τήν χεΐοα μέχρι τοϋ μετώπου, ώς 
διά νά λάβωσι τδν πίλον καί χαιρετήσω- 
σιν, έκφράζουσι τδν <fr<Jpa’ τήν χυκαΐχα 
έννοοϋσι φέροντες τδν άντίχειρα μεταξύ 
τοϋ ώτδς καί τοϋ μήλου τών παρειών (δ
περ έστιν ένδειξις τοϋ δέματος τοϋ γυναι
κείου πίλου). Ή μιμητική δύναται έπίσης 
μέ πρώτον σημεΐον νά έξηγήσ-ρ περί τίνος 
πρόκειται, ένώ ή δακτυλολογία αφήνει τήν 
προσοχήν είς αμφιβολίαν, καί πρέπει νά 
παρέλθν) αρκετός χρόνος, ίνα έννοήσοιμεν 
άν πρόκηται περί πιλοποιοϋ ή πίλου. Έν 
τή μιμητική έκ τοϋ γνωστού προχωροϋ- 
σιν είς τδ άγνωστον, έκφράζοντες πρώτον 
τήν πράξιν, ΐνα έφελκύσωσι τήν προσοχήν 
έπ’ αύτής. Καί δμως, καίτοι ή μιμητική 
παρέχει μεγίστην ευκολίαν, ή δέ δακτυλο
λογία μαθηματικήν ακρίβειαν, οί δυστυ
χείς ούτοι παϊδες περιπίπτουσιν είς συγ- 
χίσεις λέξεων πολύ συχνότερον ή οί λα- 
λοϋντες καί άκούοντες μαθηταί. Ωφέλι
μος άσκησις είς αύτούς είναι τδ νά έκτε- 
λή τις ένώπιον αύτόν διαφόρους πράξεις 
περιεσκεμμέιας, τάς οποίας νά γράφωσιν 
αυτοί έπί τοϋ πίνακος. Ποιήσας ένώπιον 
αύτών διαφόρους κινήσεις, καί ζητήσας νά 
τας γράψωσιν έπί τοϋ πίνακος, έλαβον παρ’ 
αυτών τήν παράδοξον ταύτην άπάντησιν’ 
* κατ’ άρχάς έβγάλετε τδ ώρολόγιόν σας, 
ακολούθως παρετηρήσατε τδ ώρολόγιόν 
τας, τέλος έβάλετε πάλιν τδ ώρολόγιόν 
σας εις τό>- νπενύύτητ τοϋ ϋυ.Ιαχΐου σας' » 

(ΟΜΗΡΟΣ Φϊ\. Α’-)

Έξήλειψα άποτόμως τήν φράσιν ταύτην, 
ίνα δείξω αύτοΐς δτι δέν ήτο δρθή, καί 
τούς ήρώτησα τί έπρηξα’ εις άπάντησιν 
ό μαθητής έγραψεν έπί τοϋ πίνακος. « Έ- 
σπογγίσατε τδν σπόγγοι <Ιιά τοΰ πΐ χα
ζός. » Οί κωφάλαλοι λέγουσιν δτι έκαθά- 
ρισαν τ-ήν ψήκτραν μέ τδ ένδυμά, ότι έφα- 
γον τδ κοχλιάριο·? μέ τδν ζωμόν, καί αί 
φράσεις αύται ούδόλως φαίνονται παράδο
ξοι αύτοΐς.

Μετά προσοχής παρατηρών τις αύτούς 
* διαλεγομένους » μεταξύ των, εύκόλως 
διακρίνει σημεΐά τινα συχνάκις έπαναλαμ- 
βανόμενα, άτινα άντιστοιχοϋσι πρδς τάς 
έκφράσεις έκείνας άς ήμεΐς έκ προτιμήσεως 
μεταχειριζόμεθα’ ώσπερ ήμεΐς, μεταχει
ρίζονται καί αύτοί φράσεις ιδίας, τύπους 
κοινούς, παραδοξολογίας. Άναλόγως τοϋ 
χαρακτήρος αύτών, αί χειρονομ.ίαι είναι 
περιπαθείς, ζωηραί, ασθενείς, κομψαί ή α
γροίκοι. Μεταχειρίζονται, φωνάς, — χει
ρονομίας — υψιτόνους ή βαρυτόνους. Σπα- 
νίως θέλοντες νά δείξωσιν αντικείμε
νό·? τι, μεταχειρίζονται τδν λ.ιχανόν’ 
δεικνύουσι δέ, ή μάλλον, παριστώσιν αυ
τό δι’ δλης τής χειρός, έχοντες τήν 
παλάμην έστραμμένην πρδς τά άνω. Ό 
τρόπος καθ’ δν χαιρετώσιν εΐναι όλίγον θε
ατρικός, τδ σώμα αύτών μένει σχεδόν 
ακίνητον, ένώ δ δεξιός βραχίων περιγρά
φει μετ’ έμφάσεως έκ τών άνω πρδς τά 
κάτω σχήμα τεταρτοκυκλίου. Αί τής δα
κτυλολογίας υπαγορεύσεις δέν έπιτυγχά- 
νουσι πάντοτε. Άν δ διδάσκαλος δέν έξη- 
γηση πρώτον είς τδν παΐδα τδ περί ού δ 
λόγος άντικείμενον, άν σπεύδων δέν άφή- 
ντ. διαλείμματα μεταξύ τών λέξεων, άν έκ 
τής ταχύτητος τά γράμματα δέν γείνω- 
σιν εύκρινή, δ μαθητής περιπίπτει είς σύγ- 
χισιν, καταβάλλει μεγάλας προσπάθειας 
ίνα παρακολουθήσω διά τών δμμάτων τά 
γράμματα, άλλά μή έχων τδν άπαιτού- 
μενον χρόνον νά έννοήση τήν μεταξύ αύτών 
σχέσιν, υποπίπτει είς λάθη, άτινα συνήθως 
ούδεμίαν έχουσιν έννοιαν’ άλλ’ όταν με- 
ταχειρίζωνται τήν μιμητικήν, ήτις εΐναι 

8.
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ή φυσική αυτών γλώσσα, καί τήν δποίαν 
ίν τή καχεκτική αυτών καταστάσει άνα- 
πτύσσουσι προσφυέστατα, ούδόλως συγ- 
χίζονται, καί μάλιστα δεικνύουσι πολλήν 
αγχίνοιαν. Ειδον αύτούς «απαγγέλλον
τας » μύθους παριστώντας τήν ΆΑώ.-τεχα 
καί Tor ΐόραχα, τόχ Τράγον χαΐ τήν 
’Λ.Ιώπεχα κτλ. Αί χειρονομίαι αύτών εΐχον 
ποικίλας εντάσεις, ώς ή φωνή' ή πανουρ
γία τής αλώπεκος, ή κενοδοξία τοϋ κόρα- 
κος, ή εύήθεια τοϋ τράγου, τά πάντα πα- 
ριστώντο διά λεπτοτάτων ένίοτε χρωμά
των. Ταϋτα βεβαίως εΐναι αποτελέσματα 
τής μελέτης, διότι μανθάνει τις νά μιμή- 
ται, ώς μανθάνει ν’ άπαγγέλλη : ούχ ήτ
τον δμως μεγίστην ένεποίησέ μοι έντύπω- 
σιν ή ακρίβεια μεθ’ ής παρίστων διά τής 
μιμητικής έν όλη τή λεπτομερεία αύτοϋ 
μικρόν δράμα έχον δύο μόνον πρόσωπα.

Τά γυμνάσματα έπι τής γλώσσης άτι
να τοΐς έπιβάλλουσιν, ΐνα διδάξωσιν αύτούς 
νά έκφράζωσι τάς ιδέας των, νά διηγώνται 
συμβάν τι, η νά γράφωσιν έπιστολήν, κι- 
νοϋσι μεγάλως τδ ένδιαφέρον, ώς άπο- 
δεικνύοντα πόσον ή ψυχή τών πλείστων 
έκ τών δυστυχών τούτων εΐναι στείρα καί 
άγονος' δυσκόλως δύναται νά φαντασθή 
τις τοιαύτην στείρωσιν. Ειδον πολλάς « συν
θέσεις » αύτών, έν αΐς ούδεμία υπάρχει 
σύνθεσις, ουδέ δύναται τις ν’ άπαντήση 
καί μεταξύ τών άμαθεστέρων δικαστών 
ξηρότερον αυτών έγγραφον’ εΐναι διηγή
σεις περιπάτων, περιηγήσεων η συμβάν
των μιάς ήμέρας' ούδέν άλ.λο ύπάρχει έν 
αύτοΐς η ή χρονολογία, ή ώρα και τδ συμ
βάν, είς δέ καί μόνος χρόνος τών ρημάτων, 
ό αόριστος’ ήγίρθημεν, ΐζή.ΙθομεΓ, ε.ταί- 
F.a/itr, ίγευματίσαμεν, xaxtx.UOtyur. Τρία 
επιρρήματα έπαναλαμβάνονται συνεχώς: 
χατ άρχάς, άχο.Ιοϋθως, ini τέ.Ιους. Είς 
μάττ,ν αναζητεί τις έντύπωσιν, αίσθημα 
οίονδήποτε, σκέψιν, ιδέαν, τδν έλάχιστον 
διανοητικόν σπινθήρα. Εις μίαν μόνην τών 
συνθέσεων τούτων ευρον τήν φράσιν ταύ
την : ύ χαιρύς /φαϊχετο εννοϊχός. Τοΰτο 
εΐναι βεβαίως δλως άσήμαντον, καί δμως 

έμποιεΐ αισθησιν ένεκα τής μονοτονίας τοΰ 
όλου.

Άλλ’ οί κωφάλ.αλοι έχοντες όλίγην ψυ
χικήν φαντασίαν, εΐναι δμως πεπροικισμέ- 
νοι διά μυώδους, ούτως είπεΐν, φαντασί
ας, ήτις παρά τοΐς πλείστοις δεσπόζει 
τοϋ διοργανισμοϋ αύτών. Δέν ύπάρχει σω
ματική άσκησις, ούδ’ έργον ρώμης η εύ- 
χειρίας, δπερ δέν έφευρίσκουσιν, ΐνα εύχα- 
ριστήσωσι τήν άνάγκην ταύτην. Ή μεγα- 
λειτέρα αμοιβή ήν δύναται ό διδάσκαλος 
νά παραχωρήση είς κωφάλαλον εΐναι τδ 
νά έπιτρέψη αύτώ ν’ άπέλθη είς τήν γυ
μναστικήν. Τά δυστυχή ταϋτα όντα αι
σθάνονται έκ τών ασκήσεων ήδονήν σωττ,- 
ριώδη καταπραύνουσαν καί ένδυναμοϋσαν 
αύτούς. Τήν αύτήν αισθάνονται εύχαρίστησιν 
και εύεξίαν, δ ταν κολυμβώσιν.

Ό σκοπδς τών σχολείων τών κωφαλά- 
λων δέν εΐναι τδ νά λαμβάνωσιν απλήν 
θεωρητικήν άνάπτυξιν. Βεβαίως δέν εΐναι 
μικρόν τδ νά προσφέρωσιν αύτοΐς, διά τής 
διδασκαλίας τής γραφής καί τής άναγνώ- 
σεως, τά μέσα τής μετά τών άλλων άν
θρώπων συγκοινωνίας- άλλά τοΰτο μόνον 
δέν άρκεΐ* δι’ ? προσπαθοϋσι νά διδάξω- 
σιν αύτούς έπάγγελμα, έξ ού βραδύτερον 
νά πορίζωνται τά πρδς τδ ζήν. Μετά τε
τραετή μαθητείαν, δτε δ παϊς αρχίζει νά 
διασπά τδν σιδηροϋν φραγμόν τής διάνοι
ας του, έξετάζουσι τάς κλίσεις του, έρω- 
τώσιν αύτδν οποίον στάδιον θέλει νά έγ- 
κολπωθή, συμβουλεύονται τήν οίκογένειάν 
του, καί είσάγουσιν αύτδν είς έργοστάσι- 
ον, ώστε διέρχεται τάς ώρας του σπουδά- 
ζων συνάμα καί είς τήν τέχνην καταγι- 
νόμενος. Είς τήν έκλογήν τής τέχνης δέν 
ύπάρχει μεγάλη δυσκολία, διότι περιορί
ζεται είς τά έπόμ,ενα επτά έπαγγέλματα* 
κηπουρικήν, ύποδηματοποιίαν, λεπτουρ
γικήν, λιθογραφίαν, τορνευτικήν, βιβλιοδε- 
τικήν καί ξυλογλυπτικήν. Οί κωφάλαλοι 
άσχολοϋνται μετ’ έπιμελείας είς τδ έργον 

των, καί πάν δ,τι κατασκευάζουσι, τδ κα
τασκευάζουσι κατά μίμησιν. 'Εργάζονται 
ενώπιον αύτών, ούτοι δέ προσπαθοϋσι ν’ 
άπομιμηθώσι τήν έργασίαν τών άλλων, 
καί ένίοτε έπιτυγχάνουσιν άρκούντως, είς 
τινας μάλιστα τέχνας, ώς τήν λιθογραφί
αν καί τήν ξυλογλυπτικήν γίνονται αρ
κετά καλοί τεχνήται.

Πρδ τεσσαράκοντα ετών ήθέλτ,σάν τινες 
διά τής έναρθρώσεως νά διδάξωσι τούς κω
φαλάλους νά λαλώσιν, ή μάλλον, νά προ- 
φέρωσι λέξεις άναγινώσκοντες αύτάς έπί 
τών χειλέων τοϋ διδασκάλου. Τοΰτο «ομοί
αζε πρδς έργον θαυματοποιού σκοπούν νά 
κινήσφ τδν θαυμασμόν τών άπλοϊκών αν
θρώπων, διότι, ϊνα έννοήση τις τδν λόγον, 
δέν άρκεΐ μόνον νά τδν ίδη,άλλά πρέπει καί 
νά τδν άκούση’οΰτω δέ έσχη,μάτισαν ανθρω
πίνους ψιττακούς, προφέροντας ύψηλάς φρά
σεις περί τοϋ θεού καί της ψυχής, άλλ’ 
άπήγγελλον αύτάς έκ στήθους ούδέν έν- 
νοοϋντες. Ό άββάς Δελεπέ έγραφε πρδς 
τδν άββάν Σικάρδον : <· -Μή «πατάσαι, φίλ- 
τατε, δτι θέλεις δυνηθή νά κάμης τδν κω- 
φάλαλον νά γράφρ αυτομάτως, πάντοτε θέ
λει γράφει έκ μνήμης. » Ή γνώμη αΰτη ά- 
ληθεύει έτι μάλλον διά τδν λόγον.

Ή πρδς τήν ένάρθρωσιν μανία τινών έφ- 
θασε μέχρι σκληρόττ,τος. Ό δυστυχής παϊς 
ί καταδικαζόμενος νά παρακολουθή τάς 
χειλικάς κινήσεις, αίτινες ούδέν άλλο εΐναι , 
η τδ έξωτερικδν σχήμα τοϋ λόγου, έπα- 
νήρχετο άκουσίως είς τήν φυσικήν αύτοϋ 
γλώσσαν, τήν γλώσσαν ήτις γενναται συ
νάμα μετά τοϋ πάθους του, τήν μιμητι
κήν, διότι, πριν ή δοκιμάση νά προφέρη 
ένάρθρως, παρίστα διά τών εΰλήπτων αύ
τώ χειρονομιών τάς λέξεις, άς έβλεπε προ- 
φερομένας. Τότε έπέβαλλον αύτώ άληθώς 
βάρβαρον μαρτύρων* έδενον τούς πόδας αύ- 
~οϋ, έδενον καί τάς χεΐράς του πρδς τά δ- 
πίσω, οΰτω δέ άηδίαζον αύτδν έκ της μαρ
τυρικής ταύτης μεθόδου. Τινές τών κωφα- 
λάλων λαλοϋσιν, άν καί έχουσιν άντιπάθει- 
«ν είς τδν λ.όγον, προτιμώντες άείποτε 
τάς χειρονομίας καί τήν γραφήν, άλλ’ ού

δέν όδυνηρότερον ή νά τούς άκούφ τις : έ- 
ρωτών τις αύτούς βλέπει πόσους άγώνας 
καταβάλλουσιν άποκρινόμενοι, ΐνα παρα- 
στήσωσι τήν μιμητικήν τών χειρών διά 
τής μιμητικής τών χειλέων, διότι δι’ αυ
τούς ό λόγος ούδέν άλλο εΐναι ή μιμητι
κή τών χειλέων, έπειδή δέν άκούου σι τδν 
παραγόμενον ήχον. Τινές διά τής υπομο
νής καί τών πολλών μόχθων κατορθοΰσι 
ν’ άπαγγέλλωσι μύθον* άλλά δέν λαλ.οϋ- 
σιν αύτοί’ λ.αλεϊ έν αύτοΐς έτερόν τι αύτό— 
ματον, λαρυγγώδες, βραγχώδες καί τρα
χύ, ουτινος δέν έχουσι συνείδήσιν. Όμοι— 
άζουσι πρδς άψυχον μηχανήν λαλοϋσαν. 
Ίΐ ένάρθρωσις δύναται μόνον νά χρησιμεύ
σω ώς συμπλήρωμα τής άνατροφής τών- 
κωφαλάλιον έκείνων δι’ ούς ή φωνή δέν 
είναι μυστήριον άκατάληπτον. Ούτοι ίσως 
είς όλίγας τινάς περιστάσεις λάβωσι βο
ήθειαν τινα έκ τής έναρθρώσεως : άλλά τδ 
νά θέλωσι νά διδάξωσι τούς κωφαλάλους 
νά λαλ.ώσιν είναι τδ αΰτδ ώς νά διδάσκωσι 
τούς τυφλούς τήν ζωγραφικήν.

Πολλοί ίσχυρίσθησαν ότι ή αφή άρκεΐ είς 
τούς κωφαλάλους ΐνα μάθωσι νά λ.αλώ- 
σι' τούτο εΐναι ύπερβολ.ή. Ή αφή δύνα
ται βεβαίως ν’ αντικαταστήσει τήν ακοήν* 
θέτουσι τήν χεΐρα πρδ τού στόματος τοϋ 
λαλούντος, άριθμούσι τάς ύφ’ έκάστη,ς λέ- 
ξεως καί συλλαβής παραγομένας δονήσεις, 
έπαναλαμβάνουσιν ακριβώς τάς παρατη" 
ρηθείσας δονήσεις, καί οΰτω λαλ.ούσιν. Είς 
τήν μέθοδον δμως ταύτην, ήν είς μάττ,ν 
έδοκίμασαν νά είσαγάγωσιν, ίχει μεγάλη* 
έπιρροήν τ, θερμοκρασία, καί δέν δύναται. 
νά έφαρμοσθή ή τδ έαρ καί τδ φθινόπωρον^ 

(Έκ τής Γαλλ.ικής δπδ Π. Π.)
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Άντιβασιλεύς τής υφηλίου ό μαργαρίτης, 
είναι δ εύγενέστερος τής θαλάσσης καρπός, 
δπως μονάρχης τοϋ κόσμου ό άδάμας, εϊναι 
τής ξηράς τδ πολυτελέστερον άνθος. ’'Ενδον 
διαφόρων δστράκων, ιδίως δμως μυάκων 
και ός-ρειδίων, γεννώμενος,περιβάλλεται δύο, 
τρεις καί πλειοτέρας πολλάκις λευκοειδεϊς 
καί κιτρινωπά; επιδερμίδας, άναλόγως τών 
θέσεων τάς οποίας, έν τώ αύτώ πάντοτε 
μένων δστράκω, άλλάσσει’ άν τουναντίον έν 
τή ιδία μείνγ, θέσει άπ’ άρχής μέχρι τέλους 
τής έν τώ δεσμωτήρια» έκείνω ζωής αυτού, 
φέρει, πλήν τού πυρήνος πάντοτε, καί μίαν 
μόνην επιδερμίδα ή φλοιόν. Οί φυσιολόγοι ά- 
πέδωκαν εις διαφόρους αιτίας τήν αρχικήν 
τού μαργαρίτου παραγωγικήν αιτίαν. Ό 
Τϊ^αΜ/ΜΜΓ, είς νοσηράν έκχυσιν τού έν τή 
κογχύλνι ή τώ δστράκω χυμού, δ "Αγγλο; 
Home ε;ς ώά έντδς τών έστράκων υπάρχον
τα, έτερος, δ Filippi, δπεστήριζεν δτι έν
τομα θαλάσσια, τά παράσιτα καλούμενα, 
άποθετουσιν έντδς τδν οστράκων, έν ειδει 
ώών, σιέλους οΐτινες άναπτύσσονται βαθμη
δόν είς μαργαρίτας. ΊΙ ιδέα αΰτη συμφωνεί 
και μέ τήν γνώμην τού Γερμανού Jiiiclten- 
nieister άναφέροντος, δτι έντδς μύακος λί
μνης ευρε μαργαρίτην μικρόν, έντδς δ’ αυ
τού, άντί πυρήνος, μίαν έν άπολιθώσει άρά- 
χνΤ·ν·

Πρεσβύτερο; τού άδάμαντος κατά τήν 
ήλικίαν δ μαργαρίτης, υπήρξε κατά τούς 
άρχαίους χρόνους μάλλον έπιζήτητος καί 
πολυτιμότερος αύτοΰ' οί Ίνδοϊ τδν έγίγνω- 
σκον πρδ τεσσάρων χιλιάδων περίπου έτών 
καϊ ο ήμέτερος θεόφραστο;, τοϋ Άριστοτέ- 
λους μαθητης, πρώτος περί μαργαριτών με
ταξύ τών Έλλ. συγγραφέων άναφέρων, είς 
τας Ινδίας και τήν ’Ερυθραίαν θέτει τήν 
πρωτόγονον τού μαργαρίτου κοίτην. Ί{ ’Ιν
δική μυθολογία άναγνωρίζει τδν Krisclina, 

’Ινδόν θαλασσοπόρον, ώς άνακαλύψαντα 
τδν πρώτον τού κόσμου μαργαρίτην. Εις 
τινα τών ’Ινδιών μέρη, είς Ί’αμαγιάνην έν 
παραδείγματι, τοσούτον άφθονεϊ τδ θαλάσ
σιον τούτο κόσμημα, ώστε καί οί έλέφαντες 
είναι μέ μαργαρίτας περιβεβλημένοι. Ό 
Ταβερνιέρος (Tavernier), xtrck τχ μέσα 
τού δεκάτου εβδόμου αΐώνος έπισκεφθεϊς τάς 
Ινδίας, αναφέρει πολλά περί μαργαριτών 
περίεργα. ’Εκτός οτι είδεν όλους, πλουσίους 
και πένητος, φέροντας ένώτια έκ δύο λίθων 
χρωματισμένων και έξ ένδς έν μέσφ αυτών- 
μαργαρίτου, παριστα ιδίως τδν θρόνον τού 
βασιλέως ’βρανζέβου ώς αληθές όγδοον τού 
κόσμου θαύμα. Ό ούρανός τού θρόνου τού
του, λέγει, ήν όλος δ’ άδαμάντων καϊ μαρ
γαριτών κεκαλυμμένος, κροσσοΐ δ’ έκ μαρ
γαριτών ήσαν τριγύρω άνηρτημένοΓ έπϊ τού 
θρόνου έκάθητο ταώς, ούτινος ή ήνεωγμένη 
ούρά έσχημάτιζε μέγα έκ λίθων πολυτίμων, 
σαπφείρων, ανθράκων καϊ σμαράγδων, ριπί- 
διον. Τδ σώμα τού πτηνού ή» έκ χρυσού, 
κεκαλυμμένον δέ μέ διάφορα πολύτιμα κοσ
μήματα' έπϊ τού στήθους υπήρχε προσηλω
μένος άνθραξ (rubis) πολύτιμος, έκ τού ο
ποίου έκρέματο μαργαρίτης κιτρινωπός, πεν
τήκοντα ζυγίζων καράτια. Δώδεκα στήλαι 
μέχρι τής κορυφής κυκλοτερώς κεκαλυμμ.έ-» 
ναι μέ σειράς μαργαριτών ώραίου χρώματος, 
υπεστήοιζον τδν ούρανόν. Δύο άλεξήλια εξ 
έρυθρού δλοσηρικοΰ, μέ μαργαρίτας και τού
τα κατά τάς άκρα; κεντημένα, ήσαν εκατέ
ρωθεν τού θρόνου τοποθετημένα, αί δέ χει
ρίδες αύτών, δύο μέτρα σχεδόν μακράν, ή
σαν κεκαλυμμέναι μέ άδάμαντος, άνθρα
κας και μαργαρίτας.

Έκ τών Ινδιών δ μαργαρίτης είσήχθη είς 
Κίναν, όπου έν άρχή έθεωρεΐτο ώς νόμισμα, 
διότι μέ μαργαρίτας άλλοτε οί Κινέζοι έπλή 
ρωνον τους φόρους αύτών. Οί μανδαρίνοι φέ- 
ρουσι καϊ σήμερον έτι διά μαργαριτών περι- 
βεβλημμένας τάς καλύπτρας των, ό Μέβιος 
όμως, φυσιολόγος Γερμανός, διατείνεται οτι 
οί τών πλουσίων μόνον είναι άληθεϊς, τών 
δ’ άλλων, ή μαργαριτών άπομιμήσεις ή ή- 
μιμαργαρίται, ένδον οστράκων τοΰ γλυκού

ύδατος φυόμενοι. 'Π Κίνα άλλως τε, πλήν 
όσων αληθών μαργαριτών έν αφθονία πα- 
ρήγεν άλλοτε, είναι καί ή μόνη χώρα έν 
ή έπεδόθησαν είς καλλιέργειαν τοΰ πολυτί
μου τούτου κοσμήματος. Λαμβάνουσι κατά 
τδν ’Απρίλιον καϊ Μά'ίον έκάστου έτους τά 
όστρακα, βάλλουσι μεταξύ τής κόγχης καί 
τού μανδύου τού οστράκου μικρόν, έν σχή- 
ματι κόκκου φακής περίπου, σώμα στερεόν, 
καί έν αύτω τδ άφίνουσιν έπϊ έν, δύο καϊ 
τρία πολλάκις έτη, ΐνα περιβληθή άνάλογον 
μαργαριτώδη φλοιόν. Τά οστρακοδέρματα 
ταΰτα νέμονται έντδς λιμνών ή κεχωρισμέ* 
νων τμημάτων ποταμών, πέντε δέ χιλιάδες 
περίπου άνθρώπων καταγίνονται είς τήν 
βιομηχανίαν ταύτην έν Κίνα. Μετά τδ ετή
σιον ή καί άνώτερον χρονικόν τούτο διάστη
μα, έξάγουσιν ετοίμους τούς ήμιμαργαρίτας 
καλουμένους, παχύτερου περιβληθέντα; μαρ- 
γαριτώδη φλοιόν, έπομένως μάλλον πλησι
άζοντας πρδς τούς αληθείς, έφ’ όσον πλειό- 

τοΰ οστράκου, 
ιεοιβάλλουσι μέ 
αύτού έννοεΐται 
τού Βούδδα, δι’ 
τάς καλύπτρας

τερον ζήσωσι κόκκοι ένδον 
ΙΙλήν δέ κόκκων απλών, 
τοιοΰτον φλοιόν, διά τοΰ 
τρόπου, καϊ μικρά είδωλα 
ών στολίζουσιν ακολούθως
των.

Ό θεόφραστος αναφέρει έπίσης, ότι οί 
Μήδοι καϊ οί ΙΙέρσαι έγίγνωσκου άπδ τής έ
ποχής τοϋ Κύρου τούς μαργαρίτας. Καϊ έκ 
τής Βίβλου έπίσης έξάγεται, ότι καϊ έν αύ
τοϊς τοΐς άρχαιοτάτοις χρόνοι; δ μαργαρί
της ήτο μέν σπάνιος, ούχϊ δμως καί άγνω
στος. Οί Αιγύπτιοι τούς έξετίμων ύπέρ πάν
τας τούς συγχρόνους λαούς. Ή Κλεοπάτρα 
έφόρει, ένώτια, τούς δύο μεγαλητέρους άπδ 
καταβολής κόσμου μέχρι τής έποχής έκεί
νης καϊ πολυτιμότερους μαργαρίτας, παρά 
τίνος ήγεμόνος τής ’Ανατολής σταλέντας 
αύτή, ώς μεγάλης άξία; δώρον. 'Ημέραν 
τινα ό Μάρκος ’Αντώνιος έδωκεν εορτήν με
γαλοπρεπή πρδς τιμήν της, ή δέ Κλεοπά
τρα, ΐνα ύπερβή τδ μεγαλόδωρον έκείνου, 
άπέσπασεν, έπϊ στοιχήματι, ένώ έκάθητο 
μετ’ αύτού καϊ άλλων αύλικών είς γεύμα 
πολυτελέστατον, τδν ένα τών δύο μαργα

ριτών έκ τών ένωτίων της, έζήτησεν όλίγον 
οςος, άνέλυσεν έντδς αύτοΰ τδν μαργαρίτην 
(γνωστόν οτι έντδς όξου; διαλύεται) καί τδν 
κατέπιε. Ήτοιμάζετο δέ νά πράξη τδ αύτδ 
καϊ διά τδν έπιζήσαντα, δτε παρεμβάς δ 
Λούκιος Πλάγκος, δικαστής τοΰ μεταξύ 
τής βασιλίσσης καϊ τοΰ Μάρκου Αντωνίου 
στοιχήματος, άπεφάνθη οτι έκέρδησεν ή 
Κλεοπάτρα. Ό έπιμείνα; περιέπεσε βραδύτε
ρου είς τάς χεΐρας τού Αγρίππα, δστις είς 
δύο ίσα μέρη τεμών αύτδν, έστόλισε τά ώ
τα τού έν τώ Πανθέω αγάλματος τής ’Α
φροδίτης δι’ αύτών.

'Οτε δ Κολόμβος άνεκάλυψε τήν ’Αμερι
κήν, οί Ισπανοί εύρον έν τή χώρα έκείνη 
άληθεϊς θησαυρούς μαργαριτών ύπδ τάς δια- 
ταγάς των. Προσωρμισθεϊς τήν 7 Αύγούστου 
4 498 είς τού κόλπου ΙΙαρία τάς άζ.τάς, 
είδεν Ινδούς φέροντας ψέλλια έκ μαργαρι
τών, οί δέ ’Ινδοί τώ έδειξαν είς μέρος πα
ρακείμενον οστρακοδέρματα άφθονα, έκ τών 
οποίων έξήγον τούς μαργαρίτας. ΙΙλήν όσων 
ήλίευσε τδ πλήρωμα τού Κολόμβου,άντήλα- 
ξε μετά τών ιθαγενών καϊ κρόταλα καϊ 
άλλα μικράς άξίας είδη, λαβδν δσα ήθελε 
ψέλλια έκ μαργαριτών. "Ελαβε δέ καϊ δ ί
διος Κολόμβος αρκετά, δπως τά δωρήση, 
είς τήν βασίλισσαν ’Ισαβέλλαν καϊ τδν Φερ- 
δινάνδον. Οί ’Ινδοί έντοσούτω τδν ειδοποί
ησαν ότι πρδς τδ βόρειον τοΰ κόλπου μέ
ρος- ήθελεν εΰρει πολύ άφθονώτερα, πράγ
ματι δέ φθάσας τήν Ί 5 Αύγούστου είς τάς 
νήσους Μαργαρίταν καί Κυβύγην (( ubugua), 
είδε τών άγριων τάς γυναίκας κεκαλυμμέ- 
νας σχεδόν μέ μαργαρίτας. Οί ναΰται τάς 
άπήλαξαν εύκόλως τού πολυτίμου βάρους 
αντί έλίγων τμ.ημάτων πινακίων άργυρο- 
πλάστων άτινα ταΐς προσέφερον. Διά τοι
ούτων καί τινων κροτάλων τάς έγύμνωσαν 
καϊ άπήλθον.

Είς άλλα δμως μέρη τής ’Αμερικής, έκεϊ 
ένθα ό πολιτισμ,δς είχεν ένωρίτερον έκτεί- 
νει τάς εύεργετικάς αυτού ακτίνας, πρδ 
πολλοΰ έξετιμήθη ή άληθής τοΰ μαργαρίτου 
άξία. Είς τδ Περού, εϊςτοσαύτην τού; είχον 
υπόληψιν, ώστε οί άρχαιότερβι νόμοι είς μό· 
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νους τούς έκ βασιλικού αίματος καταγομί- 
νους έπέτρεπον ‘τήν χρήσιν αυτών. Είς τι- 
νας δέ τών μεσημβρινών έπαρχιών ή αλι
εία τών μαργαριτών δέν έπετρέπετο, είμή 
μετά προηγουμένην κυβερνητικήν άδειαν.

Άλλ’ ή κατ’ έξοχήν αφθονίας χώρα διά 
τόν μαργαρίτην ήτο τό Μεξικόν. Έκεΐ καί 
οί μαΰροι ήσαν μέ μαργαρίτας κεκαλυμμέ- 
νοι. 'Ο ναός έν τώ όποιοι δ βασιλεύς Μον- 
τεζούμας προσηύχετο, είχε τούς τοίχους 
όλους κεκαλυμμένους μέ χρυσοϋ καί αργύ
ρου πλάκας, ταύτας δέ πεποικιλμένας μέ 
«φθόνους μαργαρίτας καί άλλους λίθους πο- 
λυτίμους. Έφ’ δλων τών δδών καί πλα
τειών τοϋ Μεξικοϋ έγείροντο χιλιάδες κο
λοσσιαίων ειδώλων, πεφορτωμένων μέ μαρ
γαρίτας καί λίθους πολυτελείς. Ότε δέ οί 
Ισπανοί κατέκτησαν τήν Φλωρίδα, άνεκά- 
λυψαν άληθές Οαυματούργημα, τόν ναόν 
τοϋ Ταλαμέκου, δλον σχεδόν έκ μαργαρι
τών ώκοδομημένον. Έκ τής στέγης αυτού, 
εκατόν πόδας μήκος καί τεσσαράκοντα ευ
ρύτητα μετρούσης, έκρέμαντο μέχρι τού 
έδάφους δρμαθοί μαργαριτών οστράκων, μέ 
στεφάνους έκ μαργαριτών ΐφιοειδώς άνερ· 
χομένους. Πλήν αύτών δέ καί άλλοι πολύ 
αριθμοί στέφανοι τοιοϋτοι αίωρούντο έπί 
τοϋ θόλου. Οί ίσω τοίχοι ήσαν δλοι στολι
σμένοι μέ αγάλματα άνθρώπων έκ ξύλου 
ώπλισμένοιν, τά δέ όπλα των δλα μέ μαρ
γαρίτας κεκαλυμμένα’ άνά μέσον δέ τών 
άγαλμάτων, ασπίδες, καί αύται πεφορτω- 
μέναι μέ μαργαρίτας. Έν τώ μέσω τοϋ 
ναού τέλος πάντων τρεις σειραί δοχείων, 
μέ μαργαρίτας πεπληοωμένων, υψοΰντο έν 
σχήματι πυραμίδος. Έξω δέ τοϋ ναού 
όκτώ τηλεβόλα μαργαριτοκόλλητα. Πόθεν 
προήοχοντο τά άπειρα έκεϊνα πλούτη, ανώ
τερα καί τών ,έν τή βίβλω τών ’Αραβικών 
μύθων περιεχομένων ; Ή έξήγησις εύχε- 
ρής. Έν τή χώρα ταύτη οί μαργαρίται ησαν 
διά τούς νεκρούς μόνους προωρισμένοι, ού
δείς δέ ζών έδύνατο νά φέρη τοιούτους. Έν 
τφ ναώ έκείνω ήσαν τεθαμμένα τά άνώ- 
τερα τοϋ τόπου πρόσωπα καί άπό χρόνων 
άμνημονεύτων οί έπιζώντες έφερον έν αύτώ 

πάν δ,τι πολυτελέστερον μαργαριτώδες έκί- 
κτηντο κόσμημα, προσφοράν ύπέρ τών 
άποδημησάντων συγγενών αυτών.

Έννοεΐ ευκόλως ήοη έκαστος όποιος χεί
μαρρος μαργαριτών κατέκλυσε τήν Εύρώ
πην, μετά τής ’Αμερικής τήν άνακάλυψιν. 
Τό τέως σπάνιον κόσμημα, περιήλθεν εις 
αφθονίαν σχετικώς μεγάλην διά μιάς, ή δέ 
αφθονία έπέφερε καί τήν απέναντι τοϋ άδά- 
μαντος υποτίμησιν. Διότι όποια διαφορά 
μεταξύ τής έν χοόνοις άρχαίοις άξίας τοϋ 
κοσμήματος τούτου καί τής κατά τόν πα
ρόντα καί τόν προ αύτοϋ έτι αιώνα υποτι- 
μήσεως αύτοϋ! Ό Ιούλιος Καϊσαρ είχε 
προσφέρει είς τήν Σερβιλίαν, μητέρα τοϋ 
Βρούτου, μαργαρίτην τον όποιον έπλήοω 
σεν ίν έκατομμύριον καί διακοσίας χιλιά
δας φράγκων. 'Π αύτοκράτειρα Λώλια Παυ- 
λίνα, σύζυγος τοϋ Καλλιγούλα, έφερε βρα- 
δύτερον έπί τής κεφαλής κόσμημα πολυτε
λές έκ μαργαριτών καί πρασίνων λίθων, 
σμαράγδων καί άλλων, δώδεκα εκατομμυ
ρίων φράγκων αξίας. Τρία έφερον περιδέραια 
τών 'Ρωμαίων αί γυναίκες' τήν Morl.lqr· 
(monile), τό dl.lt.ror (dilinum) 7.λ\ τό 
TpUtror (trilinwn)· τό πρώτον, έκ μαρ
γαριτών μόνον συγκείμενον, έστοέφετο περί 
τόν αυχένα, τό δέ δεύτερον καί τρίτον, έκ 
κυανών καί πρασίνων πολυτίμων λίθων καί 
μεγάλων μαργαριτών, έπανέπιπτεν επί τοϋ 
στήθους. Ειχον δέ καί μέγαν μαργαρίτην 
έπί τοϋ ένός μόνον ένωτίου άνηρτημένον. 
"Οτε βραδύτερον αί γυναίκες τοΰ λαοϋ ήθέ
λησαν νά μιμηθώσι τάς ευγενεϊς καί φέρωσι 
καί αύται μαργαρίτην ώς ένώτιον, αί εύγε- 
νιϊς, ίνα διακρίνωνται, περιεβλήθησαν δύο 
ένώτια έκ σμαράγδων καί μαργαριτών, τά 
άλλως xpdea.ia κληθέντα έκ τοϋ ήχου τόν 
όποιον άπετέλουν.

Έφερον δέ καί είς τούς δακτύλους αί 
πλούσιαι τών 'Ρωμαίων γυναίκες μαργαρί
τας έπιμήκεις, διά μικρών άλύσων έπί τών 
δακτυλιδίων προσκεκολλημένους.’Επί τέλους 
δέ καί ετέρους, έπί τών ταινιών τών έμ- 
βάδων αυτών προσηρτημένους. "Οπως θέση 
τέρμα εις τοιαύτην πολυτέλειαν ό αΰτο- 

κράτωρ Σεπτήμιος Σεβήρος διέταξεν ήμέραν 
τινα κατά τήν οποίαν εϊς τών παρ’ αύτώ 
πρέσβεων τώ προσέφερεν ώς δώρον μεγα
λοπρεπείς μαργαρίτας, νά τούς πωλήσωσι’ 
μή παρουσιασθέντος όμως άγοραστοϋ, τούς 
έδώρησε τή ’Αφροδίτη, μή έπιθυμών νά 
φέρη ή αύτοκράτειρα τοιούτους μεγάλης 
άξίας μαργαρίτας, όποιους ούδείς έδύνατο 
ν’ άγοράσγ.

Μετά τήν πτώσιν τής 'Ρώμης, μέγα μέ
ρος τοϋ πλούτου τούτου, έν τοϊς έγκάτοις 
τής γής μετά τών εύπορων 'Ρωμαίων συν 
ταφέν, άπωλέσθη. Βραδύτερον μολαταύτα, 
έπί τοϋ Καρολομάγνου, ή αρχαία πολυτέ
λεια ήρχισεν άναφαινομένη. "Εφερον τότε 
αί γυναίκες, ώς περιλαίμια καί ένώτια, πα- 
χεϊς κύκλους καί κρίκους μέ μαργαρίτας 
καί λίθους πολυτελείς έπικεκολλημένους. 
Πλήν δέ τούτου ειχον καί μέ μαργαρίτας 
περιπεπλεγμένους τούς βοστρύχους τής κε
φαλής των καί τά έπ’ αύτής κρήδεμνα' έπί 
τέλους, αί εύλαβέστεραι μεταξύ αύτών έκρά- 
τουν καί έκ μαργαριτών κομβολόγια.

Κατά τόν μεσαιώνα, οί πλεϊστοι τών 
αύτοκρατόρων καί ηγεμόνων τής Εύρώπης 
ειχον έκ μαργαριτών άποκλειστικώς σχεδόν 
τά στέμματα αυτών. Τό στέμ-μα τοϋ αύ- 
τοκράτορος τής Γερμανίας έφερεν ολόκλη
ρον έκ μαργαριτών τήν ακόλουθον έπιγρα- 
φήν είς μεγάλα γράμματα :

Conradus Dei Gratia Romanorum 
Jmperaior Aug.

Τό Ούγγρικόν στέμμα τοΰ Αγίου Στεφάνου 
ήν έτι πολυτελέστερον. "Οτε κατά τό 
1473 Κάρολος ό Θρασύς ('Temeratrej πα- 
ρουσιάσθη είς τήν έν Τρέβη [Treves) δίαι
ταν, έφερε χρυσοϋν έπενδύτην, δλον μέ μαρ
γαρίτας κεκαλυμμένον, καί τόν όποϊον έξε- 
τίμησαν άντί διακοσίων χιλιάδων φλορινίων 
τής έποχής έκείνης. Πλουσιωτέραν έτι 
έσθήτα έφόρει ή Μαρία τών Μεδίκων κατά 
τοϋ Λουδοβίκου ΙΓ'. τό βάπτισμα" οί έπ’ 
αύτής άδάμαντες έμετρήθησαν τρεις χιλιά
δες, δύο δέ χιλιάδες οί μαργαρίτα·.. Ό Χρι
στιανός Δ', βασιλεύς τής Δανιμαρκίας συ- 
στήσας έν Ίνδίαις έταιρίαν διά μόνον τών 

μαργαριτών τδ έμπόριον, είχεν έν τώ έν 
Κοπενχάγη πύργω αύτοϋ, δπου ήσαν κε- 
κλεισμένοι οί θησαυροί του, πέντε στέμ 
ματα έκ μαργαριτών, τεσσαράκοντα πέντε 
νομισματόσημα, διά μαργαριτών ωσαύτως 
πεποικιλμένα, καί δεκαπέντε περιλαίμια. 
Έκ τούτων καί άλλων ιστορικών ανεκδό
των άποδεικνύεται δτι οί μεταγενέστεροι 
έφθασαν καί ένιαχοϋ ύπερέβησαν τους 'Ρω
μαίους έπί τής διά τοϋ κοσμήματος τού
του πολυτελείας. Ύπάρχουσι μάλιστα πα
ραδείγματα, έστω και σπάνια, έν οϊς βλέ
πει τις είς παραδοξολογίαν μυθώδη τήν 
πολυτέλειαν ταύτην τρεπομένην. Ούτως ό 
Φίλιππος Β'. , ό απεχθής τής 'Ισπανίας 
τύραννος προσέφερε κατά τούς γάμους του 
εις τήν σύζυγον αύτοϋ ’Ελισάβετ τήν έκ 
Γαλλίας γεϋμα, έν ω παρετέθη δξοφυλ- 
λάς (Σαλάτα), μυθώδη περιέχουσα πλού
τον’ άντί φύλλων, ύπήρχον μεγάλοι σμά- 
ραγδοι, άντί όζους, πολύτιμοι άνθρακες 
(πιδίε), τοπάλια πολυτελή ώς έλαιον και 
μαργαρίται, άντί άλατος. — Άν παρομοί- 
αν ιδέαν συνελάμβανε καί δ Μάρκος ’Αν
τώνιος, ή Κλεοπάτρα δέν ήθελε βεβαίως κερ- 
δήσει τδ μετ’ έκείνου στοίχημα αύτής.

’Εννοείται οτι μέ τοΰ άνθρωπίνου νοός 
τήν κατά τούς νεωτέρους αιώνας άνάπτυ- 
ζιν καί τήν πρδς τδ σπουδαιότερον τρο
πήν αύτοϋ, κατέπεσαν ώς έπί τδ πλεΐστον 
καί αί μέχρι τοϋ γελοίου ίδιοτροπίαι αύ
ται τών εύπόρων καί ήγεμόνων παρελ- 
θούσης έποχής. Καί δμως, δτε ό ’Αλέξαν
δρος Β’. έστέφθη πρδ ολίγων έτών αύτο- 
κράτωρ πασών τών 'Ρωσσιών, ό πρέσβυς 
τής Αύστρίας Έστερχάζης έφερεν έπανω- 
φόριον, ολόκληρον έκ μαργαριτών κεντη- 
μίνον, καί τδ όποϊον διήγειρε τότε τής 
Εύρώπης δλης τό θάμβος.

Σήμερον δ μαργαρίτης εΐναι κόσμημα 
πολυτελές μέν πάντοτε, πλήν πρδς έκφρα- 
σιν πένθους μάλλον χρησιμεΰον. Άλιεύεται 
δέ καθ’ δλους τούς μήνας τοΰ ένιαυτοΰ, είς 
μέν τά ψυχρά κλίματα άπδ τοϋ ’Απριλίου 
μέχρι τού Σεπτεμβρίου, είς δέ τά θερμά 
άπδ τοϋ φθινοπώρου μέχρι τού εαρος. ’Ιδίως
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δμως, τών βροχερών καιρών ή περίοδος εί
ναι ή προς αλιείαν άρμοδιωτέρα. Έντεΰθεν 
ίσως έγεννήθη αρχαία τις Ινδική παράδοσις 
άποδίδουσα την παραγωγήν τών μαργαρι
τών εις βροχής σταλαγμούς, τούς όποιους 
το όστρακον εις τάς όχθας έξερχόμενον α
πορροφά, μεθ’ 4 επανέρχεται εις τής θαλάσ
σης τόν βυθόν. Τοιαύτης περίπου ιδέας ήτο 
καί ό Κολόμβος.

'Η έν Κεϋλάνη νήσος Ταπροβάνη είναι α
πό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμε
ρον το μέρος δπου άλιεύονται οί εκλεκτότε
ροι καί συχρόνως αφθονότεροι τοϋ κόσμου 
μαργαρίται. Ό Πλίνιος πρώτος έγραψε πε
ρί τής έν τή νήσω ταύτη αλιείας άναφέρων 
δτι έκεϊθεν διά τής ’Αλεξάνδρειάς τούς ά- 
πέστελλον είς 'Ρώμην' φρονεί δέ μετά τοΰ 
Αίλιανοΰ, δτι τά περικλείοντα τον μαργα
ρίτην όστρακα πλανώνται άνά ποίμνια έν 
τώ πυθμένι τής θαλάσσης, ότι έχουσι καί 
ταϋτα, δπως τάς μέλισσας, τον βασιλέα 
των, δτι δ’ ααα τοϋτον συλλάβωσιν οί 
άλιεΐς, τό ποίμνιον ολόκληρον εμπίπτει 
οίκοθεν εις τό δίκτυον. ΊΙ ιδέα δμως αυ
τή δέν εύρε μεταξύ τών νεωτέρων φυσιο
λόγων πολλ,ούς οπαδούς. Μετά τήν πα
ρακμήν τών ηγεμόνων τής Δύσεως, ή Κων- 
<7αντινούπολις έγένετο ή άποθήκη τοϋ πλου
σίου τούτου προϊόντος τών ’Ινδιών, και 
τοιαύτη διετέλεσε μέχρι τέλους τών Σταυ- 
ροφορικών πολέμων. Βραδύτερον οί Ιτα
λοί ήνοιξαν διά τής Συρίας καί τής Αί
γυπτου κατ’ εύθεϊαν σχέσεις μετά τοϋ 
Ινδικού κράτους. Οί ’Ενετοί ίφερον διά τής 
Περσίας καί άπό τοϋ ΙΔ. αίώνος διά τής 
Αίγύπτου τά πλούσια τών άπωτάτων έ
κείνων χωρών προϊόντα είς Είίώπην. Σή
μερον, ή κεντρική τοϋ κόσμου αγορά διά 
τύν μαργαρίτην είναι οί Παρίσιοι.

Οί Πορτογάλλόι υπήρξαν ανέκαθεν οί 
μάλλον τών άλλων Ευρωπαϊκών λαών είς 
τοϋ μαργαρίτου τήν αλιείαν έπιδοθέντες. 
Φύσει άλιεΐς οί πλεΐστοι έξ αύτών, διά 
τό ίχθυοτρόφον τών ακτών τής χώρας 
των, ήκμαζον άλλοτε καί έμπορικώς πο
λύ πλέον ή σήμερον, ώς έκ τούτου ευκόλως 

συνήψαν σχέσεις μετά τών άπωτάτων έ
κείνων χωρών, ένθα ό μαργαρίτης έν α
φθονία ένέμετο υπό τήν θάλασσαν. 'Εφθα- 
σαν κατά τό 1506 τό πρώτον έν Ταπρο
βάνη, έντός δ’ ολίγων ετών εξήκοντα χι
λιάδες άνδρών ήριθμοϋντο οί εις τοϋ μαρ
γαρίτου τό έμπόριον έν τή χώρα ταύτη 
καταγινόμενοι. 'Εμειναν ένα περίπου αι
ώνα, τώ δέ 1612 τούς διεδέχθησαν οί 
'Ολλανδοί' ούτοι έξηκολούθησαν νεμόμε- 
νοι τά μαργαριτοφόρα παράλια μέχρι τών 
άρχών σχεδόν τοϋ αίώνος τούτου (1796), 
δτε, άλωθείσης τής νήσου ύπό τών "Αγ
γλων, περιήλθεν είς τούτους καί τών μαρ
γαριτών ή αλιεία. Οί 'Αγγλοι έσκέφθησαν 
ότι πρός τήν άνάπτυξιν τών μαργαριτο
φόρων οστράκων καί τοϋ έν αύτοΐς πολυ
τίμου καρπού, ήτον έπάναγκες νά έπιτρέ- 
ψωσι κατά έπταετίαν μόνον την έςόρυςιν 
τοϋ προϊόντος, χάρις δέ εί; τό μέτρον τού
το, δπερ μέχρι τών τελευταίων τούτων 
ετών έξηκολούθει, οί άλιευόμενοι μαργαρί
ται ήσαν διπλάσιοι καί τριπλάσιοι τό μέ
γεθος τών κατά τούς παρελθόντας αιώνας.

Είναι περίεργος δέ άληθώς ό τρόπος δι’ οΰ 
ένεργεϊται ή αλιεία, καί θέαμα έτι μάλ 
λον περίεργον τό καθ’ δλα τά παράλια ε
κείνα παριστάμενον, άμ.α έπέλθη ή πολυ
πόθητος έποχή. Έξ δλων τών μερών τών 
Ινδιών συρρέουσιν ανθρώπων σμήνη, τής 
δέ Ταπροβάνης τό παράλιον, έρημον καθ’ 
δλον τό λοιπόν τοϋ ένιαυτοΰ καί ύπό ή
λιου άπηνοϋς μαστιζόμενον, έν ριπή οφθαλ
μού πληροϋται χιλιάδων καλυβών έκ κα
λάμων, μέ φύλλα φοινίκων, μέ άχυρα, έ
νίοτε δέ καί μέ πανία βαμβακηρά κεκα- 
λυμμένων. Ενδεείς οί πλεΐστοι, φέρουσι 
καί τά μαγειρικά σκεύη μετ’ αύτών, όπως 
βράζωσι τό ορύζιον, έξ ού άποκλειστικώς 
σχεδόν τρέφονται. Δέν έλλείπουσι δέ καί 
πολλοί τυχοδιώκται, καί άγύρται, επ’ ά- 
μ.οιβή έννοεΐται, επικαλούμενοι τών θεών 
τήν έπέμβασιν ύπέρ εύνοϊκοϋ τής αλιείας 
αποτελέσματος" καί Ίνδαί ίέρειαι, αί Βα- 
γιαδέραι καλούμεναι, καί κλέπται τέλος 
πάντων. Πλούσιοί τινες αύτόχθονες περι-

λίθοι, άπδ 7 [λ&χρι 10 δκάόων 
; τοϋ άν- 

νά διευκολύνω-

έρχονται ένδον φορείων πολυτελών τό πα
ράλιον, έπενδύτας έζ δλοσηρικοϋ περιχρύ- 
σου φέροντες καί μεγαλοπρεπή κρατούντες 
άνθήλια.

Κρότος τηλεβόλου δίδει κατά τό μεσο
νύκτιον ακριβώς τό σύνθημα τών προπα- 
ρασκευών. Αί δέ λέμ.βοι, μακρυνόμεναι α
μέσως τής παραλίας, τοποθετούνται έν 
τάξει παρά τώ άκταιωρφ τής κυβερνήσε
ως, δίκην στραταρχείου πρό ημερών σταθ- 
μεύοντος έκεΐ. Περί τήν έβδόμην τής πρω
ίας τό τηλεβόλον ηχεί έκ νέου, α: δέ λέμ
βοι διευθύνονται είς τάς προσδιωρισμένας 
έκάστη θέσεις. Έτοιμάζουσι τήν διά τόν 
καταδύτην άναγκαίαν μ.ηχανήν καί τήν 
προσαρτώσιν είς τά έξω τής λέμ-βου πλευ
ρά. Κρέμανται τρεις έκ τοϋ ενός καί δύο 
έκ τοϋ ετέρου, έν σχήματι κεφαλής ζακ- 
χάρεως, ί " " ’ * . ’..,
ζυγιζοντες, αναλόγως τοϋ βάρους 
θρώπου, ουτινος πρόκειται — 
σι τήν κατάδυσιν. Οί λίθοι είναι δεδεμένοι 
διά σχοινιού, έν μέσω τοϋοποίου σχήμα-' 
τίζουσιν εύστροφον κόμβον, προωρισμένον 
νά δεχθή τόν πόδα τοϋ άνθρώπου. Ο δέ 
δύτης ούτος είναι ολόγυμνος, μίαν μόνον 
φέρων μεγάλην βαμβακηράν ζώνην, έν τή 
οποία θέτει πρόσθετον βάρος ένίοτε. — 
Βάλλει τον δεξιόν πόδα έν τώ κόμβω, σύ
ρει διά τοϋ άριστεροϋ το σχοινίον καί κα- 
ταβαίνει. Αμα φθάση εις τόν πυθμένα 
τοϋ ύδατος, απαλλάσσεται τών κρατούν- 
των αύτον λίθων, άνακάθηται καί μετά 
μεγάλης ταχύτητος ρίπτει έν τώ δικτύω 
δ,τι ή χειρ του δύναται ν’ άρπάσρ. "Αμα 
τό δίκτυον πληοωθή, σαλεύει τό σχοινί
ον, δπως δώση τό σημεΐον τής υψώσεως.

στη; 
μετά μεγάλης, δσον 
χής, δπως διώξωσι 
τούτο, < ,

Η μεγάλη αΰτη ταραχή μολοντούτο δέν 
άρκεΐ, δπως μακρύνη πάντοτε τούς καρ
χαρίας, ενταύθα δ’ άρχονται τών αγυρ
τών τά ύψηλά καθήκοντα. 'Ορθιοι καθ’

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΑ. Β .) 

καταβαίνουσι συγχρόνως έξ έκά- 
λέμβου, ή δέ κατάδυσις ένεργεϊται 

, τό δυνατόν, ταρα- 
δπως διώξωσι τούς καρχαρίας. Διά 

σπάνια είναι τά δυστυχήματα.

όλον τής αλιείας τόν χρόνον ούτοι δέονται 
πρός τύν ΰψιστον, έκ προτέρων όριζομέ- 
νου τοϋ διανεμηθησομένου αύτοΐς μερί
σματος. Οί δέ μεταξύ τών καταδυτών κα
θολικοί τήν θρησκείαν, τελευταία τών Πορ- 
τογάλλων έπιζήσαντα λείψανα, δένουν πε
ρί τούς βραχίονας αύτών, πριν καταβώσι, 
τεμάχια τής 'Αγίας Γραφής. Μένουσιν ύ
πό τό ύδωρ πεντήκοντα πέντε συνήθως 
δευτερόλεπτα'δύνανται νά μείνωσι μέχρις ε
νός καί ήμίσεος λεπτού, τότε δμως ανέρ
χονται έξηντλημένοι καθ’ υπερβολήν. Κα- 
ταβαίνει τεσσαράκοντα έως πεντήκοντα 
φοράς καθ’ ήμέραν έκαστος καί συνάζει 
άπό 1000 μέχρι 4000 οστράκων. "Αμα δ’ 
αί λέμβοι τό εσπέρας έπανέλθωσιν είς 
τήν ξηράν, άρχεται ή έκφόρτωσις. Λαμ- 
βάνουσι πρώτον το μ.έρος αύτών οί ναοί, 
κατόπιν οί υπάλληλοι τής κυβερνήσεως, 
καί μετά τούτους οί άγύρται. Τό μένον πω
λείται είς όστρακα, δπως είναι, οί δ’ άγο- 
ράζοντες αύτά σπεύδουν άμέσως νά τ’ ά- 
νοίςωσιν, δπως ϊδωσιν άν έπέτυχον. Οί 
σπουδαιότεροι δμως τών άγοραστών τ’ ά- 
φίνουν έπί τρεις ήμέρας ένδον μέρους κε- 
κλεισμένου' επέρχεται τότε ή σήψις, μεθ’ 
ήν τά πλύνουν έντός κάδων μέ νερόν θαλάσ
σιον, έωσοϋ όλοι οί έν αύτοΐς μαργαρί
ται άπομείνωσιν έν τοϋ κάδου τώ πυθμέ- 
νι. Τούς κατατάσσουν άκολούθως είς εν
νέα τάξεις, δι’ εννέα κόσκινων περνώντες 
αύτούς, πολλάκις δέ τούς τρυποϋν, πριν 
τούς έκθέσωσι προς πώλησιν. Ύπολο- 
γίζουσιν δτι εκατόν πεντήκοντα λέμβοι είς 
τήν παραλίαν έκείνην έπί είκοσι ήμέρας 
άλιεύουσαι, συνάζουσιν όχι έλαττον τών 
έςήκοντα εκατομμυρίων οστράκων. 'Αλ
λοτε τό συναζόμενου τούτο ποσόν ήτο δι
πλάσιου.

Μετά τήν Ταπροβάνην, Sv άλλο μέρος 
όπου ο μαργαρίτης άλιεύεται μέ ικανήν σχε
τικώς άφθονίαν, εΐναι ό Περσικός κόλπος. 
Τριάκοντα χιλιάδες άνθρώπων καταγίγνον- 
ται ενταύθα είς τό έργον τούτο, ή δ’ άλι- 
εια, άρχομένη τόν Ιούνιον τελειώνει τον. 
Σεπτέμβριον. Οί καταδύται θλίβουν διά λα.

9.
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βίδο; έκ κεράτου τού; ρώθωνάς των καί 
φράττουσι μέ βάμβακα δι’ έλαίου διεβρεγ- 
μένον τά ώτα αύτών" προσαρτοΰν καί οϋ- 
τοι λίθον είς τόν πόδα και βυθιζόμενοι 
εί; πυθμένα; δεκαπέντε σχεδόν μέτρα βα- 
θεϊς, επανέρχονται εί; τήν επιφάνειαν μ'ε 
οκτώ και δέκα χιλιάδα; οστράκων πολλά
κις διά μιάς. ΜένουΟι τό πολύ έν λεπτόν 
ύπό τό ύδωρ, φέρουσι δέ μετ’ αυτών και 
μάχαιραν, διότι καί καρχαρία·. καί άλλοι 
σαρκοβόροι ιχθύες συχνάκις δρμώσι κατ’ 
αύτών. 'Ο ιδιοκτήτη; τή; λέμβου τού; πλη
ρώνει δι’ ιχθύων, διά φοινίκων, δι’ δρυζίου 
καί μηδαμινού ποσού οστράκων, άτινα ό ί
διος αγοράζει πάλιν άντί ευτελούς τιμής 
παρ αυτών, είς τρόπον ώστε καί ενταύ
θα, όπως σχεδόν απανταχού, οί άληθεϊς 
τού μαργαρίτου άλιεϊς, ζώσιν δλόκληρον 
τόν βίον αύτών άθλιοι, μόλις «οριζόμενοι 
τά πρός τό ζήν.

'Η ’Ερυθρά θάλασσα έχει πολλά καί αύ
τη μέρη έν οίς άλιεύεται δ μαργαρίτης. 
Υπάρχει ιδίως νησίδιόν τι, ή Δαχάλα, ά- 

πέναντι τή; Μασούης κείμενον, τού οποί
ου τά παράλια είναι σχεδόν έστρωμένα 
διά κοοαλίων καί μαργαριτών, καί ούτι
νος δ πληθυσμό; όλος, χίλιοι πεντακόσι
οι περίπου άνθρωποι, άπό τού Δεκεμ
βρίου μέχρι τού ’Απριλίου, διηνεκών βρο
χών άτελεύτητον διάστημα, άποκλει- 
στικώ; άλιεύουσι τόν μαργαρίτην. Εν
ταύθα οί καρχαρίαι δεκατίζουσι πολλούς, 
πολλοί δ’ επίσης μένουσιν έσαεί ύπό τό ύ- 
δωρ, συνεπεία τών έν τη λέμβω επιφορτι
σμένων ν’ άνελκύσωσιν αυτούς, προτιμών- 
των νά τού; άφίσωσι καί άπέλθωσιν όπως 
θερμανθώσιν, όσάκις η βροχή είναι ύπέρ μέ
τρον παγετώδης. Έν τή ’Ερυθρά θαλάσση 
ύπάρχουσιν ενιαχού, ώ; έν Φαρσάνη λ. χ. 
άπέναντι τή; Δαχάλας, καί ερυθροί μαργα- 
ρίται. Καί έν Κίνα ήλίευον άλλοτε έν αφθο
νία τόν μαργαρίτην, άλλά πολλαχού τής 
χώρα; ταύτη; έπιδιώκουσι σήμερον τό ά
πλούν έμπόριον τοϋ μαργαρίτου, παραμε- 
λήσαντε; τήν αλιείαν αυτού. Αί βίβλοι τών 
Κινέζων άναφέρουσι περί νήσου μυθώδους, 

πρός τήν μεσημβρινοδυτικήν τή; χώρα; ε
σχατιάν ύπό λίμνην μεγάλην κειμένης. Οί 
έν τή λίμνη ταύτη καταδύοντε; άπήντω* 
πόλιν περιτειχισμένων καί άπό τέρατα φρου 
ρουμένην. 'Οπισθεν τών τειχών καί ύπό τών 
τεράτων τήν φρούρησιν, ήσαν έπισωρευμέ- 
νοι οί ωραιότεροι μαργαρίτα·., αλλά τούς ό
ποιους άδύνατον ήτο νά Οίξη άνθρΛπινος 
χειρ. Διό συνάζοντες μόνον τού; έξω τών 
τειχών ένδον τή; χλόη; νεμομένους, άνήρ- 
χοντο οί καταδύται είς τήν επιφάνειαν.

Αλιεύδοσι τέλος "πάντων τόν μαργαρίτην 
καί έν ’Ιαπωνία καί έν Καλιφορνία, τών δ' 
αλιειών τούτων δλον τό προϊόν εί; Καντών 
τή; Κίνα; διευθύνεται. Έν Ευρώπη, μόνον 
μαργαρίται τού γλυκού ύδατο; ύπάρχουσι, 
άπό τών βορείων συνόρων τή; Γαλλία; μέ
χρι τών άκρων τή; παγωμένη; θαλάσσης. 
ΙΙλήν καί δ μαργαρίτη; πτωχός σχετικώς, 
καί ή άλιεία περιωρισμένη απέναντι τή; ά- 
φθονίας έκείνη; τών Τροπικών. Έν Γερμανία 
μόνον υπάρχει ποταμός, δ Έλστερος, περί
φημο; διά τούς έν αύτώ μαργαρίτας. Εν
ταύθα δέ καί πολλά όστρακα περικλείουσι 
δύο καί τρεις μαργαρίτας, άντί ενός. Έκ 
τοιούτων, γλυκού υόατο; τούτέστι, μαργα
ριτών, έντός τοϋ Έλστέρου άλιευθέντων, εί
χεν ή Δούκησα τής Σαξωνία; περιδέραιου, 
I 50,000. φρ. άξίας. Καί έν Νορβηγία, έν 
’Αγγλία, έν 'Ρωσσία, έν Βοημία, καί έν Σι- 
λεσία, καί έν Βαυαρία, έν Βαυαρία ιδίως, 
ικανοί ύπάρχουσι ποταμοί μαργαριτούχοι, 
είς όέ τά πλεϊστα τών μερών τούτων οί ά- 
λιεϊ; εί; οΰ'ένα φανερόνουν τό μέρος έν ω 
νέμονται πλειότερον τά όστρακα, τό δ’ ά- 
πόκρυφον τούτο μεταβιβάζεται άπό πατρός 
εί; υιόν. Έν Βαυαρία καί Σαξωνία άλλως 
τε, ή άλιεία τοϋ μαργαρίτου είναι άπο- 
κλειστικόν τοϋ στέμματος προνόμιον καί 
σήμερον έτι, μέχρι δέ τών άρχών τού τε
λευταίου αΐώνος έτιμωρεΐτο μέ δι’ άγχόνη; 
θάνατον πας δστις ήθελε συλληφθεϊ άλιεύ- 
ων τό πολύτιμον όστρακον.

Οί μαργαρίται διατηρούνται έν γένει έπί 
πολλά έτη, έπί αιώνας πολλάκις ύπό τήν 
γήν, δταν δμως τύχη νά ταφώσιν ύπό πε- 

τρώδε; καί έν γένει ξηρόν έδαφος. Ύπό ύ- 
γρά άπεναντίας στρώματα γής, δ μαργα
ρίτη; άλλοιοϋται, σηπομένη; τής περί αύ
τόν οργανική; ούσίας- "Οτε ωκοδόμησαν 
τόν έν 'Ρώμη ναόν τοϋ 'Αγίου Πέτρου, 
εύρον, σκάπτοντες τήν γήν διά τά θεμέ
λια, δύο νεανίδων έχ. Στυλιχώνο; τάφους, 
Μαρίας καί θερμαντίας καλουμένων’ εί
χον άμφόνεραι άποθάνει νυμφίαι τοΰ αύ- 
τοκράτορος Όνωρίου καί ένταφιασθή μέ 
τήν αυτοκρατορικήν αύτών έσθήτα. Τά φέ
ρετρα περιεΐχον, πλήν άριθμού μεγάλου 
άδαμάντων καί άλλων πολυτίμων λίθων, 
πεντήκοντα τρεις μεγάλου; μαργαρίτας, 
οΐτινες μετεβλήθησαν είς κόνιν, άμα τούς 
ήγγιξαν" έννοεΐται δτι ή φθορά προήλθεν 
έκ τής υγρασία; τών περί τούς τάφου; 
στρωμάτων· τή; γής. Καί άν δ’ έξ όλο- 
κλήρου δέν φθαρώσιν, άλλ.οιοϋται ουσιωδώς 
τό χρώμα των..

Οί στίλβοντες μαργαρίται είναι καί οί 
τών άλλων σκληρότεροι. Πλήν τών κατα- 
λεύκων, τών άμαυρών λευκών καί κιτρινω
πών, ύπάρχουσι καί μαύροι μαργαρίται 
είς τά; Μεσημβρινά; θαλάσσας άλ.ιευόμε- 
νοι" καί έρυθρόφαιοι εί; Μαζατλάνην ά- 
παντώμενοι" είς δέ τά γλυκά υδατα, λευ
κόφαιοι, κυανόχροες, πρασινόλευκοι, ερυ
θρόλευκοι, ίόχροες, πορφυρόχροες καί έπί 
τέλους μολυβδόχροες. Έν γένει δμως έπι- 
ζήτητοι καί πολύτιμοι θεωρούνται οί λευ
κού διαφανούς χρώματος, ιδίως έν τή Α
νατολή. « Οί Άνατολϊται, έλεγεν δ 7 averni-
«
«
«
« 
« 
μοΰν 
κεστέρου; τών καθαρώς λευκών, 
σπανίως άπαντών-αι όστρακα 

er, έχ-ουσιν όλοι φυσικήν πρός πάν δ,τι 
λευκόν κλίσιν’ τοΐ; άρέσκου,ν οί λευκότεροι 
μαργαρίται, οί λευκότεροι άδάμαντες, 
δ λευκός άρτος καί αί λευκότεραι γυναί
κες. »-----Έν ’Ασία μολαταύτα προτι-

»λλάκις τού; κιτρί'-ολεύκους, διαρ- 
Καίτοι δέ 

σπανίως άπαντών-αι όστρακα περιέχοντα 
πλέον τών τριών μαργαριτών, αί εξαιρέ
σεις μολαταύτα δέν έλλείπουσι καθ ολο
κληρίαν. Ό ίδιος ούτος Tavernier αναφέ
ρει, οτι έν δστράκω οπερ ήλίευσεν εν ταϊ; 
’Α«ατολικαϊ; Ίνδίαις έμέτρησε δέκα διαφό-

ρων μεγέθων μαργαρίτας, δ Bwnimwr εί
κοσι εί; εν έτερον, ό δέ Mverenhovt ογδο- 
ήκοντα επτά ένδον οστράκου τού Ειρηνικού 
Ωκεανού.

Σήμερον, τό πολ.υτελέ; τοΰτο κόσμημα 
έπασχολεϊ ικανόν μέρος τών κεφαλαίων 
τού πολιτισμένου κόσμου. Ή Γαλλία μόνη 
είσήξεν άπό τοϋ 1837 μέχρι τοϋ 1855— 
980,791 γραμμά; μαργαριτών άξία; 18, 
803,585 φράγκων. Ιδού ο’ έπί τέλους οί 
ίστορικώτεροι αυτών, ύπό τής άξίας καί τοϋ 
όγκου τήν έποψιν. Τώ 1579 ό Ισπανό; 
Διέγο; Τέμη; έφερεν εί; τοϋ βασιλέως Φι
λίππου Β. τήν αυλήν μαργαρίτην έκ τοϋ 
Ισθμού Παναμά, σχήμα μέν άπίου, μέγετ 
θα; δέ ώοΰ περιστερά; εχοντα. Τόν έξε- 
τίμησαν 100,000 δουκάτων τή; έποχή; 
έκείνης. Έποινομάσθη Ό Άχα 
ήρχοντο δ’ επίτηδες εί; Σεβίλλην παντα
χόΟεν τή; 'Ισπανίας άνθρωποι, δπως τόν 
ίδωσιν. Ό άλιεύσα; αυτόν μαύρο; έκηρύ- 
χ,θη ελεύθερος; δ δ’ αύθέντη; αυτού έτιμή- 
θη μέ" μεγάλης: άξίας- παράσημον. — Ό 
Tavernier άναφέρει, δτι. ό μεγαλύτερος, 
μαργαρίτη; τόν δποϊο-ν έν τώ κόσμοι είδεν 
ήτο δ τοϋ Σάχου τή; Περσίας, σχήμα ά
πίου έχων καί ούτος, πληρωθεί; δέ ήμισυ 
περίπου εκατομμύριου φράγκων. — Ο Ρο
δόλφος Β'. ήγεμών τής. Γερμανία; είχεν έν 
μέσω τοϋ στέμματος αύτοΰ μαργαρίτην, 
μέ άπιον καί τούτον όμοιάζοντα, 40 δέ 
καράτια ζυγίζονται — Ή έταιρία τών Α
νατολικών ’Ινδιών έχει έν τώ έν Αονδίνω θη · 
σαυρώ. της περιδέραιον, αρκετών ποδών μή
κος μετρούν, έκ μαργαριτών δλόκληρον, 
τοϋ όποιου δ’ έκαστο; μαργαρίτη; έκτιμά- 
ται 50,000. φρ. “ ...........................
δίνου τέλος πάντων 
μαργαρίτης, /" 
μήκος τοϋ άξονό; του ήτο δύο ’Αγγλικών 
ποδών, τεσσάρων δέ καί ημίσεω;. ή περι
φέρεια του. Είχεν όμως έξοχά; τινας, τοϋθ’ 
δπερ. άφήρει μέρος τή; άζίας του. Έπ’ αυ
τού δέν ήρμοζεν άρα νά τεθή έπιγραφή ά- 
νάλογος έκείνης, ήν οί φίλοι τοϋ παραγω
γού πλούτου Βρεττανοί είχον θέσει έπί το®

α-

Έν τή εκθέσει τοϋ Λον- 
ύπήοχε γιγάντειος 

450 καράτια ζυγίζων’ τό



G8 ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΝ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΝ. «9

έν τώ αύτώ μ,εγάρω έκτεθέντος τότε άδά- 
μαντος του Κοχινουρ, 'Οχ^ηρί/ί' 'Ηγειιύ>'α 
(Idle-Kingj άποκαλέσαντες αύτόν ;

Φ. A. Β.

ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

Αύτη ή μεγάλη καί πλοΰτον άπειρον έγ- 
κλείουσα χώρα, της οποίας δ πατήρ τής 
ιστορίας 'Ηρόδοτος τό εύού μέλλον πρδ εί
κοσι τριών περίπου αιώνιον προεϊπε, ΐοΰ 
/Vii.lov fi&ipor ίτΛν.'Λί^ας αύτήν, άνε- 
πτύχθη σπουδαίος υπό τήν υλικήν έποψιν, 
άπδ τών μεγαλουργών ήμερων τοΰ Μεχμέτ 
Άλή, τοϋ ενδόξου αύτής άντιβασιλέως. 'Ο
λίγοι τών εις διοίκησιν λαών Λαλουμένων 
•ηγεμόνων ήννόησαν τδν λαόν καί τήν χώ
ραν, ής τάς τύχας τοΐς ένεπιστεύθησαν, το- 
σούτον καλώς, όσον είχεν εννοήσει τήν Αί
γυπτον δ φρόνιμος εκείνος άνήρ, αί δε ή
μέραι τής άντιβασιλείας τοΰ μεγάλου τού
του μεταρρυΟμιστοΰ προπαρεσκεύασαν κα
τά μέγα μέρος τδν διά τήν Αίγυπτον με
ταγενέστερον χρυσοΰν αιώνα, διότι αιών 
αληθής Περικλέου; δύνανται νά θεωρηθώσι 
τά τελευταία ταΰτα έτη διά αυτήν. Αέν 
έλειψαν, είναι αληθές, οι κατακρίναντες 
τδν Μεχμ,έτ Άλή, ώς άποκλειστικώς έπι- 
διώξαντα τήν ύλικήν τοΰ τόπου άνάπτυξιν, 
καθόλου δέ παραμελήσαντα τδ ήθικδν τών 
’Αράβων μέρος· Οί τοιοϋτον μώμον προ- 
σάπτοντε; αύτφ, ή έλησμόνησαν, ή καθ’ δ- 
λοκληρίαν άγνοοΰσι τί έστι Άραψ. Ύπάρ
χουσι λαοί, τους οποίους ήθελέ τις βεβαί
ως θεωρηθεί έγωϊστής σφοδρά, όριστικώς 
άδιορθώτους άποκαλών αύτούς' περί ών 
ίίμως δύναται άδιστάκτως νά προείπγ, 
ότι έπί αιώνας ϊσως έτι Οέλουσι μένει είς 
κτηνώδη καί βάρβαρον κατάστασιν, τοσοϋ- 
τον ή λέπρα τής άβελτηρίας υπάρχει έρι- 
ζωμένη έν αύτοΐς. Τοιοϋτος δ ’Αφρικανι
κός λαός. Τήν δέ πίκραν ταύτην άλήθει- 
αν δέν είναι χρεία νά προχωρήση τις μέ

χρι τοΰ ενδοτέρου τής ’Αφρικής, 'ίνα τ-ήν 
έννοήση,. Του έσωτερικοΰ ή άθλια κατά- 
στασις αντανακλά, ώς μορφή έν κατόπτρω, 
επί τοΰ χαρακτήρο; τών έν τοΐς παραλίοι; 
τής ’Αφρικής ’Αράβων.

Λαοί τοσοϋτον κτηνωδώς ένδιαιτώμενοε 
καί έν τοιούτω άμαΟείας καί τυφλώσεως 
βορβόρο» σηπόμενοι, βραδέως πολύ μετρούν 
τδν παρερχόμενον χρόνον καί μετά αιώνας 
μόλις δύναται τις νά έλπίση ότι Οέλουσιν 
έξέλθει τής βαρυνούση; αύτούς βαΟείας νάρ
κης. Καί τής τοιαύτης δέ άθλίας κατα- 
στάσεω; εκείνο όπερ θέλει ταχύτερον τούς 
έξάξει, είναι ή υλική άνάπτυξις. Τοΰ
το είχεν εντελώς εννοήσει καί ό Ευρω
παίος μάλλον ή Αιγύπτιος έκείνο; άνήρ, 
καί έπί τής υλικής τοΰ τόπου άναπτύξε
ως έπέστησεν δλόκληρον αυτού τήν προ
σοχήν. Ούδείς άντιβασιλευ; τής Αίγύπτου 
έπεδίωξε τοσοϋτον όσον δ Μεχμέτ Άλή; 
τάς μετ’ Ευρωπαίων σχέσεις, τών Ευρω
παίων ιδίως έκείνων παρ’ ών έδύνατο νά 
έλπίση ωφέλειαν, ώφελών συγχρόνως αύ
τούς. Είσήγαγε πολλάς ζωογόνους Ευρω
παϊκά; θεσμοθεσία;, όπου καί όσον έδύ
νατο, έπλούτησε μέ γεωργικά; μηχανάς, 
βραχίονας πολυτίμους, τής χώρα; πολλά 
μέρη ενδότερα, διευκόλυνε τάς μετά · τοΰ 
έσωτερικοΰ σχέσεις καί, άποθανών, κατέ- 
λιπε, κληρονομιάν πολύτιμον τώ διαδό- 
χω αύτοϋ, τδ σχέδιον, έστω καί άόριστον 
έτι, τοΰ ήδη τδ Κάϊρον μετά τή; ’Αλεξάν
δρειάς ενοΰντο; σιδηροδρόμου.

’Επήλθε κατόπιν ή αείμνηστο; εκείνη διά 
τοΰ κόσμου τδ έμπόριον τοΰ ’Αμερικανι
κού πολέμου έποχή, καί ή ιστορική τοΰ 
βάμβακος ύπερτίμησις μετέβαλεν εις α
ληθή μεταλλεία χρυσοί τάς απείρου; τή; 
Αίγύπτου πεδιάδας. Μόνον όσοι έζησαν 
τότε έν τή χώρα ταύτη, ή τυχαίως διέ- 
βησαν έκεΐθεν, ενθυμούνται τήν μεγάλην 
έργασίαν, τήν μεγάλην κίνησιν, τήν μεγά- 
λην ζωήν, ήν ή Αίγυπτο; έπί τρία όλα έ - 
τη περιεβλήθη. Τί μακρά καί χαρμόσυνο; 
πλουτοφόρου άνταλλαγή; έποχή ! Ό Νεί
λος έξέχεεν άφ’ ένδ; είς ’Αλεξάνδρειαν τών

παρ’ αύτοϋ γαλακτουχουμένων έπαρχιών 
τά πλούτη, καί άφ’ έτέρου τά καθ’ έκά
στην εί; τδν λιμένα εκείνον εισερχόμενα 
άτμ.ήρη σκάφη, ένδον έκατοστύων κιβω
τίων έκόμιζον τδ αεικίνητον τοΰ πλούτου 
νεϋρον. Μετά τήν έποχήν ιδίως εκεί 
νην ή Άλεξάνδ ρεια περιεολήθη νέαν καθ’ 
όλα ζωήν. Κατέστη άγνώριστος σχεδόν. 
’Εκείνοι οϊτινες πρδ εικοσαετία; γνωρίσαν- 
τε; τήν πόλιν ταύτην, τήν έπανίδωσι σή-
μερον, Οέλουσι πολλάχοΰ παρατηρήσει τά 
ίχνη τής προσψαύσεως τής μαγικής ταύτης 
ράβδου, ήτις καλείται μέταλλον.

’Οφθαλμό; τής ’Αφρικής πρδς τήν Εύ
ρώπην ή Αλεξάνδρεια, έμφαίνει καί διά τοΰ 
ονόματος τη; αύτοϋ,οποίαν σπουδαίαν θέσιν 
άπδ χρόνων άρχαιοτάτων κατεΐχεν έν τοΰ 
κόσμου τή πορεία. Ή ’Αλεξάνδρεια είναι, 
καί ύπδ ιστορικήν καί ύπδ γεωγραφικήν έ- 
ποψιν, ό λαμπρότερος φανό; έξ όσων ό αθά
νατος αύτής άνάδοχος, τδν κόσμον πρδ δύο 
χιλιάδων διακοσίων περίπου έτών φωταγώ
γησα;, ήναψε. Ό δέ προαιώνιος ουτος φανός 
διττά έξέπεμψε πυρά έν ήμέραι; καθ’ άς τά 
γράμματα καί ή ιδέα έφωταγώγουν τήν έν 
μέσω σκοτίας πλανωμένην άνθρωπότητα’ 
έν τή πόλει ταύτη, κέντρω τοϋ σοφοϋ κό
σμου μέχρι τοΰ έβδόμου μ. χ. αίώνος, έσυ- 
στήθη ή περιώνυμος έκείνη βιβλιοθήκη, ή 
ούχί έλαττον τών έπτακοσίων χιλιάδων τό
μων αριθμούσα καί τήν οποίαν τώ 6-ί-Ο μ.χ. 
ό Όμάρ ολόκληρον παρέδωκεν είς πύο- ’Εν
ταύθα συνέστησεν ό Πτολεμαίος τήν άείμ.νη- 
στον έκείνην σχολήν, έκ φιλοσόφων, γραμ
ματικών, ποιητών καί τοσούτων άλλων σο
φών άνδρών συγκειμένην, μέχρι δέ τής III'. 
Μ. X. εκατονταετηρίδα; διατηρηθεϊσαν. Έν
ταΰθα έπί ’τέλους έγράφη έλληνιστί έπί περ
γαμηνής ό τήν ΙΙαλαιάν Γραφήν περιέχων 
καί είς τδν κόσμον δλον γνωστός ’Αλεξαν
δρινό; κώδηξ.

Σήμερον ή ’Αλεξάνδρεια είναι ή πρώτη 
τών περί ήμας έμπορικών πόλεων, άνωτέ- 
ρα καί τή; Κωνσταντινουπόλεως, ύπδ τοΰ 
σπουδαίου καί θετικού έμπορίου τήν έποψιν. 
Πλήν δέ τούτου είναι καί ή μάλλον πάσης 

άλλη; συνενοϋσα τοΰ Εύρωπαϊκοΐ βίου τήν 
τουφηλότητα καί ήδυπάθειαν μέ τή; ’Ανα
τολική; ζωή; τήν ύλικότητα" είναι ή πόλις, 
έν ή ό φθάνων ξένο; βλέπει τοΰ Ευρωπαϊκού 
συστήματος τήν τάξιν πρδ; τήν ’Αραβικήν 
συγκρουομένην αταξίαν' ή πόλις τών άκρων, 
τέλος’πάντων, άν δύναταινά τήν άποκαλέ- 
ση τι; ούτως. ’Απέναντι τή; κυρία; πόλεως 
καί τών έν αύτή μεγάλων καί πολυτελών 
οικοδομών άπλοϋται ή δυτική παραλία μέ 
τάς έπ’ αύτής, ώς κυψέλας ύπερμεγέθεις, 
έκ χώματος απλού καλύβας καί τούς έν 
αύταΐς τρωγλο,δύτας ’Άραβα;' επομένως α
πέναντι τοϋ ό^λου καί τής εύδαιμονίας, ή έ
σχατη πενία καί άθλιότης. Καί έν αύτή δέ 
τή πόλει, αί αύται περίπου αντιθέσεις' παρ’ 
οδούς εύρεία; καί κανονικά;, συνοικίαι σκο
τεινά·. καί αδιέξοδοι, οικία*, πενιχραί, ζώσαι 
ένδειας φωλεαί, πλησίον Εύρωπαϊκών ανα
κτόρων, νέφη σκιάζοντα έτι τόν αϊθριον καί 
γελόεντα τής πόλεως ούρανδν, καί τά όποι
α δ ήδη άνατέλλων τοΰ πολιτισμού καί τής 
υλικής ευημερίας ήλιος θέλει βεβαίως διασκε
δάσει μίαν προσεχή ημέραν.

Έν Καΐρω, αί αντιθέσεις αύται προσβάλ- 
λουσι ζωηρότερα·, έτι τδν άφικνούμενον ξέ
νον. 'Οδοί ευρύτατοι καί κανον.καί, λεωφό
ροι μεγαλοπρεπείς καί θαυμάσια·., καί ό
μως, καί αί μέν καί αί δέ, πολλαχού δια-« 
κλαδιζόμεναι ύπδ σκολιών στενωπών, ύπδ 
ζοφερών καί αδιεξόδων λαβυρίνθων, έν οί; 
κατά πασαν σχεδόν τοΰ έτους ώραν άνα- 
πνέει τις κόπρου καί βορβόρου ατμόσφαι
ραν, καί τών οποίων πολλούς πολλάκις 
δύο άνθρωποι αδύνατον νά διέλθωσιν έμοΰ. 
Έπίσης καί καθόσον αφορά τάς οικοδο
μάς' παρά τά νώτα οικιών τριορόφων καί 
ύψηλοτέρων, όλων πολυτελώ; ωκοδο- 

μημένων, εύτελεΐ; καί πενιχροί πολλάκις 
οίκίσκοι, άπέναντι δέ θεάτρων πλουσίων 
καί καφενείων έφαμίλλων πρδ; τά έν Ευ
ρώπη, ελεεινά καί ρυπαρά καταγώγια' 
εΐ; άλλο; δέκατο; έννατος αιών έν όλη αύ
τοϋ τή μεγαλοπρεπείς διαλάμ-πων αντί
κρυ όρθίου έτι τού ζοφερού μεσαιώνος. "0- 
τε πρδ διετίας περίπου, έκ Γαλλίας έπα-
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νερχόμ.ενος, έπεσκέφθην κατά πρώτον την 
πόλιν ταύτην, ένόμισα δτι εΐχον απέναν
τι μου δύο χωριστός πόλεις, είς πόλους 
αντιθέτους κειμένα; κα'ι όμως έγγιζούσα; 
άλλήλας. Οτε ιδίως, εσπέραν τινα, έξερ- 
χόμενο; τής Όσό’εχίας, τερπνού υπαί
θρου ένδιαιτηματος, είσήλθον είς μίαν τών 
παρά τήν είσοδον τής πόλεως άδιεξόδων 
στενωπών μέ τής Ευρωπαϊκή; μουσικής 
τού; ήχους έναύλου; έτι έν τή ακοή, ένό
μισα δτι έπήδησα άπδ τοϋ ένδς είς τδ άλ
λο ήμισφαίριον και δι’ ενός πηδήματος 
ευρέθην έκ τοϋ Boulevarl de Sevastopol 
εί; τής ’Αφρική; τδ ενδότερόν.

Τοιοΰτον και σήμερον ετι τδ Καιρόν. ’Α
νεξαρτήτως μολαταύτα τών βαρβαρότητο; 
καί έποχή; μεμακρυσμένης λειψάνων τού
των, άτινα έν δυσί ταύται; ταΐς πόλεσιν 
όρθια έτι, Οέλουσιν έιτδ; μέλλοντος προ
σεχούς οπωσδήποτε καταπέσει καί ταϋτα ύ
πδ τδν πέλεκυν τή; προόδου καί τοϋ πολι
τισμού, ή Άλεξάνδ ρεια καί τδ Κάϊρον ανέ
καθεν υπήρξαν καί σήμερον έξακολουθοϋν νά 
ηναι τοΰ πλούτου τοϋ μεγάλου ποταμοΰ 
αί φυσικαί μεγάλαι καί αεικίνητοι δεξα- 
μεναί. Πλήν τούτου δ'ε, τδ Εύρωπαϊκδν 
περί τδ έμπορεύεσθαι σύστημα έπεκτεί- 
νεται σπουδαίως καθ’ έκάστην, έν ’Αλε
ξάνδρειά πρδ πάντων’ έκαστο; ένταΰθα 
αναπνέει έντδς κύκλου άξιολόγου τή; Ευ
ρωπαϊκή; τάξεως και ευζωία; την ευώδη 
ατμόσφαιραν. 'Υπδ έμπορικήν έποψιν, 
ή ’Αλεξάνδρεια είναι ή ζώσα είκών τών έν 
μεγάλω κύκλω σπουδαίων συναλλαγών. 
'Οποία άένναος κίνησις, όποια καί προϊόν
των καί έργασιών ποικιλία, όποία βαθεία 
καί ειλικρινής περ'ι τοΰ μέλλοντος τή; χω
ράς γενική πεποίθησι; τέλος πάντων ! ’Α
θροίσατε πολλών όμοϋ ’Ανατολικών πόλε
ων, τή; ’Οδησσού, τής Κωνσταντινουπόλε
ως, τής Σμύρνης, τή; Θεσσαλονίκης, και 
πέντε ή έξ πρδ; ταύτα; άλλων, τδ έξα- 
γωγικδν έμπόριον, καί πάλιν αμφίβολον 
άν φθάσητε τδ τής Αίγυπτου, δλον σχε
δόν διά τής ’Αλεξάνδρειάς διευθυνόμενον εί; 
τά μέρη τή; καταναλώσεως.

Τή; δέ με-άλης καί διηνεκούς ταύτη; κι-. , * ,, , ·Λ ,
νησεως, εννοείται οτι το ,ωουργον νεΰρσν 
είναι ό βάμβαξ. Πρό τοΰ 1863, πριν τού- 
τέστι ό ’Αμερικανικό; πόλεμος άναγκάση 
τήν έν Εύρώπη βιομηχανίαν νά ζητήση 
αλλαχού τοϋ Νέου Κόσμου τό προ; τρο
φήν αύτή; απολύτως άναγκαΐον ποσόν, ή 
έτησία έξαγωγή τοΰ προϊόντος τούτου δέν· 
ύπερέβαινεν έν Αίγύπτω τάς 160,000 κα
τά μέσον όρον δεμάτων. ’’Εκτοτε δέ, συνέ
πεια τή; μεγάλη; υπερτίμησες·»; τοΰ είδους: 
τούτου, έπί τοσοϋτον άνεπτύχθη ή έν Αί 
γύπτω καλλιέργεια του, ώστε ή τελευ
ταία έξαγωγή, εννοώ τήν τοΰ 1873, έ— 
φθασε τά; 800,000 δέματα,. τέσσαρεε 
τουτέστι εκατομμύρια σχεδόν τουρκικών- 
κανταρίων. Ούτω σήμερον ή Αίγυπτο; κα
τέστη εις σπουδαίο; τή; παγκοσμίου τοΰ; 
άναγκαιοτάτου τούτου προϊόντος βιομηχα
νία; συντηρητή;, χορηγούσα τό έβδομον- 
περίπου τοϋ κατ’ έτος έν Εύρώπη κατερ- 
γαζοιχένου ποσοΰ. Πλήν δέ τοϋ άξιολόγου» 
τή; ποσότητο;, καί τό εκλεκτόν τή; ποι
ότητα; τοϋ Αιγυπτιακού βάμβακο; είναι Sv 
έτερον πρόσθετον τή; φύσεως σπουδαιον 
δώρημα. ’Εννοείται, δτι τδ άριστον τού
το πρό; τήν έξόδευσιν τοϋ προϊόντος βοή
θημα τή; ποιότητο; οφείλεται προπάντων 
είς τήν έξαίρετον φύσιν τοϋ καλλιεργου- 
μένου έδάφους. ’Οφείλεται μολαταύτα έπί
σης σχεδόν καί είς τήν τακτικήν τή; ατμό
σφαιρα; πορείαν’ίσω; εί; τούτο πλειότερον ή. 
εί; εκείνο.

Έν Αίγύπτω,πάν δ,τι σπείρεται καί καλ
λιεργείται, δέν περιμένει τήν άνάπτυξιν- 
αύτοϋ έκ τή; καλή; ή κακή; διαθέσεω; 
τής άτμοσφαίρας, έκ τών συνεχών τούτέ- 
στι ή σπανίων έκείνων βροχών, αίτινες, 
παρακαίρω; έπερχόμεναι, δύνανται νά πε- 
ριορίσωσι τό φυτόν, μήπω άναπτυχθέν ή 
καί μετά τήν άνάπτυξιν νά βλάψοισι 
τήν ποιότητα, έν ώρα συγκομιδής. Δέν 
τήν περιμένει τούλάχιστον τοσοϋτον, δ
σον εί; τά ήμέτερα μέρη, άπολύτω; έκ 
τούτων έξαρτώμενον. Έν Αίγύπτω, σπα- 
νίω; βρέχει, δταν δέ βρέξη έπί τρεις καί 

τέσσαρας διαρκώ; ήμέρας, οί ’’Αραβες θε- 
ωροϋσι τούτο ώς υπερφυσικόν τι σχεδόν 
φαινόμενον. (’) Τό πλεονέκτημα δέ τοΰτο, 
τδ διά τών μυρίων διακλαδώσεων τοϋ 
Νείλου χορηγούν τή γή τό άναγκαΐον αύτή 
ύδωρ, χωρίς νά το περιμένρ έκ τών ιδιό
τροπων πολλάχι; τής άτμοσφαίρα; δια
θέσεων, έχει, έννοεΐται, όμοίαν σωτήριον 
έπιρροήν καί έφ’ όλων τών άλλων τής χώ
ρα; προϊόντων. Διά τά γεννήματα ιδίως, 
πλειότερον παντός άλλου προϊόντος έχον
τα άνάγκην ύδατος, δπως άναπτυχθώσι, 
τοϋ Νείλου τά διαρκώ; ποτίζοντα τάς παρ’ 
αύτόν παραγωγού; έπαρχία; νάματα, εί
ναι ό,τι διά τδ βρέφος, τή; μητρός οί μα
στοί.

Όποιαν έχει σπουδαιότητα τό φυσικόν 
τούτο πλεονέκτημα, θέλει καλήτερον εννοή
σει πας τις, όταν μάθη, δτι είς τινα τοϋ έ- 
σωτερικοϋ τή; Αίγύπτου μέρη, δι; τοϋ ένι- 
αυτοϋ σπείρουν καί συλλέγουσι δημητριακού; 
καρπούς. Εί; τούτο συντελεί, έννοεΐται, καί 
ή έξαίρετο; φύσις τή; ευεργετικής αύτών 
τροφοΰ. Καί μολαταύτα, είτε συνεπείς τή; 
καταστροφή; τών κατά τά τελευταία ίτη 
πλημμυρών, μόνη;, σπουδαιοτάτη; πολλά- 
κις, μάστιγο; τή; χώρα;, είτε διότι ή ά-

(*-) Τοι·5τόν τι συνέβη έσχάτως έτι, και ϋπό 
περιέργου μάλιστα και αστείου συνοόευθέν επει
σοδίου. Ιίερϊ τάς τελευταία; ήμέρας τοϋ ’Ιανουά
ριου ραγοαϊαι και διαρκείς κατέπεσαν βροχαί. Ά- 
ραψ προφήτη; εΐχεν αναγγείλει εϊίός τι δευτέ
ρου κατακλυσμοί, οιό πρό τής έλεύσεω; τών 
βροχών πολλοί "Αραβες άνεχώρησαν έξ ’Αλεξάν
δρειάς και Κάιρου, δπως σωθώσι. Κα· έπανήλΟον 
μετά τάς βροχάς, άμοιβαίω; συγχαίροντε; άλλή- 
λοι; έπί τή έκ τοϋ κατακλυσμοί απαλλαγή. Πολ
λοί, ειδικοί περί τά τοιαΰτα, 'άπέδωκαν τάς δι
αρκείς ταύτας βροχάς είς τούς μεγάλους έκ τής 
εορτή; τοϋ Κουροάν-Βαϊραμίου πυροβολισμού; 
τ®ν ’Αράβων καί τήν έντεΰθεν αφθονον δηλητη
ριάσω τή; άτμοσφαίρα; δι’ οσμή; πυρίτιδας. Γάλ
λος τφόντι επιστήμων ύπεστήριξεν, δτι μετά διη
νεκείς καί άφθονους, έν ώρα νηνεμία; Ιδίως, πυ
ροβολισμούς, έπέργονται τακτικώ; σχεδόν ύετοί. 
Καί ή έν Σολφερίνφ μετά τήν αποχωρήσω τών 
Αυστριακών έπελθοϋσα ραγδαία βροχή άπεδόθη 
είς τόν δι’ βλης τή; ήμέρας έκείνη; άκατάπαυστον 
πυροβολισμόν.

νάπτυξι; τή; καλλιέργεια; τοΰ βάμ,βακο; 
καί τή; ζακχάρεω; άφήρεσε πολλά; γαίας, 
εί; τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών 
καρπών πρότερον άνηκούσα;, διά τόν δεύτε
ρον μάλλον ή διά τόν πρώ τον λόγον, ή πα
ραγωγή τοϋ προΐόντο; τούτου ήλαττώθη 
μάλλον κατά του; 'τελευταίου; τούτου; χρό
νους. Ή εισοδεία τοϋ 1873, έν παραδείγμα- 
τι, περιωρίσθη εί; τρία εκατομμύρια περίπου 
κοιλών Κ)πόλεω; σίτου, δύο καί ήμισυ εκα
τομμύρια μόνον κοιλών κουκιών, 250,000 
κοιλών κριθή; καί 120,000 φακή;. Άλλ’ 
ή εισοδεία έκείνη έβλάφθη καί έκ τής εί; 
πολλά μέρη έκτακτου άποχωρήσεω; τών ό- 
δάτων τοϋ τροφοδότου ποταμοΰ.

Δύο έτερα σπουδαία τή; Αίγύπτου προϊ
όντα εΐναι οί βαμβακόσποροι καί ή ζάκχα- 
ρι;. Ή κατά τό λήξαν έτος έξαγωγή τών 
βαμβακόσπορων εφθασεν εί; 1,334,223 άρ 
δέπια, έπτά τουτέστι περίπου εκατομμύρια 
κοιλών Κ)πόλεως, ή δέ τή; ζαχάρεω; εί; 
600,000 κανταρίων Αίγύπτου. Είναι άπί- 
στευτο; ή άνάπτυξις τήν όποιαν, τοϋ τε
λευταίου ιδίως τούτου προΐόντο; ή καλλιέρ
γεια ελαβεν άπό τοϋ 1 866 μέχρι σήμερον. 
Ορό τοϋ έτους έκείνου ή Αίγυπτο; δέν παρή- 
γεν ούτε τό δέκατον, ούτε τό εικοστόν τοϋ 
νϋν παραγομένου ποσού, δπερ μόλ.ι; φθάνει 
μολοντούτο εί; τό εικοστόν πέμπτον τή; 
άνά πάσαν τήν υδρόγειον κατ’ έτο; δαπα- 
νωμένη; ποσότητο; ζακχάρεω;, άνερχομένη; 
είς 15,000,000 κανταρίων. Τό δέ οΰσι- 
ωδέστερον καί μάλλον εΰχάριστον εΐναι, ό
τι ή ήδη τήν καλλιέργειαν τή; ζακχάρεω; έ- 
πιδιώκουσα έν Αίγύπτω μεγάλη Εύρωπαϊκή 
εταιρία, τοσοϋτον καλώ; ώργανίσθη καί έ- 
πεξέτεινε πολλαχοϋ τήν ένέργειαν αύτή;, 
ώστε άναμφίβολον ότι έντό; χρόνου μι
κρού τό παραγόμενον ,νϋν ποσόν θέλει δι- 
πλασιασθή.

'Έρχεται κατόπιν ό καφέ; (Μόκα), πασί
γνωστο; διά τδ έκλεκτδν τή; ποιότητος 
αυτού, έρχεται τό κόμμιον, έρχονται τ 
δέρματα, οί έλεφαντόδοντες, ό κηρός, ό λ, 
βανο;, ό μόσχος, όστρακα χελώνης, φοί ” 
νίκες, οξυφοίνικες, μάνναι, μαλλία, πτε”
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ρά καί πλεΐστα άλλα δευτερεύοντα είδη, 
άτινα απολύτως δυσχερές ν’ απαρίθμηση 
τις ακριβώς δλ.α ένταΰθα. Έάν ή Σικελία, 
ό άλλοτε τής 'Ρώμης μόνος τροφοδότης, 
τριάκοντα όκτώ διάφορα προϊόντα παρά
γουσα, θεωρείται ή γονιμώτερον έν Εύρώ
πη έδαφος προσφέρουσα χώρα, ή Αίγυπτος, 
δπως σήμερον άνεπτύχθη, τήν υπερβαίνει 
καί καθόσον αφορά, τών παραγομένων προ
ϊόντων τδ ποικΐλον, έν πάση δέ περιπτώ- 
σει συμβαδίζει μετ’ αύτής. Καί δμως, τής 
μέν ζωηφόρος αρτηρία είναι τδ ύπδ τά 
πρώτα στρώματα τής γής φωλεΰον πΰρ, 
τής δέ, ένδς μεγάλου ποταμού τδ άκρον 
αντίθετον τού πυρδς στοιχεΐον ύδωρ ! Ό- 
ποϊαι μυστηριώδεις τής φύσεως αντιθέσεις !

’Εν μέσω τοσαύτης έδάφους γονιμότητος, 
έν μέσω προπάντων τοιαύτης διαρκούς καί 
έξησφαλισμένης παραγωγής, είς ύπήρχεν 
έτι πρδς μείζονα ύλικήν άνάπτυξιν καί 
πρόοδον φραγμός, καί ό φραγμός ούτος 
κατέπεσεν ήδη ύπδ τού άνθρωπίνου νοός 
τήν άκάματον κοπίδα. II διώρυξις τού ισθ
μού τοΰ Σουέζ, αΰτη ή λύσις ένδς τών με
γάλη,τέρων προαιώνιων προβλημάτων, αΰ
τη ή τών τέως κεχωοισμένων θαλασσών καί 
τών έπ’ αύτών κόσμων προσέγγισε; καί έ- 
νωσις, άφ’ ένδς μέν, έκ τοΰ μή είναι είς τό 
είναι παρήγαγε μίαν άξιόλογον πόλιν, άφ’ 
έτέρου δέ προώρισ ται νά δώση νέαν εκτα- 
σιν καί ζωήν είς τής Αίγύπτου δλης τδ 
έμπόριον. Ταΰτα δ’ άλλως τε είναι τά με
ρικά τοΰ έργου άποτελέσματα, απέναντι 
τών γενικών άτινα, έάν όχι συντόμω;, 
βραδύτερον μολαταύτα,άδύνατον νά μ.ή με- 
τατρέψωσι ριζηδδν τοΰ λοιπού άλλ.ου κόσ
μου τδ έμπόριον. 
τερος φανός, - ' 
νοΰς -
ναντι τοϋ πρδ 2,200 περίπου έτών ύπδ 
νοός δορυκτητορος στηθέντος. Ή σπουδαία 
μ.εταξύ τών δύο διαφορά είναι, δτι τήν μέν 
τδν τότε φανόν άνάψασαν χειρα διηύθυνον 
σκοποί πολ.έμων καί κατακτήσεως, τήν δέ 
τδν νεώτερον, ειρήνης καί υλικής ευημερίας 
καί προόδου.

. · ’ -- ,--- ’’
βραδύτερον μολαταύτα,άδύνατον νά μή με-

. Τδ Σαΐδ είναι είς δεύ- 
τδν όποιον ό έπιχειοηματίας 

τών νεωτέρων αιώνων ήναψεν άπέ-

Ύπάρχουσι βεβαίως πολλά έτι έν τώ ί- 
σωτερικώ τής Αίγυπτου μέρη, μ’ δλον τδν 
πλοΰτον τής χώρας ήν κατοικοΰσι, πολ
λάκις λιμώττοντα, τακτικώς δέ σχεδόν έν 
έσχάτη άθλιότητι καί κτηνώδει υπάρξει 
σηπόμενα. Και ό γράφων ταΰτα, παραπλέ- 
ων τδν πλουτοφόρον ποταμόν, δτε άλλο
τε είχεν έπισκεφθή τήν Αίγυπτον, μετ’ 
άλγους και φρίκης παρετήρει οικογένειας 
δλοκλήρους, γυμνάς ή μέ ολίγα σεσηπότα 
ράκη κεκαλυμμένας, δι’ δλου τοΰ ένιαυ- 
τοΰ έν ύπαίθρω, ώς κτήνη βιούσας’ καί άλ
λα χειρότερα ήκουσε περί τών είς τά έν- 
δότερα νομάδων φυλών. Πλήν, δπως άρ- 
χόμενος είπον, ή αβέλτερος αΰτη κατά* 
στάσις, έν αύτή τή φύσει τοΰ "Αραβος έρ- 
ριζωμένη, μετά χρόνους μακρούς θέλει μό
λις διορθωθή. Μέ τήν ταχύτητα άλλως τε 
δι’ ής ήδη πνέει πρδς δλα τοΰ κόσμου τά 
σημεία τοΰ πολιτισμού ό άνεμος, ίσως 
ή ευεργετική αύτοϋ πνοή φθάση καί είς 
τδ ένδότερον τής ’Αφρικανικής Ηπείρου 
ήττον βραδέως, παρ’ δσον, έκ τής βαρ
βάρου καταστάσεως τών λαών αύτών κρί- 
νοντες σήμερον, φοβούμεθα.

Ή Αίγυπτος διήλθεν έσχάτως κρίσιν έμ- 
πορικήν, σπουδαίως πτοήσασαν και ταρά- 
ξασαν τδν έν τή χώρα έκείνη έμπορικδν 
κόσμον, άσυνείθιστον σχεδόν πρδς τά τοι- 
αΰτα· Είναι χρεία νά προσθέση τις δτι 
η κρίσις αΰτη, καί νΰν έτι σχεδόν ύφιστα- 
μένη, απορρέει κατά πλεΐστον έκ τής 
σπουδαίας χρηματικής κρίσεως, ήτις έπί 
οκτώ ήδη μήνας μαστίζει τήν Κ]πολιν ; 
'Υπήρξαν άλλως τε καί άλλα αίτια, σχε- 
τιζόμενα μέ τάς έκ μέρους τής Κυβερνή
σεως απέναντι τών έμπόρων υποχρεώσεις, 
έκτείναντα τής έμποοικής ταύτης ανεμο
ζάλης τδν κύκλον, σμικρυνόμενον μολαταύ
τα ήδη, έωσοΰ έξ ολοκλήρου διαλυθή. "Ο,τι 
δέ ιδίως αποτελεί τήν βάσιν καί άξίαν τοΰ 
Αιγυπτιακού έμπορίου, δέν είναι, ούτε ό 
πλούτος τής χώρας, ούτε τών προϊόντων 
τδ εκλεκτόν, ούτε ό μέγας κύκλος τών ι
διωτικών ή μετά τής Κυβερνήσεως συναλ
λαγών’ είναι, οτι κυριωτέρα δεξαμενή έν 

γ χύνεται τής Αίγύπτου ό πλοΰτος, είναι 
ή Αγγλία’ έκεΐ στέλλονται τά 4]5 σχε
δόν τών Αιγυπτιακών προϊόντων καί με
τά τού ’Αγγλικού έθνους διενεργοΰνται 
αί πλεϊσται τών συναλλαγών. Εκτός δ’ 
οτι συναλλάσσονται μετά τού άσφαλεστέ- 
ρου καί μάλλον τών άλλων Ευρωπαϊκών έ
θνών άπηλλαγμένου κινδύνων εσωτερικών 
ταραχών, έχουσιν άπέναντι αύτών καί σύ
στημα άπλοΰν καί εύθές έμ.πορικδν, ό 
ποιον τδ Αγγλικόν’ ούτε είναι υποχρε
ωμένοι νά διέρχωνται διά τού έν Γαλλ.ία 
ελαστικού καί ύπέρ τών άνοραστών μερο
ληπτικού συστήματος. ΊΙ δέ μετά τού ά- 
ρίστου έκείνου τών λαών διδασκάλου συ
νάφεια καί στενή εμπορική σχέσις ενερ
γεί καί κατά πολλά άλλα έπί τού χα
ρακτήρας τών έν τή χώρα ταύτη έμπορευο- 
μένων ξένων λαών. Έάν οί έν Αίγύπτω 
"Ελληνες πολλάκις διεκρίθησαν έπί πατρι
ωτισμέ καί αισθημάτων λεπτότητι, εί- 
τάς μετά τού ’Αγγλικού έθνους στενάς 
σχέσεις καί τήν έντεύθεν μόρφωσιν τοΰ χας 
ρακτήρος όφείλουσι κατά πολύ τήν ύψηλο- 
τέραν βαθμίδα, έφ’ ής έξέχουσι πολλών άλ
λων αλλαχού, λειπομένων δυστυχώς, ομογε
νών ύπδ τού έθνισμοΰ τήν έποψιν. Β.

ΙΙΕΡΙ Τ11Ϊ ΓΓΝΑΙΚΟΧ

ΥΠΟ ΦΥΣΙΚΗΝ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΝ 
ΕΠΟΨΙΝ.

ΜΕΡΟΣ Α'·

Έν τφ Α'. Μέρει τής παρούσης Πραγμα
τείας θέλομεν διαλάβει συγκριτικός περί τών 
διανοητικών δυνάμεων άμ.φοτέρων τώνγενών, 
έν δέ τώ Β'. ιδιαίτερον περί τών πλεονεκτη
μάτων τής γυναικός.

Έπί πολύ ήμφισβητήθη τδ ζήτημα, άλλ’ 
είσέτι δέν άπεφασίσθη" έάν δηλαδή ή φυσική 
διάνοια τής γυναικός, κατά τδ φυσικόν αυ-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Β'.) 

τής μέτρον καί τήν δύναμιν θεωρουμένη είναι 
ίση ή υποδεέστερα τής τού άνδρός, καί έάν, 
άμφοτέρων τών γενών είς τήν αύτήν καλλι
έργειαν καθυποβαλλομένωνκαί έν ταϊς αύταΐς 
περιστάσεσι τιθεμένων, ήθελεν ένυπάρχει ει
δική τις διαφορά ως πρδς τδν χαρακτήρα έ- 
κατέρου. Διϊσχυρίσθησάν τινες ότι αί διανοη
τικά! δυνάμεις τής γυναικός είσί καθ’ όλα 6- 
μοιαι πρδς τάς τοΰ άνδρός’ ότι άπαιτεϊται 
μόνον ανατροφή καί περιστάσεις δπως άναγά- 
γωσιν αύτάς είς ένέργειαν, καί ότι τά παρα
δεδεγμένα κοινωνικά έθιμα καί έθη, άπονέ- 
μοντα αύτή κατωτέραν θέσιν καί άποστε 
ροΰντα αύτήν τών μέσων τής καλλιέργειας 
τού νοός άπερ κέκτηται τδ έτερον γένος, ένε- 
ποίησαν το μέγα αδίκημα, δπερ επικαλείται 
κατ’ αύτούς σπουδαίαν καί ταχεϊαν τήν δι- 
όρθωσιν. ”Αλ.λοι άφ’ έτέρου διατείνονται ότι 
ή γυναικεία διάνοια έστι φυσικώς κατώτερα 
τή δυνάμει, καί ότι ή γυνή προορισμένη ού- 
σα όπως διάφορον κατέχη θέσιν έν τή κοι
νωνία, αί διανοητικά! αύτής δυνάμεις 
προσηρμώσθησαν ύπδ τής φύσεως πρδς τάς 
περιστάσεις έν αίς εύρίσκεται τεθειμένη. Οί 
μέν βεβαιοΰσιν ότι αί γυναίκες δύνανται νά 
κατασταθώσιν έξίσου διάσημοι φιλόσοφοι, 
πολιτικοί, τεχνίται, ζωγράφοι καί γλύπται 
ώς καί οι άνδρες, καί ότι τδ πρδς τάς τιμάς 
καί τάς διακρίσεις στάδιον ώφειλε νά ήναι έ
πίσης κοινόν είς άμ.φοτέρους. Οί δέ, ότι ού
δεμία διδασκαλία ή ανατροφή δύναται νά κα
νονίση τόν γυναικείου νουν οΰτως ώστε νά 
συμβαδίζη έπιτυχώς μετά τών άνωτέρων 
τοΰ άνδρός διανοητικών δυνάμεων.

Ούδόλως δύναται νά διαμφισβητηθή τδ 
ότι πραγματικώς ένυπάρχει έναργής διαφορά 
ώς πρδς τάς ύφεστώσας διαδηλώσεις τοϋ 
νοός έν τοϊς δύο γένεσιν, άλλ’ οφείλομεν ω
σαύτως καί νά παραδεχθώμεν ότι ούκ ολίγη 
διαφορά ένυπάρχει καί ώς πρδς τήν άνατρο- 
φήν καί τάς περιστάσεις έν αίς άμφότερα είσί 
σχετικώς τεθειμένα Πριν λοιπόν ή παραλλη
λισμόν τινα διαχαράξωμεν ή τήν πλάστιγγα 
βαστάσωμεν, όφείλ.ομεν ΐνα ποιήσωμεν τήν 
δέουσαν παραχώρησιν απέναντι τής έλατ- 
τωματικής διανοητικής καλλιέργειας τής 

40.
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γυναικός, ή τήν δικά ία ν άφαίρεσιν απέναντι 
τής έντελεστέρας αγωγής τοΰ άνδρός. Τό 
ζήτημα όθεν έσεται απλώς έάν ή. διαφορά 
αύτη, ήν άπαντες οφείλουν ν’ άνομολογή- 
σωσιν ένυπάρχουσαν, έστιν αποτέλεσμα α
νατροφής και περιστάσεων, ή αρχικής τίνος 
ενδιαθέτου διακρίσεως έγκεχαραχθείσης έφ’ 
έκατέρω γένει ύπ’ αύτής τής χειρός τοΰ παν
σόφου δημιουργού.

Τό καθ’ ήμάς δεν δυνάμεθα νά συνομο- 
λογήσωμεν μετά τών φρονούντων δτι αί 
περιστάσεις και ή ανατροφή αρκούντως έξη- 
γοΰσι τήν μεταξύ του διανοητικού χαρα
κτήρος τοΰ άνδρός καί τής γυναικός διαφο
ράν, καθόσον μάλιστα, τών πραγμάτων αύ
τών άντιστρατευομένων πρός τήν θεωρίαν 
αυτών, ή προβαλλομένη αιτία δυσαναλογεΐ 
πρός τήν παραγωγήν τοΰ αποτελέσματος.

Καί πρώτον πάντων, εύλογος άφορμ-ή συ- 
ζητήσεως προκύπτει ή εξής: Μήπως άντί 
τοΰ θεωρεΐν τήν ανατροφήν ώς ούσαν κατά 
μέρος αιτίαν τής προκειμένης διαφοράς, δέν 
είναι μάλλον ριζική τις διάκρισις, μετ’ ι
διαιτέρων τινων συνδυαζομένη περιστατι
κών, -η προσδιορίζουσα αυτήν ταύτην τήν 
ανατροφήν. Διατί αί γυναίκες δέν διδά
σκονται τά μαθηματικά, τήν άλγεβραν, 
τήν λογικήν, τήν ηθικήν,τε καί φυσικήν φι
λοσοφίαν καί άλλας έπιστήμας ; Αιτία τού
του δ έν' είναι άρά γε, τούλάχιστον έν μέ- 
ρει, διότι αί διανοητικαί αύτών δυνάμεις 
ούδόλως είσί κατάλληλοι πρός τοιαΰτα 
άντικείμενα σπουδής ; ’Εάν αί γυναίκες κα- 
τεΐχον κλίσιν καί ικανότητα περί τά μα
θήματα ταΰτα, ή ανατροφή καί αί περι
στάσεις δέν ήθελον ούδόλως δυνηθή 'ίνα κα- 
ταστήσωσι τούς κλάδους τούτους τής μα
θήσεως τοσούτω δυναμικώς ανέφικτους πρός 
αύτάς. Δύναται τις εϊπειν, δτι αί γυναί
κες δέν διδάσκονται αύτούς, διότι, ώς έκ 
τών περιστάσεων έν οίς είσί τεθειμέναι, ή
θελεν άναγκαίως προκόψει δι’ αύτάς σμι- 
κροτάτη καί ασήμαντος ή έκ τούτων πρα
κτική ο’ιφέλεια· Άλλ’ οί τοΰτο προβάλ- 
λοντες καί υπέρ τής ίσότητος τοΰ νοός έν 
άμφοτεροις συνηγοροΰντες, οφείλουν νά λά-

οί
εισίν οί καταλλη" 

ένίσχυσιν τών 
καί κατά συνέπει- 

έκ 
καταστά- 
οίκτείρου-

ρηθέντε?βωσι συγχρόνως υπ’ οψιν οτι 
κλάδοι τής μαθήσεως 
λότατοι πρδς βελτίωσιν καί 
διανοητικών δυνάμεων 
αν ικανοί ινα άνυψώσωσι τάς γυναίκας 
τής ύποδεεστέρας έκείνης νοεράς 
σεως — ήνπερ ούτοι τοσοΰτον 
σιν — είς τήν ισότητα τής διανοητικής 
βαθμίδος τοΰ άνδρός. 'II προβαλλομένη ά
ρα ένστασις οφείλει νά παραλειφθή -ως μή 
παρέχ’ουσα, έπί τή υποθέσει άρχικής ί
σότητος, εύλογοφανή τινα αιτίαν όπως 
άφαιρεθώσιν οί κλάδοι ούτοι τής μαθήσεως 
έκ τής γυναικείας ανατροφής.

Ούδέ στιγμιαία τις άμφιβολία δυνατόν 
νά ύπαρξη ότι ή γυνή είναι έκ φύσεως προ- 
ωρισμένη ΐνα κατέχη έν τή κοινωνία θέ- 
σιν δλως διάφορον, ΐνα μή εΐπωμεν κατω- 
τέραν, τής τώ άνδρί παραχωρηθείσης. Καί 
δυνάμεθα εΰλόγως νά πιστεύσωμεν οτι α
μοιβαία τις συναρμογή ενυπάρχει μεταξύ 
τοΰ τε νοός τής γυναικός καί τών περιστά
σεων έν αίς αύτη εύρίσκεται έν τώ βίω. 
'Η δέ σχετική αύτη συναρμογή αναφαί
νεται ένυπάρχουσα δι’ άπασών 
τών τής φύσεως όντων. Αί τοΰ 
πτέρυγες προσηρμωσμέναι εισίν ΐνα 
τοΰ άέρος ΐπτανται, τά τοΰ ιχθύος 
ρύγια, ΐνα έντός τοΰ ύδατος κινώνται, 
τά νηξίποδα, ίνα ωσαύτως κολυμ.βώσι, 
ούτω καθεξής περί’πάντων τών διαφόρι 
όντων. Πρδς τί λοιπόν ήθελε γείνει έξαίρε- 
τος εΐς τδ περί γυναικός ; Αύτά —-··-
ματα μάς άποτρέπουσι τοΰ νά 
μεν έξαίρεσιν τινα ύπέρ 
σαις ταΐς τάξεσι τοΰ βίου, 
σημεία τοΰ τε άνδρικοΰ καί 
ου χαρακτήρος πληρέστατα 
τα εξίσου διατηρούνται καί έν έκείναις ταΐς 
καταστάσεσιν, ένθα αί περιστάσεις καί ή 
ανατροφή ολίγον τι, ή καί παντάπασι δέν 
διαφέρουν ούδέ παραλλάσσουν μεταξύ τών 
δύο γενών, καί έν έκείναις ένθα εισίν αύ
ται δλως άντίθετοι. Τά κύρια χαρακτη
ριστικά τής γυναικός άναδείκνυνται έπί- 

| σης ζωηρώς έπί τή πτωχή καί άγραμμά. 

των τάξεων 
πτηνοΰ 

διά 
πτε· 

καί 
καί 
ιων

τα πραγ- 
ύποθέσω- 
Έν άπά-αύτής.

τά πρώτιστα 
τοΰ γυναικεί- 

καί πιστότα

τω χωρική, ώς καί έπί τή έν μέσω τής 
κομψότητος τής πολυτελ.είας καί τοΰ έξευ- 
γενισμοΰ άνατραφείση’ ή αύτή δ’ ειδική 
διαφορά επικρατεί καί έν πάσγ, άλλη μετα
ξύ τών δύο τούτων άκρων βαθμίδι τής ζω
ής· 'Οπηδήποτε άπαντώμεν γυναίκα, οίαι- 
δήποτε αί περιστάσεις ή ή άνατροφή αύ
τής άποδιδόντες αύτή τήν συναρμογήν έ
κείνων τών ιδιοτήτων, καί πλεονεκτημά
των, άπερ άποκαθιστώσι τό δυνάυ,ενον κλη- 
θήναι, « Γυναικείος χαρακτήρ », ούδόλως 
άπατώμεθα, καθό βασιζόμενοι έπί τή υπο
θέσει άρχικής διαφοράς’ ένώ, έπι τή θεωρία 
άρχικής ίσότητος, παραδεχόμενοι τούναν- 
τίον, βεβαίως Οά έσφάλομεν. Πρός δέ τού
τοι; αί περιστάσεις καί ή άνατροφή ούδόλως 
δύνανται νά έξηγήσωσι τήν προκειμένην δι
αφοράν, καθότι έχομεν πλεΐστα παραδείγμα
τα άνδρών, οΐτινες καί τοι έν όδυνηοαΧς πε- 
ριστάσεσιν ευρισκόμενοι καί απάντων τών 
ωφελημάτων τής ανατροφής έστερημένοι, 
ώς φώς αίφνης έν σκοτεία άνέλαμψαν, καί είς 
έξοχον βαθμίδα επισημότατος άνυψώθησαν 
έκ μόνης τής ισχύος τής φυσικής αύτών δε
ξιότητάς, καί διακεκριμένοι νόες τοΰ αΐώνος 
των κατέστησαν’ ένώ σπανίως άν καί ποτέ 
άνευρίσκομεν γυναίκα, έν ταΐς αύταΐς ούσαν 
περιστάσεσι καί στερήσεσιν, ήτις άνυψώθη 
ύπεράνω τοΰ ίσοπέδου τοΰ είδους αύτής. Δέν 
όφείλομεν όθεν ν άποδίδωμεν μείζονα τοΰ 
δέοντος άξίαν πρός τήν ανατροφήν. Ί1 άνα
τροφή δέν μεταβάλλει, άλλ’ ούδέ δημιουρ
γεί. Ούδέν τι άλλο δύναται είμή νά τροπο 
λογώ ή νά προκαλή είς ενέργειαν, νέαν δια
νοητικήν διάθεσιν ού μεταδιδοΰσα, άλλά 
τάς ήδη ένυπαρχούσας απλώς ποδηγετούσα. 
Ένθα φυσική χαυνότης ενυπάρχει, πώς δύ
ναται ΐνα ζωηρότητα ένσταλάξη, ή δύναμιν 
τινα εΐς φυσικήν αδυναμίαν; Έν πάσαις ταΐς 
περιστάσεσιν, αί φυσικά1. δυνάμεις τοΰ άν- 
θρωπίνου νοός, θέλουν πάντοτε διαδηλοΐ τον 
ίδιάζοντα χαρακτήρα κανονιζόμενον καί εύ- 
Ουνόμενον ύπό εξωτερικών αιτιών.

Φρονοΰμεν ότι δέν θέλομεν πολύ άπέχει 
τής άληΟείας, προβάλλοντες σύγχρισιν μετά 
ξύ τών διαδηλώσεων τοΰ νοός έν έκατέρω 

γένει τών ένυπαρχουσών έν τοΐς συγγράμ- 
μασι τών αρίστων συγγραφέων άνδρών τε 
καί γυναικών, καί έκ τής συγκρίσεως ταύ
της έξάγοντες τόν διανοητικόν έκατέρου χα
ρακτήρα. Δέν προτιθέμεθα ΐνα ποιήσωμεν 
άνάλυσιν τών συγγραμμάτων έκατέρου μ.έ- 
ρους, άλλ* απλώς ΐνα έξ αύτών πορισθώμεν 
τόνδε τόν δρισμόν’ ότι κατά τήν ύψηλοτά- 
την καί εύγενεστάτην τών ανθρωπίνων δια
νοητικών δυνάμεων, τουτέστι τήν δύναμιν 
τοΰ ύρθοΰ Λόγου ό ανδρικός νοΰς μεγάλως 
ύπερτερεΐ. Δέν άπαρνούμεθα τή γυναικί τήν 
κατοχήν πάσης δυνάμεώς ήτις άπενεμήθη 
καϊ τώ άνδρί. Παραδεχόμεθα ότι αύτη κέ- 
κτηται δυνάμεις τινάς είς έτι μείζονα τελει
ότητα. Άλλά διαμφισβητοΰμεν μόνον περί 
τούτου, ότι έν τή έξασκήσει τοΰ λογικού 
καί τής κρίσεως ή γυνή οφείλει ΐνα παραχώ
ρηση τό έπαθλον τώ άνδρί. Έν τοΐς συγ- 
γράμμασι τών νεωτέριον γυναικών συγγρα
φέων τής Εύρώπη; : Ilanna More, l· ιΊιαα 
Hernans, Ellis,. Sigourney, Milford, Mar
tineau, de Slael, Genlis καί άλλων, οί- 
αδήποτε έξοχότης ιδεών καί άν ύπάρχη 
(καί γενικώς δμολογεΐται ύπάρχουσα) ούδε
μία έξ αύτών διακρίνεται έπί μεταφυσική 
βαΟύτητι ή λογική δεινότητι. Δυνατόν νά 
ένυπάρχη έν αύτοίς τοΐς συγγράμμασι φαν
τασία, δύναμις έφευρητική, οξεία τοΰ νο
ός άντίληψις, εύρέϊα γνώσις τής άνθρωπί- 
νης φύσεως, ακριβής παρατήρησις τών πραγ
μάτων, ύψος, εύφράδεια, καλλονή, έξοχό- 
της’ άλλ’ ούδεμία τών ιδιοτήτων τούτων, 
οίς ούδέ τά συγγράμματα γυναικείας γρα
φίδας άπερ μέχρι τοΰδε γινώσκομεν, έξέ- 
χει έπί τή έπασκήσει λογικής τοΰ νοός δυ- 
νάμεως. Μετά πάσης πεποιθήσεως δυνάμε
Οα ΐνα διαβεβαιώσωμεν ού μόνον ότι ούδέν 
τοιοΰτο σύγγραμμα ύπό μεταφυσικήν £- 
ποψιν δυνατόν νά συγκριθή πρός τά συγ
γράμματα ένος Νεύτωνος, ενός Λωκίου καί 
Καρτεσίου, ενός Γίββωνος, ενός Paley, ϊ- 
να μή προσείπωμεν καί πρός τά τών άρ
χαίων Πλατώνων καί Άριστοτελών, άλ.λ’ 
ότι ούδ’ ίσως ποτέ παρόμοιον αύτοίς γυ- 
ναικεΐον σύγγραμμα δυνατόν ΐνα δημοσι-
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γυναικός, ώς έπίσης και ή κοινωνική καί 
ηθική βελτίωσις τού άνθρωπίνου γένους, 
έξαρτώνται μεγάλως έκ τής διαοόσεως 
καί έπικρατήσεως ορθών ιδεών περί ‘τε τού 
διανοητικού αύτής διοργανισμού καί τής 
αληθούς αύτής θέσεως έν τή κοινωνία’ καί 
οτι, γνωμοδοτοΰντες περί ισότητας καί ο
μοιότητας άμφοτέρων τών φύλων, καί τήν 
θεωρίαν ταύτην είς πρζξιν έφαρμόζοντες, 
άνατρέπομεν τδν φυσικόν αύτής προορι
σμόν, καί άντί τάξεως, αταξίαν παρεισά
γομε·/ έν τώ συστήματι τών κοινωνιών. ΊΙ- 
θέλαμεν δθεν θεωρήσει τήν γυναίκα, ώς ού
δόλως κατέχουσαν τήν ίδιάζουίαν αύτή θέ
σιν έν τώ άμβωνι, έν τώ δικηγορικώ πε- 
ριβόλω, έν τή βουλή,, έν τή γερουσία, ή 
έν τή έπιστημονική καθέδρα, ώς ήθέλαμεν 
θεωρεί καί τδν ανδρα έν θέσει άπρεπεί, έ- 
νασχολούμενον εί; τά τής μαγειρικής ή εις 
την διευθέτησιν καί διεξαγωγήν τών κατ’ 
οίκον υποθέσεων, καί ορθώς ύπολαμβάνο- 
μεν δτι έν έκάστη τών περιπτώσεων τού
των, τά είδη ταύτα τών έργασιών, ήθε
λαν βεβαίως λίαν κακώς διαχειρίζεσθαι καί 
έκτελεΐσθαι άπ’ αμφοτέρωθεν τών μερών.

Τά περί τοϋ γυναικείου χαρακτήρος, ά- 
περ- διά τών είρημένων, άνελάβομεν δπως 
άναπτύξωμεν, προσεπιβεβαιούνται καί ύπο 
γυναικείας γραφίδας : ΊΙ άγγλίς συγγραφεύς 
Hannah Mare λέγει τάδε :

« They little understand the true inte- 
« rests of woman that would lift Iter 
« from lite important duties of her cle- 
a rated situation to fill with fantastic 
a dignity a loftier, hut less apqropriate 
« niche, neither do they understand her 
« true happiness who seel: to annihilate 
« distinctions from which she derives ad
it vantages, and to attempt innovations 
« which would deprecate her real value, 
u Each sex has its appropiate axccllen- 
« sfes, which would be lost were they 
« melted down into a common character 
« by the fashion o[ a new philosophy. » 
ήτοι :

« ’Ολίγον ένναοϋσι τά άληθή τής γυναι-

ευθη. 'Ο γυναικείος νοϋς φαίνεται συγκε- 
κροτημένο; μάλλον διά γλαφυράν φιλολο
γίαν παρά δι’ αύστηρά; μεταφυσικά; ερεύ
να; : όμοιάζων πρδς το τρυφερόν καί ώραΐ- 
ον άνθος, τδ καταθέλγον ήμάς διά τοϋ 
κάλλους καί τής ευωδία; αύτοϋ, ενώ ό άν 
δρικός νοϋς δύναται νά προσομοιωθή πρδς 
τδ εύσθενές καί ρωμαλέο* δέδρον, δπερ 
ήττονα μέν επαγωγόν καί ήττονα θελκτι
κήν την έρασμιότητα κέκτηται, άλλ’ oL~ 
τινος ή πρώτιστη έξοχότης συνίσταται είς 
τήν ευστάθειαν, τήν καρτερίαν και τήν δόνα- 
μιν αύτοϋ.

"Αλλως τε ή άκριβεστέρα έκτίμησι; ήν 
δυνάμεθα νά έκφέρωμεν περί τών σχετι
κών ιδιοτήτων τοϋτε άνδρός καί τής γυ- 
ναικδς, δύναται πιθανώς νά έπιτεχθή έκ 
τοϋ παραλληλισμού τοϋ σωματικού αύτών 
σχηματισμού. Τδ γυναικείο* σώμα εξέχει 
ώς πρδς τήν συμμετρίαν, τήν χάριν καί 
ωραιότητα, άλλ’ είναι ήττον μυώδες καί 
εύρωστον καί ήττον ικανόν ή τό τού άν
δρός προς αύστηράν καί ενδελεχή γύμνα- 
σιν καί έργασίαν.

Έν τή σωματική διαπλάσει τού άνδρός | 
υπάρχει ειδική τις συμπύκνωσή, δύναμις 
καϊ ίκανότης πρδς τδ έργάζεσθαι. Καθώς 
δέ πάλιν ή τής γυναικός διάπλασι; δύνα
ται νά έξέχη ώς πρδς τδ χαριεν καί τδ ώ- 
ραΐον, οΰτω καί ό νοϋς αυτής δύναται νά 
υπέρτερή έν ταΐς ίδιότησιν έκείναις, αίτι
νες είσίν αξιέραστοι καί θελκτικά'.. Κρίσις, 
ζωηρότης, ταχυτης τών πραγμάτων άν- 
τίληψις, άφέλεια και κομψόττ,ς τού λόγου 
είσί τά χαρακτηριστικά αύτής. Άλλ’ ή δύ- 
ναμις τού γενικεύειν τδν λόγον και τού έ- 
ξάγειν έρθά συμπεράσματα έκ συνεχούς σει
ράς Ιδεών, έστι μάλλον τδ αποκλειστικόν 
τού άνδρός προνόμιον.

Δέν έπιθυμοΰμεν ΐνα έκφαυλίσωμεν άφ’ έ
νδς τάς διανοητικά; δυνάμεις τής γυναικός, 
ούδ’ άφ* ετέρου ΐνα υπερεκτιμήσωμεν τάς 
τού άνδρός. ΊΙ πρόθεσις ήμών είναι ΐνα προ- 
σέλθωμεν είς τό άληθές.

Ειμεθα έντελώς πεπεισμένοι δτι ή άξιο- 
πρέπεια, ή ώφελιμότης καί ή ευημερία τής

• κδς συμφέροντα οί βουλόμενοι μεταβι- 
« βάσαι αύτήν έκ τών άξιολόγων καθηκόν- 
« των τής υψηλή; Οέσεώς τη;, εί; θέσιν φαι- 
« νομενική; αξιοπρέπειας, υψηλοτέραν μέν 
« άλλ’ ήττον αύτή ίδιάζουσανάλλ’ ούδ’ έν- 
« νοοΰσι τήν άληθή αύτή; εύδαιμονίαν οί
* έπιζητοϋντε; ΐνα καταστρέψωσι τάς δι- 
« ακρίσεις καί διαφοράς έξ ών αΰτη άπο- 
« λαμβάνει ώφελείας, καί νά προβάλλωσι 
« νεωτερισμούς άντιστρατευομένου; πρδς 
« τήν πραγματικήν αύτής άξίαν. Έκάτερον 
« γένος κέκτηται τάς ιδία; άρετά; καί 
« δυνάμεις -αυτού, αϊτινε; ήθελον άπολε- 
« σθή συγχωνευόμεναι είς κοινογενή χα- 
« ρακτήρα υπό τού συρμού νέας φιλοσοφίας.

£ρ. ΓιαΓχαχόπον.Ιος. 

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ.

Άφοΰ τά ανθρώπινα πάθη έπί τοσοϋτον 
συνετάραξαν κατά τά τελευταία έτη, καί 
συνταράσσουσιν έτι κοί νϋν ,τήν έπιφάνειαν 
τού ήμετέρου πλανήτου, θέλων, φαίνεται, 
καί ούτος, είτε νά συμμεθέξτ, τή; άποτρο- 
παίου ταύτη; συναυλία; τών ταραχών, είτε 
νά σωφρονίση τού; ύποκινούντα; αύτάς, δει 
κνύων αύτοΐς τήν σμικρότητά των, σινετα- 
ράχθη ούκ όλίγον, καί δι’ υποχθονίων μυ
κηθμών άπέδειξε τήν έπί τών άνθρώπων υ
περοχήν του, δί ή; παρά τής φύσεως έπροικί- 
σθη· Ταραχαΐ καί άναστατώσεις έπι τή; ε
πιφάνεια; τή; γής, ταραχαΐ καί άναστα- 
τώσεις έν τοΐ; έγκάτοι; αύτή;. Ιδού τδ Ισο
ζύγιο·? τού λήξπντο; σωτηρίου έτους 1873.

Ό Βεσούβιος άνθαμιλλώμενος δέν ώκνησε 
καί αύτό; νά συμμεθέξτ, τών παντοειδών 
τούτων έπαναστάσεων, καί ό Κύριος Pal
mieri δστις άνέλαβεν οίκειοθελώς τήν φρού- 
ρησιν καί κατόπτευσιν τού πυριπνόου τού
του, καί έστησε τήν σκοπιάν του πλησίον 
τού φλογερού κοατήρος του, προλέγει τρο- 
μεράς καί σφοδρά; έκρήξεις. Καί αύτό πρός 
τούτοι; τδ πρδ αιώνων άπεσβεσμένον ήφαί-

στειον Olzberg δι’ ισχυρών δονήσεων άπέ- 
δειξεν έσχάτως τοΐς πέριξ αυτού τήν προ- 
τέραν του δύναμιν·

Άπδ τού Ιουνίου τού παρελθόντος έτους 
4 873'είς διάφορα σημεία τών κοιλάδων τού 
Άδίγου. καί τής Piavc ήσθάνοντο έκ δια
λειμμάτων αλλεπαλλήλου; δονήσεις τοΰ ε
δάφους. Τήν 29ην Ιουνίου μάλιστα εί; τήν 
πόλιν Helium τοϋ Βενετικού οίκίαι τινές 
κατέπεσαν, υπό τάς όποιας ούκ ολίγα έτά- 
φησαν θύματα’ έπί έξ μήνας αλλεπάλληλοι 
σεισμοί κατετρόμαζον τούς κατοίκους’ περί 
τά τέλη μάλιστα τού παρελθόντος Δεκεμ
βρίου έπανελήφθησαν μετά πλειοτέρας έν- 
τάσεως, καί οί κάτοικοι έφοβήθησαν νέας 
πάλιν σκηνάς τή; 29η; ’Ιουνίου. Ευτυχώς 
ομο>; το κακόν δεν έλαβε τά; διαστάσεις, 
ά; έφοβήθησαν. Λίθοι καί κέραμοι κατέπε
σαν άπδ τών οροφών τών οικοδομών, δρει- 
χάλκινος τις προτομή έκρημνίσθη άπδ τοϋ 
ύψους τού Νομαρχείου, είς δέ τά προάστεια 
τών πόλεων Piave καί Pra πολλαί καπνο- 
δόχαι κατέρρευσαν. καί βαθέα χάσματα 
τού έδάφους ήνεώχθησαν. Αι αύται δονή
σεις μετά τή; αύτή; ζωηρότητος έγένοντο 
συγχρόνως καί εί; τάς πόλεις Fcltrc, I ft- 
toria καί Conegliano.

Εί; τήν Γαλλίαν κατά τούς μήνα; ’Ιού
λιον καί Αύγουστον καθ’ δλον τδ μήκος τής 
λεκάνης τού 'Ροδανού άπδ τής πόλεως Hul
lins μέχρι τή; ι\tines τδ έδαφος ευρίσκετο 
είς συνεχή σχεδόν κίνησιν. Τήν δέ 8ην Λύ- 
γούστου, ότε οί κάτοικοι τή; πόλεως Μοιι- 
lelimar εύρίσκοντο υπό το κράτος τού τρό
μου ένεκα ζωηρότατων δονημάτων τή; γη;, 
το αυτό φαινόμενον συνέβαινεν εί; Σμύρνην, 
Καλλίπολιν, Δαρδανέλια, καί Χίον· ΊΙ σύμ- 
πτωσι; αΰτη ήτον άραγε τυχαία, ή ήτον 
άποτέλεσμα μια; καί τή; αύτή; αιτία;, εί; 
τοσαύτην έκτασιν έπενεργούση; ;

Τήν 23 Νοεμβρίου είς τά Ν. Δ. τή; Γαλ
λία; εί; πολλάς πόλεις ήσθάνθησαν συγχρό
νως τήν έπενέργειαν τού υποχθονίου πυρός, 
άλλά μεθ’ ήττονος ορμής καί άνευ άπευ- 
κταίων. Et; Chalcau-Neuf (Drdme) αί 
δονήσεις του έδάφους έπί πολλά; ώρας διαρ-
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κέσασαι ηνάγζασαν τούς κατοίκους νά έγ- 
καταλείψωσι τάς κατοικίας των,καί σκηνώ- 
σωσιν εις τούς άγρούς. Εις δέ τήν Do/izws 
έσύστησαν εί; τδ ύπαιθρον είδος τι γυναι- 
κωνίτου, δστις έπί μήνα ολόκληρον έχρησί- 
μευσεν ώς άσυλον τών γυναικών ζαΐ τών 
παιδιών.

Άν δέ ζαί εϊς τοσοϋτον μικρόν διάστημα 
χρόνου συνέβησαν τόσον πολυάριθμοι σει
σμοί, ευτυχώς δμως τά αποτελέσματα των 
περιωρίσθησαν εί; την κατάπτωσιν μόνον 
τινών καπνοδόχων, ζαΐ είς την ζατάρρευσιν 
άρχαίων τειχών’ ή δέ άνθρωπότης ύπέστη 
μ&λΧον τρόμον ή βλάβην. Είς άλλας όμως 
ποογενεστέρα; έποχάς οί σεισμοί έπέφερον 
μεγάλα; καί αξιοθρήνητους καταστροφάς. 
Έζ τούτων, χωρίς νά άναδράμ.ωμεν είς έπο
χάς λίαν μεμακουσμένας άφ’ ήμών, καί είς 
μέρη πολύ άπέχοντα, θέλομεν άφηγηθή έπί 
τή βάσει τών άδιαφιλονεικήτων πληροφο
ριών τοϋ τε σοφοϋ καθηγητοϋ Η Hamil
ton καί τοϋ περιπύστου Γάλλου γεωλόγου 
Dolomieu, -τ),ν σεισμόν της Λισβώνος έπι- 
συμβάντα κατά το 1755, ζαί τόν τής Κα
λαβρίας κατά τό 1783. Μετά μ.εγάλης δέ 
δυσκολίας ηΟέλαμεν πιστεύσει τάς αφηγή
σεις ταύτας ένεκα τών μεγάλων καταστρο
φών τών έν αύταΐς περιγραφομένων, έάν 
δέν έφερον το ζϋρος τών προειρημένων άξιο 
πίστων μαρτύρων, οϊτινες ούδέν ειχον συμ
φέρον, δπως παραμορφώσωσι τήν αλήθειαν.

Τήν Ιην Νοεμβρίου 1755 βροντή όμοια 
τή τοϋ κεραυνού ένέσπειρε πανικόν φόβον 
είς τούς κατοίκους τής Λισβώνος" τούτων 
δέ δσοι ήδυνήθησαν έγζατέλιπον άμέσως 
τάς οικίας αύτών, καί ζατέφυγον είς τάς 
πλατείας καί τάς προκυμαίας. ΓΙάραυτα 
σφοδρότατος κλονισμός τοϋ εδάφους άνέ- 
τρεψε μέγα μέρος τής πόλεως, παμμέγιστοι 
δέ βράχοι άποσπασθέντες άπό τών πέριξ 
όρέων,πρίν ή παρέλθωσιν έξ λεπτά τής ώρας, 
κατέρρευσαν έπί τής άτυχοϋς πόλεως, ύπό 
τά έρείπια τής οποίας 60 χιλιάδες άνθρω
ποι κατεπλαζώθησαν, καί ζατεζάησαν ύπό 
τώω έζρανεισών πυρκαϊών, αϊτινες άνεπτύ- 
χθησαν υπό τών ε7'.ών τών μαγειριών, καί 

ύπετρέφοντο ύπό σφοδρότατου άνέμου καί 
διαφόρων καυσίμων ύλών, τάς οποίας η ανα
τροπή έπέφε'ρε. Καί έπί τινα μέν καιρόν 
έφοβήθησαν μή έζ τοϋ πλήθους τών πτω
μάτων άναπτυχθή λοιμός τις, ή πυρκαϊά 
όμως καταζαύσασα αύτά έπρόλαβε πάσαν 
περαιτέρω αύξησιν τοϋ κάκοϋ.

’Άπειρα ύτήρξαν τά θύματα τά ύπό τά 
έρείπια τών ζαταπεσουσών ’Εκκλησιών τα- 
φέντα, καθότι ούση; ημέρας μεγάλης fop- 
τής ζαί τελουμένης τής λειτουργίας έν τή 
φριζώδει εκείνη ώρα, απασαι αί έκκλησία·. 
έβριθον λαοϋ.

Ώς νά μ.ή ηρκουν δέ ταΰτα πάντα, έτε
ρον τοαΰμα δλω; απροσδόκητο·; καί τά 
μάλα σπαραξικάοδιον έπήλθεν, δπως έπι- 
θέση τήν κορωνίδα είς τήν καταστροφήν. 
Νεόδμητός τις προκυμαία, έφ’ ής άπειρον 
πλήθος είχε συρρεύση, δπως μή καταπλα- 
κωΟώσιν ύπό τά έρείπια τών οικοδομών, έν 
άζαρεΐ ζατεβυθίσθη είς τά βάθη τής θαλάσ
σης, δπως μήποτε άναφανή. Πάντες οί έπ’ 
αύτής εύρεθέντες ζατεπόθησαν ύπό τών κυ
μάτιο·;, ώς έπίσης καί πάντα τά πλοία, τά 
ατμόπλοια, καί τά πλοιάρια, άπερ ήσαν 
έκεΐ πλησίον Αγκυροβολημένα, χωρίς ποτέ 
ούδ’ έλάχιστον Ιχνος αύτών ν’ άναφανή που. 
Μέγα βάραθρο·; ήνεώχθη, καί άμέσως έζλεί- 
σθη. ΙΙοοσθέτουσι μάλιστα δτι εί; τήν θέσιν 
δπου υπήρξε ποτέ ή προκυμαία βολιδοσκο- 
ποϋντες δέν ήδυνήΟησάν ποτέ νά φθάσωσι 
τόν βυθόν.

Ούδείς έκ τών μετέπειτα άναφερομένων 
σεισμών ζατεζλόνισεν έπί τοσοϋτον βαθμόν 
καί τοσαύτην έκτασιν τόν ήμέτερον πλανή
την. Μετά πλείονος δμως σφοδρότητος έπήλ
Οεν είς τήν Ιίορτογαλλίαν, τήν 'Ισπανίαν 
καί τά βόρεια τή; Αφρικής, δπου αί πόλεις 
Fez καί Mequincz άρδην ζατεστράφησαν’ 
άλλά ζαί τά λοιπά μέρη τής Εύρώπης σχε
δόν πάντα ήσθάνθησαν κατά τό μάλλον 
ζαί ήττον τόν κλονισμόν αυτόν. Αί αύται δο 
νήσεις έφΟασαν μέχρι καί αύτών τών Άντιλ- 
λών καί τών βορείων τής ’Αμερικής. Καί 
αύτή προσέτι ή θάλασσα δέν έμεινεν αμέτο
χος τή; παγκοσμίου δονήσεω;. Πλοία πολύ 

άπο τών παραλίων άπέχοντα κατεζλονίσθη- 
σαν μετά τή; αύτής δυνάμει»;, ώσεί κατά 
ύφάλων προσέκρουον. Κολοσιαία δέ κύματα 
έσάρωνον, ούτως ειπεΐν, τά παράλια τής 
'Ισπανίας. Τούτων δέ έν I 8 μέτρων ύψους, 
λέγουσιν, έν τή προς τόν ωκεανόν πα
λίρροια του άπήγαγεν ανεπιστρεπτί νέον 
τινα πλήρη χρηστών ελπίδων, καί πλούσιον 
έπί πατρική και προγονική εύκλεια, τόν 
έγγονον τοϋ Ίωάννου Ί’ακίνα.

"Ετερος ούχ ήττον σφοδρός σεισμός, τοϋ 
όποιου τά αποτελέσματα έμελέτησαν τόσον 
ό σοφός Dolomitu όσον ζαί οί έπί τούτω 
παρά τοϋ βασιλέως τής Νεαπόλεως έπιφορ- 
τισΟέντες σοφοί, είναι ό τής Καλαβρίας, ό 
κατά τό 1783 έτος έπισυμβάς, ουτινος αι 
δονήσει; διήρζεσαν μέχρι τοϋ 1786. Ό δέ 
Κύριος Pujnataro, ιατρός τής Jlanloleonc 
πόλεως έκτων ταμάλα βλαβεισών, έσημείωσε 
949 σεισμούς, έξ ών 501 πρώτης τάξεως, 
έπισυμβάντας μόνον κατά τό έτος 1783.

Αί δονήσεις έξετείνοντο άπό τής μεσημ
βρινής άκρας τή; Καλαβρίας μέχρι τής Νεα
πόλεως· πέραν δέ τής θαλάσσης διεδόθησαν 
έφ’ όλη; σχεόόν τής Σικελίας, πρό πάντων 
δμως είς τήν Μεσήνην. Ή πόλις ΟρρύΙο, 
είς τήν κάτω Καλαβρίαν κείμενη, υπήρξε τό 
κεντρικόν σημεΐον, δθεν καί οί σφοδρότεροι 
δονισμοί διεζλαδώθησαν. Πέριξ τής πόλεως 
Oppido, έπί περιφερείας 32 χιλιαμέτρων ά- 
ζτίνος, εντός δύο λεπτών τής ώρας πάσαι 
αί πόλεις καί 
ρός έρειπίων κατά συνέπειαν τρομεράς τίνος 
δονήσεως τήν 5ην Φεβρουάριου 1783 έπ- 
ελθούσης· Ή Μεσήνη ύπέστη καί αύτή σοβα- 
ρωτάτας ζημίας. Τό έδαφος έφαίνετο ώ
σπερ περί άξονά τινα στρεφόμενου, ή περι
στροφική δέ αύτη κίνησις τής γής ήτο τό
σον έπαισθητή, ώστε είς πολλούς κατοίκους 
έπέφερε τήν αύτήν αδιαθεσίαν, ήν καί οί 
θαλασσοποροϋντες ένίοτε αισθάνονται.

Βαθύταται σχισμάδες τοϋ έδάφους, διά
φορα σχήματα έχουσαι, ήνεώχΟησαν, ζαί 
άλλαι μέν έμειναν χαίνουσαι, άλλαι δέ 
πάλιν έπανακλεισθεΐσαι κατέπιον έκτεταμέ- 
νας οίζυδομά;. ’Αναφέρουν μάλιστα οτι 

άντα τά χωρία έγειναν σω- 
τρομεράς τίνος

άνθρωποι καταποθέντε; έν τισι τοιαύταις 
σχισμάσι, άνετινάχ θήταν ολίγον έπειτα 
ζώντες μετά ζολοσιαίων στηλών ύδάτων, 
ύπό δευτέρα; δονήσεω; τής γή; άναβλυσάν- 
των, άτινα εϊς πολλά μέρη έσχημάτισαν 
διαφόρους λίμνας; έξ ών μία « l.agodcl 
Tolfilo » καλούμενη, έχει πλάτος μέν 
286 μέτρων μήκος δέ 544, καί βάθος 16 
καί τήν όποιαν είς μάτην έπροσπάθησαν νά 
άποςηράνωσι.

Οίκίαι δέ πάλιν έπί κατωφερείων λόφων 
κτισμέναι παρεσύρθησαν μετά τών πέριξ 
γαιών ζαί τών έπ’ αύταΐς δένδρων, μέχρι 
400 μέτρων άποστάσεως άπο τής αρχικής 
των τοποθεσίας, χωρίς ούτε αί οίκίαι αύται 
νά βλαφθώσι, ούτε τά δένδρα νά έζριζω- 
θώσι, ούτως ώστε οί έν αύταΐς οίζοϋντες έξ
ήλθον σώοι καί αβλαβείς. Ή περίστασις αύ
τη, μή προβλεπομένη ύπό τής πολιτικής οι
κονομίας, ήγειρε σφοδράς συζητήσεις περί 
τοϋ τίνι άνήκον αί έζτοπισθεΐσαι ίδιοζτησίαι.

Κατά τού; ύπολογισμύς τοϋ Κυρίου 
Hamilton 40 χιλ. άνθρωποι έχάΟησαν εϊς 
τε τήν Σικελίαν ζαί τάς δύο Καλαβρίας,2Ο 
χιλ. δέ άπέδανον ύστερον κατά συνέπειαν 
διαφόρων επιδημιών, αϊτινες έγεννήθησαν έζ 
τοϋ ανεπαρκούς τών τροφών, τής δυσκρα
σίας τής ατμόσφαιρας, ζαί τοϋ πυρετοϋ, τοϋ 
« malaria » καλουμένου, όστις άνεπτύχθη 
έζ τών άναβλυσάντων ύδάτων, τών τά; 
λίμνα; καί τά τέλματα νεωστί σχηματισάν
των.

Πρός τοΐς άνω δυστυχήμασι μετά θλί
ψει»; αναγκαζόμενα νά προσθέσωμεν δτι 
διαρκούσης έτι τής καταστροφής μυσαραί 
ζαί δλως άγρια·, καί άτιμοι πράξεις διε- 
πράττοντο έντός τών πόλεων ύπό τών αίσ- 
χροβίων χωρικών Καλαβραίων. Άψηφοϋντες 
ούτοι πάντα κίνδυνον περιέτρεχον τάς οδούς 
εν μέσω τών καταρρεόντων τείχων, είσήρ- 
χοντο έντός τών ήμικαύστων οικιών πρός 
λείαν, κατεπάτουν . ύπό τούς πόδας των τά 

I πτώματα τών ημιθανών είσέτι θυμάτων 
ί τή; καταστροφής, καί άφοϋ τοΐς ήρπαζον 
| ο,τι επ’ αύτών εύοισκον, άφήρουν προσέτι 
ί καί αύτά τά ένδύματά των. Τοιοαϋται
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βαρβαρότητες συνέβησαν ζαΐ κατά τον 
προαναφερΟέντα σεισμόν τίς Λισβώνος’ ό 
βασιλεύς όμως τίς Πορτογαλλίας διέταξε 
νά στηίΙώσι πέριξ τίς πόλεως κρεμάΟραι, 
έφ’ ών περί τ·ύς εκατόν τοιούτους άνιέρους 
κρεμάσας έθεσε τέρμα είς τό έπωνείδιστον 
τοΰτο επάγγελμα.

Τά στενά όρια τίς παρούσας πραγματεί
ας δέν μας έπιτρέπουσι τήν άφήγησιν καί 
άλλων καταστρεπτικών σεισμών, οΐτινες, 
έν ριπή οφθαλμού έπέφερον τήν καταστρο
φήν πολυαρίθμων πόλεων. Έν παρόδορ δ
μως άναφέρομεν τήν αϊφνιδίαν άνύψωσιν 
πολλών ύψηλών λόφων, οιος ό Monle-mi- 
•ove, όστις τώ 1 538 αίφνης άνεφύη μεταξύ 
τών λιμνών --irenie καί Lucrin τάς οποίας 
έν μέρει έπλήρωσε, και το ήφαίστειον Jorvl- 
Ιο, δπερ ώς άμανίτης έν μια νυκτί, τας 29 
Σεπτεμβρίου 1759, έφύτρωσεν έν μέσω εύ- 
φορωτάτας πεδ-.άδος τίς επαρχία, Mechoa- 
tham τοΰ Μεξικού.

Δύο ζητήματα, περί τά όποια κρίνομεν 
άναγκαιον νά ένδιατρίψωμεν όλίγον, παρου
σιάζονται ήμΐν τά έξης.—Οί σεισμοί συνο
δεύονται ύπδ ιδιαιτέρων τινών φαινομένων; 
— ύπάρχουσιν ατμοσφαιρικά! περιστάσεις 
αύτούς άναγγέλλουσαι;—Όφείλομεν έν γέ- 
νει νά μά δίδωμεν απόλυτον πίστιν εις τάς 
εκθέσειςτών τδ μετέωρον τοΰτο περιγραφόν- 
των μαρτύρων,διότι ούτοι υπό το κράτος τοΰ 
τρόμου ευρισκόμενοι,ώς έκ τίς ύπτικί,ς άπα
τας κατήντησαν μέχρις ύπερβολίς, έκλα- 
βόντες ώς άληΟείας τά πλάσματα τίς ήρε 
Ο-.σμένης φαντασίας των' ούχ ήττον άναν- 
τίρρατον είναι δτι πολλοί σεισμοί έπροηγή- 
Οησαν ί, και έσυνοδεύθησαν ύπδ τρομερών 
βροντών, προερχομένων έκ τίς διαρρήξεως 
τών το άρχέγονον έδαφος σχηματ-.ζόντων 
βράχων. ’Επίσης βέβαιον είναι δτι, όλίγα 
λεπτά πριν ή ή γί σεισΟί,ή μαγνητική βε
λόνη ύφίσταται βίαιους ταραγμούς· Τούτο 
μάλιστα παρετηρήθη κα! έπεκυρώθη πλέον 
ή άπαξ. Λέγεται προσέτι οτι τά ζώα αισθά
νονται ανησυχίαν τινά, δταν πρόκειται νά 
έπέλθτ) σεισμός. Τδ φαινόμενον τοΰτο προ

έρχεται άρά γε άπδ ιδιαιτέραν τινά ηλεκ
τρικήν κατάστασιν τής άτμοσφαίρας μας, 
δπως διατείνεται ό Κ. LabecheΔεν δυνά·· 
μέθα κα! μέ περισσότερον δίκαιον νά άπο- 
δώσωμεν αύτό εις τήν παράτισι τών ζώων 
λεπτοτέραν άφήν, ητις διευκολύνει ταΰτα 
νά προαισΟάνωνται προ ήμών τάς έπερχο- 
μέχας δονήσεις ; 'Π οσφρησις τοϋ σκύλου, 
καί ή ακοή τοΰ ίππου επιτρέπουν είς τά 
μαστοφόρα ταΰτα νά αΐσΟάνωνται πράγμα
τα, άτινα παντελώς διαφεύγουσι τάς αισθή
σεις μας’ διατί λοιπόν νά μή συμβαίνη τό 
αύτό καί ώς προς τήν αίσθησιν τίς άφίς 
τινών έξ αύτών ;

Ή μεταξύ σεισμών καί ηφαιστείων ένυ- 
πάρχούσα συνάφεια είναι ήδη πράγμα άδια- 
φιλονείκητον" καί οί μέν καί τά δε έχουσι 
κοινήν τήν καταγωγήν, καί είναι αποτελέ
σματα μιάς καί τίς αύτής αιτίας. Ή αιτία 
δέ αύτη κατά τον Κύριον ilumboll /.λ·. τούς 
περιφτ.μοτέρους γεωλόγους είναι «ή χινζριχή 
0ε!ψ6της τής γής9, Οερμότης τίς όποιας ή 
ύπαρξις έκδηλοΰται ύπό τίς κατά λόγον τοΰ 
βάθους αύξούσης θερμοκρασίας, καί τής ό
ποιας ή καταγωγή άνάγεται είς τάς κοσ- 
μογονικάς έποχάς, δτε καί δ ήμέτερος Πλα
νήτης έσχηματίσΟη ύπδ τής βαΟμητικίς 
άποψύξεως ένδς μέρους τί; νεφελώδους άτ
μοσφαίρας τοΰ Ηλίου.

ΓΗ ύπαρξις τοϋ ύποχθονίου πυρδς είναι 
μία υπόθεσις, τήν όποιαν όμως ούδέν μέ
χρι σήμερον ήδυνήθη νά διάψευση. Ολαι 
αί πρδς διάψευσιν οςύτίς ποοσπάθειαι τών 
Κ.Κ. Preral καί Lyelle δέν άντέχουσιν 
εις αύστηράν συζήτησιν, όπως Οέλομεν προ
σεχώς τδ αποδείξει, έάν ό Βεσούβιος, καθ’ ά 
προ’βλέπεται, μάς δώση έκ νέου αφορμήν.

(Έκ τοΰ Γαλ.λικοΰ).

Κωτστ. Λ. Ί<τηγ6κης·


